
سال
ی/ 

الم
 اس

صاد
 اقت

شی
ژوه

ی پ
علم

مه 
صلنا

ف
دهم

یاز
ره 

شما
 /

43/
اییز

پ
139

0

27

گرايانسان ماداقتصاديیرفتارشناس
میکرقرآندگاهیداز

4/7/1391تاریخ تأیید:2/9/1390تاریخ دریافت:
*نیااصغر هادويعلی______________________________________________________________

چکیده
که اقتصاد متعارف درباره ییهانییتباید؟ آکرلیرا تحلگرايانسان مادياقتصاديرفتارهاتوانیچگونه م
دارد؟ در یسـان همکنـد یمـورد مطـرح مـ   نیـ در امیکـر ده است با آنچه که قرآنکرارائه گرايانسان ماد

همراه دارد؟را بهيها چه آثارتفاوتنیا،استبارهنیدر اییهاتفاوتکهیصورت
منظور ابتـدا جهـت ارائـه    نیايبرا.استها پرسشنیادرصدد پاسخ به به روش توصیفی تحلیلیمقاله

فراگرد نیارائه شود. ایزشیاز فراگرد انگیمیترسمی شود ، کوشیدهپرداختهیمنطق مناسب، به رفتارشناس
دگاهیـ اقتصـاد متعـارف و د  نیکه بردیگیمورد استفاده قرار مياسهیجهت مطالعه مقایعنوان ابزار مناسببه

.استمطرحگرايدرباره رفتار انسان مادمیکرقرآن
؛داردکه نگاه سـطحی اقتصاد متعارفبرخالفه،یامکانات اولعیدرگستره توزدهد هاي تحقیق نشان مییافته

،یزشـ یمسـئله ربـا بـا توجـه بـه فراگـرد انگ      زیـ ندیبه مسئله پرداخته است. در حوزه توليترقیطور دقبهکریم قرآن 
یـی گراتجمـل ز،یـ است. درباره مصـرف ن رشناسانهرفتاینگاه،به رباکریمنگاه قرآنواستترین تفاوت شاخص

.دکنیمطرح مگرايانسان مادیرفتار مصرفبارهدرکریماست که قرآنییهایژگییکی از و
.ییگراربا، تجمله،یامکانات اولعیتوز،یرفتارشناسگرا،يانسان ماد،یزشیفراگرد انگواژگان کلیدي:

,JEL:B10بنديطبقه Z12.

:Email.. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی* alihadavinia@gmail.com.
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مقدمه
؛طور عملی وارد عرصه زندگی اقتصادي بشـر شـد  گرایی از زمان سوداگران بهاگرچه مادي

گرایـی، بـه پـردازش    ها بودند که با انتخاب فلسفه طبیعتلحاظ نظري این فیزیوکراتاما به
ورد این نگرش در الگوي انسان اقتصادي اقتصـاد  اگونه رفتارها پرداختند و دستتئوریک این

این تفاوت است.گرا، نگاه متفاوتی به انسان ماديکریمقرآنالبته نگاه شد؛کالسیک نمایان 
تحلیل رفتارشناسانه آشکار ساخت. راهتوان از را می

شـود ایـن اسـت کـه مجموعـه آیـاتی کـه بـه بیـان          اي کـه در مقالـه دنبـال مـی    فرضیه
تـوان  اند را مـی گرا در گستره توزیع، تولید و مصرف پرداختهاقتصادي انسان مادييرفتارها

در پرتو فراگرد انگیزشی خاصی که در مقاله معرفـی شـده اسـت، مـورد بررسـی قـرار داد.       
منطق تحلیل رفتارهـاي  نخستروشی که انتخاب شده مبتنی بر دو مرحله است: در مرحله 

گـرا در  قرآنی و تفاسیر آن، رفتار انسان ماديهايهتکیه بر آیبا سپسشود؛ انسان معرفی می
توزیع، تولید و مصرف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق با منطق تحلیلی رفتـاري  حوزهسه 

شود.  ارائه شده، بازخوانی می
اي مقاله درصدد است با نگاه رفتارشناسانه به معرفـی فراگـرد انگیزشـی   نخستقسمت 

اما گام تکمیلی براي این منظور وقتی به است؛ مد اتحلیل رفتارهاي انسان کاربپردازد که در 
اي معرفـی شـود کـه    برخی مفاهیم اقتصادي، فراگرد انگیزشـی هرسد که با تکیه بسامان می

قابلیت تحلیل رفتارهاي اقتصادي را دارد. قسـمت دوم مقالـه درصـدد برداشـتن ایـن گـام       
که کریمقرآنتکمیلی است. قسمت سوم مقاله درصدد است که با رجوع به تفسیر آیاتی از 

و بـا  اسـت اولیه، تولید و مصـرف  زیعگرا در سه گستره تومربوط به رفتارهاي انسان مادي
د. کنهاي رفتاري مناسبی را ارائه شده در مقاله، تحلیلتکیه بر فراگرد انگیزشی معرفی
تفسـیري کـه   هايهچه نکتید به این نکته اشاره شود که اگردرباره پیشینه این موضوع با

طور منسجم ما اینکه بها؛شودتفسیري یافت میهايبامورد استفاده قرار گرفته است در کت
کـه  . چنـان استهاي خاص مقاله به آن پرداخته شود و در صدد تحلیل آن برآید، از ویژگی

در بخش نخست نیز که به استخراج فراگرد انگیزش پرداختـه شـده، عناصـر آن در برخـی     
ترکیـب آنهـا کـه منطـق اصـلی      ؛ اماشودها که به آنها ارجاع داده شده است، یافت میکتاب

هاي خاص مقاله است.دهد، از ویژگیحلیل رفتاري را تشکیل میت
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رفتارشناسی
نیاز مقاله تعریف شود:اصطالحات موردشده است، کوششدر اینجا 
برخـی  .)38ص،1384(حقیقـی،  گرا اسـت یک رشته فعالیت هدف) Behavior(رفتار

معرفـت سـوق داده شـده بـه    ، احساسات، ادراك و هاها، تمایلاند رفتار، ترکیب عالقهگفته
براي شناخت طبیعت انسان، ناگزیر .)31ص،1385(استیو و پنی، است طرف هدف خاص 

.)92ص،1385، (رضائیانگیري آن هستیماز مطالعه رفتار و چگونگی شکل
داردرا بـه فعالیـت و انجـام کـار وامـی     يعبارت است از چیزي در درون فرد که ونیاز

)Paul & Blanchard, 1993, p.20(که باعـث  حالتی درونی است،نیازدیگرعبارتبه؛
,Stephen(نظر برسداب بهشود نتیجه معینی جذمی 1993, p.205(.رسـد نیـاز   نظر مـی به
)1378دولتشاهی، محتشم/38ص،1377(کاتلر و آرمسترانگ، احساس کمبود استینوع

ه ؛ اما شخص به آن توجـ وجود داشته باشد، کمبودي حقیقتممکن است در ؛تا یک کمبود
:  نویسدمی(H.A. Murray)هنرى الکساندر مارىنداشته باشد، 

گیـرد و اندیشـه و   سرچشـمه مـی  انساننیاز عبارت است از نیرویى که از ذهنیات و ادراك 
پـردازد تـا وضـع نـامطلوب را در     که فرد به انجام رفتـارى مـی  کندعمل را چنان تنظیم می

(گروهـى  ن تغییر دهد و حالت نارضایتى را به رضایت و ارضاى نیاز تبدیل کنـد عیجهتى م
.)56ص،1370از اساتید، 

؛ خاسـتگاه  است: رفتار همان واکنش موجود زنده در برابر رویدادها )Motives(انگیزه
،1382(پارسـا،  نامندها درونی است یا بیرونی. خاستگاه درونی رفتارها را انگیزه میواکنش

اي رسـیده کـه شـخص را بـه ارضـاي آن نیـاز       نیازي است که به مرحلـه ،انگیزه.)215ص
.)258ص،1379گنجی، /134-125ص،1385علی و فرهنگی، (محبددارمیوا

کنـد؛ در  سمت خـود هـدایت مـی   هاي شما را بهنتیجه یا پایانی است که کوشش،هدف
ه شده است که شالوده اصلی هدف را نیـز  نظر گرفتاین تعریف براي هدف چهار عنصر در

،1379پاکـدل،  (»هـا هزینه«و » زمان«، »نتایج یا پایان«، »فعالیت یا کوشش«دهند: تشکیل می
ــه غلــب هــدف را محــرك خــارجی مــی اشناســان روان.)49ص ــد. در مرحل ــیشنامن از پ

این در حالی است که پس از ایـن مرحلـه،   است؛گیري رفتار، هدف از سنخ تصورات شکل
.استهدف جنبه عینی پیدا کرده و همان پاداش حاصل از رفتار 
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آن رفتـار  راهد کـه از  کر، ترکیب مناسبی را ارائه اصطالحاتاکنون با برقراري پیوند بین 
حقیقـت یابد. این ترکیب که تحت عنوان فراگرد انگیزش مطرح اسـت، در  انسان سامان می

دهد:  رسیدن رفتار را نشان میل به سامانمراح

نیاز، به بر هم سرچشمه که گفته شده. استمبدأ فراگرد انگیزش، نیاز و احساس کمبود 
(برانـدن،  ابتدا باید ماهیت انسان تعریـف شـود  علتهمین گردد و بهمیخوردن توازن باز

و طبیعـتش در نظـر گرفتـه    از آنجا که در این عبارت ماهیت انسان، غریـزه .)31ص، 1385
که اگر ماهیت انسان، فطـرتش  نیاز و هدف، متناسب با آن تعریف شدند. در حالی،دوشمی

د. دربـاره مرحلـه دوم نیـز    نشـو نیاز و هدف متناسب با آن تعریف مـی د، ماهیتشومعرفی 
بنـدي  رتبهمانندبندي نیازها، صورت گرفته استرتبهبارهها که درشکوشتوان به برخی می

ه بـه  باره مرحله توجـ در.)224ص،1382پارسا، /49ص،1389، (فرانکندکر، اشاره مازلو
برداشــت یـا دریافــت، آمـوختن، باورهــا و   ماننـد تـوان از عناصــري  شـرایط محیطـی، مــی  

ایـن مرحلـه   .)128ص،1385(محب علـی و فرهنگـی،   یاد کردهاي اجتماعیگیريموضع
گیـري فـرد کـه    یعنی هر دو اینهـا در تصـمیم  ؛شودیط نهادي میشامل محیط فیزیکی و مح

هی تـوج شناسی، بیهاي رواناین بحثالبته ویژگی اساسی؛ندهستعدي است، مؤثربمرحله
ـ تواند زمینه انتخاب و اختیـار را بـراي فـرد مهیـا     به دوسویه بودن شرایط است که می د. کن

بنـدي وي  بستگی به شرایط درونی فرد و چگونگی رتبـه ،ثرگذاري شرایط اجتماعیاشدت 
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.شـوند ن مـی بنديِ آنها با تکیه بر شـرایط درونـی فـرد معـی    نیازهایش دارد. نیازها و رتبهاز
د. هستنگیري شرایط درونی فرد دانیم که باورها و انتظارات از مؤثرترین عوامل شکلمی

دست آمده و ساختاربندي آنهـا  اطالعات بهن واپسینیز فرد با تکیه بر در مرحله انتخاب
معنا نیست که انتخاب ه آنا این ب؛ امدهدساز، انتخاب خود را انجام میو با عقالنیت بیشینه

ـ فقطیابد. وي بالفاصله تحقق می ق خواهـد یافـت کـه رفتـار فـرد      زمانی این انتخاب تحقّ
ـ   اي باشد که تأمینگونهبه ایـن انتخـاب را، فـراهم آورد و    ق کننده مقـدمات الزم بـراي تحقّ

، دهـی مرحلـه پـاداش  ده اسـت.  کـر گونه باشند که وي آنها را درك شرایط بیرونی نیز همان
شـود.  ثرات شرایط محیطـی، محصـولی حاصـل مـی    اه به رفتار و اي است که با توجمرحله

دسـت آمـده و نیـز بـا     ه به محصـول بـه  فرد با توجمندي هم زمانی است کهمرحله رضایت
کند.  مندي میهایش، احساس رضایتبندي نیازالحظه مقایسه آن با رتبهم

برخـی  بهداردبندي که مندي، با توجه به رتبهدهی و رضایتق مرحله پاداشپس از تحقّ
مانـده همـراه نیازهـاي    ماند. نیازهاي بـاقی شود و برخی باقی مینیازهاي فرد پاسخ داده می

باشد، مبدأ دور بعدي فراگرد انگیزش خواهند بود.آمدهپدیدجدیدي که ممکن است 

اقتصاديرفتارشناسی 
یـاد  » قدرت یک کاال یا خدمت در ارضاي یک خواسـته بشـر  «عنوان ) بهUtility(مطلوبیت

و احساسـات  هـا ذهنی بـوده و مربـوط بـه تمایـل    يامر،که مطلوبیتشده است، در حالی
و موجودیــت فیزیکــی و مــادي نــدارد، بســته بــه فکــر و ذهنیــت اســتدرونــی شــخص 

سرشت، ی و پاكی(دانا(و نه در کاالي مورد مصرف) قرار دارديکننده و در ذهن ومصرف
بودن ذهنی.)127ص،1381پندیک و رابینفیلد، /19ص ،1366/ فرگوسن، 33ص،1381

ردیـده و در فراگـرد انگیـزش،    روانـی بازگ -که به شرایط درونـی  شودمیاعثمطلوبیت ب
وتحلیـل اقتصـادي اغلـب    البته در تجزیه؛جایگاه خود را در مرحله اول و دوم آشکار سازد

سبدهاي بـازار  بارهکننده دربندي رجحان مصرفکردن طبقهاوقات از مطلوبیت براي خالصه
پیـراهن  شـود کتـاب بـه شخصـی بیشـتر از      که گفته مـی وقتی،براي مثال؛شوداستفاده می

منظور این است که خریـد کتـاب فـرد را خشـنودتر از خریـد پیـراهن       ،بخشدمطلوبیت می
.)127ص،1381(پندیک و رابینفیلد، کندمی
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ــایت      ــا رض ــاوت آن ب ــت تف ــرح اس ــت مط ــاره مطلوبی ــه درب ــري ک ــم دیگ ــه مه نکت
)Satisfaction (ه به این تفـاوت در تصـور جایگـاه آنهـا در فراگـرد انگیـزش       است. توج

کـه خـود واژه رضـایت،    . واژه مطلوبیت رضایت قابل انتظار است در صـورتی دارداهمیت 
را در ذهـن مـورد   ییکه خرید کـاال کننده زمانیرساند. مصرفدست آمده را میرضایت به

ـ به فکر مطلوبیتی است کـه مـی  ،دهدبررسی قرار می ا کنـد؛ امـ  د از آن کـاال استحصـال   توان
شود.  رضایت، بعد از استفاده و مصرف آن کاال حاصل می

بنـابراین بـا   ؛همان احساس کمبود استحقیقتامر درونی است و در ،که نیازبیان شد
کنند، عناصر مشترکی دارد. آنچه را که اقتصاددانان درباره مطلوبیت مطرح می

اي تابع رجحان، تابعی است که در آن هر سبد کاال (یـا مجموعـه کاالهـا) ترتیـب رتبـه     
ــن، دارد خاصــی  ــد، /18، ص1ج،1366(فرگوس ــدیک و رابینفیل ــابع .)92ص،1381پن ت

تفاوتی. مجموعه کـاالي  بیب)؛رجحانالف) جوید: رجحان از دو مشخصه اصلی بهره می
ـ  تر در ترتیب رتبهبزرگ ،1381(پنـدیک و رابینفیلـد،   گیـرد االتري قـرار مـی  اي در جـاي ب

بندي نیازها است که در شود، مربوط به مرحله رتبهآنچه در اینجا به آن پرداخته می.)91ص
عـد اسـت کـه    و هزینه مربـوط بـه مرحلـه ب   قیمتشود و بحثآن شرایط درونی لحاظ می

گیرد. ه قرار مییا بیرونی در آن مورد توجمحیطیشرایط 
دکنـ کننـده در بـازار اتکـا مـی    شده مصرفبه رفتار مشاهدهفقطنظریه رجحان آشکار، 

» روانـی -درونـی «نظریه رجحان آشـکار، از روش  .)172ص،1381سرشت، ی و پاكیدانا(
توانـد ذهـن را بـه   تبدیل شده است. چنین تغییر و تحولی می» بیرونی-عینی«به یک روش 

عدي که مربوط به است با مرحله بندي نیازها که امري درونی بسوي تفاوت بین مرحله رتبه
تـوان گفـت کـه در    میحقیقتد. در کن، هدایت باشدمیشرایط محیطی است و امر بیرونی 

بندي، مورد مطالعه قرار گرفته است. این در حالی است کـه  تابع رجحان شرایط درونی رتبه
ده و شـ اقتصـادي مطـرح   هـاي هطالعـ در نظریه رجحان آشکار، مرحله شرایط محیطی در م

فراگرد انگیزش از این جهت تکمیل شده است.
تفاوت مطلوبیت و رضایت، تابع رجحان و نظریه رجحان دربارهاکنون با توجه به آنچه 

تـوان  د و نیز با تکیه بر مطالبی که درباره فراگرد انگیـزش تبیـین شـد، مـی    شآشکار مطرح 
:دکرانگیزش را ترسیم ، فراگرد يدرباره رفتار اقتصاد
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تـوان گفـت نقطـه    م، مـی کنیکننده ترسیم اگر بخواهیم چنین فراگردي را در رفتار تولید
. در مرحله بعد با توجه بـه تـابع   استشروع فراگرد، مطلوبیت درآمد و استراحت براي وي 

بـین درآمـد و اسـتراحت مشـخص     نـوع رابطـه   ،کننـده دارد رجحان آشکاري که هر تولیـد 
د. شـو ن البته هنوز مرحله انتخاب فرا نرسیده است. باید شـرایط محیطـی نیـز معـی    شود؛می

ن کننـده زمـانی معـی   د. ترجیحـات آشـکار تولیـد   هسـتن توابع تولید خالصه شرایط محیطی 
شود که تابع تولید خاصی با توجه به تـابع رجحـان آشـکار وي بیشـترین درآمـد را بـه       می

کننده انتخاب خود را سامان داده و در مرحله ورت است که تولیدآورد. در این صارمغان می
یعنـی کسـب پـاداش و    ؛البته حاصل این رفتار را در مرحلـه بعـد  ؛گیردبروز رفتار قرار می

مندي، خواهد داشت.احساس رضایت

شناسی تحلیل رفتاري با استفاده از فراگرد انگیزشیروش
د:  باشمطرح تواند میشی در تحلیل رفتاري دو روش براي استفاده از فراگرد انگیز

در این روش توقع این است که بـه تمـام مراحـل پرداختـه شـود و      روش تحلیل کلی:.1
.روابط بین مراحل نیز مطرح شود

در این روش به یکی از مراحل یا به چند مرحله از مراحل فراگرد روش تحلیل جزئی:.2
گیرد.  میلیل رفتاري صورت ها تحنو با توجه به آهانگیزش پرداخته شد

البته هر یک از دو ؛رسد هر دو روش قابلیت کافی براي تحلیل رفتاري را داردنظر میبه
هـاي مـرتبط بـا رفتـار،     نگـاره . روش دوم این قابلیت را دارد که از تـک دروش مزایایی دار

البتـه در ایـن   ؛قابـل اسـتفاده هسـتند   طور کامل بهد که در تحلیل رفتار کنهایی دریافت پیام
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ها در فراگرد انگیزشـی نیـز   نگارهبهتر، به ترکیب تکهايهجهت دستیابی به نتیجدبایروش 
انـد،  قرآنی بیشتر از روش تحلیل جزئـی اسـتفاده کـرده   هايهشود. از آنجا که آیمیپرداخته 

.اشتاهمیت بیشتري خواهد دروپیشاین روش در تحقیق 

)توزیع امکانات اولیه(گرا درباره رفتار انسان ماديکریمنگرش قرآن
امکانات اولیه یا مربوط به منابع طبیعی یا مربوط بـه منـابع انسـانی اسـت کـه تبلـور آن در       

.)3، ص1ج،1381می برز و دیگران، (هاي گوناگونی است که در افراد وجود دارداستعداد
اي است کـه اختیـار   گونهبهمعمولطور به،آنهامنابع و امکانات و توزیع اولیه ساختنفراهم

توجهی به این نکته ممکـن اسـت سـبب اشـتباهی     ثر کمتري دارد. بیافرد در چگونگی آن 
ثرگذار است.اگذاري رفتار انسان د که در ارزششو

اولیه امکانات طبیعی باید گفت در اقتصاد متعارف کمتـر سـخنی بـه میـان     درباره توزیع
تولیـد و مصـرف محصـوالت    دربـاره ی هـای بلکه بیشتر مطالب خود را در بحث؛رفته است

یـک  طـور مثـال،  به–ن دست آمده یا درآمد ملی یا ارزش نقدي مجموع آن در مدت معیبه
بینی کرد که با توجه بـه اصـول آزادي مطلـق،    توان پیشالبته میکرده است؛محصور -سال

یا کمترین دخالت دولت و مالکیت خصوصی کـه  رقابت، انگیزه نفع شخصی، عدم دخالت 
ناپذیري انسان در جـذب  است و نیز با توجه به اشباعهاداري مبتنی بر آننظام اقتصاد سرمایه

ی کـه بـا   هـای هتوان از ایـن نظـام نتیجـ   اولیه امکانات طبیعی، نمیامکانات، در مرحله توزیع
داشت. عدالت سازگارتر و از تبعیض و ظلم دورتر باشد، را 

تحلیل رفتاري
اولیه امکانـات طبیعـی بـا رفتـار انسـان      شاید این نکته به ذهن بیاید که اساساً مرحله توزیع

گونـه کـه   د که همـان شجا باید متذکر ینازیرا خارج از اختیار انسان است. در ؛ارتباط ندارد
بنـابراین  ت؛اسـ گانـه فراگـرد انگیزشـی، شـرایط محیطـی      د یکی از مراحل شششمشاهده 

رد انگیزشی تحت اختیار فرد باشد.گونه نیست که تمام مراحل فراگاین
اولیه امکانات طبیعی در فراگرد انگیزشی بر این براي ترسیم جایگاه مرحله توزیعافزون

شـود و  گرد انگیزشی بین امر مطلوب که از آن به خواسته یاد میادر فرگاهی:توان گفتمی
شـود. گـاهی   مندي متناسب بـا آن حاصـل نمـی   فاصله افتاده و رضایتپاداش حاصل از آن
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شـود. حالـت   تري کسـب مـی  مندي بیشدست آمده و گاهی رضایتمندي کمتري بهرضایت
اي باشـد کـه بـه   شده متناسب با مطلوب و خواستهمندي کسبمتعادل این است که رضایت

اولیه منابع و امکانـات، از آنجـا کـه بـا     توزیعبارهزند. درخاطر آن رفتاري از انسان سر می
د که شواي تنظیم گونهگذاري بهمتناسب این است که ارزش،رفتار فرد ارتباط چندانی ندارد

مندي منتسب به رفتار فرد نداشـته باشـد.   ر چندانی در رضایتاثاولیه منابع چگونگی توزیع
نگاه محدودي که بـه خـود و جهـان    گرا با توجه بهدهد که انسان مادينشان میکریمقرآن

کنـد،  کـه چـون تمـام امـور را بـه خـود منتسـب مـی        شوددچار این اشتباه می، هستی دارد
کند:مندي بیش از حدي نسبت به خود پیدا میرضایت

بگو: پروردگـار  .مان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شدو گفتند: ما دارایى و فرزندان
بیشـتر مـردم   امـا ؛گردانـد یبراى هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ مـ من است که روزى را

و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشـگاه مـا نزدیـک گردانـد، مگـر      ؛دانندینم
انـد پس براى آنان دو برابر آنچـه انجـام داده  ؛ایمان آورده و کار شایسته کرده باشندکسانى که

.)37–35سبأ:(خاطر خواهند بود] آسودهى بهشتىها [غرفها در هپاداش است و آن
سعادت را در رفاه زندگى و کثرت مال و فرزند که ندیگویماز گروهی سخن هاهاین آی

حاجـت و  ،بختـى بشـر را نیـز در فقـر    پندارند و حقیقت شقاوت و تیرهو داشتن کمک مى
زیـادى مـال و   کننـد یکه گمان مـ باشدعلتهمین احتمال دارد بهند و اشتهدستى پنداتهی

قـرار  خداونـد متعـال  که مورد کرامـت و رأفـت   ستاثروت و وسایل زندگى شاهد آن
ه عقـوبتى در  کـ بر این اساس هرگز مورد عقوبت و کیفر قرار نخواهند گرفت چناندارند و

.)383، ص16جق،1417طباطبایى، /237، ص13جق،1404، همدانیحسینی(کار باشد
دهند، گذاري خاصی که این گروه به امور مادي میدهی، ارزشبنابراین در مرحله پاداش

روياز آنهـا  عبـارت دیگـر   بهدارد که واقعیت ندارد. ارزانی میه آنهامندي کاذبی برضایت
پندارند که استحقاق هـر خیـرى را   در نظر گرفته و میغرور براى خود کرامت و شایستگى 

؛شـود ي صحیح معرفی مـی گذارارزشاین در حالی است که در آیه بعد طرز تفکر و .رنددا
. با توجه به توحید افعـالی کـه از مبـانی    استپیامبر اکرمخطاب بهکه صورتیالبته به

پروردگـار رزق و رفع نیاز هر فردى از بشـر از شـئون وجـودى    قرآنی است هايهفکري آی
نیـاز و خواسـته هـر    ،اسباب طبیعى و بر حسب حکمتراهاز خداوند متعالالبته ؛است
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،سـعه روزى بنـابراین  ؛)237، ص13جق،1404، همـدانی حسـینی (ندکطرف میفرد را بر 
ـ  گـی وسایل زندگى و کثرت فرزند و عشـیره کـه هم  ،ى مالفراوان،وفور نعمت ه وابسـته ب

بسته به اختیار انسان باشـند تـا   وافقطهستند، از اموري نیستند که خداوند متعالمشیت 
توجهی به دیگر عوامل شود.  چنین استقاللی سبب بیآنهاي گذارارزشدر 

تحلیل رفتاري
بـه آن توجـه داده شـده اسـت و     هاهي که در این آیگذارارزشرسد که اشتباه در نظر میبه
اولیـه منـابع طبیعـی و انسـانی     گستره توزیعبارهد، درکنیند انگیزشی را دچار چالش میافر

گونه که مطرح شد، در این گستره اختیار بشري دخالت کمتري دارد د. همانکنبیشتر تطبیق 
ي کاذب از این انتساب، امر مندتیب رضاانتساب آن به رفتار فردي و کسعلتهمین و به

اولیـه منـابع   عاي از کثرت مال و فرزند، به توزیـ زیرا عامل عمده؛رسدنظر نمیصحیحی به
اق وجود دارد به آفرینش اولیـه وي  . استعدادي که در فرزند خلّگرددمیطبیعی و انسانی باز

بـه  میمسـتق طور بهکه از مواد اولیه باشد، گونه که کثرت اموال در صورتیهمان، گرددمیباز
غیرمسـتقیم،  طـور که غیـر از آن باشـد بـه   و در صورتیردیدهاولیه منابع طبیعی بازگتوزیع

آفرینی سبب برداشـت  توجهی به این نقشاند. بیآن نقش داشتهپدیدساختنمنابع طبیعی در 
سـوره طـور، از منـابع    37به آن تذکر داده اسـت. در آیـه   کریمقرآند که شوناصحیحی می

با عنوان خزائن یاد کرده و با طرح استفهام انکـاري درصـدد پـرداختن بـه بحـث      گفتهپیش
آیا ذخایر پروردگار تو پیش آنها«یعنی ؛ »أَم عنْدهم خَزائنُ ربک أَم هم الْمصیطرُونَ«:استپیشین

.»] دارند؟ست؟ یا ایشان تسلط [تاما
يهـا ها و کلیدهاى آنها است و از مصداقجاهاى حفظ ثروتمعناي در لغت بهخزائن 

هـاى بـاران، منـابع انـرژى و     سرچشـمه :؛ ماننـد خزائن است منابع اولیه ثـروت در زنـدگى  
ونـد  خدااى از خـزائن  مواد حیاتى در زمـین و ایـن جـزء بسـیار کوچـک و سـاده      ،کارمایه
،1377، گروهى از مترجمان(است که آفریده و آنها را در جهان توزیع کرده استمتعال

را بشـماریم  آنهـا اي است که اگر مـا بخـواهیم   گونهبهآنهااندازه و کیفیت .)122، ص14ج
قادر نیستیم: 

ند به تسخیر شـما در آورد و شـب و روز   هستخورشید و ماه را که با برنامه منظمى در کار
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تقاضـا کردیـد بـه شـما داد و اگـر      يو از هر چیـزى کـه از و  را (نیز) مسخر شما ساخت
تمگر و را بشمارید هرگز آنها را احصاء نخواهید کرد انسان سـ وند متعالخدايهانعمت
.)34–33براهیم: ا(کننده استکفران

ارزانـى  يبه ومتعالخداوندبا آن همه نعمتى که ؛ زیرا کفار استظلوم و، انساناما
ماندن از نور ایمان و تربیت، در جـاده طغیـان و ظلـم و سـتم گـام      داشته، انسان بر اثر دور

گسـترده الهـى   يهانعمتکوشندمیانحصارگران .شودنهد و به کفران نعمت مشغول مىمى
را به خود منحصر سازند و منابع حیاتى آن را در اختیار بگیرنـد و بـا اینکـه خودشـان جـز      

ننـد. ایـن ظلـم و    کدیگران را از رسیدن به آن محروم مـى ،توانند مصرف کننداندکى را نمى
شـود محـیط   مىها که در شکل انحصارطلبى، استعمار و تجاوز به حقوق دیگران ظاهر ستم

آفریند و اموال و نفـوس را بـه   ها مىکند، جنگها مىخوش طوفانرا دستيآرام زندگى و
اى انسـان همـه چیـز بـه قـدر کـافى در       فرماید کهمىکریمقرآنکشاند. در حقیقت نابودى مى

اما به شرط اینکه ظلوم و کفار نباشـى، بـه حـق خـود قناعـت کنـى و بـه حقـوق         ؛اختیار تو است
رسـد کـه ایـن نگـاه     نظـر مـی  بـه .)359، ص10ج،1374شـیرازي،  مکـارم (ىکنـ گران تجـاوز ن دی

د.شوشده است که مسبب اصلی را فراموش کرده و ظلوم و کفار سببگرایانه وي است که مادي
از چنین انحصـاري در اقتصـاد متعـارف بـه انحصـار طبیعـی یـاد شـده اسـت و بـراي           

هاي اقتصادي مطرح شـده اسـت. انحصـار طبیعـی در     لثر آن تحلیاگیري و چگونگی شکل
نظـر را داشـته باشـد،    گیرد که اگر بنگاه دیگري قصد ورود به صنعت موردحالتی شکل می

تواند افزودن به تولید خود، قیمت را کاهش دهد. بنگاه جدید نمیراهتواند از بنگاه اولیه می
، بـازار را تـرك گفتـه و    علـت همـین  سهم بازار را به قیمت پایین تولید کنـد، بـه  ماندهیباق

نقطـه حـداقل  گیرد کـه  یابند. انحصار طبیعی هنگامی شکل میها بار دیگر افزایش میقیمت
که بنگاه تولیدي منفـردي  افتداتفاق هزینه متوسط تولید برخی از کاالها در سطحی از تولید 

شـده عرضـه کنـد. چنـین     نیاز بازار را بـه قیمـت تمـام   تمام کاالي موردسازد تارا قادر می
توانایی علتآید. در شرایطی که بهمیپدیدجویی ناشی از مقیاس وضعیتی در شرایط صرفه

بنگاه در کسب نرخ بازدهی عادي، ماندن در صنعت جز بـراي آن بنگـاه سـودآور    یک فقط
ن را از اردیگـ دهـد تـا   چنان ادامه مـی به تولید همنیست. بنگاه به کاستن از قیمت و افزودن
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منـابع اولیـه   بـاره رسد انحصـاري کـه در  نظر میبه.)90ص،1380فوگیل، (بازار بیرون کند
د.آورگیرد، زمینه پیدایش انحصار طبیعی را فراهم میصورت می، تولید

هـا لیه اختالفاوسرچشمه اي است که برخی گونهامکانات طبیعی بهاهمیت توزیع اولیه 
مـردم در ابتـدا زنـدگى سـاده و     انـد.  در جوامع بشري را به این مرحله از اقتصاد بازگردانده

ها پـیش  یرىو درگهاها، اختالفکم در اثر کثرت افراد و ازدیاد سلیقهکم؛ امابسیطى داشتند
تطبیـق شـده کـه در    نوححضرتاز پیش، این زمان به دوران هاتآمد. در برخى از روای

ــه ســر مــىآن زمــان، مــردم زنــدگى ســاده و محــدودى داشــته و در بــى  ــدخبــرى ب بردن
گیـرى از منـابع طبیعـى و    سپس افراد بر سر بهـره ؛)209، ص1جق،1415هویزى، عروسى(

بهـره ببـرد،   يخواست دیگرى را به استخدام خود درآورده و از منـافع و اینکه هر کسى مى
.)333، ص1ج،1383کاشانى، قرائتى(امع و طبقات پیش آمدکرده و جواختالف

گرا در گستره تولیددرباره رفتار انسان ماديکریم نگرش قرآن
ینـد تولیـد،   اگونه که در اقتصاد متعارف مطـرح اسـت، فر  هاي تولید آنطور کلی در نظریهبه

اسـت کـه بـراي    تو خـدما منظور تولید کاالهـا  ها یا عوامل تولید بههدترکیب و تبدیل نها
/141ص،1378فرجـی،  (گیـرد ها و نیازهاي بشر مورد اسـتفاده قـرار مـی   رضاي خواستها

.)110ص،1378دولتشاهی، محتشم

تحلیل رفتاري
که البته موقوف بر خلق مـاده  استورد این جنبه از رفتارهاي اقتصادي، ازدیاد منفعت ادست

هاي جدید در عوامل تولید و روابـط بـین آنهـا، ایـن     ترکیبراه پدیدساختنبلکه از ؛نیست
گیرد کـه عوامـل   عبارت دیگر تولید زمانی صورت میشود. بهافزایش در منفعت حاصل می

هـاي  سـودمندي پدیدسـاختن دهنده کاال یا خدمتی را در شرایطی قرار دهند کـه بـا   تشکیل
اش، کننـده در رفتـار تولیـدي   زه تولیـد بنابراین انگیکند؛جدید، حاجتی از انسان را برطرف 

در ،کننـده باشـد  هـا را اگـر خـودش مصـرف    لبته این منفعتااست؛هاي جدید کسب منفعت
اي کننده کس دیگري باشـد، بـا مبادلـه   دهد و اگر مصرفمرحله مصرف مورد استفاده قرار می

عنـوان  توانـد بـه  کـه مـی  ند کدهد، آن را تبدیل به پول میانجام میگفتهپیشمنفعت بارهکه در
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معناي توزیـع  بنابراین مبادله خود به؛سود یا سرمایه خود براي آغاز تولید دیگر، در نظر بگیرد
.اي توزیع منافع بین دو طرف مبادله است. از کارکردهاي مهم هر مبادلهاستحین تولید 

تـري  اساسـی انگیـزه هاي تولید در اقتصـاد متعـارف،   البته باید توجه داشت که در نظریه
یـابی بـه لـذت مـادي     نهایی انسان را دسـت منفعت مطرح است. آنها هدفنسبت به ازدیاد

هايهدفعلتهمین بهدارد،ایی ارزش ذاتی نهعنوان هدفاند. لذت بهفردي مطرح کرده
ق این هدف تعیین شوند.  تحقّجهتازدیاد منفعت باید در مانندمیانی

گـرا در گسـتره تولیـد،    رفتـار انسـان مـادي   دربـاره کـریم قـرآن براي آشنایی با دیدگاه 
رسـد  نظـر مـی  . بـه انتخاب شـده اسـت  ، ربا و اثر توزیعی آنرتولید کاالهاي مضهايناعنو

گرا در گسـتره تولیـد،   رفتار انسان ماديبارهدرکریمقرآنبتواند دیدگاه هانابررسی این عنو
.دکنرا تبیین

رتولید کاالهاي مض
منفعت را در منافع مادي خالصه کرده و بـه تولیـد چیـزي    ،گراماديانساندر مرحله تولید 

پـردازد؛ ایـن در حـالی اسـت کـه ممکـن اسـت مضـرات         که منفعت مادي داشته باشد مـی 
تولید آن براي جامعه صرفه نداشته باشد:  بوده وغیرمادي آن براي جامعه بیشتر 

مـردم  و سودهایى براىبزرگناهى گدو، در آن«، بگو: پرسندیمدرباره شراب و قمار، از تو 
چـه چیـزى انفـاق   : «پرسـند یمـ و از تـو  » استتربزرگگناهشان از سودشان ]لى[است، و

بـراى ]خود را[آیات متعالخداوندگونه، این» را]بر نیازمندى خود[مازاد«بگو: » کنند؟
.)219بقره: (دنیا و آخرت بیندیشید]کار[، باشد که در گرداندیما روشن شم
عبـارت اسـت از   ، کـه آنماننـد ) و ذنـب ) از نظر معنا نزدیک است به کلمـه ( اثمکلمه (

ندى انسان از رسیدن شود که باعث کُکه در انسان یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا مىحالتى
دنبـال خـود شـقاوت و محرومیـت از     پس اثم آن گناهى اسـت کـه بـه   شود؛به خیرات مى

دسـاز دیگـرى تبـاه مـى   هـاي آورد و سعادت زندگى را در جهـت هاى دیگرى را مىنعمت
مـراد از منـافع شـراب و قمـار، منـافعى اسـت کـه در        .)192، ص2جق،1417طباطبایى، (

ر ذیل آیه، اثم بـا منـافع آن   خریدوفروش یا ساختن آن یا در سرگرمى با آن است و چون د
همـان، (دجهت کثرت منافع را الغا کر؛ بنابراین دو اکبر استدو مقایسه شد و فرمود اثم آن

نکـره صـورت بـه کـه کبیـر اثـم از نظـر ادبـی   .)428، ص2ج،1378طیب،/196، ص2ج
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جمعصورتبهمنافع،. رساندیمرامیسروخمرگناهسنگینىودواموثباتآمده،موصوفه
و-منـافع برابـر درکهاثم. اندینمایمراهاآنمنافعپراکندگىوثباتىبىالناس،بهآنتعلقو
سـودهاى برابـر درآنهـا نامحـدود وبخـش انیزگناهبهداللتآمده،»ضررفیهما«جاىهب

ردیـ گیمـ فـرا رااقتصـاد واجتمـاع ء،اعضـا ،فکـر کهسنگینىوبزرگگناه-داردمحدود
بیشـتر بسـیار منفعـت ازضـرر کهاستحاکى»کبیر«لفظ.)124، ص2ج،1362طالقانى،(

(یعنـی در  فعـالً امـرى عبـارت دیگـر، امکـان دارد   به.)413، ص1ج،1377قرشى،(است
ـ امـر شـود مـی بسـا وشودمحبوب(یعنی در بلندمدت)مئاالًوباشدمکروهمدت) کوتاه ر ب

عقلیـه وشرعیهتکالیفاغلبوشودمبغوضمئاالًوباشدمحبوبفعالًیعنى؛باشدعکس
.)271، ص1جق،1398تهرانی، ثقفی(استقبیلایناز

،وهمـى ،واقعى،ظاهرىشروخیربیانمقامدرشریفهآیهتوان گفت از سوي دیگر، می
،طبعـى مکـروه چیـزى اسـت ممکنیعنى؛استروحانىونفسانى،خارجى،خیالى،عقلى

محبـوب آنآنکـه بـا بپنداریـد شـر خودتـان براىرايوشماوباشدشماخیالىووهمى
ـ نیـز وباشدشمااالمرىنفسوحقیقىخیر،واقعىصالح،عقلى اسـت ممکـن عکـس ر ب
آنآنکـه بـا باشـد شماحیوانىخیروخیالىلذیذ،شهوانىمطلوب،نفسانىمحبوبچیزى

خالصـه .باشـد روحانىعذابوحقیقىمبغوض،خارجىفساد،عقلىشرحقیقت درچیز
باشدداشتهمنظورراواقعىعقلىشروخیروفسادوصالحجهاتهمیشهبایدعاقلآنکه

قبیـل ایـن ازهماستواقعیهمفاسدومصالحتابعکهشرعیهاحکام. دکننافذراآنحکمو
/470، ص1و ج271، ص1ج،همـان (دانـیم نمـی مـا ودانـد میوند متعالخداواست

.)416، ص2جق،1417طباطبایى، /404، ص1ج،1377قرشى،
گفتـه پـیش د. واکـاوي تفسـیري آیـه    کرگونه دیگري بیان را بهگفتهپیشتوان مطلب می

توانند منافع مـادي  عنوان خدمت، میعنوان کاالي مصرفی و قمار بهدهد که خمر بهنشان می
ویـژه در  تـري، بـه  البته مفاسد جنبه مادي کم؛همراه دارندفاسدي را نیز بهباشند؛ اما مشتهدا

اند از جملـه اینکـه الکـل مـوارد اسـتعمال      براى خمر منافعى نیز ذکر کردهمدت، دارد.کوتاه
تقویت شـهوت  ،تکثیر ادرار،ى، تهیه اثر بیهوشى، تسهیل هضمیدر سوخت، گندزدافراوانی

؛آنچه مسلم است نوشیدن الکل استفاده طبـى نـدارد  ؛ اماد داردهاى زرو برافروختگى گونه
شود که شـر  زیرا در جهان چیزى پیدا نمى؛د الزمه هر موجود و مخلوقى استیالبته این فوا



ی/
الم

 اس
صاد

 اقت
شی

ژوه
ی پ

علم
مه 

صلنا
ف

ناس
رش

رفتا
ی

صاد
اقت

ي
ماد

ان 
انس

ي
گرا

...از 

41

مطلق باشد و هر چیز بد باز هم منافعى دارد که در انتظام جهان نقش مؤثرى خواهد داشـت  
ــینى( ــدانى، حس ــارم/208، ص2جق،1404هم ــیرازى، مک ، 5و ج119، ص2ج،1374ش

در ایـن  کـریم قـرآن گیرد. با توجه به منافع مادي شکل میگرانتخاب انسان ماديا.)74ص
گرا را تغییر دهد. ایـن  عقالنی، ساختار انگیزشی انسان ماديايآیه درصدد است در محاسبه

:دهاي غیرمادي نیز توجه شوبهگیرد که به غیر از منافع مادي به جنمیلمحاسبه زمانی شک
آنهااجتماعىخطراما؛دینىهمواستاجتماعىهمآنهازیانومیسروخمرخطر

وپراکندهراآنهاجمعوکندمىتولیداشخاصبیندرکهاستتوزىکینهودشمنى
وتاخوخواهاناسالماًجدآنکهحالوسازدمىمنهدمراجماعتمنشىبزرگوسیادت

نزاعموجباتوبرودشمابینازشقاقاسبابکهکوشدمىوستاشماتضامنوحادات
حاصلتجارتىوعملىانجامبدونکهباختىوبردوقماربازىنیز... دشوبرطرف

بهمضافاًاست،بردهزیانبازندهنهاددرتوزيکینهودشمنىبراىبزرگىانگیزهد،شومى
سالمتوتصحوشودمىسببانسانتشخصیبهنسبتزشتعملدواینکهتباهى

هیچکهاستموضوعىسازد،مىسرنگونرذائلغرقابدرواندازدمىخطربهراشخص
ومالناحیهازوبودنخواهدهمنصهبمحتاج؛ بنابراینشدنخواهدآنمنکرعاقلى

هاخانمانوافتادهیخراببههاخانهچهآنهاازکهاستشنیدهودیدهکسهمههمىیدارا
/179، ص11ج،1375داورپناه، (استپیوستهزوالبههاییداراورفتهبادبر

.)204، ص2ج،ق1404همدانى، حسینى

تحلیل رفتاري
کننده خمر و قمار را با تکیه بـر فراگـرد انگیزشـی و بـا     که بخواهیم رفتار تولیددر صورتی
علـت کننده خمر و قمـار بـه  نیم، باید گفت تولیدکهاي قرآنی که ذکر شد، تبیین الهام از پیام

هـاي مـادي کـه دارد در    اما با توجـه بـه گـرایش   ؛کسب منفعت درصدد تولید برآمده است
تولید خمر و قمـار را  علتهمین ، منفعت مادي را ترجیح داده و بهبندي نیازهاي خودرتبه

لحاظ شرایط بیرونی در صورتیگزیند. بهآورد، برمیکه با خود منافع مادي را به ارمغان می
دو کـاال نباشـد، انتخـاب آنهـا نیـز      تولید اینبرابرکه از لحاظ فیزیکی و اجتماعی مانعی در 

امـا در  شـود؛ دو کـاال آشـکار مـی   ن انتخاب رفتار تولیدکننده ایـن گیرد و در اثر ایشکل می
زیـرا  ؛آیـد دسـت نمـی  انتظار بـه مندي موردشود که رضایتدهی مالحظه میمرحله پاداش
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همـراه دارد کـه در   ، بهاستمعمول غیرمادي طور بهدو کاال، مضرات اجتماعی که تولید این
نظر نگرفته است.را درکننده آنبندي تولیدهنگام رتبه

ربا و اثر توزیعی آن
گیرد نوعی مبادله شکل میحقیقتگیرد، در در تقسیم کاري که در گستره تولید صورت می

یـن عوامـل   اد.شون میشده، سهم هر یک از عوامل معیاي تعیینکه با توجه به رابطه مبادله
جنبـه انسـانی دارنـد.    ،جنبه مادي داشـته و برخـی ماننـد نیـروي کـار     ،سرمایهمانندبرخی 
ثرگذاري خـود را نشـان دهـد کـه رابطـه      ااي گونهگرایی ممکن است در این مرحله بهمادي

بخشـی از ربـا کـه مربـوط بـه تولیـد       . سرمایه سوق دهدمانندمبادله را به نفع عوامل مادي 
کنـد؛  ضرر مـی هگیرندوامیتولیدي، گاهيهادر وامگیرد. است، در همین شرایط شکل می

شابـا بهـره  هرا همـرا موالدارد تـا اصـ  میرا واياست، ویمبتنتثابهبر بهرهکیواماما
فقـط دهنـده وامکـه یآورد؛ در حالمیتدسبهیگیرنده، سود هنگفتنیز وامیبرگرداند. گاه

اسـت،  واقعـی از سـودهاي کـوچکی قسـمت طور معمـول،  بهرا کهايشدهشرطهبهرنرخ
را بـراي نـاگواري هـاي هبهـره، نتیجـ  دهد کـه میجدید نشانهايکند. پژوهشمیدریافت

اقتصـادي در نظـام ثبـاتی اجتماع و بیمنابعتخصیصمدياناکاردارد و باعثاقتصاد در پی
بـر ؛ ایـن امـر  کنـد مـی را تضـمین شـده ادهدوامهايمستمر پولافزایشبهرهیزشود. نمی

ضـررها را بـر   ترتیب، بهره، بار سـنگین ینه اافزاید. بمیدرآمد و ثروتدر توزیعنابرابري
شـوند، قـرار   دچـار مـی  کارشـان دادناز دسـت بهکهو کارگراناقتصاديکارفرمایاندوش

هـاي دیگـري نیـز قابـل طـرح     اما ربا در گستره؛)130–123ص،1381صدیقی،(دهدمی
ند:کگونه بیان میگرایش به این رفتار، اینعلتبارهدیدگاه خود را درکریمقرآناست که 

اثـر تمـاس،   مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر؛خیزندینمرب، رندخویمکسانى که ربا 
» ستاامانند ربفقطدادوستد «سبب است که آنان گفتند: ه آنسرش کرده است. این بآشفته

هـر  پـس ؛دادوستد را حالل، و ربا را حـرام گردانیـده اسـت   وند متعالخداو حال آنکه 
گذشته، باز ایستاد، آنچه]از رباخوارى[رسید و به ويکس، اندرزى از جانب پروردگارش 

]بـه ربـاخوارى  [و کسانى کـه  شودیمواگذار وند متعالخداست و کارش به ي ااز آنِ و
.)275: بقره(ند و در آن ماندگار خواهند بودهستبازگردند، آنان اهل آتش
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ازدادوسـتد ازعبارتواستنموورشدمعناىبهشدهگرفته»ربى، یربو«مادهاز» الربا«
.)366، ص2ج،ق1404همـدانى،  حسـینى (اسـت سودشرطبهوامیافزایشاباجنسیک

شـیرازى،  مکـارم (اسـت برخاستنیارفتنراههنگامبهبدنتعادلحفظعدمىامعنخبط به
کنـد مـی حکـم هعقلیـ موازینبرخالفعقلشکهکسی استمخبط.)365، ص2ج،1374

بـر وزندگىبربودنمسلط»...یقُومونَال«جملهدرقیامازمراد.)64، ص3ج،1378طیب،(
تـدبیر معشـیت و زنـدگى    ایـن آیـه  .)411، ص2جق،1417طباطبـایى،  (استمعیشتامر
کسى کـه دچـار خـبط و اخـتالل فکـر شـده و خیروشـر و        ه ده است بکرخوار را تشبیه ربا

از این .)369، ص2ج،ق1404همدانى، حسینى(دکنرا درك نمیسودوزیان خود و اجتماع 
شده و بدون عوض در معامله از مال مـردم  د منحرفرَنظر در دادوستد از طریقه فطرت و خ

یعنـى ؛در نظرگرفـت »زنـدگى مشـى «توان را می»یقومون«.)366، ص2جهمان،(ستاندمی
آنها.)522، ص1ج،1377قرشى،(استدیوانگانمانند رباخوارانزندگىطرزوچگونگی

وبگیرنـد نظـر درراخـود منـافع تواننـد نمـى حتـى ؛هستنداجتماعىصحیحاندیشه فاقد
ونـدارد مفهـومى آنهـا، بـراى دوسـتى نوعانسانى،عواطفدردى،همتعاون،مانندمسائلى
هـاي هطبقـ اسـتثمار فهمنـد نمـى کـه کـرده کـور راآنهاعقلچشمچنانآنثروتپرستش

هـا انقالببهوپاشدمىآنهاهاىدلدررادشمنىبذرآناندسترنجکردنغارتوزیردست،
ایـن دروشـود مـى منتهـى افکنـد مـى خطربهرامالکیتاساسکهاجتماعىانفجارهاىو

هـم يوبنـابراین ؛داشـت نخواهـد وجـود اجتمـاعى چنـین درآرامـش وامنیـت صورت
،1374شـیرازى،  مکـارم (اسـت دیوانگانمشىيومشىپس؛کندزندگىراحتتواندنمى

.)411-410، ص2جق،1417طباطبایى، /366، ص2ج
که راه ن از ای؛ردیگیمو احساسات درونى با انسان تماس هاتمایللهیوسبهشیطان 

ندکمىاى را در انسانى تقویت ده و خوى نکوهیدهکرناپسند را القا هايهخاطر
خوى ،ل نفسانىیاز جمله رذاطور مثال،؛ به)367، ص2ج،ق1404همدانى، حسینى(

روزى فرد و اجتماع است و انسان را شیفته حرص و جمع مال و ثروت است که عامل تیره
ند که فضیلت را محو و اندیشه انسانى را بر محور امور مالى و کمال و ثروت مى

يوبد و سودوزیان را از وکه تمییز میان کار نیکطوريهب؛دنکاندوزى متمرکز مىثروت
حرکاتورباخواراعتدالعدمعلت. )522، ص1ج،1377قرشى،(کندسلب مى
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مادىهايتلذدادنقرارهدفويوبندگىووند متعالخداازبریدنوارشدیوانه
راخوددركوعلمودادهقرارمادىهايتلذراخودهمتوهدفکهآنجایىازاست،

نفسانىوقارودینىعفتکهشدایناشنتیجهواستنساختهمتوجهآنازواالترهدفىبه
؛ گذاردمىاثرآناندر) باشداندكکهچندهر(مادىهايلذتچونوبدهددستازرا

.)414، ص2جق،1417طباطبایى، (استناموزونومضطربحرکاتشانبنابراین
يالقـا راهاز ،ویـژه بهو صاحبان اخالق نکوهیده عمومطور بهافراد بشر اشیطان بماست

ـ  بـاره سـرمایه  درطور مثال،؛ بهاستهاى ناشایسته یا اندیشههاهخاطر مـال و  ه دار حـریص ب
نیازمنـد هسـتند   آنبـه دسـتان  ند که وجوه نقدینه خود را کـه تهـی  کین طور القا مىاثروت 

بـه سـود  عنـوان بـه دسـتان را  محصول و دسترنج زیـر لهیوسنیه ابکار بندد و هوام بطوربه
.)367، ص2ج،ق1404همدانى، حسینى(کند خود جلب طرف

تـوان تحلیـل   گونه دیگري نیز مـی گرایی وي دارد، بهرفتار رباخوار را که ریشه در مادي
ازپـیش وهسـت متعـال ونـد  خدابـه تـوکلى کندمىکسبآنچهدرراکاسبىهرد. کر

ودهکـر نمعـی راخودروزىرباخوار؛ امااستغیرمعلومرسدمیيبه ومقداري کهکسب
بـه رايومتعـال خداونـد روایـن از؛ندارداعتمادىوتوکلوند متعالخدابهاصالً

؛ بـرد مـى بیـرون رايوخـویش پنـاه ونگهبانىتحتازوکندمیواگذارعقلشوخودش
.)567، ص4ج،1375داورپناه، (گیردمىقرارشیطانتسلطتحتيوبنابراین

تحلیل رفتاري
دهد که رفتار ربا در فراگرد انگیزشی رباخوار بـه ایـن   نشان میگفته پیشتفسیري هايهنکت

بندي نیازهاي خـود، بـه امـور مـادي توجـه      گیرد که در هنگام تحلیل و رتبهشکل میعلت
در علـت همین د؛ بهکنبیشتري دارد و درصدد است که به هر صورتی آن نیازها را برطرف 

بیع دانسته و محیط مناسبی را براي بـروز  مانندعنوان مبادلهمرحله شرایط محیطی، ربا را به
هـاي درونـی،   گام شدن شرایط بیرونی بـا انگیـزه  پس از هم؛آوردراهم میرفتار رباخواري ف

منـدي، ربـاخوار   دهـی و کسـب رضـایت   یابد. در مرحلـه پـاداش  ق میرفتار رباخواري تحقّ
آثار توزیعی منفـی  علتهمین نیست و بهيحق وحقیقتکند که در اي را کسب میزیاده
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بندي نیازها، به ایـن  که در مرحله رتبهدر صورتیرسدنظر میگذارد. بدیهی بهبر جامعه می
.فتگردیگري شکل میيگونهد، رفتار فرد بهشآثار توزیعی منفی، توجه می

حـرص در جمـع   علـت بـه است که ین صورت ه ابرفتار نارواى رباخواران حقیقتدر 
کـه پایـه   میـان دادوسـتدهاى متعـارف   شوند کهمیچنان دچار اختالل فکر و اشتباه ،ثروت

سود جابرانه تفاوت نگذاشـته و هـر دو را یکسـان    دارايبا وام ،تعادل زندگى جامعه است
روشـنى فـرق دوایـن که میاندر حالی؛)370، ص2ج،ق1404همدانى، حسینى(اندپنداشته

؛ اسـت جنسباپولمعاوضهبازرگانىمعاملهدرزیرا؛کرداشتباههمبارادوآننبایدکهاست
افـزون واستبدهىخیرأتعلتبهبلکه؛نیستجنسبرابردرپولزیادىربوىمعاملهدراما
.)525، ص4ج،1375داورپناه، (داردبردررادوهرسودوزیانبازرگانىمعاملهاینبر

گرا در گستره مصرفباره رفتار انسان ماديدرکریمقرآننگرش 
گیري خریـدار را مـورد بررسـی قـرار     یند تصمیماکننده فرتوان براي تحلیل رفتار مصرفمی

رفتارشناسی مطـرح شـد،   دربارهداد. این بررسی نیز اهمیت مطالبی را که در بخش نخست 
آوري اطالعـات، ارزیـابی   احساس کمبـود، جمـع  : داردیند پنج مرحله ادهد. این فرنشان می

مرحلـه نیـاز مـا بـه     نخستیند. در ي متفاوت، تصمیم به خرید و رفتار پس از خریکارهاراه
مـان حـل   کنیم با خریـد آن کـاال، مشـکل   داشتن یک کاال است یا مشکلی داریم که فکر می

آوري اطالعات، . در مرحله جمعآوردپدید میبراي ما انگیزه خریدحقیقتشود. این در می
نیاز خـود  موردکااليبارهپردازیم. اطالعات را درنیاز خود میجوي کاالي موردوبه جست

تـرین  هـا یـا آلترناتیوهـا، مهـم    کنیم. مرحله ارزیـابی گزینـه  بندي میآوري کرده و طبقهجمع
بـراي انتخـاب کاالهـاي   ویـژه بـه -چـرا کـه در بعضـی مـوارد    ؛یند خرید اسـت امرحله فر

ق بنابراین ارزیابی دقیـ ؛هستیمروروبهبا انبوه اطالعات گاه متناقض -قیمت و ماندگارگران
مطمئن، سالم و منطبق بـر نیازهـاي واقعـی رهنمـون     يسمت خریدما را به، این اطالعات

بنـدي  ین طبقـه نخستبندي کنیم. دست آمده را باید طبقهر این مرحله، اطالعات بهدشود.می
این است که اطالعات قابل اعتماد را از اطالعات دیگـر تفکیـک کنـیم، اطالعـات غیرقابـل      

ـ  ؛یماعتماد را حذف کن بنـدي کنـیم:   طبقـه گونـاگون حسـب عوامـل   ر سپس اطالعـات را ب
در مرحلـه تصـمیم خریـد بایـد     ....کیفیت کاال، مانـدگاري کـاال و   ، قیمتبارهاطالعات در
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ي آن هـا تیاولوکارها (آلترناتیوها) را با نیاز خود و شده و در حقیقت، راهاطالعات ارزیابی
رحلـه  م.اسـت تـر مناسـب کار براي ما تطبیق دهیم تا ببینیم کدام راهو نیز میزان درآمد خود

کننده از کـاال رضـایت   کننده پس از خرید است. باید دید که آیا مصرفپایانی رفتار مصرف
عامل نارضایتی چیسـت؟ برخـی از خریـداران ایـن مراحـل را بـه       ،دارد. اگر ناراضی است

بته این مطلب به طبیعت خریـدار و نـوع کـاالیی    دهند؛ السرعت و برخی به کندي انجام می
ملکـی، /132-128ص،1385علی و فرهنگی، محب(که باید خریداري شود، بستگی دارد

قابل تطبیـق  ،با آنچه در فراگرد انگیزش مطرح شدهگفتهپیشمراحل .)100-88ص،1382
توان بیان گویایی از فراگرد انگیزش در گستره مصرف باشد.عبارت دیگر میاست و به

دش چگونـه  گرا در تنظیم رفتـار مصـرفی خـو   ست که انسان ماديااکنون پرسش در اینجا
گـرا  هاي رفتار مصرفی انسان مـادي به تبیین ویژگیکریمقرآنهاي هکند. برخی از آیعمل می
گرایی در فراگرد انگیزشی این افراد ماديمی بینیم کهگفتههاي پیشهاند. در بررسی آیپرداخته

د.  کنگرایی از آنان بروز د که رفتارهاي خاصی از جمله تجملشوثر گذاشته و سبب میا
توان کاالها و خدمات را به سـه گـروه عمـده تقسـیم     هاي اسالمی میبا توجه به ارزش

کار بـرد کـه   اي بهگونهرا بهآنهاتوان شود که میضروریات که شامل وسایلی میالف) : کرد
ب) ؛گـذارد ثر حقیقی بر مصلحت انسان میاو کاهدنیازي را تأمین یا سختی و رنجی را می

سـبب جـذابیت   طـور عمـده بـه   کاالها و خدماتی است کـه بـه  تمامتجمالت که مربوط به 
تمـام هـا کـه بـر    حد وسـط ج)؛ ثر حقیقی ندارداتفاخري آن مطلوب است و بر رفاه انسان 

گروه ضروریات یا صورتی روشن دررا بهآنهاتوان شود که نمیکاالها و خدماتی اطالق می
جامعه وجـود  گوناگونهاي پذیري که در گروهانعطافعلتتجمالت قرار داد. این گروه به

.)414ص،1384چپرا، (گیردمیمورد لحاظ قرار ، دارد
، نـد کگرا مطرح مـی رفتار مصرفی انسان ماديبارهدرکریمقرآنکه هایییکی از ویژگی

، عـدم توجـه بـه نیازهـاي غیرمـادي     علـت گرا بهانسان ماديحقیقتگرایی است. در تجمل
کـه ضـروریات خـود را    دهد. زمـانی ش را به رفع نیازهاي مادي اختصاص میبیشتر درآمد

کـریم قـرآن آورد. به تجملیات رو مـی ،گرایید با توجه به منحصر شدن در ماديکنتهیه می
که (خود در حالىقارون«ند:کمیل حلیگرایی ترا با توجه به تجملقارونرفتاري سرچشمه 

،بر قوم خویش ظاهر شد. آن افرادى کـه خواهـان زنـدگى دنیـا بودنـد     ،را) زینت کرده بود
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صـاحب  قـارون راسـتى کـه   بود. بهداده شده براى ما هم مىقارونگفتند: اى کاش آنچه به 
،کنیـز ،غـالم ،در اینجـا »زینـت «منظـور از کلمـه   . )79قصص: (» حظ و بهره بزرگى است

از سـعادت و  انسانمعناى بهره به»حظ«کلمهو؛...هاى رنگین ولباس،هاى سوارىمرکب
وسایل قارونیعنى بعد از آنکه ؛عبارت دیگر با تجمالت و تشریفات فراوانبخت است. به

ط و احـوالى بـود کـه بـر     یدر چنین شراودکرو مرتب تجمالتى و تشریفاتى خود را منظم
در و مباهـات کنـد و   ییاز این ظهور، این بود که خودنمايد، منظور وشقوم خویش ظاهر 

و شـما هستم این همه تشریفات و تجمالت درغرقاین منم که عمل به آنان نشان دهد که 
ـ وا هستید. یندست و بید که تهیهست گـرى  پرسـتى و مـادي  حـس دنیـا  شعملـ اینبا ارونق

زبـان جـارى   را بـه  قـارون تا آنجا که آن گروه، آرزوى مقام کردى را تحریک و تهییج گروه
پنداشتند که دنیـا بقـا   مىطورنیکردند. آن افرادى که خواهان زندگى چند روزى دنیوى بودند و ا

داده شـده بـراى مـا هـم     قـارون اى کاش آنچه به «آرزو کردند و گفتند: ،داشتو دوامى خواهد 
.)279، ص10ج،1378طیب،/214، ص15جق،1398نجفی، (»بودمى

تحلیل رفتاري
حقیقتگرایی وي بود. در گرایی وي، ناشی از ماديو گرایش به تجملقارونمصرفی رفتار

بـر ضـروریات   افزونگیرد که اي شکل میگونهاش بهفراگرد انگیزشی وي در رفتار مصرفی
صـورت تجملـی   صـرف کاالهـا و خـدمات بـه    و حد متوسط کاالها و خـدمات، درصـدد م  

اي خواهـد بـرد. ایـن رفتـار     بهرهراهاز این پندارندمیآن است که علتآید. این امر بهبرمی
امـا در  خوانـد؛ سـوي خـود فرامـی   ثر گذاشته و دیگران را بـه اوي حتی بر شرایط محیطی 

شـود. بـه  جامعه، برطرف نمییک از افراد چو نه از هیقارونحقیقت هیچ نیاز حقیقی، نه از 
، رفتارهـاي مصـرفی تجملـی   بـاره منـدي، در دهـی و رضـایت  در مرحله پاداشعلتهمین 

آشکار شدن فاصله طبقاتی شـدید، عـدم   علتبلکه به؛شودمندي حقیقی کسب نمیرضایت
کشاند.سوي بحران میگر شده و جامعه را بهرضایت جلوه

هاي اتراف و تنعم نیـز یـاد   گرایی با عنواناز تجملاسالمیهايتو روایکریمقرآندر 
بـه معنـاي توسـعه و    » ترفه«اتراف از ریشه .)40ص،1388شهري، محمدي ري(شده است

نیـز  اتراف به معناي ابطار (غرور) و طغیان)ق1416اصفهانی، راغب(فزونی در روزي است
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غرور و سرکشی از لوازم توسعه زیرا شود؛شمرده میکار رفته است که معناي مجازي آن به
.)416ص،1385مصطفوي، (زندگی و روزي است

؛آیدگاه معنوى است که در انسان پدید مىاتراف یک حالت روانى ناشى از نداشتن تکیه
گردانـد و  زودگذر و آسـایش و تـنعم محـدود مـى    هايترا به لذيه وام توجدر نتیجه تم

هـاي ، پیوسته در تنوع و تجمـل لـذت  کندتواند ارضا را آسایش و تنعم نمىيچون روح و
هـاى  و از پـیش بـه نعمـت   رودگونه حـدود و مقرراتـى نمـى   زیربار هیچوکوشد بیشتر مى

دچار ایـن حالـت   نباشد. مترفان يداى شکر وکند تا ملزم به ااعتراف نمىوند متعالخدا
بلکـه بـه اسـباب غیـر     ؛بینندنمىوند متعالخدارا از ها جا که نعمتشوند تا آنروانى مى

کتاب و میـزان  ،زنند و منکر پیامبرانسر به طغیان و عصیان مىيتکیه زده، نسبت به ويو
از ؛کننـد از زیربار مسئولیت و تکلیف شانه خالى مـى گوناگونهاى ند و با بهانهشوالهى مى

و هنگامى کـه  «دهد:ند و هشدار میکمعرفی می، مترفان را مفسد و فاسقکریمقرآنرو، این
؛داریـم آنها بیان مىمترفینبخواهیم شهر و دیارى را هالك کنیم نخست اوامر خود را براى 

هـم  درتشدبه برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آنها را سپس هنگامى که به مخالفت
.)16سراء: ا(» کوبیممى

تحلیل رفتاري
رسد آنچه درباره اتراف مطرح شد حکایت از آن دارد که حالت سرخوشی کـه فـرد   مینظر به

رسـد  نظر میباشد. بهداشتهدر فراگرد انگیزشی، جایگاهیدبایمترف در اینجا پیدا کرده است، 
؛باشـد »منـدي کسب پاداش و احسـاس رضـایت  «ترین جایگاه براي این حالت، حلقه مناسب

بینی خاصی که دارد، نیازهاي خـود را محـدود بـه نیازهـاي     جهانعلتبهگراالبته انسان مادي
پـس از رفتـار اقتصـادي و رسـیدن بـه پـاداش و نتیجـه آن،        علـت همین مادي کرده است. به

شـود کـه در سـیکل    دهد. این امر سبب میرخ میيمندي بیش از حد واقعی براي ورضایت
یابد، باز هم توجهی بـه  رفتار بعدي سامان میگیري براي شکليبعدي که فراگرد انگیزشی و

را به انتخـاب رفتارهـایی   يو،دست آمدهمادي نداشته و حالت سرخوشی بههاي غیرانگیزش
است که با افتـادن در دور فراگـرد   علتهمین دوستی هماهنگی دارد، فرا نخواند. بهکه با نوع
داشتن تقاضـاهاي فزاینـده، بـا    علت ، اگرچه ممکن است در بخش تولید بهگفتهپیشانگیزشی 
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بینـی  گونه پیشاي را اینتوان نتیجه چنین توسعهرسد که مینظر میاما به؛باشیمروروبهرونق
؛ البتـه ایـن   اسـت اي بـا نـابرابري فزاینـده در اجتمـاع، مقـارن      گونه توسعهد که طبیعت اینکر

انسان، مالك رفتار قـرار گیـرد و   گرایی بینی در زمانی صحیح است که فقط طبیعت ماديپیش
رسد نظر میم. بهکنینهادهاي اجتماعی برطرف پدیدساختندرصدد برنیاییم که این نقص را با 

یعنـی  ؛ »أَنْ رآه اسـتَغْنى -إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغـى «د:کرذیل پشتیبانی هاهتوان این تحلیل را با آیکه می
.)7-6علق: (»نیاز پنداردکه خود را بىهمین؛کندکه انسان سرکشى مىبه درستی «

طبیعت کسانى است که در مکتب عقـل و وحـى پـرورش    ؛ها استانساناغلباین طبیعت 
ونـد  خداکننـد. نـه   پندارند، شروع به سرکشى و طغیان مـى اند که وقتى خود را مستغنى مىنیافته
شناسند، نه به نداى وجـدان گـوش فـرا    مىرسمیت را بهيند، نه احکام وهسترا بندهمتعال

.)164، ص27ج،1374شیرازي، (مکارمکننددهند و نه حق و عدالت را رعایت مىمى
شناسی در اقتصاد موجود که مبتنـی  تواند یک نتیجه مهم روشمیگفتهپیشرفتارشناسی 

شناسـی اقتصـاد   انساناي که مبانی نتیجه؛بر تبیین رفتار انسان طبیعی است، به ارمغان بیاورد
ند. اگر بخواهیم مسئله اصلی اقتصاد را با تکیـه بـر اقتصـاد    کمهیا شکالسیک نتوانست برای

قـرار دهـیم.   » نگاه به انسان«مبدأ تحلیل خود را دبایرفتاري، تبیین رفتار انسان قرار بدهیم، 
گفت که مسئله اصلی توان د، میکرگرا مطرح درباره انسان ماديکریمقرآندر نگاهی که از 

بلکه ایـن سـکه روي   ؛جامعه انسانی در رفتارهاي اقتصادي محدود به حالت کمیابی نیست
توانـد  گرایـی خـود مـی   هـاي مـادي  گـرایش علتدیگري نیز دارد. فرد در حالت پریابی، به

هـاي بزرگـی را   د و بحرانشوهاي شدید در جامعه نابرابريباعث رفتارهایی داشته باشد که 
به بررسی این مسئله بپردازد. بهدبایست که علم اقتصاد اي اقتصاد فراهم آورد. در اینجابرا

د و کمیـابی و پریـابی،   شـو مسئله اقتصاد به کمیابی منحصر ندعبارت دیگر از همان ابتدا بای
مربـوط بـه توزیـع و    هـاي هر دو به یک اندازه مورد توجه علم اقتصاد قـرار گیرنـد. بحـث   

زیرا اگـر جامعـه   ؛مطرح و تحلیل شوندهاگام با دیگر بحثاز همان ابتدا و همدبایعدالت 
اي از زمـان در  ده است، در هـر برهـه  شبشري که علم اقتصاد براي حل مسئله وي تأسیس 
د.  کننظر گرفته شود، کمیابی و پریابی را با هم تجربه می

نی را در برابـر مسـائل   هاي معیخپاسشود که بتوان میباعث گرا گرایی انسان ماديتجمل
ترین پاسخ در برابر پرسش چـه بایـد تولیـد کـرد، در     گانه اقتصاد در نظر گرفت. مناسبسه
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اقتصـادي کـه در آن متـرفین حاکمیـت بیابنـد، در برابـر       ؛این محیط، کاالهاي لوکس است
ن شـرایطی  گزینـد؛ زیـرا در چنـی   گرایـان را برمـی  طور مسلم گزینه تجملپرسش دوم نیز به

امـا در برابـر اینکـه    ؛شـود ثر آن نیز امر واحدي میاقدرت و سرمایه یکی شده و سرچشمه 
گرایـی بـه حـد    رسد که اگر تجملنظر میچگونه باید تولید کرد، در اینجا پاسخ چیست؟ به

ند؛ امـا اگـر   کمدي را در بخش تولید هنوز اجرا میاگرا، معیار کارتبذیر نرسیده باشد، تجمل
مـدي را از چنـین رفتـارگري    اتـوان رعایـت کار  گرایی به حد تبذیر رسیده باشد، نمیلتجم

مـد منـابع و بـا توجـه بـه      اتوان بـا توجـه بـه اسـتفاده ناکار    انتظار داشت. در این حالت می
در بلندمـدت و عـدم   راهالبته پیمودن این کرد؛بینی پذیري آنها، رکود اقتصادي را پیشپایان
آورد. مدي، زمینه سقوط اقتصاد را فراهم میاندگی آثار ناکارگیري از فزایپیش

باعـث گرایـی  ، رفتار و انتخاب افراد جامعه در مواجهه با تجملقارونداستان با توجه به 
اکثریـت دنیاپرسـت کـه ایـن صـحنه      د: کـر شود که بتوان آنهـا را بـه دو گـروه تقسـیم     می

بودنـد، در  قـارون که اى کاش به جاى داشتند قلبشان را از جا تکان داد و آرزو ،کنندهخیره
فق فکرشان از این مسائل برتر و باالتر ، پرهیزگار و با ایمان که اُورهگروه اندکى اندیشبرابر
کسانى که علم و آگاهى به آنها داده شده بود صدا زدند واى بر .در آنجا حاضر بودندوبود

اند و عمل صالح که ایمان آوردهاستید؟ ثواب و پاداش الهى براى کسانىیگوشما! چه مى
ـ کـریم قـرآن اگرچـه  .)165، ص16ج،1374شیرازي، مکارم(، باالتر استدهندانجام مى اب

هـا را در درون انسـان   ها و مصرفگرایش،هابلندپروازي،اصلی استکبارسرچشمه ،ظرافت
وسـیله اراده و تسـلط بـر خـود و تهـذیب و تنزیـه       کـه بـه  کس جز کسانی و هیچجویدمی
شوند.راه نجاتی از آن ندارند و ناخواسته از آن متأثر میتوانند بر آن مسلط شوند،می

گیريهنتیجبندي و جمع
دار، توجه به شرایط محیطی، انتخـاب،  فراگرد انگیزش از شش مرحله: نیاز، کمبود جهت.1

.شودمندي تشکیل میرضایترفتار، کسب پاداش و احساس
نیـاز،  سرچشـمه  رسد که نظر می. بهاستمبدأ فراگرد انگیزش، نیاز و احساس کمبود .2

در ابتدا باید ماهیت انسان تعریف شود. از علتهمین به بر هم خوردن توازن بازگردد و به
، نیـاز و  آنجا که در این عبارت ماهیت انسان، غریزه و طبیعتش در نظر گرفتـه شـده اسـت   
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د، شـو اند. در حالی که اگر ماهیت انسان، فطرتش معرفـی  هدف، متناسب با آن تعریف شده
شود.میماهیت نیاز و هدف متناسب با آن تعریف

تـوان  فراگرد انگیزشی در رفتار اقتصادي را با توجه به مفاهیم موجـود اقتصـادي مـی   .3
آشکار، ترجیحـات آشـکار، انتخـاب   د: کمیابی، تابع رجحان کرمتکی به شش مرحله ترسیم 

مندي.و کسب پاداش و احساس رضایتگیري)، رفتار(تصمیم
؛اولیه امکانات طبیعی در اقتصاد متعارف کمتر سخنی به میان رفته استدرباره توزیع.4

دست آمده یا تولید و مصرف محصوالت بهدربارهی هایبلکه بیشتر مطالب خود را در بحث
، این در حالی ده استکرن محصور رزش نقدي مجموع آن در یک مدت معیدرآمد ملی یا ا

.توجه دقیق به توزیع اولیه داردکریمقرآناست که 
یابی به لـذت مـادي   نهایی انسان دستهاي تولید در اقتصاد متعارف، هدفدر نظریه.5

میـانی  هـاي هـدف علتهمین ، بهداردنهایی ارزش ذاتی عنوان هدففردي است. لذت به
.ق این هدف تعیین شوندتحقّجهتازدیاد منفعت، باید در مانند
ثرگذاري خود را نشان دهـد کـه   ااي گونهگرایی ممکن است در مرحله تولید بهمادي.6

مربوطسرمایه سوق دهد. بخشی از ربا که به تولیدمانندرابطه مبادله را به نفع عوامل مادي 
.گیردیاست، در همین شرایط شکل م

گیرد که در هنگام تحلیل شکل میتلعرفتار ربا در فراگرد انگیزشی رباخوار به این .7
بندي نیازهاي خود، به امور مادي توجه بیشـتري دارد و درصـدد اسـت کـه بـه هـر       و رتبه

بیـع  ماننددر مرحله شرایط محیطی، ربا را علتهمین د؛ بهکنصورتی آن نیازها را برطرف 
آورد.وز رفتار رباخواري فراهم میحیط مناسبی را براي بردانسته و م

اگر بخواهیم مسئله اصلی اقتصاد را با تکیه بر اقتصاد رفتاري، تبیین رفتار انسان قـرار  .8
کـریم قـرآن قـرار دهـیم. در نگـاهی کـه از     » نگاه به انسان«مبدأ تحلیل خود را دبایبدهیم، 

توان گفت که مسئله اصلی جامعه انسانی در رفتارهاي مید، کرگرا مطرح درباره انسان مادي
علـت ، بـه نیـز بلکـه فـرد در حالـت پریـابی    ؛یـابی نیسـت  اقتصادي محدود بـه حالـت کم  

هـاي شـدید   نابرابريباعثتواند رفتارهایی داشته باشد که گرایی خود میهاي ماديگرایش
ورد.بزرگی را براي اقتصاد فراهم آهاي د و بحرانشودر جامعه 
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داشـته در فراگرد انگیزشی جایگاهیدبایکند، حالت سرخوشی که فرد مترف پیدا می.9
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باشد.» منديرضایت
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