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Abstract
Since governments need financial resources to survive, Islam has put Zakat (a 
form of obligatory almsgiving) into legislation as a source of financial support. 
The significance of this financial-religious obligation is so huge that it has been 
repeatedly mentioned in the Holy Quran along with the emphasis on praying. This 
paper intends to find an appropriate answer to the following question: Is it necessary 
for the government to create a mechanism for realization of this religious duty? 
This study resorts to a descriptive-analytical method and uses library resources 
to find an answer to this important question. Some of the due usages of Zakat 
have been expressed in the Holy Quran with a governmental approach, such as 
assigning agents for enforcement of Zakat which clearly indicates establishment 
of administrative institutions for collecting Zakat, or the use of Zakat “in the 
cause of Allah”, which has many other uses such as for development, healthcare, 
education and charity affairs. Also, using Zakat revenues for softening the hearts, 
that reveals reinforcement of military front in Islamic government, the Quranic 
commandment asking the Prophet (pbuh) to “Khoz” (collect) Zakat, to assign 
Zakat agents and collectors, as well as appointment of Zakat workers and agents 
by the Infallible Imams for collecting Zakat revenues are among other uses of this 
system of alms-giving. Given the above, it can be concluded that establishing an 
institution for Zakat in Islamic government is a must.
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واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسالمی با 
رویکردی بر اندیشه امام خمینی )س(

زهره خانی1
 حمیدرضا دهقان نیری2

چکیــده: ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اســام، 
زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد 
اســت که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده اســت؛ اما پرسش اصلی اینجاست 
که در صورت تشــکیل حکومت اســامی، آیا ایجاد ســازوکار حکومت برای تحقق 
ایــن فریضه الزم اســت؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی اســت، با اســتفاده از منابع 
کتابخانه ای درصدد پاســخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف 
مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات 
که آشکارا نشان دهنده تشکیات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات 
»فی سبیل الله« که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر 
دارد و نیــز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت 
اســامی اســت و همچنین امر قرآنی »خذ« خطاب به پیامبر )ص( در آیه وجوب زکات 
و نیز نصب و ارســال عامان، ســاعیان و وکیان از سوی معصومان)ع( جهت دریافت 
زکات می توان به این نتیجه رســید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسامی 

ضروری است.
کلیدواژه ها: نهاد زکات، خمس، اموال، حکومت اسامی، امام خمینی.
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مقدمه
ازآنجاکه اســام، دینی اجتماعی اســت و هر جامعه ای برای بقا بــه منابع مالی نیاز دارد، از 
آغاز ظهور اســام، واجبات مالی ازجمله زکات، تشریع شــدند. اهمیت زکات به اندازه ای 
اســت که 32 مرتبه در قرآن کریم بدان اشاره شــده اســت به گونه ای که 26 مرتبه آن همراه 
با فریضه نماز آمده اســت )قرائتی 1382: 25(. امام خمینی زکات را ضروری دین برشــمرده و 
منکرش را کافر می خواند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 244(. به نظر می رســد که در حکومت 
اسامی، پرداخت و دریافت این واجب مالی، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اسام 
ایفا کند. لذا باید بررســی کرد که اواًل فلســفه تشریع زکات چیســت و ثانیًا در زمان غیبت 
معصوم، به چه صورت خواهد بود؟ آیا در کشورهایی که حکومت اسامی تشکیل داده اند، 
این واجب، واجب فردی محســوب می شود یا ابعاد گســترده تری دارد؟ آیا حاکم اسامی، 
می تواند به عنوان پشتوانه اقتصادی از زکات استفاده کند؟ آیا وی مجاز است سازوکاری برای 
دریافت و پرداخت زکات ایجاد کند یا اینکه درروند توزیع ســنتی آن، با توجه به اقتضائات 
زمان و مکان تغییراتی به وجود آورد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، نخست، مفاهیم تحقیق و 

سپس ادله  حکومتی بودن زکات را بررسی می کنیم.

پیشینه تحقیق
 موســوی بجنوردی )1384( در مقالــه »نقش زکات در نظام حکومت انقاب اســامی«،  
روایات زکات را بررسی نموده و به اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر 
در قبض و بســط موارد زکوی پرداخته اســت و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب 
و مقدار آن به اقتضای مکان و زمان به صاحدید ولی امر قابل بازنگری اســت؛ اما از اینکه 

زکات نهادی مالیاتی باشد که کلیه امور مالیاتی را به عهده بگیرد، سخني نگفته است.
کوشــکی فروشــانی )1397( در مقاله »ارائه نهاد پیشنهادی برای سازمان دهی و عملیاتی 
کردن سیاســت مالیاتی زکات در کشــور« ضمن پرداختن به تعیین متولی زکات در شــرایط 
جامعه، نظام مالیاتی و معایب شــیوه فعلی در مدیریت زکات را آسیب شناسی نموده است. 
وی معتقد است که احیای مجدد زکات می تواند بسیاری از مشکات مالی جامعه اسامی 
را در بخش تأمین اجتماعی برطرف کند. ایشــان ســازوکار فعلی زکات در کشــور را برای 
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دوران فقدان حکومت دانســته و تغییر آن را امری ضروری می داند. این مقاله تا حدودی با 
پژوهش حاضر هم داستان است؛ اما به تبیین ادله فقهی در تشکیل نهاد زکات نپرداخته است.

1. مفهوم شناسی
1-1. نهاد زکات

نخست مفهوم اجزای این اصطاح که یک ترکیب اضافی است، یعنی دو واژه نهاد و زکات 
بررسی خواهد شد:

نهاد1 در لغت، مصدر مرّخم و اســم مصدر از ریشــه نهادن اســت به معنای گذاشتن، 
سرشــتن، خلقت، طبیعت و بنیان )دهخــدا 1373 ج 14: 20225 ذیل مدخــل نهاد(. در اصطاح 
جامعه شناســی، نهاد، نظامی از تشــکیات، ارزش ها، آداب ورسوم و قوانین است که نقش 
آن اســتقرار رفتارهای مناســب برای ایفای کارکردهای اساسی در یک جامعه است )محسنی 
1401: 230(. در اصطاح حقوق، نهادها، ســازمان هایی هســتند که آن ها را مســتند به قانون 
پدید آورده اند تا اداره کشــور، بر دوش آن ها نهاده شود ) جعفری لنگرودی 1378 ج 5: 3701(. 
در علم اقتصاد، نظام های مالی از نهادهای مالی و ابزارهای مالی تشکیل شده اند )اسماعیل پور 
1392: 23(. ازآنجاکه نظام مالی اسامی نیز شبکه ای از بازارهای مالی و ابزارهای مالی است 
که در چارچوب اصول اســامی، وظیفه نقل وانتقال وجوه را از جایی که مازاد وجوه وجود 
دارد، به جایی که کمبود وجوه وجود دارد، هدایت می کند )اســماعیل پور 1392: 23(، می توان 
گفت: نهاد، عبارت است از نظام سازمان یافته ای از روابط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی که 
دربرگیرنده برخی از ارزش ها و فرآیندهای مشــترک اســت و برای پاسخگویی به پاره ای از 

نیازهای اساسی جامعه به وجود آمده است.
واژه زکات از »ز ک و« به معنای افزایش، رشــد و پاکیزگی اســت )صاحب بن عباد 1414 
ج 60: 313؛ ابــن فــارس 1404 ج 3: 17؛ ابــن منظــور 1414 ج 14: 358(. زکات، در اصطاح فقه، 
حق ویژه ای اســت که در برخی از اموال با شروط خاصی ثابت می شود و ادای آن بر مالک 
واجب اســت )محقق حلــی 1408 ج 2: 485؛ عامــه حلی 1414 ج 5: 7( برخــی زکات را خارج 

1. Institution
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ســاختن مقدار معینی از مال بر پایه حکم شرعی تعریف کرده اند )ابن ادریس 1410 ج 1: 428، 
شــیخ طوســی 1387 ج 1: 190؛ نراقی 1410 ج 9: 7(. شیخ انصاري زکات را مقدار خاصی از مال 
می داند که با شــرایطی مخصوص خارج می شــود )انصاری 1415 :3(. بیشــتر تعاریف به دو 
معنای اخراج مال )اســم معنا( و مقدار خارج شده از مال )اسم عین( برمی گردد. کسانی که 
زکات را اســم معنا می دانند، به آمدن کلمــه زکات پس از احکام فقهی »یجب«، »یندب« 
استشهاد کرده اند )نجفی 1404 ج 15 :3؛ کاشف الغطاء 1422 :1( و کسانی که زکات را اسم عین 
می دانند، به آمدن زکات پس از مشتقات مصدر »ایتاء« در قرآن کریم و شیوه کاربرد آن در 
بیشــتر روایات اشاره نموده اند )آشــتیانی 1426 ج 1: 23(. خواه زکات به معناي حق واجب در 
مال و قدر متیقن در مال باشــد، خواه به معنای اخراج بخشی از مال برای افزایش باقی مانده 
مــال؛ لذا می توان گفت زکات اندازه معین از برخی اموال اســت کــه به حدنصاب خاص 
رســیده باشــند و فرد مســلمان باید آن میزان از اموال خود را برای مصــارف الزم به مراجع 
دریافت زکات تحویل دهد. این اموال عبارتند از: شتر، گاو، گوسفند )انعام ثاث(، طا و 
نقره )نقدین(، جو، گندم، خرما، کشمش )غات اربع()نجفی 1404 ج 15: 77-76(. در قرآن 
صدقات )زکات( تنها به تهیدســتان و بینوایان و متصدیان ]گردآوری و پخش [ آن و کسانی 
که دلشان به دست آورده می شود و در ]راه آزادی [ بردگان، وامداران و در راه خدا و به در 

راه مانده، اختصاص داده شده است )توبه:60(.1
 با این تعاریف روشن است، منظور از نهاد زکات، سازمان ها، ادارات و تشکیاتی هستند 
که موظف به ساماندهی و دریافت و توزیع مبالغ زکات هستند. به عبارتی می توان نهاد زکات 
را نظام ســازمان یافته مالی دانست که به منظور تسهیل و هدایت مبالغ زکات و پاسخگویی به 
کلیه امور مالیاتی اعم از جمع آوری، محاسبه، انتقال و باز توزیع در درون حکومت اسامی 

و زیر نظر حاکم اسامی تشکیل می شود.
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2-1.حکومت اسالمی
 این اصطاح، یک ترکیب وصفی متشــکل از حکومت و اســام است. حکومت از ریشه 
»ح ک م«، با حکم مترداف اســت. حکم در لغت به معنای عدالت، منع از ظلم، داوری، 
اســتقرار و استوار کردن آمده است )صاحب بن عباد 1414 ج 2: 387؛ ابن منظور 1414 ج 12: 141؛ 
ابــن فارس 1404 ج 2: 91(. حکــم در اصطاح قرآن، به معنای منع برای اصاح، متمایز کردن 
حق از باطل و یک طرفه کردن اختاف و قضاوت به کاررفته اســت )ر.ک. به: راغب اصفهانی 

1412: 248؛ عمید زنجانی 1373: 148؛ قرشی بنایی 1384 ج 2: 161- 160(.
اســام در لغت، انقیاد و تسلیم شدن است. اســام از باب افعال از »ِسلم« است. سلم 
به معنای صحت، عافیت و دوری از هرگونه عیب، نقص و فســاد، مســالمت و صلح است 
)ابــن فــارس 1404 ج 3: 90؛ قرشــی بنایی 1384 ج 3: 299، 301(. در اصطاح، اســام شــریعت 
آخرین پیامبر اســت. قرآن دین را اسام و اســام را دین کامل می شمارد )آل عمران: 19(. از 
حکومت اســامی ســه تعریف می توان ارائه نمود. تعریف نخست یک تعریف حد اکثری 
اســت؛ یعنی حکومتی که همه ارکان آن )حاکم، قوانین و اجرای احکام( مطابق آموزه های 
دین اسام، تعیین شده باشد. 2. حکومتی که در آن احکام اسامی رعایت می شود؛ اما الهی 
بودن حاکم در آن شــرط نشده است. 3. حکومتی اســت که در منطقه و جامعه مسلمانان 
شــکل گرفته باشــد؛ اعم از اینکه همۀ ارکان آن اسامی باشد یا نباشد و اعم از اینکه احکام 
اســامی در آن رعایت بشود یا نشود. شکل نخســت حکومت اسامی، معنای مدنظر این 
مقاله اســت. حکومتی که هم در آن احکام اســامی رعایت می شود و هم حاکم آن الهی 
اســت و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ســوی معصوم نصب می شود )ر.ک. به: مصباح یزدی 
1397: 29(. ایــن نوع حکومت، یعنی حکومت اســامی مبتنی بــر والیت فقیه، ازنظر برخی 
اندیشــمندان دینی، حکومت تئوکراسي یا قانون الهي بر مردم است )منتظری ب 1409 ج 1: 10(. 
به عبارتی حکومت اسامی، حکومتی است که در رأس آن یک حاکم عالم به مسائل دین 
و دنیا وجود دارد و این نظام مشروعیت خود را از شارع و مقبولیت خود را از مردم به دست 
می آورد و وظیفه اجرا یا برنامه  ریزی برای اجرای احکام اســام و نیز تأمین مصالح عمومی 

جامعه در چارچوب شریعت را بر عهده دارد.
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2. تاریخچه و اهمیت تشکیل نهاد زکات
 از چند دهه پیش، دریافت زکات در پاره ای از کشورهای اسامی بر پایه دستورهای حکومتی 
و قوانین موضوعه جنبه رسمی یافت؛ ازجمله در اردن، عربستان سعودی و مصر. در سودان 
و مالزی و پاکستان نیز در فاصله سال های 1359 تا 1365 قوانینی دراین باره تصویب شد. در 
کید رهبر انقاب در 1375 بر احیای این فریضه، ســتادی در اســتانداری ها  ایران به دنبال تأ
با عنوان » ســتاد احیای زکات« عهده دار گردآوری و مصرف زکات گردید و تا 1382، 3.1 
میلیارد ریال زکات گردآوری شــد. در پی درخواســت محســن قرائتی رئیس ستاد مزبور از 
مقام رهبری، مسئولیت اجرایی زکات )جمع آوری، مصرف و تشکیل دبیر خانه( در 1387 بر 
عهده کمیته امداد امــام خمینی قرار گرفت. همچنین با تصویب قانون زکات در 1390 این 
امر سامانی درخور توجه یافت )حسینی آهق 1395: 476(. یکی از پژوهشگران اقتصاد اسامی 
در مقایســه ستادهای زکات در ایران با تشکیات زکات سایر کشورهای اسامی می نویسد: 
» در کشــور ما تاکنــون زکات به صورت نظام مند جمع آوری، اداره و توزیع نشــده اســت؛ 
درحالی که در بسیاری از کشورهای اسامی، نهادهای مالی زکات به عنوان یکی از نهادهای 
مالی اســامی در حال فعالیت هستند و به جمع آوری، اداره و توزیع زکات اقدام می نمایند. 
به همین دلیل ایجاد نهادهای مالی زکات در کشور ما نیز به منظور جمع آوری، اداره و توزیع 
زکات ضــروری به نظر می رسد«)اســماعیل پور 1392: 24(. البته همان گونه که گفته شــد، در 
کشور ما نیز تشکیات سازمانی زکات، سیر خوبی را طی نموده است؛ اما آنچه مدنظر این 
مقاله است تشــکیات گسترده ای است که در سایر کشــورهای اسامی مذکور، نظام مند 

شده اند و مسئولیت دریافت و پرداخت زکات به معنای واقعی کلمه را به عهده دارند.

3.فلسفه تشریع زکات
برشــمردن دو صفت »علــم« و »حکمت« خداوند بعد از بیان مصــارف زکات در انتهای 
آیه 60 ســوره توبه، روشن می سازد که اصل تشــریع زکات و ذکر مصارف آن، بنا بر علم و 
حکمت بوده اســت )بیات 1365: 24(. روایات بسیاری فلســفه تشریع زکات را بیان کرده اند 
)به عنوان نمونه ر.ك.به: کلیني 1407 ج 3: 496، 498؛ شیخ مفید 1413 ج 2: 8(. رفع تبعیض و شکاف 
طبقاتی در جامعه، اجرای عدالت، پاکیزه نمودن اموال، رشــد اموال، درمان بخل، همدردی 
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بــا فقرا و تأمین نیازمندی  آنان، آزمایش ثروتمندان، کمک به امر دین، حفظ اموال، محفوظ 
مانــدن خون افراد، قرب الهــی و قبولی اعمال، دریافت رحمت خاص خداوند، باز شــدن 
گره ها، خاموش کردن خشم پروردگار، کفاره گناهان، مداوای بیماری، تربیت نسل پاک و 
گشایش و آسان شدن امور دنیوی و اخروی اشاره از این جمله است. روشن است تا زمانی 
که مســلمانان در کنار هم زندگی می کنند، این فلسفه پابرجاست و الزم است برای اجرایی 

کردن آن تدابیر الزم اندیشید.

4. برتری زکات بر مالیات
زکات دارای ویژگی هایی اســت که آن را از دیگر مالیات ها متمایز ســاخته اســت. یکی از 
مهم تریــن این ویژگی ها که ناظر به حکمت اصلی تمامی منابع مالی اســام اســت، برپایی 
عدالت و ایجاد قســط در جامعه اســت. اهمیت برپانمودن قسط و عدل در اسام تا جایی 
است که خداوند هدف از ارسال رسل و انزال کتب را برپایی عدل می داند )حدید:7(. چنین 
جایگاهی برای زکات به عنوان یکی از شاخص ترین منابع مالی اسام، آن را از هرگونه مالیات 
دیگر برتری می دهد؛ زیرا اســاس و شالوده آن، رفع فقر و تبعیض و شکاف طبقاتی درنتیجه 
توزیع عدل در جامعه اســت و از محل اعتبــار زکات، جامعه ای مبتنی بر اخوت، برادری و 
برابری را شــکل خواهد داد؛ امــا مالیات های متداول بر امور گوناگــون تعلق می گیرند، از 
درآمد اشــخاص گرفته تا هرگونــه کاال و همچنین آبونمان و انواع عــوارض. هدف اصلی 
در مجموعه این مالیات ها درآمد زایی برای دولت اســت. لذا نگاه بیشــتر مالیات های دولتی 
معطوف به میزان خرید و مصرف اســت تا رفع فقــر و برپایی عدل. به عنوان مثال، دو راننده 
خودرو کــه از کنار باجه عوارض عبور می کنند، هر دو به صورت یکســان عوارض خود را 
پرداخــت می کنند تا دولت بتواند برای نوســازی جاده هــا آن را هزینه کند؛ ولی هیچ گاه به 
ســطح درآمد آن دو راننده و اختاف طبقاتی آن دو توجه نمی شــود و صرف اســتفاده از 
خدمات جاده ای هردوی آن ها را به صورت یکســان مشــمول نظام مالیاتی می گرداند که با 
هدف اســام از زکات متعارض اســت. مثال دیگر خرید کاال از فروشــگاه است که بر آن 
مالیات غیرمســتقیمی به عنوان »مالیات بر ارزش افزوده« اخذ می شــود، به این صورت که به 
میزان خرید اشــخاص، مالیاتی از آن ها کســر می شود. درحالی که در آموزه های اسام فقیر 
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نه تنها نباید مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد، بلکه شایســته است مالیات )زکات( نیز بستاند. 
ضمن اینکه مالیات شــرعی پس از کســر مؤونه اســت؛ اما با این دو مثال مشخص شد که 
صرف خرید از فروشــگاه یا عبــور از کنار باجه عوارض مالیاتی یکســان برای غنی و فقیر 
بــه وجود می آورد و به عبارت دیگر، مالیات ها رابطه مســتقیمی بــا میزان مصرف از خدمات 
جاده ای یا میزان خرید از فروشــگاه و موارد مشــابه دارند. درحالی که مالیات ها در اسام با 
میزان توانمندی مالی افراد نســبت مستقیمی دارند؛ زیرا چه بسا فرد فقیر به دلیل تعداد بیشتر 
افراد خانواده یا به دلیل نیازهای دیگر ناچار به خرید بیشــتر یا اســتفاده و مصرف بیشتر شده 
باشــد. این مثال ها نشــان می دهد که هدف اصلی از مالیات های دولتــی لزومًا فقرزدایی از 
ســطح جامعه نیســت و هرچند در مواردی ممکن است عدالت را تأمین کنند؛ اما به صورت 

ریشه ای عدالت را تأمین نخواهند کرد و شالوده آن مبتنی بر رفع فقر در جامعه نیست.

5. آرای فقهی در نحوه هزینه کرد زکات
برای توزیع زکات و رساندن آن به مستحقان زکات، راه هایی پیش بینی شده است. یکی اینکه 
فرد زکات دهنده خود بدون هیچ واســطه ای اقام را به دســت مصرف کننده برساند و دیگر 
اینکه به فقیه یا امام معصوم بپردازد و ایشان بین مستحقین توزیع کنند. فقها در این خصوص 

سه دیدگاه متفاوت دارند.

1-5.جواز توزیع زکات به وسیله زکات دهنده
مشــهور فقهــای امامیه بر این نظرند کــه در مصرف زکات رجوع به امام و حاکم اســامی 
ضرورتی ندارد و هر شخص مسلمان که زکات بر او واجب می شود، هنگامی که دارایی هایش 
به حدنصاب می رســد، مجاز اســت که عین زکویه را از مال خود جدا نموده و در راه های 
تعیین شــده شــخصًا به فرد مســتحق بدهد تا به این واجب الهی عمل نماید. در این صورت 
واجب مالی زکات از وی ساقط خواهد شد و بریء الذمه خواهد بود )سید مرتضی 1405 ج 3: 
80؛ شیخ طوسی 1387 ج 1: 244؛ محقق اردبیلی 1403 ج 4 :250؛ محقق کرکی 1414 ج 3: 37(؛ لکن 
اگر امام ظاهر باشــد یا آن کس که امام او را نصب نموده در دســترس باشد، مستحب است 
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زکات نزد او برده شود تا آن را میان اصناف هشتگانه1 توزیع نماید )ابن ادریس 1410 ج 1: 458(. 
محقق حلی با برشــمردن ســه نفر که متولی اخراج زکات هســتند و عبارتند از امام، عامل و 
مالک می نویسد: »مالک مجاز است که سرپرستی پخش زکات را خود یا وکیلش بر عهده 
گیرد، ولی بهتر است که به امام بپردازد«)محقق حلی 1408 ج 1: 152(. شهید ثانی پس از ذکر 
قول وجوب پرداخت به فقیه می گوید: »در صورت ســختی دسترســی به امام و ســاعی به 
فقیه مورد اعتماد )مأمون( پرداخت شود و مشهور قائل به استحباب پرداخت به فقیه هستند؛ 
گاه تر است«) شــهید ثانی 1413 ج 1:  زیــرا او به جایگاه هــای زکات بینا  تر و به مواضع زکات آ
425(. صاحب جواهر در این زمینه چنین می نویســد: »مالک مجاز اســت که آنچه را بر او 
واجب شــده خود یا به واسطه کسی که وکیل نموده، توزیع نماید؛ ولی با همه این ها، شکی 
نیســت در اینکه اولویت این است که در صورت امکان آن را به امام یا نائبش تحویل دهد. 
این ها همه در تحویل ابتدایی اســت؛ اما چنانچه امام یا ســاعی امــام، زکات را طلب کند، 
بــدون هیچ اختاف و اشــکالی واجب اســت که آن را به امام پرداخــت کند«)نجفی 1404 
ج 15: 416(؛ بنابرایــن درصورتی کــه امام مطالبه کند، ولی مالــک، زکات خود را به صورت 
شــخصی، به مستحق پرداخت نماید، واجب مالی زکات از وی ساقط نخواهد شد و واجب 
اســت که یک بار دیگر به وی زکات خود را پرداخت نماید. از عبارت های فوق، اســتفاده 
می شود که حتی فقهایی که به جواز رساندن زکات به وسیلۀ زکات دهنده به فرد مستحق فتوا 
داده اند، اواًل نسبت به تحویل ابتدایی به امام یا نماینده امام، قائل به استحباب شده اند و ثانیًا 

درصورتی که امام و یا فقیه مطالبه نماید، پرداخت به او را واجب دانسته اند.

2-5.وجوب پرداخت زکات به معصوم یا فقیه
دیدگاه دوم حاکی از وجوب پرداخت زکات از ســوی زکات دهنده به فقیه اســت. قاضی 
نعمان، پس از اشــاره به ســیره پیامبر و جانشــینان آن حضرت در دریافت زکات، به روشنی 
حکومتی بودن زکات را یادآور می شــود و دلیل نپرداختن به حاکمان در برخی از زمان ها را 
ظالمانه بودن حکومت ها دانسته است؛ بنابراین، به نظر وی اگر حکومتی صالح و عادل بود 

1. اشاره دارد به اصناف هشتگانه ای که در آیه 60 سوره توبه آمده است.
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باید زکات را به او پرداخت )ابن حیون 1385 ج 1: 257(. شیخ مفید بر این باور است که زکات 
مال و فطره در زمان حضور در اختیار ائمه و در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشــرایط 
قرارمی گیرد )شیخ مفید 1413: 252(. ابوالصاح با همین رأی معتقد است تنها اگر پرداخت به 
هیچ کدام امکان نداشت مکلف می تواند خود مال زکات را در موارد آن مصرف کند )حلبی 
1403: 172(؛ قطب راوندی، بر این باور اســت که چنانچه مســلمانی زکات مال خود را بدون 
اجازه امام پرداخت کند، امام می تواند دوباره از او زکات بگیرد؛ زیرا بر مکلف واجب بوده 

زکات را به امام بپردازد نه به دیگری )راوندی 1405 ج 1: 228(.

3-5.تفکیک میان دوره حضور یا غیبت معصوم
دیدگاه ســوم مربوط به فقهایی اســت که میان زمان حضور و غیبت امام تفکیک نموده اند. 
تعدادی از این فقها بر این باورند که حتی در صورت مطالبه فقیه در دوران غیبت، پرداخت 
زکات به فقیه مســتحب اســت نه واجب )نجفی 1404 ج 15: 423؛ طباطبایــی حکیم 1390: 313( 
امام خمینی دراین باره می نویســد: »بهتر بلکه احوط این اســت که زکات در عصر غیبت به 
فقیه داده شــود، به ویژه هرگاه که آن را مطالبه نماید؛ زیرا فقیه آشــناتر به جایگاه های زکات 
اســت، هرچند نظر قوی تر در عدم وجوب )پرداخت به فقیه( اســت؛ مگر اینکه فقیه حکم 
)حکومتی( دهد به اینکه زکات برای مصلحت اسام و مسلمین به او تحویل شود که در این 
صورت پیروی از فقیه واجب است؛ هرچند مقلد او نباشد« )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 268(.

بنابراین، ایشــان در دوره غیبت قائل به اســتحباب شده است و در مواردی که یک فقیه 
مصلحت ببیند که به او پرداخت شــود واجب دانســته اســت؛ اما به نظر می رســد که این 
دیدگاه ناظر به شــرایط مبســوط الید بودن فقیه و تشــکیل حکومت نیســت. وی در جای 
دیگــر پس از بیــان این مطلب که خمــس، حّق والی اســت می نویســد: »همان گونه که 
امــر کلیــه زکات ها در اختیــار فقیه حاکم در دوره خود اســت، برحســب آنچه مصلحت 
 می بیند، ســهم ها را در مصارف برشــمرده قرار می دهد« )امام خمینــی 1379 ج 2 و 1: 669(.1

بنابراین نمی توان گفت دو دیدگاه امام خمینی با هم در تعارض اســت بلکه دیدگاه نخســت 

1. »کما اّن امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح«.
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مبتنی بر تفکیک میان زمان حضور و غیبت اســت و دیدگاه دوم وی ناظر به اختیارات والی 
در دوره غیبت است در شرایطی که فقیه بر مسند امر بنشیند و متولی امور حکومت گردد.

6. ادله حکومتی بودن زکات
فریضه زکات، هرچند تکلیفی اســت که شــرع بر عهده مکلفان قرارداده اســت، ولی یک 
پرداخت فردی صرف نیســت و می توان گفت در جامعه اسامی شأن حکومتی دارد؛ بدان 
معنا که مرجع دریافت و توزیع آن حکومت اســت که با مصلحت سنجی خود، زکات را از 
مردم دریافت کرده و در رفع فقر و مصالح عموم جامعه اسامي هزینه کند. این ادعا با ادله 

ذیل به اثبات می رسد.

1-6. امر شارع به پیامبر )ص( در اخذ زکات
 در آیه 103 ســوره توبه ضمن بیان حکم وجوب زکات، خداوند خطاب به پیامبر )ص( چنین 
ْمواِلِهْم َصَدَقًة«. به عبارتی روی ســخن خداوند به ولی امر مســلمانان 

َ
امر کرده: »ُخْذ ِمْن أ

اســت که دستور داده از اموال مســلمانان زکات بگیر. چنین نیست که به مسلمانان خطاب 
شــده باشد، به افراد خاصی زکات بدهند. فعل »ُخذ« در آیه نیز، فعل امر است و بر اساس 
علــم اصول فقــه، فعل امر ظهور در وجوب دارد )موســوی بجنــوردی 1379: 35-32(. لذا امر 
»ُخذ« ظهور در وجوب اخذ زکات اموال مردم  به وســیله حاکم فقیه جامعه اسامی دارد و 

حاکی از وجوب الزام مردم به پرداخت زکات از طرف حاکمیت است.

2-6. اختصاص دادن زکات به کارگزاران جمع آوری
 آیه 60 سوره توبه با استعمال لفظ »انما« مصارف زکات را منحصر در موارد نامبرده می داند. 
یکی از گروه های مستحق زکات، کارگزاران زکات نام دارند. در سیره آمده است که پیامبر 
اکــرم )ص( مأمور به اخذ زکات از مالکان اعیان زکوی بود و چنانچه ســران برخی از قبائل از 
دادن آن ممانعت می کردند با جنگیدن آن ها را ملزم به پرداخت می کرد )ابن هشام 1428: 506؛ 
احمدی میانجی 1395 ج 1: 342(. پس از نزول آیات زکات )همچون توبه: 103( پیامبر اکرم)ص( 
وجــوب پرداخــت آن را به مردم اعام کرد و پس از مدتــی، کارگزارانی را برای گردآوری 
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زکات تعیین کرد و نزد قبائل مختلف فرســتاد. از افرادی که در زمان پیامبر اکرم )ص( مأمور 
جمع آوری زکات شــدند، می توان به معاذ بن جبل، عباده بن صامت، بشــر بن سفیان، ولید 
بن عقبة بن ابی معیط و قیس بن ســعد اشاره کرد )حسینی آهق 1395: 471(. حضرت علی )ع( 
نیز، مخنف بن ســلیم را به منصب عاملیت برای صدقــات )مبالغ زکات( قبیله بکر بن وائل 
گماشــت و برای او عهدنامه ای نوشــت )ابن حیون 1385 ج 1: 259(. عبدالرحمن بن حجاج و 
اســحاق بن عمار از نمایندگان امام کاظم )ع( بودند که اختیاراتی در تقســیم زکات داشــتند 
)ر.ک. به: اخاقی و صفری فروشانی 1393: 218(. صفوان بن یحیی که اهل کوفه و از اصحاب 
اجمــاع بود، از وکای مالی امام رضــا و امام جواد )ع( بود )مقدســی 1397: 327(؛ بنابراین از 
یک سو معرفی کارگزاران به عنوان یکی از حقوق بگیران صندوق زکات در قرآن کریم بیانگر 
آن اســت که اواًل مقادیر زکات، به قدری است که صندوق زکات می تواند حقوق کارمندان 
و کارگــزاران زکات را تأمین  نماید. ثانیًا: گســتردگی کار توزیع زکات به حدی اســت که 
کارگزاران به دلیل حجم کار، الزم اســت شــبانه روز مشــغول جمع آوری و محاسبه باشند و 
کید کرده اند  دیگــر عمًا فرصت کار دیگری ندارنــد که از آن درآمدزایی کنند. لذا فقها تأ
که حتی اگر آنان ثروتمند باشند، باز مستحق زکات هستند )نجفی 1404 ج 15: 333؛ امام خمینی 
1379 ج 2 و 1: 263(؛ و از ســوی دیگر، تعیین و فرستادن عامان، نمایندگان و وکا از طرف 
امامان، نشــان دهنده این است که یک ســازوکار مالی زیر نظر امام به عنوان حاکم اسامی، 

باید وجود داشته باشد تا مبالغ زکات را محاسبه و دریافت کنند.

3-6. تفسیر »فی سبیل الله« به مصالح عمومی کشور
انحصار مصارف زکات در موارد هشــتگانه با ادات حصر »انما« در آیه 60 سوره توبه بیانگر 
آن اســت که زکات نمی تواند خارج از این مصارف مصرف شــود. در کنار این حصر، دایره 
شمول معنایی »فی سبیل الله« به قدری وسیع است که می تواند هر یک از مسائل مالی جامعه 
اســامی را پوشــش دهد. روایتی از امام موســی کاظم )ع( وجود دارد که »فی سبیل الله« را 
در همه راه های خیر تفســیر می کند )شــیخ طوســی 1407 ج 4: 50(. امــام خمینی در این زمینه 
می نویســد: »بعید نیســت که این مصرف، مصالح عمومی مسلمانان و اسام را شامل شود. 
همانند ســاختن پل ها و ایجاد راه ها و خیابان ها و عمران آن ها و هر آنچه به واســطه آن تعظیم 
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شــعائر و برتری کلمه اسام یا دفع فتنه ها و مفســده ها از کیان اسام، حاصل می شود« )امام 
خمینی 1379 ج 2 و 1: 264(. درنتیجه می توان هرگونه آبادانی، توسعه، تولید و آموزش و هرگونه 
تعظیم شــعائر و امثال آن که اواًل از مصالح عمومی جامعه اســامی است و ثانیًا به پیشرفت، 

تقویت و عزتمندی جامعه اسامی کمک می کند، مندرج تحت این عنوان دانست.

4-6.جنبه حکومتی سایر مصارف
همان گونه که اشــاره شــد، تأمین هزینه هایی همچون تألیف قلوب کفــار، آزادی بردگان، 
نجات در راه ماندگان از محل مبالغ حاصل از زکات، درگرو یک تشــکیات منظم اســت. 
هرچند ممکن اســت صــرف آن به صورت فردی نیز قابل انجام باشــد؛ ولی پرداخت فردی 
هیچ گاه به گونه گســترده جبهه های نظامی، فرهنگی و اجتماعی اسام را حمایت نخواهد 
کرد، ضمن اینکه با پرداخت فردی زکات، نظم و یکپارچگی جامعه اسامی نیز مختل شده 
و حمایت های موازی نســبت به برخی نیازمندان و بی توجهی  نسبت به برخی دیگر صورت 
می گیرد. بعضی فقها ســهم »مؤلفة قلوبهم« را در زمان نبودن امام ســاقط دانســته اند )شیخ 
طوســی 1400: 185(؛ ولی امام خمینی قائل به عدم ســقوط آن اســت: »مؤلفة قلوبهم کفاری 
هســتند که مراد، الفت آنان به اسام باشد یا مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است، پس به 
آن ها زکات پرداخت می شــود تا دل هایشــان الفت یابد و ظاهر این است که این مصرف در 
این زمان ســاقط نیســت« )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 263(. با توجه به عبارت فوق، حمایت 
مالی از جبهه های نظامی، از صندوق زکات صورت می گیرد؛ و همان گونه که تألیف قلوب 
کفار، باعث می شود که جبهه نظامی اسام تقویت شود، آزاد نمودن بردگان و نجات در راه 
ماندگان و پرداخت بدهی بدهکاران از محل اعتبار زکات، سبب می شود که جبهه فرهنگی 

اسام تقویت شود.

5-6. تعمیم و توسیع متعلقات زکات به وسیله حاکم اسالمی
با تغییرات زمان و پیشــرفت فّناوری، حرفه های جدیدی وارد عرصه شــده و مشــاغلی نظیر 
دامداری و کشــاورزی دســتخوش تغییراتی شــدند. اکثر افرادی که به پرورش دام یا گیاه 
مشــغول هســتند، در روستاها زندگی می کنند و درآمد متوســطی دارند؛ از سوی دیگر افراد 
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ثروتمند بســیاری هســتند که اموال فراوان دیگری دارند؛ ولی به این دلیل که مشــهور فقها 
زکات را منحصر به نه مورد می دانند، خود را مشــمول پرداخت زکات ندانســته و زکات آن 
اموال را نمی پردازند. از طرفی دیدگاه مشــهور فقها زکات را منحصر در نه مورد: گاو، شتر، 
گوســفند، جو، گندم، خرما، کشمش، ســکه منقوش طا و سکه منقوش نقره می داند که 
برخی از آن ها در دوره فعلی یا به کلی و یا با شرایط مذکور فقهی، کارآیی ندارند. درحالی که 
تمامی مسلمانان بر وجوب زکات در همه دوره ها اجماع نموده اند )عامه حلی 1414 ج 5: 8(. 
لذا بســیاری از متفکران فقه، بر این نظرند که برای دوام این واجب الهی، اگر زکات موارد 
مزبور نتوانســت احتیاجات جامعــه را برطرف کند، حاکم اســامی می تواند موارد دیگری 
را مشــمول مالیات قرار دهد و تعیین موارد و شــرایط، مطابق با نظر وی خواهد بود )جعفری 
1349: 87؛ مؤمن قمی 1425: 471(. شــهید صدر ضمن تقســیم احکام اسام به احکام ثابت و 
متغّیر، اقدام حضرت علی )ع( درگرفتن زکات از اســب )کلینی 1407 ج 3: 530(1 را از مصادیق 
احکام متغّیر دانســته و می گوید: »این عنصر متغّیر در احکام اســام، آشکار می سازد که 
زکات به عنوان یک نظریه اســامی، به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولّی امر مسلمین 
می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد« )صدر 1380: 152(. موســوی بجنوردی 
با اســتدالل به الفاظ این روایت )نظیر وضع- امیرالمؤمنین( می نویســد: این تعبیر خاص با 
والیی و حکومتی بودن متعلقات زکات بســیار ســازگار است )موسوی بجنوردی 1383: 7(. در 
این راســتا روایتی وجود دارد که امام صادق )ع(، در پاسخ به کسی که از تعلق زکات به برنج 
پرســیده بود، می فرمایند: »آن روز )زمان پیامبر( مدینه کشت برنج نداشت تا به وضع زکات 
در برنج قائل شوند، ولی )امروز( به آن زکات تعلق گرفته است و چگونه به برنج زکات تعلق 
نگیــرد، درحالی که عموم خراج عراق از آن اســت«)حر عاملی 1409 ج 9: 61(؛ بنابراین از این 
روایت برداشــت می شــود که امام )ع( با یک استدالل عقلی به این  نکته اشاره کرده که وقتی 
یک محصول در آن روز تا این اندازه فراوانی می یابد، مشمول زکات خواهد بود. همان طور 
کید کرده اند )ر.ک.  که امام خمینی بارها به نقش دو عنصر زمان و مکان در استنباط فقیه تأ

1. »وضــع امیرالمؤمنین )ع( علی الخیل العتــاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دیناریــن و جعل علی البرازین 
.»

ً
دینارا
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به: امام خمینی 1385 ج 11: 117؛ ج 21: 217(. برخی فقها با استناد به آیات 60 و 103 سوره توبه، 
چنین اســتدالل کرده اند: ازآنجاکه عبارت »اموالهم« جمع مضاف اســت و جمع مضاف، 
افاده عموم می کند، عموم اموال مردم را شــامل می شــود و چیزی را اســتثنا نمی کند. گویا 
تعیین اموالی که زکات به آن ها تعلق می گیرد به شخص پیامبر به عنوان حاکم جامعه اسامی، 

واگذارشده است )مؤمن قمی 1425 :472- 471(.

6-6.تعمیم زکات به خمس و سایر صدقات
برخی از فقهای معاصر دامنه شمول زکات را بیش از تعیین متعلقات جدید دانسته و معتقدند 
کــه زکات، عنوانی عام برای هرگونــه درآمد مالی اعم از خمــس و زکات مصطلح و انواع 
مالیات است )منتظری الف 1409 ج 1: 10(. چراکه آنچه در قرآن پس از نماز آمده، مطلق واجب 
مالــی معنا می دهد و مراد از آن ها بیان واجب مالی در مقابل واجب بدنی یعنی نماز اســت 
و طبیعتًا شــامل خمس و سایر پرداخت ها می گردد )منتظری ب 1409 ج 1: 10(؛ زیرا خمس نیز 
مانند زکات، یک واجب عبادی مالی است و در کنار واجب بدنی نماز معنا می یابد و مورد 
کید قرآن اســت. هرچند در مورد خمس آیه مســتقلی ذکرشــده ولی سیاق آیات فوق که  تأ
زکات را با »ال« جنس بیان می کند، شــامل خمس هم می شود. منتظری حتی در اصطاح 
فقهــی زکات، برخــی از انواع خمس، نظیر خمس ارباح مکاســب را مکمــل یا جایگزین 
زکات، یــا نوعی زکات می داند )منتظری الف 1409 ج 1: 282(. بر مبنای ســخن وی ائمه میانی 
هنگامی که ماحظه نمودند که موارد زکات اواًل پاســخگو نیست و ثانیًا در اختیار حاکمان 
جور اســت و صرف تجمات و دربار آن ها می شــود، چیزی به عنوان خمس سود کسب را 
وضع نمودند تا هر شخص مجبور شود یک پنجم سود کسب خود را در اختیار امام معصوم 
قــرار دهد. به تعبیر ایشــان امامان متّممی برای زکات جعل کردند تــا از مبالغ زکات جبران 
مافات کنند )منتظری الف 1409 ج 1: 282(؛ بنا بر این دیدگاه خمس نوعی زکات است و تفاوت 
در برخــی مصارف زکات و خمس )تعلق خمس به ســادات( موجب نمی شــود که این دو 
مالیات اســامی، دو ماهیت مجزا را تشــکیل دهند. زکات به معنای پاک سازی اموال اعم 
از خمــس و زکات مصطلح و هرگونه در آمد دیگر خواهد بود. منتها به در آمدهای دیگر نیز 
می بایســت اواًل رنگ عبادی و تقربی داد و ثانیًا با همان ضرباهنگ زکات مشمول نصاب و 
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مرور سال و شرایط دیگر قرار گیرند. اگر قرار باشد مالیاتی با رنگ و بوی نظام سرمایه داری 
که در آن ســاماندهی وضع فقیران لحاظ نشده اســت، بلکه تنها در خدمت سرمایه داران و 
دولتمردان باشــد، ایجاد شود؛ هرچند در برخی موارد، به عدالت بینجامد و شباهت هایی هم 
به مالیات های اسام داشته باشد، اما ازآنجاکه اساس و شاکله آن اسامی نیست و نیز نصاب 
و زمان و شــرایط دیگر به نحو صحیحی در نظر گرفته نشــده اند، چنیــن مالیاتی نمی تواند 

ضامن عدالت موردنظر اسام باشد )ر.ک. به: صدر 1424: 45-48(.
 نکته درخور توجه اینکه در ســیره امامان )ع( جانشینی خمس از زکات، صورت پذیرفته 
است. روایتی از امام جواد )ع( نقل شده است که ایشان، به جهت کوتاهی برخی از شیعیان از 
پرداخت زکات در ســال های گذشته، در آن سال )به طور خاص( خمس سکه طا و نقره را 
به عنوان جبران آن کوتاهی مقرر فرمودند )شیخ طوسی 1390 ج 2: 61(. سند این روایت صحیح 

است )مجلسی 1406 ج 6: 407؛ ابن شهید ثانی 1362 ج 2: 440(.
روشــن اســت که نقره و طا از موارد زکات است، نه خمس؛ و نیز درصد آن در زکات 
حــدود یک چهلم اســت که خیلی کمتر از ضریب خمس )یک پنجم( اســت. از همین جا 
مشــخص می شود که خمس و زکات در برخی موارد و حداقل در اختیارات حاکمیتی قابل 
جانشــینی نسبت به هم هســتند. هنگامی که امام یا حاکم اســامی مرجع دریافت مالیات 
اســامی می شــود، برای او این اختیار حکومتی وجود دارد که یک ســال به منظور جبران 
کوتاهی های ســالیان گذشته از سوی مردم، با ضریب یک پنجم زکات را بستاند؛ و نیز منابع 
زکات را به یک منبع محدود ســازد. از این روایت ســه نکته به دســت می آید: 1. خمس و 
زکات با اختیارات حاکمیتی قابل جانشــینی با یکدیگر هســتند. 2. درصدهای ذکرشده در 
زکات، جنبه همیشــگی ندارد و ممکن اســت به صاحدید منصب امامت و امارت، تغییر 
یابد.3. انحصاری در منابع نه گانه زکات وجود ندارد؛ به گونه ای که نتوان از نه مورد مواردی 
را کــم نمود یــا به نه مورد مواردی را افزون نمود. افزایش یــا کاهش موارد در اختیار حاکم 
اسامی و ناظر به شرایط جامعه است. اگر امام ماحظه نمود که در یک سال، سکه طا و 
نقره در دســت مردم فراوان اســت، همان را ماک برای زکات قرار می دهد و از مابقی عفو 
می نماید و اگر ســال دیگر شــرایط را متفاوت دید، به چیزهای دیگــر و با درصدهای دیگر 

زکات را وضع می نماید.
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 7-6.قضای قصد قربت زکات از طرف حاکم
زکات، یک واجب عبادی و تقربی اســت و نیت تعبد و امتثال در صحت آن شــرط است. 
قضای نیت قربت در زکات نیز واجب شمرده شــده است. صاحب عروه قضای نیت قربت 
حاکم اسامی در صورت عدم انجام آن به وسیله مکلف را واجب دانسته و می نویسد: »اگر 
حاکم شــرع، شــخصی را به پرداخت زکات واجبش مجبور کرد و آن شخص چون مجبور 
است نتوانست قصد قربت کند، حاکم از طرف او قصد قربت می کند« )طباطبایی یزدی 1420 
ج 4: 157(. منتظری با اشاره به فقره »تطهرهم و تزکیهم بها« در آیه فوق می نویسد: ازآنجاکه 
در دین اسام، طهارت مؤّدی زکات، قصد شده است، در زکات، قصد قربت شرط است و 
این از ویژگی های اسام است که به واجبات مالی خود یعنی خمس و زکات رنگ عبادت 
و قربت زده اســت )منتظری الف 1409 ج 1: 9(. ا از مطالب فوق برداشــت می شــود که تطهیر 
اموال مردم در هر دوره شــأن حاکمیتی دارد و حاکم اسامی با دریافت زکات اموال مردم، 

زمینه ساز شکوفایی معنوی آن جامعه فراهم می شود.

8-6.حکومتی بودن زکات در بیان امام خمینی و فقهای معاصر
در دوره معاصر با توجه به تشــکیل حکومت اســامی، فقها و محققان متعدد، به صراحت 
زکات )در همان معنای عامی که شامل خمس و سایر مالیات های شرعی می شود( را از امور 
حکومتــی قلمداد نموده اند. امام خمینی، در تبیین این مســئله می  گوید: »مالیات هایی که 
اسام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات 
فقیر نیســت؛ بلکه برای تشــکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یك دولت بزرگ است. 
مثًا »خمس« یکی از درآمدهای هنگفتی اســت که بــه بیت المال می ریزد و یکی از اقام 
بودجه را تشــکیل می دهد«)امام خمینی 1423: 31(. با دقت در بیانات ایشان ماحظه می شود 
که بزرگی بودجه زکات و نیز طراحی نظام اقتصادی آن بســیار وسیع تر از این است که صرفًا 
به رفع فقر تخصیص یابد و مصالح گوناگون دولت بزرگ اســامی با آن قابل تأمین اســت؛ 
و حتی در رفع فقر، حاکم با کارآمدی باالتر خواهد توانســت مشکات فقر را مرتفع سازد؛ 
زیرا تأمین فردی فقرا گرچه در جای خود مطلوب است؛ اما هیچ گاه به ریشه کن نمودن فقر، 
فســاد و ظلم در حد گسترده نمی انجامد، ضمن اینکه با پرداخت فردی زکات به مستحقان، 
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ابعاد گسترده ای چون ابعاد نظامی، فرهنگی و اجتماعی تأمین نخواهد شد. ایشان در آستانه 
ه توانســتیم و  انقــاب نیز، خطاب به وزیر وقت می گوید: »اگر یك روزی هم ان شــاء اللَّ
ه  توانستید که همان مالیات اسامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست. ... اگر ان شاء اللَّ
توانستید، توانستیم، همین سیستم اسامی را، که دیگر در مالیات ها هم هیچ احتیاج به اینکه 
یك چیز دیگری زائد بر آن باشــد نداشته باشــیم، همین خمِس تمام اموال، یعنی درآمدها و 
بسیار عادالنه است «)امام خمینی 1385 ج 8: 234(؛ و همچنین در جای دیگر می گوید: »اگر 
حکومت اسامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات هایی که داریم، یعنی خمس و زکات 
که البته مالیات اخیر زیاد نیســت جزیه و »خراجات« )یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی( 
اداره شود«)امام خمینی 1423: 32-31(؛ بنابراین در نگاه امام خمینی، کلیه واجبات مالی اسام 
اعم از خمس، زکات و حتی جزیه و خراج و دیگر امور، از آن حاکم اســامی است و وی 
برای اداره جامعه از آن ها اســتفاده می کند؛ هرچند ایشان خمس )به معنای اصطاح فقهی( 
را دارای مبالغ بیشــتر می داند. منتظــری، همه واجبات مالی را در حــوزه اختیار حکومت 
اســام می داند و چنین می نویســد: »واجبات مالی، در اختیار حکومت اسام بود و رسول 
خدا )ص( عّمال را برای جمع آوری آن می فرســتاد«)منتظری الف 1409 ج 1: 11(. سبحانی، زکات 

را به طورقطع از منابع مالی حکومت اسامی می داند )1424 ج 1:5(.

نتیجه گیری
امــر خداوند به پیامبر )ص( به عنوان حاکم اســامی به منظور دریافــت اموال مردم و همچنین 
رویکردهای حکومتی در برشــماری مصارف مستحق زکات، صراحت در نهاد بودن زکات 
دارد. به کارگیــری کارگــزاران زکات و پرداخت حقوق به آنان از صندوق زکات، آشــکارا 
حکایت از وجود سازوکار اداری برای زکات از سوی حکومت اسامی دارد. سیره معصومان 
)ع( در عمل به محتوای این مصرف قرآنی )نصب و ارسال عامان، ساعیان و وکا( ضرورت 

تشــکیات زکات را تقویت می نماید. در سایر مصارف ازجمله فقرا در صورت ایجاد شبکه 
گسترده برای شناسایی فقیران، کارآمدی زکات را چند برابر از حالت پرداخت فردی خواهد 
نمود. افزون بر اینکه رویکردهای نظامی )مانند مؤلفة قلوبهم(، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 
)همانند فی ســبیل الله، آزادســازی بردگان، نجات در راه ماندگان( حکایت از یک شبکه 
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گسترده حکومتی برای حل عموم مشکات جامعه دارد.
نهاد زکات در کشــورهای اســامی سابقه داشته و عهده دار کلیه شــئون مالیاتی در آن 
کشورهاســت؛ و برتری زکات بــر مالیات در برخی از ویژگی ها اثبــات گردید. برخی فقها 
ازجمله امام خمینی قائل اند در دوران غیبت چنانچه حاکم اســامی بر مســند امور باشــد، 
پرداخت زکات به وی اولی است و در صورت مطالبه او، کلیه اختیارات زکات از آن حاکم 
اســامی اســت. ضمن اینکه امام خمینی دارای ادله دیگری اســت که به اثبات فرضیه این 
مقاله کمک می کند، ازجمله: الف-گستردگی مصادیق »فی سبیل الله« و جواز هزینه کرد 
آن برای مصالح گوناگون کشــور اســامی؛ ب- ساقط نبودن مؤلفة قلوبهم در زمان کنونی 
برخاف رأی برخی فقیهان و امکان هزینه کرد آن از طرف حاکم اســامی به منظور تقویت 
جبهه نظامی اســام؛ ج- عدم شــرط فقر در کارگزاران زکات که نشان از گستردگی مبالغ 

حاصل از زکات و نیز وسعت کارشان دارد.
بنا بر ادله مذکور، »بایستگی تشکیل نهاد زکات در حکومت اسامی «، اثبات می گردد.
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ســبحانی تبریزی، جعفر.)1424 ق( الزکاة في الشریعة اإلســالمیة الغراء، قم: مؤسسه   -
امام صادق علیه السام، چاپ اول، دوجلدی.

سید مرتضی، علم الهدی )1405 ق( رسائل الشریف المرتضی، قم: دارالقرآن الکریم،   -
چاپ اول.

شــیخ طوسی، محمد بن حسن.)1390 ق( االستبصار فیما اختلف من االخبار، تهران:   -
دار الکتب االسامیه، چاپ اول.

________. )1387 ق( المبسوط في فقه اإلمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة إلحیاء   -
اآلثار الجعفریة، چاپ سوم.

________. )1400 ق( النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربي،   -
چاپ دوم.

________. )1407 ق( التهذیب، تهران: دار الکتب االسامیه، چاپ چهارم.  -
شــیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری.)1413 ق( المقنعة، قم: کنگره جهانی   -

هزاره شیخ مفید، چاپ اول.
شــهید ثانی، زین الدین بن علی.)1413 ق( مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،   -

قم: مؤسسة المعارف اإلسامیة، چاپ اول.
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد.)1414 ق( المحیط في اللغه، بیروت: عالم الکتاب،   -

چاپ اول.
صدر، سید محمدباقر.)1424 ق( اقتصادنا، قم: پژوهشگاه تحقیقی شهید صدر، چاپ اول.  -
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________. )1380( االسالم یقود الحیاة، قم: دار الصدر، چاپ اول.  -
طباطبایی حکیم، ســید محسن. )1390 ق( مستمســک العروة الوثقی، نجف: مطبعة   -

اآلداب، چاپ سوم.
طباطبایی یزدی، ســید محمدکاظــم.)1420 ق( العروة الوثقی )تعلیــق عدة من الفقهاء   -

العظام(، قم: مؤسسة النشر اإلسامي، الطبعة األولی.
عامه حلی، حسن بن یوســف.)1414 ق( تذکرة الفقها، قم: مؤسسه آل البیت، الطبعة   -

االولي.
عمید زنجانی، عباسعلی. )1373( فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ   -

سوم.
قرائتی، محســن.)1382( خمــس و زکات، تهران: مرکز فرهنگــی درس هایی از قرآن،   -

چاپ اول.
قرشی بنابی، سید علی اکبر.)1384( قاموس قرآن، تهران: دار الکتب االسامیه، چاپ   -

دهم.
کاشــف الغطاء، حســن بن جعفر بن خضر نجفــی. )1422 ق( أنــوار الفقاهة - کتاب   -

الزکاة، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.
کلینی، ابوجعفــر محمد بن یعقوب.)1407 ق( الکافي، تهران: دار الکتب اإلســامیه،   -

چاپ چهارم.
مجلسی، محمدتقی. )1406 ق( مالذ األخیار في فهم األخبار )تصحیح مهدي رجایي(،   -

قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول.
مؤمن قمی، محمد. )1425 ق( الوالیة اإللهیة اإلســالمیة أو الحکومة اإلسالمیة، قم:   -

دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 2 جلدی.
محقق اردبیلی، احمد بن محمد.)1403 ق( مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد   -
األذهان، قم: دفتر انتشــارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ 

اول، 14 جلدی.
محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن.)1408 ق( شرائع اإلسالم في مسائل الحالل   -

و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
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محقــق کرکی، علی بن حســین عاملی.)1414 ق( جامع المقاصد في شــرح القواعد،   -
مؤسسه آل البیت علیهم السام، چاپ دوم، 13 جلدی.

مصباح یزدی، محمدتقی. )1397( حکیمانه ترین حکومت، با تحقیق و نگارش قاســم   -
شبان نیا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی )ره(، چاپ چهارم.

معین، محمد.)1386( فرهنگ معین، تهران: نشر زرین، چاپ سوم.  -
مقدســی، یدالله. )1397( ســیره معیشــتی معصومان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ   -

اسامی، چاپ اول.
منتظری، حسینعلی.)الف 1409 ق( کتاب الزکاة، قم: المرکز العالمی للدراسات االسامیه،   -

الطبعة الثانیه.
________. )ب 1409 ق( دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة، قم: نشر   -

تفکر، چاپ دوم.
موسوی بجنوردی، سید محمد.)1379( علم اصول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،   -

چاپ اول.
__________.)1383( »نقش زکات در نظام حکومت انقاب اســامی«، نشــریه   -

متین، شماره 26.
نجفی، محمدحســن.)1404 ق( جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، بیروت: دار   -

احیاء التراث العربی، الطبعة االولی.
نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی.)1415 ق( مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم:   -

مؤسسه آل البیت علیهم السام، چاپ اول.
- Ashtiani, Mirza Mohammad Hassan bin Jafar. )2006( Kitab alZakah )edited 

by Seyyed Ali Ghazanfari, Ali Akbar Zamaninejad(, Qom: Zuhair-Congreh 
Publications, first edition. )In Arabic( 

- Ahmadi Mianji, Ali. )2015( Schools of the Prophet, Research: Faraji Qom: 
Dar Al-Hadith Al-Alamiya and Al-Islamiya Institute, third edition. )In Ara-
bic( 

- Akhlaqi, Seyida Masoumeh and Nematullah Safari Forushani. )2013( The 
economic life of imams from the peace of Imam Hassan )a.s.( to the begin-
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ning of minor occultation, Qom: Hozva and University Research Institute; 
Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation, first edition. )In 
Persian( 

- Allameh Hilli, Hassan bin Yusuf. )1993( Tazkira al-Fiqha, Qom: Al-Bayt 
Foundation, first edition. )In Arabic( 

- Ardabili, Ahmad bin Mohammad. )1982( Majma Al-Fedat wa Al-Barhan in 
the Guidance of the Mind, 14 volumes, Islamic Publications Office affiliated 
with the Qom Seminary Teachers Society, Qom - Iran, 1st, 1403 AH)In Arabic( 

- Ansari Dezfuli, Morteza bin Mohammad Amin. )1994( Kitab al-Zakah )for 
Sheikh Ansari(, in one volume, Qom: World Congress of Commemoration of 
Sheikh Azam Ansari, first edition. )In Arabic( 

- Baghdadi, Mofid, Mohammad bin Mohammad bin Nu’man Akbari. )1992( 
Al-Maqna’a, Qom: World Congress of Hazara Sheikh Mofid, first edition. 
)In Arabic( 

- Bayat, Asadullah. )1986( Financial resources of the Islamic State, Tehran: 
Kayhan Institute, first edition. )In Persian( 

- Dehkhoda, Ali Akbar. )1994( Dictionary, Tehran, Publishing and Printing In-
stitute of Tehran University, first edition. )In Persian(

- Esmailpour, Mahdi. )2012( Zakat Financial Institutions, Tehran: Imam Sa-
degh University Press, first edition. )In Persian( 

- Horr Aamili, Mohammad bin Hasan. )1988( Al-Shia’s Ways, Qom: Al-Al-
Bayt Institute, first edition. )In Arabic( 

- Hasan bin Zain al-Din )Ibn Shahid al-Thani(. )1985( Al-Jaman’s collection 
of hadiths as-Sahah and al-Hasan, 3 volumes, Qom: Jama’at al-Mudrasin fi 
Al-Hawza al-Ilami’i in Qom, Al-Nashar al-Islami Publishing House, first 
edition)In Arabic( 

- Halabi, Abul Salah, Taqi al-Din bin Najm al-Din. )1982( Al-Kafi fi Fiqh, 
Isfahan: Public Library of Imam Amir al-Mu’minin, peace be upon him, first 
edition. )In Arabic( 

- Hosseini Ahaq, Maryam. )2015( “Zakat”, Jahan Islam Encyclopaedia, No. 
21. )In Persian(
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- Ibn Faris, Abu al-Hussein, Ahmad bin Faris bin Zakaria, )1983( Mujam Ma-
qais al-Legha, Qom: Publications of the Islamic Propaganda Office of the 
Qom Seminary, first edition. )In Arabic( 

- Ibn Idris Heli, Mohammad bin Mansour bin Ahmad. )1989( Al-Saraer 
al-Hawi for Tahrir al-Fatawi, Qom: Islamic Publications Office affiliated 
with the Qom Seminary Society of Teachers, second edition. )In Arabic( 

- Ibn Manzoor, Abu al-Fazl, Jamal al-Din, Mohammad bin Makram. )1993( 
Lasan al-Arab, Beirut: Dar al-Fakr for printing and publishing and distribu-
tion - Dar Sadr, third edition. )In Arabic( 

- Ibn Hisham. )2007( Al-Sirah al-Nabawiyyah, Beirut: Dar al-Marifah, 6th 
edition. )In Arabic( 

- Jafari, Mohammad Taqi. )1970( Sources of jurisprudence, Tehran: Islamic 
Society of Engineers publication )in collaboration with publishing company(, 
first edition. )In Persian( 

- Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. )1999( Legal Terminology, Tehran: 
Ganj Danesh . )In Persian(

- Khomeini, Seyyed Ruhollah )2000( Tahrir al-Wasila, Qom: Institute for edit-
ing and publishing the works of Imam Khomeini, third edition. )In Arabic( 

- _________. )2006( ( Collection of Imam Works )22-volume series(, Teh-
ran: Imam Khomeini Publishing House, 4th edition . )In Persian(

- _________. )2002( Velayat Faqih, Tehran: Imam Khomeini Publishing and 
Editing Institute, 12th edition. )In Persian( 

- Kolaini, Abu Jafar, Mohammad bin Yaqoob. )1986( Al-Kafi )I - Islamic(, 
Tehran: Dar al-Kutub al-Islami, 4th edition. )In Arabic( 

- Majlesi, Mohammad Taqi. )1985( Malaz al-Akhyar fi Fahm al-Akhbar )cor-
rection by Mehdi Rajaei(, Qom: Ayatollah Marashi Library, first edition. )In 
Arabic( 

- Misbah Yazdi, Mohammad Taqi )2017( The wisest government )researched 
and written by Qasim Shaban Nia(, Qom: Publications of Imam Khomeini 
Educational-Research Institute )RA(, 4th edition. )In Persian(
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-  Mohseni, Manouchehr. )2022( General Sociology, Tehran: Tahori Library, 
twenty-fourth edition. )In Persian(

- Moin, Mohammad. )2007( Farhang Moin, Tehran: Zarin Publishing House, 
third edition. )In Persian(

- Momin Qommi, Mohammad. )2004( Al-Walayat Ilahiya al-Islamiy or 
Al-Ghalwat al-Islamiy, Qom: Islamic Publication Office affiliated to Qom 
Seminary Teachers Society, first edition, 2 volumes. )In Arabic( 

- Moghdisi, Yadullah, )2017( Livelihood of Masooman, Qom: Research Insti-
tute of Islamic Sciences and Culture, first edition. )In Persian(

- Montazeri, Hossein Ali. )1988( Al-Zakah Kitab, Qom: Al-Makhrez al-Ala-
mi for Islamic Studies, second edition. )In Arabic( 

- _________. )1988( Studies in the Islamic state of jurisprudence and juris-
prudence, Jurisprudence, Qom: Nisfar Tasfar, second edition. )In Arabic( 

- Mousavi Bojanvardi, Seyyed Mohammad. )2000( Science of principles, 
Tehran: Arouj publishing house, first edition. )In Persian(

- _________. )2004( “The role of Zakat in the system of government of the 
Islamic Revolution”, Matin magazine, number 26. )In Persian(

- Muhaqqiq al-Hilli, Jafar ibn al-Hasan. )1987( Islamic Laws in Halal and 
Haram Issues, Qom: Ismailian Institute, second edition. )In Arabic( 

- Muhaqqiq Karki, Ali bin Hossein. )1993( Jami al-Maqasid fi Sharh al-Qasas, 
13 volumes, Al-Bayt Institute, peace be upon them, second edition. )In Arabic( 

- Najafi, Mohammad Hassan. )1984( Jawaharlal Kalam in the Sharah of Is-
lamic Laws, Beirut: Dar Ahya Al-Trath al-Arabi, first edition. )In Arabic( 

- Najafi, Kashif al-Ghita, Hasan bin Jafar bin Khizr. )2001( Anwar al-Fiqahah 
- Book of Zakat, Najaf: Kashif al-Ghita Institute, first edition. )In Arabic( 

- Naraghi, Molly Ahmed bin Mohammad Mahdi.)1994( Documentary Shi’a in 
Al-Ahkam al-Sharia, Qom: Al-Bayt Institute, peace be upon them, first edi-
tion. )In Arabic(

-  Omid Zanjani, Abbas Ali. )1994( Political Jurisprudence, Tehran: Amir 
Kabir Publishing House, third edition. )In Persian(
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- Qaraati, Mohsen. )2003( Khums and Zakat, Tehran: Lessons from the Qur’an 
Cultural Center, first edition. )In Persian(

- Qureshi Banabi, Seyyed Ali Akbar. )2005( Qur’an Dictionary, Tehran: Dar 
Al-Kitab al-Islamiya, 10th edition. )In Persian(

- Ravandi, Qutb al-Din, Saeed bin Abdullah. )1984( Fiqh al-Qur’an )edited 
and researched by Seyyed Ahmad Hosseini(, Qom: Publications of Ayatollah 
Murashi Najafi Library, second edition. )In Arabic( 

- Sobhani Tabrizi, Jafar. )2003( Al-Zakah in the Islamic Law of Al-Ghara, 
two volumes, Institute of Imam Sadiq, peace be upon him, Qom - Iran, first. 
)In Arabic( 

- Seyyed Mortaza, Alam al-Hoda. )1984( Rasaila al-Sharif al-Mortaza, Qom: 
Dar al- Qur’an al-Karim, first edition. )In Arabic( 

- Sahib bin Abad, Kafi al-Kafat, Ismail bin Abad. )1993( al-Aqsir fi al-Lagh-
ha, Beirut: Alam al-Kitab, first edition. )In Arabic( 

- _________. )2001( Al-Islam Yaqud al-Hayyah, Qom: Dar al-Sadr, first 
edition. )In Arabic( 

- Shahid al-Thani, Zain al-Din bin Ali. )1992( Masalak al-Afham to the revi-
sion of Sharia al-Islam, Qom: Islamic Encyclopaedia Foundation, first edi-
tion. )In Arabic( 

- Tabatabai Hakim, Seyyed Mohsen. )1970( Mustamsk al-Arwa al-Waghqi, 
Najaf: Al-Adab Press, third edition. )In Arabic( 

- Tabatabaei Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem. )1999( Al-Arwa Al-Wathqi 
)Taaliq al-Kait Man al-Fiqha Al-Ohaha(, Qom: Al-Nashar al-Islami Foun-
dation, first edition. )In Arabic( 

- Tamimi Maghribi, Abu Hanifah, Noman Bin Mohammad.)1965( Founda-
tions of Islam, Qom: Al-Bayt Institute, peace be upon them, second edition. 
)In Arabic( 

- Tousi, Mohammad bin Hassan. )2013( Al-Istbasar Fima Akhtolf Man 
Al-Akhbar, Tehran: Dar Al-Kitab al-Islamiya, first edition. )In Arabic( 

- _________. )2008( Al-Massut in Imamate Jurisprudence, Tehran: Al-Mor-
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abic( 

- _________. )1979( The end of jurisprudence and al-fatawi, in one volume, 
Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, second edition. )In Arabic( 

- _________. )1986( Al-Tahdhib, Tehran: Dar Al-Katb al-Islamiya, 4th edi-
tion. )In Arabic( 


