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.1مقدمه

مهمترین جندجف سمیاسمتگذجری جبتصمادی جیجاد رشمد(پیشمررت) جبتصادی باثلات ،جشت ال پایدجر ،توزی
درآمد عادالنه جسممت .شمماخصنای جندجزگیری جین جندجف در جبتصمماد به ترتیب نرس رشممد جبتصممادی ،نرس
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

بیکماری و ضمممریمب جیگی 6جسمممت .دولت برجی رسمممیدن به جندجف روق جز جبزجرنای مالی و پولی مختلفی
جسممتفاد میکگد که مالیات جز مهمترین جبزجرنای مالی سممیاسممتگذجری جبتصممادی جسممت .مالیات جبزجری
جسمت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی نر یک جز جندجف روق جثرگذجر جست .مثال گانی با تخفیف
دجدن مالیات ،تولید رشد میکگد و متعابب آن زمیگه جخذ مالیات بیشتر(جللته عادالنه) ررجنم میشود.
نابرجبری درآمدنا میشود .جزجینرو ،جگر عدجلت در
وضم مالیاتی که عدجلت در آن رعایت شد سلب کانش
ِ
دریارت مالیات رعایت نشممود نتیجهجی عادالنه ندجشممته و سمملب جیجاد توزی درآمد عادالنه نخوجند شممد.

رسمیدن به جندجف مهم سمیاسمتگذجری جبتصمادی چه در دولت جسالمی و چه در دولت غیرجسالمی مگوط
به رعایت عدجلت در تمامی عرصمممهنای سمممیاسمممتگذجری جسمممت .بگابرجین ،بسمممط عدجلت در عرصمممهنای
سیاستگذجری نظیر ستاندن مالیات جز جنمیت باالیی برخوردجر جست.
جص م عدجلت جز جصممول و سممگتنای ت ییرناپذیر جلهی جسممت که بر آسمممان و زمین حاکم جسممت .چگانچه
ح رت علی میررماید:
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«
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ِ

عدل پایه و ستونی جست که نستی بدجن پابرجا و جستوجر جست(».مجلسی ،1361 ،ث)83/78
جمام صادق جز عدجلت بهعگوجن یکی جز موجردی که مردم وجبعا به آن محتاثجند یاد میکگد:

َ
ْ ْ ُ ْ
َ
َ
ْ
َ َ َ ُ ْ َ َ َي ْح َ ُ َّ ُ ُ ً َ ْ ْ
اس ط َرا إل ْیها اْلم ُن َو ال َعدل َوا ِلخصب
ِالِة أشیاء تاج الن
ِ

؛

سمه چیز جسمت که مردم وجبعا به آن نیاز دجرند و برجی آنها ضمروری جست :جمگیت ،عدجلت ،وسعت و ررجوجنی
(جبنشعله حرجنی،1382 ،

.)334

 .1این ضررریب بیان میکند که نسرربت به حالت برابری کامد در توزیع درآمد ،چند درصررد از درآمد محرومین جامعه گرفته و به
ثروتمندان داده شررده اسررت .ضررریب جینی بین صررفر و یک بوده و هر چه به صررفر نزدیکتر باشررد بیانگر توزیع عاد نهتر درآمد
میباشد.
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جرث جردجق ،علت جصممملی پذیرش خالرت جز سممموی ح مممرت علی رج در خطر بودن عدجلت ججتماعی
میدجند (جردجق ،1393،ث.)155/1
در ملانی نظری وعملی نحو جدجر حکومت جسمالمی جز مالیات بعگوجن شیو تامین مخارث دولت و بازتوزی
دولت بهشممار میآید .مالیاتنای جسمالمی در جشمکال گوناگون وض میشوند .برخی تکلیفی شرعی و جز
جحکام جولیهجند مانگد خمس و زکات و برخی چون جزیه و خرجث تکلیفی حکومتیجند و جز جحکام ثانویه.
نهججللالغه بهعگوجن یکی جز جصمملیترین مگاب موثق جسممالمی جسممت که رجج به بحث عدجلت جبتصممادی و
بهویژ موضموع مالیات در آن مطاللی جم آوری شد و نیز بگا بر دیگر روجیات جز ح رت علی ،میتوجن
دریارت که جیشمان در میان حاکمان تاریخ بیشمترین جنتمام رج به عدجلت دجشمته جسمت .کشمف و شممگاسایی
جلگونای ررتاری جمام حقیقت چگونه بودن و به تل آن چگونه زندگی کردن رج برجی ما روشن میسازد.
بگمابرجین ،پردجختن به جیگکه نگا ح مممرت جمیر رجج به عدجلت جبتصمممادی و به تل آن جصممم عدجلت
مالیاتی چگونه بود دجرجی جنمیت میباشممد؛ تا بتوجن با دسممتیابی به جین نگرش ،زمیگهنای تحقق دولت
جسالمی رج ررجنم نمود.
 .2پیشینه پژوهش

در موضموع عدجلت بهطور کلی ،و عدجلت جبتصمادی و عدجلت مالیاتی بهطور خا  ،پژونشنای بسیاری
صممورت گررته جسممت .پژونشنا در زمیگه عدجلت چه در نظام جسممالمی و چه در نظام غیرجسممالمی نموجر
مورد توجه بود جسمت .لکن با توجه به موضوع پژونش حاضر به جنم آننا در موضوع عدجلت جبتصادی و
عدجلت مالیاتی در جبتصاد جسالمی ،جشار میشود.
نادوینیا( )1389عالو بر نشان دجدن تایید نهججللالغه بر جیگکه عدل به معگای توجزن بود و معانی دیگر
جین وج با تحلی نسمتیشمگاختی ،به معگای جصملی باز میگردند بر سه نکته مهم تاکید میکگد.1 :ندف
جصممملی جز عدجلت ججتماعی-جبتصمممادی کانش راصمممله طلقاتی جسمممت.2 .عدجلت جبتصمممادی مدنظر جمام
علی در مرحلمه رقرسمممتیزی متوبف نمیشمممود بلکمه تما سمممر حد توجزن ججتماعی پیش میرود .3 .در
نهججللالغه آموز عدجلت جبتصادی با تکیه بر مفهوم توجزن جبتصادی مورد توجه برجر گررته جست .محسگی
چرجغلو( )2115نمدف جصممملی نظمام جسمممالمی رج جتخماذ سمممیماسمممتنما ،نهادنا و روشنایی میدجند که
بیعدجلتینای ججتماعی-جبتصمممادی رج کانش دجد و یا جز بین میبرد .در دیدگا جمام علی ،حکومتی
که به کانش بیعدجلتینای ججتماعی-جبتصادی نپردجزد ،در مأموریت جصلی خود برجی حفاهت جز حقوق
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ثروت ناملرد میشمود .مالیات جصلیترین مگل مخارث دولت و یکی جز جبزجرنای سیاستگذجری جبتصادی
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مردم و رونق در ررا آنها شمکسمت خورد جسمت .حاجیان ،دلشاد و جمیگی( )1396تاکید میکگگد که جیجاد
شمفاریت و دسمترسمی مردم به جطالعات جز طرف حکومت ،شمرط جسماسی جصالح نظام جبتصادی و تحقق
عدجلت جبتصادی جست .نر جندجز شفاریت بیشتر و بهتر شود ،گستر عدجلت بیشتر میشود.
مروتی و دجرجبی( )1392بمه جرج مه تعاریف دبیقی جز وج مالیات و وج نای جایگزین آن در بیانات ح مممرت
علی پردجختمه ،و پس جز بیمان چگونگی برنماممهریزی برجی جخمذ ممالیمات و رج نمای نزیگمه کردن آنها،
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سممیمای مالیاتدنگدگان رج تشممری  ،و سممپس جبدجمات ح ممرت نظیر توجه به نحو وصممول مالیات و
وجود رضمممایت شمممهروندجن جز جخذ مالیات رج نمادی جز توجه جمام به رعایت عدجلت در جخذ مالیات بیان
کردنمد .جز نظر شمممهماب( )1392لزوم پمایلگدی به بوجنین و مقررجت ،توجه به عمرجن و آبادسمممازی جامعه و
سممیاسممتنای حمایتی جز تولید در طرجحی مالیاتنا ،رعایت عدجلت مگطقهجی در مصممرف مگاب حاصممله جز
مالیاتنا ،جلوگیری جز ت معیف مالکیت شمخصمی و عدم شمکستن حریم مؤدیان در ررجیگد مالیاتستانی،
رضمممایت خاطر و رغلت در ررآیگد پردجخت مالیات ،جز جمله جصمممول جخالبی حاکم بر ررآیگدنای مالیاتی در
نظام علوی جست.
در زمیگه عدجلت مالیاتی در نهججللالغه پژونشنای جندکی جنجام شممد  ،لذج عالو بر آنکه تحقیق حاضممر
بمه گسمممترش دجمگمه پژونشنما در جین زمیگمه کمک میکگد ،نگانی نو در زمیگهی تحقق جصممم عدجلت
مالیاتی در جم آوری مالیات رج ررجنم مینماید .روش مورد جسمتفاد در جین پژونش ،جسگادی-توصیفی ،با
تاکید بر روش شمهید صمدر در کتاب «جبتصماد ما» جست که بهوسیله آن به تلیین موضوع پژونش پردجخته
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شد جست .عمد تفاوت پژونش حاضر با سایرین عالو بر رویکرد پژونش ،مقایسهی نتایج حاص جز جین
پژونش با یارتهنای علم جبتصماد میباشمد .در ضممن سایرین نگانی ررجیگدی به عدجلت مالیاتی دجشتهجند
لکن در جین پژونش نگما رنیارتی و بگیادین مطرح جسمممت؛ بدین معگی که در بانونگذجری مالیاتی ،توجه
بمه جین رنیارت ،ضمممروری جسمممت .جی ممما ،عمد توجه در جین تحقیق در مرحله وصمممول مالیاتنا و بیان
بگیاننای رکری در زمان تقگین مالیاتی جسمت .حتی بحث در چگونگی مصرف در برخی موجرد نیز ،متوجه
به چگونگی جخذ مالیات جست.
.3عدالت ،مالیات اسالمی و اصول مالیاتی

عمدجلمت به معگای برجر گررتن نر چیزی در جای خود میباشمممد( .نهججللالغه ،حکمت  )437مطابق جین
تعریف ،در صمورتی که جز چیزی در جایی غیر جز آننه که باید برجر گیرد جستفاد شود ،جز عدجلت عدول شد
جسمممت .مثال جگر بتوجن مالیات رج با روشمممی کمنزیگه جخذ نمود جما جین کار صمممورت نگیرد عین بیعدجلتی
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جسمت .در ضممن رنیارت 6با مفهوم درست و صحی آن یعگی زیرساخت و پایهی رکری در جین پژونش به
کاربرد شد جست.

1

رعالیتنای دولت مسممتلزم تخصممیص مجدد مگاب تولید جز بخش خصمموصممی به دولتی جسممت( .پورمقیم،
و  )...دولمت برجی جمورجت جماری خود و تمامین جمگیمت جامعه دجرجی نزیگهنای عمومی جسمممت .دولت باید
برجی پوشمممش ممالی نمه جین نزیگهنا ملادرت به تامین مالی خود و یا نمان دریارت مالیات ،جبدجم نماید.
تامین مالی دولت جز طریق مالیات سملب بهلود شرجیط نامطلوب جبتصادی جز سه مسیر میشود.1 :مالیات
بهایی جسممت که دولت برجی جرج ه آن دسممته جز خدمات عمومی که جمکان جرج ه آن توسممط بخش غیردولتی
وجود نمدجرد ،دریمارمت میکگد؛ نظیر آموزش ،جمگیت ،بهدجشمممت ،دراع و .2 ...مالیات وسمممیله جیجاد ثلات
جبتصمادی جسمت؛ دولتنا در شرجیط تورم به ناچار میزجن مالیات رج جرزجیش و به تل آن جز بدرت خرید مردم
کاسمته تا تقاضما و تورم کگترل شمود و یا بالعکس.3 .مالیات بازتوزی درآمد و ثروت رج به وسممیله دولت میسر
میسمممازد؛ دولمت بما ررجنم کردن جمکانات برجی عموم مردم جز مح مالیات دریارتی جز ثروتمگدجن و جنجام
نزیگهنای خانوجد نای بیسمرپرسمت ،رقرج ،مسمت معفین و ...چگین نقشی رج جیفا میکگد .مالیاتنا به دو
دسمتهی مسمتقیم و غیرمسمتقیم تقسیم میشوند .مالیاتنای مستقیم جز ررد مستقیما جخذ میگردد نظیر
مالیات بر درآمد و مالیات غیرمسمتقیم جز طرق غیرمسمتقیم ،مانگد مالیات بر مصمرف .مالیاتنای مستقیم
و غمیمرمسمممتمقمیم جز چهممار جهممت جنتقممال ،جدجری ،حقوبی و جبتصمممماد بخش عمومی بمما نم تفمماوت
دجرند(جحمدی،1388،

.)42-28

در نظام جسمالمی نیز شمرط جول برجی نگهدجری جز مردم دجشتن بانون مالی درست جست(جمعی جز مولفان،
،1391

 9.)26ضمرورت وجود مالیات در دولت جسالمی بدیهیتر جست چرج که وهایف و مسؤولیتنای

آن بیش جز سمممایر دولمتنا و جز جمله دولتنای سمممرمایهدجری جسمممت؛ زیرج بر خالف دولت لیلرجل ،دولت
جسمممالمی تگهما بمه جیجماد جمگیت ،حفد مرزنا و تولید کاالی عمومی نمیپردجزد ،بلکه وهایف دیگری نظیر
جرزجیش سمممط ررمما  ،جرزجیش ررنگم

عمومی و دیگی مردم و ...رج نیز برعهممد دجرد(جمعی جز مولفممان،
1. Approach

 .2علرت ککر برخی موارد عملی حضرررت امیرالمومنین بهعنوان رهیافت دراین پژوهش ،عالوه بر اسررتنبا ی بودن رهیافت
مذکور از سخن و رفتار امام ،مبنایی بودن این موارد ،در هنگام قانونگذاری مالیاتی است.
 .3این کتاب ،تمامی مباحث نقد قول شده در این پژوهش را ،از کتاب کشفا سرار امام خمینی نقد قول مستقیم نموده است.
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،1386

 )77عالو بر بازتوزی مجدد مگاب تولید و درآمد برجی بخشی جز جامعه(نظیر رقرج و مست عفین

55

،1397

 .)387چون تشمکی حکومت و جدجر جامعه جسالمی بودجه میخوجند ،شارع مقدس بودجه و

جنوجع ممالیماتش رج نیز تعیین نمود جسمممت؛ ممانگمد خرججمات ،خمس ،زکات و( ...جمعی جز مولفان،1391 ،
یا ثابت جز نظر نرس و پایه مالیاتی ،مانگد خمس ،زکات،

 .)29در جسمالم مگاب مالی بر دو بسم مگصو

خرجث و جزیمه و ممالیماتنمای حکومتی یما مت یر تقسمممیم میشممموند(نظری وگیلک حکیمآبادی،1391 ،
.)33
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

عالو بر مالیاتنای جسممالمی روق که توسممط شممارع مقدس تلیین گردید مالیاتنای دیگری در جسمالم
وجود دجرد که توسممط حکومت جسممالمی وضمم میشممود .با توجه به گسممترش وهایف دولتنا و به عهد
گررتن دراع و جمگیت کشمممور و لزوم تهیه وسمممای آن و سمممگگیگی نزیگهنای جگ و لزوم جرتقای ررنگ
جامعه ،بهوسمممیله آموزش و پرورش ،دجنشمممگا نا و تللی ات و با غیرجنتفاعی بودن جین نهادنا و با توجه به بر
عهد گررتن عمرجن کشممور(نظیر سممدنا ،بگادر ،ررودگا نا و )...و جرج ه خدماتی که توسممط بخش غیردولتی
بمه دالیم مختلف ممکن نیسمممت(ممانگمد رجدیو ،تلویزیون و تامین ججتماعی و )...و نمنگین عدم تکاروی
خمس و زکات برجی نمه جین موجرد و مصمارف ،لزوم وضم مالیاتنای جدید جمری بدیهی جست .جللته باید
حتیجالمکان جز نزیگهنای دولتی کاسممت .مشممروعیت جین مالیاتنا جز سممه طریق باب جثلات جسممت که به
ُ
جختصمار علارتگد جز.1 :جستفاد جز حق والیت جمر « ُّ
جلگلی جولی بالمومگین جنفسهم»(برآن جحزجب.2 .)6:جرج ه
شموجند و جمارجتی بر جمکان جخذ مالیات (نظیر وضم مالیات بر جسممب در زمان جمام علی .3 )جسممتفاد جز
وجوب کفایی(جمعی جز مولفان،1397 ،

51

.)414-413

در علم جبتصمماد برجی جخذ مالیات ،چگد دسممته بوجعد کلی و جصممول مالیاتی ذکر شممد که مهمترین آننا
6

جصمول کالسمیک یا جصممول چهارگانه آدجم جسممیت میباشمد .جین جصممول علارتگد جز :جصم عدجلت ،جصم
جطمیگان(یا جص مشخص بودن) ،جص سهولت و جص صررهجویی.
مگظور جز جصمم عدجلت مالیاتی جین جسممت که مالیات باید با توجنایی پردجخت مؤدیان تگاسممب دجشممته باشممد؛
یعگی جوال نمه جررجد جامعه با سمممطوح درآمدی مختلف مشممممول مالیات باشمممگد ،ثانیا جز جررجد با درآمدنای
یکسممان باید مالیات یکسمممانی جخذ شممود .در مفهوم عادالنه بودن مالیات دو معگا جز عدجلت نهفته جسمممت:
عدجلت جرقی و عدجلت عمودی .عدجلت جرقی در مالیات آن جسمت که بار مالیاتی در شممرجیط یکسان مساوی
بماشمممد .عمدجلمت عمودی که به آن جصممم توجنایی پردجخت نم گفته میشمممود آن جسمممت که در مالیاتنا

1. Adam Smith
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میبایسمممت با جشمممخاصمممی که جز نظر جبتصمممادی در وضمممعیت متفاوتیجند به صمممورت نامسممماوی برخورد
شود(پورمقیم،1386 ،

.)95

جصممم جطمیگان یا مشمممخص بودن مالیات به جین معگی جسمممت که باید در متن بانون کلیه جمور مربوط به
مشخص بود و نیز جمری به نظر و جرجد مامورجن مالیاتی وجگذجر نشود .مالیات میبایستی در مگاسبترین
موضمم و بر حسممب مسمماعدترین شممرجیط جز مؤدیان وصممول شممود به نحوی که مزجحمت و جخالل در جمور
مؤدیان جیجاد نکگد؛ جین علارت بیانگر جص سهولت جست(نمان،

.)96

جز جمله عل مهمی که به نظر جسممیت در جزدیاد نزیگه وصمول تاثیر دجرد ،وجود جررجدی جست که بهمگظور
بربرجری و یا وصمول مالیات در سمازمان دولت جنجام وهیفه میکگگد و بسمت جعظم مالیات وصولی صرف
پردجخت حقوق و مسمتمری آنها میشمود(نمان،

 .)96جزجینرو ،مطابق با جص صررهجویی باید مخارث

وصول مالیات به حدجب ممکن رسید وجین مخارث باید رقط جزیی جز مللغ جص مالیات باشد.
 .۴رهیافت عدالت مالیاتی در نهجالبالغه

با توجه به مقت ممیات زمان و جی مما ملتگی بر متن نهججللالغه به جختصممار رنیارت عدجلت مالیاتی در جدجمه
ذکر میشود:
 .1عددم ایجداد موانع برای آبدادانی :جممام در نماممه 53خطماب به مالک برجی نمه دورجننا میررماید:
«باید تالش تو در آبادجنی بیشتر جز جم آوری خرجث باشمممد» .جز جینرو مالیات باید به گونهجی جخذ شمممود که
مان آبادجنی نشممود .یعگی جوال به زمان جخذ مالیات توجه شممود جگر در دور رونق ملتگی بر عرضممه جبتصمماد
نسمتیم جندکی بیشتر و جگر در زمان رکود نستیم کمی کمتر مالیات جخذ نماییم (جللته در زمان تورم ناشی
جز رشمار تقاضما مالیات نوعی تثلیتکگگد جسمت لکن روی سمخن در جیگجا آبادجنی و سممت عرضمه جبتصاد
جسممت ).ثانیا باید به توجن پردجختکگگد مالیات توجه بیشتری شممود؛ مثال جگر رردی در سممالنای جبتدجیی
شم خود میباشممد و جگر جخذ مالیات سمملب کانش سممرمایه در گردش ررد شممود که به تل آن ررد نتوجند،
نقمدیگگی الزم جهت رونق تولید رج تامین نماید باید مالیات کمتری جز وی دریارت کرد چرج که با جین کانش
مالیات ،جنگیز شمممخص جرزجیش و نمتش برجی رونق و آبادجنی جرزجیش مییابد .در ضممممن میتوجن جز جین
مفهوم به جین معگی نیز ر یارت که نگا ویژ به خرثکردن بخشمممی جز مالیات در نر مگطقه ،جهت آبادجنی
نمان مگطقه دجشمممته باشمممیم؛ زیرج وبتی مالیات مؤدی کانش مییابد مؤدی میتوجند به عمرجن و آبادجنی
نمان نقطهی رعالیت خود بپردجزد .ضممگا جز سخگان ح رت در نامه 53رهمید میشود که عمرجن و
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ممالیمات ،جشمممخما

مشممممول ممالیمات ،موعد و طرز پردجخت مالیات ،معاریتنا و بخشمممودگینا کامال

59

آبمادجنیجی کمه در نتیجمه تخفیف و یما کانش مالیات بهبار نشمممیگد سممملب جرزجیش بدرت تحم مردم نیز
خوجند شد.
 .2عددم ایجداد محرومیت از حقو مشدددرو

 :جمام در نامه 51خطاب به کارگزجرجن مالیاتی میررمایگد:

«نرگز کسمممی رج جز نیازمگدی جو باز ندجرید ،و جز خوجسمممتهنای مشمممروعش محروم نسمممازید ،و برجی گررتن
مالیات جز مردم ،للاسنای تابسممتانی یا زمسمممتانی ،و مرکب سممموجری ،و برد کاری جو رج نفروشمممید ،و برجی
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

گررتن درنمی ،کسمی رج با تازیانه نزنید ،و به مال کسمی ،نمازگزجر باشمد ،یا غیرمسملمانی که در پگا جسالم
جسمت ،دسمتجندجزی نکگید ،جز جسمب یا جسملحهجی که برجی تجاوز به مسملمانان بهکار گررته میشود .ز یرج
برجی مسمملمان جایز نیسممت آنها رج در جختیار دشمممگان جسممالم بگذجرد ،تا نیرومگدتر جز سممپا جسممالم گردند».
جزجینرو ،مالیات باید بهصورتی وض گردد که مان دستیابی به حقوق بدیهی مؤدیان نگردد.
 .7خوشدددرویی مدداموران مددالیدداتی و تکریم مؤدیددان :در نممامممه 25جمممام خطمماب بممه کممارگزجرجن مممالیمماتی
میررممایگمد« :بما ترس جز خدجیی که یکتاسمممت و نمتایی ندجرد حرکت کن .در سمممر رج نیز مسممملمانی رج
نترسممان ،یا با زور جز زمین جو نگذر ،و جرزونتر جز حقوق جلهی جز جو مگیر .نر گا به آبادی رسممیدی ،در کگار
آب ررود آی ،و وجرد خانه کسمی مشمو ،سمپس با آرجمش و وبار بهسموی آنان حرکت کن ،تا در میانشان برجر
گیری ،به آنها سممالم کن ،و در سممالم و تعارف و مهربانی کوتانی نکن .سممپس میگویی :جی بگدگان خدج،
مرج ولی خدج و جانشمین جو بهسموی شمما ررسمتاد  ،تا حق خدج رج که در جموجل شمماست تحوی گیرم ،آیا در
جموجل شمما حقی جست که به نمایگد جو بپردجزید؟ جگر کسی گفت :نه ،دیگر به جو مرججعه نکن ،و جگر کسی

17

پاسممخ دجد :آری ،نمرجنش برو ،بدون آنکه جو رج بترسممانی ،یا تهدید کگی ،یا بهکار مشممکلی وجدجر سممازی.
نرچه جز طال و نقر به تو رسمماند بردجر ،و جگر دجرجی گوسممفگد یا شممتر بود ،بدون ججاز جش دجخ مشممو ،که
جکثر جموجل جز آن جوست.»...
 .5عدم ظلم در گرفتن مالیات :ح مممرت در نامه 25نهججللالغه میررماید که «جرزونتر جز حقوق جلهی
جز جو نگیر» لذج نلاید بیش جز آنکه حق مؤدی جسمممت جز وی مالیات دریارت نمود .در حکومت جسمممالمی باید
پاسدجر حق طلقه محروم و نیازمگد بود .نمنگین جمام در نامه 53در مورد جین طلقه میررمایگد« :جمور
کسممانی رج بیشتر رسممیدگی کن که جز کوچکی به چشممم نمیآیگد» .جمیرجلمومگین در نامه 26عالو بر
توجه به سممهم کارکگان مالیات میررمایگد« :بدجن برجی تو در جین زکاتی که جم میکگی سممهمی معین ،و
حقی روشمن جسمت ،و شریکانی جز مستمگدجن و ضعیفان دجری ،نمانگونه که ما حق تو رج میدنیم ،تو نم
باید نسملت به حقوق آنان ورادجر باشمی ،جگر چگین نکگی در روز رستاخیز بیش جز نمه دشمن دجری .و وجی

17

بر کسمممی که در پیشمممگا خدج ،رقرج و مسممماکین ،و درخوجسمممتکگگدگان و آنان که جز حقشمممان محرومگد ،و
بدنکارجن و ورشمکسمتگان و در رج ماندگان ،دشمن جو باشگد و جز جو شکایت کگگد» .جزجینرو ،در جمور مالیات
جوال باید موجهب بود جز جررجدی که مسمممتحق نیسمممتگد مالیات دریارت نکرد و ثانیا باید جررجدی که مشممممول
 .7توجده به موقعیت مکانی در شدددناسدددایی مؤدیان :جز عجایب توجه جمام در جمور حکومتدجری ،توجه
جیشمممان بمه مگماطق مختلف جسمممت .ح مممرت در نامه 53خطاب به مالک میررماید«:برجی دورترین
مسملمانان نمانگد نزدیك ترین آنان سهمی مساوی وجود دجرد و تو مسؤول رعایت آن می باشی» .جز جینرو،
حکومت جسمالمی مسمؤول رعایت سهم مساوی برجی دورترین مسلمانان نمانگد نزدیکترینشان جست .لذج
با تطلیق سممخن جمام و مخاطب سممخن جمام در نامه 53که ررماندجر جمام در مصممر جسممت ،جسمممتگلاط
میشمود که در مسماله مالیات و بهویژ شگاسایی مؤدیان باید توجه به موبعیت مکانی رج در صدر برنامهنای
مالیاتی لحاظ نمود.

6

 .9توجده بده دولدت مرکزی در مدالیاتها :9جمام در دو صمممورت توجه کارگزجرجن مالیاتی رج بیشتر به دولت
مرکزی معطوف میکردند :نخسمممت؛ دریارت دسمممتورجلعم نا و دوم؛ جرسمممال بخشمممی جز مالیات به خزجنه
مرکزی(مابقی مالیات نم باید تحت دسممتورجلعم دولت در صممورت صممالحدید در نمان مگطقه مصممرف
شمود) .جرسمال نامهنای جمام و صدور دستورجلعم نا در موجرد گوناگون گویای سیر عملی ح رت در
جین زمیگمه جسمممت .نمنگین جسمممتگلاط جز نامهی 5جمام آن جسمممت که ررماندجری مگطقهجی باید تحت
بوجنین حکومت مرکزی عم نماید .و جما در مورد جرسمال بخشی جز مالیاتنا به دولت مرکزی ،جمام در
پمایمان نامه 25نهججللالغه خطاب به کارگزجرجن مالیاتی میررمایگد(« :جموجل جم آوری شمممد ) رج به رردی
که جطمیگان ندجری ،و نسملت به جموجل مسملمین دلسموز نیست ،مسپار ،تا آنرج به پیشوجی مسلمین برساند و
 .1توجه به موقعیت مکانی یا عدالت منطقهای در شناسایی مؤدیان دو جنبه دارد .1 :شناسایی مؤدیان یعنی اینکه چه کسانی
مشمولبوده و در صورت برخورداری یا عدم برخورداری از معافیت ادله چیست و چرا باید مالیات پرداخت نمایند .بهعنوان مثال
آیا فردی که در حومهی زابد کارخانهای احداث میکند با فردی دیگر لکن با شغد یکسان و میزان تولید یکسان که در حومهی تهران
حضور دارد ،باید یکسان انگاشته شوند؟  .۲برخورداری افراد از سهمی مساوی یعنی میزان دور بودن از امکانات به معنای عدم
بهرهمندی مساوی است ،واین یعنی ایجاد ادله ی تخفیف برای معافیت و تخفیف ،و این یعنی در شناسایی مؤدیان باید به موقعیت
مکانی و منطقهای مؤدی توجه شود.
 .2اگر ممیزین توجه به دسرتورالعمد های دولت مرکزی را کنار بگذارند و خودسرانه عمد نمایند هر لحظه ممکن است از دایرهی
عدالت و ایضرا مساوات مدنظر دولت اسالمی فاصله بگیرند .ضمنا باید توجه شود که هد اصلی از این رهیافت ها توجه به آنها
در هنگام تقنین مالیاتی است.
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پردجخت نستگد بهدرستی تشخیص دجد شوند.

11

جو در میان آنها تقسمممیم گردجند .در رسممماندن حیوجنات آنرج به دسمممت چوپانی که خیرخوج و مهربان ،جمین و
حارد ،که نه سمختگیر باشمد و نه سمتمکار ،نه تگد برجند و نه حیوجنات رج خسمته کگد ،بسمپار .سپس آننه جز
بیمتجلممال جم آوری شمممد برجی ما بفرسمممت ،تا در نیازنایی که خدج ججاز ررمود مصمممرف کگیم .نر گا
حیوجنات رج به دسمت رردی جمین سمپردی ،به جو سممفارش کن تا بین شمتر و نوزجدش جدجیی نیفکگد ،و شمیر
آن رج ندوشمد تا به بنهجش زیانی وجرد نشمود .در سموجر شدن بر شترجن عدجلت رج رعایت کگد ،و مرجعات حال
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

شتر خسته یا زخمی رج که سوجری دجدن برجی جو سخت جست بگماید».
 .5اعطدای معدافیدت به محرومان و مسدددتادددعفان :یکی جز مسمممؤولیتنای حکومت جسمممالمی جز نظر جمام
علی دلجویی و رسیدگی به جمور سالخوردگان بینار و یتیمان خردسال جست .ح رت در نامه 53
میررممایگمد« :خمدج رج خمدج رج در خصمممو

طلقمات پمایین و محروم جمامعمه ،که نیز چار جی ندجرند[ ،و

علارتگد] جز زمینگیرجن ،نیازمگدجن ،گررتارجن ،دردمگدجن .نمانا در جین طلقه محروم گرونی خویشتندجری
کرد  ،و گرونی بمه گدجیی دسمممت نیاز بر میدجرند ،پس برجی خدج پاسمممدجر حقی باش که خدجوند برجی جین
طلقه معین ررمود جسمت :بخشمی جز بیتجلمال ،و بخشمی جز غله نای زمین نای غگیمتی جسالم رج در نر
شمممهری بمه طلقمات پایین جختصممما

د  .»...عالو بر جسمممتفاد جز جین نکته در تامین ججتماعی و توجزن

ججتماعی ،میتوجن جسمتگلاط نمود که در صمورت جیگکه مؤدیجی سرپرستی جررجد سالخورد و یا یتیمی رج بر
عهد دجرد جز تخفیف مالیاتی بهر مگد شمممود و یا آنکه دولت جسمممالمی جررجد مسمممت مممعفی رج که مشممممول
مالیاتجند ،معاریت کام جعطا کگد.
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 .8اعطای تخفیف به ورشدکسدتگان و خسدارتدیدگان :ح رت جمیر در نامه 53میررمایگد« :جی مالك
نیز وسممیله جی برجی جلب جعتماد وجلی به رعیت بهتر جز نیکوکاری به مردم ،و تخفیف مالیات ،و عدم ججلار
مردم به کاری که دوسمممت ندجرند ،نمی باشمممد ،پس در جین رج آنقدر بکوش تا به ورادجری رعیت ،خوشممملین
شمموی ،که جین خوشمملیگی رنج طوالنی مشممکالت رج جز تو بر میدجرد» .بگابرجین ،بحث تخفیف مالیاتی مقوم
جسممماس حکومت میباشمممد .جمام در جای دیگر جز نامه 53میررمایگد« :جگر مردم شمممکایت کردند ،جز
سمممگگیگی مالیات ،یا آرتزدگی ،یا خشمممك شمممدن آب چشممممه نا ،یا کمی بارجن ،یا خرجب شمممدن زمین در
سمیالب نا ،یا خشکسالی ،در گررتن مالیات به میزجنی تخفیف د تا جمورشان سامان گیرد ،و نرگز تخفیف
دجدن در خرجث تو رج نگرجن نسازد زیرج آن ،جندوختهجی جست که در آبادجنی شهرنای تو ،و آرجستن والیتنای
تو نقش دجرد ،و رعیت تو رج میستایگد ،و تو جز گسترش عدجلت میان مردم خشگود خوجنی شد ،و به جرزجیش
بوت آنان تکیه خوجنی کرد ،بدجننه در نزدشمان جندوختی و به آنان بخشمیدی ،و با گسترش عدجلت در بین
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مردم ،و مهربمانی بما رعیمت ،بمه آنمان جطمیگمان خوجنی دجشمممت ،آنگما جگر در آیگمد کماری پیش آیمد و به
عهد شممان بگذجری ،با شممادمانی خوجنگد پذیررت ،زیرج عمرجن و آبادی ،بدرت تحم مردم رج زیاد میکگد.
نمانا ویرجنی زمین به جهت تگگدسممتی کشمماورزجن جسممت ،و تگگدسممتی کشمماورزجن ،به جهت غارت جموجل جز
 .9ایجداد زمینده تجدارت سدددالم بده وسدددیلده مدالیدات :جز سمممفارشنای جمام که جمروز در وضممم برخی
مالیاتنای غیرمسمتقیم جز آن میتوجن جسمتفاد نمود جین جست که «باید خرید و رروش در جامعه جسالمی
بهسادگی و با موجزین عدجلت صورت گیرد ،با نرسنایی که بر رروشگد و خریدجر زیانی نرساند»(نهججللالغه،
نامه .)53مالیات باید بهگونهجی وضم شممود که زمیگهسمماز تجارت سممالم شممود چرج که «تجارت سممالم باعث
آرجمش و رضایت جامعه جست»(نمان ،نامه.)53
 .11توجده به آثار نظارتی مالیات بر بازار :دولت جسمممالمی بهعگوجن متولی بازجر مسمممؤول مرجبلت و نظارت بر
بیمتنا میباشمد .توجه به جین نکته آثار ررجوجنی در سمیاسمتگذجری دولت دجرد .مثال در حکومت جسالمی
نم جع ممای جامعه جسممالمی و نم دولت جسممالمی باید جز تشممکی بازجر سممیا جلوگیری نمایگد(6دشممتی،
،1379

 .)192جزجینرو ،دولت جسممالمی میتوجند جز جبزجر مالیات برجی جلوگیری جز تشممکی بازجر سممیا ،

جحتکار و ...جسممتفاد نماید .دولتنا باید در وض م مالیات بهویژ مالیات غیرمسممتقیم به آثار آن بر بیمتنا
توجه ویژ دجشممته باشممگد .جللته در درد جین مطلب نلاید دچار جررجط شممد و یکسممویه نگا کرد ،بلکه باید به
آثار جگلی(پیامدنای خارجی) وضم مالیات نیز توجه نمود .مثال وبتی دولت جسممالمی مشمماند میکگد که
بیممت ججار مسمممکن بهطور رزجیگد در حال جرزجیش جسمممت میتوجند با وضممم مالیات بر خانهنای خالی،
عرضمه مسمکن(جهت ججار ) رج بهلود بخشمید و سلب کانش بیمت ججار شود .در وض جین نوع مالیات
باید توجه دجشممت که مالیات بر عایدی مسممکن سمملب کانش بیش جز جندجز تقاضممای سممرمایهجی مسممکن و
کانش سمرمایهگذجری در بخش مسمکن نشود که به تل آن عرضه مسکن مجدد کانش یابد .نکته مهمی
 .1بازرگانان مردمی آرامند ،و از سرتیزهجو یی آنان ترسری وجود نخواهد داشرت ،مردمی آشتی لبند که فتنهانگیزی ندارند .در کار
آنها بیندیش چه در شرهری باشند که تو بسر می بری ،یا در شهرهای دیگر ،با توجه به آنچه که تذکر دادم .اینرا هم بدان که در میان
بازرگانان ،کسرانی هم هسرتند که تن نظر و بدمعامله و بخید و احتکار کنندهاند ،که تنها با زورگو یی به سرود خود می اندیشند .و
کا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشررند ،که این سررودجو یی و گرانفروشرری برای همه افراد جامعه زیانبار ،و عیب بزرگی بر
زمرامدار اسررت .پا ،از احتکار کا جلوگیری کن ،که رسررول خدا  از آن جلوگیری میکرد ،باید خرید و فروش در جامعه
اسرالمی ،بهسرادگی و با موازین عدالت انجام گیرد ،با نرخ هایی که بر فروشرنده و خریدار زیانی نرسراند ،کسی که پا از منع تو
احتکار کند ،او را کیفر ده تا عبرت دیگران شودّ ،اما در کیفر او اسرا نکن(نهجالبالغه ،نامه.)۳۵
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رهیافت عدالت مالیاتی در نهجالبالغه؛ مقایسه با اصول مالیاتی علم اقتصاد

طرف زمامدجرجنی جست که به آیگد حکومتشان جعتماد ندجرند ،و جز تاریخ گذشتگان علرت نمیگیرند».
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که جز ملاحث جین بسمت جستگلاط میشود جین جست که در جامعهی جسالمی چیزی به عگوجن عدم دخالت
دولمت در جمور بیمتگذجری در زمان آشمممفتگی بازجر وجود ندجرد .حتی در زماننایی که آشمممفتگی در بازجر
وجود ندجرد نیز وهیفه نظارت دولت کماکان به بوت خود بابی جست.
 .11خوداظهداری اولیده در مدالیداتهدا :بما توجه به سمممخن جمام علی در نامه 25در مییابیم که در جخذ
ممالیمات شمممرط جولیمه خودجههاری جسمممت .جمام جز کارگزجرجن مالیاتی میخوجند به مردم بگویگد« :جی
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

بگدگان خدج ،مرج ولی خدج و جانشمین جو بهسموی شمما ررسمتاد  ،تا حق خدج رج که در جموجل شماست تحوی
گیرم ،آیا در جموجل شمما حقی جست که به نمایگد جو بپردجزید»؟ .جللته در جدجمه جین نامه جمام میگوید جز
کسمی که در پاسمخ نه گفته درگذر و دیگر به جو مرججعه نکن .لکن به نظر نگارند با توجه به سخن جمام
در نامه 53که دسمتور به بررسمی جمور خرجثدنگدگان میدند میتوجن جسمتگلاط نمود که جص خودجههاری
جولیه مقدم جسمت ولی مگاراتی با بررسمی جههارجت مؤدی ندجرد ،بلکه جحتماال در نامه 25سخن جمام جنمیت
جلهی بودن ممالیمات رج بیشتر نممایان میسمممازد زیرج مورد دسمممتور جمام در جین نامه ،زکات بود جما در مورد
خرجث در نامه ،53به مالک دستور وجررسی جمور رج میدند.
 .12الهی بودن مدالیدات در حکومدت اسدددالمی :جممام در نمامه 25به کارگزجرجن مالیاتی میگوید جز مردم
بپرسممگد« :جی بگدگان خدج ،مرج ولی خدج و جانشممین جو به سمموی شممما ررسممتاد  ،تا حق خدج رج که در جموجل
شممماسممت تحوی گیرم ،آیا در جموجل شممما حقی جسممت که به نمایگد جو بپردجزید»؟ در جین سمموجل میتوجن
بهسمممادگی جسمممتگلاط نمود که مالیاتنا در جسمممالم جلهی بود و نمان وجه پردجخت حق خدجوند در جموجل
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جسمممت .جگر مامورجن دجرجیی و جخذ مالیات ،جخالق جسمممالمی رج رعایت کگگد و مالیات رج بهعگوجن یک وهیفه
جلهی بشممگاسممانگد و با توجضم و رروتگی با مالیاتدنگدگان برخورد کگگد ،جثرجت چشمممگیری در روجبط مردم و
دولت خوجند دجشمممت(دشمممتی،1379 ،

 .)251تذکر جمام در جبتدجی نامه 26نهججللالغه خطاب به

کارگزجرجن مالیاتی 6ر آورد جخالبی و عملی در دو جگله دجرد که موید نمین موضوع جست:
.1جگله تذکری جخالبی برجی آحاد ملت.

 .1او را بره تر از خدا در اسرررار پنهانی ،و اعمال مخفی سررفارش میکنم ،آنجا که هیچ گواهی غیر از او ،و نمایندهای جز خدا
نیسرت .سفارش میکنم که مبادا در ظاهر خدا را ا اعت ،و در خلوت نافرمانی کند ،و اینکه آشکار و پنهانش ،و گفتار و کردارش
در تضراد نباشرد ،امانت الهی را پرداخته ،عبادت را خالنرانه انجام دهد .به او سفارش میکنم با مردم تندخو نباشد ،به آنها دروغ
نگو ید ،با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد بیاعتنایی نکند ،زیرا مردم برادران دینی ،و یاریدهندگان در اسررتخراج حقو
الهی میباشند(نهجالبالغه ،نامه.)۲۲
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.2جگلمه تمذکری ویژ برجی کمارگزجرجن ممالیاتی جز جین حیث که جوال؛ خدج رج نموجر در نظر بگیرند و ثانیا؛ به
تل توجه به خدج ،در خلوت و جلوت یکسان باشگد.
 .17بررسدددی رفتار کارگزاران مالیاتی :جمام در نامه 53جز مالک میخوجند« :سمممپس در جمور کارمگدجنت
بیگدیش ،و پس جز آزمایش به کارشمان بگمار ،با می شخصی و بدون مشورت با دیگرجن آنان رج به کارنای

رهیافت عدالت مالیاتی در نهجالبالغه؛ مقایسه با اصول مالیاتی علم اقتصاد

جبتصممماد ،بما رنیمارت عدجلت در مالیات جز مگظر جمام علی در نهججللالغه خوجند شمممد (جللته مگظور جز
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مختلف وجدجر نکن ،زیرج نوعی سمممتمگری و خیمانمت جسمممت .کمارگزجرجن دولتی رج جز میان مردمی باتجربه و
باحیا ،جز خاندجننای پاکیز و باتقوی ،که در مسلمانی سابقه درخشانی دجرند جنتخاب کن ،زیرج جخالق آنان
گرجمی تر ،و آبرویشممان محفوظتر ،و طم ورزی شممان کمتر ،و آیگد نگری آنان بیشممتر جسممت .سممپس روزی
ررجوجن بر آنان جرزجنی دجر ،که با گررتن حقوق کاری در جصمالح خود بیشمتر میکوشگد ،و با بی نیازی ،دست
به جموجل بیتجلمال نمیزنگد ،و جتمام حجتی جسمممت بر آنان که جگر ررمانت رج نپذیرند و یا در جمانت تو خیانت
کگگد .سمپس ررتار کارگزجرجن رج بررسمی کن ،و جاسموسمانی رجسمتگو و وراپیشه بر آنان بگمار ،که مرجبلت و
بمازرسمممی پگهانی تو جز کار آنان ،سممملب جمانتدجری ،و مهربانی با رعیت خوجند بود .و جز نمکارجن نزدیکت
سممخت مرجبلت کن ،و جگر یکی جز آنان دسممت به خیانت زد ،و گزجرش جاسمموسممان تو نم آن خیانت رج تأیید
کرد ،بمه نمین مقمدجر گوجنی بگماعمت کرد جو رج با تازیانه کیفر کن ،و آننه جز جموجل که در جختیار دجرد جز جو
بازپس گیر ،سپس جو رج خوجر دجر ،و خیانتکار بشمار ،و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».
 .5مقایسه رهیافت عدالت مالیاتی از منظر نهجالبالغه با اصول مالیاتی علم اقتصاد

نگرش درسمت به معگای عدجلت ،سملب جنطلاق درسمتتر بین جصول مگدرث در ذی ملحث مالیات در علم
جنطلاق یکسمان بودن دو مفهوم نیسمت) .جگر عدجلت ،به معگای شماخصمی که سلب برجر گررتن نر چیزی
در جای درسمممت آن میشمممود در نظر گررته شمممود و جی ممما ربوبیت عادالنه خدجوند ،و تالش بگد در یارتن
صمممل ه جلهی به معگای ههور نرچه بیشتر عدجلت در زندگی رردی و ججتماعی جنسمممان تعلیر شمممود ،دیگر
تقسمیمبگدی نزجرجن جص دیگر ذی جص عدجلت جگله جنتزجعی یارته و تگها کمکی برجی درد بهتر مفهوم
عدجلت خوجند بود ،نه شمماخصممی مسممتق جز عدجلت .تفاوت بین مکاتب ذی جندیشممه د یسممم 6با جندیشممه
جسمممالمی در بحث ربوبیت پروردگار و تدبیر جاری خدجوند باعث شمممد که گانی عدجلت ررجموش شمممود و یا

1 Deism:
تفکری که خداوند را بهعنوان خالق قبول دارد اما بهعنوان مدبر قبول ندارد.
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نیارتن شماخصمی برجی جندجزگیری آن ،سلب طرد در ملاحث علمی شود ،در صورتیکه بگیان جندیشه جسالم
بر تحقق عدجلت در جامعه در نمه عرصممهنا شممک گررته جسممت .لذج نرگا با شمماخصنای مادی بربرجری
عدجلت ت ممین نشمود ربوبیت پروردگار و جعتقاد به جص معاد جلرجنکگگد نمه کسرینا خوجند بود .جللته
جین به معگی برونررت جز بنبسمت رکری نیست بلکه ناشی جز تفاوت در بگیاننای جندیشهجی در دو مکتب
میباشد.
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

با درد مطلب روق و مقایسممه جص م عدجلت با سممایر جصممول مالیاتی در علم جبتصمماد ،بدسممت میآید که در
صمورت مشمخص نلودن مالیاتنا جصمال عدجلت محقق نخوجند شمد(رویکرد دین در مالیاتنای جسالمی
در رقه ،بر مشمممخص بودن تمامی جوجنب مالیات جسمممت) و جگر مسمممیری کمنزیگهتر برجی دریارت مالیات
وجود دجشممته باشممد و جنتخاب نشممود ،به دلی عدم برجر دجدن آن در جای خود(جنتخاب مسممیر کمنزیگهتر)
مجمددج جز مسمممیر عمدجلت دور شمممد جیم .روشمممن جسمممت نرچه مسمممیر دریارت مالیات در صمممورت وجود
سمه جلوصمولتر شمود زمیگهسماز تحقق عدجلت شد جیم زیرج مالیات در مسیر بایسته خود برجر گررته جست.
بگابرجین ،وبتی در علم جبتصممماد جز جصمممول مالیاتی مختلف نام برد میشمممود جگر ندف جنتزجع مفهوم برجی
درد درسممت باشممد جیرجدی وجرد نیسممت لکن جگر برجی آنها جسممتقالل مانوی با شممویم بیانگر عدم درد
صممحی ما جز مفهوم عدجلت خوجند بود؛ بدیهی جسممت که با جین تعریف جص م عدجلت تگها مگتهی به عدجلت
جرقی و عمودی نخوجند شد ،بلکه تمام تالشنا ،سلب تحقق جوجنب گوناگون عدجلت خوجند شد.
وبتی گفته میشود در حکومت برخاسته جز جندیشه علوی ،مالیات باید بهگونهجی وض شود که مان آبادجنی
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نشمود مصمدجق عدم هلم و جنتخاب مسمیر کمنزیگهتر و سمه جلوصولتر میباشد .یعگی جگر طوری مالیات
تعیین شمممود کمه جنگیز ی رونق تولیمد رج تقویت نماید دولت جسمممالمی میتوجند بدون طی کردن مسمممیری
بیشتر(دریارت و بازتوزی ثروت) به نمان مقصود برسد و موجب آبادجنی و رونق تولید شود.
عمدم جیجماد محرومیت جز حقوق مشمممروع عالو بر آنکه سممملب جلوگیری جز هلم به ناتوجنان مالی در زمان
جشمتلانات محاسملاتی میشمود ،ندجیتگر یک نظام مالیاتی برجی با شدن حقوق حدجبلی برجی مؤدیان
میباشممد .مثال ملتگی بر جین جصم در تدوین نظام مالیاتی برجی تمامی مؤدیان یک مللغ رج بهعگوجن حدجب
درآمد جهت برخوردجری جز حقوق مشروع در نظر گررته و سپس مازجد بر آن ،مشمول مالیات(جللته متگاسب
با سممط درآمد مؤدی) میشممود .لذج مطابق با جین رنیارت ،جصمم توجنایی پردجخت تگها جگلهی کوچکی جز
آن محسوب میشود.
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خوشمممرویی ممامورجن ممالیماتی در نظام مالیات جسمممالمی ویژگی بارز و بیانکگگد خالصمممهجی جز مجموعه
محاسممن جخالبی جسممت که یک مامور مالیاتی باید متخلق به آن باشممد .جین مجموعه محاسممن جخالبی در
نهججللالغه به صممورت.1 :نترسمماندن مسمملمانان .2عدم تحکم و زورگویی .3یادآوری جلهی بودن مالیات(و
جسمت .ضممن آنکه جختالط توصمیهنای ح رت به کارگزجرجن مالیاتی با جخالق بیانگر جنمیت جخالق
کارگزجرجن میباشممد .نتیجه خوشممرویی مامورجن مالیاتی سمملب تشممری دبیق بوجنین برجی مؤدیان (جصمم
جطمیگان) و در نتیجه سممملب سمممه جلوصمممولتر شمممدن مسمممیر دریارت مالیاتنا میشمممود .عالو بر آن
نزیگمهنمای وصمممول ممالیات با خوشمممرویی مامورجن مالیاتی کانش مییابد .در نهایت با توجه به سمممخن
جمام ،در تقگین مالیاتی باید آییننامهنای سمیستم پردجخت کارکگان به نحوی تگظیم شود که در صورت
عدم وبوع تکریم مؤدیان به صورت جولیه(جخالبی) ،کارکگان (بهصورت ثانویه) مکلف بهرعایت آن شوند.
در نگارش برنامه مالیاتی تحت نظام علوی جهت تحقق عدم هلم به مؤدیان مالیاتی ،عالو بر آنکه جصممم
عدجلت در علم جبتصماد پاسخ دجد میشود ،با رعایت جین جص در جخذ مالیات ،به مشخص بودن مالیاتنا
و نزیگهنای کمتر در وصمول مالیاتنا نیز مگتهی میشمود .زیرج جگر جع ای جامعه جسالمی به علت عدم
تقگین صممحی و جطالعرسممانی جز وهایف خود مطل نگردند خود نوعی هلم در حق آنان روج دجشممته شممد
جسمت؛ ضممن آنکه در صمورت وجود جمکان صمررهجویی در وصمول مالیاتنا جز آن شرجیط بهر برد نشد
جست.
توجه به موبعیت مکانی در شممگاسممایی مؤدیان مالیاتی سمملب جیجاد جنگیز برجی مؤدیان نزدیکتر به مرکز
حکوممت برجی پردجخت مالیات شمممد و ذنن رج جز جیجاد تلعیض در حق خود ،خالی نگه میدجرد .عالو بر
آنکه رعایت جین جصم سمملب عدم هلم به مؤدیان نیز میگردد ،سمملب کمنزیگهتر شممدن دریارت مالیاتنا
نیز میشود.
توجه به دولت مرکزی در مالیاتنا سملب بربرجری جصم مشخص بودن یا جطمیگان در مالیاتنا میگردد.
با توجه به دولت مرکزی بوجنین به صممورت متمرکز تدوین گشممته و یکسممان بودن بوجنین برجی ک حکومت
سمملب بربرجری جطمیگان مؤدیان در ک جامعه جسمممالمی میشممود .ضممممن آنکه توجه به دولت مرکزی در
مسمممیر مصمممرف مالیاتنا آثار ررجوجنی برجی حکومت جسمممالمی(حکومتنا) دجرد .دولت مرکزی میتوجند با
بربرجری ساز وکارنای ویژ سلب حدجب شدن نزیگه وصول مالیات در ک حکومت شود.
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یادآوری بوجنین به شممک صممحی و کام )  .4عدم کوتانی در سممالم و تعارف کردن و ...جز آننا یاد شممد
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جعطای معاریت به محرومان و مسمت معفان و یا دجدن تخفیف به ورشکستگان و خسارتدیدگان و یا جهت
جلمب توجه مردم به حکومت ،سممملب عدم هلم به طلقه محروم و خا

میشمممود .در کاربرد جین جصممم

مهمترین نکتهجی که باید رعایت شود مشخص بودن بوجنین جین موضوع و جطالعرسانی دبیق میباشد .با
جین دبت نظر ،رعایت جین جص سلب بربرجری موجلات عدجلت مالیاتی میشود.
جیجاد زمیگه تجارت سمالم و نظارت بر بازجر جز وهایف دولت جسمالمی بود و جین جص عالو بر جدلهی دیگر
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جوال ،مقوم نظر دخالت دولت در جبتصمماد جز مگظر دین میباشممد و ثانیا ،کارکرد جین جصم نشمماندنگد جوجز
عقلی و روجیی برجی وضممم مالیاتنای جدید برجی حکومت جسمممالمی جسمممت .لذج دولت جسمممالمی میتوجند
عالو بر سمایر جبزجرنا جز مالیات جهت تگظیم بازجر جستفاد نماید .کارکرد جین جص در وض مالیاتنا سلب
جیجاد عدجلت ججتماعی جبتصمادی در بطن جامعه خوجند شمد و جین نمان نگا کالن دین به جامعه جست و
نقص جصممول مالیاتی کالسممیکنا در نگا خرد صممرف ،به آثار مالیاتنا رج ندجرد .جزجینرو ،عالو بر جثر یاد
شمد جز جین جص در وض مالیاتنای غیرمستقیم بسیار میتوجن جستفاد نمود تا مالیاتنای غیرمستقیم
به سمت عادالنهتر شدن حرکت نمایگد .جثر جین جص زمانی بیشتر خوجند بود که جطمیگانبخشی(مشخص
بودن) در آن رعایت شد باشد.
رعایت جصمم خودجههاری جولیه در مالیاتنای جسممالمی سمملب صممررهجویی در نزیگهنای شممگاسممایی و
وصممول مالیات خوجند شممد .رعایت جین جص م در مالیاتنای جسممالمی میتوجند بیانگر جعتماد جولیه دولت
جسمالمی نسملت به آحاد جامعه باشد .ضمن آنکه به کمک جین جص و جص جلهی بودن مالیاتنا میتوجن
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مروث صمدجبت جولیه(بهعگوجن پایه جسماسی برجی نظام جسالمی بهیگه) نیز شد(صدجبت ثانویه به معگی جیجاد
شممرجیطی جسممت که جمکان تخطی و دروغ وجود ندجشممته باشممد؛ لذج عدم وجود صممدجبت جولیه دلیلی بر عدم
کارجیی نظام دیگی نیست).
جصم جلهی بودن مالیاتنا عالو بر آنکه بیانگر دجشمتن تایید دین برجی مالیاتنای جسمالمی(به ضرورت
روجیی و عقلی) جست ،سلب جشتیاق برجی پردجخت جز سوی مؤمگان شد و عالو بر آنکه نزیگهنای وصول
مالیات رج کانش میدند ،باعث سمه جلوصولتر شدن مالیاتنا نیز میگردد .زمانی که در تفکر مادی به
بنبست رکری در تعارض مگار جررجد و ...بر میخوریم ،جین جص مسیر برونررت جز جین بنبست رج نمایان
میسمممازد .ررض کگید دو نفر با توجنایی و ررصمممت مسممماوی ،ولی با جنتخابنای متفاوت در جبتصممماد وجود
دجرند ،یکی با جنتخاب کار آسممانتر و سمماعات کار کمتر در برجبر حقوق کمتر و تفری بیشتر مالیات کمتری
میپردجزد ،لکن دیگری بمما کممار و تالش بیشتر و درآمممد بمماالتر مممالیممات بیشتری میدنممد و در وجب جور
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مخارث ججتماعی ررد جول رج نم میکشمممد .جین ررتار ،مالیه عمومی رج غیرمگصمممفانه میکگد(جسمممتیگلیتز،
 ،1392ث .)125/2در جسمممالم بمه دلیم جلهی بودن ممالیماتنا (با نگا به ججر جخروی جمور) مؤمگان خود
ملادرت به پردجخت مینمایگد و حقوق جلهی موجود در جموجل خود رج پردجخت میکگگد .جز جینرو جین جشممکال
آننه که بعد جز بررسمممی خودجههارینای جولیه مؤدیان مالیاتی توسمممط مامورجن مالیاتی جنجام میگیرد باید
نموجر مورد نظارت و بررسمممی برجر گیرد تا موجب جعمال سمممتم در حق کسمممی نگردد .ضممممن آنکه وبتی
ممیزجن مالیاتی جز بررسممی عملکرد خود مطمئن باشممگد با دبت بیشتری کار خود رج جنجام دجد و عالو بر
وصمول سری تر مالیات باعث میشوند که در حدجبلیترین حالت خود سلب رعایت عدجلت جرقی و عمودی
نیز گردد .ضمن آنکه با عملکرد درست مامورجن مالیاتی جص جطمیگان نیز دبیقتر رعایت میشود.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

در حکومت جسمالمی و برجی تشمکی دولت جسالمی باید توجه به مساله عدجلت ،در صدر برنامهنای دولت
جسمالمی برجر گیرد .دولت جسمالمی جهت پوشش نزیگهنای خود و ججرجی برنامهنای عدجلتمحور نیاز به
جخمذ ممالیمات دجرد کمه در جم آوری جین ممالیماتنما باید به رنیارت عدجلت تحت تجربهی حکومت علوی
جنتمام ویژ دجشمممته باشمممد .با دبت در رنیارت عدجلت مالیاتی در نهججللالغه و مقایسمممه بین جصمممول جین
رنیارت با جصول مالیاتی در علم جبتصاد ،جین نتایج بدست آمد:
 .1در نظام جبتصماد جسمالمی علوی جصمول مالیاتی دبیق و کاربردی وجود دجرد که بسمیار کام تر جز جصول
مدون در علم جبتصاد جست و تحت عگوجن رنیارت عدجلت مالیاتی مطرح گردید.
 .2سمممرلوحمهی جصمممول ممالیاتی در دریارت مالیاتنا در دولت علوی ،رعایت عدجلت در تمامی جوجنب آن
میباشد.
 .3وبتی رنیارت عدجلت مالیاتی با بهکارگیری تمام جوجنب آن در دسمتورکار دولت جسالمی برجر گیرد عالو
بر آنکه جصممول مالیاتی کالسممیک در علم جبتصمماد به طریق جولی رعایت شممد  ،نوجبص آن نیز پوشممش دجد
خوجند شد.
با توجه به جین نتایج پیشگهاد میشود که در تدوین دولت جسالمی و بانونگذجری مالیاتی بیش جز بهر گیری
جز جندیشمهنای حاصم جز بگیاننای نظام سمرمایهدجری ،به متون و جندیشهنای دیگی ،و تجارب موجود در
حکومت پیاملر و جمام علی دبت شممود .جللته جین سممخن به معگی نفی تجربهنای بشممری نیسممت
بلکه جولویت و جنتخاب مسیر درست رج نمایان میسازد.
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دیگر وجرد نخوجند بود.
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