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 احياي نظام خراج در واگذاري مديريت
  هاي دولتي به بخش خصوصي شركت

  ∗ رضاييمجيد

  چكيده
  المال دولت اسالمي داشته است و اغلب به هاي متمادي جايگاه مهمي در بيت خراج، قرن

شد؛ ولي امروزه همانند خمس و  صورت اجارة اراضي واگذار شدة دولتي از مردم گرفته مي
تصاد خارج شده است و فقط مقدار اندكي از درآمدهاي دولت از طريق زكات از صحنة اق

  .شود مستغالت، انحصارات و خالصات دولتي تأمين مي
هاي متعدد كه به دليل الزام قانون اساسي يا مشكالت و  مالكيت گستردة دولت بر شركت

ساخته است هاي گوناگوني را در دو دهة اخير مطرح  ها به دولت رخ داده، بحث بدهي شركت
اين طرح نه فقط . اند هاي دولتي را ارائه كرده سازي شركت و افراد متعددي طرح خصوصي

ها، صنايع  ها، بيمه گيرد، بلكه اخيراً در مورد واگذاري بانك  مي هاي معمول را در بر شركت
  . مالكيت دولتي آن تصريح شده، قوانيني در حال تصويب است44بزرگ كه در اصل 

 ضمن بيان جايگاه خراج در صدر اسالم و چگونگي رابطة دولت و مردم در اين مقاله،
هاي دولتي به  مورد اراضي دولتي با تعميم مفهوم خراج به واگذاري انواع مختلف دارايي

هاي دولتي غير  ، پيشنهاد واگذاري مديريت شركت)نه فقط اراضي دولتي(بخش خصوصي 
 به بخش خصوصي در ازاي دريافت مبلغي به  قانون اساسي را44راهبردي و مشمول اصل 

صورت خراج افزون بر ماليات مطرح كرده تا در چارچوب آن، ضمن حفظ اصول قانون 
تري دارد،  اساسي و عدم نياز به تغيير آن در مواردي كه مديريت بخش خصوصي توفيق بيش

ق مشاركت ها در قالب اورا در ضمن، واگذاري اين شركت. از مديريت آن  استفاده شود
  .مديريت در بازار بورس براي فعال ساختن بازار سرمايه مطرح خواهد شد

  .سازي، نظام مالي، اسالم، اوراق مشاركت هاي دولتي، خصوصي خراج، شركت :واژگان كليدي

                                                                 
 .علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد تئعضو هي ∗
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  مقدمه

سـازي    در دو دهة اخير در تمام كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، جريان خصوصي              
. ولتي به بخش خصوصي و كوچك كردن دولت شـكل گرفتـه اسـت             هاي د   و واگذاري شركت  

 به علت جنگ دوم جهاني و رشد باالي كـشورها در  كشورهاگسترش حضور دولت در اقتصاد   
هاي مالي كينـزي و لـزوم مقابلـه بـا سوسـياليزم و كمونيـسم بـا تحقـق اهـداف                        پرتو سياست 

هـاي   وري پـايين بخـش   ي و بهـره هاي رفاه صورت گرفته بود؛ اما كند شدن رشد اقتصاد          دولت
 ميالدي، كوچك ساختن دولـت را هـدف بخـشي از متفكـران              70دولتي و وقوع ركود در دهة       

در كشور ايران، بخش دولتـي      . المللي و كشورهاي توسعه يافته قرار داد        اقتصاد در نهادهاي بين   
بـا واگـذاري    ، پـس از انقـالب،       )1383منـصف،   (تدريج رشد كرده بـود        كه پيش از انقالب به      

هاي قانون اساسي و بدهي  ها به دولت به علل گوناگون از جمله الزام مالكيت بسياري از شركت
  .تر شد ها و دولت، گسترده هاي مختلف به بانك شركت

سازي هماهنگ با نظام اقتصاد جهاني در ايران نيز شـكل گرفـت و             پس از جنگ، خصوصي   
متأسفانه بـا آن كـه در       . يا به عموم مردم واگذار شد     هاي دولتي به كاركنان آن        به تدريج شركت  

اعم از بودجه عمـومي     (سازي آغاز شده بود، سهم بودجه كل دولت            شمسي خصوصي  70دهة  
تر از چهـل درصـد بـود، در           كم 68 كه در سال     GDPدر  ) ها  هاي دولتي و بانك     و بودجه شركت  

). 364ص: 1380تـوكلي،   (د رسيد    درص 60 به باالتر از     76 درصد و از سال      59 به رقم    75سال  
هاي گوناگون همچنان ادامـه       هاي دولتي به بخش خصوصي به صورت        جريان واگذاري شركت  

 قانون اساسي در مجمع تشخيص مـصلحت،        44دارد؛ اما اخيراً اين امر با بحث و بررسي اصل           
 و 43 اصـل   با توجه به اصول اقتصادي قانون اساسي به ويـژه         . بيند  وضع جديدي را به خود مي     

 كه افزون بر انفال صنايع بزرگ و مادر، بانكداري و غير آن را در مالكيت دولت قـرار                   45 و   44
دهد و از طرفي بخش دولتي نبايد كارفرماي بزرگ اقتصاد شود و نه چرخـة ثـروت باعـث                     مي

تمركز و تداول آن در دست معدودي از بخش خصوصي قرار گيرد، مجمـع، درصـدد كوچـك                 
 بـه مـردم از طريـق        44هاي بزرگ دولتي مشمول اصـل         ولتي و واگذاري شركت   كردن بخش د  

هاي دولتي غير مـشمول اصـل         مقالة حاضر ضمن تأكيد بر واگذاري شركت      . بورس سهام است  
سـازي   گيري از آن در امر خـصوصي         درصدد بيان كيفيت وضع خراج در صدر اسالم و بهره          44
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م كه مالكيت آن در بخش دولتي بـاقي مانـد، ولـي         هاي دولتي در صدر اسال      همانند زمين . است
تـوان حـداقل      اداره و استفاده از آن در ازاي پرداخت خراج به بخش خصوصي واگذار شد مـي               

 را به جهت صيانت از اصول قانون اساسي و غير آن بـه              44هاي مشمول اصل      واگذاري شركت 
خشي از درآمد آن را افـزون   صورت واگذاري مديريت با حفظ مالكيت آن انجام داد و دولت، ب           
در مقاله بـه جايگـاه خـراج    . بر ماليات به صورت اجارة سرمايه يا خراج از مديران آن اخذ كند       

هاي دولتـي در قـانون اساسـي و اقتـصاد       در صدر اسالم و اصول حاكم بر آن، وضعيت شركت         
  .هاي دولتي خواهيم پرداخت ايران و شيوة مناسب واگذاري شركت

  هاي اسالمي خراج در دولت
پـيش از اسـالم،     . منابع مالي دولت اسالمي در طول تاريخ آن بوده است         ترين    خراج از مهم  

گـاه از   . خراج اراضي كشاورزي، سهم بسياري در تأمين درآمد دولـت ساسـاني و روم داشـت               
صاحبان زمين، سهمي از محصول از       

10
 تا   1

2
ناميدنـد و   شد، و آن را نظام مقاسمه مـي   اخذ مي1

گاه به دليل مشكالت نظام مقاسمه، نظام مساحت جايگزين شد و بر اساس مـساحت زمـين و                  
 105ص  : 1379نيـا،     رضايي، فراهاني، معصومي  (شد    نوع محصول، مبلغي به دولت پرداخت مي      

  ∗.نامند نظام مساحت را خراج نيز مي). 107ـ 

هاي اسـالمي، ملكيـت آن دچـار تغييـر      سلمان و الحاق آن به سرزمينهاي غيرم با فتح زمين  
ها با رغبت اسـالم آوردنـد و          هايي كه اهالي آن     زمين. 1: هاي الحاقي چند قسم بودند      زمين. شد

هايي كه بـا پيـروزي در جنـگ بـه دسـت               زمين. 2. ها در دست مالكانشان باقي ماند       ملكيت آن 
ها بدون جنگ، حاضـر بـه         هايي كه ساكنان آن     زمين. 3. در آمد مسلمانان افتاد و به ملكيت آنان       

بايـست بـه دولـت در ازاي          صلح شدند و طبق معاهده زمين به ملكيت مسلمانان در آمد و مـي             
مانـد؛ ولـي    ها در ملكيـت صـاحبان اوليـه بـاقي مـي      دادند يا  زمين ها خراج مي  استفاده از زمين  

هايي كه اهالي آن بـدون جنـگ زمـين را رهـا                زمين .4. پرداختند  بايست به دولت خراج مي      مي
ها در تملّك حـاكم       اين نوع زمين  . كردند يا به دولت اسالمي سپردند يا اهالي آن منقرض شدند          

هاي نوع اول را اراضي طوع و نوع دوم را اراضي مفتوحة العنوه و نوع                 زمين. آيد  اسالمي در مي  

                                                                 
  .19 ـ 13، ص 2، ج 1362مدرسي طباطبايي، : ك. اصطالح مقاسمه، خراج و غير آن، ريف دقيقبراي تعر  ∗
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؛ منتظري، 419 ـ  415: 1417صدر، (نامند  فال ميسوم را اراضي صلح و نوع چهارم را فيء و ان
، واعــظ زاده 78 و 77، ص 2ج : 1362؛ مدرســي طباطبــايي،  182 و 181، ص 3ج : ق1411

هـاي   دولت اسالمي در ازاي در اختيار نهادن زمـين ). 494 ـ  463، ص 5ق؛ ج 1417خراساني، 
 البته گاه مقدار خـراج معـادل        گرفت؛  ها خراج مي    مفتوحة العنوه و صلحي و فيء به افراد، از آن         

پرداخـت   بايست زكات مي شد و مي جزيه بود و در صورت مسلمان شدن اهالي، خراج قطع مي   
  ).493 ـ 488، 3ج : ق1411منتظري، (

پرداختنـد   بر خالف دورة پيش از اسالم كه خراج مالياتي بود كه صاحبان زمين به دولت مي          
شـد، در دورة اسـالمي، خـراج را كـساني مـي                مـي   توليـد   و پرداخت آن باعث افزايش هزينـة      

پرداختند كه صاحب زمين نبودند و در واقع، خراج، به نوعي اجارة زمين بود؛ از اين رو باعـث        
به عبارت ديگـر، خـراج      . شد؛ زيرا تقريباً برابر هزينه فرصت زمين بود         افزايش هزينة توليد نمي   

توان   بود و نمي  ...) كار، اجارة زمين، مواد اوليه    شامل هزينة نيروي    (هاي اصلي توليد      جزو هزينه 
هـاي دولتـي پرداخـت        جا كه خراج در ازاي استفاده از زمين          از آن  ٭.آن را هزينة اضافي دانست    

چـه مـسلمان در زمـين خراجـي           چنـان . هاي پرداختي نداشـت     شد، ارتباطي به ديگر ماليات      مي
ج : ق1420طباطبايي يـزدي،  : ك.ر(د ش داشت، پرداخت زكات، جداگانه محاسبه مي       زراعت مي 

  ).194 ـ 187، ص 2ج : 1362؛ مدرسي طباطبايي، 40 ـ 32، ص 2ج : ق1406؛ منتظري، 70، ص 4
مقدار خراج در آن اعصار بسيار قابل توجه بود و اثر بسياري در بهبود رفاه جامعه و تـأمين                   

 كه بهبـود وضـع خـراج  و          كند   به مالك اشتر گوشزد مي     اميرمؤمنان. هاي دولتي داشت    هزينه
شـود    اهل آن، عامل اصلي اصالح وضعيت مردم است؛ زيرا امـور مـردم بـا خـراج تـأمين مـي                    

هاي تاريخي براي درآمد خـراج ذكـر          مبالغي كه در كتاب   ). 436، ص   53نامة  : ق1395رضي،  (
ون درهم  ها ميلي   ساالنه ده . شده، از جايگاه مهم خراج در تأمين بودجه دولت اسالمي نشان دارد           

المـال سـرازير و بـراي     همراه با مقادير معتنابهي اجناس گوناگون بـه صـورت خـراج بـه بيـت         
 15 و   8فـصل   : 1373؛ الـريس،    4 و   3 و   2فصل  : 1994خزنة كاتبي،   (شد    هزينه مي مصارف عمومي   

                                                                 
هاي  اگر خراج بر مساحت زمين وضع شود، جزو هزينه. توان هزينة زايد به شمار آورد بر اين اساس، خراج را نمي ٭

در هر صورت جداسازي .  استگيرد و اگر به صورت بخشي از مخارج اخذ شود، مشابه هزينة متغير ثابت قرار مي
 نهايي توليد و كاهش  افزايش هزينه(آن از هزينه ثابت يا متغير صحيح نيست و نتايجي كه زراءنژاد به آن رسيده 

  ).302 ـ 300، ص :1369زراءنژاد، : ك.ر(توان تأييد كرد  را نمي) توليد و عرضه كل
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 ـ  111ص : 1379نيــا،  ، معــصومي ؛ رضــايي، فراهــاني304 و 303ص : 1369نــژاد، ؛ زراء16و 
123.(  

 خراج نيز بر حسب وضعيت زمين، نوع محصول و وضـعيت اقتـصادي جامعـه تعيـين            نرخ
 را از ) سهم محصول (نرخ مقاسمه   . شد  مي

10
  تا    1

2
 بر حسب نـوع     ٭اند يا از هر جريب       نوشته 1

محـصول،  ر حسب كيفيت     مقدار خراج را ب    اميرمؤمنان. ستاندند   درهم خراج مي   2 تا   1محصول از   
  ).410ص : 1380حسيني، (هاي زمين متغير كرد  نوع محصول، كيفيت آبياري و ويژگي

  نكات قابل توجه در امر خراج

درآمد ناشي از خراج در دورة اسالمي بسيار زياد بوده و بخش مهم بودجه دولـت از آن                  . 1
ها باعث اتكـاي      ا ديگر بخش  رواج كشاورزي و درآمدزايي آن در مقايسه ب       . شده است   تأمين مي 

امروزه بر عكـس، بخـش كـشاورزي نيازمنـد كمـك            . ها به ماليات درآمد كشاورزي شد       دولت
هـا از جملـه معافيـت         ها و تـشويق     ها براي حفظ كشاورزي انواع حمايت       دولت. ها است   دولت

انـد  تو كننـد؛ بنـابراين، خـراج بـه همـان شـيوة پيـشين نمـي         مالياتي را از اين بخش اعمال مـي  
  .كنندة بودجة دولتي باشد تأمين
خراج گرچه در لغت و معناي اصلي آن، درآمد، سود، پـاداش، عطيـه و محـصول زمـين      . 2

است، به تدريج در عرف به معناي ماليات به معناي كلّي آن و در عرف خاص به معناي ماليات                   
قـرآن و احاديـث     در  ). 15 و   14، ص   2ج  : 1362مدرسي طباطبايي،   (اراضي به كار رفته است      

نبوي در همان معناي لغوي به كار رفته؛ ولي به تدريج با فتح عراق و اختالف دربـارة مالكيـت                 
اراضي فتح شده و تصميم بر انتقال ملكيت اراضي سواد عراق به مسلمانان و واگـذاري آن بـه                   

مبلغ اهالي پيشين آن در ازاي پرداخت بخشي از محصول يا مبلغي بر حسب مساحت زمين، به                 
پرداختي، خراج اطالق شد و دليل آن هم اطالق آن به ماليات بر اراضـي در زمـان ساسـانيان و            

با بخشي از محصول زمين بود كه به صورت         ) محصول زمين (همچنين تناسب معناي لغوي آن      
                                                                 

 104 ذراع ذكر كرده و ذرع را در فرهنگ عميد 60 × 60در مجمع البحرين، مقدار جريب را مساحت : جريب ٭
شود مقدار جريب را همچنين   متر مربع مي973متر دانسته و ذراع نصف ذرع است؛ بنابراين جريب حدود  سانتي

موسوي خميني، :  ك.مجمع البحرين، فرهنگ عميد و ر: ك.ر(اند  حدود هزار متر مربع و ده هزار مترمربع ذكر كرده
  ).636ص : ق1415؛ مكارم شيرازي، 75 ، ص3ج : ق1410
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؛ بنـابراين،  )168 ـ  165ص : 1379نيـا،   همان؛ رضايي، فراهـاني، معـصومي  (شد  ماليات داده مي
اي است كه در صدر اسـالم بـه تـدريج بـه ماليـات بـر                   قت شرعي ندارد؛ بلكه كلمه    خراج حقي 

توان از آن در واگذاري و اجارة ديگر اموال دولتي نيز اسـتفاده               اراضي اختصاص يافت؛ پس مي    
شود كه خراج به ماليات بر اراضي اختصاص          هاي فقهي استفاده مي     گرچه از مجموع كتاب   . كرد

افـزون بـر    . شود  گر اموال دولتي نيست، انحصار اين معنا هم استفاده نمي         دارد و شامل اجارة دي    
 اراضي دولتي به بخش خصوصي در ازاي خراج در واگـذاري ديگـر امـوال                 آن مالك واگذاري  

. توان خـراج را اعـم از هـر نـوع واگـذاري امـوال دولتـي دانـست                    دولتي هم وجود دارد و مي     
اگذاري دارايي غير زمين را شبه خراج ناميد يا آن كه از            توان مبلغ مأخوذ در ازاي و       همچنين مي 

خراج به صورت الگويي براي درآمد دولتي حاصل از واگـذاري دارايـي دولتـي اسـتفاده كـرد،           
توان از كيفيت وضع خمس و ماليات، اصولي را اسـتفاده كـرد، و از آن بـراي                    طور كه مي    همان

  ).1381پور، صدر، كفايي،  حمزه(هاي دولتي بهره برد  كيفيت وضع ماليات
شايد علت اختصاص خراج به ماليات بر زمين، رونق كشاورزي و برخورداري دولت از              . 3

توانست آن را     اگر دولت اموال ديگري در اختيار داشت و مي        . هاي گسترده بود    مالكيت بر زمين  
  .توانست مبلغي به صورت خراج بگيرد واگذارد، در ازاي واگذاري آن نيز مي

المال است و به تشخيص حاكم اسالمي براي مصارف عمـومي صـرف               خراج، جزو بيت  . 4
هاي عمومي يا در ملكيت مسلمانان است و بايد درآمـد ناشـي از آن تحـت                   شود؛ زيرا زمين    مي

شود يا در ملكيت امـام قـرار دارد و درآمـد              نظارت حاكم اسالمي براي عموم مسلمانان صرف        
آيد و امام نيز اموال مذكور را براي مصارف عمومي و مصالح              ام مي ناشي از آن نيز به ملكيت ام      

  .كند ملت و دين هزينه مي
هاي عمومي به افراد و گرفتن بخـشي از درآمـد آن بـه صـورت خـراج،                    واگذاري زمين . 5

دولت به جاي استفادة مـستقيم از       . دهد  زايي، تصدي دولت را كاهش مي       افزون بر زمينة اشتغال   
 به وسيلة عوامل خود و تمركز در توليـد از تـوان بخـش خـصوصي در ادارة                   زمين و كشت آن   

هاي دولت، درآمد مناسبي را كسب و در امور مورد نيـاز              ها استفاده، و ضمن كاهش هزينه       زمين
  .كند جامعه صرف مي

. شـود   در تعيين خراج و كيفيت اخذ آن، به وضعيت كشاورز و توليـد كننـده توجـه مـي                  . 6
آوري خراج معطـوف      دهد كه مبادا توجه اصلي خود را به جمع           مالك دستور مي    به اميرمؤمنان
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اي تصميم بگيرد كـه هـدف اصـلي           آوري خراج، بايد به گونه      سازد؛ بلكه بيش از توجه به جمع      
در حالتي كـه    . دهنده باشد   گذاري دولت در امر خراج، آبادي زمين و بهبود وضع خراج            سياست

آورده،   آبي، آفت، كمي باران، فساد بذر و سختي بر مـردم روي             وضعيت توليد وخيم است و كم     
تري رخ دهد و از هزينه و         بايد از مقدار خراج كاسته شود تا تغيير وضعيت آنان با سرعت بيش            

رضـي،  . (رنج مردم كاسته، و دورة رونق تجديد شود و زمينة بهبود پرداخت خراج فـراهم آيـد             
 نحوة گرفتن خراج نبايد مـانع رشـد اقتـصادي و انگيـزة              ؛ بنابراين، )436، ص   53نامه  : ق1395

هـاي مناسـب در نظـر         گذاري شود و در وضعيت ركود اقتصادي، بايد تخفيـف           توليد و سرمايه  
تر و توان بـاالتري بـراي اداي خـراج كـسب كننـد                هاي بعد رغبت بيش     گرفت تا مردم در سال    

رعايـت توانـايي افـراد باشـد و از          مقدار خراج بايـد بـا       ). 370ص: 1380آبادي،    گيلك حكيم (
سختگيري و ستم پرهيز شود و نبايد مردم در اداي خراج و مقرري دولت بـه فـروش امـوال و                     

دولـت در وضـعيتي هـم    ). 408، ص 1380حـسيني،  (هاي مورد نياز خـود وادار شـوند     دارايي
  .سازدرا برطرف تواند از گرفتن خراج خودداري كند و با معافيت خراج مشكل توليد كنندگان  مي

 مـالي را در اختيـار        هاي گوناگون، ابزار مناسب سياست      امكان تغيير نرخ خراج در حالت     . 7
هـاي گونـاگون ثبـات نداشـت و           گفته شد كه نرخ خراج در زمـان       . دهد  دولت اسالمي قرار مي   

بر خالف نرخ خمس و زكات كه ثابت است و امكـان اجـراي              . تغييرهاي مهمي را به خود ديد     
سازد  ست مالي با آن نيست، امكان تغيير نرخ خراج، كمبود ابزار سياست مالي را برطرف مي       سيا

  .تواند سياستگذاري مالي را اعمال كند در دولت بر حسب وضعيت مي
هـاي صـلحي و فـيء كـه دولـت در ازاي              هاي آباد مفتوحة العنوه و زمين       افزون بر زمين  . 8

انفـال،  . مومي متعددي در اختيار دولت اسـالمي اسـت        ستاند، اموال ع    واگذاري از آن خراج مي    
ها،   ها، سواحل دريا، رودها، نيزارها، كوه       هاي رها شده، معادن، آب      هاي موات، زمين    شامل زمين 

هـاي    توانـد بـر حـسب موقعيـت         ها در اختيار و ملكيت دولت اسالمي است و دولت مي            و دره 
مد آن را همانند خراج اخذ كند؛ البتـه         خاص در اختيار بخش خصوصي قرار داده بخشي از درآ         

در كلمات فقيهان دربارة اجرت زمين در ازاي اقطاع اراضي مـوات تـصريحي وجـود نـدارد و                   
آيد؛ ولي دليل محكمي بر عـدم   گفته شده اراضي موات پس از احيا به ملكيت احيا كننده در مي  

هاي مـوات و كيفيـت        زمينامكان اخذ خراج از اقطاعات پس از احياي آن موجود نيست؛ زيرا             
تواند با در اختيـار   واگذاري و اذن در تصرف در اختيار دولت اسالمي است؛ بنابراين، دولت مي  

نهادن زمين موات و غير آن، زمينة آبادي آن را فراهم سـازد و بـا حفـظ اولويـت احيـا كننـده،                     
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 و  363، ص   3ج  : ق1411منتظـري،   (بخشي از درآمد آن را به صورت اجارة زمـين اخـذ كنـد               
اراضي   اشكال اساسي قابل طرح اين است كه با احياي          ). 69ص  : 1371اي،    ؛ خامنه 494 و   488

، محيي، مالك زمين    »من احيي ارضا ميتة فهي له     «موات و معادن به ويژه معادن باطني بر اساس          
تـوان   در پاسـخ مـي    . شود؛ بنابراين، با مالك شدن او معنايي براي اجرت زمين وجود نـدارد              مي

كند و داشتن حق اولويـت، بـا پرداخـت            احيا فقط حق اولويت را دربارة زمين ايجاد مي        : گفت
، )105 و 70ص :  1369؛ آذري قمي، 64   ـ 61ص : 1371اي،  خامنه (اجرت زمين منافات ندارد

دسـت كـم در زمـان بـسط     ... هـاي مـوات، معـادن و     كه استفاده از تمام زمين و با توجه به اين    
توانـد در مـتن قـرارداد         ديني مشروط به اذن حاكم و دولت اسالمي است، دولت مـي           حكومت  

شامل اجازة استفاده و احيا به بخش خصوصي، عدم ملكيت منابع را تصريح كنـد تـا بتوانـد از                    
  .منابع مذكور خراج بگيرد

ريج ها داشت؛ اما به تـد       هاي خراجيه، درآمدزايي بسيار براي دولت       در طول تاريخ، زمين   . 9
با جا به جايي افراد، ايجـاد شـهرهاي جديـد، تغييـر كـاربري               . ها از بين رفت     موقعيت آن زمين  
، شواهد و قـراين مبنـي بـر تعيـين           ...ها، وقوع حوادث ناگوار مثل سيل، زلزله          بسياري از زمين  

تعيين زمين خراجيـه نيازمنـد علـم، اطمينـان، و شـهرت مفيـد               . هاي خراجيه از بين رفت      زمين
هاي تاريخي بسنده كرد و با توجـه          توان به نقل    متأسفانه امروزه فقط مي   . نان، شهادت است  اطمي

هاي عراق كـه مـشهور       حتي در مورد زمين   . توان از آن طرفي بست      ها نمي   به اختالف نقل كننده   
شود اراضـي     آيد، با بررسي شواهد تاريخي معلوم مي        است از اراضي مفتوحة العنوه به شمار مي       

 ح شده كه به ملكيت مسلمانان درآمده، از       آباد فت 
10
موسـوي  (تر است      مساحت عراق فعلي كم    1

جا كه طبق ادلّـة فقهـي، زمـين مـوات فـتح شـده بـه         ، و از آن )75، ص   3ج  : ق 1410خميني،  
آيد و به صورت انفال باقي خواهد ماند و در صورت احياي مـردم مـسلمان                  ملكيت امام در مي   

هـا    كه زمـين    توان از اين اراضي خراج گرفت و با توجه به اين             ملكيت آنان درآمده است نمي     به
توان آثار ملكيت آنان را       در اختيار مسلمانان است و احتمال صحت ملكيت آنان وجود دارد مي           

در ديگر اراضي هم نشانة خراجـي بـودن نمانـده اسـت؛ بنـابراين               ). 77ص: همان(مترتب كرد   
توانـد   هاي مفتوحة العنوه يا صلحي در گذشته دل بست؛ بلكه دولت مي  خراج زمينتوان به  نمي
در واقـع   . هاي موات يا معادن و غير آن را در ازاي اخذ مبلغي با عنـوان خـراج واگـذارد                    زمين

امروزه مصاديق موضوع خراج در صدر اسالم براي ما مجهول و الزم است براي احياي خـراج                 
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  .ها تكيه كرد ييبه واگذاري ديگر دارا

  هاي دولتي در قانون اساسي و اقتصاد ايران جايگاه شركت

هاي عمومي در اختيـار حكومـت اسـالمي قـرار       قانون اساسي، انفال و ثروت45طبق اصل   
يكي از مصالح اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران طبق    .  عمل كند   گيرد تا طبق مصالح عامه      مي

ات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قـرار دادن              ها و امكان     تأمين زمينه  43اصل  
وسايل كار در اختيار همة كساني است كه قادر به كارند؛ ولـي وسـايل كـار ندارنـد؛ بنـابراين،                     

را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد تا با كاربري          ... هاي موات، معادن و     تواند زمين   دولت مي 
  .راي بيكاران فراهم شود و زمينة رشد كشور پديد آيدروي آن، درآمد كسب كند و كار ب

تواند در ازاي واگذاري انفال به افراد، ساالنه مبلغي به مثابه             طور كه گذشت، دولت مي      همان
ها بگيرد و ملكيت انفال را براي خود نگه دارد يا در وضعيتي ملكيت انفـال را هـم                     خراج از آن  

ها و امكانات كار بـراي        تأمين زمينه . 1: ذكر شده است  مهم   دو قيد    43منتقل كند؛ البتّه در اصل      
كـه    آن. 2هاي خـاص منتهـي شـود؛          افراد نبايد به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه           

اگر دولت خود بـه احيـاي انفـال بپـردازد و            . دولت به صورت كارفرماي بزرگ مطلق در نيايد       
آيـد و     رد، به صورت كارفرماي بزرگ در مي      گري را هم در اختيار بگي       افزون بر ملكيت، تصدي   

را به افراد منتقل كند، با توجه بـه توانـايي اقتـصادي و              ... اگر ملكيت معادن و اراضي موات و        
آوري، افراد محدود بر منابع مهم ثروت دست يافته، زمينـة تمركـز و تـداول ثـروت را            رشد فن 

همچنـين  . تـري دارد    ثار مخرب بسيار كم   آورند؛ ولي واگذاري بدون انتقال مالكيت، آ        فراهم مي 
كنـد و درآمـد    ها اخـذ مـي   دولت افزون بر ماليات، مبلغي را نيز به صورت اجاره و خراج از آن      

  .يابد عمومي دولت افزايش مي
 قانون اساسي، بخش دولتي را شـامل صـنايع بـزرگ، صـنايع مـادر، بازرگـاني                  44در اصل   

ـ       هـاي آبرسـاني، راديـو و         أمين نيـرو، سـدها و شـبكه       خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، ت
دانـد    ها مي   تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اين              

هـا و     بخش تعـاوني را شـامل شـركت       . كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است         
 خصوصي را شـامل آن قـسمت از         مؤسسات تعاوني توليد و توزيع شهري و روستايي و بخش         

هـاي اقتـصادي دولتـي و         كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات كـه مكمـل فعاليـت           
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در اين اصل، تصريح شده كه مالكيت در سه بخش، تا جايي كه با اصول               . داند  تعاوني است مي  
ا در پـي    ديگر مطابق باشد و از محدودة قوانين اسالم خارج نشود و رشد و توسعة اقتـصادي ر                

داشته باشد و ماية زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهـوري اسـالمي اسـت؛ بنـابراين،              
مالكيت در بخش خصوصي هم به عدم تمركز و تداول ثروت، حفظ استقالل اقتصادي جامعـه،     

هاي عمـومي محـدود       مشروع بودن كسب و كار و مالكيت ناشي از آن و عدم تعرض به ثروت              
مالكيـت  . شـود  مالكيت دولتي و تعاوني، از سوي قـانون اساسـي حمايـت مـي    است و در كنار     

دولتي هم نبايد ماية زيان جامعه و مانع رشد و توسعه شود و دولت را بـه صـورت كارفرمـاي                     
  .بزرگ درآورد

هـا و     براي آن كه روشن شود بخش دولتي، ماية رشد و توسعه است، بايد عملكـرد دولـت                
ها مقايسه شود و بايد بر حسب  ه بخش دولتي در رشد و توسعه آن دولت ايران بررسي و جايگا    

ها است كه نظريـات       سال. ها را معين كرد     درجة توسعه يافتگي كشورها، محدودة حضور دولت      
متعارض و متناقض اقتصادي در مورد جايگاه دولت مطرح شده و هر نظريه با ادلة متفـاوت در    

گــاه يــك نظريــه در يــك دهــه در ســطح ). 1383رضــايي، (كوشــد  اثبــات ديــدگاه خــود مــي
شود و در دهـة ديگـر، نظريـة جديـدي               المللي تأثيرگذار مي    ها و مراكز اقتصادي بين      دانشگاهي
  ).1383ميدري، . (شود ارائه مي

داري اروپا به علت ضعف نظام بازار، وقوع جنـگ            رشد اقتصاد دولتي در كشورهاي سرمايه     
در انگلـستان از  . سترش بيكاري و بحران اقتـصاد پديـد آمـد        اول و دوم، مسائل ايدئولوژيك، گ     

هاي مهم اقتصاد مثل حمـل و نقـل، ارتباطـات، آب و بـرق،                  بخش 1979 تا سال    19اوايل قرن   
سـازي، هوانـوردي و       سـازي، هواپيمـا      كـشتي   بهداشت، آموزش، سوخت و نيرو، صنايع فوالد،      

. يليون نفر در استخدام دولت بودند      م 2اكتشاف نفت و گاز تحت تصدي دولت درآمد و حدود           
؛ امـا از    )فصل دوم : 1382كميجاني،  (فرانسه و كشورهاي شمال اروپا نيز وضع مشابهي داشتند          

هاي دولتي شكل گرفت و به تدريج به علت عملكرد ضـعيف              سازي شركت    خصوصي 70اواخر دهة   
  .صوصي واگذار شدهاي گوناگون به بخش خ هاي دولتي به صورت وري پايين، شركت و بهره

سازي مسائلي از قبيل افزايش رقابـت و بهبـود كـارايي در مـديريت، رفـع             هدف خصوصي 
. هاي دولتي و توسعة بازارهاي سرماية داخلي و مالي بود         ها و كاهش يارانه     كسري بودجة دولت  

. سازي در دو شكل كلّي، همراه با واگذاري مالكيت و بدون واگذاري مالكيـت اسـت    خصوصي
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هاي متعـددي وجـود دارد؛ از جملـه           سازي همراه با واگذاري مالكيت، روش       وع خصوصي در ن 
گـذاري جديـد بخـش        عرضة عمومي سهام واحدهاي دولتي، فروش خصوصي سهام، سـرمايه         

هـاي شـركت دولتـي، تجزيـه واحـدهاي بـزرگ          خصوصي در واحدهاي دولتي، فروش دارايي     
سـازي    ركنان و مديران، و در نوع خصوصي      تر، فروش شركت به كا      دولتي به چند واحد كوچك    

گيـرد    بدون واگذاري مالكيت، بخش خصوصي در دورة معين، مديريت واحدها را به عهده مي             
هاي دولتـي بـه بخـش     واگذاري شركت). 60   ـ 47ص: همان(پردازد  آن را به دولت مي و اجارة

، مسائل متعددي از جمله     خصوصي در شيوة همراه با انتقال مالكيت، افزون بر مشكالت قانوني          
هـاي    ها از راه    كاهش شاغالن در شركت   . وضعيت بقاي شغلي كاركنان واحدها را به دنبال دارد        

هاي اتوماسيون اداري، انتقال اطالعات       گسترش شيوه . وري است   ها و افزايش بهره     كاهش هزينه 
و در مـدتي كـه     دهـد     هاي كـامپيوتري نيـاز بـه شـاغالن را كـاهش مـي               برداري از شبكه    و بهره 
سـازي جـذب آنـان شـوند، زمـان            اندازي شود تا بيكاران طرح خـصوصي        هاي جديد راه    بخش

حتـي گـاه در     .  شاهد اين امر اسـت     20گسترش بيكاري در دهة آخر قرن       . بسياري خواهد بود  
هـا را     هـاي آن    تابند و حـذف يـا كـاهش فعاليـت           هاي رفاه را بر نمي      عصر جهاني شدن، دولت   

؛ البتــه همچنــان بــراي آغــاز توســعه و خــروج از مــدار )1380اولز و واگمــن، پــ(خواســتارند 
سـازي حـضور    شـود و زمينـه   ماندگي بر دخالت دولت در انجام امور زيربنايي تأكيـد مـي    عقب

هاي حضور گـستردة دولـت        ها خواستارند؛ ولي ممكن است زمينه       بخش خصوصي را از دولت    
 لزوم بازگشت دولت بـه      21ي در چند دهة اول قرن       چه بسا با رشد بحران اقتصاد     . فراهم شود 

  .صحنه احساس شود
بر اين اساس بايد با دقت تعيين كرد كه مالكيت بخـش دولتـي ايـران تـا چـه حـدي بايـد                  

آيا تمام صنايع موجود بايد از دست دولت در آيد و در بـورس اوراق بهـادار بـه                   . محدود شود 
ازه داده شود تا صنايع بزرگ ايجاد كنـد         بخش خصوصي واگذار شود يا به بخش خصوصي اج        

هاي بزرگ اقتصادي كه انحصار طبيعي        و صنايع فعلي همچنان دولتي بماند؟ بدون شك، بخش        
كند و واگذاري آن، زمينة تداول و تمركز ثروت را            دارد، سود بسياري را نصيب صاحبان آن مي       

 بدون انتقال مالكيت، همانند     آورد؛ از اين رو مناسب است از روش واگذاري مديريت           فراهم مي 
هاي خراجيه كه در ملكيت بخش عمومي در صدر اسالم باقي ماند، اسـتفاده كـرد؛ يعنـي                    زمين

هاي دولتي حفظ ولي ادارة آن به مديران با كفايـت واگـذار شـود و                  مالكيت عمومي بر شركت   
ون بـر ماليـات اخـذ    هاي آشكار و پنهان، اجاره و سهم مالكانة خود را افز        دولت با حذف يارانه   
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 آمده، سودآوري بسياري دارد و به هيچ  44كند؛ البته برخي از مواردي كه در بخش دولتي اصل           
بازرگاني خارجي، معادن بزرگ مثل نفت و گاز، بانكداري، بيمـه و ماننـد              . وجه زيان ده نيست   

. آن كوشيد آن، درآمدهاي بسياري را نصيب دولت كرده است و حداكثر بايد در بهبود مديريت               
هـا اعمـال      ها هم دولت براي بهبود توزيع درآمد، تكاليف خاصي را بر شـركت              در برخي بخش  

ها به بخش خصوصي هم واگـذار شـود، دولـت ناچـار اسـت يارانـة                   كند و اگر اين شركت      مي
  .متناسب به آنان بپردازد

مومي دولـت   هاي ع   گرچه سهم هزينه  . بخش دولت در اقتصاد ايران سهم بسيار بااليي دارد        
 درصد رسيده، مجمـوع سـهم       30 درصد به حدود     22 از حدود    80 تا   45هاي       در سال  GDPاز  

3 حدود GDPها در  هاي دولتي و بانك   بودجة كلّ دولت اعم از عمومي و شركت       
 آن است كه 2

 در  GDP دولت به    شود؛ البته در كشورهاي شمال اروپا نيز نسبت هزينة          مبلغ بسياري شمرده مي   
تر به امـور زيـر بنـايي و تـأمين              درصد بوده است؛ ولي اين حجم بيش       60 تا   50 بيش از    1990

 كـه  GDPشود؛ ولي در ايران سهم بودجة عمومي كـشور در          اجتماعي و رفاه عمومي مربوط مي     
فاهي در بردارندة هزينة امور عمومي، اقتصادي، دفاعي و اجتماعي است و مسائل زير بنايي و ر               

4دهـد، حـدود     و تأمين اجتمـاعي را پوشـش مـي        
 بـه بودجـه     GDP اسـت و حـدود نيمـي از          1

تواند سـهم بخـش       متأسفانه ارقام پيشين هنوز نمي    . شود  ها مربوط مي    هاي دولتي و بانك     شركت
ظـور  هاي دولتـي در بودجـة كـلّ دولتـي من            دولتي را نشان دهد؛ زيرا بودجة بسياري از شركت        

حتي بودجة نهادهايي كه مالكيت آن خصوصي نيست مثل بنياد مستضعفان در بودجة             . شود  نمي
گيرد؛ بنابراين بايد براي محدود شدن حيطة حضور دخالت دولت، چـارة اساسـي                كل قرار نمي  

  ).14فصل : 1380توكلي، (انديشيد 
سي نبوده اسـت؛ بلكـه      هاي دولتي در ايران فقط به دليل الزام قانون اسا           حجم باالي شركت  

هـا بـه تملـك دولـت درآمـد و تمـام        هاي دولتي بـه جهـت بـدهي بـه بانـك        برخي از شركت  
 نيـستند؛ بنـابراين، واگـذاري آن نـوع از           44هاي دولتي در حال حاضـر مـشمول اصـل             شركت
گيـري دربـارة واگـذاري        كنـد؛ ولـي مهـم تـصميم         ها يا فروش آن مـشكل ايجـاد نمـي           شركت
با توجه به مطالب گفته شده بايد بـراي كوچـك كـردن     . صل مذكور است  هاي مشمول ا    شركت

  .دولت به امور ذيل توجه شود
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هـا بـر كـسب سـود           نيستند و اساس اين شركت     44هاي دولتي كه مشمول اصل        شركت. 1
به جهت حفظ عدالت اجتماعي از طريق       . است، هيچ لزومي ندارد در اختيار بخش دولتي باشد        

  .شود تا وضعيت توزيع درآمد نيز بهبود يابد ان آن يا به عموم واگذار ميبورس سهام به كاركن
چـه    كه مالكيت آن به نص قانون اساسي دولتي است، چنان          44هاي مشمول اصل      شركت. 2

چـه بـه      چنـان . وري را پيمود    هاي افزايش بهره    شود، بايد راه    وري پايين انجام مي     ادارة آن با بهره   
ت و جلوگيري از تبديل دولت به كارفرماي بزرگ قرار باشد بـه             گري دول   جهت كاهش تصدي  

ها به صورت واگذاري مديريت  بخش خصوصي واگذار شود، مناسب است واگذاري اين بخش      
نه مالكيت باشد تا ضمن عدم تغيير قانون اساسي، مانع تداول ثروت در دست افـراد محـدودي        

  .و سود بااليي نصيب صاحبان آن خواهد كرد انحصار طبيعي دارند 44هاي مشمول اصل  بخش. شود
هاي بـزرگ   هايي از شركت ها يا بخش تواند واگذاري مديريت برخي از شركت    دولت مي . 3

خريـداران اوراق   . دولتي را در بازار بورس به صورت اوراق مشاركت در مديريت انجـام دهـد              
هاي جـاري مـشاركت،    مذكور بدون خريد سرماية شركت، در تأمين نقدينگي الزم جهت هزينه    

هاي شـركت كـه بـه صـورت هزينـه در              در واقع با اجارة دارايي    . كنند  و از سود آن استفاده مي     
شود و براي دولت، درآمد شمرده خواهد شد، نقدينگي الزم جهت             هاي شركت وارد مي     حساب

در اوراق، سند شراكت    . شود  امور جاري شركت از طريق اوراق مشاركت در مديريت تأمين مي          
ادارة شركت هست نه خريد دارايي و سـهام آن؛ البتـه قيمـت سـهم اوراق مـذكور متفـاوت از                 

  .قيمت اوراق سهام است
هاي دولتي ارزش سرمايه شركت بر حسب ارزش هر برگ سـهم              در واگذاري سهام شركت   

خريداران با تملك هر    . گيرد  به صورت تعداد بسياري سهام منتشر و در معرض فروش قرار مي           
شـوند و بـه       گ سهم به نسبت قيمت آن در سرماية شركت شريك، و مالك بخشي از آن مـي                بر

گذار در سهام شركت از سود سهام يـا تغييـر             سرمايه. شوند  تبع آن در سود سهام نيز شريك مي       
هاي فيزيكـي،     در محاسبة ارزش سرماية شركت، تمام سرمايه      . كند  قيمت سهم، درآمد كسب مي    

شود؛ اما در واگذاري مديريت شركت        به، و سهام بر حسب آن منتشر مي       نقدي و اعتباري محاس   
. شود  اندازي شركت محاسبه مي     با حفظ مالكيت شركت براي دولت مقدار سرماية الزم براي راه          

بودجة جاري شركت با لحاظ اجارة سرماية فيزيكي محاسـبه، و مقـدار آن بـه صـورت سـهام                    
  .شود مديريت توزيع مي
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كند و در      جاري شركت را تأمين مي      ا خريد اوراق مديريت، بخشي از بودجة      خريدار سهام ب  
دولت، اجارة سرمايه را كه در اختيار صـاحبان اوراق          . شود  ازاي آن در سود عملياتي شريك مي      

توانـد بـه صـورت        نهاده، طلبكار است و اين اجاره در هزينه ثبت خواهد شد؛ البته دولـت مـي               
ختيار بخش خصوصي قرار دهد و به نسبت ارزش سرماية فيزيكي           شريك، سرماية خود را در ا     

به سرماية جاري و نقدي در سود درآمد سهيم و سهم درآمد حاصل از شـركت همچـون نظـام           
  .كه با نرخ خاصي سرمايه را اجاره دهد و خراج بستاند مقاسمه به خزانه واريز شود يا آن

دولت . ، توجه به مسائل كارگري است     هاي دولتي   نكتة مهم در واگذاري مديريت شركت     . 4
بايد براي جلوگيري از ايجاد بحران كارگري توجـه جـدي داشـته باشـد و پـيش از گـسترش                      

شـوند، مالحظـات اساسـي در         وضعيت تأمين اجتماعي براي كساني كـه بـه عللـي بيكـار مـي              
  .هاي خاص را لحاظ كند واگذاري آن به بخش خصوصي در نظر بگيرد و الزام

ر خراج دريافتي بايد استهالك سرمايه را پوشش دهد و افزون بر آن درآمدي بـراي                مقدا. 5
دولت افزون بر ماليات، درآمد خراج نيز خواهد داشت؛ البتـه             در اين صورت    . دولت ايجاد كند  

توانـد مقـدار خـراج را كـاهش دهـد و زمينـة دفـع ركـود                در وضعيت خاص ركود، دولت مي     
  .اقتصادي را فراهم آورد

هاي موات و معادن، سواحل و غيـر آن           تواند زمين   هاي دولتي مي    دولت افزون بر شركت   . 6
كنـد، در اختيـار بخـش         را براي مصارف و كاربري خـاص كـه مـصلحت عمـومي اقتـضا مـي                

  .خصوصي قرار دهد و خراج بگيرد
دهندگان نظارت كامل داشته باشد و اعمال آنان را در جهت             دولت بايد بر عملكرد خراج    . 7

توانـد مـديريت آن را بـه          چه مسير تعيين شده رعايت نشد مـي         رشد كشور تقويت كند و چنان     
  .ديگران واگذارد

كند؛ ولي فروش دارايـي، گرچـه حجـم           خراج، درآمد مستمر دائم براي دولت فراهم مي       . 8
هـاي بعـد درآمـد دولـت كـاهش        دهد، براي سال    سال افزايش شديد مي     درآمد دولت را در يك    

هاي  يابد؛ افزون بر آن كه عمدة درآمد حاصل از فروش، صرف بدهي دولت و شركت          شديد مي 
در . تواند صـرف امـور زيربنـايي شـود          شود و نمي    ها كه مقدار بسياري است مي       دولتي به بانك  

 هزار ميليارد ريال بـود؛ در حـالي كـه مجمـوع     80، خالص بدهي بخش دولتي بيش از 81سال  
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  . هزار ميليارد ريال است21 حدود 82 ـ 70هاي  طول سالسهام واگذار شدة دولتي در 

  گيري نتيجه

مقالة حاضر درصدد بيان تعميم مفهوم خراج كه به صـورت اجـاره بـر اراضـي در گذشـته                    
هاي دولتي كه     شد، به هر نوع سهم مالكانه و اجارة منابع و اموال عمومي مثل شركت               وصول مي 

هـاي دولتـي در ايـران،         توجه به وضعيت شركت   شود است و با       به بخش خصوصي واگذار مي    
 و بـا توجـه بـه مـشكالت احتمـالي از واگـذاري               44كند براي حفظ محتواي اصل        پيشنهاد مي 

گيري از توان بخش خـصوصي، و بـاال بـردن     هاي دولتي مشمول اصل مذكور براي بهره  شركت
ي در مـورد    وري ضـمن توجـه بـه مـسائل كـارگري و تـأمين اجتمـاعي، واگـذار                   كيفيت بهره 

هاي مذكور به صورت واگذاري اداره و مديريت بدون انتقال مالكيـت صـورت گيـرد و      شركت
. توان در بازار بورس، اوراق مشاركت در مديريت تهيه كرد و در اختيار تمام مردم قـرار داد                   مي

پرداخـت  ها به دولت      به اين ترتيب، افزون بر ماليات، بهرة مالكانه اجاره و يا خراج اين دستگاه             
ها در اختيار مردم هست؛ ولي مالكيت آن در بخش عمومي خواهـد               شود و ادارة اين شركت      مي
تغيير نرخ واگذاري،   . خراج قابليت دارد تا دولت طبق آن سياست مالي مناسب اعمال كند           . ماند

  .هاي واگذار شده خواهد بود ابزار مناسب براي اثر گذاري بر رفتار و عملكرد شركت
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