الگوی پیشنهادی
تدوین بودجه در دولت اسالمی
دریافت9916/6/91 :

پذیرش9911/9/91 :

___________________________________________________

محمدجمال خلیلیان اشکذری
سیدحمید جوشقانی نائینی
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**

چکیده

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان میدهد که شارع مقدس ساختاری کلی را
دنبال کرده است .توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و
«تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسالمی را فراهم
میکند.
عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسالمی بر ردیفهای خمس ،زکات ،خراج و انفال بوده که ترکیبی از
امنیت جامعه میباشد .سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا میتوان
الگویی برای نظام مالی جامعه اسالمی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیالت حکومت و افزایش
هزینههای آن ،حاکم اسالمی میتواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه
طرح تدوین بودجه دولت اسالمی پرداخته است .روش تدوین مقاله روش تحلیلی ـ استنباطی است .بدیهی است
با توجه به ابعاد موضوع از آموزهها و روش استدالل اجتهادی نیز استفاده میشود.
واژگان کلیدی :بودجه دولت اسالمی ،منابع ،مصارف ،ساختار ،الگو.
طبقهبندی .Z19, Z12 :JEL

* .دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.1
Email: m_khalil411@yahoo.com.

** .فارغالتحصيل دکترای رشته فلسفه اقتصاد اسالمي مؤسسه امام خميني.1
Email:mirsadry@gmail.com.
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مالیات و واگذاری است .محوریت هزینهکرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی ،ایجاد فرصتهای شغلی و
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مقدمه
اقتدار اقتصادی همراه با نظم و امنيت در جامعه ،مبارزه با اختالف فاحش سطح زندگي و
فقر مادی و معنوی و معرفتي نيازمند دولت اسالمي مقتدر از لحاظ سياسي و مستقل از
جهت اقتصادی ميباشد.
آمار عملکرد بودجه در دهههای اخير حاکي از این است که درآمد حاصل از صادرات
نفت بهصورت بهينه در اقتصاد ایران به کار گرفته نشده است .هيچگاه درآمد باالی نفتي،
رشد اقتصادی مطلوبي را به دنبال نداشته است .تداوم نرخ باالی بيکاری و روند افزایشي و
ساختاری تورم به معني استفاده نادرست از درآمدهای نفتي در جهت رشد و پيشرفت
ميباشد؛ به بيان دیگر نسبت هزینههای جاری به کل بودجه تقریباً  17درصد ميباشد؛
درحاليکه هرچه این عدد کوچکتر باشد نشانگر آن است که دولت بيشتر ميتواند
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هزینههای عمراني و تملک دارایيهای سرمایهای داشته باشد .با بررسي منابع درآمدی
بودجه ميبينيم که نسبت ماليات به کل توليد در کشورهای توسعهیافته باالی  97درصد
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است؛ اما در ایران حدود شش درصد است .باال بودن این شاخص در کشورهای مذکور
نشاندهنده عدم وابستگي آنها به منابع مالي ناپایداری مثل درآمدهای نفتي است .توضيح
بيشتر آنکه نسبت ماليات به مخارج دولت در کشورهای توسعهیافته باالی  17درصد است
و در ایران حدود  97درصد است که نشان ميدهد درآمد دولت بيشتر به نفت وابسته است
نه ماليات (باقری.)9919 ،
این نکات بر اهميت بازنگری و اصالح الگوی تدوین بودجه تأکيد دارد؛ امری که مقاله
حاضر قدمهای اوليه در این مسير را با پيشنهاد الگوی جدیدی در این زمينه برداشته است.
الگوی مدنظر همانطور که تفصيل آن خواهد آمد ،در دو سطح استاني و کشوری
تدوین و در سه قلمرو مردمي ،مراجع دیني و حاکميتي اجرا ميشود.

پیشینه تحقیق
مقاالت و کتابهای متعددی راجع به منابع درآمدی و هزینه دولت اسالمي نگارش شده که
کتابهای نظری و گيلگ ( )9919و مصباحيمقدم و ميسمي ( )9911آخرین آثار منتشره
در این زمينه است  .در این آثار از منابع درآمدی که شارع در اختيار حاکم دولت اسالمي

قرار داده و همچنين نوع مصارف آنها ،ميزان و برخي شرایط آنها بحث به ميان آمده است؛
ولي از این منظر که آیا بين منابع درآمدی و ردیفهای تخصيصي ،ساختار کالني حاکم
است ،بحث نشده است .نوآوری این تحقيق در وهله اول این نگرش است و در قدم بعدی
سعي در کنار هم قراردادن منابع تأمين و تخصيص بودجه دولت اسالمي به عنوان یک کل
است و سپس تالش دارد با اکتفای به منابع وارده در شریعت و در صورت نياز استفاده از
منابع جدید و همچنين در ناحيه هزینه الگویي اسالمي از تدوین بودجه ارائه دهد.

منابع و مصارف بودجه در صدر اسالم
بيتالمال اسالمى از منابع متعددى تشکيل ميشود که به اختصار شرح داده ميشود:

زکات
وجوب زکات به آیه «خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِِم بهَِِا» (توبه )979 :از آیات مدني
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استناد دارد .پس از تشکيل حکومت اسالمي در مدینه و نياز به یک سازمان مالي ،لحن
9191ق ،ج ،1ص .)979زکات دو قسم است:
الف) زکات فطره :به فرد و افراد تحت تکفّل تعلق ميگيرد و نوعي ماليات سرانه
محسوب ميشود (لشکری ،9937 ،ص.)66
ب) زکات اموال :زکاتي که طبق نظر مشهور فقهای شيعه به گندم ،جو ،خرما ،کشمش،
طال ،نقره ،شتر ،گاو و گوسفند تعلق ميگيرد .وضع زکات توسط اميرالمؤمنين نيز بر
بعضي از اقسام اسب نقل شده (عاملي9171 ،ق ،ج ،6باب )3که از اختيارات حاکم اسالمي و
مربوط به زمان خاص ميباشد.

خمس
خمس مالياتي است معادل یکپنجم که نيمي از آن ،برای بنيهاشم به جای زکات ثابت
است (عاملي9199 ،ق ،ج ،9ص .)973وجوب آن از آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِِ وَ ابْنِِ السَّبيل» (انفال )19:خمس برای تخصيص
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آیات زکات تغيير و مؤمنين را ملزم به پرداخت زکات ـ به حکومت ـ کرد (ابنکثير،

دو قسمت مىشود ،یک قسمت متعلق به خدا ،رسول اکرم 6و ائمه اطهار است و
قسمت دیگر سهم سادات یتيم ،فقير و در راهمانده مىباشد .سهم امام ،در رهبرى امت،
توسعه حکومت اسالمى و شعائر دینى صرف مىگردد (نوری همداني ،9936 ،ص.)99

صاحب جواهر معتقد است امام مالک تمام خمس و تحویل آن در زمان غيبت به
فقيه جامعالشرایط ،واجب است ،ولي باید به سادات نيز به اندازهى نيازشان بپردازد؛
بنابراین تمام خمس جزء بيتالمال است که مصارف معيني برای نصف آن مشخص شده
است (نجفي[ ،بيتا] ،ج ،96صص 997و .)961-961

خراج
خراج در لغت (وزارة االوقاف والشؤون االسالمية4141 ،ق ،ص )451و قرآن (مؤمنون )19 :به معني
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مزد به کار رفته است و در اصطالح فقهي عبارت است از مالاالجارهای که طبق قرارداد
بين حکومت اسالمى و اجارهکنندگان زمينهای خراجيه از محصول زمين یا قيمت آن
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گرفته مىشود و ميزان آن بستگى به مصالح عموم و اختيار حاکم اسالمي دارد.
مطابق منابع روایي (طوسى9171 ،ق ،ج ،1ص )916و فقهي (نجفي[ ،بيتا] ،ج ،99ص-977

 ،)979خراج متعلق به مسلمين است و باید در مصالح ایشان صرف گردد یا بين آنها توزیع
شود ،و نقش حاکم ،توليت و مدیریت آن است.

انفال
انفال ملک خدا و رسول اکرم 6و امام است( .انفال )9 :در دوران غيبت ،انفال در
اختيار وليفقيه است و باید بر اساس مصالح اسالم و مسلمانان آن را به مصرف برساند .با
احتساب معادن به عنوان یکي از اجزای انفال (کلينى9171 ،ق ،ج ،9ص )719و قابليت
فروش یا واگذاری و دریافت اجاره و ماليات از آن ،ميتوان گفت در حال حاضر یکي از
مهمترین منابع دولت اسالمي انفال است.

سایر درآمدها
مواردی مثل موقوفات عام که متولي آن حکومت اسالمي است و کفارات نيز جزء سایر
درآمدهای بيتالمال ذکر شده است .صدر با ذکر عنوان فوق ،کفاراتي که مسلمانان در

صورت ارتکاب معاصي ملزم به پرداخت آن هستند را به عنوان درآمد بيتالمال آورده و از
مواردی مثل کفاره شکستن ع هد ،قسم ،ترک دستورات حج و افطار عمدی روزه ،نام برده
است (صدر ،9911 ،ص.)991
جزیه ،فيء و عشور یا حقوق گمرکي از مواردی هستند که در منابع مختلفي ذکر شده
اما چون عشور وجه شرعي ندارد و جزیه در زمان حاضر امکان وصول ندارد مقاله متعرض
آن نميشود.
نتيجه اینکه اموال عمومي در اسالم دو نوع است .9 :منابعى که در شرع مصارف خاصّى
براى آن تعيين نشده است .9 .منابعى که مصارف خاصّى دارند مثل سهم سادات از خمس
و زکات غير از سهم سبيلاللّه .نوع اول خود دو قسم است:
الف) منابع متعلق به عموم مسلمانان که در مصالح عمومي اعمّ از فرهنگى ،سياسى،
اقتصادی و  ...صرف مىشود .این منابع عبارتاند از :خراج ،جزیه ،سهم سبيلاللّه از زکات
ب) انفال ،فيء و سهم امام از خمس که به لحاظ منصب رسالت یا امامت ،ملک
حاکم اسالمي است و طبق نظر حاکم به مصرف مىرسد.
ردیف «فيسبيلاهلل» اجازه توسعه مصارف را به نيازهای جدید با رعایت مصالح جامعه
اسالمي ميدهد.

ساختار حاکم بر منابع درآمدی بودجه دولت اسالمی
منظور از ساختار بودجه شيوه و فرایند کسب ،نوع درآمد و نحوه تخصيص آن در
ردیفهای تعييني ميباشد .بررسي منابع درآمدی دولت اسالمي نشان ميدهد که شارع،
ساختاری کلي را دنبال کرده که توجه به آن بحث از مسائلي همچون امکان «گسترش
قلمرو منابع درآمدی شرعي» و «تعریف منابع جدید» و همچنين امکان تدوین بودجه مطابق
با اهداف عالي نظام اقتصادی ـ سياسي اسالم را برای دولتهای اسالمي فراهم ميکند .به
منظور تسهيل این نگاه کالن ،منابع و مصارف درآمدی در جدول ( )9آمده است.
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و اموالى که وصيت شده در امور خيریه عمومي صرف گردد.
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جدول ( :)9بودجه دولت اسالمي ـ با نگرش درآمدی
منابع درآمدی (تأمين)
الف) زکات ابدان (زکات فطره).
ب) زکات اموال :گندم ،جو ،خرما،

عنوان کلي

 .9فقرا  .9مساکين  .9عاملين زکات
زکات

 .3در راهماندگان.

 .9منفعت کسب  .9معدن  .9گنج .1
 .7جواهر بهدستآمده از غواصي

 .9،9،9خدا ،رسول اکرم6و ائمه
خمس

از سادات.

مسلمان توسط کافر ذمى.
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ماليات سرانه بر اهل کتاب در پناه

خراج
جزیه

مملکت اسالمي.
اموال بهدستآمده از کفار بدون

اطهار برای تأمين هزینههاى عمومى.
 .6،7،1یتيمان ،مستمندان ،در راه ماندگان

 .6غنيمت  .1زمين خریداریشده از

اراضي خراجيه

 .1تأليف قلوب  .7آزادی بردگان
 .6ادای قرض بدهکاران  .1في سبيلاهلل

کشمش ،طال ،نقره ،شتر ،گاو ،گوسفند.

مال حالل مخلوط به حرام

مصارف (تخصيص)

مصرف در مصالح مسلمين و تقسيم در
صورت مازاد.
نيروهای نظامي و مصالح عمومى
مسلمانان.

فيء

جنگ و خونریزی.

جزء بيتالمال امام است و مصرف طبق
صالحدید امام.

 .9اموال و زمينهای بهدستآمده
بدون وقوع نبرد  .9ارث بالوارث
 .9زمينى که اهلش آن را ترک کرده
باشند .1بيشهزار ،جنگلها ،قله کوهها و

انفال
ملک خدا و رسول اکرم و امام

درهها و سواحل دریا و رودخانهها
 .7زمينهاى موات  .6غنایم
جنگهای انجامشده بدون اذن امام
 .1صوافىالملوک  .3معادن.
وقف ،کفارات ،نذورات مالي ،هدایا.

شبه
مالياتها

پرداختهای انتقالي و تخصيص توسط
خود افراد.

نکات زیر از جدول قابل استفاده است:
اول :تأمين بودجه در صدر اسالم مبتني بر انواع ماليات و درآمدهای حاصل از واگذاری
بوده است .اهداف ذکرشده برای این منظور در نمودار زیر قابل رتبهبندی و تبيين است:
نمودار  :9هرم رتبهای اهداف

هدف غایی
هدف االهداف
اهداف عالی
اهداف عملیاتی

هدف غایي که وصول به سعادت و کمال است به تمام ابعاد زندگي انسان در دنيا و
ایجاد تشکالت اجتماعي و فرمانبری فرد از حکومت معني ميبخشد.
هدفاالهداف که از منظر دو سطح پایيني ،هدف غایي ابعاد دنيایي انسان ميباشد
مربوط به امور دنيایي بشر و هدفي است که تمامي نظامات اجتماعي جامعه و فعاليتهای
فردی متوجه آن است و حرکت فرد بر مبنای آن تنظيم ميشود .در جامعه اسالمي هدف از
شکلگيری نهادها و سازمانها با نظام و سيستمهای مختلف استقرار و تداوم دین اسالم و
عدالت اجتماعي است.
همه نظام های اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي ،فرهنگي و نظام علمي دین اسالم در این دو
سطح از هدف مشترک و در دو سطح بعدی متفاوت از یکدیگر هستند .اهداف عالي نظام
اقتصادی اسالم عدالت ،رفاه ،پيشرفت و توسعه ميباشد (نظری و گيلک ،9919 ،ص.)93-99

این اهداف توأمان با اهداف عالي دیگر نظامها ،زمينه تحقق هدفاالهداف و در نهایت
هدف غایي دین اسالم را فراهم مينماید.
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منبع :یافتههای تحقيق.
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اهداف عملياتي نگاه به راهکارهای عملياتي از دریچه و نگاه به هدف است .این اهداف
در هر نظام اجتماعي در راستای اهداف عالي و هدفاالهداف دنبال ميشود؛ برای مثال
نظام اقتصادی ،خود متشکل از خردهنظامها و نهادهایي است که برای آنها اهداف عملياتي
در نظر گرفته ميشود .در نهاد بودجهریزی و ماليات اسالمي اهداف عملياتي شامل بهينگي
مصرف ،بهرهوری سرمایه و رفع تبعيض در سطح برخورداریهای متعارف ميباشد .هرم
هدفي خرده نظام تأمين مالي اسالم را ميتوان در نمودار زیر تصویر کرد:
نمودار  :9هرم هدفي نظام تأمين مالي اسالم

سعادت
وکمال
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استقرار و تداوم دینو
عدالت اجتماعی
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عدالت ،رفاه ،پیشرفت و توسعه
بهینگی مصرف ،بهره وری سرمایه و رفع تبعیض در سطح
برخورداریهای متداول و متعارف
منبع :یافتههای تحقيق.

دوم :از نظر دین اسالم مشکل اساسي جامعه فقر مادی ناشي از تبعيض و فرصتهای
نابرابر ميباشد (سيدرضي9191 ،ق ،ص .)799به تبع فقر مادی فقر فرهنگي ،فقر علمي ـ
تربيتي و فقر از نظر زیستي ـ بهداشتي و سالمتي در جامعه پدیدار ميشود.
سوم :در کنار اقدامات حکومت اسالمي ،به گسترش اقدامات مردمي از طریق
شبهمالياتها (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،9911 ،ص )939و موقوفات نيز بها داده ميشود.
سعي دین اسالم در ساختاری که برای نظام اجتماعي خود تدبير کرده بر این است که

مسئوليتپذیری و اقدام بخش خصوصي را برای تربيت نيروی فني مورد نياز جامعه در
قالب فرهنگ نهادینه نماید که نتيجه آن در نهایت کاهش هزینههای دولت ميباشد.
چهارم :برخي از ردیفهای درآمدی در راستای تحقق هدفاالهداف ،مصارفي خاص
دارند و حاکم اسالمي حق مصرف آنها در ردیفهای دیگر را ندارد و برخي ردیفهای
درآمدی دیگر هرچند متعلق به عموم است ولي تصميم در نحوه و ميزان هزینهکرد آن در
اختيار حاکم است.
پنجم :انتقال بخشي از اموال افراد به عنوان خمس و زکات در نظام مالياتي اسالم تنها
عملي قانوني و رفتاری اقتصادی نيست؛ بلکه صبغه فرهنگي و عبادی دارد و باعث رشد
انسان ميگردد (مصباحيمقدم و ميسمي ،9911 ،ص.)19-19
ششم :زکات با شرایطي خاص و عادالنه (معيار نصاب) بىآنکه به دارندگان آنها ،ستم و
بىانصافى شود ،مطالبه مىشود (مجلسي9179 ،ق ،ج ،16ص.)36
ملک امام و تخصيص آن به صالحدید او ميباشد.
هشتم :مصرف خراج ،نيازهاى عمومى مسلمانان ،اعم از فرهنگى ،اقتصادى و اجتماعى
است؛ مانند حراست از مرزها ،حقوق کارگزاران دولت ،ساختن مدرسه ،بيمارستان و ...
(نجفي[ ،بيتا] ،ج ،99ص.)979-977

نهم :انفال در اختيار حکومت اسالمي است .دولت ميتواند بهصورت واگذاری یا
فروش آن ،بخشي از درآمد خود را تأمين نماید.
دهم :بررسي فقه و تاریخ اسالمي نشان ميدهد غالب مالياتهای منصوص ،ماليات بر
خالص درآمد است و بر مصرف افراد ماليات وضع نشده است و برای موارد مصرف کمتر
یا بيشتر از شأن ،در واقع ماليات از خالص درآمد گرفته ميشود؛ درحاليکه نظام مالياتي
فعلي کشور به نظام ماليات بر ارزش افزوده تغيير کرده است که از حلقههای مختلف توليد
گذشته و در نهایت به مصرفکننده تحميل ميشود (مصباحيمقدم و ميسمي،9911 ،
صص 977و .)997
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هفتم :خمس ـ دومين ردیف عمده درآمدی بودجه دولت ـ درآمدی است که نصف آن
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به طور خالصه ساختار قابل استنباط با توجه به حجم کم اداری دولت و محدودیت
وظایف آن در صدر اسالم ،اتکای درآمدی بودجه دولت اسالمي بر ردیفهای خمس،
زکات ،خراج و انفال بوده که ترکيبي از ماليات و واگذاری است .محوریت هزینهکرد نيز

بر رفع تبعيض و فاصله طبقاتي ،امنيت و ایجاد فرصتهای شغلي ميباشد.

ساختار حاکم بر مصارف بودجه دولت اسالمی
از کنار هم قرارگرفتن احکام فقهي و حقوقي صادره از ناحيه شارع پيرامون واجبات مالي
در حکومت اسالمي و تأمين و تخصيص بهصورت مجموعهای از احکام و قضایا متوجه
ساختاری کلي در نظام مالي اسالمي ميشویم .با استفاده از این ساختار ميتوان محورهای
اهتمام شارع در زمينه نظام مالي و بودجه حکومت اسالمي بهویژه مصارف آن را استنباط
108

کرد و در زمان فعلي به فهرستي پيشنهادی و عملياتي از بودجه مطابق با اهداف عالي نظام
سياسي ـ اقتصادی اسالم رسيد .در این بحث بودجه از جنبه مصارف بيتالمال بهصورت
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کالن بررسي ميشود.
خالصه ردیفهای مصرفي بيتالمال در صدر اسالم در جدول ( )9آمده است:
جدول ( :)9بودجه دولت اسالمي بر اساس مصارف
مصارف (تخصيص)

عنوان کلي

مستمندان :نيازمند مخارج روزانه

تأمين اجتماعي

فقرا :نيازمندان مواجه با کمبود مخارج
زندگي

تأمين اجتماعي

عامالن حکومت (کارمند ،قاضيان ،مبلغان
دیني و معلمان ،ناظرین بر بازار ،مأموران

منابع درآمدی (تأمين)
زکات فطره -یک سهم از
زکات مال -سهمي از خمس
زکات فطره -یک سهم از
زکات اموال  -سهمي از خمس
سهمي از زکات و خمس -

حقوق اداری

انفال -فيء

زکات و اموال دولتي)
متمایلکردن بيگانگان به اسالم و تقویت
جریانها و گروههای همسو با نظام
اسالمي

فرهنگي

سهمي از زکات (مؤلفة قلوبهم) ـ
فيء

آزادی بردگان

اجتماعي

ادای قرض بدهکاران

امنيت اقتصادی

در راهماندگان،

امنيت اجتماعي

یک سهم از زکات
یک سهم از زکات  -سهمي از
خمس
یک سهم از زکات و خمس

در راهخدا :الف) سرمایهگذاری در امور
زیربنایي
ب) هزینههای جاری عمومي،

مصالح عمومي

ج) امور حسبه ،معضالت اجتماعي و امور

یک سهم از زکات  -فيء -
انفال -خراج

غير مترقبه
سه سهم از خمس – فيء-

هزینه امنيت و دفاع

نظامي

امور فرهنگي و تعليم و تربيت

فرهنگي

– شبه مالياتها (وقف)

مصالح عمومي

انفال  -خراج – فيء

تأمين اجتماعي و رفاه عمومي ،عدالت
اجتماعي

استفاده از ردیف في سبيلاهلل
زکات – جزیه -خراج

خراج  -فيء  -خمس -زکات

شبه مالياتها :کفارات مالي،
امور و موارد متفرقه

مصالح عمومي

نذورات ،صدقه ،اطعام،

بخشش ،دین ،وقف ،هبه ،هدایا
نکاتي که از آموزههای اسالمي در رابطه با ساختار مصارف بودجه به دست ميآید:
اول :هدف شارع از تعریف بودجه برای حکومت اسالمي ،رفع فاصله طبقاتي ،پيشرفت
مادی و معنوی جامعه اسالمي در پرتو عدالت اجتماعي ميباشد (نظری و گيلک،9919 ،
ص.)93-99

دوم :ردیفهای مصرفي زکات (توبه :)67-73 :در بخشي از روایت مفصلي از امام
موسي کاظم شرح داده شده است که «فقرا ،مساکين ،فيسبيلاهلل ،مؤلفة قلوبهم ،رقاب،
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هزینههای حکومت

حکومت

درآمدهای حاصل از انفال

غارمين ،مأمورین زکات و ابنالسبيل» عناوین کلي آن ميباشد (عاملي9171 ،ق ،ج،1

ص.)999
قابل ذکر است که «في سبيلاهلل» هم شامل امور خير راجع به شخص و هم امور خير
عامالمنفعه ميشود؛ این ردیف ،اجازه توسعه مصارف را به نيازهای جدید مشروط به
رعایت مصالح جامعه اسالمي ميدهد.
موارد دیگری از جمله تبليغ و ترویج دین اسالم ،اقدامات فرهنگي ،ایجاد امنيت و
استحکامات دفاعي ،پيشبرد علوم و فنون ،سرمایهگذاریهای زیربنایي و تأمين رفاه
اجتماعي برای مصارف بيتالمال ذکر شده (صدر ،9911 ،ص )991-991که ميتوان آنها را
جزء ردیف مصرفي عامالمنفعه «فيسبيلاهلل» دانست.
سوم :ميزان اعطایي زکات به ردیفهای تعييني :امام صادق در پاسخ این سؤال که
110

«به فرد چه ميزان زکات داده شود؟ فرمودند :آنقدر عطا کن که بينياز شود» (عاملي،
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9171ق ،ج ،1ص)967؛ بنابراین شارع برای بهرهمندی نيازمند از زکات در طرف زیاده
محدودیتي قائل نيست؛ بلکه باید آنقدر کمک نمود تا سطح زندگي او از دیدگاه رفاه
اجتماعي به حد متعارف جامعه برسد .این مسئله نشانگر تنظيم یک زندگي متوازن ميباشد
بهگونهای که افراد جامعه در سطح نزدیک به یکدیگر ،از رفاه اجتماعي بهرهمند شوند
(صدر ،9973 ،ص.)37

چهارم :عدم لزوم تقسيم مساوی زکات به ردیفهای هشتگانه معينشده :سيره پيامبر
اکرم 6این بود که زکات را بين اصناف هشتگانه بهصورت مساوی تقسيم نميکردند؛
بلکه آن را بين اصناف حاضر و به اندازه مخارج یک سال پرداخت ميکردند .برای این
تقسيم ،ميزان مشخصي در کار نبود؛ بلکه مالک حضرت ،برطرفشدن نياز طرف حاضر
بود (کلينى9171 ،ق ،ج ،9ص.)719
از اینرو ،مبنا در مورد ميزان زکات اعطایي «رفع نياز» است؛ برای مثال به در راهمانده به
ميزان الزم جهت رجوع به وطن داده ميشود.
پنجم :سرعت در تخصيص :منابع درآمدی بيتالمال به دو دسته کلي بيتالمال امام
و بيتالمال عموم مسلمين تقسيم ميشود .در بيتالمالي که ملک عموم است مسئله سرعت

در تخصيص رعایت ميشود .مال خراج را که براى اميرالمؤمنين مىآوردند ،مستحقان را
جمع و هرچه در بيتالمال بود قسمتميکردند (صدوق ،9969 ،ص .)939این سيره
حضرت عالوه بر اینکه مربوط به بيتالمال عموم مسلمانان ميباشد شاید بر لزوم
تسریع در تخصيص ،هنگامي که ردیف بودجهای بهطور کامل تأمين مالي شد داللت دارد
نه اینکه هميشه و در همه حال فوراً اقدام به توزیع کنند؛ همچنين از دیدگاه محققاني که
توزیع را زمينهساز رشد مي دانند و با توجه به نگرش سيستمي حاکم بر نظام اسالمي قابل
تبيين است .بههرحال با توجه به اینکه سرعت در هر امری متناسب با خودش است و با
تعجيل و بيبرنامگي مناف ات دارد؛ باید از اهمال و تأخيرهای فرسایشي که باعث فوت زمان
و کاهش ارزش سرمایه ميشود نيز جلوگيری شود.
اما در خصوص منابع حاصل از انفال که از بيتالمال امام  است باید گفت فوریت یا
عدم فوریت تخصيص به صالحدید امام  و در اختيار اوست .در هرصورت تقسيم بر
 ،9911ص.)976

ششم :رعایت اولویت هزینهکرد واجبات مالي در همان محل تأمين :از امام موسي
کاظم نقلشده که سيره پيامبر 6اختصاص زکات بادیهنشينها به خود آنها و زکات
شهرها به مستحقان ساکن شهر بود (کلينى9171 ،ق ،ج ،9ص )719و تنها در صورت نبود
مستحق به مکان دیگر انتقال داده ميشد (همان ،ج ،9ص.)777
حذف یا کاهش هزینه انتقال به خرانه و از خزانه به مستحقين ،حذف هزینه نگهداری،
تسریع در تخصيص ،ملموسشدن آثار ماليات برای مؤدی و ارتقای سطح اعتماد عمومي،
تالش عاملين ماليات برای جذب بيشتر و مالیمت با عدالت اجتماعي از پيامدهای این
نحوه تخصيص ميباشد.
هفتم :حکومت و دولت اسالمي هزینههایي را عهدهدار است .بر اساس آموزههای
اسالمي بار وظایف حکومت اسالمي از یک دولت غير دیني بيشتر است .زکات و خمس
ماليات هایي هستند که شارع برای تأمين مخارج دولت معين کرده است .عالوه بر آن به

فص لنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت ...

اساس معيار عدالت و مصلحت جامعه اسالمي صورت ميگيرد (مصباحيمقدم و ميسمي،
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حاکم اسالمي اجازه داده تا به مقتضای شرایط و اوضاع ،نسبت به گرفتن ماليات جدید یا
گسترش موارد متعلق مالياتهای شرعي و یا تغيير نرخ مالياتهای شرعي اقدام کند.
هشتم :دقت در نصوص شریعت در باب مخارج دولت اسالمي ميتواند منشأ و مبنایي
در باب ماليات شود که اوالً اتکای دولت بر ماليات باید محدود شود و مهمترین راهکار آن
کاستن از بدنه دولت است .ثانياً با واگذاری مواردی مثل اراضي تحت اختيار حاکم یا منابع
طبيعي و معادن و ایجاد راه کسب درآمد؛ باید بار مالياتي را کاهش دهد و همچنين از
اضافهشدن بار مالياتي جدید بر دوش فعاالن اقتصادی جلوگيری کند.

منابع و مصارف بودجه فعلی دولت اسالمی
 .1توسعه مصداقی اقالم شرعی بودجه
112

اسالم برای تأمين مالي حکومت در اداره جامعه ،زکات و خمس را به عنوان واجب مالي
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تعيين کرده است .افزون براین ،دولت از طریق انفال و فيء بهصورت واگذاری یا فروش
ميتواند کسب درآمد نماید .کفارات ،نذورات ،اموال مجهولالمالک ،اموال بدون وارث و
وقف از دیگر موارد در اختيار دولت اسالمي ميباشد.
از موارد مشمول حکم خمس ،ارباح مکاسب است که عموميت دارد بهگونهای که بر
اساس فتاوای فقهای شيعه حتي مازاد آذوقه و نيازهای زندگي را نيز شامل ميشود .زکات
به عنوان یک عمل عبادی و ماليات اسالمي طبق آموزههای اسالمي بر نُه چيز واجب است.
انفال نيز به جهت گستردگي مصداق و همچنين فيء قابل مالحظه است .حکومت اسالمي
با رعایت مصالح مسلمين که شامل عدالت بيننسلي و حفظ محيطزیست ميشود در
چگونگي کسب درآمد از آن اختيار دارد؛ مواردی از قبيل اموال بدون وارث ،اموال
مجهولالمالک نيز به لحاظ ندرت ،رقم قابل مالحظهای در بودجه اسالمي را تشکيل
نمي دهند تا از قابليت تعميم آن بحث شود .کفارات و نذورات نيز از این جهت که توسط
خود فرد هزینه ميشود از دایره برنامهریزی و تصميمگيری دولت خارج است .بله در
صورتي که حکومت با مدیریت و جلب اعتماد افراد ،این اقالم را در اختيار گيرد ميتواند
با فرهنگ سازی ،مصارف آنها را به موارد حياتي و ضروری جامعه هدایت کند؛ همانگونه

ک ه اقدام دولت نسبت به بخشودگي و یا تخفيف مالياتيِ امور خيریه یا افراد خيّر ميتواند
باعث تشویق افراد در این رابطه باشد جهتدهي وقف ميتواند در تأمين هزینه بسياری از
مسائل و معضالت اجتماعي کارا باشد؛ بنابراین تنها در مورد توسعه ردیف زکات از جهت
مصادیق مورد تعلق و نيز موارد تخصيص ميتوان بحث کرد؛ در نتيجه سؤال این است که
آیا آنچه پرداختش بر مسلمان واجب است منحصر به امور یادشده ميباشد؟ آیا تمامي
نيازهای مالي حکومت اسالمي باید از همين راههای تصریحشده در آیات و روایات تأمين
شود؟ آیا به مقتضای تغيير و تحول در تشکيالت حکومت و افزایش هزینههای آن ،حاکم
اسالمي ميتواند موارد مذکور را توسعه و به دیگر کاالها و سرمایههای مالي سرایت دهد یا
باید از منابع دیگر برای تأمين هزینه های حکومت استفاده کند؟ در ادامه به ادله قرآني،
روایي و سپس آرای فقها در خصوص جواز تعميم متعلق زکات پرداخته ميشود.
در قرآن پرداخت زکات به عنوان واجب مالى تأکيد شده؛ اما بهطور مشخص مصادیق
بِِها» (توبه )971:است که خداوند به پيامبر 6دستور اخذ قسمتى از اموال مسلمانان را به
عنوان زکات مىدهد .کلمه «اموال» جمع است و نسبت به انواع مختلف مال عموميت دارد.
بنابراین ظاهر و اطالق آیه داللت بر تعلّق زکات به همه اموال دارد (طوسي[ ،بيتا] ،ج،7
ص.)919

اخبار مربوط به متعلّقات زکات ـ که برخي از آنها صحيحالسند است ـ چهار دسته
ميباشد:
 .9اخبار حاکى از اینکه پيامبر 6زکات را در نُه چيز قرارداد و غير آن را بخشيد
(عاملي9171 ،ق ،ج ،1ص.)77-79
 .9روایاتى که موارد وجوب زکات را منحصر در نُه چيز خاص ميداند (همان).
 .9روایاتى که بر وجوب زکات در غير از موارد نُهگانه ظهور دارد (همان ،باب ،1ص-99
.)96

 . 1اخبارى که علّت تشریع زکات را عمدتاً رفع نياز دانسته و بر اینکه به اندازه کفایت
نيازمندان ،در اموال ثروتمندان زکات قرار داده شده تصریح دارد (همان ،باب.)99-97
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آن معيّن نشده است .مهمترین آیه مورد استناد ،شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِِمْ
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هرچند روایات دسته سوم هدف مقاله را تأمين ميکند و لکن روایات دسته اول و
چهارم نيز به عنوان مؤید و حتي دليل قابل استناد است.
مشهور فقها بر «وجوب زکات» در موارد نُهگانه معتقدند و بسياری از آنها بر «انحصار
وجوب زکات» در موارد نُهگانه اعتقاد دارند و تعدادی از فقها زکات را در موارد نُهگانه
واجب و در سایر موارد مستحب دانستهاند (نظری ،9939 ،ص)996؛ اما عدهای هم مخالف
قول مشهور هستند که در پنج دسته قابل بررسى است (همان ،ص:)991-999

 .9اختصاص وجوب زکات موارد نُهگانه به صدر اسالم؛
 .9وجوب زکات در مالالتجاره؛
 .9وجوب زکات در محصوالتي از زمينهاى عُشرى که با قفيز پيمانه مىشود؛ از قبيل
کنجد ،برنج ،ارزن ،ذرّت ،عدس؛
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 .1وجوب زکات در پولهاى رایج؛
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 .7توسعه مصادیق بنا بر صالحدید حاکم اسالمى.
با توجه به اینکه اوالً هيچ آیهاى بر انحصار زکات به موارد نُهگانه داللت ندارد ،ثانياً
عدم تعيين موارد خاصي برای زکات توسط شارع و محق بودن حاکم اسالمي در وضع
زکات بر موارد دیگر و ثالثاً اینکه برخى فقيهانِ قائل به انحصار ،معتقدند در هنگام ضرورت
و نياز جامعه ،حاکم مى تواند از باب عنوان ثانوى ،زکات را به موارد دیگر توسعه دهد؛
بنابراین نظریه تعميم تقویت ميشود .بدین ترتيب کليه ثروتهای زراعي ،حيواني،
مالالتجاره ،پولهای رایج ،مستغالت و  ...ميتوانند مشمول زکات شوند؛ مگر مواردی که با
دليل خاص خارج شدهاند (منتظرى9171 ،ق «الف» ،ج /9منتظری9171 ،ق «ب» ،ج.)9

 .2منابع جدید بودجه
منابع جدید با توجه به گسترش دولتها و به تبع آن افزایش هزینهها ایجاد شده است.
بعضي از منابع جدید درآمدی دولت عبارت است از:
.9

مالياتها :فقها و صاحبنظران با استفاده از حکم ثانوی ،وجود اضطرار ،اختيارات

حاکم اسالمي (رضایي ،9939 ،ص )971-977و یا از باب تزاحم (لشگری ،9937 ،ص)991

مشروعيت آن را ثابت کردهاند؛
.9

درآمد حاصل از فروش ارز؛

.9

بهای استفاده از خدمات دولتي ،جاذبههای سياحتي ـ زیارتي؛

.1

درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات عرضهشده توسط بخش عمومي؛

.7

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز؛

.6

درآمد حاصل از انحصارات دولتي؛

.1

حق بيمه و سود سرمایهگذاری؛

.3

دریافت کمکهای اجتماعي؛

.1

اعانههاى نقدی ،اموال و یا منافع اموال خصوصي به دولت جهت خدمات خاص

اجتماعى؛
 .97جریمههای تخلفات؛
 .99درآمدهای حاصل از فروش ،اجاره ،بهرهبرداری ،حقاالمتياز اموال دولتي و منابع
طبيعي؛
 .99جذب مشارکتهای مردمي از طریق فروش اوراق مضاربه ،مشارکت و  ...؛
 .91سایر درآمدها مانند درآمدهای حاصل از عوارض واردات و صادرات (بندری،
 ،9939ص.)919-911

در این موارد مورد سيزدهم استفاده از عقود مشارکت اسالمي است ،موارد  3و  1جزء
انفاقات و تبرعات است ،موارد  9و 91ملحق به ماليات ميباشند ،موارد  1 ،6 ،1 ،9و 99
نيز استفاده از عقد بيع ميباشد .در مورد اعمال تصدی دولت و نيز جرایم که حکومت آنها
را در برابر سرپيچي از مقررات و برای نظمبخشيدن به امور جاری جامعه و مردم اجرا
ميکند بنا بر اصل والیتفقيه و لزوم حفظ و ایجاد نظم و توقف اعمال والیت و حکومت
بر آنها ،توجيه گردیده است  .مورد پنجم از مصادیق انفال و در قالب قرارداد بيع است که
در نگاه خرد با اشکالي مواجه نيست؛ ولي با توجه به اینکه اوالً منابع انفال عمدتاً بدون
فرآوری صادر ميشود و ثانياً تکيه عمده بر فروش نفت خام است و ثالثاً بخش عمدهای از
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 .99درآمدهای ناشي از اعمال تصدی دولت؛
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درآمد بودجه را نيز همين ردیف تشکيل ميدهد بهگونهای که نوسانات قيمت جهاني نفت
یا استفاده سياسي از اقتصاد نفت توانسته استقالل ،حاکميت و سياست کشورهای نفتخيز
را آسيبپذیر سازد .از نگاه فقه حکومتي و کالن نظام اسالمي اتکای بودجه به نفت به
خاطر تبعات احتمالي ،فاقد توجيه شرعي و عقلي است .توجه به سياستهای کلي ابالغي
برنامه چهارم و پنجم توسعه از جمله رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي و نيز بهکارگيری
ظرفيتهای کشور در راستای افزایش سهم توليدات علمي و دانشبنيان در سطح بينالملل
نيز مستلزم اتخاذ راهکارهایي در این زمينه است.
راهکار کاهش تدریجي سهم نفت در بودجه ،تشکيل صندوق ذخيره ارزی با هدف
هدایت وجوه حاصل از فروش نفت به بخش توليد و اشتغال ،تالشهایي در راستای
کاهش اتکای بودجه به نفت است؛ ولي این سياستها عمالً توسط دولتها و از طریق
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تغيير نرخ ارز و برداشت از صندوق مزبور و تخصيص غير قانوني نادیده گرفته شده است؛
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برای مثال در بودجه سال  16انتظار نقش  97تا  97درصدی نفت در بودجه محقق نشد و
تقریباً ميزان تخميني نفت و ماليات در الیحه بودجه با هم برابر شد و اتکای دولت بر
درآمدهای نفتي ادامه یافت؛ چراکه برآورد دولت از قيمت دالر  9977تومان و قيمت نفت
در هر بشکه  77دالر بود؛ در نتيجه درآمد نفت  997هزار ميليارد تومان در مقابل  999هزار
ميليارد تومان ماليات و با سقف بودجه  997هزار ميليارد تومان پيشبيني شد؛ زیرا با ادامه
رکود و کاهش درآمد اصناف تحقق درآمدهای مالياتي در سطح مطلوبي امکان نداشت؛ البته
توقف برداشت از منابع نفتي نيز خصوصاً در ميدانهای مشترک معقول نيست؛ بنابراین به
عنوان راهکاری برای کنترل اتکای بودجه بر نفت ميتوان مجوز فروش نفت را در صورت
فرآوریکردن و ایجاد ارزش افزوده در آن به دولت داد؛ البته این اهرم بایستي حالت
تدریجي داشته و هر ساله باید دولت به ارتقای فناوری فرآوری نفت برای کسب تأیيد
مجدد اجازه فروش منابع نفتي ملزم شود .از دیگر اهرمهایي که ميتوان در نظر گرفت الزام
به فروش داخلي نفت به قيمت واقعي است .این الزام ،دولت را ـ به منظور فروش بيشتر ـ
مجبور به سرمایهگذاری در زمينههایي ميکند که مواد اوليه آن نفت خام است که نتيجه
افزایش توليد و اشتغال را نيز به دنبال دارد .الزام دولت به تأمين درآمد از طریق صادرات

محصوالت دانشبنيان و خدمات ناشي از پيشرفت در علوم فناوری به عنوان راهکار
بلندمدت باید در دستور کار قرار گيرد  .اهرم دیگری که اهميت آن کمتر از موارد قبلي
نيست لزوم تغيير ساختار تدوین بودجه مربوط به درآمدهای نفتي و غير نفتي است که
مقاله به دنبال آن است.

 .3بررسی فقهی مصارف جدید بودجه
مصارف بودجه دولت بر اساس الیحه بودجه سال  9919عبارتاند از:
 .9امور عمومي شامل قانونگذاری ،اداره امور عمومي کشور ،اداره امور قضایي ،ثبتي و
موقوفات ،اجرای سياست داخلي ،حفظ نظم و امنيت داخلي ،اداره روابط خارجي ،اداره
امور مالي ،آمار و خدمات عمومي فني ،اطالعات و ارتباطات اجتماعي ،ساختمانها و
تأسيسات دولتي ،اداره امور نيروی کار؛
 .9امور دفاع ملي :قرآن با توجه به اهميت مسئله دفاع ،دولت اسالمي را به آمادهسازی
جامعه اسالمى واجب است درهرحال تا آنجا که مىتواند و یا حداقل در همان حد توان
دشمن ،خود را مجهز کند (طباطبایي9179 ،ق ،ج ،1ص .)991بهویژه در دنيای کنوني که
بيعدالتي و ظلم استکبار به اوج خود رسيده برتری توان دفاعي ضروری است؛
 .9امور اجتماعي شامل آموزش و پرورش ،فرهنگ و هنر ،بهداشت ،درمان ،تغذیه،
تأمين اجتماعي و بهزیستي ،تربيتبدني  ،امور جوانان و زنان ،عمران شهرها و روستاها،
تأمين مسکن ،حفظ محيطزیست؛
 .1امور اقتصادی شامل کشاورزی و منابع طبيعي ،منابع آب ،برق ،صنایع ،نفت ،گاز،
معدن ،بازرگاني ،راه و ترابری ،پست و مخابرات ،جهانگردی ،علوم و فنون هستهای؛
 .7اعتبارات و هزینههای متفرقه؛
 .6کارمزد و سود تضمينشده وامها؛
 .1بازپرداخت وامها و دیون و پيشپرداختها؛
تمامي امور ذکرشده عالوه بر اینکه بخشي از آنها وظيفه دولت اسالمي است ،داخل در
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پيشرفتهترین وسایل ،فنون و نيروی نظامي ملزم کرده است (انفال .)67 :به حکم عقل بر
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امور حسبه (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،9911 ،ص )131-163یا مقدمه برای انجام آن
هست که اختصاص بودجه به آنها اشکالي ندارد.
امور حسبه اموری است که شارع به دليل اختالل نظام یا لزوم عسر و حرج راضي به
ترک آنها نيست لکن فرد خاصي را هم برای آن تعيين نکرده است (آملي9199 ،ق ،ج،9

ص .)991محقق نائيني عدم اختالل نظام ،حفظ اصل اسالم ،حفظ و نظم ممالک اسالمي،
امر به معروف و نهى از منکر ،حفظ نفوس ،اعراض ،اموال مسلمين و دفع چپاول ظالمين را
از موارد قطعي حسبه ميداند (محقق نائيني9191 ،ق ،ص.)11-16

اما بخشهایي که مربوط به وام و استقراض است؛ اگر وامها و سود آنها در قالب عقود
شرعي اسالمي باشد اشکال ندارد؛ اما اگر بر اساس قرض یا اوراق قرضه باشد ،بدون
توجيه شرعي و رباست و در نتيجه اختصاص بودجه به آن نيز وجه شرعي ندارد.
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 .3یارانه :یارانه از ابزارهای رایج دولتها و نوعي کمک مالي مستقيم یا غير مستقيم به
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مؤسسات خصوصي ،خانوارها و یا واحدهای دولتي است (دادگر ،9937 ،ص )931که با
اهداف مختلف اقتصادی ،سياسي ،اجتماعي صورت ميگيرد.
پرداخت یارانه باید با هدف برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتي صورت پذیرد .در
حکومتهای اسالمي سابقه پرداخت از محل خمس و زکات به گروههای خاص وجود
داشته و نيز توزیع بيتالمال بهصورت مساوی در سيره امام علي نقل شده است؛ اما
یارانه مفهومي عام دارد که غير از پرداختي از محل مالياتهای شرعي است .بررسي فقهي
یارانه نيازمند بحثي مستقل است.

امکان ارائه الگو
مقدمات ارائه الگو حاصل از مباحث پيشين:
 تدوین بودجه از لوازم اصل سياسي تشکيل حکومت و تعيين حاکم است.
 حفظ و تأمين مصالح عمومي ،برقراری عدالت ،اجرای احکام ،از جمله اصول
مجوز دخالت دولت اسالمي و مبيّن عرصههای حضور آن در جامعه است.
 ازآنجاکه حفظ امنيت و نظم جامعه اسالمي و نيز رفعِ «فقر ،بيعدالتي ،سوءاستفاده

از بيتالمال» و کاهش فاصله طبقاتي و انجام امور حسبه ضرورت تشکيل دولت و به تبع
آن بودجهریزی را ثابت ميکند ميتوان حکم به تدوین بودجه را حکمي حکومتي و از
احکام اوليه دانست.
 اهداف عملياتي (هدف تدوین بودجه) نظام مالي اسالمي تخصيص بهينه منابع،
عدالت در توزیع و ثبات اقتصادی است.
اموری که دولت باید ن سبت به آنها بودجه اختصاص دهد در چهار دسته خالصه
ميشود:

امور حاکمیتی
تحقق آن موجب اقتدار حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه
اقشار جامعه ميگردد؛ مانند سياستگذاری ،برنامهریزی و نظارت ،برقراری عدالت
اجتماعي ،قانونگذاری ،اداره امور قضایي ،دفاع ملي ،امنيت داخلي و تنظيم روابط خارجي

تصدیهای اجتماعی
از قبيل آموزش و پرورش ،علوم و تحقيقات ،بهداشت و درمان ،امور فرهنگي هنری و
تربيتبدني .منافع اجتماعي حاصل از این امور موجب بهبود وضعيت زندگي عموم
ميگردد.

امور زیر بنایی
آن دسته از طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای که موجب تقویت زیرساختهای
اقتصادی و توليدی کشور ميشود.

تصدیهای اقتصادی
وظایفي که مربوط به اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه ميشود و دولت مانند اشخاص
حقيقي و حقوقي خصوصي عمل ميکند؛ مانند تصدی در امور صنعتي ،کشاورزی،
بازرگاني و بهرهبرداری از طرحهای زیربنایي.
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برقراری عدالت اجتماعي یکي از اهداف عمده نظام اسالمي و تأثيرگذار بر
سياست گذاری اقتصادی دولت است .نظام اسالمي به منظور دستيابي به این هدف بخش
عمدهای از برنامه دولت را بر اساس کاهش فاصله طبقاتي تنظيم نموده است .مبارزه اسالم
با فقر تنها در فقر مادی خالصه نميشود؛ بلکه فقر فرهنگي ـ اخالقي ،علمي و معرفتي و
بهداشتي را نيز شامل ميشود؛ زیرا وجود فقر در این ابعاد باعث ميشود که فقر مادی خود
را در جلوههای ناپسند انحرافات عقيدتي ،ناهنجاریهای آشکار و پنهان ،قتل ،غارت و
فحشا و نهایتاً نابودی امنيت اجتماعي و ثبات اقتصادی نشان دهد.
آموزه های روایي از کفایت منابع تأميني برای امور مذکور حکایت دارد؛ البته در برخي
از آموزهها کفایت این منابع منوط به انجام وظيفه و واجب مالي توسط مردم دانسته شده
است.
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امام صادق مي فرمایند :همانا خداوند به ميزان گشایش امور فقرا از اموال اغنيا در نظر

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /خلیلیان اشکذری و جوشقانی نائینی

گرفته است و اگر مي دانست این مقدار موجب گشایش نيست آن را افزایش ميداد .وضع
فقرا به خاطر مقدار تعييني نيست؛ بلکه به علت وجود ثروتمنداني است که از پرداخت
حقوق آنها اجتناب ميکنند .اگر مردم واجبات مالي خود را ادا ميکردند فقرا هم در رفاه
زندگي ميکردند (کلينى9171 ،ق ،ج ،9ص.)111
در مورد تأمين مخارج عمومي یعني هزینههایي که نفع آن به عموم افراد جامعه ميرسد
و اموری که جامعه از حيث اجتماعي به آنها نياز دارد عالوه بر استفاده از ردیف
«فيسبيلاهلل» ،اموال و منابع درآمدی دیگری نيز هست که مختص به بيتالمالِ حاکم است.
نکته قابل توجه اینکه در صدر اسالم ابزار دفاع ،وسایل ابتدایي و کمهزینه بود و هر
فردی معموالً آنها را در اختيار داشت؛ همچنين اکثر افراد با فنون دفاع و تأمين امنيت آشنا
بودند .در عصر حاضر اوالً تهيه ابزار الزم برای دفاع هزینه زیادی دارد و دوم اینکه فنون
دفاع و امنيت بسيار پيشرفته و تخصصي شده است؛ از اینرو هزینه آن بر عهده حکومت
قرار دارد و در نتيجه ميتوان گفت که در صورت وقوع جنگ ،غنائم به دستآمده مربوط
به حکومت است.
با توجه به مطالب گذشته و همچنين ادله روایي و قرآني دالّ بر اختيارات حاکم

اسالمي ،مي توان به امکان ارائه الگو با منابع تعييني شریعت و کفایت آن برای نيازهای
بودجهای فعلي استدالل کرد.
ارائه الگو به یکي از سه روش زیر قابل تصور است:
الف) تعهد و تحفظ به همان عناوین شرعي و تبصرههای مصرّح در ابواب فقهي.
ب) تعهد به عناوین شرعي همراه با جواز گسترش مصادیق تأمين و تخصيص بودجه
از موارد منصوص شرعي به مصادیق دیگر؛ مثالً در باب ماليات ـ یکي از ردیفهای تأمين
بودجه ـ تنها بر زکات و خمس متعهد باشيم ولي در تعلق زکات عالوه بر موارد تعييني در
شریعت از محصوالت و توليدات صنعتي نيز زکات بگيریم.
ج) تزریق اهداف و روح عناوین اسالمي در طرحهای بودجهریزی جدید؛ در این نحوه
الگوی بودجه ریزی هدف از تشریع زکات و خمس و بقيه عناوین شرعي که رفع فقر و
گسترش عدالت اجتماعي است را اخذ کرده و مطابق آن از ميان روشهای بودجهریزی
در الگوی پيشنهادی با توجه به احتمال بروز کسری بودجه در برخي جوامع و با توجه
به آموزههای فقهي عالوه بر استفاده تلفيقي از روش اول و دوم ،امکان تأمين بودجه از
طریق مالياتهای م تعارف نيز در نظر گرفته شده است .از لحاظ ساختاری ،الگوی
پيشنهادی از شيوه غير متمرکز استفاده ميکند؛ همچنين این الگو ظرفيت بودجهریزی به
یکي از روشهای برنامهای ،عملياتي ،توجه به هدف ،نظام برنامهریزی ـ طرحریزی ـ
بودجهنویسي را بر اساس شرایط و اوضاع اجتماعي ـ اقتصادی جامعه اسالمي دارد.

ویژگیهای بودجه مطلوب دولت اسالمی
از مباحث گذشته ميتوان ویژگيهای ساختاری و محتوایي خاصي برای بودجه مطلوب
دولت اسالمي ذکر کرد.
شایان ذکر است وجود ویژگيهای مشترک با دیگر نظامهای تدوین بودجه عالوه بر
تقدم زماني التفات نظام مالي اسالمي به این ویژگيها و عملياتيکردن آنها ،تفاوت در مباني
آنهاست که مبنا در نظام اسالمي اوالً امانيبودن بيتالمال و ثانياً مسئوليت حاکم اسالمي با

فص لنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت ...

مرسوم شيوهی تأمينکننده اهداف ،انتخاب ميشود.
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توجه به مبنای خليفةاهللبودن انسان ميباشد.

ویژگیهای محتوایی
الف) هماهنگ با اهداف عالی اقتصاد و نظام اسالمی
در بخش ساختار حاکم بر نظام درآمدی بودجه اسالمي گذشت که هدف نهایي نظام
اسالمي وصول انسان به سعادت و کمال است؛ همچنين رفاه ،عدالت توزیعي و پيشرفت
به عنوان اهداف عالي نظام اقتصادی اسالم مطرح شد؛ بنابراین بودجه تدویني باید
تأمين کننده اهداف عالي نظام اقتصادی اسالم و در راستای هدف غایي حيات طيبه اسالمي
باشد.
ب) در راستای ایجاد اشتغال و تولید
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بخشي از بودجه دولت اسالمي باید در راستای آموزش و پرورش نيروی انساني ماهر و
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متعهد برای رفع نيازمندیهای جامعه اسالمي باشد .از جمله آثار این ویژگي این است که
در یک بازه زماني شاهد کاهش تقاضای بودجه برای ردیفهایي مثل پرداختهای انتقالي
به فقرا ،مساکين ،سازمان بهزیستي و کميته امداد خواهيم بود.
ج) اهتمام به فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی
مهمترین راهبردی که به فقرزدایي و کاهش اختالف فاحش سطح زندگي ميانجامد
تخصيص بودجه برای توانبخشي افراد از نظر فني و حرفه ای و در اختيار قراردادن سرمایه
اوليه و ابزار کار برای شروع فعاليت اقتصادی ميباشد؛ نتيجه این کار استقالل اقتصادی
افراد و بينيازی آنها از نهادهای خيریه است؛ هرچند که نباید از تخصيص اعتبار برای
وضعيتهای ویژه همچون فقدان سرپرست خانوار یا ازکارافتادگي غافل شد؛ اما نباید
هزینههای مذکور هرساله با روندی افزایشي بر دوش دولت قرار گيرد.
د) هماهنگ با پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسالمی
از علل اقبال به تدوین بودجه ،استفاده از آن به عنوان ابزاری برای شکلگيری فرایند
تدریجي پيشرفت جامعه مي باشد .بدیهي است محتوای بودجه نقش اساسي در این رابطه

دارد .چنانکه ردیفهای بودجه مخارج مصرفي غير الزم و یا به تعبيری هزینههایي باشد
که تنها به مصرفزدگي و تجملگرایي منتهي شود چنين بودجهای روند حرکتي جامعه را
به جامعهای مصرفگرا تبدیل مينماید؛ اما اگر ردیفهای تخصيصي بودجه در راستای
سرمایهگذاریهای توليدی و زیربنایي باشد آینده چنين جامعهای پيشرفت خواهد بود.
ه) بهبود بهرهوری
تغيير ساختار نظام مالي به جریان سرمایهگذاری و توليد یا به بيان دیگر تحول از مسير
سفتهبازی و داللي محض به جریان فعاليتهای حقيقي اقتصادی نقش مهمي در شکوفایي
و رونق اقتصادی ایفا مينماید؛ همانگونه که قرآن (بقره )916-917 :با تغيير ساختار و
محوریت نظام اقتصادی از سيستم ربوی به نظام تعامالت حقيقي اقتصادی موجبات رشد و
افزایش سرمایه و همچنين رونق اقتصادی را فراهم نمود (طباطبایي9179 ،ق ،ج ،9ص-171

.)191

زماني که رویکرد بودجه متوجه طرحهای اشتغالزا و توليدی شد به واسطه محدودیت
منابع ،مسئله اولویتسنجي مطرح ميشود .از ضروریترین راهبردها برای بهرهبرداری از
طرحها و جلوگيری از فرسایش سرمایه ملي تأکيد بر تکميل طرح و پروژههای نيمهتمام
است .اولویتبندی طرحها نياز به بهبود و استفاده از نظامهای یکپارچه و هوشمند فناوری
اطالعات دارد.

ویژگیهای ساختاری
الف) مطابق با برنامه و اسناد باالدستی
امروزه اهميت برنامهریزی و داشتن برنامه کوتاهمدت و بلندمدت امری واضح است .وجود
برنامه ،جریان کالن جامعه و نظام را از ضررهای سالیق فردی و حزبي حفظ ميکند؛
ازاینرو مطابقت بودجه تدویني با برنامه و سياستگذاریهای کالن الزم است؛ چراکه
بودجه برشي یکساله از برنامه ميانمدت و برنامه ميانمدت برشي از یک برنامه بلندمدت
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محسوب ميشود .روشن است که در فرض وجود تطابق و سازگاری ،برنامه بلندمدت به
تدریج با موفقيت عملياتي و اجرا ميشود.
تبليغ دین اسالم ،حفظ استقالل و آزادی ،تالش برای خودکفایي ،توجه به رشد
فرهنگي و دیني در کنار پيشرفت مادی ،اقامه عدالت اجتماعي ،تحقق رفاه عمومي و
آمادگي دفاعي در برابر دشمن از سياستگذاریهای کالن یک دولت اسالمي است که در
بودجهریزی باید به آن توجه گردد.
ازآنجاکه به دالیل مختلفي مثل مشکالت مالي و یا تحریمهای بينالمللي امکان دارد در
یک مقطع زماني توجه به برنامه بلندمدت و ميانمدت کمرنگ شود الزم است در
برنامههای بلندمدت احتمال بروز وضعيتهای خاص نيز در نظر گرفته شود.
ب) مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفهجویی
124

این ویژگي بيشتر به زمان بعد از تدوین و روند عملياتي بودجه مربوط ميشود؛ اما در زمان
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تدوین بودجه نيز اگر روحيه مدیریت هزینه و اصل صرفهجویي حاکم باشد از
تخصيصهایي که صرفاً با اعمال فشار از ناحيه اشخاص حقوقي و یا احزاب ذینفوذ
صورت ميگيرد ،جلوگيری ميشود.
تدوینکننده بودجه با اتخاذ «شناسایي و تشویق نهادهای نمونه» از نظر مدیریت هزینه
و رعایت اصل صرفه جویي و راهبرد عدم اجبار در بازگرداندن بودجههای مازاد به خزانه
ميتواند تا حد زیادی از اسراف و هزینهکردهای غير ضروری ،جلوگيری نماید .دولت
ميتواند اختيار هزینهکرد فوقبرنامه بودجههای صرفهجویيشده را در راستای مصلحت
جامعه و حکومت با رعایت همين ویژگي به سازمان مربوطه محوّل کند.
ج) اهتمام به انضباط مالی
با تدوین دقيق و مناسب بودجه ،دستگاههای اجرایي و نهادهای دولتي و به تبع آن کل
جامعه ،بهطور طبيعي به سمت انضباط مالي هدایت ميشوند .انضباط مالي ابعاد مختلفي از
جمله تعادل بين منابع درآمدی و مصارف و تخصيص با توجه به منابع تأمينشده دارد.

الزم است که در تخصيص ،نسبت به هزینههای جاری و نسبت به هزینههای عمراني
تفاوت قائل شد؛ مثالً از ماليات برای هزینه های جاری و از درآمد فروش فرآوردههای نفتي
برای هزینههای زیربنایي بهره گرفت.
د)شفافیت
از ویژگي های اساسي و حساس در تدوین بودجه شفافيت است .التزام به شفافيت از ورود
ردیفهای درآمدی و تخصيصي مبهم و همچنين از تفسيرها و استفادههای شخصي
جلوگيری مي کند .شفافيت ،لزوم پاسخگویي در بخش اجرایي را به دنبال دارد .عدم تأخير
در اجرایي شدن بودجه از دیگر نتایج اعمال شفافيت در هنگام تدوین است (ر.ک به :نظری،
 /9919عباسي)9917 ،
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الگوی حاکميتي سياستي دولت اسالمي به لحاظ پيشبرد اهداف رفاهي و تأمين اجتماعي در
دولت اسالمي در بُعد سياسي از سيستمي یکپارچه و متمرکز برخوردار ميباشد؛ اما در
زمينه خدمات عمومي و نظارتي ،بنای حکومت اسالمي بر تمرکز نيست .بنا بر آموزههای
اسالمي سيره سياسي حضرت اميرالمؤمنين مدیریت و حاکميت جامعه اسالمي بهصورت
دولت مرکزی نبوده است .آن حضرت برای اداره حکومت هر منطقه و استان فردی را
تعيين ميکردند .به این صورت جامعه گسترده اسالمي به جوامع کوچکتری تقسيم و در
نتيجه اداره آن بهتر ،سریعتر و با سهولت بيشتری انجام ميشد .تنها اموری مانند دفاع و
امنيت ،امری ملي به حساب ميآمد که در مواقع لزوم همه این بالد در تأمين نيروی انساني
و هزینه جهاد شرکت داشتند.
مشکل فعلي اکثر کشورهای اسالمي حجيمبودن بدنه دولت و تصدیگری آن در
بسياری از امور است ک ه منابع هنگفتي از درآمد و زمان دولت را به خود اختصاص
ميدهد .تعدد دستگاههای اجرایي دولتي و کثرت دستگاههای نظارتي بهواسطه وجود دولت
واحد مرکزی و دور از دسترس مناطق مرزی جامعه بهطور طبيعي مقتضي بزرگشدن بدنه
دولت و افزایش هزینه ميباشد .عامل دیگر سرازیرشدن مشکالت متعدد از تمامي نواحي
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مدل پيشنهادی تدوین بودجه نقش ویژهای دارد .در نظام امام ـ امت ،الگوی حاکميتي

به سوی دولت مرکزی است .اکثر استانهای ایران با مسائل عدیدهای همچون مسکن،
اشتغال ،آموزش و پرورش ،ازدواج ،بهداشت ،امنيت ،فقر و  ...درگير هستند که همه متوجه
دولت مرکزی است.
اما شيوه اداره جامعه اسالمي بهطور غير متمرکز ،مشکل حجيمبودن دولت را به نحو
غير ملموسي حل ميکند؛ زیرا با کوچکشدن جامعه مورد اداره ،مسائل و مشکالت هرچند
تعدد دارد ولي کم یا زیادبودن آن وابسته به جمعيت آن جامعه است؛ در نتيجه ميتوان
برای چند مسئله از یک کادر اداری استفاده کرد و عالوه بر کوچکشدن بدنه دولت ،در
هزینهها نيز ميتوان صرفهجویي کرد.
آموزههایي که پيرامون اخذ زکات ،خمس و اولویت هزینهکرد آنها وارد شده است،
همينطور تعيين و اعزام فرماندار برای شهرهای مختلفي که در حوزه حکومت اسالم قرار
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داشتند با اختيارات گسترده و در مقابل انتظارات مختلف مؤید این مدعاست .پيرو همين
ادعا و اصول موضوعه مطرح در مقدمه این بحث الگوی پيشنهادی با توجه به نکات زیر
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ارائه ميشود:
 تدوین و اجرای بودجه سوای وصول به هدف ،کارکردهایي از جمله انضباط
مالي ،تخصيص منابع به اولویتها  ،تعيين دخل و خرج ،مبنایي برای مطالبه و پاسخگویي و
تقویت برنامههای کالن اقتصادی را به همراه دارد.
 پرداخت ماليات در اسالم تنها یک عمل قانوني و رفتاری اقتصادی نيست؛ بلکه
صبغه معنوی ـ عبادی و فرهنگي دارد.
 در تأمين مالي بودجه عالوه بر امکان توسعه مصداقي متعلقات مالياتهای شرعي
و دیگر وجوه شرعي ،امکان تعریف مالياتهای دیگر و یا منابع درآمدی جدید غير مخالف
با شرع نيز وجود دارد؛ هرچند اصل ،اکتفا بر اقالم شرعي است.
 ردیف «فيسبيلاهلل» زکات اجازه توسعه مصارف را به نيازهای جدید به شرط
رعایت مصالح جامعه اسالمي ميدهد.
 در بيتالمالي که ملک عموم مسلمين بوده مسئله فوریت در تخصيص رعایت
ميشود؛ ولي در تقسيم بيتالمال حاکم به صالحدید و در اختيار حاکم است.

 بخشي از خدمات عمومي در نظام اسالمي توسط بخش خصوصي و از طریق
شبهمالياتها (انفاقات ،کفارات ،صدقات و موقوفات) تأمين ميشود .شبه مالياتها قابليت
مدیریت را دارند.
ردیف درآمدی بودجه دولت اسالمي ترکيبي از درآمد مالياتي و حاصل از واگذاری
منابع طبيعي است.

نیازهای مقدماتی الگوی پیشنهادی
به منظور عملياتي شدن طرح پيشنهادی ،بررسي و انجام اموری به عنوان مقدمه الزم است؛
البته موارد ذکرشده انحصاری نيست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل اصالح ،تغيير و
تکميل است.
نقشه جامع اطالعاتی استانی و کشوری
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در این نقشه اطالعات وضعيت موجود ،وضعيت مطلوب و سير پيشرفت ترسيم ميشود.
امکانات موجود ،بهترین پاسخ را برای آن فراهم آورد .طبيعي است که به جریاني کامل و
پيوسته از اطالعات نياز است تا معلومات دقيقي را درباره منابع و امکانات توليدی جامعه
در اختيار گذارد؛ اما ازآنجاکه فراهمآوری لحظهایِ اطالعات در بسياری از موارد مقدور
نيست و در برخي موارد نيز بيفایده است بعد از گذشت بازه زماني معيني ـ برای مثال هر
دوسال یکبار ـ الزم است نقشه جامع بهروز شود.
این نقشه جامع حاوی برنامه ميانمدت و بلندمدت و شامل اطالعات زیر است:
آمار کامل شهرها ،شهرستانها ،بخشها ،روستاها و دهستانها.
آمار جمعيتي ـ شامل ترکيب جمعيتي ،شغلي و درآمدی ـ آمار مهاجرت و علل آن،
آمار تأمين اجتماعي و نيازهای تکافلي ،خانوارهای مستقل و خانوارهای نيازمندِ مراقبت از
جهت درماني ـ معيشتي و درجهبندی آنها ،آمار توزیعهای انتقالي داوطلبانه افراد و بررسي
امکان مدیریت آن و ميزان تطابق آن با نيازهای بالفعل جامعه.
آمار جغرافيایي ـ شامل منابع طبيعي ،آمار مراتع و کشاورزی ،سرمایههای زیربنایي ،آمار
موقوفات ،موقعيتهای سوقالجيشي ـ ،آمار شبکههای ارتباطي.
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مسئله تخصيص در بودجه باید متناسب با نيازهای کشور و فضای جامعه و با توجه به

آمار سرمایهگذاریهای انجامشده ـ شامل ميزان سرمایهگذاری ،نوع صنایع ایجادشده،
ميزان اشتغالزایي ،عمر مفيد و زمان استهالک ،قابليتهای سرمایهگذاری ،شناسایي صنایع
بومي و دستي ،جاذبههای گردشگری و طبيعي ـ ،طرحهای نيمهتمام.
آمار خألها و کمبودهای رفاهي و سرمایهای ـ صنعتي ،آموزشي و فرهنگي.
آمار حوادث غير مترقبه ،حوادث انساني و طبيعي ،حوادث منجر به فوت ،آمار جرایم و
جنایات و ...؛ همچنين پيشبيني حوادث غير مترقبه و آمادگيهای الزم.
نیازهای سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در طرحهای:
کشوری :مانند احداث نيروگاه هستهای؛
استاني :مرتبط با کل استان مثل فرودگاه؛
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بخشي :سرمایهگذاریهای مرتبط با یک شهر یا بخش مثل بيمارستان تخصصي؛
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جزئي :سرمایهگذاری مرتبط با یک روستا یا شهر مثل راه ارتباطي.

جزئیات الگوی بودجه پیشنهادی
همانطور که گذشت ،الگوی پيشنهادی بر اساس دولت غير متمرکز در امور اجرایي
ميباشد .تمرکززدایي از دو طریق :بودجههای استاني و کاهش نقش اقتصادی و
تصدیگری دولت صورت مي گيرد .در این طرح هر کشور اسالمي دارای دو بودجه ساالنه
است؛ بودجهای برای اداره کل کشور که بودجه کالن نام دارد و بودجهای که بهصورت
استاني مطرح ميشود و هر استاني برآوردی از ميزان منابع درآمدی و هزینههای مصرفي و
سرمایهگذاری خود دارد  .در بودجه کالن به امور کلي کشور همچون حفظ دین و فرهنگ
اسالمي ،امور سياسي ،امنيت و دفاع ،استقالل ،روابط بينالملل و در کل اموری که مختص
به یک استان نيست و همه کشور از آن بهره ميبرند ،پرداخته ميشود.
بودجه استاني در سه بخش تدوین ميشود :الف) بخش تحت مدیریت مردمي؛ ب)
بخش تحت مدیریت مراجع دیني و نمایندگان آنها؛ ج) بخش تحت مدیریت دولت
اسالمي .این نحوه تدوین بودجه ،تسهيلکننده نقش نظارتي و راهبردی دولت است و
دولت را از درگيری مستقيم با مسائل مالي که بخشي از هویت اقتصادی است دور نگه

ميدارد .کليت مسئله در جدول زیر نشان داده شده و در بخشهای بعدی نمودار تفصيلي
ارائه ميشود.
بخش
مردمي

مراجع دیني و مذهبي

تخصيص

تأمين
وقف و شبه مالياتها

امور حسبه خرد و موارد جزئي

(انفاقات ،صدقات)
واجبات مالي

فقرا -مساکين (تشکيل شورای کفالت

(خمس و زکات)

غير از تأمين اجتماعي) -امور
فرهنگي -ترویج و تقویت دین
حفاظت از نظام اسالمي ،استقالل،
امنيت و ثبات ،حوادث غير مترقبه،

بخشهای دولتي

انفال و سایر درآمدها
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امور حسبه کالن ،سرمایهگذاریها و
بودجه استاني

در الگوی پيشنهادی ردیف سایر درآمدها شامل ردیفهای زیر ميباشد:
 .9منابع درآمدی از فروش ارز؛
 .9کارمزدها و بهای استفاده از خدمات دولتي؛
 .9درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات عرضهشده توسط بخش دولتي؛
 .1درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتي؛
 .7درآمد حاصل از انحصارات دولتي؛
 .6حق بيمه و سود سرمایهگذاری؛
 .1درآمدزایي از جاذبههای طبيعي ،گردشگری و زیارتي؛
 .3هدایا و کمکهای بالعوض اجتماعي؛
 .1درآمد حاصل از جریمهها؛
 .97درآمدهای حاصل از فروش یا اجاره اموال دولتي و منابع طبيعي؛
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هزینههای مصرفي ،سهم دولت در

 .99درآمدهای اداری و اجرائي ـ مانند درآمد از محل صدور گذرنامه ،شناسنامه ،سند
مالکيت و  ...ـ؛
 .99استقراض از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی؛
 .99جذب مشارکتهای مردمي از طریق فروش اوراق مضاربه و مشارکت و ...؛
 .91عوارض گمرکي.
در تنظيم بودجه استاني امور به چهار دسته اصلي تقسيم و بر اساس آن بودجه تدوین
ميشود:
 .9امور عمومي :نظم و امنيت ،برقراری عدالت ،مناسبات خارج از استان ،امور
عامالمنفعه و ضروری؛
 .9امور دفاعي :تأمين هزینه برای ادوات نظامي و پرورش نيرو جهت حفظ تماميت
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ارضي و استقالل کشور به نسبت جمعيت استان؛
 .9امور اجتماعي :بهداشت ،آموزش و ورزش؛
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 .1امور اقتصادی :افزایش ظرفيت توليد و. ...
روشن است که مراحل چهارگانه در تنظيم بودجه دولتي (تنظيم و پيشنهاد ،تصویب،
اجرا و کنترل) با اختالف جزئي در مورد بودجه استاني و بودجه کشوری در الگوی
پيشنهادی نيز اجرا ميشود.
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مواد مربوط به اجرائیات طرح
 در کسب درآمد از منابع طبيعي و هزینهکرد آن ،باید عدالت در نسل حاضر ،عدالتبيننسلي و مسئله محيطزیست مراعات شود.
 بودجه استاني از برآیند و جمع بودجههای پيشنهادی شهرستانهای هر استان تدوین وتوسط شورای عالي استان بررسي و تصویب ميشود و بودجه کشوری توسط دولت
تدوین و به تصویب مجلس شورای اسالمي ميرسد؛ البته در بودجه کشوری به
بودجههای استاني نيز توجه ميشود.
 بهطور کلي بودجه در هر استان به امور مخارج جاری ،سرمایهگذاری استاني ،سهمکشوری و حوادث غير مترقبه مثالً به ترتيب به نسبت  17درصد 97 ،درصد97 ،
درصد و  7درصد تخصيص ميیابد.
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 هر استان یک حساب خزانه مربوط به خود دارد. -مازاد بودجه هر استان به حساب خزانه کل واریز ميشود؛ همانگونه که کسری خود
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را ازآنجا تأمين ميکند.
 در کل کشور یک صندوق برای امور حسبهای که منبع درآمدی مشخصي ندارد وحوادث غير مترقبه افتتاح ميشود که هر استاني در این صندوق حساب دارد و در
مواقع لزوم از آن برداشت مينماید.

مواد مربوط به محتوای بودجه
 مخارج دولت اسالمي به هزینههای زیربنایي و هزینههای مصرفي الزم شامل مخارجضروری حکومت و مخارج ضروری مربوط به جامعه اسالمي تقسيم ميشود.
-

بودجه پيشنهادی دولت اسالمي فقط بر اساس منابع درآمدی اسالمي تهيه و تنظيم
ميشود .ماليات غير منصوص نيز باید بر اساس تحليل هزینه ـ فایده بوده و همزمان
نيز مشتمل بر مباحث تشریعي مربوطه باشد .انتخاب یک ماليات برمبنای وظایف
چهارگانه دولت ـ تخصيص منابع ،توزیع درآمد ،تأمين رشد و تثبيت اقتصادی ـ ما را
به ارزیابي مصالحي که ماليات مذکور برای جامعه در بردارد ،قادر ميسازد (صدیقي،
 ،9931ص.)919

 در صورت ضرورت و با حکم وليفقيه ،شمول زکات از موارد منصوص گسترشیافته و در قالب سه دسته :الف) دارائيهای سرمایهای؛ ب) پسانداز اعم از پول نقد،
طال و نقره؛ ج) درآمد حاصل از محصوالت کشاورزی و توليدات صنعتي اجرا
ميشود.
 خمس و زکات به جز سهم فيسبيلاهلل در هر استان ،در اختيار نماینده وليفقيه آناستان قرار مي گيرد تا صرف خانوارهای نيازمند با توجه به نوع و درجه نيازمندیِ آنها
شود .مازاد آن به ردیف مشخص از حساب خزانه کل واریز ميشود .در این طرح
مسجد جامع و مسجد فعال هر محله ،محوریت تکافل قرار ميگيرد.
همانطور که گذشت ،بودجه اداره جامعه اسالمي از سه بخش تشکيل شده است:
الف) بخش مردمی :این قسمت توسط بخش خصوصي تأمين مالي ميشود .بخش
خصوصي افراد خيراندیشي هستند که با هدف قربالياهلل و ترویج فرهنگ اسالمي به

133

کارهای عامالمنفعه ميپردازند .این امور از طریق وقف و شبهمالياتها تأمين مالي ميشود.
ميشود .ذکر آن در ردیفهای درآمدی و تخصيصي بودجه این فایده را دارد که با
شناسایي آمار و ميزان آن ،ميتوان نسبت به آن برنامهریزی و جهتدهي کرد.
ب) مراجع دینی :سرمایهگذاری و فرهنگسازی درباره پرداخت وجوهات شرعي خمس
و زکات ،پيامدهای فرهنگي ،دیني و اقتصادی ـ اجتماعي بسياری به دنبال دارد و دولت
اسالمي نباید از این آثار به خصوص پيامدهای غير اقتصادی آن غفلت کند .در این طرح
خمس و زکات همچنان در اختيار مراجع دیني باقي ميماند .از نتایج مهم این طرح نفوذ
بيشتر مراکز دیني و کمک به افزایش فعاليتها و نقشآفریني این مراکز در حل مشکالت
جامعه و ارتقای فرهنگ اسالمي ميباشد؛ هرچند وجوه حاصل از خمس و زکات در
ردیفهای بودجه محاسبه نميشود؛ ولي دولت در مقام مشاوره و با تأمين اطالعات الزم
ميتواند هم برای افزایش آن و هم برای سازماندهي مصارف آن برنامهریزی نماید.
ج) حکومتی :این بخش متوجه اموری ميشود که از توان و یا حوصله بخش خصوصي
خارج است یا سپردن آن به بخش خصوصي و انتفاعي کردن آنها به مصلحت نظام اسالمي
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روشن است که این منابع ،وارد خزانه نميشود؛ بلکه بهصورت مستقيم توسط افراد هزینه

نيست .اموری مانند تأمين امنيت و حفظ جامعه اسالمي در برابر دشمن ،پرداختن به امور
زیربنایي (بنيانهای فکری ،علمي و اقتصادی و نيازهای ارتباطي روز جامعه ،حفظ استقالل
و اقتدار سياسي جامعه اسالمي ،ترویج اسالم ،رفاه عمومي و عدالت اجتماعي) و . ...
در این الگو الزم است دولتها و یا مسئوالن استاني از خامفروشي منابع طبيعي پرهيز
کنند؛ همچنين از اتکا به ماليات نيز بهتدریج فاصله گرفته شود .توضيح اینکه درآمدهایي که
تحت عنوان ماليات مطرح ميشود دوگونه هستند یک قسمت ماليات و قسمت دیگر قيمت
خدمات ارائهشده توسط دولت به مردم است؛ مثل عوارض بزرگراهها ،گمرکات و دیگر
خدماتي که امکان نرخ گذاری را دارند .درخواست بها در قبال انجام امور خدماتي برای
مردم قابليت پذیرش بيشتری دارد؛ اما نگاه مردم به ماليات برخالف نگاه آنها به واجبات
مالي ـ عبادی ،به خاطر سوابق تاریخي منفي و برخي عملکردهای نادرست ،غالباً نگاهي
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مزیتهای طرح
بودجه طبق این طرح بهصورت استاني و کشوری تنظيم ميشود و دو بودجه حالت مکمل
نسبت به یکدیگر دارند .به همين خاطر مزایای زیر از اجرای آن انتظار ميرود:
الف) عملکرد کاراتر بودجه نسبت به حالتي که کامالً تأمين و تخصيص وابسته به
نهادهای دولتي باشد؛
ب) شفافيت بيشتر اطالعاتي؛
ج) کوچکشدن حجم دولت؛
د) کاهش هزینههای جانبي بودجه؛
ه) افزایش و تنوع درآمدی بودجه؛
و) پررنگشدن نقش نظارت و مدیریتي دولت و کاهش دخالت در اقتصاد؛
ز) تنظيم برنامه بودجه بر اساس ویژگيهای هر منطقه؛
ح) شکلگيری سند چشمانداز استانها.
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