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چکيده
اين مقاله استداللهاي جمع آوري دولتي زکات را با روشن کردن ويژگي منطق بازتوزيعي
کاالي عمومي مطرح ميکند .سپس ظرفيت بالقوه زکات در رفع فقر در مقايسه با آن بخشي از
پرداختهاي انتقالي درآمد دولت آمريکا ،که به طور خاص به فقرا پرداخت ميشود ،مورد
بررسي قرار ميگيرد.
داده هاي سال  1990نشان ميدهد که متوسط پرداختيهاي آزمون شده حدود  2/5درصد
درآمد ملي اياالت متحده است که با حداقل (حد پايين) نرخ زکات برابر است .با اطمينان
ميتوان استنباط کرد که ظرفيت بالقوه زکات به آن چه برخي منتقدين در گذشته مطرح
کردهاند ،محدود نيست.
واژگان کليدي :کاالي عمومي ،پرداختهاي انتقالي ،ظرفيت بالقوه زکات ،تأمين اجتماعي
طبقه بندي B50, H23 : JEL
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 -1مقدمه

1

جمع آوري ،بازتوزيع و ظرفيت بالقوه زکات به عنوان ابزاري براي کاهش فقر ،توجه قابل
مالحظه اي را در ادبيات اقتصاد اسالمي به خود معطوف کرده است .در حقيقت ،زکات يکي از
نخستين ابزارهايي است که توسط متخصصان توسعه و ماليه عمومي مسلمان مورد بررسي واقع
ميشود.
مقاله ضياءالدين احمد و همکاران ( )1983شامل مباحث و تجزيه و تحليل زکات به عنوان
يک ابزار مالي است .منتخب مقاالت منور اقبال (نگاه کنيد به کتاب شناسي) که قبل از
برگزاري کنفرانس بينالمللي اقتصاد اسالمي در اسالم آباد در مارس  1983ارائه شد ،حاوي
شرح و بررسي مفصلي از دامنه و جايگاه زکات در اقتصادي است که بر اساس اصول اخالق
اسالمي اداره ميشود .ضياءالدين احمد ( )1991نشان ميدهد که زکات به عنوان يک ابزار
تأمين اجتماعي ،بخشي از يک سيستم اسالمي گسترده و يکپارچه براي کاهش فقر و توزيع
درآمد است .صادق ( )1994يک بررسي اجمالي از ابعاد اقتصادي ،حقوقي و مديريتي ابزار زکات
ارائه ميدهد .شيرازي ( )1996يک تجزيه و تحليل فشرده اقتصادي پيرامون سهم سيستم
زکات در کاهش فقر در پاکستان را بر عهدهگرفت .او همچنين زمينه ساز يک ارزيابي انتقادي از
مکانيسم جمع آوري و پرداخت زکات در پاکستان شد .کمکهاي بديع عمر چپرا به علم اقتصاد
اسالمي شامل نوشته هاي متعدد در زمينه زکات است .نجات اهلل صديقي ( )1996نيز در زمينه
2
تعهد دولت به فراهم کردن نيازهاي اساسي در يک اقتصاد اسالمي ،نقش برجسته اي به زکات
اختصاص ميدهد.
بعد از تجزيه و تحليل گسترده اي که در باال ذکر شد و پوشش ابعاد مختلف مساله زکات،
به نظر ميرسد دامنه کوچکي براي طرح سؤاالتي اساسي مانند مزاياي جمع آوري دولتي زکات
وجود دارد .با اين حال ،اين موضوع از زماني به زمان ديگر [و از مکاني به مکان ديگر] متفاوت
ظهور ميکند و کارشناسان برجسته فقه اقتصاد اسالمي از جمع آوري دولتي در سرزمينهاي
مذهبي دفاع کردهاند.
 .1الزم به توضيح است ،هدف زکات در درجه اول به عنوان يک واجب ديني ،کسب رضايت خداوند و تعالي روح
انساني است .عالوه بر اين ،اثرات اقتصادي جالب توجهي ،از جمله پتانسيل باالي زکات در کاهش فقر ،بر اين
فريضه الهي مترتب است .اين مقاله سعي در ارائه منطق اقتصادي زکات داشته و جنبه ديني و الهي آن در اينجا
چندان مورد بحث نيست.
 2نصاب اول زکات براي مسکوکات دينار و درهم ،به ترتيب  20دينار و  200درهم است .يعني درآمدهاي کمتر از
اين مقدار از زکات معاف اند .زکات حد ياد شده برابر با يک چهلم يا  2/5درصد است .بنابراين ،حداقل نرخ زکات
براي مسکوکات ،به عبارتي درآمدهاي پولي ،برابر با  2/5درصد مي باشد.
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در اين مقاله به بررسي منطق و عقالنيت سکوالر (غير ديني) جمع آوري زکات مي پردازيم.
بدين منظور ،استدالل پيشرفته اقتصادي در دفاع از توزيع مجدد در يک جامعه ليبرال
دموکراتيک و ويژگي کاالي عمومي که دخالت دولت را ضروري ميسازد ،به کار گرفته ميشود.
 -2عقالنيت اقتصادي براي توزيع مجدد
آشر ( )1992: 335-346پنج انگيزه و دليل براي شمول توزيع مجدد در ميان حداقل
عملکردهاي دولت در يک جامعه ليبرال را بر ميشمرد .دو انگيزه اصلي ،بخشيدن 1و ستاندن
هستند .ستاندن به استفاده از قدرت رأي 3براي تغيير امتيازات ثروتمندان اشاره دارد .بخشيدن
به تمايل ثروتمندان براي به اشتراک گذاري قسمتي از درآمد يا ثروتشان با فقرا اشاره دارد.
بخشيدن را ميتوان به عنوان نوع دوستي ،4تأمين اجتماعي ،5پيشگيري از جرم و جنايت 6و يا
حفظ جامعه ليبرال ،به حساب آورد .در ذيل نماي کلي از تحقيق آشر را در مورد هر يک از
چهار انگيزه براي "بخشيدن" ارائه ميدهيم .تأکيد بر جزئيات مدلسازي اقتصادي نيست بلکه
بر دانشي است که از چنين مدلسازي نشئت ميگيرد.

2

 -1-2نوع دوستي
نوع دوستي نگراني اصيلِ مرفهين براي رفاه افراد حاضر در سطوح پايينتر رفاه را در بر
ميگيرد .به لحاظ فني ،شکل تابع مطلوبيت يک نوعدوست ،اثر معناداري بر انتخاب وي بين
يک فعاليت خيريه خصوصي و استفاده از دولت به عنوان يک واسطه براي هدف دارد .اگر دادن
يک مقدار خاص در مؤسسه خيريه مطلوبيت نوع دوست را فراهم سازد ،لذا مؤسسه خيريه
خصوصي براي او کافي است .با اين حال ،اگر چنانچه افزايش درآمد متوسط يک طبقه از مردم
فقير مطلوبيت يک نوع دوست را فراهم سازد ،در اين صورت او ترجيح خواهد داد که دولت از
قدرت خودش در جمع آوري ماليات براي جذب سرمايه و کمک به فقرا استفاده کند .بر اين
اساس ،انتظار ميرود چنين نوع دوستي به نفع مديريت دولتي توزيع مجدد رأي دهد.
 -2-2تأمين اجتماعي
انگيزه تأمين اجتماعي براي توزيع مجدد ،ناشي از عدم اطمينان ذاتي در مورد توانايي اوليه يا
مستمر يک فرد براي حفظ شرايط زندگي بهتر است .چنين عدم اطميناني ممکن است از علل
مختلفي ناشي شود .بخشي از ريسک ،از شانس تصادفي عقب مانده متولد شدن ،يا در يک
خانواده کمتر مرفه متولد شدن که قادر به حمايت آموزشي و پرورشي مناسب از فرزندان
giving
taking
Voting power
altruism
insurance
prevention of crime
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114

عقالنيت اقتصادي براي جمعآوري دولتي زکات

نيست ،ناشي ميشود .برخي ريسکها از ماهيت اقتصاد بازار ناشي ميشود مانند از دست رفتن
مهارتهاي کسب درآمد ،شکست کسب و کار و پيش فرضهاي سرمايه گذاري داراييها يا
پساندازها و غيره .با اين حال ،دستۀ ديگري از ريسک ها ناشي از علل طبيعي مانند آتش
سوزي ،سيل و گردباد است .در نهايت ،نا اطميناني ممکن است از احتمال تصادفات سرچشمه
بگيرد.
برخي از خطرات ذکر شده در باال ،مانند تصادف ماشين يا آتش سوزي خانه ،ميتواند از
طريق بازار خصوصي بيمه شود .خطرات ديگر ،مانند خطر فقر براي يک معلول يا يک بچه
متولد شده در يک خانواده فقير ،نميتواند بيمه شود .شکست بازار براي ارائه اين نوع بيمه را
ميتوان به دو عامل نسبت داد .اول ،شرکتهاي بيمه نسبت به چشم انداز درآمدها براي معلول
و بچههايي با خانواده هاي فقير ،بدبين هستند .دوم ،هر برنامه بيمه خصوصي در برابر فقر با
مشکل "انتخاب عکس" مواجه است ،يعني جذب بيش از حد بسياري از فقرا و ارائه پوشش
خيلي کمتر خطرات از جانب ثروتمندان.
شکست بازارهاي خصوصي در بيمه کردن برخي از انواع خطرات ،به طور خاص فقر ،اين
انگيزه را براي رأي دهندگان فراهم ميکند تا در بخش عمومي به دنبال چنين بيمههايي
باشند .با اين حال ،بيمه کامل چنين ريسکهايي احتماالً اثرات سوئي بر انگيزشهاي فرد شاغل
در يک وضعيت مالل آور ميگذارد .بر اين اساس ،گستره بحث بيمه ،پوشش تنها بخشي از
ريسکها و از اين رو برخي از شکل توزيع مجدد از طريق بخش عمومي را در بر ميگيرد.
 -3-2پيشگيري از جرم و جنايت
اين بحث مبتني بر اين فرض است که فقر ميتواند به طور بالقوه برخي از افراد را به دزدي ]و
اين قبيل بزهکاريهاي اجتماعي[ بکشاند در حالي که داشتن حد متوسطي از درآمد ميتواند از
چنين رفتارهايي جلوگيري کند .تحت اين فرضيات ،اگر هيچ بازتوزيعي وجود نداشته باشد،
افزايش دزدي موجب اخالل منابع ثروتمندان به صورت افزايش هزينه هاي حفاظت و هزينه
هاي دستگيري و مجازات مجرمين خواهد شد .ممکن است به نفع ثروتمندان باشد که چنين
هزينه هاي بالقوه اي را به سمت توزيع مجدد به انتظار کاهش جرم و جنايت انتقال دهند.
 -4-2حفظ جامعه ليبرال
استدالل سياسي براي توزيع مجدد در يک جامعه ليبرال ،مبتني بر زمينههايي مشابه با زيربناي
رفتار طبقه حاکم در يک جامعه استبدادي ميباشد .همان گونه که مستبدان به دليل ترس از
شورش ،استثمار ملت تحت حکومت خود را محدود کنند؛ ترس از رأي دهندگان فقير
سرخورده با در نظر گرفتن فسخ فراگير چارچوب سياسي ليبرال از طريق رأي به نفع انقالبيون
ميتواند دليل آن باشد که ثروتمندان امتيازاتشان را از طريق توزيع مجدد محدود کنند.
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آشر استدالل ميکند که انگيزه هاي تشريح شده فوق در هر برنامه توزيع مجدد دولتي در
غرب ،با يک درجه کمتر يا بيشتر ،مؤثرند ،از بازنشستگي گرفته تا مزاياي بيکاري ،اگرچه يک يا
چند انگيزه ممکن است در برنامه هاي خاصي برجسته تر باشند.
 -3جنبه کاالي عمومي عقالنيت اقتصادي براي توزيع مجدد
سه انگيزه از مبحث ذکر شده در باال -بيمه ،بازدارندگي جرم و جنايت ،و حفاظت از ساختار
اجتماعي -از اين مساله که بخشيدن يک ويژگي کاالي عمومي دارد حمايت ميکند .پل
ساموئلسون ( )1954: 387کاالهاي مصرفي جمعي (کاالهاي عمومي) را چنين تعريف ميکند:
«کاالهايي که همه از مصرف آن لذت مشترک ميبرند به اين معنا که مصرف هر شخص از
چنين کااليي به کاهش مصرف شخص ديگر از آن کاال منجر نميشود» .پل ساموئلسون ( 1954
 )& 1955مباني رسمي براي تجزيه و تحليل کاالهاي عمومي ارائه ميدهد.
ادبيات اقتصادي متعارف کاالهاي عمومي را به عنوان يک مانع بالقوه براي دستيابي به
تخصيص کارا حتي در يک سيستم بازار کامالً رقابتي معرفي ميکند .دليل اين است که
کاالهاي عمومي در تابع مطلوبيت يک شخص در يک حالت خاص وارد ميشود .براي يک
کاالي خصوصي فقط آن بخش از عرضه کل وارد تابع مطلوبيت فرد ميشود که او به طور انحصاري
مصرف ميکند يا مطلوبيت کسب ميکند ،در حالي که براي يک کاالي عمومي ،از آنجا که همه
اشخاص ميتوانند به طور همزمان يک سطح از کاالي عمومي را برابر با عرضه آن مصرف کنند،
عرضه کل به طور همزمان در تابع مطلوبيت فرد وارد ميشود (.)Usher, 1992: 329
تحقيق روي کاالهاي عمومي به يک مساله حساس اشاره دارد که آشکار سازي دقيق
ترجيحات فرد ميتواند به عنوان پايه اي براي يافتن سطح تقاضاي کل کاالي عمومي و
همچنين تخصيص هزينه هاي آن در ميان همۀ مصرف کنندگان فردي به کار گرفته شود .اگر
جيره بندي تأمين کاالهاي عمومي از طريق سيستم قيمت ممکن باشد ،چه بسا خانوارهاي
مختلف تصميم به مصرف سطوح مختلف کاالهاي عمومي بگيرند .عدم امکان استفاده از سيستم
قيمت براي جيره بندي کاالهاي عمومي ،بدين معني است که براي مصرف کنندۀ عقاليي
پرداخت داوطلبانه براي خدمات کاالي عمومي در تطابق با ترجيحات واقعياش ،عدم سازگاري
انگيزشها وجود دارد .هر مصرف کننده انگيزهاي در جهت انتقال بار عرضه کاالهاي عمومي به
ديگران ،با اعالم کمتر تقاضاي واقعياش براي کاال دارد .بي ميلي افراد به مشارکت داوطلبانه در
ارائه کاالهاي عمومي و به جاي آن ،جستجو براي فرصت مشارکت در منافع اين کاالهاي
رايگان ،داللت بر مساله سواري مجاني دارد (.)Stiglitz, 1998: 120- 121
رفتار سواري مجاني حداقل باعث دو نوع عدم کارآيي ميشود .اول ،سمت عرضه بازار ،که
کاالهاي عمومي در سطح پايين عرضه خواهد شد؛ چرا که بازار در برقراري هماهنگي بين منافع
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خصوصي و اجتماعي با شکست مواجه ميشود .دوم ،آنچه در مورد رأي گيري مورد استفاده
قرار ميگيرد ،در آشکارسازي ترجيحات براي پرداخت ماليات براي کمکهاي مالي کاالهاي
عمومي ،نيز نتايج مشابهي ممکن است به دنبال داشته باشد .سياستمداران ممکن است با مهار
ماليات و دموکراتها ممکن است با عرضه پايين کاالهاي عمومي در مقايسه با تقاضاي واقعي
براي چنين خدماتي انتظار خريد رأي داشته باشند (.)Stretton & Orchard, 1994: 55
ديدگاه انتخاب عمومي چالشي در نتايج ارتدوکسي فوق به دو روش ارائه ميدهد .اول ،با
توجه به اين امکان که منفعت سازمان يافته بار مالياتي را به طوري انتقال ميدهد که آنها بار
مالياتي کمتر از سهم مشارکت شان ،براي ارائه کاالهاي عمومي پرداخت کنند ،پس يک فرصت
براي رانت جويي و چپاول در زمينه سياسي وجود دارد ( .)Jha, 1998: 136دوم ،کاالهاي
عمومي خالص کمياب هستند .براي اکثر کاالهاي ناخالص (در معرض ازدحام) مکانيسم خروج
کاال را طوري ميتوان طراحي نمود تا منجر به کاهش نقش دولت و شبيه کارآيي بازار در ارايه
آنها شود.
جان کالم مباحث ارتودوکس در مورد کاالي عمومي استدالل ميکند که عقالني بودن
توزيع مجدد بدان جهت است که با واگذاري به بخش خصوصي ،به دليل تمايل به سواري
مجاني ،مؤسسات خيريه بيش از حد کوچک به وجود ميآيد .در نتيجه ،استفاده از توان دولت
براي جمع آوري مقادير منطقي براي توزيع مجدد از طريق ماليات به منظور ايجاد تالش
ارزشمند (براي بخشيدن) به داليلِ روشن شده در باال ،ضروري است .انتخاب عمومي به ادعاي
موضع ارتودوکس بر امکان ارائه بيش از حد تأکيد دارد به گونه اي که گروه هاي ذينفع خاص
با انتقال بار مالياتي به ديگران و منافع به خودشان ،روند سياسي را دستکاري ميکنند.
 -4زکات ،منطق توزيع مجدد ،و جمع آوري دولتي
در نوع دوستي اسالمي ،ليست باال تحت عنوان عقالنيت براي امور خيريه مطرح ميشود .نوع
دوستي در اسالم ،به طور همزمان نماد عملي تسليم به احکام خداوند نيز مي باشد .اين ]نوع
دوستي[ با فرض آنکه مطلوبيت يک مسلمان ،ناشي از نگراني حقيقي وي دربارۀ فقرا ،تنها با
پرداخت سهم خودش از زکات به اوج نخواهد رسيد ،عقالئي است .در عوض ،در راستاي اخالق
صحيح اسالمي ،تابع مطلوبيت يک مسلمان به احتمال زياد شامل نگراني براي رفاه متوسط فقرا
به عنوان يک گروه خواهد بود .در اين حالت ،به گونه اي که دان آشر استدالل ميکند ،جمع
آوري دولتي خيرات البته از ديدگاه يک بخشنده 1ترجيح داده ميشود .در ورود به عقالنيتي
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فراتر از نوع دوستي ،براي بها دادن به اين قبيل مدلسازي و استدالل پيشرفته توسط آشر ،در
پرتو اين حديث نبوي که فقر مي تواند منجر به عمل انکار يا نفاق (کفر) شود ،گستره اي وجود
دارد .انکار در اين معنا ،ميتواند به يک طيف وسيعي از اقداماتي شامل جرم و جنايت ،بهره
کشي از کودکان ،هرزه نگاري ،و فحشا -اعمالي که از مظاهر مکرر فقر در جهان مدرن شده-
تفسير شود .در تمامي موارد ،استدالل کاالي عمومي ،يک نوع عقالنيت و منطق براي جمع
آوري زکات فراهم ميسازد.
با توجه به بحث انتخاب عمومي براي موارد رانت جويي از طريق انتقال بار مالياتي ،امکان
جلوگيري ،حداقل در مورد زکات ،به صورت بار قابل اعمال بر انواع مختلف ثروت از پيش تعيين
شده در کنار جمع آوري وجود دارد .با بهبود طراحي اداري و اجتهاد در اولويت بندي مخارج،
با مراقبت از رأس [موارد] مخارج زکات که به خوبي مشخص شدهاند ،ميتوان نگرانيهاي
انتخاب عمومي در کنار توزيع را مرتفع نمود .به طور خالصه ،خصوصيات نرخ زکات و رئوس
مخارج آن ،يک ويژگي بارز از برنامه فقرزدايي اسالم است که در صورت عملياتي شدن از راه
مکانيسمهاي اداري مناسب ميتوان مکانيسمي قدرتمند در برابر رانت جويي سياسي ايجاد
نمود.
در نهايت ،داليل قوي غير اقتصادي براي جمع آوري دولتي زکات وجود دارد .در برخي
کشورهاي اسالمي با نرخهاي سطح سواد پايين ،تعصبات قومي و فرقه اي مانع دستيابي به
درجاتي از انسجام ملي است که براي امنيت داخلي و اجماع ملي ضروري مي باشد .در چنين
شرايطي ،اجازه جمع آوري و توزيع خصوصي زکات ،به دليل کشمکش و نزاع رهبران فرقه ها
براي حفظ يا افزايش سهم زکاتشان به وسيله رقابت قوي در مورد مسائل بي اهميت ،ميتواند
به قطبيتر شدن جامعه منجر شود .به همين دليل ،خرج و صرف زکات ميتواند تعصبي
تبعيض آميز و قوي به دنبال داشته باشد .جمع آوري دولتي ،پتانسيل اين قبيل انگيزهها و
منافع جناحي منحرف را کاهش ميدهد .در مقابل استداللي وجود دارد که جمع آوري دولتي
ميتواند به ابزاري براي دستيابي به اهداف مافوق اسالمي در پوشش اسالمي شود.
ميتوان به جمال مالک ( )1995به عنوان نمونه اي از اين بحث اشاره کرد که خارج از
محدوده اين مقاله ميباشد.
 -5ظرفيت بالقوه زکات در برابر انتقاليهاي دولتي هدفمند به فقرا در اياالت متحده
گاهي مطرح ميشود که در مقايسه با حجم پرداختهاي انتقالي درآمد در اقتصادهاي غربي،
ظرفيت بالقوه زکات بسيار محدود است .اين استدالل نياز به بررسي از ديدگاهي مناسب دارد.
نخست ،بايد توجه داشت که در بخش قابل توجهي از پرداختهاي انتقالي درآمد در غرب ،فقرا
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هدف قرار داده نميشوند .به طوري که گوارتني 1و استراپ 2خاطر نشان ميکنند؛ در آمريکا
«متوسط انتقاليهاي آزمون شده ،3آنهايي که به سمت فقرا هدايت ميشوند ،تنها حدود يک-
ششم کل پرداختهاي انتقالي را تشکيل ميدهند .درآمدهاي آزمون نشده داللت به پنج-
ششم ديگر دارد و آنها عموماً به سوي گروههايي هدايت ميشوند که يا به خوبي سازمان
يافتهاند يا به راحتي قابل شناسايياند .گيرندگان اين انتقاليها درآمدهايي باالتر از حد متوسط
دارند .اين نشان ميدهد که مدل رانت جويي دولت نقش مهمي در جمع آوري انتقاليهاي
درآمد ايفا ميکند» .براي مثال ،حدود دو -سوم از  15ميليارد دالر يارانه مستقيم به کشاورزان
در اياالت متحده در  1989به آنهايي که فروش ساالنه بيش از صد هزار دالر داشتهاند ،رسيده است.
ممکن است ادعا شود که يارانه هاي کشاورزي به طور خاص ممکن است يک بعد بينالمللي
داشته باشند و «وابستگي» يا «استقالل» اقتصادهاي جهان سوم را به عنوان انگيزۀ سياسي
ضمني نميتوان رد کرد ،اگر چه تحقيقات بيشتري در اين زمينه نياز است .به موضوع اصلي
برگرديم .مجموع حجم انتقاليهاي درآمد[ 15/2 ،پانزده و دو دهم] درصد از درآمد ملي در
اياالت متحده در  1990بوده که تنها يک -ششم آن به سمت فقرا هدايت شده است
( ،)Gwartney & Stroup, 1992: 770بنابر اين سهم انتقاليهاي فقرا از درآمد ملي [ 2/5دو و
نيم] درصد ميشود ،که برابر نرخ حداقلي زکات مي باشد .گوردون توالک )1997: 98( 4با
استفاده از پايه داده هاي متفاوت به اين نتيجه رسيد که «دولت رفاه يک دستگاه عظيم براي
انتقال درآمد است ،اما بخش عمده اي از آن براي کمک به افراد بسيار فقير اختصاص داده
نشده است» .دامنه کوچکي براي شک و ترديدهاي قابل قبول در مورد نرخ زکات بر اساس اين
قبيل شواهد تجربي وجود دارد.
نکته دوم که در اين زمينه بايد در نظر داشت آن است که ساختار و شيوه کار اجرايي
سيستم پولي و بانکي ،يک نقش پس زمينه اي مهم در انتخاب برندگان و بازندگان در يک
اقتصاد خصوصي ايفا ميکند .تحقيقات نشان ميدهند که در حال حاضر سيستم مالي غالب
يک سوگيري سيستماتيک عليه بازيگران ]اقتصادي[ کوچک و به نفع کسب و کارهاي بزرگ
دارد .چنين سيستمي ممکن است نياز به انتقالهاي قابل مالحظه اي براي دفع «شورش
دهقانان» داشته باشد .وقتي ما ظرفيت بالقوه براي زکات را با اشاره به سيستم رفاهي غرب
معيار قرار ميدهيم ،به طور حتم دو [اقتصاد] مشابه را مقايسه نميکنيم .تداوم و تشديد در
انجام پژوهش هايي در توسعه مدلهاي جايگزين سيستم پولي و بانکي ،که سوگيري القا شدۀ
Gwartney
Stroup
means-tested transfers
Gordon Tullock
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مصنوعي به نفع مرفهين در معماري مالي غالب فعلي را نداشته باشد ،الزامي است.
 -6معافيتها تضعيفکننده زکات
شيرازي ( )1996اشاره ميکند که يک مشکل برجسته با توجه به جمع آوري زکات در
پاکستان ،معافيتهاي مجاز توسط حکومت بوده است که بهره برداري کامل از ظرفيت بالقوه
زکات به عنوان ابزاري براي کاهش فقر را محدود ميکند .ميتوان استدالل کرد که تا آنجا که
اين معافيتها به گروه هاي خاصي داده شود ،آنها عقالنيت غير اقتصادي براي جمع آوري
دولتي زکات را تضعيف ميکنند .با اين حال ،راه چنين مشکلي کامالً ساده است .در جهت
بهبود جمع آوري در سطحي وسيعتر ،يک ماليات کاهنده فقر غير ديني مکمل -ارزيابي شده به
همان شيوه زکات -ميتواند بر تمام کساني که معاف از پرداخت زکات هستند از جمله غير
مسلمانان ،وضع شود .اين نه تنها هماهنگ با اصل شناخته شده عدالت افقي در ماليات ستاني
است بلکه موجب نجات دولت از غرقه شدن در فقه پيچيده و مردابهاي سياسي ميشود.
 -7نتيجهگيري
اين مقاله استداللهايي از تئوري اقتصادي به نفع متمرکز کردن جمعآوري زکات معرفي نمود.
عقالنيت اقتصادي با داليل غير اقتصادي براي جمعآوري دولتي زکات تکميل شده است .در
اين جا استداللهاي پيشرفته ،پايه هاي اقتصاد خرد براي اولويتهاي مذهبي (فقهي) تفويض
اختيار مسئوليت جمع آوري زکات به دولت ارائه شده است .به عنوان يک مساله جانبي ،برخي
شواهد تجربي ارائه شدهاند تا نشان دهند که اشکال گيري از ظرفيت بالقوه زکات نابجاست.
الزم است در رابطه با سيستم سياسي ،اقتصادي و مالي غالب بازنگري شود.
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