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اثرگذاري زکات گندم و جو بر بررسی ،هدف اصلی این تحقیق
چنین، اثر درآمد زکات بر رشد هاي شمالی و همفقرزدایی استان

ترین مهمکهاست. از آنجاییبوده1390تا 1384ة دورطیاقتصادي
یازهاي نتأمینمساکین و ،زندگی فقراتأمینمربوط به ،مصرف زکات

پرداختمورد در انمسلمانعقایدبه توجهو با استهیی جامعربنایز
هايمعافیت بخش کشاورزي در پرداخت مالیات در سیستم،زکات

میزان ها، چنین، کشت گندم و جو در این استانمالیاتی کشور، هم
دهد که ی را نشان میتوجهدرآمد قابل،زکات این محصوالتپرداخت 

هاي عمرانی و فقرزدایی در روستاها بخش مهمی از نیازهاي مالی طرح
است که درآمد زکات در استان نتایج تحقیق نشان دادهکند.میتأمینرا 

ت و نقش استر بودههاي مازندران و گیالن بیشاناستهگلستان نسبت ب
ولید استان گیالن با ت،است. در این میانی در فقرزدایی استان داشتهمهم

نقش،چنین کسب درآمد زکات کمترکمتر در بخش گندم و جو و هم
ر نقش بیانگ،چنین، نتایجاست. همدکی در فقرزدایی استان ایفا کردهان

هاي منتخب شد اقتصادي استاندار درآمد زکات بر رو معنیمؤثر
توجهست. با ادرصد برآورد گردیده005/0معادل تأثیراست. این بوده

تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد ،به این مسئله
ایی و ها نیز جهت فقرزدمالیاتباید از دیگر ،بنابراین؛ اقتصادي نیست
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Abstract
The main purpose of the research is to study the

impact of wheat and barley Zakat on poverty alleviation
in the Northern provinces and also the impact of Zakat
revenue on economic growth during the period of 1995
to 2011. Since the major consumption of Zakat is for the
poor and needy people and provision of the basic needs
of the society, according to the religious beliefs of
Muslims in paying Zakat, agricultural section tax
exemption of tax systems, and wheat and barley
cultivation in these provinces, Zakat of these products
indicates considerable revenue which can provide a
significant part of the financial needs of development
projects and poverty alleviation in the rural areas. Results
of the study showed that the revenue of the Zakat in
Golestan province was morethan Gilan and Mazandaran
provinces and had an important role in poverty
alleviation of the province. Meanwhile, Gilan province
with lower production of wheat and barley with less
Zakat revenue played less important role in poverty
alleviation of the province. Furthermore, the results
showed a significant positive effect of Zakat revenue on
economic growth of the mentioned provinces. But this
effect was small and estimated equal to 0.0005 percent.
With regard to this issue, only wheat and barley Zakat is
not able to cover poverty and boost economic growth.
Thus, other taxes should be used as well for poverty
alleviation and economic growth.
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مقدمه.1
هاي اقتصاد اسالمی است که رمتغیزکات یکی از 

در لغت به معناي رشد و طهارت و در اصطالح فقه 
اسالمی، مقدار مالی است که در راه خدا به مستحق 

هاي هاي وضع مالیاتیکی از حکمتشود. میداده
اسالمی و دستورات اخالقی در مورد انفاقات، رفع 

هانآنیازهاي فردي و اجتماعی بوده که اثرات توزیعی 
ري عدالت اجتماعی در یز، نقش بسیاري در برقران

داشت. آنچه که باعث استحکام این جامعه خواهد
است. به این معنا که محتاجنیاز افراد ،شودمسئله می

و درآمد ثروتمندان، درماندگان در داراییبراي فقرا و
است که آنان را با صاحبان شدهسهمی در نظرگرفته

گرداند.میآن اموال شریک 
در نگرش اسالمی، نیازمندان در اموال ثروتمندان 

فقرا براي توانگران واجب کفایی تأمینحق دارند و 
عالمه حلی در کتاب ). 388: 1390میرمعزي، است (

در مال اغنیاء یا زکات را حقی دانست که ،»تذکره«
شود و به علت زیادي معینی واجب میة نصاب و انداز

شدن آن با ادايشستن مال و پاکیزهثواب و به بار ن
شود. زکات بر غالت ه میزکات نامید،حق فقرا

گانه جو، خرما و کشمش)، انعام سهگندم، چهارگانه (
ال و نقره) واجب ط(نینقدشتر، گاو و گوسفند) و (

مخصوص هشت گروه ،توبهة سور60ۀ بوده و طبق آی
،لوبقفیتألصدقات،ة ادارانیمتصد،عاجزان،رانیفق

و رواج غیتبلداران و در راه خدا (قرض،ي بندگانآزاد
ماندگان است.و به راه)نید

نییتعقیدققدر آنزکاتمقدار ،اتیرواي از اریبسدر 
و ریفقچیه،مسلمانانۀ همزکاتبا دادن کهشده 

ی از امام ثیحد،موردنیاماند. در ی نخواهدباقمحرومی 
مردم ۀ اگر هم«فرمودند: کهع) مطرح شدهصادق (جعفر 

ی مانی فقیر و نیازمند باقمسل،زکات اموال خود را بپردازند
ماند و مردم فقیر، محتاج و گرسنه و برهنه نخواهد

(حر عاملی، »ثروتمندان.شوند، مگر به خاطر گناه نمی
اما اگر این ؛ )4ص ، 6ثیحد،1باب ،7ج : ق1403

مسلماً با ازدیاد اصل به دست فراموشی سپرده شود، 
بود.ف بین فقرا و اغنیا روبرو خواهندشکا

هاي اسالمی زکات و خمس از جمله مالیات
شوند که به خاطر نرخ پایین از سایر محسوب می

هاي جاري در کشورهاي جهان متمایز بوده و در مالیات
هاي فعلی نرخ بازدهی نهایی سرمایه و مقایسه با نظام

مالیات در شوند. تري را شامل میسود انتظاري بیش
الزم، براي رفع نیازهاي حکومتی ۀ بودجتأمینراستاي 

ۀائمة قرآن کریم و سیرطبق دستوراتوضع شده و 
وضع مالیات از جانب دولت و وجوب ،ع)اطهار (

اسالمی حکم اولییک ،پرداخت آن از جانب ملت
اخت وجوبی زکات و پردامرو این شودمیمحسوب
شرعی یک واجب شرعی و مستقل هسایر وجوخمس و

هاي اسالمی به ویژه مصرف مالیات.آیدبه حساب می
انداز، رشد موجودي سرمایه، موجب افزایش پس،زکات

سیاسی به همراه کاهش افزایش ثبات اوضاع اجتماعی و 
گذاري و رفتن میل نهایی به سرمایهریسک و باال

گذاري سرمایهچنین، موجب کاهش احتمال ضرر در هم
شود.و ثبات بازار وام می

دادن به خداست که در حقیقت نوعی قرض،زکات
پاداش آن را به هر حتیخود بازپرداخت و ،خداوند
خرت چه در این دنیا و چه در جهان آ،صورت
ه در بلک،نه تنها در ایرانزکاتۀ است. مسئلپذیرفته

يسعوددیگر کشورهاي اسالمی از قبیل عربستان 
)، 1979(، بحرین)1988()، اردن1971()، لیبی1955(

، 1990()، سودان1982()، کویت1980(پاکستان
) مورد تصویب 1986(و مالزي)1980، 1989

برآوردهاي مختلفی در ارتباط با است.قرارگرفته
توجهعایدات زکات در برخی از کشورهاي مسلمان با 

هاآنملیهاي به اطالعات موجود در حساب
است.شدهانجام
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یکی از اولین برآوردها1973در سال »1سلیمانی«
یافته هاياست. دادهرا براي عایدات زکات انجام

درصد تولید 1/6عواید زکات را برابر با تحقیق او 
عواید زکات سوداناست. نشان دادهناخالص داخلی

3حدود 1982در سال »هاشم عوادمحمد«نیز توسط 
است.شدههتولید ناخالص داخلی تخمین زددرصد 

درصد در 3از زکات سوریه به نیز »انس زرقا«آورد بر
در سال رسید. زکات هشت کشور اسالمی1971سال 
اوت فبه سه تعریف متتوجهبا »قحف«توسط 1982

گیلک (استاز اقالم مشمول زکات برآوردشده
).102: 1386آبادي، حکیم

ه بتوجه،یمربوط به اقتصاد اسالمهاي در مطالعه
نیاواقع، د. درشومیضروري محسوب، یکميکارها

ة در حوزينظريهامکمل مطالعه،هانوع مطالعه
در این تحقیق، این .شودمیمحسوبیاقتصاد اسالم

هاي مطرح است که سهم درآمد زکات در برنامهسؤال
ایراني مورد مطالعه هافقرزدایی روستاها در استان

ي بر تأثیرچنین، درآمد زکات چه ؟ هماستهچگون
لیکواقع، هدف است؟ درها داشتهرشد اقتصادي استان

بررسی نقش زکات در فقرزدایی و اثر آن بر ،پژوهش
تقل مسمتغیرهاي منتخب است. رشد اقتصادي استان

میزان زکات محصوالت گندم و جو بوده ،این تحقیق
اي هروستایی در استانۀ آن توسعۀ وابستمتغیرو 

دایی و عمرانی منتخب است که از دو بخش فقرز
د اصلی تأکی،است. در این مطالعهشدهشکیلروستایی ت

ایی روستۀ ي رسیدن به اهداف توسعبر فقرزدایی برا
است. این مطالعه تالش دارد تا به برآورد کمی زکات 

د و بپردازیاقتصاد اسالميهامتغیراز یکبه عنوان ی
ي شمالی هانقش آن را در فقرزدایی روستایی استان

تا 1384ة دورطی و گلستان)،النیگمازندران،(رانیا
. برآورد اثر درآمد زکات بر رشدبررسی نماید1390

1. Soleimani

انجام)GMM(افتهیبه روش گشتاور تعمیم،اقتصادي
به بیان مبانی ،از مقدمهپسدر این مقاله، است.شده

اختهتحقیق پردۀ به دنبال آن پیشینظري تحقیق و ن
ر لیل و تفسیشود و در نهایت، روش تحقیق و تحمی

شد.ها بیان خواهدیافته
. مبانی نظري تحقیق2
هاي ثابت. مالیات2-1

اي عربی است که در زبان فارسی به مالیات، واژه
، خراج، ارتفاع، حاصل و محصول معانی باج

جمع مالیه به معناي چیزي ،. این واژهرودیمکاربه
است که به دارایی و اموال تعلق دارد 

واقع، مالیات، قسمتی از درآمد یا در.)75:1384امینی،(
دارایی افراد است که براي پرداخت مخارج عمومی و 

هاي مالی، در راستاي حفظ منابع اجراي سیاست
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور، بر اساس قوانین 

شود اداري و اجرایی دولت وصول میهايبا اهرم
).28: 1392، و همکاراننصر اصفهانی(

از جمله مواردي است که نقش مهمی در اتیمال
آمدهاي دولت در کند. منبع اصلی درایفا میاقتصاد 

ۀي جهان به ویژه کشورهاي پیشرفتاکثر کشورها
ۀ مدهاي مالیاتی است که براي عرضصنعتی، درآ

پور،حمزه(ردیگاستفاده قرار میخدمات عمومی مورد
هاي متعددي ویژگی،ها در اسالممالیات). 14: 1381

مردمی و اخالقی بودن، بودنینمع، بودندارد که عبادي
ترین این مهم،هابودن مالیاتداوطلبانهچنین، و هم
دفتر همکاري حوزه و (دهند.ها را تشکیل میویژگی

عدالت، سهولت، اطمینان و ).395: 1379دانشگاه، 
هستند که معیارها و شرایطی از جمله ،جوییصرفه
وضع مالیات، باید تعیین گردد تا مالیات بر اساس براي 

).57: 1355پیرنیا، شود (گرفته ها آن
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ها در اختیار دولت تمالیا، اسالمنظام اقتصادي در 
شود تا در جهت مصالح عمومی صرف گیردمیقرار

هاي اسالمی مالیات،کلی. به طور )156: 1390کرمی، (
هاي هاي ثابت (دائمی) و مالیاتمالیاتۀبه دو دست

هایی مالیات،ثابتهايمالیاتد. نشومیمیتقسمتغیر
ا ها رکه نسبت، مقدار، مورد وضع یا مجموع آنهستند

است؛ مانند خمس، زکات، اسالم مشخص کردهدین
ه از آن دستنیز )رمتغیثانوي (هاي مالیاتغیره؛ جزیه و
که حاکم اسالمی، بر اساس استهاییدریافت

مصلحت مسلمانان، در شرایط خاصی به طور موقت 
توانند یا به طور ها میگونه مالیاتکند. اینوضع می

مندان دولت یا ت بر حقوق کارامانند مالی،مستقیم
د باشمانند افزایش قیمت کاال ،غیرمستقیمطوربه
هاي ، در مالیاتیکلطوربه.)75: 1384امینی، (

؛ تاسشدهننرخ مالیات توسط شریعت معی،اسالمی
ها و تشخیص مصالح بر ضرورتمتغیرهاي اما مالیات

).61: 1391عاقلی، شود (عامه وضع و دریافت می
هاي مالیاتی براي ها و نرخها از انواع مالیاتدولت

ول د و طبقات جمعیتی مشمتوزیع بار مالیاتی بین افرا
هاي مالیات و یا به منظور توزیع منابع بین افراد و گروه

کنند. در گذشته مالیات بر فقرا، مختلف، استفاده می
یول.بودگري را تحت حمایت خود قراردادهشرافیا

اجتماعی امروزي به دنبال حمایت از تأمینهاي نظام
هستندتگان سفقرا، معلوالن و درماندگان یا بازنش

و مالیاتی عبادي است،مالیات اسالمی). 63همان: (
فتاررشود؛ انسان اقتصادي با میدینی تلقی ۀ وظیفیک

. داندمالیات را نوعی گناه میاز فرار ،اسالمیدینی
به مصارف آن توجهترین هدف مالیات اسالمی با مهم

زکات و خمس) به جهت رفاه، عدالت و (خصوصاً
امعه و در جییدنبال فقرزدات و بیشتر بهرفع فقر اس

.توازن در مصرف است

2.Todaro

در تولیدات کشاورزي و دامی ،درآمد مالیاتی زکات
صورت کاالیی است (براساس مقدار کاال) و بهبه

مالیات،شود؛ برهمین اساسشکل کاالیی توزیع می
اثري بر تقاضاي کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد 

براي تسریع بهبود توزیع ،ندارد. در اقتصاد سنتی
. شودهاي تصاعدي پیشنهاد میمالیات،درآمد

هاي اسالمیدهد اثر توزیعی مالیاتها نشان میبررسی
باشد و هاي متعارف بیشتر مینسبت به مالیات

بودن نرخ یکنواخت رغم داراعلیهاي اسالمی مالیات
هايمالیات،شدهگرفتهنظرهاي درمعافیتۀ واسطبه

وپورفرجباشند (تصاعدي با نرخ تصاعد مالیم می
.)94: 1390، انصاري سامانی

روستایی و فقرۀ . توسع2-2
نتأمیروستایی و زکات در ۀ ابعاد مختلف توسع

هاي فقرزدایی و عمرانی روستاها از مالی طرح
ضرورت بررسی توانایی زکات در این امر مهم است. 

ة یک پدیدهتوسع)، معتقد است که 1942(2تودارو
گی، هاي فرهناقتصادي اجتماعی است که با جنبه

،است. به عبارتیسیاسی و تاریخی در هم آمیخته
توسعه به معناي ارتقاي مستمر کل جامعه و نظام 

. تر استاجتماعی به سوي زندگی بهتر و یا انسانی
اقتصادي را کاربرد منابع تولیدي در ۀ توسع»لوپمک«

درآمد سرانه در یک جامعه مداومة بالقورشد 
را فرآیندي نامید که طی آن مبانی است و آندانسته

،رنسنتی به وضعیت مدعلمی و فنی تولید از وضعیت 
).44:1384، و غفاريازکیاشوند (متحول می

روستایی نیز فرآیند تغییرات اجتماعی، ۀ توسع
اقتصادي و فرهنگی در محیط روستا است و بهبود و 

اجتماع از پذیرارتقاي کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب
3»دیاسن«روستایی است. ۀ توسعموضوع مورد بحث 

روستایی راهبردي است که به منظور ۀ توسعمعتقد است 

3. Diasen
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بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی گروه خاصی از مردم 
هاي . ایجاد فرصتاستشده(روستائیان فقیر) طراحی 

اشتغال در روستا، باالبردن سطح زندگی (کمی و کیفی) 
هاي زندگی اجتماعی ماندگیبه عقبهتوجدر روستا با 

از تخریب مناظر بدیع چنین، جلوگیري و اقتصادي و هم
هاي آن از اهداف و طبیعی روستا و حفظ زیبایی

4یندروستایی در دیدگاه اورۀ توسعریزي برنامه

،کلیطور). به13: 1383(کیاءالحسینی، شودمیمحسوب
روستایی، بهبود زندگی اجتماعی و ۀ توسعهدف اصلی 

کارگیريدي روستائیان فقیر بوده که با بهاقتصا
أمینتهاي مختلف و با افزایش اشتغال، تولید و استراتژي

حداقل قابل قبولی از غذا، مسکن، آموزش و بهداشت 
شود.روستائیان دنبال می

ار به فقر نیز بسیتوجهروستایی، ۀ توسعدر کنار 
ۀ مسئلکحائز اهمیت است. فقر همواره به عنوان ی

و هايگرفتاربسیاري از ۀ شیری مطرح  و جهان
کیدر . بوده استي جامعه هایماندگعقب
یبفقر مطلق و فقر نس،فقر را به دو نوع،يبندمیتقس
استيدرآمدمقدار ،خط فقر مطلق. کنندیممیتقس

ي اداقتصی و اجتماعی، فرهنگي هانهیزمبه توجهکه با 
ي افراد ازهاینحداقل تأمیني برای بررسمورد ۀجامع

حداقل امسکن) الزم است و ی(مانند غذا، پوشاك، 
، التیتحصدرآمد، زانیمی (مانند حداقل طیشرا

تا شودیمآن موجب تأمینمسکن و...) است که عدم 
نیادر نظر گرفته شود،ریفقی به عنوان بررسفرد مورد 

خط فقر .ندیگویمزینی اساسي ازهاینروش را روش 
جامعه ی از درآمد نیمعی هم به صورت درصد نسب

يدرآمدمرز کبه شکل یادرآمد جامعه) و ینیانگیم(
از آن ترنییپای از افراد جامعه نیمعکه درصد 

:1384،لریچمارضروشود (یمفیتعر، رندیگیمقرار
14.(

4. Everdeen

فقر مطلق و نیبکهکردندتالش 5يراونترو ثوب
وع موضکقائل شوند. فقر مطلق یزیتمای نسبفقر 

ۀ یاپبر کهاست ی علمفیتعری است و متضمن نیع
حداقل ،منظور.استهگرفتشکلحداقل معاش 

ی الزم است. فقر زندگي حفظ براکهیی است ازهاین
نیمعسطح کیکسبی در ناتوانی هم به عنوان نسب
ای الزم یفعلۀدر جامعکهی زندگي استانداردهااز 

استشدهفیتعر، شودیمدادهصیتشخمطلوب 
).11: 1381، و همکارانخداداد کاشی(

دردر واقع،،رانیدر ایفقرشناسيمطالعات جد
).47: 1375ی، خرم(انجام شد1358از پسيهاسال

خطرناكیمشکل اجتماعکیاسالم به فقر به عنوان 
وانسان از دین شدهیگردانيرومنجر بهکه نگردیم

. اسالم به اندازدیرا به مخاطره ميوتیو ماهتیهو
تیولئکه در مسدهدیجامعه دستور محکومت و 

،فقرۀ چرا که مسئل.شوندمیحذف فقر از جامعه سه
. استهصلح و ثبات جامعيبالقوه برايدیتهد

از طریقتیمسؤولنیاافتنیانجام لیها و وساروش
يابریوحتکلی، در درون ص)(امبریقرآن و سنت پ
ۀ فلسف. هدف استشدهو تعیین نازل یهر مکان و زمان

حذف فقر با برآوردن ، زیاسالم قبل از هر چياقتصاد
فقرا ونیشکاف بدادنکاهشانسان، یاساسيازهاین

. ستاانسان هرفايبرایمنابع خاکۀ توسعثروتمندان و 
يهاخود راهياقتصادۀ فلسفة اسالم در محدود

از یاست. برخدهیشیحل مشکل فقر انديبراياریبس
ة عهدبرگریدیو برخبه حکومتها مربوطراهنیا

مشترك حکومت و ۀ فیوظنیز گریدیجامعه و برخ
.)58:1389طیب، (استهجامع

کاري بیة پدید،ترین آثار و پیامدهاي فقریکی از مهم
سویی به عنوان عامل فقر و از سوي دیگر به است که از

ط بسزایی بر زندگی جمعیت زیر ختأثیر،عنوان پیامد فقر

5. Booth & Rowntree
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سه راهبرد .عوامل متنوعی استۀ فقر، نتیج. داردفقر 
ورشد، توزیع.استشدهآن ارائهگسترده براي کاهش

نهادها و قرارهاي اجتماعی سیاسی به نفع فقیرانۀ توسع
. این راهبردهاي گسترده، این موارد هستندۀ از جمل

ی در متفاوتاثراتقادر هستنداما؛اندهرچند به هم وابسته
کاهش مداوم مدت، بر بلندمدت و در زمان حال و کوتاه

،و انواع دیگر فقر بگذارند (جهانیانفقر مزمن، گذرا
1382 :159.(

و رشد اقتصادي. زکات2-3
ۀ ترین عنصر و موتور محرک، مهمرشد اقتصادي

استعبارت،ياقتصاداقتصادي است. رشدۀ توسع
یکطیدرکشوریکیملناخالصتولیدافزایشاز

ي را فراینداقتصادرشد،مایکل تودارومعین. ة دور
ياقتصادتولیدتظرفیآناثردري دانسته کهداریپا

درآمدسطحافزایشسببوافزایش یافتهزماندر طی
در تعریف ).2: 1391وردي، امامشود (مییمل

تظرفیش بلندمدت یرشد اقتصادي افزا، 6کوزنتس
تأمینجهت ،کلۀ منظور افزایش عرضتولید به 

لید بلندمدت توتظرفیافزایش .نیازهاي جمعیت است
به پیشرفت نوین فنی و تطبیق آن با شرایط نهادي و 

اغیان، بقرهدارد (ایدئولوژیک مورد تقاضاي آن بستگی 
1370 :96.(

نوشتنزمانازاقتصاديرشديهاهینظرتاریخ
رشدالگوهايو7اسمیت»مللثروت و«کتاب 

الگوهايباشروع شده وبیستمقرندرکالسیک
ه است، دنبال شدرشدالگوهايآغازگرکهنئوکالسیک

فتبتوان گدی. شاابدییمادامهنوینرشدالگوهايو با
رابرتۀ مقالباياقتصادرشدمدرنيهاهیکه نظر

رشدۀ نظریة دربارايمقاله«عنوانبا،)1956(8سولو
.استشدهشروع»اقتصادي

6. Kuznets
7. Smith

م، انسان محور اصلی و در نظام اقتصادي اسال
هاي اقتصادي و اجتماعی است. اسالم فعالیتة دهندشکل

بینی خاص خود، رشد و توسعه و به جهانهتوجبا 
برداري هر چه بیشتر از نیروهاي تولیدي و انسانی را بهره

د. دهمیاش مورد تشویق و ترغیب قرارصاديدر نظام اقت
اي هوسیلاقتصادي هدف نیست، بلکه ۀ توسعدر اسالم، 

عدالت اقتصادي و یعنی ،است که جامعه را به هدف
).129: 1390، و ایماندوستلشکريرساند (اجتماعی می

، بر خالف چون زکات و خمسهاي اسالمی هممالیات
و میرمستقیغبودن، متغیرکه به دلیل معمول (هاي مالیات

به )،ار دارندهاي باال، آثاري منفی بر کارایی بازداشتن نرخ
ی بر بودن با نرخ کم و تناسبی، اثر منفخاطر ثابت و مستقیم

تنها فقر زکات نهۀ فریض. )7: 1386توسلی، ندارند (رشد 
ادي اقتصۀ توسعۀ کند، بلکه زمینمیکن را از جامعه ریشه

احیاي زکات رو، از این.سازدجامعه را نیز فراهم می
أمینترشد و پویایی اقتصادي هر جامعه را ۀ زمینتواند می
.کند

ياقتصادگرچه رشد کهداردیمانیبصدر دیشه
تیاهماست، اما آنچه که نیمتقۀی از اهداف جامعهدف

ردم ی مزندگي بر اقتصادرشد تأثیري دارد، ترشیب
ي داقتصای هدف زانیمي به مقدار و اقتصاداست، رشد 

گر . اکنددایپی تجلی مردم زندگبتواند در کهاست 
ي اقتصادرا در خدمت شیخوامکاناتجامعه، 

ی آن غافل شود، رشد عیتوزۀ و از جنبدهد قرار
فته قرار گرسیتقدبت مورد کي به صورت یاقتصاد

رشدنیدکهی حال، در ردیگیمیی نهاهدف ،و تولید
ر ددنیبخشي تحقق براي ابزاري را صرفاً اقتصاد

).1375صدر، داند (یمی عالرسیدن به اهداف 
تواند از طریق به موارد مصرفش میهتوجزکات با 

هانآبه افزایش کارآمدي ،بهبود سطح غذایی و بهداشتی

8. Solow
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آن براي دانشجویان فقیرنمودندر تولید منجر شود. هزینه
ود بهبۀ زمین،گذاري کردن اموال زکوي در آموزشیا سرمایه

د. کنانسانی را فراهم میۀکیفیت کار و افزایش سرمای
چنین، و همکارفرصت یافتن کار شایسته براي فقیر جویاي

کار با پرداخت بدهی بدهکار از طریق ۀ عدم کاهش عرض
هاي دیگر زکات ها و مزیتناییااز تو،مصرف زکات

ۀبودن نرخ آن بر عرضاست. دریافت زکات به علت کم
منفی ندارد. کم بودن نرخ زکات نه تنها بازار تأثیرسرمایه 

کند بلکه با افزایش مصرف کل از طرف را کوچک نمی
لی، توسشود (یمبازار نیز ةموجب افزایش گسترد،فقرا

1386 :13.(
هاي اصلی و مهم زکات در یکی از ویژگیبنابراین، 

تواند به رشد اقتصادي کمک نماید. این است که می
؛ گیردمک به رشد اقتصادي از چهار طریق صورت میک

انسانی ۀري، ارتقاي سرمایبیکاۀ زکات با حل مسئلیعنی؛ 
اجتماعی و جلوگیري از حبس پول و ۀ و سرمای

کند میاندوزي مقدمات رشد اقتصادي را فراهم ثروت
اجرایی شدن این دستور الهی در ). 144:1383کاشیان، (

سبب نزول بیش از ،زداییعالوه بر محرومیت،جامعه
).144: 1389کاشیان، شود (پیش رحمت الهی می

مروري بر مطالعات پیشین. 3
ة بالقوتظرفیبا بررسی ،)1377کیوانی (یثامن

است که در سال کات در ایران به این نتیجه رسیدهز
درصد از 1/3زکات معادل ة بالقوتظرفی،1374
چنین، است. همکردهتأمینهاي همان سال را مالیات

تا 1364يهاسالۀ است که در فاصلنتایج نشان داده
2از بیشاستهزکات نتوانستة بالقوتظرفی،1365

هاي دولتی را پوشش دهد.درصد مالیات
زکات بالقوه درییتوانایبه بررس)، 1382فر (یزمان

، يتهران، سمنان، اصفهان، مرکزيهارفع فقر استان
نیپرداخته و به االمیو ا، بوشهرياریو بختچهارمحال 

حاصل از يدرآمدهاۀ سیاست که مقادهیرسجهینت

ییدرآمد به تنهانیداللت بر آن دارد که ا،زکات بالقوه
. از کندینمتیمورد نظر کفايهارفع فقر استانيبرا

اتیاز جمله مال،گریديآمدها، استفاده از دررونیا
به بررسی نقش )، 1383(ینیاءالحسیک.استيضرور

است. روستایی استان گلستان پرداختهۀ توسعزکات در 
است درآمد زکات گندم و جو در استان ایج نشان دادهنت

است. ي در فقرزدایی روستاها داشتهرمؤثنقش ،گلستان
هاي مالی هزینهتأمینچنین، این درآمد در هم

یوسلتاست.کردهآفرینی خوبی ایفا ها نقشختزیرسا
را مورد رانیادر زکاتي اجرای سنجامکان)، 1383(

قیعمشکافة دهندنتایج نشاناست. دهدابررسی قرار
و زکات بالفعل و یا به عبارتی زکات بالقوهزکاتنیب

زیآمتیموفقامر،نیاعلتپرداختی و دریافتی است. 
انیبدیعوایی در أخذ اجرای و تیریمدي هاستمیسبودنن

.استشده
استان يموردۀ به مطالع، )1386(يآبادمیحکلکیگ

در و جو)گندمزکات (تأثیریبررسدر ارتباط باگلستان
اگر استنشان دادهقیتحقۀ جینت. استکاهش فقر پرداخته

شود، قادر نهیو هزيگردآورتیریو مدتیزکات با درا
ة عمدیژگیاست. ورانیاز فقیگروه بزرگیمالتأمینبه 

ياقتصادیفقهیدر طرح مباحث اساسقیتحقنیا
مصارف آن نیچنو همحیدر برآورد صحژهیزکات، به و

در پژوهشی به بررسی نقش )، 1387(ینیاءالحسیک.است
ی ازها حاکیافته. استهزکات فطره در فقرزدایی پرداخت

استهبودن مبالغ زکات بالقوه براي فقرزدایی بودنکافی 
و بر اساس نتایج کسب شده براي امر فقرزدایی باید از 
ابزارهاي دیگري مثل زکات مال، خمس و دیگر 

ها استفاده شود.پرداخت
ۀ توسعزکات و اثر آن بر رشد و ،)1388(یتوسل
کات زداد،نشان . نتایج استنموده ارزیابی را اقتصادي

بلکه ته،شاقتصادي نداۀ توسعنه تنها اثر منفی بر رشد و 
اثر )، 1389رضوانفر (.استشتهآثار مثبت بر آن دا

ن روستایی استان کردستاۀ توسعاقتصادي زکات را در 
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هاي تحقیق نشان داد که درآمد . یافتهاستهبررسی کرد
ي در فقرزدایی روستاها و مؤثرزکات نه تنها نقش 

هاي عمرانی داشته، بلکه در مقایسه مالی هزینهتأمین
با دیگر درآمدهاي استانی نیز، جایگاه مناسبی به عنوان 

عسکري و .استهمنبع جدید درآمدي به همراه داشت
کفایت «ۀ یفرضیبه منظور بررس)، 1389(انیکاش

اده ، با استف»گانهزکات با فرض انحصار آن در موارد نه
ةبالقوتظرفیۀ ، به محاسبيآمارلیاز روش تحل

رانیو خمس در اقتصاد ازکات، زکات فطره
در کهاستهدادنشان هاآنیبررسجینتااند.پرداخته

ادیقدر زخمس و زکات آني، درآمدهاریاخيهاسال
ت. اسکردهیمتیرفع فقر در جامعه کفايبوده که برا

ياکه فتواستدادهنشان یبه طور ضمنقیتحقنیا
نه، از گابر انحصار زکات در موارد نهیمبنعهیشيفقها

ت وضع زکایاصلۀ با فلسفی، منافاتینظر تجرب
.استشتهندا

پرداخت تظرفیبا سنجش )، 1391(یعاقل
هاي کشور به این نتیجه هاي اسالمی در استانمالیات
زکاتتظرفیکه تنها در خصوص غالت اربعه، رسیده

ریال اردیلیم2321حدود ر هاي کشودر کل استان
چنین، با ارزیابی زکات انعام ثالثه و . هماستشدهبرآورد

ریال اردیلیم2968کل زکات حدود ظرفیتترکیب ارقام، 
باالي زکاتتظرفیهاي با برآورد گردیده و درآن استان

ايدر مطالعه.استشدهپایین زکات مشخص ظرفیتو 
ۀ توسعزکات درنقش ، )1391معتمد (ی و نجانیحس

ی را اسالميکشورهايروستاهایو اجتماعياقتصاد
ابعادیها ضمن بررسآنۀ مطالعدراند. دادهمورد مطالعه قرار

یو بررسییجوامع روستازکات دریو اجتماعياقتصاد
باتینهادر،نهیزمنیاموجود دريهاو نگرشهادگاهید

الزم جهت يراهکارها،ملیو عیعلميالگوهاۀ یارا
ییمناطق روستاۀ توسعنمودن اثرات زکات درداریپا
صاد زکات پول در اقتة بالقوتظرفی.استدهیگردشنهادیپ

بررسی مورد)، 1392(انیکاشتوسط شعبانی و ایران

در رفع فقر مورد را میزان کارایی آن است وقرارگرفته
بناي که بر ماستداده. نتایج تحقیق نشانانددادهآزمون قرار

نکی بخش خصوصی، میزان زکات هاي باسپردهة ماند
و تهشی در رفع فقر داتوجهپول توانایی قابل ة بالقو
تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهاي می

هاي دوم و اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک
که زکاتاستدادهنشان چنین نتایجهمسوم ارتقا دهد. 

ناي اسکناس و سکه در دست مردم توانایی پول بر مب
)، اثر زکات 1393بادپا (و يعسگر.استشتهچندانی ندا

با اند. را مورد مطالعه قرار دادهرانیایبر مصرف عموم
يدورهیاستان کشور ط30یبیترکيهادادهبررسی
یبتاثر مثزکاتعینشان داد که توزجینتا1390تا 1383

وجود، اثر آن کم و نیدارد. با ایمصرف عموميرو
مدت بوده است.کوتاه

شناسی تحقیق. روش4
. روش برآورد نرخ زکات4-1

وهش کاربردي و موردي است. تحقیق حاضر یک پژ
آماري تحقیق، کشاورزان محصوالت گندم و جو ۀ جامع

ایران شامل مازندران، گیالن و هاي شمالی در استان
اي ها به روش مقایسهمطالعه، دادهاست. در این گلستان 

هها و به صورت توصیفی بیان گردیداز طریق جدول
کشاورزان گندم و جو به ۀ، جامعنیبراعالوه. است

ۀ مطالعساله و با 7ةصورت کاربردي و در یک دور
است. اطالعات وهگرفتاي مورد استفاده قرارخانهتابک

جهاد وزارتکتابخانه ايبا استفاده از آمارهاي ها داده
گردآوري امام خمینی(ره)،امدادۀکشاورزي و کمیت

ۀ مقایسهاي فقرزدایی و . برآورد زکات و هزینهاستشده
را تحقیقاین اصلی دو قسمت ،آن با درآمد زکات

.استهتشکیل داد
در برآورد زکات، ابتدا درآمد کل تعیین و سپس با 

ها، درآمد مشمول زکات احصاء و با اعمال کسر هزینه
نرخ زکات به تناسب دیم و آبی بودن کشت، درآمد 
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يکشاورزگردد. در تعیین درآمد میزکات حاصل 
این موضوع مدنظر بوده گندم و جو) یا درآمد کل، (

به صورت ،خرید محصوالت گندم و جواست که 
،انحصاري و با قیمت یکسان و مصوب در سراسر کشور

به اسناد وتوجهشود، لذا با توسط دولت خریداري می
مدارك موجود در سازمان جهاد کشاورزي و اخذ قیمت 

امکان برآورد درآمد ،واحد و میزان تولیدات گندم و جو
.استشدهحاصل از محصوالت فراهم 

تولید محصوالت گندم هايدر بخش برآورد هزینه
به اسناد و مدارك موجود در جهاد توجهو جو با 

که عمالً برآورد شده کشاورزي با مشکل مواجه 
؛استههاي تولید محصوالت را غیرممکن نمودهزینه
هايفعالیتۀکلی،جهاد کشاورزيوزارتاز نظر زیرا 

کشاورزي داراي ارزش بوده، چه کشاورز در قبال آن 
هزینه شده باشد یا خیر. به عبارتی با نگاه متحمل 

ۀکلیبنابراین، ؛ کندها را برآورد میاقتصادي هزینه
بر اساس وزارتخانه،اطالعات و آمار موجود در این 

که اطالعات امکان استشدهآوري این تعریف جمع
با محدودیت برآورد هزینه را مطابق نظرات فقهی 

هاي ي تعیین هزینهسازد. لذا، برامیدسترسی روبرو
تولید محصوالت گندم و جو به صورت فرضی اقدام 

تولید هزینۀشودگردد. بدین صورت فرض میمی
درصد از درآمد کل باشد.Aگندم و جو،محصوالت
براي تعیین نرخ زکات این است کلیقانون ،در واقع
کار و نیروي سرمایه در تولید کمتر ۀ هزینکه هر چه

وسلیمانی امیريرود (زکات باالتر میباشد، میزان 
هاي آبی ). در تعیین نرخ زکات زمین214: 1390، فرشی

ناچیز از کار و ة و دیم در گذشته در صورت استفاد
ولید تسرمایه به عنوان عوامل تولید، درصد بیشتري از

گرفت. نرخ زکات براي میبه عنوان زکات مدنظر قرار
،م جهت آبیاري از بارانآب الزتأمینزمین دیم به علت 

نسبت به زمین آبی که عالوه بر فعالیت کاري، 
گیرد، بیشتر است.هایی را هم در بر میهزینه

که زکات بر نقدین رایج مطابق نظر به اینهتوجبا 
رد، گیغالب فقها در معامالت اقتصادي روزمره تعلق می

ی شود. از طرفزکات نقدین صفر منظور میتظرفیلذا 
زکات بر پول راکد نیز بر اساس نظر برخی دیگر از فقها 

گیرد. امروزه پول در اثر تورم یا کاهش ارزش تعلق می
ها، دیگر راکد گذاري در بانکچنین سپردهو هم

شود. به این دلیل زکات پول (نقدین) در محسوب نمی
غالت و صرفاً زکات این پژوهش نادیده گرفته شده

یعاقل. در روش استهفترگگندم و جو) مدنظر قرار(
برآورد زکات محصوالت زراعی به صورت )، 1390(

:استهصورت گرفت،زیر
میانگین قیمت فروش محصوالت زراعی Pاگر 
کل محصول زراعیدیتولQریال/کیلوگرم، برحسب

تولید ناخالص غیر مشمول زکات Q(کیلوگرم)، 
برمتغیرمتوسط ۀ هزینبیانگرAVC(کیلوگرم)، 

وسعت (سطح زیر کشت Aحسب ریال/هکتار، 
وسعت زمین زراعی Aمحصول) بر حسب هکتار و

غیرمشمول زکات (به هکتار) باشند، کل زکات 
شود:) به صورت زیر محاسبه میZ(یپرداخت
)1( ( )  ( )Z t P Q Q AVC A A     

نرخ زکات بوده و براي کشت دیم و آبی به tکه 
ۀ. در رابطاستشدهدرصد منظور5و درصد10رتیب ت

نشانگر میزان تولید ) QQ-التفاوت (مذکور، مابه
وسعت زمین ة دهند) نشانAA-(مشمول زکات و

).77: 1391(عاقلی، استهزکات بودمشمول
در این مطالعه، برآورد زکات با استفاده از اطالعات 

هاي چنین هزینهدرآمد محصوالت گندم و جو و هم
هاي فقرزدایی است، مل هزینهمربوطه که شا

ب ضر. برآورد درآمد کل از حاصلاستهپذیرفتصورت
هانآمیزان تولید محصوالت گندم و جو در قیمت واحد 

TRکه در آن TR=P*Q،؛ یعنیاستهگردیدحاصل
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میزان Qقیمت برحسب کیلو/ریال و Pدرآمد کل، 
تولید محصوالت گندم و جو است.

زیر به دستۀها از رابطمقدار برآوردي زکات استان
:استهآمد

)2( (0.1  0.05 ) YZ  
نسبت آبی بودن زمین مقدار زکات،Zکه در آن

درآمد خالص محصول و به عبارتی درآمد Yو
مشمول زکات و نرخ زکات است.

نرخ زکات متفاوت است و ،هاي دیم و آبیدر زمین
ةمحصوالتی که در یک دورطبق نظر فقهی آن دسته از 

درصد 5حدود ،شودمیکشاورزي توسط کشاورز انجام 
ز اهاآنآب مورد نیاز تأمینو آن دسته از محصوالتی که 

نزوالت آسمانی و بدون دخالت کشاورز است، کشت دیم 
گردد. لذا در اعمال میدرصد10بوده که با نرخی معادل 

10محصوالت گندم و جو از نرخ یهکلبرآورد زکات 
. نرخ استشدهبراي درآمد مشمول زکات استفادهدرصد

.استهزکات نیز به صورت زیر برآورد گردید
)3( (0.1  0.05 )t  

امداد امام خمینی (ره) نهادي ۀ کمیتاز دیدگاه عملیاتی، 
با مسئولیتاز پیروزي انقالب اسالمی پساست که 

هاي و از سوي دیگر هزینهشکل گرفتهفقرزدایی جامعه 
آن به ةگستردۀ داشته و دامنصارف زکات مطابقتآن با م

بنابراین اطالعات ؛ وجود داردطور وسیع در شهر و روستا 
تا 1387يهاو آمار این نهاد در این پژوهش طی سال

فقرزدایی مورد استفاده ۀ آوري و در محاسبجمع1390
برنامه18عنوان ها تحت این هزینهۀ . هماستقرارگرفته
و در قسمت پیوست )5جدول (که در استشدهتعریف 

.استشدهبیان 
برآورد الگو. 4-4

هاي براي بررسی اثر زکات بر رشد اقتصادي استان
1384ةدوریط،9یافتهشمالی از روش گشتاور تعمیم

9. Generalized Method of Moments, (GMM)

مدل روش گشتاور .استشدهاستفاده شمسی 1390تا 
) است.4رابطه (یافته به شکل تعمیم
)4(it it iti, t 1

LY   LY  LX  


  

بیانگر لگاریتم تولید ناخالص داخلی itYکه در آن، 
لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی با itY-1،واقعی

بیانگر itهاي توضیحی بوده ومتغیرماتریسی از itX،هوقف
تخمین مدل و از بین يبرا.اختالل رگرسیون استۀجمل

فاده است)،1991(10باندوبردن اثرات ثابت، از روش آرالنو
ه و سایر باوقفمتغیرستگی کردن همبشود. براي بر طرفمی

ود. در شي توضیحی از ماتریس ابزارها استفاده میهامتغیر
دو تهیافگشتاور تعمیمزن تخمین،این روش آرالنو و باند

دهند.اي را ارائه میمرحله
هاي تحقیق. یافته5

چنین نقش آن برآورد زکات و همن بخش، در ابتداي ای
با تخمین .استهگرفتقراربررسیدر فقرزدایی مورد 

هاي شمالی، درآمدهاي زکات در سطوح مختلف و استان
. سپس استشدهبرآورد 1390تا1384يهازکات طی سال

به نقش مهم و اساسی زکات در فقرزدایی در قسمت هتوجبا 
درآمد زکات بر فقرزدایی طی تأثیربعدي به مقایسه و 

به علت کامل نبودن برخی از (1390تا 1387يهاسال
در اینجا به خاطر . استشده، پرداخته )هاهاي دیگر سالداده

ۀ یلککهاستشدهفرض ،محدودیت در اطالعات
هاي شمالیگندم و جو تولید شده در استانمحصوالت

) نتایج 3-5قسمت (در ادامه و در .مشمول زکات هستند
اور گشتحاصل از برآورد زکات بر رشد اقتصادي به روش 

.استشدهبیان یافته،تعمیم
زکاتبرآورد. 5-1

ها که زکات از آنیبا منابعماً یدرآمد زکات مستق
ابع مننیانییتع، مرتبط است. فقها درشودیميآورجمع

ا از منابع ریعیوسۀ دامنیدو نظر اختالف دارند. برخنیب

10. Arrelano & Bond
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را مشمول يفقط منابع محدودیو برخنندیگزیبرم
ن نظرشا،. معتقدان به منابع محدوددانندیپرداخت زکات م

کات زيآوردر جمع،ص)(امبریپاست که یبر مثالیمبتن
حیعات تصروموضگریحال آن که گروه داند.نمودهمطرح 

را متون مذکور در قرآن و سنت کلیيزکات و معناة شد
ۀ از جملهاي حسابداريهزینهۀ کلیاند. دادهمد نظر قرار

ۀهمکهشوندمحسوب میهاي قابل قبول هزینه
را در بر کاشت، داشت و برداشت محصول هاي پرداخت

لکیت مؤدي استاکه در معواملیهاي هزینهگیرند. لذا می
.گیرددر بر نمیراهاي ضمنی هزینهو یا به عبارتی 

نیرتشیباسته) نشان داد1جدول (نتایج تحقیق در 
ان گلستان و در سال زراعی استهدرآمد زکات مربوط ب

ریال برآورد 5142544950بوده که معادل 1391-1390
ترین درآمد نیز در استان گیالن با مقدار . کماستشده

. استهبود1386-1387ریال در سال زراعی 14393684
ها در سطوح مختلف، نتایج در هاي استانبا برآورد هزینه
تر درآمد نشان بیشیحتتر، متوسط و سطوح پایین

ات کترین مقدار برآوردي زان گلستان بیشاستهکاستهداد
ار آن نیز در استان رین مقدرا به خود اختصاص داده و کمت

هايبندي استانبه رتبههتوج. با استشدهگیالن برآورد
.استهگرفتدوم قرارۀ شمالی، استان مازندران در رتب

آمارهاي به توجهبا ،)1382فر (زمانیدر این راستا 
روستاهايدر راگندم و جوۀ موجود، ابتدا تولید سران

تولید گندم وحاصل از و سپس سود محاسبه مورد نظر 
وي.استهآورددست هبمربوطههايدر استانرا جو

10و 5زکات گندم و جو آبی و دیم را به ترتیب با نرخ 
و از جمع نمودهدرصد سود تولید گندم و جو محاسبه 

.استهدست آورده، زکات استان را بروستاهازکات 
هاي فقرزدایی. هزینه5-2

هاي هاي فقرزدایی استاندر این بخش ابتدا هزینه
و استهگردیدبرآورد1390تا 1387ةشمالی طی دور

سپس نتایج حاصل از آن با مقدار زکات برآوردي در 
به یادآوري الزم.استشدههاي مختلف مقایسه نسبت

است که درآمد زکات در سه شرایط خوشبینانه یا حداکثر 
) و میانگین یا مشارکت درصد10درآمد ۀهزینمشارکت (

درصد) و در شرایط بدبینانه یا 50درآمد ۀمتوسط (هزین
) مورد مقایسه درصد90د درآمۀهزینمشارکت (حداقل 

.استهگرفتو بررسی قرار
که درآمد حاصل از زکات استهنتایج تحقیق نشان داد

ثرمؤهاي شمالی هاي فقرزدایی روستاهاي استاندر برنامه
هاي گیالن و مازندان آن در استانتأثیرولی .استهبود

. بوده استان گلستان چندان محسوس ناستهنسبت ب
درآمد زکات استان که استهچنین، نتایج نشان دادهم

هاي فقرزدایی را نسبتتري از هزینهگلستان درصد بیش
سهیمقا. استههاي گیالن و مازندران پوشش داداناستهب

داللت بر آن دارد هااستانحاصل از زکات يدرآمدهابین
د نظر موريهارفع فقر استانيبراییدرآمد به تنهانیکه ا
از يگریدي، استفاده از درآمدهارونی. از اکندینمتیکفا

.استيضروراتیجمله مال
یکی از اصول مهمی که در اسالم به شدت بر آن تأکید 

هاي معیشتی خانوارها است. حکومت حداقلتأمینشده، 
سازي فضاي اسالمی از یک سو وظیفه دارد که با آماده

افراد به فضاي کسب و کار سالم موجب ورود ،جامعه
داقل حتأمیند و از سوي دیگر به یاري کسانی که از شو

سازي آن فراهماند و قادر بههاي خود درماندهمعیشت
توان نقش نظر گرفتن سه فرض میبا در نیستند، بپردازد.

هاي حداقل معیشتتأمینمهم زکات را در فقرزدایی و 
افراد نیازمند بیان کرد. اینکه درآمد زکات داراي حداقل 

ا ها باین درآمد قادر است در طی این سال،معیشت باشد
درصد در استان گیالن و حداکثر 03/0حداقل مقدار 

هاي فقرزدایی را نههزی،در استان گلستان%7مقدار 
50سطح ،پوشش دهد. اگر میانگین درآمد زکات یعنی

درصد در نظر گرفته شود، درآمد زکات میانگین و به 
که استدادهها نشاناستاننیاعبارتی مشارکت متوسط 

ها را در استان گیالن با تواند حداقل هزینهاین درآمد می
37ها را در استان گلستان با درصد و حداکثر هزینه1/0
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است که چنین، نتایج نشان دادهدرصد پوشش دهد. هم
حداکثر مشارکت و در شرایط خوشبینانه و به عبارتی با 
درآمد زکات حداکثر، این درآمد قادر به پوشش حداقل 

درصد 67درصد و حداکثر 1/0هزینه در استان گیالن با 
نتایج حاصل از ها در استان گلستان است.از این هزینه

است.) نشان داده شده2این برآورد در جدول (
ی شمالهاي ها و مقایسۀ بین استانارزیابیبا مشاهدة

بودن ی در شرایط حداقلاست که حتنتایج نشان داده
هاي درآمد، این درآمد قادر بوده که درصدي از هزینه

هاي گیالن و استانفقرزدایی را پوشش دهد. هر چند
ها را به خود مازندران درصد پایینی از پوشش هزینه

هاي مختلف اند. اگر چه این درصد در سالاختصاص داده
متفاوت است، اما درآمد زکات محصوالت گندم و جو 
صرفاً در استان گلستان نقش مؤثرتري در فقرزدایی 

چنین، این درآمد است. همداشتهاستانروستاهاي 
،هاهاي زیرساختاست در تأمین مالی هزینهنستهتوا

یق گیلک تحقایفا نماید. این نتایج با نتیجۀمناسبینقش

استان گلستان مطالعه )، در 1386(يآبادمیحک
هاي گیالن و مازندران بهاست. ولی در استانداشتهمطابقت

ننداباید از ابزارهاي دیگري م،علت عدم کفایت این مسئله
ها جهت توسعۀ زکات مال، خمس و دیگر پرداخت

،)1387(ینیاءالحسیکروستایی و فقرزدایی استفاده شود. 
نیز نقش زکات فطره در فقرزدایی را کافی ندانسته و استفاده 

ین شاید ااست.از دیگر ابزارها را در فقرزدایی مهم دانسته
ل دلیه بهاي شمالی از جمله مازندران و گیالن امر در استان

صورت هاشرایط اقتصادي کشاورزان از جمله فقر آن
در اغلب کشورها این بخش از پرداخت پذیرد. با این حال،

در کشوري مانند آمریکا، حتی هستند.مالیات معاف 
ارانه یبلکهبوده،کشاورزي نه تنها از پرداخت مالیات معاف 

میلیالرد 25شود این یارانه قریب به ن پرداخت میآنیز به 
در ایران نیز کشاورزي از پرداخت مالیات معاف .دالر است

کشاورزي هر روز با کاهش تولید ،با این شرایط.است
ةواردکنندمطرحو ایران از جمله کشورهاي باشدمیههمرا

.مواد غذایی است

هاي شمالی ایرانآورد زکات استانبر.1جدول 
سالردیف

91-9090-8989-8888-8787-8686-8585-84عنوان

النیگاستان
0000000%0هزینه 1

266206840877330901439368422215315831528033131200739116455945درآمد مشمول زکات
26620684877330914393682221531631528031312007411645595برآورد زکات

26620684877330914393682221531631528031312007411645595%10هزینه 2
239586156789597811295431619993784228375230118080665104810351درآمد مشمول زکات

23958616789597812954321999378428375231180806710481035برآورد زکات
665517102193327335984215553829078820083280018529113986%25هزینه 3

1996551306579981810795263166614869236460259840055487341959درآمد مشمول زکات
199655136579982107952616661487236460298400558734196برآورد زکات

133103420438665457196842111076579157640176560037058227973%50هزینه 4
133103420438665457196842111076579157640176560037058227973درآمد مشمول زکات

13310342438665571968411107658157640265600375822797برآورد زکات
1996551306579981810795263166614869236460259840055487341959%75هزینه 5

665517102193327335984215553829078820083280018529113986درآمد مشمول زکات
66551712193327359842555382978820132800182911399برآورد زکات

266206840877330901439368422215315831528033131200739116455945%100هزینه 6
0000000درآمد مشمول زکات

0000000برآورد زکات
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استان گلستان
0000000%0هزینه 1

2136308550267996582013711272003868585100369865620027843790005142544950درآمد مشمول زکات
213630855267996582137112720386858510369865620278437900514254495برآورد زکات

213630855267996582137112720386858510369865620278437900514254495%10هزینه 2
1922677695241196923812340144803481726590332879058025059411004628290455درآمد مشمول زکات

192267770241196924123401448348172659332879058250594110462829046برآورد زکات
5340771386699914553427818009671462759246640506960947501285636238%25هزینه 3

1602231413200997436510283454002901438825277399215020882842503856908713مشمول زکاتدرآمد 
160223141200997437102834540290143883277399215208828425385690871برآورد زکات

106815427513399829106855636001934292550184932810013921895002571272475%50هزینه 4
106815427513399829106855636001934292550184932810013921895002571272475درآمد مشمول زکات

10681542813399829168556360193429255184932810139218950257127248برآورد زکات
1602231413200997436510283454002901438825277399215020882842503856908713%75هزینه 5

5340771386699914553427818009671462759246640506960947501285636238درآمد مشمول زکات
534077146699914634278180967146289246640569609475128563624برآورد زکات

2136308550267996582013711272003868585100369865620027843790005142544950%100هزینه 6
0000000درآمد مشمول زکات

0000000برآورد زکات
استان مازندران

000000%0هزینه 1
3073056702800610003749812507600010505107434001099754200792853700درآمد مشمول زکات

307305672800610037498125760001055107434010997542079285370برآورد زکات
307305672800610037498125760001055107434010997542079285370%10هزینه 2

276575103252054900337483125684000945459669060989778780713568330درآمد مشمول زکات
27657510252054903374831368400095459669069897787871356833برآورد زکات

768264187001525093745313190000263127685850274938550198213425%25هزینه 3
230479253210045750281235938570000788383057550824815650594640275درآمد مشمول زکات

23047925210045752812359457000079383057558248156559464028برآورد زکات
153652835140030500187490625380000525255371700549877100396426850%50هزینه 4

153652835140030500187490625380000525255371700549877100396426850درآمد مشمول زکات
15365284140030501874906338000053255371705498771039642685برآورد زکات

230479253210045750281235938570000788383057550824815650594640275%75هزینه 5
768264187001525093745313190000263127685850274938550198213425درآمد مشمول زکات

76826427001525937453119000026127685852749385519821343برآورد زکات
3073056702800610003749812507600010505107434001099754200792853700%100هزینه 6

0000000درآمد مشمول زکات
0000000برآورد زکات

اگر در جامعه زکات با توجه به مطالب عنوان شده، 
کاهش جامعه يهابسیاري از ناهنجاري،شودپرداخت

زکات به سوي نیازمندان و ، بنابراین بایدخواهد یافت

هاي اثر زکات بر رشد اقتصادي. یافته5-3
شناسی اشاره شد، در قسمت روشکههمان طور 

شبه روایپوي برآوردگرهاۀیپاي مورد برآورد بر الگو
و انجام فریضۀ الهی داده شودهاي آنان سوق ضرورت

ام امزکات، مستندسازي و ساختارسازي در کمیتۀ امداد
امري مهم محسوب گردد.خمینی(ره)،

آن یتجربچارچوب کهاستافتهیمیتعمي گشتاورها
ی بالتاجي استفاده شده توسط الگومستخرج شده از 

بر اساس توانیم) را 4() است. حال رابطۀ2007(
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هاي شمالیهاي فقرزدایی استاندرآمد زکات با هزینهۀ مقایس. 2جدول 
درآمد، هزینۀسال

درصد (کشت 
گندم و جو)

مازندرانگلستانگیالن
هاي هزینه

ییفقرزدا
هزار ریال)(

درصد نسبت زکات 
هاي به هزینه

فقرزدایی

هاي هزینه
هزار (ییفقرزدا

ریال)

درصد نسبت زکات 
هاي به هزینه

فقرزدایی

ییفقرزداهاي هزینه
هزار ریال)(

درصد نسبت زکات 
هاي به هزینه

فقرزدایی
871011190326670.0186305943910.556754188740.1

500.010.310.06
750.0050.150.03
900.020.060.11

881010954189570.0037273636150.466965421330.07
500.0010.250.04
750.0050.130.03
900.00030.050.01

89108703363630.0143765632110.675982822680.17
500.0080.370.09
750.0040.180.05
900.0020.070.02

901012917394550.0087161384710.6511915324500.06
500.0050.360.03
750.0020.180.02
900.0010.070.01

منبع: محاسبات تحقیق

الگو به بحث در بخش ارئۀکهي مورد نظر هامتغیر
:کهي طوربه نمود،حیتصرگذاشته شد،

تولید ناخالص داخلی GDP،نماد لگاریتمLآن که در 
زکات جهت فقرزدایی،ۀ هزینTCOM، هااستان

TRZQ،درآمد زکاتPOPSH،جمعیت شاغلUN

زینtو iجمله پسماند است.ها ونرخ بیکاري استان
مقاطع مورد نظر و زمان هستند.ةدهندنشان

اده ها مورد استفرمتغیپیش از برآورد مدل، مانایی تمام 
. براي این منظور از آزمون استشدهدر تخمین، آزمون 

هاي تابلویی دادهدر،11يچوریشه واحد لوین، لین و 
هاي ریمتغه یکل. نتایج این آزمون براي استشدهاستفاده 
.استه) آمد3جدول (مدل در 

11. Levin, Lin and Chu, (LLC)

لوین، لین و چويآزمون ریشه واحد جینتا.3جدول 

متغیر آماره نتیجه
LGDP 76,24- مانا

LTCOM 30,1- مانا
LTRZQ 66,23- مانا

LUN 44,3- مانا
LPOPSH 27,2- مانا

منبع: محاسبات تحقیق

نشان يلوین، لین و چونتایج آزمون ریشه واحد 
به هجتو. با ها در سطح مانا هستندمتغیرکه تمامی استهداد

جمعی نیست و نیازي به انجام آزمون همهامتغیرمانایی 
حاصل از برآورد جینتاشود.کاذب بودن رگرسیون رد می

.استه) آمد4جدول (یافته در روش گشتاور تعمیممدل به
Jیافته آمارةترین آماره در روش گشتاور تعمیممهم

است. آزمون توسط سارگان بیان شدهJآمارةاست. 

)5(
1 2i t i,t 1

3 4i t

i t i t

LG D P LG D P  LTC O M

                LT R Z Q  LP O PS H

              +LU N
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نیبی همبستگهر نوع نییتعي برا)، 1958سارگان (
.شودیمابزارها و خطاها به کار برده 

برآورد اثر زکات بر رشد اقتصادي.4جدول 
متغیر ضرایب tآماره

C -0.78 -1.93
LGDP(-1) 0.88 128.3
LTCOM -0.03 -1.3
LTRZQ 0.005 7.81

LUN -0.03 -1.62
LPOPSH 0.27 31.03

شدهضریب تعیین تعدیل 0.995
ضریب تعیین 0.997

J 6.15
منبع: محاسبات تحقیق

ارها و ابزنیبدیباکه ابزارها معتبر باشند، نیاي برا
صفر هیفرضی وجود نداشته باشد. همبستگجمالت خطا 

است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند که نیاي آزمون برا
عدم اول همبسته نباشند.ۀی مرتبتفاضلۀبا خطاها در معادل

ي را دال بر مناسب بودن شواهدتواندیمصفر هیفرضرد 
ة). نتایج آمار1390، و همکارانطیبیآورد (ابزارها فراهم 

Jصفر آزمون سارگانۀ یفرضکه بر اساس استهنشان داد ،
؛ ستندیني استفاده شده با پسماندها همبسته ابزاري هامتغیر

مدل نیاي استفاده شده در ابزاري هامتغیربنابراین، 
مناسب هستند.

که درآمد زکات بر رشد استهنتایج برآورد نشان داد
رات دار داشته و مطابق با انتظامثبت و معنیتأثیراقتصادي 

ا قتصادي را ب. اگر چه درآمد زکات رشد ااستهتئوریک بود
، اما این اثر اندك بوده و معادل استهافزایش مواجه کرد

ۀ مطالعاین نتیجه با .استهدرصد برآورد گردید005/0
خود اثر مثبتۀ مطالعمطابقت داشته که در ،)1386توسلی (

يهاافتهیاقتصادي را تأیید کرده بود. ۀ توسعزکات بر رشد و 
که زکات استهدادنشاننیز،)1383توسلی (یپژوهش

تواند مقدمات رشد اقتصادي را فراهم کرده و با نقشی که می
در ایجاد عدالت اجتماعی، فردي و اقتصادي دارد جهت 

رسیدن به تمامی اهداف توسعه که همان رشد اقتصادي، 
عدالت، رفاه، افزایش سطح زندگی، اشتغال، برابري، 

کمک ،بهداشت، آموزش، امنیت فکري و اجتماعی است
این نتیجه اهمیت دیگر موارد زکات (نقدین، انعام ثالثه .نماید

هاي اسالمی دیگر از جمله چنین دریافت مالیات) و هم...و
سازد. میخمس را در کنار زکات (گندم و جو) ضروري 

زکات بر رشد ۀ هزینکهاستهدادها نشانچنین، یافتههم
یک درصدي در. افزایش استهاقتصادي اثري منفی داشت

03/0ها نیز رشد اقتصادي را با کاهش وضعیت بیکاري استان
ولید تۀ ها یعنی وقفمتغیر. دیگر استهدرصدي مواجه ساخت

ر داناخالص داخلی و جمعیت شاغل هم اثري مثبت و معنی
اند.بر رشد داشته

گیريبحث و نتیجه
نقش زکات در تأثیربررسی هدف از این تحقیق، 

چنین، اثر آن بر رشد هاي شمالی و همفقرزدایی استان
. در این مقاله استهبود1390تا 1384ة اقتصادي طی دور

مسئله را در یک استان کهسایر مطالعات انجام شده مشابه
اند، در دادهوزستان و گلستان مورد بررسی قرارمانند خ

طی که محیاستهگرفتهاي شمالی مورد بررسی قراراستان
بسیار مناسب و غنی براي کشت محصوالت کشاورزي از 

زکات وۀ به اهمیت مسئلهتوججمله گندم و جو دارند. با 
فقرزدایی به خصوص در محیط روستایی ۀ نقش آن در مسئل

ین مسئولهتوجها این امر در این استانۀ مقایسآن ۀ توسعو 
شر به این قهجتوکشاورزي و ۀ ریزان را براي مسئلو برنامه
تر خواهد کرد.پذیر پررنگآسیب

،قیقتحۀ ی فرضیبررسکه طی استهنتایج نشان داد
ها، ي فقرزدایی استانهانهیهزدرآمد زکات با ۀ مقایسیعنی 

شده، درآمد زکات در تمام هیتهبر اساس اطالعات و آمار 
،در شرایط حداقل مشارکتحتیهاي مورد تحقیق سال

اي روستاها را هاي توسعهدرصدي از هزینهاستهقادر بود
ا فقر رتوانندیمهاي شمالیچنین، استانپوشش دهد. هم

وببرندنیمؤسسات زکات از بقیخود از طرمناطقدر 
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ا بقانون مقرر شود، قیآن از طريآورکه جمعیدر صورت
شود را شامل میتمام ابزار کسب ثروت گسترش منابع آن،

مر انیاگردد.مینهیجامعه هزازمندینيااعضيو فقط برا
سال به نیشده در مدت چندیطراحۀ برنامکیقیاز طر
کهاستهزدنیتخمی. گزارش بانک جهانرسدمیانجام 
افراد به باالتر از خط فقر فقط سه درصد ۀ همانتقال هزینۀ

نیو هماستهدر حال توسعيکل مصرف در کشورها
ل درصد ککیدیخارج کردن افراد از فقر شديبرانهیهز

.)83:1389(طیب، استیمصرف کاف
هاي درآمد زکات با هزینهۀ مقایسها با اساس بررسیبر

مالیتأمینهاي زکات در فقرزدایی به قدرت توانمندي
شود. بر اساس تحقیق اي پی برده میهاي توسعههزینه

ندران هاي مازانجام شده، استان گلستان در مقایسه با استان
ز و ااستهاي در فقرزدایی داشتو گلستان نقش ارزنده

این استان در مقایسه با دو استان توجهطرفی اهمیت و 
و دیگر در تولید گندم و جو و درآمدهاي حاصل از آن

وجهت. با استهتر بودچنین مقدار زکات پرداختی بیشهم
ها در دهی هزینهآوري زکات و جهتبه این امر با جمع

هاي توان گامروستایی و فقرزدایی میۀ توسعجهت 
ي برداشت.مؤثر
کاهش فقر دستۀ زمینهایی در چه ایران به موفقیتگرا
بر سر راه آن در صورت فراوانیهاي، اما چالشاستهیافت

؛ وجود خواهد داشتبه کاهش فقر مطلق بودنمصمم
ۀ ارائوهاي کاهش فقربنابراین شناسایی استراتژي

هاي مورد نیاز براي کاهش فقر در ایران که تاکنون سیاست
کلیاستراتژي ، ضروري خواهد بود.استشدهنیز دنبال 

، یر سالمتنظ؛انسانی و نیازهاي پایهۀ توسعکاهش فقر، 
هايآموزش، تغذیه، مسکن، آب آشامیدنی و غیره، سیاست

هاي اجتماعی مانند حمایت از نیازمندان و محرومان حمایت
و از کار افتادگان، توانمندسازي زنان، حفاظت از محیط 

هاي کاهش فقر در ایران استبرنامهۀ از جملزیست و غیره 
یج نتاتقویت گردد.هاي کشور که این امور باید در استان

برآورد اثر زکات بر رشد اقتصادي نیز درآمد زکات را بر رشد 

ي هااثرگذار دانسته که در کنار دیگر موارد زکات و مالیات
تواند نقش مهمی را در فرآیند رشد و توسعه اسالمی می

فراهم کند. این مسئله با رعایت عدالت اقتصادي و اجتماعی 
در جامعه قابل اجرا است.

که یینهادهادر اختیار رای اطالعاتنتایج این مطالعه،
عیو توزيآوردر جهت جمعی،نیواجب دنیايایمتکفل اح

زینياقتصادزانیربرنامه،آنبرعالوهکند.میهئآن هستند ارا
در جهتخود يسازمیآن را در تصمتوانندمی،اساساین بر

دن نموجهت کاربرديدر.رندیکارگبهپیشبرد اهداف جامعه 
ه گردد کآوري زکات پیشنهاد میاي و جمعهاي توسعهبرنامه
ي هاي دولتی و حوزواي متشکل از مسئولین دستگاهکمیته

ي ازهاینذیربط اجرایی، به صورت استانی تشکیل گردد تا بین 
شده آوريهاي زکات جمعها و توانمنديروستاة احصاءشد

هماهنگی و ارتباط بیشتريها اني استاتوسعههاي با برنامه
ایجاد گردد.
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