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عبارتاند از :عقالنیت محدود ،سوگیری به حال ،اثر مالکیت ،سوگیری پسگویی ،جان آماری و جان
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مقدمه
در «اقتصاد متعارف» (نئوکالسیک) فرض میشود که انسانها «عقالنیت کامل»،
«خویشتنداری کامل» و «منفعتطلبی کامل» دارند؛ بنابراین نیازی به مداخله خط و مشی
گذاران و هیچ کس دیگری در کار آنها نیست .چنین تصویری از انسانها که تیلر ()Thaler
بهاختصار «انسانهای اقتصادی» (رباتها ،اسپاکها) مینامد ،محور همه نظریهها و مدلهای
« 26اقتصاد متعارف» است ( .)Thaler, 2015, p.18اکثر اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که
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تئوری بازارها با شکستهایی مواجه بوده است .بسیاری از این «شکستهای بازار» نتیجه
غیرقابل پیشبینی پدیدههای واقعی هستند که عواقبی را ایجاد میکنند ،این شکستها
نشاندهنده ناکامی اقتصاددانان متعارف در تحلیل دنیای واقعی میباشد .هیکلوم ( Heukelom,

 )2014معتقد است که اقتصاد رفتاری فصل جدیدی را برای تحقیقات اقتصاددانان در مورد
نواقص بازار به وجود آورده است .به نظر میرسد که جریان اﺻلی اقتصاد (نئوکالسیکهای
بعد از جنﮓ) در مورد شناخت رفتار انسانها کاستیهایی دارد و اقتصاد رفتاری خواستار
رفع این کاستیها ،در راستای دقیقترکردن بعد اقتصادی انسانشناسی است .اقتصاد رفتاری
با استفاده از علم اقتصاد و روانشناسی نشان داده است که مبانی شناخت انسانها و متغیرهای
جمعیتی و مانند آن بر تصمیمهای اقتصادی افراد اثر میگذارد و آنها را از تصمیمهای عقالیی
دور میکند (انصاری و همکاران ،1394 ،ص)38؛ به عبارتی حوزه نوظهور اقتصاد رفتاری تلفیق
شیرین و دلچسبی از روانشناسی و اقتصاد درباره فرایند انتخاب و تصمیمگیری انسانهاست
(.)Thaler, 2015, p.17
علیرغم اینکه پس از قرون وسطی و تجدیدنظر در مذهب و با پیشرفت علم ،طی چند
قرن اخیر دین از ﺻحنه زندگی اجتماعی و بهویژه از مجامع علمی دور مانده بود ،اما طی
چند دهه اخیر نفوذ دین در همه زمینهها از جمله بررسیهای علمی رشد قابل توجهی کرده
است .تشدید گرایشهای مذهبی در کشورهای مسلمان و مسیحی و نیز نزد یهودیان و پیروان
سایر ادیان ،افزایش رفتارهای مذهبی ،رشد اﺻولگرایی مذهبی و همچنین گسترش
حرکتهای اجتماعی بر اساس مذهب سبب شده مذهب بار دیگر بهطور جدی وارد
ﺻحنههای اجتماعی شود .این حرکت در زمینه ایجاد نظامهای اجتماعی سیاسی مبتنی بر
دین بهویژه در کشورهای مسلمان جایگاه خاﺻی داشته است .به تبع جریانات فزاینده دینی

در سطح جهانی ،حرکتهای علمی گستردهای نیز از سوی دانشمندان شاخههای مختلف
علوم بهویژه علوم اجتماعی در زمینه دین و رفتارهای فردی و اجتماعی انسانها ﺻورت
گرفته است (دادگر و عزتی .)1381 ،مطالعات ﺻورتگرفته در دهه اخیر نشاندهنده نفوذ
مذهب در بررسیهای علمی بخصوص حوزه اقتصاد است؛ از جمله این مطالعات عبارتاند
از  :سکوئرا و همکاران ( )Sequeira, 2017که در مطالعه خود به بررسی رابطه درآمد و مذهب
در کشور هلند و برایان و همکاران ( )Bryan, 2018به بررسی رابطه میان مذهب و درآمد در 27

کشور فیلیپین پرداختند.
اسالم با مبانی انسانشناختی و نظام ارزشی مکتب سرمایهداری ،مفروضات نظریههای اقتصاد
متعارف را قابل تعمیم به فرد مسلمان ندانسته و در ﺻدد برآمدهاند برای تحلیل رفتار
مصرفکننده مسلمان ،چارچوبی متناسب با ارزشهای اسالمی ارائه کنند (محققنیا و همکاران،

 .)1395در زمینه رابطه دین با رفتارهای اقتصادی ،تحقیقات مختلفی انجام شده است؛ مانند
مذهب و تفاوت اقتصادی کشورها ( ،)Tawney, 1926/ Weber, 1905دین و نگرشها و
رفتارهای اقتصادی افراد (  ،)Greeley, 1963/ Pyle, 1992/ Mayer and sharp,1962دین و
رفتارهای مصرفی ( Kahf, 1973/ Siddighi, 1972/ Azzi and Ehrenburg, 1795/
 ،)Douglas, 1976دین و تولید ()Kahf, 1974/ Siddighi, 1979/ Abdul Mannan, 1991

و تالشهای علمی بسیار مختلف و متنوع دیگر که در ادیان مختلف گسترش یافته و حاﺻل
آن ﺻدها کتاب و مقاله علمی و قابل عرضه بوده است .تشریح و تبیین رفتارهای دینی بهویژه
گروهها و مؤسسات مذهبی بر اساس مبانی اقتصادی با روش علمی مانند آنچه آدام اسمیت
بیان میکند و کتاب اکالند و همکاران ( )Akelund, 1996با عنوان کلیسای کاتولیک در قرون
وسطی به عنوان بنگاه و نیز آثار اندرسون ،فینک و استارک ( Anderson and Finke and Stark,

 ،)1998یاناکن ( )Iannaccone, 1984 & 1997و مانند اینها از جمله مطالعات در این زمینه
است .با توجه به اینکه موضوع ،بررسی رفتار انسانها میباشد در ابتدا باید نیازهای انسانها
بررسی شود .ازآنجاییکه انسانها داری سه بعد کلی ـ جهت رفع نیازها ـ میباشند که
عبارتاند از :بعد مادی که شامل نیازهایی همچون گرسنگی و تشنگی و  ...که با حیوانات
مشترک است؛ بعد معنوی که شامل نیازهایی همچون ایمنی ،اطمینان ،نیاز به محبت و تعلق
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برخی از اقتصاددانان مسلمان و محققان اقتصاد اسالمی به دلیل تفاوت آشکار دیدگاههای

و عزت نفس و نوعدوستی و مانند آن میباشد که ﺻرفاً اختصاص به انسانها دارد .این دو
بعد مربوط به جهان پیش از مرگ انسانها میباشد؛ اما با توجه به جهانبینی اسالم میتوان
گروه سومی از نیازها را مطرح نمود که نشان از بعد سوم انسان دارد که میتوان از آن به بعد
اخروی یاد کرد .در انسان نوعی آگاهی درونی نسبت به بقای روح و امکان حیات آن پس
از مرگ وجود دارد که مربوط به بعد آخرتی وی میباشد (هادوینیا ،1398 ،ص .)40انسان
28

عادی (نه ربات) دارای این سه بعد میباشد و در بررسیهای رفتار انسانها باید هر سه بعد
در نظر گرفته شود.
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پژوهش حاضر به دنبال تأیید یا عدم تأیید وجود کجرفتاری افراد در چارچوب اقتصاد
اسالمی است .در خصوص اثبات کجرفتاری اقتصادی مطالعات زیادی انجام شده اما در
خصوص تلفیق اقتصاد اسالمی با اقتصاد رفتاری مطالعهای ﺻورت نگرفته است .اساس کار
در این پژوهش پردهبرداری از چیزهایی است که با مدلهای اقتصاد متعارف همخوانی ندارد؛
اما با مفاهیم اقتصاد اسالمی همخوانی دارد .نوآوری مقاله در این است که با بهرهمندی از
آیات قرآن استنباط میکند در چهارچوب اقتصاد اسالمی اقتصاد رفتاری قابل دفاع است .بر
همین اساس تالش شده است مصادیقی که در تضاد با اقتصاد متعارف و مرتبط با رفتار
مسلمانان و به تبع اقتصاد رفتاری میباشد تشریح گردد و نمونههایی از کجرفتاریهای انسان
های عادی که در تضاد با انسان اقتصادی است و مرتبط با آیات قرآن میباشد تشریح گردد.
در ادامه ابتدا به مرور مبانی نظری و سپس به بررسی مصادیقی از کجرفتاریهای انسان
اقتصادی که مورد تأیید اسالم میباشد پرداخته میشود و در انتها جمعبندی ارائه خواهد شد.

مبانی نظری تحقیق
پیدایش اقتصاد رفتاری را میتوان در دهه  1950دانست .در سال  1951جرج کاتونا ( George

 )Katonaاولین شخصی بود که از نام اقتصاد رفتاری استفاده کرد .البته جنبههایی از این
مکتب قبل از  1950نیز وجود داشته است .حتی آدام اسمیت نیز از روانشناسی در اقتصاد
استفاده کرده است .در سال  1902نیز گابریل تاردی ( )Gabriel Tardeکتاب روانشناسی

اقتصاد را به چاپ رسانده است .نویسندگان متعددی از جمله روانشناسانی نظیر کاهنمان

( )Kahnemanو توریسکی و هربرت سایمون ( )Simonدر پیدایش اقتصاد رفتاری نقش

مهمی داشتهاند .اقتصاددانانی چون جرج آکرلوف (برنده جایزه نوبل  ،)2002ریچارد تیلر (برنده
جایزه نوبل  )2017کون مورفی و رابرت فرانک گامهای ارزندهای را در آثار خود جهت ارتقای
این مکتب برداشتهاند و میتوان آنان را حتی از پیشگامان این مکتب به حساب آورد (حسینی،

 ،1383ص .)6با توجه به جدیدبودن حوزه اقتصاد رفتاری تاکنون تعاریف مشترکی از اقتصاد
رفتاری ارائه نشده است؛ برای مثال کاتونا ( )1980اقتصاد رفتاری را تحلیل جنبههای روان
شناسانه فعالیتهای اقتصادی میداند .از نظر مولیناتان و تیلر ( 29 Mullainathan & Thaler,
 )2001اقتصاد رفتاری آمیزهای از روانشناسی و علوم اقتصادی است که به بررسی اتفاقات

 )2004اقتصاد رفتاری رشتهای شکلگرفته حول باورمحوری است که درجه واقعگرایی بنیان
های روانشناختی تحلیل اقتصادی را بهبود میبخشد .برخی نیز اقتصاد رفتاری را تالش برای
افزایش قدرت توضیحی و پیشبینی نظریه اقتصادی ( ،)Clark, 2007آزمون تجربی عوامل
روانشناسی در اقتصاد ( )Free, 2010لحاظ کرده و اعمال دستاوردها و ابزارهای سایر شاخه
های علوم اجتماعی و پیوند آن با اقتصاد میدانند (رهبر و دیگران ،1392 ،ص .)137اقتصاد
رفتاری جایگزین و یا رقیب اقتصاد کالسیک و اقتصاد متعارف محسوب نمیشود ،بلکه به
کمک دانش تخصصی روانشناسی و علوم اجتماعی تالش میکند نقش عوامل رفتاری
انسانها را در تصمیمگیری و انتخاب پررنﮓ نماید؛ چیزی که تاکنون در اقتصاد کالسیک به
دلیل لحاظ فرض عقالنیت کامل و به بهانه کیفیبودن این متغیرها در تجزیه و تحلیل رفتار
عوامل اقتصادی به آنها کمتر توجه شده است .مجموعه عواملی که به کمک آنها اقتصاد
رفتاری تبیین میشود «عوامل انگار بیربط ( »)Supposedly irrelevant factorsنامیده می-
شوند؛ عواملی که در عین سادگی و ظاهر کمتوجه تأثیر آنها جهتگیری انتخاب افراد را متأثر
می سازد .در اقتصاد رفتاری انسان از حالت انسان اقتصادی که دارای عقالنیت کامل است و
تصمیم گیری آن بر مبنای حداکثرسازی بوده فاﺻله گرفته و به یک انسان عادی تبدیل خواهد
شد که از عقالنیت محدود برخوردار بوده و همواره در جریان تصمیمگیری از میانبرها استفاده
کرده و تلنگرهای محیطی در جریان تصمیمگیری آنها بسیار مؤثر است .در اقتصاد رفتاری
نکته بسیار مهم این است که خویشتنداری محدود است؛ به این ﺻورت که افراد بر نفس
خود کنترل نداشته و در زمان و مکانهای مختلف ممکن است تصمیمات متفاوتی را بگیرند.
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پیشآمده در بازارها میپردازد .از دیدگاه کامرر و الوینستین ( Camerer & Loewenstein,

بر این اساس افراد در درون خود دارای دو بعد هستند که یک بعد آن انسان عاقل اقتصادی
است که ضمن آیندهنگری دقیق و حسابداری ذهنی دقیق به ﺻورت خودمنفعتی حداکثری
عمل می کند و بعد دیگر انسان عادی است که وضع موجود را به آینده ترجیح داده و به
ﺻورت افراط و تفریط عمل میکند .این دو بعد در درون عموماً در تعارض با یکدیگرند و
بسته به اینکه بداند این تصمیم چگونه است ،تصمیمگیری توسط فرد ﺻورت میگیرد.
30

چنانچه بعد نخست به بعد دوم فائق آید خروجی تصمیمات به اقتصاد متعارف نزدیکتر
است ،در غیر این ﺻورت شاهد کجرفتاری خواهیم بود .نکته حائز اهمیت این است که در
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اقتصاد رفتاری افراد نسبت به اقتصاد متعارف عجولترند و تالش میکنند به کمک میانبرها
هرچه زودتر تصمیمگیری کنند .در واقع افراد برای کسب اطالعات و شکلدهی معماری
انتخاب هزینه زیادی نمیکنند و این همان روال مرسوم است که ما در محیط پیرامونی خود
شاهد آن هستیم؛ به این ﺻورت که افراد از اطالعات وضع موجود ،راهنماییهای اطرافیان و
میانبرهای از این قبیل دست به انتخاب میزنند .بدیهی است به واسطه محدودیت اطالعات
ممکن است تصمیم بعضاً با یک تصمیم عقالیی فاﺻله داشته باشد؛ چراکه همانگونهکه در
ادامه اشاره خواهد شد افراد به وضع موجود سوگیری دارند ،سوگیری به تأیید دارند ،حس
مالکیت در تصمیمگیری آنها دخیل است ،خویشتندار نیستند و حسابداری ذهنی آنها محدود
است.
روان شناسان اجتماعی سعی دارند چگونگی و چرایی اثر نگرش و باورهای افراد بر
رفتارشان را توضیح دهند .بررسی تأثیر نگرش بر رفتار از سال  1872به وسیله چارلز داروین
شروع شد .داروین نگرش را حالت فیزیکی یک احساس تعریف نمود .توماس و زنیکی

( )Thomas and Znaniecki, 1918بیان کردند که نگرش نوعی فرایند ذهنی شخصی میباشد
که تعیینکننده پاسخهای واقعی و بالقوه فرد میباشد .در این راستا روانشناسان شروع به
بررسی نگرش به عنوان یک پیشگوییکننده رفتار کردند .فیشبین و آجژن ( & Fishbein

 )Ajzen, 1975سعی کردند روشهایی بیابند که رفتار و پیامد آن را پیشگویی میکند .آنها
فرض کردند که افراد معموالً کامالً منطقی باشند .بعد از بررسی مطالعات آنها یک نظریه عمل
مستدل (منطقی) پیشنهاد دادند که افراد تمامی اطالعات در دسترس درباره رفتار هدف را
جمعآوری و بهطور منظم ارزیابی میکنند .همچنین نتیجه اعمال را در نظر میگیرند .سپس

بر اساس استدالل خود تصمیم میگیرند که عمل را انجام دهند یا ندهند Fv .بر اساس
دیدگاه پیکارانین ،کارجالوتو و پانیال ( )Pikkarainen, Karjaluoto, Pahnila, 2004در قالب
نظریه عمل مستدل دو عامل نگرش و هنجارهای ذهنی بر رفتار واقعی افراد اثرگذار میباشد
که نگرش عبارت است از واکنشها یا مواضع ارزیابیکننده موافق یا مخالف نسبت به یک
موقعیت ،یک فرد یا یک گروه که به شکل احساسات ،باورها و حتی رفتار فرد نشان داده می
شود و هنجارهای ذهنی حاﺻل باورهای هنجاری است که در آن تأیید یا رد رفتار مورد نظر 31

توسط افراد مرجع جامعه مطرح است؛ به عبارت دیگر افراد غالباً بر مبنای ادراکاتشان از آنچه
در ادامه نظریه رفتار برنامهریزیشده به مثابه بعد سومی به عنوان باورهای کنترلی به نظریه
عمل مستدل اضافه گردید .در نظریه رفتار برنامهریزیشده ،کنترل رفتاری درکشده به عنوان
ارزیابی فرد از سخت یا آسان بودن یک رفتار تعریف میشود .کنترل رفتاری درکشده،
درجه ای از احساس فرد است مبتنی بر اینکه تا چه حد انجام یا عدم انجام یک رفتار تحت
کنترل ارادی وی قرار دارد (رحیمی و همکاران .)1396 ،عواملی که ممکن است سبب شوند
قصد رفتار منجر به عمل نشود را میتوان در اقتصاد رفتاری یافت.
«اقتصاد متعارف» بیان میدارد که «انسانهای اقتصادی بر اساس مفاهیم جاافتادهای مانند
خودمنفعتی ،هزینه فرﺻت ،تعویضپذیری پول ،تحلیل هزینه به فایده (تحلیل نهایی) و
آیندهنگری به کارهایی چون خرید ،مصرف ،پسانداز و سرمایهگذاری دست میزنند و
همچنین ترجیحات انسانها به اوضاع و احوال کلی آنها بستگی دارد (عدم پذیرش تغییرات
ثروت در قالب سود و زیان) و انسانها به تغییر شکل در نحوه ارائه گزینهها بیتفاوتاند
(عدم پذیرش «اثر قاببندی» و «اثر لنگراندازی») و نیز انسانها از بستر پیرامون خود تأثیر
نمیپذیرند (عدم پذیرش از بستر) .بر همین اساس« ،اقتصاد سنتی» دخالت در فرایند انتخاب
انسانها را به جز در موارد «آسیبرسانی به دیگران» مجاز نمیشمارد؛ اما در مقابل ،حوزۀ
نوظهور «اقتصاد رفتاری» دربردارنده این مفهوم است که بسیاری از رفتارهای انسانهای عادی
(سیندرالها ،سیمپسونها) با نظریهها و مدلهای «اقتصاد متعارف» مطابقت ندارد و در نتیجه،
انسانها مرتکب کجرفتاری میشوند .سه کجرفتاری بزرگ انسانها که در اقتصاد رفتاری
مورد نظر قرار میگیرد ،عبارت است از اینکه  .1انسانها ظرفیتهای فکری ،ذهنی و زمانی
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که دیگران (دوستان ،خانواده ،همکاران و  )...با آنان دارند رفتار میکنند (.)Mathieson, 1991

محدودی دارند و برای رفع چنین محدودیتی به میانبرها و خودساختههای ذهنی متوسل
میشوند .2 ،انسانها در برابر وسوسهها خویشتنداری و تحمل ندارند .گزینههای حال را به
گزینههای آینده ترجیح میدهند و فاﺻله امروز تا فردا را بیش از فاﺻله فردا تا پسفردا
میپندارند و  .3انسانها به انصاف و مراعات حال دیگران حساسیت نشان میدهند و برای
مجازات بیانصافها حاضرند از نفع خود بگذرند یا به خود ضرر برسانند .به عالوه« ،اقتصاد
32

رفتاری» انسانها را به سبب عقالنیت محدود ،خویشتنداری محدود و خودمنفعتی محدود
در معرض سوگیریها و اشتباهات پیشبینیپذیر و نیز آسیبرسانی به خود میبیند و با
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پذیرش اﺻل قیممآبی آزادیخواهانه ( )Libertarian paternalismتوﺻیه میکند که با
دستکاری در محیط انتخاب انسانها (معماری انتخاب) باید به آنها تلنگر زد تا تصمیمی به
نفع خودشان بگیرند (عقالنیت کامل) .به اعتقاد تیلر خط فکری «اقتصاد رفتاری» در نه مفهوم
ذیل خالﺻه میشود« :عقالنیت کامل»« ،عقالنیت محدود»« ،خویشتنداری محدود»،
«خودمنفعتی حدود»« ،میانبرها»« ،سوگیریها»« ،قیممآبی آزادیخواهانه»« ،تلنگر» و «معماری
انتخاب» (.)Thaler, 2015, p.19
تحقیقات نشان میدهد که دین از طریق تأثیر بر رفتار عامالن اقتصادی بر متغیرهای مهم
اثرگذار است ()Aldashev & Platteau, 2014؛ بنابراین رفتارهای اقتصادی شامل انتخابها
و قضاوتهای فردی و اجتماعی را میتوان تحت تأثیر عواملی مثل فرهنﮓ و دین دانست
( .)Noland, 2005مککلیری و برو ( )McCleary & Barro, 2003در مطالعهای اثربخشی
دوجانبه دین بر تولید ناخالص داخلی را تأیید کردند .ارزشها یکی از ابعاد مهم و اساسی
شخصیت و زندگی اجتماعی به شمار میآیند .هویت افراد با تکیه بر ارزشها شکل میگیرد.
آنها جهتدهنده و تعیینکننده رفتار میباشند؛ به این معنا که افراد با توجه به چارچوبهای
ارزشیشان رفتار میکنند .یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هدفهای فرد همین چارچوبهای
ارزشی است که در ذهن هر فرد در خالل سالیان عمرش شکل گرفته است .شوارتز ()1999
ده گونه یا نوع ارزشی شامل خیرخواهی ،سنت ،همنوایی ،امنیت ،قدرت ،موفقیت،
برانگیختگی ،لذتطلبی ،خوداتکایی و جهانگرایی را مشخص نموده است.
* .این اﺻل بیان میکند انسانها آزادند که انتخاب کنند ،حتی اگر به ضررشان باشد.

مطالعات زیادی در خصوص استخراج آکسیوم یا اﺻل موضوعه مربوط به ماهیت انسان
ﺻورت گرفته است .در جدول ذیل به ﺻورت اجمال برخی از این اﺻول که مرتبط با اقتصاد
رفتاری است بر اساس آیات قرآن کریم تشریح گردیده است (ر.ک به :بشیری و همکاران،
.)1388
جدول  :1مفروضات اساسی مربوط به ماهیت انسان بر اساس آیات قرآن کریم

مفروضات

توضیحات

آیات

جبر و اختیار

کهف 6 :و  /29ﺻافات:

اختیارْ مطلق نیست ،بلکه محدودیتهایی نیز برای

 /24مدثر /23 :انبیاء/23 :

او وجود دارد؛ البته این محدودیتها هیچگاه موجب

توبه 72 :و 68

نمیشود که عنان اختیار از کف انسان خارج گردد.
انسان در هیچ شرایطی مجبور نیست و میتواند

منطقی،

شمس /8 :قیامت 2 :و /1

دنبال تمایالت حیوانی نفس برود؛ همچنان که

غیرمنطقی

یوسف53 :

میتواند تمایالت حیوانی را کنترل نماید و بیشتر

طبیعت ،تربیت

حجرات13 :

تغییرپذیری،

فرقان /77 :مزمل /8 :مائده:

تغییرناپذیری

83

زمینة تمایالت انسانی را فراهم کند.
اسالم بر هر دو عامل وراثت (ژنتیک) و تربیت
(محیط) تأکید دارد؛ اما طبیعت انسان به گونهای
است که بیشتر تحت تأثیر عوامل تربیتی و محیطی
است تا متأثر از عوامل وراثتی؛ البته این به معنای
تأیید نظریة رفتارگراها که انسان را لوح سفید و
منفعل محض میدانند ،نیست.
دین اسالم برای تعلیم و تربیت انسانها و رشد و
شکوفایی آنها در مسیر تکامل تأکید جدی دارند و
تحقق این معنا فرع بر تغییرپذیری انسانهاست و
این تغییرپذیری در همه مقاطع سنی امکانپذیر
است.
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انسان 2 :و  /3فصلت /17 :انسان در عین حال که موجودی مختار است ،اما این
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انسان اساساً موجودی اندیشهورز است و دعوت
انسان به تفکر ،ناظر به همین توان ذاتی اندیشهورزی
ذهنیت ،عینیت

روم /8 :غاشیه17-21 :

است و اگر اقوامی به سبب عدم تفکر ،مورد
نکوهش قرار گرفتهاند ،در واقع نه به سبب
نیندیشیدن ،بلکه به علت عدم تفکر معین (از حیث
عرﺻه یا جهت ویژۀ تفکر) نکوهیده شدهاند.

34

علیرغم اینکه رفتار انسان ،متأثر از عوامل گوناگونی
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چون مشوقها و تقویتهای محیطی ،نیازها و
درونکنش،

اسراء /36 :مدثر/38 :

انگیزههاست ،اما در مجموع ،علت اﺻلی رفتار آدمی

برونکنش

انسان 2 :و 3

را در درون وی باید جستوجو کرد بنابراین انسان
در این مفروضه ،بیشتر تمایل به درونکنشی دارد تا
برونکنشی

شناختپذیری،
شناخت
ناپذیری

طارق 5:و  /6مؤمنون:
14ـ /12حجر /29 :حشر:
 18و  /19تین /4 :بقره/31:
مؤمنون14 :

ماهیت انسان قابل شناخت است .البته میزان این
شناخت ،بستگی به عوامل گوناگونی ،از جمله
پیشرفت در همه علومی دارد که به گونهای انسان و
رفتار او را در حیطههای مختلف ،مورد مطالعه قرار
میدهند؛ مانند علوم رفتاری و علوم زیست.

همانطورکه بیان گردید ،مفروضات اساسی مربوط به ماهیت انسان نشاندهنده این است
که انسان همواره نمیتواند مطلق و با عقالنیت محض تصمیمگیری کند و همواره کج
رفتارهایی وجود دارد .در جامعه اسالمی نیز میتوان مصادیقی از نقض انسان عقالیی
استخراج کرد که در ادامه به این موضوع مهم پرداخته میشود.
مبانی عملی مصرف در جامعه اسالمی اﺻولی است که بیان میدارد مصرف در جامعه
اسالمی چگونه باید شکل گیرد و چارچوب آن را مشخص میکند .در جدول ذیل به ﺻورت
اجمالی این اﺻول تشریح گردیده است.

جدول :2اﺻول عملی مصرف در جامعه اسالمی

اصول

عدم تضییع منابع
(اسراف)

*

آیات

توضیحات

یونس10:الی

مقصود از اسراف جنبههای اخالقی ،عقیدتی و تجاوز از حدود

 12و /83

الهی است .اعتدال و میانهروی در مصرف که در روایات از آن

غافر 28 :و 40به قصد و اقتصاد تعبیر شده ،حد وسطی است که اسراف و
و ...

تقتیر (سختگیری) در آن نباشد.
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کفاف به معنای قانعشدن به زندگی و امکانات متوسط است

رعایت حد کفاف
(قناعت)

کسی که دارای روحیه کفاف باشد ،از تشریفات زائد تجمالت
حج36 :

زندگی و بهطورکلی از هر امری که به اسرافکاری منتهی می-
شود ،میپرهیزد .کفاف ،حد مطلوب مصرف در نظام اقتصادی
است .الزم به یادآوری است که رعایت کفاف تنها به کمی
مصرف نیست ،بلکه بهجا مصرفکردن است.
از نظر اسالم ،بهطور معمول خیر دیگران دستکم به اندازه
خیری که مستقیماً عاید خود ما میشود اهمیت دارد .حتی در

دیگرگرایی و
رعایت ارزشها

نساء /74:بقره :امور معنوی مانند دعا نیز توﺻیه شده که دیگران را بر خود
272

مقدم بداریم .مصرفکننده مسلمان ،فقط به فکر رفع نیازهای
خود و خانوادهاش نیست ،بلکه در حد توان به فکر محرومان
و افراد بیبضاعت جامعه نیز میباشد.

هماهنگی مصرف حشر /7 :انفال :گاهی وضع اقتصادی جامعه به گونهای است که نیازهای
با وضع عمومی

 /1مائده/55 :

اساسی افراد تأمین میشود ،همگان رفاه نسبی دارند و کشور

اقتصاد

منافقون/7 :

در زمینه تولید با مشکلی روبهرو نیست .در این ﺻورت،

(عدالت فراگیر)

یوسف 55-47 :استفاده از تمام نعمتها و مواهب الهی در چارچوب مقررات

* .اسراف به همراه مشتقاتش  23مرتبه در قرآن ذکر شده است.
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که میتواند در درمان بیماری اسرافکاری مؤثر باشد؛ زیرا

اسالمی ،مجاز و امری مطلوب و پسندیده است؛ اما اگر به
سبب وقایعی چون زلزله ،قحطی و خشکسالی یا جنﮓ وضع
اقتصادی جامعه و عموم مردم دچار مشکل شود یا کشوری به
دلیل فقر در منابع زیرزمینی و کمبود نیروی انسانی یا علل
دیگر همچون تحریم و سوء مدیریت ،اقتصادی ضعیف داشته
و بیشتر مردم آن با فقر و محرومیت و کمبود مواد غذایی
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روبهرو باشند ،در چنین وضعی با توجه به فرهنﮓ و معارف
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اسالمی ،منطقی و شایسته نیست عده اندکی زندگی شخصی
و خانوادگی خود را در سطحی باال و همراه با رفاه کامل قرار
دهند.
تأکید قرآن بر عزت و سربلندی فرد و جامعه اسالمی و نفی
سلطه کفار بر آنان ،ضرورت عقلی رعایت منافع ملی را در
اتخاذ الگوی مصرف بر هر مسلمان روشن ساخته و وجوب
شرعی آن را توجیه و مستند میکند .رسیدن به استقالل
همهجانبه و واقعی و کرامت و شرافت برای افراد یک ملت
زمانی ممکن میشود که همگان در برابر منافع ملی و مصالح
رعایت منافع و
مصالح ملی
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عمومی جامعه خود حساس بوده ،آن را بر نفع شخصی و حتی
بر منافع جناحی و گروهی ترجیح دهند .بر این اساس،
شهروندان جامعه اسالمی میباید در رفتار مصرفی خود به
گونهای عمل کنند که با حرکت رو به رشد اقتصاد ملی برای
رسیدن به توسعهای مستقل و خوداتکا هماهنﮓ باشند.
اولویتگذاری و توجه به اهم و مهم در سطح خرد و کالن
یکی از اﺻول عقالیی تخصیص درآمد است که شرط اساسی
و زیر بنایی رعایت منافع و مصالح ملی است.

عالوه بر موارد استخراجشده در خصوص ماهیت انسان و مبانی مصرف در جامعه اسالمی
که مؤید کجرفتاری در رفتار انسانهای عادی میباشد ،هدف و انگیزه در تقاضا در شخص
مسلمان نیز تا حدودی اثباتکننده کجرفتاری است .توتونچیان با استفاده از اﺻل موضوعه
مطلوبیت ،مفاهیم انفاق ،اسراف و تبذیر و حد کفاف ،مصرف را تجزیه و تحلیل کرده است
(توتونچیان .)1363 ،دستجردی و نظرپور ( )1394چندین هدف و معیار برای فعالیتهای
اقتصادی و به خصوص تقاضا معرفی کردهاند که عبارتاند از :بیشینهکردن تطابق رفتار با 37

ضوابط اسالمی ،بیشینهکردن رستگاری دنیا و آخرت ،دستیابی به حداکثر مصلحت ،دستیابی
و دیگران در چهارچوب اﺻول اسالمی که هر کدام به نوعی اثباتکننده وجود کجرفتاری در
جامعه اسالمی است.

بررسی مصادیق انسان اقتصادی و انسان اسالمی در چارچوب
اقتصاد رفتاری
در ادبیات اقتصاد رفتاری ،موارد متعددی ذکر شدهاند که به عنوان کجرفتاری نامیده میشوند.
در ادامه ابتدا تعریفی از عناوین کجرفتاری بیان میگردد و سپس سعی شده برای هر مؤلفه
مصادیقی از آیات قرآن بیان گردد.
 .1عقالنیت محدود ( :)Bounded rationalityاینکه انسانها فاقد توانایی شناختی برای
حل مسائل پیچیده هستند حقیقتی آشکار است .سایمون عقالنیت محدود را در
هنگام اخذ جایزه نوبل  1978اقتصاد چنین توﺻیف میکند« :عقالنیت موقعی در
محدودیت است که از همهچیزدانی قاﺻر باشد .قصورهای همهچیزدانی عبارت
است از ناتوانی در شناخت همه بدیلها و ناتوانی در محاسبه تبعات» .طبق این
نظریه انسانها به جای تالش برای برآورد هزینهها و فایدههای نهایی جستوجو،
بلندپروازیها یا توقعاتی را درباره یک گزینه خاص در ذهن خود دارند که بر
حسب تجارب مختلف تغییر میکند و ایستا نیست؛ بنابراین افراد به ﺻورت گزینشی
به برخی از محتویات توجه کرده و بر اساس «حداقل رضایت نسبی» و نه بهینگی،
به فرایند جستوجو پایان میدهند .بهطورکلی انسانها ظرفیت فکری ،ذهنی و
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به حداکثر محبوب انسان از کاالها همراه با جلب حداکثر رضایت پروردگار ،رفع نیاز از خود

زمانی محدودی دارند و برای رفع این محدودیت به میانبرها و خودساختههای
ذهنی متوسل میشوند .میتوان با تأمل در آیات قرآن عقالنیت محدود را چنین
استنتاج نمود« :کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (بقره :)216 :بر شما کارزار واجب
شده است؛ درحالیکه براى شما ناگوار است و بسا چیزى را خوش نمیدارید و آن
براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست میدارید و آن براى شما بد است و
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خدا میداند و شما نمیدانید« .فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا» (نساء:
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 :)19پس چهبسا چیزى را خوش نمیدارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می
دهد .در آیه  28سوره انعام خداوند متعال در پاسخ به دوزخیان که درخواست
بازگشت به دنیا داشتند ،میفرماید« :بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا

نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» *.خداوند در این آیه بهطور واضح بیان می کند که اگر برگردید
باز هم رفتار اشتباه خود را تکرار میکنید.
.2

سوگیری به حال ( :)Status qua bias ،Present biasedساموئلسون در سال 1973
مدل «مطلوبیت تنزیلشده ( »)Discounted utility modelرا ﺻورتبندی کرد .ایده
پایه این نظریه این بود که از نظر افراد مصرف کنونی بیش از مصرف آتی میارزد.
با استفاده از ﺻورتبندی ساموئلسون گفته میشود که ما مصرف آینده را با نرخی
تنزیل میکنیم که این تنزیل هذلولی ( )Hyperbolic discountingاست که از زیاد
شروع میشود و سپس فروکش میکند؛ به عبارتی نرخ تنزیل ثابت نیست و ممکن
است رفتار سازگار نداشته باشد؛ یعنی با مرور زمان اذهانشان را تغییر میدهند و
مانند یک تلسکوپ معیوب تنزیل میکنند .میتوان با تأمل در آیات قرآن سوگیری
به حال را چنین استنتاج نمود که انسانها حال را به آینده ترجیح میدهند و اسراف
میکنند« .إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَکَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا» (اسراء :)27 :چراکه
اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس

*[ .ولی چنین نیســت] بلکه آنچه را پیش از این نهان میداشــتند برای آنان آشــکار شــده اســت و اگر هم
بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمیگردند و آنان دروغگویند.

بوده است .انسانها در برابر وسوسهها ﺻبر و تحمل ندارند« :إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا» (معارج :)21-19 :بهراستی که انسان سخت
آزمند [و بیتاب] خلق شده است .چون ﺻدمهاى به او رسد عجزوالبه کند و چون
خیرى به او رسد بخل ورزد« .وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَکَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولً»
(اسراء :)11 :و انسان [همانگونهکه] خیر را فرا مىخواند [پیشامد] بد را میخواند
و انسان همواره شتابزده است .از طرفی انسانها به انصاف و مراعات حال دیگران 39

حساسیت دارند و برای مجازت بیانصافها حاضرند از نفع خود بگذرند یا به خود
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (حشر :)9 :هر چند در خودشان (انصار) احتیاجى [مبرم]
باشد ،آنها مهاجران را بر خودشان مقدم میدارند .همچنین در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ

يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ» (بقره :)207 :و از میان مردم کسى
است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا میفروشد و خدا نسبت به [این]
بندگان مهربان است .در قالب سوگیری به حال خطای حفظ وضعیت موجود و قبل
انداختن تصمیمگیری نیز قابل طرح است .این خطای شناختی بیان میکند با وجود
آنکه در مواردی تغییر در انتخابها رفاه افراد را بیشتر میکند ،اما آنان تمایل به
حفظ وضعیت موجود داشته و از تغییر اجتناب میکنند .معموالً این خطا هنگامی
روی میدهد که تصمیمگیری نیاز به اطالعات پیچیده دارد« .لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ» (رعد :)11 :براى او فرشتگانى است که
پىدرپى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسدارى میکنند .در
حقیقت خدا حال قومى را تغییر نمیدهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون
خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى
براى آنان نخواهد بود .در این آیه تأکید شده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی
را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند .این آیه داللت بر این دارد که
نعمتی که خداوند به بندگان عطا کرده پایدار میماند ،مگر اینکه مردم شایستگی که
برای دریافت آن نعمت داشتند را با تغییر خود از دست بدهند (کمترین تفاوت قابل
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ضرر برسانند که این را اﺻطالحاً سوگیری به خود مینامند؛ نظیر آیه «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى

توجه ( .))Just-noticeable differenceالزم است ذکر شود ،هیرشمن معتقد است
که گروههای محافظهکار تالش میکنند وضع موجود را ترجیح دهند و به نوعی با
کجرفتاری مواجهاند و نفع آنها در وضع موجود است .هر تالشی برای اﺻالح امور
خاص بیهوده است (تز بیهودگی) و ممکن است وضع را خرابتر از گذشته نیز
بکند (مخاطره) و ممکن است به چیزی غیر از هدف اﺻلی اﺻالح برسیم (تز
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انحراف) .چرایی اﺻرار افراد بر حفظ وضع موجود را اﺻل محافظهکاری (ارتجاع)
توضیح میدهد؛ درحالیکه در اقتصاد رفتاری پیچیدگی تصمیمگیری نسبت به آینده
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به دلیل فقر اطالعات عامل اﺻرار بر وضع موجود است .هر کدام سر جای خود
قابل توجه است؛ ولی آنچه مهم است هر دو یک مطلب را میگویند و آن ترجیح
حال به آینده ،منتها چرایی آن متفاوت است .چرایی آن هم به نحوه نگاه به اﺻل
موضوع بستگی دارد .موضوع اقتصاد رفتاری حول منفعت فردی و بر پایه اقتصاد
خردی است؛ ولی نظریه ارتجاع پایه جامعهشناختی و کالن است و متکی بر نفع
اجتماعی است.
 .3اثر مالکیت ( :)Endowment effectانسانها به چیزهای در مالکیت خود در مقایسه
با چیزهای قابل تملک که هنوز به ملکیت آنها در نیامده است ،ارزش بسیار باالتری
قائل میشوند .آزمایشهای اثر مالکیت نشان میدهد که انسانها دستکم تا حدودی
به سبب «بیزاری از زیان» دو دستی به داشتههای خود میچسبند .در فیزیک شیء
بیحرکت به همان حالت باقی میماند ،مگر آنکه اتفاقی بیفتد .انسانها نیز چنین
میکنند :آنها به داشتهها میچسبند ،مگر اینکه دلیل خوبی برای رویگردانی وجود
داشته باشد یا حتی با وجود دلیل خوب از داشتههای خود دل بر ندارند .با تأمل در
آیات قرآن در این خصوص چنین استنتاج میشود که انسان ثروت و امکانات خود
را حاﺻل تالش و زیرکی خویش میپندارد« :قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

الْمُجْرِمُونَ» (قصص[ :)78 :قارون] گفت من اینها را در نتیجه دانش خود یافتهام .آیا
وى ندانست که خدا نسلهایی را پ یش از او نابود کرد که از او نیرومندتر و مال

اندوزتر بودند و [لى اینگونه] مجرمان را [نیازى] به پرسیدهشدن از گناهانشان
نیست.
 .4سوگیری پسگویی ( :)Hindsight biasیعنی اینکه افراد پس از واقعیت فکر میکنند
که از حقیقت نتیجه (ولو غیرقطعی) خبر داشتند ،ولی اینگونه نیست .آنها در این
لحظه طور دیگری به یاد میآورند .افرادی که دچار سوگیری واپسنگری هستند
تمایل دارند که بعداً از حادثه بگویند :من از اول میدانستم که این اتفاق میافتد ،یا 41

اینکه میگویند :از اول هم معلوم بود این اتفاق خواهد افتاد .این در حالی است که
امکانپذیر نیست .شاید بتوان گفت این سوگیری در واقع همانطورکه روانشناسان
میگویند یک «مکانیزم دفاعی روانی» باشد تا شرمساری حاﺻل از ضعف در
پیشبینی وقایع را پنهان کنند .در واقع افراد پس از اینکه حادثهای اتفاق افتاد جور
دیگری به یاد میآورند« .لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَکْتُ» (مؤمنون :)100 :پروردگارا! مرا
باز گردانید ،شاید در آنچه کوتاهى نمودم و ترک گفتم عمل ﺻالحى انجام دهم .در
قرآن آیات مختلفی وجود دارد که گناهکاران درخواست بازگشت به دنیا را دارند؛
درحالیکه اگر بازگردند مجدداً گناهکاری خود را ادامه میدهند و طوری دیگر به
یاد خواهند آورد .در خصوص خودمنفعتی نیز میتوان گفت :تعهد و پایبندی او به
هنجارهای اجتماعی تا زمانی اسـت کـه خـود را نیازمنـد احساس کند« .أَنْ رَآهُ
اسْتَغْنَى» (علق :)8:همین که خود را بینیاز پندارد« .وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ» (هود :)10 :و اگر آدمی را به نعمتی پس از
محنتی که به او رسیده باشد رسانیم [مغرور و غافل شود و] گوید که دیگر روزگار
زحمت و رنج من سرآمده ،سرگرم شادمانی و مفاخرت گردد .یک قاعده سرانگشتی
( )Heuristicیا راه میانبر ذهنی است که بر اساس آن ،افراد احتمال وقوع یک پیامد
را بر اساس میزان شیوع یا رواج آن در زندگی و تجربیات خود محاسبه میکنند
(تلنگر (سقلمه)  « .)Nudgeوَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا
إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ» (یونس )10 :و بیشترشان جز از گمان پیروى نمیکنند
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در بسیاری از چنین موارد امکان پیشبینی اتفاق مذکور برای متخصصترینها هم

[ولى] گمان بههیچوجه [آدمى را] از حقیقت بینیاز نمیگرداند .آرى خدا به آنچه
میکنند داناست.
 .5جان آماری و جان شناختهشده :توماس شلینﮓ ( )Thomas Schellingمعتقد است
که جان شناختهشده نجات مییابد (جان معلومالهویت) ولی جانهای شناختهنشده
(جان مجهولالهویت) خواهند مرد؛ برای نمونه اگر دختربچه مریضی نیاز به کمک
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مالی برای یک جراحی داشته باشد و اعالم کمک نماید کمکهای فراوانی دریافت
خواهد نمود؛ اما اگر یک بیمارستان نیاز مبرم به منابع مالی داشته باشد و اگر تعطیل
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شود موجب افزایش سرسامآور مرگهای قابل پیشگیری خواهد شد .خیلیها نه
اشک میریزند و نه سراغ دستهچک خود میروند ( .)Thaler, 2015ما بهندرت
میگذاریم جان شناختهشدهای فقط از بیپولی تلف شود .خداوند بر این نکته تأکید
دارد که اگر ﺻدقات را علنی پرداخت کنید مسلماً سبب تشویق دیگران به این کار
خیر خواهد شد و از طرف دیگر مایه دلگرمی فقرا و همچنین حفظ اجتماع خواهد
بود؛ اما انفاق پنهانی نسبت به انفاق آشکار کمتر در معرض گناهانی چون ریا ،منت
و اذیت فرد نیازمند است .ضمن اینکه در انفاق پنهانی آبروی فرد نیازمند حفظ
میشود و احساس ذلت و خفت نمیکند .در آیه  271سوره بقره به این نکته اشاره
شده است« :إِنْ تُبْدُوا الصََّدَقاتِ فَنِعِمََّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفَِّرُ

عَنْكُمْ مِنْ سَيَِّئاتِكُمْ وَ اللََّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» :اگر ﺻدقهها [ی مستحبی] را آشکار سازید
کاری نیکوست و اگر آنها را پنهان دارید و به فقرا بدهید آن برای شما بهتر است و
[خداوند] از گناهانتان میزداید و خداوند به آنچه میکنید آگاه است .بهترین زمانی
که انسان میتواند انفاق کند در مورد نیازمندانی است که موانع امکان تجارت و
اشتغال مادی آنها را گرفته است .این دسته از مردم افراد آبرومندی هستند و از کسی
گدایی نمیکنند و حتی بهگونهای زندگی میکنند که به نظر میرسد افراد بینیازی
باشند .به قول معروف با سیلی ﺻورت خودشان را سرخ نگه میدارند .آیه 273
سوره بقره به همین نکته اشاره دارد« :لِلْفُقَراءِ الََّذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللََّهِ ال يَسْتَطيعُونَ
ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التََّعَفَُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ ال يَسْئَلُونَ النََّاسَ إِلْحافاً

وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنََّ اللََّهَ بِهِ عَليمٌ»[ :ﺻدقات] از آن فقیرانی است که در راه خدا

[مانند جهاد یا غارت رفتن اموال یا بیماری مزمن یا تحصیل علم] گرفتار آمدهاند،
نمیتوانند [برای تحصیل معاش خود] هیچگونه در روی زمین سفر کنند ،فرد ناآگاه
آنها را از شدت محافظتی که دارند توانگر میپندارد .آنها را از سیمایشان میشناسی
از مردم به اﺻرار چیزی نمیخواهند و هرچه از مال انفاق کنید مسلّما خداوند به
آن داناست.
 .6خویشتنداری محدود :اقتصاددانها درباره موضوع «مسائل خودکنترلی یا 43
خویشتنداری ( »)Self-control problemsچندان هم بیگانه نبودهاند .خیلی از

نفسانیات اخالقی که در سال  1759به چاپ رسید مطرح شده است .او به طرزی
بینشآفرین ،موضوع خویشتنداری را به ﺻورت تقال یا تعارض بین «هواهای
نفسانی ( »)Passiondما و چیزی که او «ناظر بیطرف ( »)Impartial spectorنامید
به تصویر کشید .قرآن روح و نفس انسان را در سه مرحله دستهبندی میکند :نفس
اماره الیه حیوانی انسان است که در شهوت و غضب و امیال نفسانی خالﺻه می
شود« :وَمَا أُبَرَِّئُ نَفْسِي إِنََّ النََّفْسَ لَأَمََّارَةٌ بِالسَُّوءِ» (یوسف :)53 :من هرگز خودم را تبرئه
نمیکنم که نفس [سرکش] بسیار به بدیها امر میکند .نفس لوامه که انسان را بعد
از ارتکاب یک گناه سرزنش میکند« :وَلَا أُقْسِمُ بِالنََّفْسِ اللََّوََّامَةِ» (قیامت :)2:و قسم به
نفس پرحسرت و مالمت .نفس مطمئنه که غرایز سرکش توانایی پیکار با آن را
ندارند و مخصوص مؤمنانی است که سالها به تهذیب نفس پرداختهاند« :يَا أَيََّتُهَا

النََّفْسُ الْمُطْمَئِنََّةُ .ارْجِعِي إِلَى رَبَِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيََّةً» (فجر :)28-27 :تو ای روح آرام یافته!
به سوی پروردگارت بازگرد؛ درحالیکه هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود
است.

جمعبندی و نتیجهگیری
فرض رفتار عقالنی نقش مهمی در علم اقتصاد (نئوکالسیک) متعارف ایفا مینماید؛ بهگونهای
که فرض اﺻلی در اغلب نظریات و تئوریهای اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک محسوب
میشود .بر اساس این فرض رفتار واقعی به نوعی با رفتار عقالنی مترادف فرض میشود.
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نوشتارهای اسمیت درباره آنچه حاال اقتصاد رفتاری میپنداریم ،در کتابش نظریه

این فرض گرچه ابزار تحلیلی قدرتمند ارائه میکند ،اما با سادهسازی رفتار انسانی ،پیچیدگی-
های رفتاری انسان و هنجارهای اخالقی حاکم بر رفتار او را نادیده میگیرد و میتواند به
تحلیلها و سیاستگذاریهای غیرواقعبینانه منجر گردد .به این ترتیب ،مطالعات رفتاری که از
سوی روانشناسان علوم رفتاری و فالسفه اخالق ﺻورت میگیرد در قالب معیار اقتصاد
کالسیک جایگاهی ندارد .در اقتصاد متعارف با نادیدهگرفتن مالحظات رفتاری و اخالقی
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ناظر بر رفتار انسان و با اتکا بر فرض عقالنیت الگوهایی برای تحلیل و پیشبینی رفتار
انسانها طرحریزی میشود .برخی به دفاع از این رویکرد غیررفتاری در دانش اقتصاد
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پرداختند و مدعی شدند که واقعیتهای اقتصادی را بهدرستی پیشبینی میکنند .جمعی دیگر
چنین استنباط میکنند که این مدلها بهآسانی در قالب روابط ریاضی درمیآیند و در عمل
کارآمدترند .برخی اقتصاددانان ضمن مخالفت با این ادعاها شواهدی تجربی علیه پیشداوری
سرسختانه اقتصاد ارائه نمودند و موج تازهای در دانش اقتصاد پدید آوردند .برخی از این
اقتصاددانان تالش نمودند مالحظات روانشناختی را در قالب روابط ریاضی وارد اقتصاد
نمایند و به کمک آنها پیشبینیهای آزمونپذیر ارائه دهند .حوزه نوظهور اقتصاد رفتاری،
تلفیق شیرین و دلچسبی از روانشناسی و اقتصاد را درباره فرایند انتخاب و تصمیمگیری
انسان ارائه میدهد .اقتصاددانان رفتاری تالش کردند نمونههایی را ارائه نمایند که در آنها
رفتار با آنچه مدلهای کالسیک نشان میدهد متفاوت باشد ،همچنین به تبیین اهمیت و تأثیر
این رفتارها در متن اقتصاد جامعه پرداختهاند ( .)Mullainathan & Thaler, 2001در نظریه
بازار ،بایدها زیر پوشش اﺻطالح معروف آن یعنی انسان اقتصادی عاقل ،پنهان میشوند.
نظریههای اقتصاد جدید در تحلیل رفتار مصرفکننده بهطور عموم بر این فرضها استوارند
که انسانِ عاقل اقتصادی فقط از انگیزه نفع شخصی تأثیر میپذیرد و نفع شخصی برای
مصرفکننده ،حداکثرساختن رضایت خاطرِ حاﺻل از مصرف کاالها و خدمات است .او می
تواند با تشخیص خود و بدون استمداد از وحی یا سفارش هر فرد یا نهاد دیگری ،کاالهای
گوناگون را بر اساس میزان مطلوبیت آنها دستهبندی کرده و با عقل حسابگر خود بهترین راه
دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص دهد .اتخاذ این فرضها در چارچوب ارزشهای
مورد قبول مکتب سرمایهداری ممکن است بهطور کامل منطقی به نظر آید؛ اما چنانچه مبانی
هستیشناختی و انسانشناختی آنها را از دیدگاه عقاید و ارزشهای اسالمی بکاویم ،ممکن

است به جای آنها به فرضهای دیگری دست یابیم .نظام اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اسالم
بر اساس تفکری ژرف با بنیانی مستحکم بوده؛ زیرا تفکر اسالم حول محور جامعه مدنی و
تعامل و تعادل در امور است؛ ازاینرو یک مسلمان که در جامعه متمدن اسالمی زندگی
میکند با تفکر معنوی حاکم بر جامعه و فهم حقیقی از آموزههای اسالمی میکوشد با تعادل
و تعامل زندگی کند؛ یعنی دنیا و آخرت را توأمان در نظر داشته و به بهانه کسب یکی از آن
دو دیگری را خراب و آلوده نکند .این نوع اندیشه سبب میشود که پویایی و شکوفایی در 45

جامعه ایجاد شود.
اسالمی بود .در این پژوهش تالش شد به کمک جستوجو در آیاتی از قرآن کریم به بررسی
برخی از مهمترین عوامل «انگار بیربط» که تعیینکننده اقتصاد رفتاری هستند بپردازیم .شش
مورد از عوامل مذکور بررسی شد و خوشبختانه مصادیقی از این شش مورد در چهارچوب
اقتصاد اسالمی شناسایی گردید که هر کدام میتواند در قالب یک پژوهش در آینده مورد
بررسی بیشتر قرار گیرد.
مورد اول عقالنیت محدود است که سوره بقره آیه  ،216نساء آیه  19و انعام آیه  28مؤید
این مطلب هستند که انسانها فاقد توانایی شناختی برای حل مسائل پیچیده هستند و
بهطورکلی انسانها ظرفیت فکری ،ذهنی و زمانی محدودی دارند و برای رفع این محدودیت
به میانبرها و خودساختههای ذهنی متوسل میشوند  .مورد دوم سوگیری به حال است که
سوره اسراء آیه  ،27معارج آیه  ،21-19اسراء آیه  ،11حشر آیه  ،9بقره آیه  ،207رعد آیه
 11مؤید این مطلب هستند که انسانها مصرف آینده را با نرخی تنزیل میکنند و انسانها
حال را به آینده ترجیح میدهند .در این مورد سوگیری به خود و سوگیری به حال نیز مورد
بررسی قرار گرفت .مورد سوم اثر مالکیت میباشد که آیه  78سوره قصص مؤید این مورد
است که انسانها به چیزهای در مالکیت خود در مقایسه با چیزهای قابل تملک که هنوز
ملکیت آنها در نیامده است ارزش بسیار باالتری قائل میشوند و انسانها دودستی به داشته
های خود میچسبند .مورد چهارم سوگیری پسگویی است که سوره مؤمنون آیه  ،100علق
آیه  ،8هود آیه  ،10یونس آیه  10از مصادیق این مورد در نظر گرفته شد .این مورد بدین
معناست که افراد پس از واقعیت فکر میکنند که از حقیقت نتیجه (ولو غیرقطعی) خبر
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بهطورکلی هدف پژوهش تأیید یا عدم تأیید وجود کجرفتاری افراد در چارچوب اقتصاد

داشتند ،ولی اینگونه نیست .آنها در این لحظه طور دیگری به یاد میآورند .مورد پنجم با
عنوان جان آماری و جان شناختهشده بررسی گردید و آیات  271و  273سوره بقره مؤید
این مطلب هستند که جان شناختهشده نجات مییابد (جان معلومالهویت) ولی جانهای
شناختهنشده (جان مجهولالهویت) خواهند مرد .مورد ششم خویشتنداری محدود است که
سوره یوسف آیه  ،53قیامت آیه  2و آیه  27و  28فجر مؤید این مطلب هستند که انسانها
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خودکنترل و خویشتندارند.
بهطور اجمالی نتایج تحقیق گویای آن است که وجود احکام و قواعد حاکم در جامعه
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اسالمی ایجاب میکند که انسان از عقالنیت محض فاﺻله گرفته و به عنوان انسان عادی
رفتار کند که منجر به کجرفتاری میشود .نکته قابل تأمل این است که در اقتصاد رفتاری
سخن از این است که به خاطر عقالنیت محدود و به خاطر مدلهای ذهنی و تمایالت
روانشناختی و احساسی عموماً انسانها بر مبنای عقالنیت محض عمل نمیکنند و در این
باب نیز عموماً توﺻیهای مبنی بر اینکه آدمی تالش کند تا بر اساس منطق عقالیی رفتار کند
ندارند؛ اما در چارچوب اقتصاد اسالمی درست است که انسان جهول است و بعضاً تحت
تأثیر وسوسهها نفع خود و جامعه را دنبال نمیکند ،ولی اسالم تمام تالشش این است که
انسان هدایت شود تا تصمیماتش شامل نفع شخصی بلندمدتی گردد که شامل جهان آخرت
نیز باشد و به عالوه منافع اجتماعی نیز ملحوظ رفتار آدمی قرار گیرد .بر این اساس جدای
از فصل اشتراکی که اقتصاد اسالمی با اقتصاد رفتاری دارد ،اما این به معنای انطباق کامل
نیست و تفاوت اساسی نیز وجود دارد .الزم است ذکر شود ،پژوهش فوق جزء اولین کارها
در این حوزه است و با انجام مطالعات تجربی و میدانی ممکن است نتایج جدیدی حاﺻل
شود؛ اما به ﺻورت اجمالی میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد رفتاری همسو با اقتصاد اسالمی
میباشد.
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