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 نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.



 
 

 
 


 

  

  فهرست مطالب

 4 ...................................................................................................................... مقدمه -1

 4 .......................................................................................................... عدالت یستیچ -2

 6 ..............................................................................آن در عدالت کارکرد و پول فیوظا -3

 8 ................................................................................ پول ارزش کاهش و یتورم اتیمال -4

 10 ...................................................................... درآمدها ناعادالنه عیتوز و یتورم اتیمال -5

 11 ........................................................................ پول ارزش کاهش از ناشی ضرر جبران -6

 14 .............................................................................................................. يبند جمع -7

 15 .......................................................................................................... مآخذ و منابع -8

 

 

  



 
 

 
 


 

 
  

  مالیات تورمی در ترازوي عدالت

  2، وهاب قلیچ1دکتر محمداسماعیل توسلیتدوین: 

  

   مقدمه - 1

باشد.  هاي دولت به منظور قوام اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشور می لت از جمله اهداف فعالیتبرقراري عدا

زند که با  اما گاهی بنا به ضرورت و به جهت رفع و رجوع نیازهاي اقتصادي کشور، دولت دست به اقداماتی می

از پولی کردن کسري مالیات تورمی ناشی  سعی دارد گزارشاین  ین عدالت همخوانی چندانی ندارد.مواز

  بودجه دولت را در ترازوي عدالت گذاشته و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

  

  چیستی عدالت - 2

فضیلتی  ،. عدالت در نگاه افالطونروي، توازن، حد وسط، انصاف است یانهعدالت در لغت به مفهوم مساوات، م

نگاه او، جامع همه فضایل است. افالطون، عدالت را کند. عدالت از  متعالی است که مابقی فضایل را تنظیم می
                                                             

  هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. عضو 1

 پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. ارشد کارشناس 2



 
 

 
 


 

داند که هر چیزي سر جاي خود نشسته باشد. یعنی یک فرد نظامی را به حکومت  زمانی اجرا شده می

). در 20: 1372نگذارند، یک فرد بازاري به مسند قضاوت ننشیند و هر کسی کار خود را انجام دهد (تفضلی،

. عدالت 2و عدالت تعویضی 1دالت به معناي خاص دو قسم دارد: عدالت توزیعی، ارسطو، ع»معلم اول«دیدگاه 

هاي توزیعی به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد و چگونگی توزیع مشاغل، موقعیتها و اموال و دارائی

و تعویض سازد. عدالت تعویضی به رابطه و نسبت اشیاء با یکدیگر اشاره دارد. در مبادله  عمومی را معلوم می

کاالها باید نسبت برابري مراعات شود تا مبادله در مسیر طبیعی خود انجام پذیرد. به عبارتی بایستی یک نوع 

  .)68-69: 1383برابري و همسنگی در ثمن و مثمن مبادالت و معامالت برقرار باشد (نظري،

یا قراردهی هر چیزي در ، فارابی، عدالت را تناسب و هماهنگی »معلم ثانی«و » مؤسس فلسفه اسالمی«

: 1380داند (جمشیدي، روي و نقصان می جاي خود، رعایت حدود هر چیزي و پرهیز و دوري از افراط و زیاده

حقی به حق خودش و  مسکویه عدل را قرار گرفتن هر چیزي به جاي خودش و رساندن هر ذي ). ابن300

یمیه یکی از عناوین عدل را عوادالمثل (جبران ). ابن ت42 : 1364داند (طوسی، حفظ روابط بین موجودات می

ارزیابی درست از جبران برابر، باید بر اساس مشابه ساختن و  :گوید داند. وي در این خصوص می ضرر) می

شود و اگر  مقایسه یک چیز با معادل آن انجام شود. جبران یک چیز با معادل آن عدالت واجب نامیده می

شود، اما کاستن از مقدار برابر،  هتر است که به آن احسان مستحب گفته میمقداري بیشتري جبران شود، ب

خلدون، خصیصه ماهوي نظم الهی در  ). عدالت در نگاه ابن521-522: 1963 تیمیه، ظلم محرم است (ابن

توان شش معنا را براي عدالت متصور شد (اخوان  خلدون می کائنات است. با توجه به آثار و آراء ابن
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): عدالت به معناي رعایت اعتدال و حد وسط، عدالت به معناي قراردهی هر چیز در 100: 1377کاظمی،

ها، عدالت به معناي تحقق و اجراي سیاست شرعی، عدالت به معناي تقواپیشگی  جاي خود و رعایت استحقاق

ترین مبناي  و ترك گناهان، عدالت به معناي مصلحت عمومی به بهترین نحو ممکن و عدالت به معناي اصلی

  تأمین عمران و امنیت در جامعه.

» اعطاي کل ذي حق حقه«ترین تعاریف عدالت که  همچنین شهید مطهري با اشاره به یکی از دقیق

دارند  .) به معناي رعایت حقوق افراد و اعطاي حق هر صاحب حق است، بیان می437البالغه، حکمت  (نهج

نظر از فرامین شارع مقدس هستند و عدالت یعنی رعایت و مردم داراي یک رشته حقوق واقعی قطع «که 

رو ما نیز این معنا از عدالت را که به  ). از این64-70و 40-43: 1369(مطهري،» حفظ همین حقوق واقعی

سنّت مستند است و به مفهوم قرارگیري هر چیزي در جایگاه خود و رسیدن حق به صاحب آن است را مالك 

  دهیم. می قرار گزارشخود در این 

توان اذعان داشت که هر اقدام و یا سیاستی که موجب خروج از این قاعده کلی شود و  در مجموع می

عدالتی بوده و مستلزم جبران معادل  دسترسی صاحب حق به حق خودش را با مانع مواجه سازد، مصداق بی

  باشد. می

  

  وظایف پول و کارکرد عدالت در آن -3

د که پول چیزي است که سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره شو در تعریف پول گفته می

ارزش را داشته باشد. براي مبادله و معامله و نیز سنجش ارزش کاال و خدمات نیاز است که یک کاالي مورد 

 رغبت همگانی که میزان ارزش آن معلوم باشد تعیین گردد. پول قابلیت ایفاي این وظیفه را دارد. از آنجاکه



 
 

 
 


 

تغییر مداوم واحدهاي سنجش همچون متر، لیتر، کیلوگرم باعث آشفتگی و نابسامانی در استفاده از اشیا 

روست که حفظ واحد  خواهد شد، تغییر اندازه پول نیز این آشفتگی را در اقتصاد به وجود خواهد آورد. از این

گر پول، حفظ ارزش است که بنا رسد. وظیفه دی سنجش براي سامان مبادالت و معامالت ضروري به نظر می

  ).148: 1384به نظر برخی از اقتصاددانان تمام این ارزش در قدرت خرید پول خالصه می شود (توسلی،

رو پول در  اي از افراد به هر دلیلی میل ندارند که درآمد خود را سریع خرج کنند. از این با این تفاسیر، عده

سازد که افراد قدرت خرید خود را تا زمان خرید و مصرف  فراهم می جایگاه وسیله ذخیره ارزش این امکان را

کاال و خدمات به تعویق بیاندازند. البته این خاصیت، منحصر به پول نیست و زمین، مسکن، سهام، طال و 

باشند. مزیت پول در این است که نقدینگی بسیار باالیی داشته و بر  جواهرات نیز از این ویژگی برخوردار می

توانند به تنهایی جایگزین پول شوند، چراکه  ها ارجحیت دارد؛  ضمن آنکه این موارد، نمی گر اموال و داراییدی

  باشند. پول از وظایف دیگري برخوردار است که این موارد از ایفاي آن وظایف ناتوان می

صاحب حقی  ،پولبا توجه به وظایفی که براي پول برشمردیم، هر فردي از جامعه با در اختیار داشتن 

همان ذخیره  یا کند، وظیفه سوم پول گر می باشد. آنچه این حق را در بعد فردي و خصوصی بیشتر جلوه می

توان اذعان نمود که کارکرد عدالت در صیانت از قدرت خرید و ارزش پول، بیشتر  ارزش است. بدین دلیل می

دارند، افرادي هستند که با اعتماد به  گه میقابلیت تعریف دارد. افرادي که ثروت خود را به شکل پول ن

رو توقع دارند که  اند و از این اعتباري که دولت به پول بخشیده است، سرمایه خود را در قالب آن ذخیره کرده

این ارزش، بدون دلیل و در پی اقدامات نهادي خارجی همچون دولت، کاهش نیابد و وظیفه ذخیره ارزش 

ها و رعایت حقوق افراد و عطا  فا شود. اجراي عدالت به مفهوم رعایت استحقاقبودن پول به طور کامل ای



 
 

 
 


 

باشد که ارزش پول به مرور زمان کاهش نیابد و سرمایه و  حق به او مستلزم همین معنا میکردن حق هر ذي

  ثروت افراد خارج از اختیار و عملکرد آنان مستهلک نشود.

  

  مالیات تورمی و کاهش ارزش پول -4

ها و روش دیگر  پذیرد. یک روش کاهش هزینه ها با دو روش کلی صورت می ن مالی کسري بودجه دولتتامی

باشد. همچنین  هاي جاري و یا عمرانی قابل تقسیم می ها به کاهش هزینه افزایش درآمدها است. کاهش هزینه

ها، فروش طال و  ایش مالیاتافزایش درآمد دولت به ویژه در کشور ما با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، افز

  .ارز در بازار پول و سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و یا استقراض از نظام بانکی قابل تحقق است

هاي جاري و  عمرانی براي کشوري در حال  یابیم که کاهش هزینه هاي اقتصادي درمی با نگاهی به واقعیت

مچنین به دلیل کمبود ظرفیتهاي تولید نفت و باشد. ه کمتر قابل تجویز می ایران،اي همچون  توسعه

هاي  اي در بازار اوپک، کم کشش بودن کاالهاي صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش محدودیت سهمیه

المللی، عدم کارایی نظام اداري و مالیاتی و مسائلی از این دست مانع افزایش  مدیریتی، سیاسی و بین

ترین راه تامین کسري بودجه دولت، استقراض از  ترین و شاید ساده رو راحت نشود. از ای درآمدهاي دولتی می

: 1383شود (توسلی،  باشد که در نهایت به انتشار پول و یا پولی کردن کسر بودجه منجر می بانک مرکزي می

). افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به نحوي که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به 105-75

شود. از آنجاکه این کاهش به مانند وضع  افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می

  شود. تعبیر می »مالیات پنهان«و یا  »مالیات تورمی«باشد از این سیاست به  مالیات بر صاحبان پول می



 
 

 
 


 

ادهاي دیگري همچون ها و روید الزم به ذکر است، غیر از مورد استقراض از بانک مرکزي، سیاست

، تورم وارداتی، و کمبود در بازار ارزضابطه، افزایش تقاضاي عمومی، اختالل  هاي انبساطی بی سیاست

بهره و  هاي تولید همچون سطح دستمزدها، نرخسوءمدیریت انتظارات و ایجاد تورم انتظاري، افزایش هزینه

هاي ساختاري اقتصاد شود، معضالت و نابسامانی هاي حامل انرژي که منجر به کاهش عرضه عمومی می قیمت

همچون کارآمدي پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعیف بودن زیربناهاي فنی، اقتصادي و قانونی، باال بودن 

ناپذیري عرضه و میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش داللی غیرضرور، فقدان نیروي کار متخصص، کشش

اهش ارزش پول ملی اثرگذار در به وجود آمدن و یا تشدید تورم و ک ناپذیري بخش تولید، همه و همهتحرك

  هستند.

بلکه با توجه به تعهدي که در قانون  ،البته بر دولت الزم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول باشد

هاي ارزش  هاي مناسب به مقابله با این نوع کاهش پولی کشور براي حفظ ارزش پول ملی دارد با سیاست

بپردازد. از آنجا که بحث ما محدود به پولی کردن کسر بودجه است سعی داریم در ادامه تنها به بررسی این 

  عامل متمرکز گردیم.

کاهش ارزش پولی که از ناحیه پولی کردن کسر بودجه حاصل می شود، همانند کاهش عیار در مسکوکات 

ال، اصطالحی فقهی است که در رابطه با هر است. نقص در م» نقص در مال«فلزي بوده و این عمل مصداق 

مالی مقتضاي خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختالط شیر با آب به نقص در مال که همان شیر باشد 

، پول که مال اعتباري است نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد انجامد. به همین ترتیب می

گردد. بنابراین  اعتباردهنده به نحو سیاستگذاري انبساطی پولی بدون پشتوانه تولید ملی، براي پول حاصل می

  توان دولت را مسئول این بخش از کاهش و نقصان ارزش پول دانست (همان). می



 
 

 
 


 

توان  هاي ذخیره شده می مالیات تورمی در کاهش ارزش پول و استهالك ارزش با نگاهی به اثرات مخرب

عدالتی و تضییع حقوق آحاد جامعه منجر خواهد شد. چراکه فردي  اذعان داشت که اعمال این سیاست به بی

شود،  که دارایی خود را در قالب پول ذخیره نموده است، با رخداد تورم شاهد کاهش قدرت خرید آن می

نکه در این کاهش دخالت و یا تقصیري داشته باشد. به عبارت بهتر، ارزش پول اعتبار شده به قدرت آ بی

خرید آن است. فرد صاحب پول، مالکیت قدرت خرید آن را در اختیار داشته و به نوعی صاحب حق در 

ن اذن مالک، عدم باشد. از این جهت از بین بردن و یا تضعیف این مالکیت بدو استفاده و یا انتقال آن می

  باشد. عدالتی می رعایت حقوق و مترادف با بی

  

  مالیات تورمی و توزیع ناعادالنه درآمدها - 5

توان  رو می ). از این1371تحقیقات نشان داده است که تورم اثرگذاري منفی بر توزیع درآمدها دارد (کتابی،

هاي مشهود  ع درآمدها دانست. یکی از ویژگیدیگر اثر مخرب مالیات تورمی بر مقوله عدالت را در حوزه توزی

باشد. بدین نحو که قیمت برخی از  ها و درآمدها می مالیات تورمی، عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمت

ها و یا درآمدها افزایش  کاال و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت

شود که درآمد و ثروت  ها و درآمدها موجب آن می در باال و پایین شدن قیمت یابد. این عدم تناسب می

هاي دیگر بهبود یابد (همان). بدیهی است فشار  ها به ضرر طبقات و گروه حقیقی برخی از طبقات و گروه

سنگین این توزیع ناعادالنه بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران و یا 

رساند، به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می شود. خریداران اوراق مشارکت بیشتر احساس می

هایی از این قبیل را  اما طبقۀ مرفه جامعه که امکان تبدیل پول به زمین، مسکن، طال و جواهرات و دارایی



 
 

 
 


 

انند؛ در حالیکه طبقات پائین مدارند؛ با این انتقال از زیان کاهش قدرت خرید پول تا حدي مصون می

درآمدي که پول چندانی براي خرید کاالهاي بادوام همچون زمین و مسکن ندارند و غالباً عمده درآمد خود را 

: 1389پذیرند (قلیچ، کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه میصرف کاالهاي ضروري و مصرفی می

یاست مالیات تورمی به توزیع ناعادالنه درآمدها و افزایش شکاف توان ادعا نمود که س جهت می  از این ).147

  طبقاتی منتج خواهد شد.
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بانک مرکزي و دولت قانوناً و عرفاً متعهد به حفظ ارزش پول ملی هستند و بایستی در قبال این تعهد، ملزم و 

هاي اسالمی و سیره عقال، کاهش سرمایه و ذخایر ارزش  ول و آموزهپاسخگو نیز باشند. از آنجاکه بر اساس اص

افراد جامعه و همچنین برهم زدن معیارهاي سنجش مالی و اقتصادي یک جامعه بدون دلیل و مبنا مورد 

اي براي ذخیره ارزش و معیاري براي  ) و نیز از آنجاکه پول وسیله1383نهی واقع شده است (توسلی، 

توان چنین ادعا نمود که در نظام اسالمی،  ور مالی و اقتصادي مردم جامعه است، میمحاسبه و سنجش ام

دست به اقدامی بزند که منجر به کاهش ارزش پول ملی شود.  ،هیچ نهادي حق ندارد بدون دلیل و مبنا

و مغایر با  زا هاي تورم بدیهی است این الزام براي نهادها و قواي سیاستگذار در پرهیز نمودن از اعمال سیاست

  باشد. اصول عدالت، بیشتر قابل لحاظ می

اي در سطح  هاي جاري و عمرانی، باعث بروز مشکالت عدیده اما از آنجاکه ناتوانی دولت در تامین مالی فعالیت

گردد، اگر امکان تامین مالی دولت از  معیشت، رفاه و اشتغال مردم و همچنین نیل به اهداف کالن نظام می

هزینه کمتر میسر نباشد، دولت براي آنکه به حال خود رها نشود و به عبارتی خود را ورشکسته هاي با  راه



 
 

 
 


 

گردد که البته این  به منظور تامین کسري بودجه خود مجبور به استقراض از بانک مرکزي می ،اعالم ننماید

  باشد. امر به معناي عدم الزام جبران ضرر نمی

م به جبران ضرر ناشی از اعمال این سیاست است، دو علت کلی قابل طرح براي اثبات اینکه دولت اسالمی ملز

است. اول آنکه حاکم اسالمی بنا به دستور شرع موظف است که عدالت را در حکمرانی خود رعایت نماید. از 

رو انجام سیاستی که برهم زننده عدالت توزیعی است مخالف رسالت دولت اسالمی بوده و از این بابت  این

باشد. دوم آنکه، حکم و سیاست حاکمیت شامل هر چیزي است که در دایره  ان خسارت بر عهده او میجبر

شود، خارج از  مصلحت نظام اسالمی قرار گیرد، اما زیانی که از پی اجراي آن حکم یا سیاست مستخرج می

  دایره مصلحت نظام بوده و بایستی این خسارت به نحو مقتضی جبران گردد.

اي از  با ارائه مثالی این مفهوم را بیشتر توضیح داد. اگر مصلحت عمومی حکم نماید که در منطقه شاید بتوان

هاي مجاور باشد؛ بنا بر وجود  شهر، خیابانی براي رفاه حال عموم احداث گردد و این امر منوط به تخریب خانه

ه این تخریب به معناي ایراد ضرر به گیرد. اما از آنجا ک مصلحت باالتر، تخریب منازل در دستور کار قرار می

فرمایند:  باشد. حضرت امام(ره) در این رابطه می باشد، جبران ضرر بر عهده حاکمیت می مالکان منازل می

تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد  حاکم اسالمی می

)؛ بدین معنا که باید معادل و یا بیشتر از ارزش ملک، به 170: 1371ه،نماید (دفتر همکاري حوزه و دانشگا

  صاحب ملک داده شود تا وي متضرر زیانی نگردد.

در قضیه تامین مالی کسري بودجه دولت توسط استقراض از بانک مرکزي که موجب مالیات تورمی و کاهش 

این وظیفه حاکمیت است که اوالً تا جایی که باشد.  شود نیز قضیه تقریباً مشابه همین مثال می ارزش پول می

تر تامین مالی کسري بودجه استفاده نماید، ثانیاً استفاده از روش  هزینه هاي جایگزین و کم امکان دارد از روش



 
 

 
 


 

استقراض از بانک مرکزي به علت اثرات منفی و مخربی که به همراه دارد، صرفاً به نحو موقتی و محدود به 

ده و تبدیل به رویه همیشگی نشود و ثالثاً به منظور اجراي عدالت و بر مبناي قواعد فقهی شرایط اضطراري بو

هاي جبرانی و بازتوزیعی، ضرر تحمیل  اتالف و تسبیب، دولت داراي ضمان است و بایستی با اعمال سیاست

ور احداث خیابان، هاي مجاور به منظ شده را به نحو مطلوبی جبران کند. البته بدیهی است مثال تخریب خانه

سازد اما زیان تورم به همه افراد جامعه وارد شده و به این سادگی  اي محدود وارد می ضرري جزئی به عده

توان اینگونه بیان داشت که با توجه به ابعاد گسترده ضررهاي ناشی  باشد. به عبارت دیگر می قابل جبران نمی

  باشد.  غیرقابل تصور می ،ه طور کاملاز ایجاد تورم، جبران این زیان در سطح کالن ب

انجامد  هاي اقتصادي می بار مالیات تورمی که به ناعدالتی در مجموع با رعایت این موارد شاید بتوان آثار زیان

اي و نه به طور کامل کاهش داد، اما از آنجاکه گاهی طرح سوال، ارزشی کمتر از ارائه تحلیل  را تا حد و اندازه

که این پرسش را مطرح نماییم که مابین رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي، انتخاب با کدام ندارد؛ جا دارد 

توان به  تامین کسري بودجه دولت وجود ندارد، میبراي طرف است؟ آیا در شرایطی که وضعیت اضطراري 

یه قوام نظام بیشتر اقتصادي با استفاده از مالیات تورمی، در تحقق عدالت اقتصادي که ما و رونق منظور رشد

اجتماعی است، خللی وارد نمود؟ به بیان دیگر، آیا براي پیشرفت و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي، 

ساز  تواند رهنمون پوشی کرد؟ این سوالی است که پاسخ آن می از عدالت اقتصادي چشم تا حدي توان می

  سیاستگذاري عادالنه در نظام اقتصادي باشد.
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هاي توسعه اقتصادي با  هاي در حال توسعه همچون ما، مخارج دولت عموماً به جهت اجراي برنامهدر کشور

هاي خصوصی،  گذاري باشد. ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، ناچیز بودن سرمایه افزایش زیادي مواجه می

مدیریتی،  هاي کشش بودن کاالهاي صادراتی و نقصان بازاریابی جهانی براي آنان و همچنین چالش کم

شود. این واقعیت  المللی از جمله عواملی است که مانع رشد درآمدهاي دولت به میزان الزم می سیاسی و بین

ها غالب اوقات خود را مواجه با کسري بودجه ببینند. در این بین استقراض  گردد که این دولت موجب آن می

ترین راه جهت حل مشکل تامین مالی دولت  از بانک مرکزي و یا به عبارتی پولی کردن کسر بودجه ساده

است. تحقیقات ثابت نموده است که با افزایش حجم پول بدین طریق، مالیات تورمی بر صاحبان پول تحمیل 

گیرد. همچنین، مالیات تورمی موجب توزیع ناعادالنه درآمد به  الشعاع قرار می شده و قدرت خرید آنان تحت

گردد. بنا به تعاریفی  و اغنیاء و به ضرر صاحبان درآمدهاي ثابت و فقرا مینفع صاحبان درآمدهاي غیرثابت 

عدالتی و  توان این کاهش ارزش و قدرت خرید پول را مصداقی از بی که از عدالت اقتصادي ارائه دادیم، می

 هاي رو بر دولت ضروري است که تا حد امکان از روش تضییع حقوق صاحبان پول قلمداد نماییم. از این

دیگري غیر از استقراض از بانک مرکزي براي تامین کسري بودجه خود استفاده نموده و در صورت روآوري به 

  این سیاست، ضرر تحمیل شده به اقشار مختلف جامعه را تا حد امکان جبران نماید.
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