انگیزش و تربیت اخالقی در نظام مالیاتی اسالم
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محمدجواد توکلی
تاریخ دریافت 1395/10/25 :تاریخ پذیرش1395/11/27 :

يكي از جنبههاي برجسته در مالياتهاي اسالمي نظير خمس و زكات استفاده از سيستم داوطلبانه در انگيزش،
محاسبه و پرداخت است .در مقابل در ماليات هاي متعارف به طور عمده از چارچوبهاي کنترلی و تشویقی

– تنبیهی براي انگيزش ،محاسبه و دريافت آن استفاده مي شود .در اين مقاله با استفاده از روش تحلیلی به
بررسي ميزان توجيه پذيري اين دو نوع سياست گذاري مالياتي مي پردازيم و اين سوال را مطرح ميكنيم :آيا

بايد در ماليات هاي اسالمي نيز از سیاستهای کنترلی و تشویقی و تنبیهی متعارف استفاده كرد؟ فرضيه مقاله

اين است كه اخالق ،نقشي محوري در ماليات هاي اسالمي ايفا مي كند و استفاده از سياستهاي کنترلی و

تشویقی -تنبیهی ميتواند موجب هزينههايي چون كاهش انگيزش دروني و كاهش اثربخشي مالياتهاي
اسالمي در رشد اخالقي شود .يافته هاي اين مقاله كه به روش كتابخانهاي و تحليلي انجام گرفته نشان
مي دهد كه استفاده از سیاستهای شدید کنترلی و همچنین نظام تشویق و تنبیه متعارف می تواند از دو طریق
انگیزههای درونی و اخالقی برای پرداخت مالیات را تحت تاثیر قرار دهد .سیاستهای کنترلی از طریق کاهش

حس اعتماد و سیاستهای تشویقی و تنبیهی مالی از طریق تغییر ذهنیت نسبت به بازار مبادله بر اخالق مالیاتی

اثر منفی میگذارند .به نظر میرسد که تالش اسالم برای گسترش سیستم خوداظهاری ،مصرف مالیات در

محل جمعآوری ،انعطافپذیری میزان مالیات ،ضرورت قصد قربت هنگام پرداخت مالیات و تاکید بر ابعاد تربیتی
مالیات حاکی از توجه اسالم به آثار منفی سیاستهای کنترلی و تشویقی -تنبیهی بر اخالق مالیاتی است.

واژه های کلیدی :مالياتهاي اسالمي ،ماليات هاي متعارف ،اخالق مالیاتی ،تمکین مالیاتی
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 -1مقدمه

يكي از مباحث مهم در حوزه سياست گذاري مالياتي ،چگونگي فرهنگسازي پرداخت ماليات و افزایش
انگیزه برای تمکین مالیاتی است .با توجه به مشكالت موجود در فرار مالياتي ،دو گزينه پيش روي

سياستگذاران است .گزينه اول وضع مقررات ،استفاده از ابزارهاي كنترلي ،و به كارگيري سياست هاي

از ابزارهاي فرهنگي است .ترکیب این دو نیز می تواند به عنوان نوعی سیاستگذاری انگیزشی ترکیبی در
مالیاتستانی مورد استفاده قرار گیرد.

در اين مقاله اين سوال را مطرح مي كنيم كه "آيا تفاوتي بين نظام مالیاتی اسالمی و متعارف در چگونگي

سياستگذاري اخالقی مالياتستاني وجود دارد .بنا به فرضيه مقاله ،مالياتهاي شرعي نسبت به مالیاتهای
متعارف از ظرفيت باالتري براي فرهنگسازي انگیزش اخالقي جهت تمکین مالیاتی و همچنین تربیت

اخالقی مودیان برخوردارند .از این ظرفیت می توان برای سیاستگذاری در حوزه اخالق مالیاتی اسالمی

بهره گرفت.

در ادامه مقاله پس از مروري بر پيشينه تحقيق ،تالش مي كنيم تا ضمن بررسي انواع سياستگذاري

تمکین مالیاتی به بررسي جايگاه اخالق در نظام مالیاتی اسالم بپردازیم .در این بررسی که با استناد به
منابع روايي و فقهي صورت میگیرد به صورت خاص به بررسی آثار منفی سیاستهای کنترلی و تشویقی-

تنبیهی بر اخالق مالیاتی میپردازیم .این تحلیل با ترکیب دو نظریه تخلیه انگیزه درونی و نظریه تغییر بازار
مبادله صورت میگیرد.

 -2پيشينه تحقيق

در زمينه سياست گذاري اخالق مالياتي در اسالم مطالعات چندانی صورت نگرفته است .در فضای مطالعات
مالیاتستانی در اقتصاد متعارف دستهای از مطالعات به بررسی تاثیر اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی و

همچنین تاثیر منفی سیاستهای کنترلی و تشویقی -تنبیهی بر اخالق مالیاتی پرداخت ه است .در ادامه برخی
از این مطالعات مرور می شود:

 .1تحقیقهای اولیه در مورد اخالق مالیاتی در طول دهه  1960در مدرسه روانشناسی کالن انجام گرفته

است .نتایج این تحقیقات (اسچمولدس1960 ،؛ استومپل )1969 ،حاکی از تاثیر اخالق مالیاتی بر مقوله

تمکین مالیاتی است .با این حال در این مطالعات ،اخالق مالیاتی به عنوان جعبه سیاهی در نظر گرفته شده
که چگونگی ایجاد و حفظ آن مشخص نیست .همانگونه که فلد و فرای ( )89-88 :2002بیان میکنند در
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مطالعات اقتصادی ،اخالق مالیاتی بخشی از ترجیحات مودیان مالیاتی را شامل و به عنوان جزء اخالل در

تجزیه و تحلیل اثرات ناشناخته بر فرار مالیاتی در نظر گرفتهمیشود (صامتی.)237 :1394 ،

 .2فرای و جگن ( )2001در ضمن مطالعه آثار مخفی پاداش و تنبیه بر انگیزه درونی ،دو مطالعه کانترثر و

استرلینگ ( )1990و فرای ( )1997را مورد بررسی قرار داده اند که در آن تخفیف مالیاتی و مداخالت قانونی
انگیزش درونی در نظر گرفته که از سیاستهای تشویقی و تنبیهی اثر منفی میپذیرد .برغم تعریفهای
مختلف از اخالق مالیاتی ،در بیشتر مطالعات ،آنگونه که تورگر ( )1336 :2005cبیان می کند ،انگیزه درونی

برای پرداخت مالیات به عنوان تعریف مورد پذیرش اخالق مالیاتی مورد قبول قرار گرفته است.

 .3تورگر ( ،2005 ،2004 ،2003و  )2006در مجموعهای از مقاالت ،تاثیر اخالق مالیاتی بر تمکین

مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است .مطالعات او عالوه بر این که به جنبههای نظری این اثرگذاری

پرداخته است ،شامل مطالعاتی در زمینه اخالق مالیاتی در مناطقی همچون کشورهای آسیایی ،آمریکای
التین نیز میشود .وی در مقاله خود در سال  2006اخالق مالیاتی را در کنار عامل مذهب مورد تجزیه و

تحلیل قرار میدهد.

 .4صامتی و همکاران ( )1394در مقاله ای با عنوان «تاثیر اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی ،مطالعه

موردی شهر اصفهان» با افزودن اخالق مالیاتی به مدل تمکین مالیاتی تالش کردند تا تاثیر پارامترهای
غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی بر رفتار مالیاتی شهروندان اصفهانی را با استفاده
از رگرسیون چند متغیره خطی بسنجند .نتایج برآورد این مدل نشان میدهد متغیر اخالق مالیاتی در سطح

اطمینان  %95اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد .همچنین بنا به یافتههای این تحقیق متغیرهای

نگرش نسبت به فرار مالیاتی ،هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی ،حقوقی و قضایی،

و سن ،اثر مثبت و معناداری بر اخالق مالیاتی دارند.

 .5مقاالتی که در زمینه فرهنگ مالیاتی منتشر شده نیز ناظر به اهمیت اخالق مالیاتی است .به طور

نمونه ،یافته های پژوهش محسنی تبریزی و همکاران ( )1389با عنوان «بررسی عوامل موثر بر افزایش
فرهنگ مالیاتی در میان مؤدیان بخش مشاغل (صنف لوازم التحریر ،استان البرز) نشان میدهد که عوامل

اجتماعي شدن همچون همکاران صنفي ،التزام به دين ،رسانه ها ،وجود سنت ماليات دهي در خانواده ،روحيه
قانون گرايي در خانواده در افزايش فرهنگ مالياتي تاثيرگذار مي باشد .نیکو مرام و همکاران ( )1386در مقاله

«فرهنگ مالیاتی و بررسی آن در میان جامعه پزشکان شمال شهر تهران» به این نتیجه رسیدند که بین
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فرهنگ مالیاتی پزشکانی که عضو هیأت علمی دانشگاه می باشند با آنهایی که عضو هیأت علمی دانشگاه
نیستند تفاوت وجود دارد .عسکری و همکاران ( )1390به ارزيابي تاثير عوامل فرهنگي بر اجراي کارآمد
ماليات بر ارزش افزوده در اداره کل امور مالياتي موديان بزرگ ،با بهره گيري از مدل سالمت فرهنگي

پرداخته اند .در اين تحقيق ضمن ارزيابي ابعاد مدل سالمت فرهنگي اعم از روابط ،ارتباطات ،مشارکت و
گرفته و متناسب با نتايج تجزيه و تحليل ،پيشنهادهاي عملياتي ارائه شده است .نظری ( )1389با به کار

گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر
تهران ،به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران پرداخته و ناهنجاری فرهنگ مالیاتی را یکی
از دالیل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران قلمداد می کند .وی راهحل این مشکل را صرف ًا اطالع رسانی

و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نمیداند؛ بلکه بر ضرورت ایجاد این باور در مردم

تاکید می کند که مالیات «حق مالی» دولت اسالمیاست.

در این مقاله ضمن بهرهمندی از یافتههای تحقیقات پیشین ،به گسترش ادبیات هزینههای مخفی کنترل

و تشویق-تنبیه در حوزه مالیاتستانی پرداخته و در این چارچوب اصول و سیاستهای حاکم بر انگیزش
اخالقی مالیاتهای اسالمی را بررسی میکنیم .در این بررسی به صورت خاص از ترکیبی از دو نظریه

تخلیه انگیزه درونی و تغییر بازار مبادله استفاده میکنیم .عالوه بر این ،مقاله ضمن تفکیک بین دو بعد

تربیتی و انگیزشی سیاستگذاری اخالقی در نظام مالیاتی اسالم ،لوازم سیاستگذاری آن را مورد تجزیه و
تحلیل قرار میدهد.

 -3دو جنبه سياستگذاري اخالقی در نظام مالیاتی

هنگامی که از سیاستگذاری اخالقی در نظام مالیاتی سخن به میان میآید ،دو جنبه مختلف قابل توجه
است :جنبه اول استفاده از انگیزههای اخالقی جهت افزایش تمکین مالیاتی و جنبه دوم توجه به تاثیرات

اخالقی نظام مالیاتی است .در نظام مالیاتی اسالم هر دو جنبه سیاستگذاری اخالقی مورد توجه است.
اسالم از یک سو تالش می کند تا با تقویت انگیزههای اخالقی ،فرآیند مالیاتی را تسهیل و بر کارایی آن

بیافزاید و از سوی دیگر بر نقش تربیتی مالیات تمرکز می کند .ویژگی دوم به خصوص در زکات نمایانگر
شده که هدف آن تزکیه افراد با پرداخت می باشد .لزوم قصد قربت در خمس و زکات و عبادی بودن آندو

نیز بر بعد تربیتی نظام مالی اسالم داللت دارد.

در این مقاله هر دو جنبه سیاستگذاری اخالقی در نظام مالیاتی مورد توجه است .از جهت انگیزشی،
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سیاستگذاری اخالقی ناظر به تقویت انگیزههای اخالقی درونی برای افزایش تمکین مالیاتی است .در این
راستا باید تاثیر سیاستهای کنترلی ،تشویقی و تنبیهی متعارف بر اخالق مالیاتی و انگیزههای اخالقی را

مورد توجه قرار داد .از جهت تربیتی ،سیاستگذاری اخالقی در نظام مالیاتی به معنای تالش برای استفاده
از ظرفیت مالیات برای تربیت اخالقی مودیان مالیاتی است.

سیاستی بر انگیزش اخالقی جهت تمکین مالیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در نظام مالیاتی
متعارف به ابعاد تربیتی مالیات توجهی نمی شود و این تنها در نظامهای الهی و به خصوص نظام اسالمی
است که حتی سیاستهای اقتصادی نیز در خدمت تربیت اخالقی جامعه قرار میگیرد.

در مباحث انگیزشی اخالق مالیاتی به طور معمول اخالق مالیاتی به عنوان نوعی انگیزه درونی تلقی

میشود که در مقابل انگیزههای بیرونی ناشی از ترس از کنترل دولت ،جریمه و یا تمایل به بهرهمندی از

معافیتهای مالیاتی قرار دارد .سیاستهای کنترلی و تشویقی -تنبیهی بیرونی که برای تقویت انگیزه افراد

جهت پرداخت مالیات استفاده می شود شامل کنترلهای مالیاتی ،اعطای مشوقهای مالیاتی ،تخفیفهای
مالیاتی و مانند آن میشود.

شایان توجه است که در انواع مختلف مالیات ،رویههای مختلفی جهت افزایش میزان تمکین مالیاتی

اتخاذ میشود .در مالیات بر مصرف نوعي قطعيت بخشيدن به ماليات وجود دارد و افراد عمال ناخواسته
مالیات خود را پرداخت میکنند؛ چرا که دادن آن به صورت سيستمي اجباري مي شود .در این سیستم افراد

هنگام خرید کاالها و خدمات مالیات مربوطه را نیز چه بخواهند چه نخواهند پرداخت میکنند؛ مگر اینکه
فروشنده از قانون تخلف نموده و مالیات بر مصرف را دریافت ننماید .ولي در ماليات بر درآمد وضعیت اين

گونه نيست .در این نوع مالیات افراد به شخصه مالیات را پرداخت میکنند و در بسیاری از کشورها چنین
مالیاتی پس از اظهار درآمد توسط مودی مالیاتی دریافت میشود .دریافت مالیات بر درآمد در مورد برخی
اقشار همچون حقوق بگیران دولتی و شرکتی به صورت خودکار و اتوماتیک صورت میگیرد و از این جهت
مشابه مالیات بر مصرف است.

 -4هزینههای مخفی کنترل ،پاداش و جریمه؛ در حوزه رفتار عام المنفعه تا مالیات ستانی

در اوایل دهه  ،1970نتایج دو دسته از مطالعات تجربی توسط روانشناسان اجتماعی و اقتصاددانان نشان داد
که پاداش و جریمه می توانند تاثیر منفی بر انگیزش و رفتار داشته باشند .یافته های مطالعات روانشناسان

اجتماعی نشان داد که پرداخت وجه به افراد تحت آزمایش (دسی ،)1972 ،وعده اهدای نشان (لپر و
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همکاران ،)1973 ،وعده دادن اسباب بازی (لپر و گرین ،)1975 ،وضع جریمه (دسی و کاسیو ،)1972 ،قرار

دادن ضرب االجل (آمابیل و همکاران ،)1976 ،پاییدن افراد هنگام کار (پیتمن و همکاران ،)1980 ،تاثیر
منفی بر عالقه های درونی به انجام فعالیت ،کیفیت کار و همچنین خالقیت دارد (رییو .)127 :2001 ،دسی،

کوستنر و رایان ( )1999در مطالعه ای فراگیر ،نتایج  125آزمایش تجربی را که در آن هزینه های پنهان
یافته های روانشناسان به طور خاص حاکی از تاثیر منفی اهدای نشان بر طول فعالیت (لپر و همکارانش،)1973،

تاثیر منفی پاداش بر انجام فعالیت (مارگولیس و ماینات ،)1985 ،خالقیت (مک گرو و مک کالرز1979 ،؛
آمابیل )1985 ،و آمابیل و همکاران  ،)1979فرایند یادگیری (بنوار و دسی ،1986 ،بوگیان و همکاران،1993

فلینک و همکاران 1990 ،و احساس وظیفه (کندا و شوارتز )1983،بوده است (همان).

در مورد تاثیر سیاستهای تشویقی و تنبیهی بر مالیات ستانی نیز مطالعاتی صورت گرفته است .کانترثر و

استرلینگ ( ،)1990با استفاده از روش مطالعات اقتصادسنجی به بررسی آثار تخفیفهای مالیاتی پرداخته اند.

نتایج مطالعه آنها حاکی از تاثیر منفی این سیاست بر مسئولیتپذیری مدنی مودیان مالیاتی است .برونو

فرای ( )1997نیز در مطالعه مشابهی تاثیر سیستم کنترل قانونی و نهادی بر مالیات را بررسی کرده است.
مشاهدات وی نیز حاکی از تاثیر منفی کنترل بر اخالق مالیاتی است.

جدول ( -)1مطالعات اقتصادی ناظر به هزینههای مخفی پاداش و جریمه بر رفتار مالیاتی

نویسنده/سال
کانترثر و استرلینگ
()1990

فرای ()1997

روش مطالعه

نوع مداخله

تأثیرات

مطالعه سنجی

تخفیف مالیاتی

کاهش مسئولیت پذیری مدنی

مطالعه سنجی

سیستم قانونی و نهادی

صدمه به اخالق مالیاتی

منبع :فرای و جگون.599 :2001 ،

 -5نظریههای تبیینی هزینه مخفی کنترل ،پاداش و جریمه

صرف نظر از مطالعه اولیه ریچارد تیتموس ( )1970در مورد تاثیر منفی پاداش بر اهدای خون ،اقتصاددانان

توجه چندانی به هشدارهای روانشناسان در زمینه هزینه های مخفی انگیزه ها نشان ندادند .اقتصاددانان

تحت تاثیر یافته های روانشناسان در زمینه هزینه های مخفی پاداش با وقفه ای  20ساله به این مساله
پرداختند.
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 -نظریه تخلیه انگیزه درونی

برونو فرای ( )1997یکی از اولین اقتصاددانانی است که یافته های روانشناسان اجتماعی در ادبیات

اقتصادی ،و تبیین قابل قبول از هزینههای مخفی پاداش و تنبیه را ارائه می دهد .تبیین او از این پدیده متکی
به تفکیک میان دو نوع انگیزش درونی( 1انگیزه های غیر پولی) و بیرونی( 2انگیزه های پولی) و همچنین

را محصول شکنندگی انگیزش درونی می داند .به نظر او ،مداخالت بیرونی می توانند با آسیب رساندن به
شرایط روانی الزم برای تبلور انگیزش درونی یعنی حس استقالل طلبی و عزت نفس باعث شود که افراد از

انجام فعالیت بر اساس انگیزه درونی سر باز زنند .این آسیب زمانی وارد می شود که افراد سیاست تشویقی

و تنبیهی (وضع مقررات ،پاداش دادن ،جریمه کردن و  )...را به عنوان مداخله ای کنترل کننده قلمداد کنند.
فرای این پدیده را اثر تخلیه انگیزش یا انباشتگی منفی انگیزش 3می نامد (فرای .)53 :2001 ،فرای ،اثر

تخلیه انگیزش را در قالب دو مثال زیر بیان می نماید:

مثال اول :پسری که رابطه خوبی با والدینش دارد به صورت داوطلبانه چمن های باغچه خانه را کوتاه می کند.

پدرش پیشنهاد می کند که هر بار که چمن ها را کوتاه کرد ،مبلغی پول به او بپردازد.

به نظر فرای ،الزمه اثر تخلیه این است که پسر پس از وعده دریافت پول ،انگیزه درونی برای کوتاه کردن

چمن را از دست بدهد .او هرچند ممکن است این کار را تکرار کند ،ولی آن را به خاطر دریافت پول انجام
می دهد .وی دیگر حاضر نیست که چمن های باغچه را به صورت مجانی کوتاه نماید.

مثال دوم :دوستی شما را به صرف شام دعوت کرده و غذای بسیار مطبوعی برای شما تدارک دیده است.

شما قبل از ترک منزل ،کیف پولتان را بر می دارید و به دوستتان مبلغی پول می دهید.

احتماال هیچ کس اشتباه باال را مرتکب نمی شود؛ زیرا هر کسی می داند که این کار موجب می شود که

دوستی آن ها به پایان برسد .با پرداخت پول ،رابطه مبتنی بر مودت و دوستی تغییر حالت می دهد .اگر این
رابطه ادامه یابد ،شکل رابطه ای تجاری به خود می گیرد .به نظر فرای ،هیچ کس چنین رفتاری را درست
نمی داند مگر انسان اقتصادی متعارف که در چارچوب اثر قیمتی فکر می کند؛ وی با این رفتار حتما بدون

دوست باقی خواهد ماند (همان.)54 :

به نظر فرای ،دو مثال باال بیانگر این است که مشوقهای بیرونی به خصوص مشوق های پولی به
1. Intrinsic Motivation
2. Extrinsic Motivation
3. Motivation Crowding-Out Effect
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صورت مکانیکی باعث نمیشوند که افراد رفتاری را انجام دهند ،چرا که این مشوق ها ممکن است در
شرایط خاصی باعث از دست رفتن انگیزه های درونی شوند .این بدان معنا است که برخالف تصور غالب
اقتصاددانان انگیزه های بیرونی و درونی الزاما مکمل یکدیگر نیستند .در این چارچوب فرای پیشنهاد

می کند که اقتصاددانان باید مدل واقع گرایانه تری از انسان ارائه دهند .وی انسان اقتصادی بالغ 1را معرفی
فرای اثر تخلیه انگیزش را به صورت نموداری و با استفاده از منحنی عرضه نشان می دهد .وی فرض

می کند تابع عرضه ( Sدر شکل  )1برای یک فعالیت نرمال و دارای شیب مثبت باشد .در قیمت صفر ،افراد

حاضر به عرضه مقدار  qIMمی باشند .این مقدار عرضه می تواند بیانگر مقداری از عرضه است که افراد آن را
به خاطر خودش و یا در نتیجه انگیزش درونی انجام می دهند .به نظر فرای ،چنین رفتاری با نظریه اقتصادی

هماهنگ است .بر اساس نظریه قیمت ،اثر قیمتی حاصل از افزایش قیمت از  0به  P1معادل افزایش مقدار
عرضه از qIMبه  q1است (حرکت روی منحنی عرضه) .افزایش در عرضه متاثر از انگیزش بیرونی  ∆qبه

شکلی جمع شونده به عرضه متاثر از انگیزش درونی اضافه شده و به همین خاطر میزان عرضه جدید برابر
با مجموع عرضه ناشی از انگیزش درونی و بیرونی است و داریم.q1=qIM+∆q :

شکل ( -)1منحنی عرضه متعارف

منبع :فرای59 :2001 ،

فرای معتقد است که تحقق اثر تخلیه موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می شود (شکل  .)2در

صورتی که قیمت پیشنهادی مثبت باشد ،منحنی عرضه از  Sبه ' Sمنتقل می شود (انتقال منحنی) .همزمان
1. Homo Oeconomicus Matured
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با افزایش قیمت ،منحنی عرضه به میزانی به سمت چپ منتقل می شود که انگیزش درونی به کلی از

بین برود و به منحنی " Sبرسیم .به بیان دقیق تر ،هر منحنی عرضه عوامل با میزان مشخصی از سرمایه
انگیزش درونی است .هنگامی که این انباره سرمایه به کلی از بین برود ،و یا حداقل ثابت بماند ،عرضه تنها

روی منحنی " Sتغییر می کند و در این حالت تنها اثر قیمتی وجود دارد.

منبع :فرای59 :2001 ،

همان گونه که در شکل  2نمایش داده شده ،در سطوح اولیه قیمت ،اثر تخلیه بر اثر قیمتی غلبه دارد

و به همین خاطر عرضه کاهش می یابد (افراد عرضه فعالیت را کاهش می دهند) .از نقطه  Cبه بعد ،اثر
قیمتی بر اثر تخلیه غلبه می کند .هنگامی که از نقطه  Eگذشتیم ،میزان عرضه از مقدار عرضه ناشی از
انگیزش درونی محض بیشتر می شود .در نقطه  Dروی منحنی " ،Sانباره سرمایه انگیزش درونی ثابت
است (و احتماال کاهش یافته است) ،و اثر قیمتی به صورت کامل میزان عرضه را مشخص می نماید .این
بدان معنا است که بر خالف فرض جمع شوندگی در اقتصاد متعارف ،انگیزش درونی و بیرونی جمع شونده

نیستند (فرای.)59-58 :2001 ،

برای ارائه تبیین فرای در قالب روابط ریاضی ،می توان رابطه زیر را نوشت:
∂q s
∂q
∂∆i
)>0, s >0,
<0
∂p q
∂∆i
∂p q

q s =f(Pq ,∆i),

در رابطه باال ،عرضه  qsتابع قیمت  Pqو انباره انگیزه درونی ∆ iاست .در این رابطه قیمت نماینده

انگیزش بیرونی و انباره انگیزه درونی نماینده انگیزش درونی است .در این رابطه ،افزایش قیمت به فرض
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ثبات سایر متغیرها از جمله انباره انگیزه درونی باعث افزایش عرضه می شود .از آن جا که قیمت و انگیزه
درونی از یکدیگر مستقل نیستند ،افزایش قیمت باعث کاهش انگیزه درونی می شود و به تبع باعث کاهش

عرضه می شود.

در چارچوب تبیین روانشناختی -اقتصادی فرای ،مکانیزم اثر گذاری سیاست های تشویقی و تنبیهی بر

روانشناسان شناختی همچون دسی معتقد است که خودمختاری و عزت نفس دو نیاز روانشناختی هستند
که آسیب رسیدن به آن ها باعث آسیب رسیدن به انگیزش درونی می شود .فرای به تبعیت از دسی این ایده

را مطرح می نماید که تنها مداخالت کنترل کننده باعث صدمه رساندن به حس خودمختاری و عزت نفس
شده و به تبع آن انگیزش درونی را کاهش می دهد .در مقابل ،مداخالت حمایت گرانه با تقویت این دو نیاز

روانشناختی موجب افزایش انگیزش درونی می شوند.

بر اساس تحلیل باال ،فرای در تحلیل مکانیزم کاهش انگیزش درونی بر نقش سیاست های کنترلی بر

تامین نیازهای روانشناختی به خودمختاری و عزت نفس تاکید می نماید .این بدان معنا است که سیاست های

تشویقی و تنبیهی با صدمه رساندن به حس عزت نفس و خودمختاری افراد ،باعث از بین رفتن انگیزش

درونی آن ها می شوند.

یکی از مشکالت تحلیل فرای ،آن گونه که برخی از روانشناسان نیز در نقد دسی بیان داشته اند ،این است

که استفاده از پاداش به طور معمول به عنوان یک سیاست حمایت گرایانه تلقی می شود و به همین خاطر

نباید بر مبنای نظریه عرضه شده موجب کاهش انگیزش درونی شود .این در حالی است که نتایج بسیاری
از مشاهدات تجربی حاکی از تاثیر منفی پاداش بر رفتار است (توکلی.)1393 ،
 -نظریه تغییر بازار مبادله

برخی از اقتصاددانان تاثیر منفی مداخالت بیرونی بر انگیزش درونی را بر اساس تاثیر این مداخالت در تغییر

نگرش افراد نسبت به محیط تعامل توضیح داده اند .بر اساس این رویکرد ،استفاده از مشوق های بازاری
باعث میشود که افراد تصور کنند که محیط اجتماعی تعامل با دیگران تبدیل به محیطی بازاری شده و به

این خاطر رفتار خود را به نوعی رفتار بازاری تغییر می دهند .در رفتار بازاری ،انگیزههای درونی و اخالقی
تضعیف و در عوض انگیزههای بیرونی تقویت میشود.

هیمن و آریلی ( )2004در مقالهای با عنوان «داستان دو بازار»  ،این ادعا را مطرح کردند که میان سطح
1

فعالیت و نوع پرداخت رابطه وجود دارد و این تفاوت مرتبط با تمایز میان بازار پولی و اجتماعی است .این
1. Ethnic Ties
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دو بازار از نظر نوع کاالها و خدمات مورد مبادله ،نوع جبران پیشنهادی و هنجارهای رفتاری متفاوتند .در
بازار پولی ،مردم از پول برای مبادله کاالها و خدمات بازاری بر اساس هنجار «مبادله به مثل» 1استفاده
میکنند .در مقابل در بازار اجتماعی ،مردم روابط خود را بر اساس هنجار «خیرخواهی» 2بدون پرداخت و
یا با پرداخت هدیه سامان می دهند .به نظر آنها ،وقتی از پرداخت پولی استفاده میشود ،چارچوب بازار و

پولی در کار نیست (یعنی وقتی پاداش پولی وجود ندارد یا از هدیه به عنوان پاداش استفاده میشود) ،بازار به
عنوان بازار اجتماعی تلقی میشود و افراد بر اساس هنجار خیرخواهی به تبادل خیرخواهی مبادرت میکنند

(هیمن و آریلی.)787 :2004 ،

هیمن و آریلی ( )2004تالش کردهاند تا رابطه میان سیاستهای تشویقی و تنبیهی با هنجارهای رفتاری

را در چارچوب نظریه مدلهای ارتباطی آلن فیسکه ،3از اساتید مطرح مردم شناسی روانشناختی و اجتماعی

4

بیان نمایند .در نظریه فیسکه ،مردم ارتباطات اجتماعی خود را بر اساس چهار الگوی ارتباطی زیر پایه ریزی

می کنند:

بهره مندی همگانی  :این مدل ارتباطی بر روابطی که متکی بر مشترکات و هویتهای مشترک است،
5

مبتنی است .از جمله نمونههای این مدل ارتباطی می توان به رابطه بین اعضای خانواده (خویشاوندی
نزدیک ،)6زوجها (عشق شدید ،)7گروههای قومی (پیوندهای قومی )8و شهروندان یک منطقه خاص (هویت
مشترک )9اشاره کرد (فیسکه و هاالم.)144 :1996 ،

برابری توزیعی :10این مدل ارتباطی ،بیانگر ارتباطی متعارف میان کسانی است که تفاوتهای معناداری با هم

دارند .این ارتباط بر اساس تعامالت متقابل 11مانند انجام دورهای کارها( 12مانند گروههای نگه داری از بچه،)13
1. Reciprocity
2. Altruism
3. Relational Models Theory
4. Psychological and Social Anthropology
)5. Communal Sharing (CS
6. Close Kinship
7. Intense Love
8. Ethnic Ties
9. Shared Identities
)10. Equality Matching (EM
11. Reciprocal Interactions
12. In turn taking
13. Baby-sitting Cooperative
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توزیع برابر( 1مانند اختصاص یک رای به هر نفر) ،و تعامل متقابل متکی بر مهربانی( 2مانند روابط جبران

یک به یک )3شکل میگیرد (همان منبع)؛

رتبه بندی سلسله مراتبی :4این مدل ناظر به روابط سلسله مراتبی مبتنی بر عدم تقارن در موقعیتهای

اجتماعی و یا رتبههای افراد است .به طور نمونه رابطه بین کارگر و کارفرما ،فرمانده و سربازان ،پیران و
قیمت گذاری بازاری : 5این رابطه مبتنی بر مدل سهمیه بندی در تعامالت اجتماعی همچون مبادله کاالها

در بازار است .در مدل قیمت گذاری بازاری ،سامان دهی تعامالت بین افراد با توجه به نرخهایی چون قیمت،

دستمزد ،نرخ بهره ،کارمزد و سایر نرخهای عددی صورت میگیرد (فیسکه692 :1992 ،؛ فیسکه و هاالم،

.)145-144 :1996

هیمن و آریلی ( ،)2004مدلهای ارتباطی فیسکه را در قالب دو گروه بازار اجتماعی و بازار پولی قرار
6

7

میدهند .به اعتقاد آنها ،تعامالت مردم در بازار پولی بر اساس مدل ارتباطی قیمت گذاری بازاری سامان
مییابد .سه مدل ارتباطی دیگر نیز مرتبط با بازار اجتماعی است (هیمن و آریلی .)788 :2004 ،همچنین
از نظر آنها ،در بازار پولی به خاطر غلبه هنجار مبادله به مثل ،8حساسیت زیادی نسبت به مقدار پاداش

(جبرانی) وجود دارد .اما در بازار اجتماعی ،مردم بر اساس خیرخواهی یا نوع دوستی و ایثار عمل میکنند و

عملکرد آنها به سطح پاداش وابسته نیست.

به نظر آریلی و هیمن ( ،)2004استفاده از مشوقهای پولی باعث انتقال از یک بازار اجتماعی به یک بازار

پولی شده و باعث بروز اثر قیمتی نامتعارف میشود .در واقع اثر قیمتی نامتعارف از آن جهت روی میدهد
که افراد پس از دریافت پاداش پولی تصور میکنند که از یک بازار اجتماعی فاصله گرفته و به یک بازار

پولی وارد شدهاند .این تصور باعث تغییر ذهنیت افراد در مورد ماهیت فعالیت هدف و همچنین روابط بین
افراد میشود و در نهایت هنجار «مبادله به مثل» را فعال مینماید.

الزمه نظریه هیمن و آریلی ( )2004این است که تغییر رویکرد افراد نسبت به نوع بازار موجب از بین
1. Egalitarian Distribution
2. In-kind Reciprocity
3. Tit-for-tat Retaliation
)4. Authority Ranking (AR
)5. Market Pricing (MP
6. Social Market
7. Money Market
8. Reciprocity
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رفتن انگیزههای دیگرخواهانه و جایگزین شدن انگیزههای خودخواهانه شود .این به مفهوم انباشتگی منفی

انگیزش درونی و یا کاهش آن (انگیزههای خیرخواهانه یا دیگرخواهانه) در صورت استفاده از مشوق پولی

است .چنین تفسیری از رفتار مستلزم این است که در روابط بازاری جایی برای انگیزههای دیگرخواهانه یا
اخالقی وجود نداشته باشد .بر اساس این مفهوم تابع عرضه خدمات خیرخواهانه میباید همواره صعودی
پیدا می کند و از سطحی از پرداخت شکل صعودی به خود میگیرد .به بیان دیگر ،در سطوح پایین پرداخت

پولی اثر قیمتی نامتعارف با احتمال بیشتری نسبت به سطوح باالتر اتفاق میافتد .ولی چرا این واقعه روی
میدهد؟

بر اساس تحلیل سنتی از اثر قیمتی نامتعارف این پدیده و میزان آن تابع تعداد افراد دارای انگیزههای

دیگرخواهانه است و انگیزه دیگرخواهانه رابطه معکوسی با مقدار پرداخت دارد .بنابراین هرچه مبلغ پرداختی
بیشتر میشود ،تعداد بیشتری از فرد خودخواه جایگزین افراد خیرخواه میشوند که در اولین تغییر در
قیمت از جرگه خیرخواهان خارج شدهاند .آیا واقع ًا این گونه است که با حرکت از پرداخت صفر به سمت
اولین واحد از پرداخت ،همه انگیزههای درونی تخلیه میشود و با تغییرات بعدی ،تنها فرایند جایگزینی

انگیزههای خودخواهانه برای جبران انگیزههای از دست رفته صورت میگیرد؟ به بیان دیگر ،آیا انگیزههای

خیرخواهانه در حالت وجود دستمزد ،صرف نظر از این که مبلغش چقدر باشد ،از بین میروند و در مرحله بعد
چون افراد از جهت میزان خودخواهی متفاوتند با قیمتهای متفاوت وارد صحنه میشوند؟

این فرضیه را می توان در قالب نظریه کاهش خیرخواهی ارائه داد که میزان پرداخت بر تخلیه یا غیر فعال
شدن انگیزههای درونی نیز موثر است و این امر الزام ًا به خاطر افزایش سیگنالهای منفی نیست؛ بلکه بدین

واسطه است که با افزایش مبلغ افراد احساس میکنند که نیاز کمتری به مشارکت آنها وجود دارد .یعنی
شاید بتوان با پرداخت مبلغی اندک ،اثرات کاهش انگیزههای درونی را به حداقل رساند و انگیزههای بیرونی

را هم تحریک کرد .البته این در صورتی است که نتوان نوعی تبعیض در بازار ایجاد کرد.

به نظر هیمن و آریلی ( ،)2004مردم به طور معمول در فضای بازاری هنگامی که دریافت بیشتری داشته

باشند ،فعالیت بیشتری میکنند ،زیرا آنها رفتار بازاری را بر اساس هنجار مبادله به مثل سامان میدهند.

در مقابل ،در بازار اجتماعی ،سطح فعالیت غیر مرتبط با میزان هدیه دریافتی است؛ زیرا آنها این فعالیت را
بر اساس هنجار خیرخواهی انجام میدهند .به همین خاطر ،در پارهای از موارد مردم در حالت عدم دریافت

پرداختی در بازار اجتماعی فعالیت بیشتری نسبت به حالت دریافت پرداخت کم در بازار پولی انجام میدهند.
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هرچند آریلی و هیمن ( )2004تفاوت کاالها و خدمات مبادله شده در بازار پولی و بازار اجتماعی را مورد

توجه قرار داده است ،تفسیری از این که مردم چه کاالها و خدماتی را در بازار پولی و کدام را در بازار
اجتماعی مبادله میکنند ،ارائه نمیدهند .در نظریه آنها هرگاه برای کاال یا خدمتی پول پیشنهاد شود ،افراد،
آن را کاالی بازاری قلمداد میکنند و رفتارشان را بر اساس روابط بازاری تنظیم میکنند و اگر پرداختی نشود

نظر آنها میزان همکاری در بازار اجتماعی به میزان هدیه وابسته نیست.

در نگاه هیمن و آریلی ( ،)2004مشوقهای پولی از طریق مکانیزم چارچوببندی بر رفتار تأثیر میگذارند.
1

این مکانیزم متأثر از پذیرش تفکیک بین بازار پولی و بازار اجتماعی است .به اعتقاد آنها ،در بازار پولی،

مردم پول پرداختی را به عنوان قیمتی تلقی میکنند که در چارچوب هنجار مبادله به مثل ،جبران کننده
خدمات آنهاست .در مقابل ،در بازار اجتماعی ،پرداخت غیر پولی ،مانند پرداخت کاالیی ،به عنوان هدیه
تلقی میشود ،و با توجه به هنجار خیرخواهی به عنوان نشانهای برای قدردانی تفسیر میشود .به همین

جهت مردم در بازار پولی نسبت به مقدار پاداش (جبران) حساس اند ولی در بازار اجتماعی ،حساسیت چندانی
نسبت به مقدار پرداخت ندارند .در نتیجه «مشوق پولی می تواند تأثیر زیادی بر چگونگی ساختاربندی فعالیت

داشته باشد و به همین خاطر انگیزه انجام آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد» (هیمن و آریلی.)2004:79 ،

بر اساس این نظریه ،پرداخت پولی می تواند موجب تغییر در برداشت عامالن شده و باعث شود که آنها

تصور کنند که روابط بازار اجتماعی به روابط بازار پولی تغییر کرده و به همین خاطر هنجار خیرخواهی جای

خود را به هنجار مبادله به مثل میدهد .از این رو ،انتخاب یک الگوی جبران (پرداخت) 2می تواند به خودی
خود بر شناخت عامل از موقعیت اثر بگذارد و از این کانال بر رفتار او تأثیر بگذارد و این اثر گذاری فراتر از

اثر مستقیم مشوق است .همچنین الگوی پرداخت در گذشته می تواند بر برداشت افراد از روابط کاری در
آینده تأثیر بگذارد (ایرلنبوش و اسلیوکا.)8 :2005 ،

بر اساس رویکرد تمایز بازار پولی و اجتماعی ،وقوع هزینههای مخفی پاداش و تنبیه مشروط به استفاده

از مشوقهای پولی است .در مقابل ،استفاده از مشوقهای کاالیی به واسطه این که عالمت تحقق بازار

اجتماعی هستند ،تأثیر منفی بر انگیزش درونی ندارد .شکل تشویق باعث انتخاب الگوی بیشینه سازی

فردی 3میشود .در این چارچوب ،افراد تمایل دارند که تمرکز خود را بر بیشینه سازی عواید جاری مبذول
1. Framing Mechanism
2. Compensation Scheme
3. An Individual Maximization Frame
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دارند ،بجای این که یک چارچوب همکاری 1را برگزینند که مستلزم رفتار همکارانه و دوجانبه است (همان
منبع).

وقتی بجای استفاده از پرداخت دستمزد متغیر ،دستمزد ثابتی به افراد پرداخت شود ،آنها تنها زمانی مازاد

ایجاد میکنند که رفتاری همکارانه داشته باشند .اما وقتی از پرداخت دستمزد متغیر استفاده میشود ،مازاد را
( )1993در مورد معایب طرحهای تشویقی بیان کرد .به نظر او ،وقتی به فردی میگوییم :این کار را انجام
بده و آن را به دست آور ،توجه افراد بجای این که متمرکز بر «این» (آنچه باید انجام دهند) شود ،بر «آن»
(آن چه بدست میآورند) متمرکز میشود....آیا مشوقها باعث ایجاد انگیزش میشوند؟ بله ،مشوقها حتم ًا

ایجاد انگیزه میکنند ،ولی آنها در افرادي انگیزه ایجاد میکنند که پاداش را به دست آورند (همان منبع).

نتایج مطالعات تجربی توسط هیمن و آریلی ( )2004نشان میدهد که بروز هزینههای مخفی مشوق به

نوع مشوق وابسته است .یافتههای آنها نشان داد که پرداخت پولی اثری کاهنده بر همکاری داوطلبانه

دارد؛ ولی پرداخت کاالیی چنین اثری ندارد .همچنین هنگامی که ارزش پولی کاالی اهدایی اعالم شد،

نتیجه شبیه پرداخت پول بود .هیمن و آریلی از این یافتهها چنین نتیجه گرفتند که اگر افراد به صورت هم
زمان عالمتهایی از وجود بازار پولی و بازار اجتماعی دریافت کنند ،بر عالمت بازار پولی اعتماد میکنند.

هرچند نتایج مطالعه تجربی هیمن و آریلی ( ،)2004تفاوت واکنش افراد به پول و کاال را نشان میدهد،

این ادعا نیازمند شواهد تجربی بیشتر است .اگر بپذیریم که واکنش مثبت (یا عدم واکنش منفی) به کاال

به خاطر این است که افراد کاال را به عنوان نوعی هدیه تلقی میکنند ،کاال بودن موضوعیت پیدا نمی کند

و مهم این است که افراد مشوق را به عنوان هدیه قلمداد کنند .در این چارچوب ممکن است پول نیز به
عنوان هدیه عرضه شود و نتایج مورد پیش بینی در این نظریه را به دنبال نداشته باشد.
 -6تاثیر سياستهاي کنترلی و تشویقی-تنبیهی بر اخالق مالياتي

در نظریههای متعارف تمکین مالیاتی توجه چندانی به تاثیر اخالق مالیاتی بر رفتار مودیان مالیاتی نمیشود.
این رویکرد به صورت خاص در قالب نظریه جرم گری بکر تبیین شده است .بر اساس این نظریه که ریشه

در آثار کالسیک جرمی بنتام و چزاره دارد ،مردم بازیگران منطقی هستند که به شیوهای رفتار میکنند که
مطلوبیت خود را بیشینه نمایند .بکر ( )1986استدالل کرد که مقامات به کشف تعادلی بین عدم تمکین
و نقطهای که عدم تمکین مالیاتی غیر منطقی میشود ،نیازمندند .در اوایل دهه  ،1970الینگهام و ساندمو

( )1972رویکرد بکری را در مورد اقتصاد جرم در زمینه مالیات ارائه کردند .به نظر آنها ،افراد هنگام تصمیم
1. A cooperative Frame
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برای فرار مالیاتی ،اموری همچون نرخ جریمه عدم پرداخت مالیات ،احتمال گیر افتادن ،را در نظر میگیرند.

بر این اساس ،نرخ جریمه باالتر و ترساندن افراد از احتمال تشخیص فرار مالیاتی ،باعث کاهش میزان فرار
از پرداخت مالیات میشود (صامتی و همکاران.)240 :

در دهه  1980بسیاری از محققان با رد نظریه جرم مالیاتی ،تاثیر اخالق بر رفتار مالیاتی را مورد تاکید قرار

قلمداد شود ،می تواند تاثیر منفی بر تمکین مالیاتی داشته باشد .این اقدامات به احتمال زیاد منجر به عدم

تمکین بیشتر (مورفی و هریس ،)2007 ،تمکین خالق (مکبارنت )2003 ،و رفتار مجرمانه یا مخالفت (فیهر

و روکینبچ )2003 ،میشود (همان منبع).

فرای ( ،)1997نظریه تخلیه انگیزه درونی خود در مورد تمکین مالیاتی را نیز مورد استفاده قرار داد .وی

اخالق مالیاتی را نوعی انگیزش درونی قلمداد می کند و معتقد است که مداخالت بیرونی می تواند این نوع
انگیزه اخالقی برای تمکین مالیاتی را کاهش دهد .به نظر او افزایش نظارت و جریمه باعث افزایش انگیزه

بیرونی و در مقابل کاهش انگیزه درونی برای پرداخت مالیات میشود .از این رو اثر خالص یک سیاست
ت سختگیرانه
مالیاتی ،به شدت نامشخص خواهد بود .به نظر فرای ،اگر مالیاتدهندگان صادق ،سیاس 

را ابزاری برای مقابله با مالیاتدهندگان متقلب قلمداد کنند ،این سیاست اثر منفی بر انگیزه های درونی

اخالقی برای پرداخت مالیات نخواهد داشت.

به نظر میرسد که هریک از دو نظریه تخلیه انگیزه درونی و تغییر بازار مبادله می توانند ابعادی از

تاثیرگذاری منفی سیاستهای کنترلی و تشویقی-تنبیهی بر انگیزش اخالقی در حوزه مالیاتی را توضیح

دهند .بر این اساس ،احساس کنترل (عدم اعتماد) و شکلگیری محیط بازاری می توانند انگیزههای درونی
و اخالقی جهت اظهار و پرداخت مالیات را کاهش دهند.

نظریه تخلیه انگیزه درونی برونو فرای به طور عمده در مورد سیاستهای کنترلی مالیاتی و اعمال زور و

اجبار در نظام مالیاتی قابل تطبیق است .در این موارد افراد به واسطه احساس کنترل و تضعیف حس اعتماد

و عزت نفس ،رویکردی تقابلی اتخاذ نموده و از انگیزه درونی آنها برای تمکین مالیاتی کاسته میشود.

نظریه فوق توانایی چندانی برای تبیین تاثیر تشویق و تنبیه مالی بر انگیزه و اخالق مالیاتی ندارد؛ چرا که

افراد به طور معمول مشوقهای مالی را به عنوان عامل کنترلی تلقی نکرده و آنرا نشانی از تغییر در فضای
مبادله قلمداد میکنند .این مشوقها باعث تغییر بازار اجتماعی مالیات ستانی به بازار پولی مالیاتستانی

میشود و از طریق تغییر ذهنیت مودیان مالیاتی ،انگیزههای درونی و اخالقی آنها برای تمکین مالیاتی را
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در مجموع تاثیر منفی سیاستهای مالیاتی بر انگیزش درونی اخالقی جهت پرداخت مالیات و تاثیر مثبت

آن بر انگیزههای بیرونی ،باعث ایجاد ابهاماتی در پیشبینی اثر خالص سیاست بر رفتار مالیاتی می شود.

در شرایطی که امکان کنترل مستمر بیرونی مالیات دهندگان وجود نداشته باشد ،اثر منفی سیاست تقویت

 -7سیاستگذاری اخالقی در نظام مالیاتی اسالمی

در نظام مالیاتی اسالم به هر دو جنبه سیاستگذاری اخالقی مشتمل بر سیاستگذاری تربیت اخالقی و

سیاستگذاری انگیزش اخالقی توجه شده است .در ادامه به بررسی این دو جنبه میپردازیم.
 -سیاستگذاری تربیت اخالقی در مالیاتهای اسالمی

شریعت و حکومت اسالمی در بدو پیدایش و به انگیزۀ تشکیل نظام اقتصادي اسالم ،ماليات هاي شرعي

را وضع نمود .زكات ،خمس ،جزیه و خراج مهم ترین منابع درآمد دولت اسالمی و عرصۀ تعامل مالی بین

دولت اسالمی و مسلمانان بود .اسالم شرایط تعلق و مقدار زکات و خمس را کامال مشخص نموده است ولی
نسبت به جزیه و خراج ،اختیار تعیین شرایط و مقدار را به حاکم اسالمی داده است تا با توجه به اصولی خاص

و در دامنه ای ویژه به وضع و جمع آوری آن ها بپردازد (شیخ مفید 1413 ،ق272 : .؛ منتظری 1409 ،ق ،.ج
 .)494 :3در جانب مصرف نیز هریک دارای مصارف معین یا چارچوب مشخصی هستند .پژوهشگران ماليۀ
عمومي اسالمي معتقد هستند كه اين ماليات ها با هدف تأمين مخارج دولت اسالمي و همچنين گسترش

تامين اجتماعي وضع شده اند (جمعی از نویسندگان 353 :1388 ،و .)430

هرچند مالیاتهای اسالمی با هدف تامین مخارج دولت ،و فقرزدایی وضع شدهاند ،اسالم از نقش

تربیتی مالیاتهای اسالمی نیز غافل نشده است .در نظام مالیاتی اسالم ،خمس و زکات به عنوان نوعی
ی شده اند که موجب تزکیه و تربیت مودیان مالیاتی میشوند (نظری .)1385 ،بعد تربیتی
عبادت مالی معرف 

مالیاتهای اسالمی به صورت خاص در واژه زکات (تزکیه افراد) منعکس شده و در آیات و روایات بر این
امر تاکید شده است .به طور نمونه ،خداوند متعال در آیه  103سوره توبه میفرماید « :از آنها زکات بگیر

تا این امر مایه تطهیر و پاکیزگی آنان شود .»1نکته مهم در این آیه این است که تزکیه به افراد (یزکیهم)

و نه اموال تعلق گرفته است.

لزوم قصد قربت در پرداخت خمس و زکات و همچنین درگیر کردن مودیان مالیاتی در برخی مالیاتهای

اسالمی برای پرداخت مالیات به مستحقان (مانند زکات فطره) ابعادی از جنبه تربیتی نظام مالیاتی اسالم را
َك َس َك ٌن لَ ُه ْم َو َّ ُ
 .1خُ ْذ م ِْن أَ ْم َوال ِ ِه ْم َص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِه ْم ب ِ َها َو َص ِّل َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن َص َ
الت َ
ِيم (توبة.)103:
الل َسم ٌ
ِيع َعل ٌ
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هویدا می کند .این ابعاد را با تفصیل بیشتری در بخش نظام انگیزشی در مالیاتهای اسالمی مورد بررسی
قرار خواهیم داد ،چرا که این مولفه کارکردی دوگانه تربیتی و انگیزشی دارند.

از آنجا که بیشتر مالیاتهای منصوص شرعی در زمره مالیات بر درآمد یا ثروت و نه مصرف تعلق

میگیرند ،اسالم تالش می کند تا تاثیر معنوی پرداخت مالیات را همواره مورد تاکید قرار دهد 1.این امر نه
تربیتی خود را برجا میگذارد.

اگر تقسیم مالیاتهای شرعی به دو قسم مالیات ثابت و مالیات حکومتی را بپذیریم ،زکات و خمس

به عنوان مالیاتهای عبادی در زمره مالیاتهای ثابت قرار میگیرند .در مقابل خراج و جزیه از جمله
مالیاتهای حکومتی است که نرخ ثابت و معینی ندارد و به عنوان واجب عبادی تلقی نمیشود .این دو

دسته مالیات را از جهت دیگر می توان در قالب مالیاتهای حمایتی و خدماتی قرار داد .در خمس و زکات

به عنوان مالیاتهای حمایتی ،جنبه عبادی تقویت شده است؛ ولی در مالیاتهای خدماتی همچون خراج،

جزیه ،و مالیاتهای متعارف به طور عمده بر دریافت هزینههای خدماتی تکیه میشود (توکلی و بحرینی ،

 .)1394این امر می تواند موجب تفاوت در سیاستهای انگیزشی در این دو دسته مالیات شود که در ادامه
مقاله به آن اشاره خواهد شد.

 -انگیزش اخالقی در مالیات های اسالمی

برای مالیات های اسالمی ویژگیهایی همچون عبادی بودن ،معین بودن موارد مصرف هر مالیات ،مردمی

و اخالقی بودن ،داوطلبانه بودن مالیاتها ذکر شده است (نظری .)1385 ،دقت در این مولفهها حاکی
از توجه زیاد اسالم به انگیزههای درونی و اخالقی در عرصه مالیاتهای اسالمی است .برخی از اصول
مالیاتستانی در اسالم از جمله سیستم خوداظهاری ،اجازه به مودیان برای هزینهکرد مستقیم مالیات،
انعطافپذیری میزان مالیات و تاکید بر بعد تربیتی و اخالقی مالیاتهای شرعی ،این ادعا را تایید مینماید.

 .1در نظــام مالیاتــی اســام ،مصداقــی از مالیــات بــر مصــرف مشــاهده نمیشــود؛ هرچنــد کــه دلیلــی بــر ممنوعیــت اســتفاده از ایــن مالیــات در
قالــب مالیــات حکومتــی و در چارچــوب اختیــارات حاکــم اســامی نیــز وجــود نــدارد .در مقابــل ،مالیاتهــای منصــوص عمدتــا بــه درآمــد و ثــروت
تعلــق میگیرنــد .خمــس را می تــوان مالیــات بــر پسانــداز و درآمــد تلقــی کــرد .خمــس بــر ســود کســب و کار ،مالیــات بــر پسانــداز؛ خمــس
بــر معــدن ،غــوص و گنــج ،مالیــات بــر درآمــد و خمــس غنائــم جنگــی نیــز مالیــات بــر درآمدهــای اتفاقــی اســت .خمــس بــر زمینهــای فروختــه
شــده بــه اهــل ذمــه نیــز مالیــات بــر انتقــال دارایــی اســت .خمــس مــال مخلــوط بــه حــرام مالیــات خاصــی اســت کــه بیشــتر شــبیه یــک جریمــه
اســت .زکات بــر نقدیــن و یــا زکات بــر گاو و گوســفند و شــتر مالیــات بــر دارایــی و ثــروت اســت .زکات بــر غــات اربعــه نیــز مصــداق مالیــات بــر
درآمــد اســت .زکات فطــره مالیــات بــر ســرانه نســبت بــه افــرادی اســت کــه توانایــی دارنــد .جزیــه نیــز نوعــی مالیــات ســرانه اســت کــه بــه درآمــد
یــا ثــروت وابســته نیســت.
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داوطلبانه بودن و سیستم خود اظهاری

از نظر اسالم ،انفاق عملی است که افراد به صورت داوطلبانه انجام می دهند .مسلمانان در طول تاریخ
اسالم ،انفاقهای واجب مانند زکات را با کمال اشتیاق میپرداختهاند .این نشان میدهد که دین مقدس

اسالم با آیات و روایات توانسته است به تربیت اخالقی افراد بپردازد (همان منبع).

به مودی و اظهارات وی و کیفیت برخورد با او ،در جهت تشویق و ترغیب وی به اظهار مقدار واقعی بدهی
مالیات و پرداخت به موقع آن بود .حضرت علی (ع) در زمان خالفتش به یکی از ماموران خود چنین ابالغ

فرموده است:

"پس چون به قبیلهای رسیدی  ...بر آنان سالم کن و درود بر ایشان را کوتاه منما .پس از آن میگویی:

ای بندگان خدا دوست و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاده تا حق و سهم خدا را از داراییتان از شما
بستانم .آیا خدا را در داراییتان حق و سهمی هست که آن را به ولی او بپردازید؟ پس اگر گویندهای گفت؛

نیست به او مراجعه نکن و اگر گویندهای به تو گفت هست ،همراهش برو ،بدون آنکه او را بترسانی و بیم

دهی یا بر او سخت گرفته ،او را به دشواری واداری (نهج البالغه ،نامه .)881 :25،

همچنین والی بصره در نامه خود به عمر ابن عبدالعزیز نوشت :بدون اعمال زور ،جمعآوری جزیه و خراج

ممکن نیست و این روشی بود که قبل از این نیز برای وصول مالیات ها از آن استفاده میشد ،بهتر است

خلیفه دستور دهد که ما در جمعآوری مالیات ،مردم را تحت فشار قرار دهیم .خلیفه در جواب نوشت «:بهتر
است کار کسانی را که مالیات و جزیه و خراج را نمیدهند ،به خدا واگذاری کنی ،اگر ایشان ادعا میکنند
که جزیه و خراج پرداختهاند ،آنها را قسم بده اگر قسم دروغ خوردند ،کار آنان را به خدا واگذار کرده باشیم».

اتخاد این سیاست نه تنها امور مالی مسلمین را مختل نکرد ،بلکه موجب تنظیم امور مالیاتی و تثبیت درآمد

دولت شد .درآمد دولت ابن عبدالعزیز از یکصد و بیست میلیون درهم در سال کمتر نبود (ماوردی1327 ،
ق.)157 :

ابن عبدالعزیز نامهای به عامل خود در خراسان نوشته و ضمن تاکید بر این که در جمعآوری خراج

به کسی ظلم نشود به او یادآوری نمود« :چنانچه خراج جمعآوری شده کفاف مخارج الزم را نداد خلیفه
را مطلع کنید ،تا از مرکز ،مقدار مورد لزوم را بپردازد» .عامل خلیفه نه تنها از مرکز چیزی نطلبید ،بلکه

تصریح نمود که مقداری هم اضافه دارد .به نظر میرسد این شاهد تاریخی و بسیار مهم می تواند گویای
این واقعیت باشد که در زمان عبدالملک بن مروان نرخ مالیات جزیه و خراج از حد بهینه خود فراتر رفته و

مردم اعم از مسلمانان و اهل ذمه با فرارهای مالیاتی خود ،درآمدهای مالیاتی حکومت را کاهش داده بودند.
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اما با روی کارآمدن دولت ابن عبدالعزیز و کاهش نرخ مالیات ،طبق منحنی الفر درآمدهای مالیاتی دولت

رشد قابل توجهی پیدا کرد ،به طوری که درآمد خراج در زمان فرمانداری حجاج و با تمام سختگیریهای

ممکن در وصول مالیات ،خراج به  18میلیون درهم کاهش پیدا کرده بود .اما در زمان عمربن عبدالعزیز،

این درآمد با وجود تمام رفق و مداراهای صورت گرفته ،به  60میلیون درهم افزایش یافت .به طوری که

بود باز میگردانم.

مصرف مالیات ها در محل جمع آوری

یکی از ویژگی مهم مالیاتهای اسالمی این بود که وجوه جمعآوری شده از هر شهر یا ده ،نخست برای
تامین نیازهای همان جا مصرف میشد و مبلع مازاد را برای مرکز آن منطقه میفرستادند .پس از رفع

نیازهای منطقه ،وجه اضافی به مرکز ایالت و سپس به پایتخت فرستاده میشد( .طباطبایی.)80 :1362 ،

پیداست که صرف وجوه هر محل در خود آن محل بر طبق مصارف معین یاد شده هر مالیات ،اشتیاق و
اعتماد افراد را به پرداخت آن میافزاید و از هزینه جمعآوری آن میکاهد.
اجازههزینهکرد مستقیم مالیات توسط مودیان مالیاتی

برخی مالیات های اسالمی مانند زکات فطره را خود افراد در موارد تعیین شده هزینه می کنند .این ویژگی
سبب آشنایی بیشتر پرداختکنندگان مالیات با مستمندان جامعه و موجب افزایش روح برادری نزد آنان

میشود (نظری .)1385 ،در مورد خمس و زکات نیز فقها و یا وکالی آنها می توانند به افراد اجازه دهند که

تمام یا بخشی از آن را در موارد معین شده صرف کنند .به طور نمونه ،مراجع تقلید در مواردی اجازه پرداخت
بخشی از خمس را به فقرا و مستمندان و به کسانی که پرداخت خمس بر آنها واجب شده ،میدهند.

اجازه هزینهکرد مالیاتهای اسالمی توسط خود افراد تاثیری مثبت بر انگیزههای اخالقی مالیاتی و یا اخالق

مالیاتی دارد .هنگامی که افراد می توانند خود به هزینهکرد وجوه مالیاتی اقدام کنند ،آثار اجتماعی آن را به
صورت ملموس مشاهده میکنند و همین امر انگیزههای درونی افراد را تقویت مینماید.

انعطافپذیری نرخ خراج

در برخی از مالیاتهای اسالمی از جمله خراج ،نرخ و میزان مالیات انعطافپذیر است .در صدر اسالم از
خراج برای اجرای سیاستهای مالیاتی مناسب با ادوار تجاری استفاده میشد .روشنترین این سیاستها دستور

حضرت علی(ع) به مالک است؛ که فرمود هنگام خشکسالی و رکود از میزان خراج بکاهد و از این کاهش
نگران نباشد زیرا موجب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد میشود .پس از بهبود اوضاع والی می تواند
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دوباره میزان خراج را افزایش دهد .موارد متعددی نشان میدهد که خراج همیشه یکسان نبوده و بر حسب
شرایط اقتصادی تغییر میکرده است .در عین حال خراج متناسب با اجاره زمین بود که پس از بازدید و

مساحی زمین تعیین میشده است (صدر.)139 :1387،
شرط قصد قربت

نظام های مالیاتی وجود ندارد و افراد مالیات را به عنوان عبادت پرداخت نمیکنند (نظری 1.)1385 ،این

شرط موجب جهت دهی انگیزههای مودیان مالیاتی ،ایجاد انگیزههای معنوی و کاستن از انگیزههای مادی
میشود .به نظر برخی از فقها در صورتی عدم تحقق قصد قربت و وجود ربا هنگام پرداخت زکات ،ذمه
فرد بری نمیشود و وی باید دوباره اقدام به پرداخت زکات کند (بنیهاشمی خمینی 2.)1395 ،البته این

دیدگاه نیز مطرح شده است که در این موارد دو امر واجب است یکی پرداخت زکات و دیگری قصد قربت
و در صورت عدم تحقق دومی ،پرداخت زکات از فرد ساقط می شود ولی وی نسبت به عدم تحقق دیگری
مرتکب معصیت شده است (شرفی.)1392 ،

معین بودن موارد مصرف هر مالیات

هر یک از مالیاتهای اسالمی مصرف معینی دارد .برای مثال ،پرداختکنندگان خمس و زکات می دانند
مال خود را با چه هدفی و برای چه مقاصدی میپردازند .این مولفه باعث تقویت اخالق مالیاتی و انگیزه

درونی برای پرداخت مالیات های اسالمی میشود.

 -8لوازم سياستگذاري اخالقي در ماليات ستاني

اهمیت عنصر اخالق در تمکین مالیاتی و همچنین آثار احتمالی سیاستهای مالیاتی بر آن ،دقت در طراحی
و اعمال این سیاستها در رویکرد اسالمی را ضروی مینماید .با توجه به اصولی که در مورد انگیزش

اخالقی در نظام مالیاتی اسالم مطرح شد ،به نظر میرسد که حفظ انگیزههای درونی اخالقی برای پرداخت
مالیاتهای اسالمی در گرو اجرای سیاستهایی است که باعث افزایش اعتماد مودیان مالیاتی به نظام

 .1مســتند لــزوم قصــد قربــت در زکات ایــن روایــت اســت :عــن ابــی جعفــر (ع) قــال :بنــی االســام علــی خمــس :علــی الصــاه و الــزکاه و الحــج و
الصــوم و الوالیــه ( وســائل الشــیعه ،ج  .)13 :1ایــن گونــه اســتدالل شــده اســت کــه چــون واجــب مالــی مثــل زکات در ســیاق دیگــر واجبــات عبــادی
قــرار گرفتــه ،قصــد قربــت در آن شــرط اســت .عــاوه بــر اینکــه چــون از عنــوان ارکان پنجگانــه اســام اســتفاده شــده پــس علــی القاعــده زکات
بایــد از امــور عبــادی و نیازمنــد قصــد قربــت باشــد .زیــرا مجــرد پرداخــت مــال یــا امســاک از بعضــی امــور نمی توانــد پایــه و رکــن اســام کــه دیــن
تقــرب بــه خداونــد اســت باشــد (شــرفی.)1392 ،
 .2بنــا بــه فتــوای آیــه اهلل مظاهــری انســان بایــد زکات را بــرای انجــام فرمــان خداونــد عالــم بدهــد ،پــس اگــر ریــا کنــد یعنــی بــرای نشــان دادن
بــه مــردم زکات بدهــد بایــد دوبــاره زکات را بدهــد ،خــواه فقــط بــرای مــردم باشــد و خــواه خــدا و مــردم را در نظــر بگیــرد (بنیهاشــمی خمینــی،
 ،139نیــت زکات).
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مالیاتی و همچنین عدم تلقی آنها مبنی بر شکلگیری فضای شدید کنترلی و بازاری در فرآیند اخذ مالیات

می شود .عالوه بر این باید تالش نمود تا تاثیر تربیت اخالقی مالیاتهای اسالمی تا حد ممکن حفظ و
تقویت شود .در این زمینه می توان اصول سیاستی زیر را در زمینه سیاست گذاری اخالقی در مالیاتستانی

در نظام مالیاتی اسالمی معرفی نمود:

مالیاتی نسبت به عدالت مالیاتی می باشد ،سیاستها باید به گونهای تنظیم شوند که تنبیه به طور عمده
متوجه کسانی شود که به صورت متقلبانه درگیر فرار مالیاتی میشوند .ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی و
اعالم شفاف درآمدها و هزینهها در نظام مالیاتی می تواند با تقویت عالمت دهی عدالت مالیاتی ،باعث بهبود

اخالق مالیاتی شود.

ب) تقویت خود اظهاری مالیاتی :یکی از سیاستهای قابل پیگیری برای حفظ و تقویت اخالق مالیاتی،

تقویت فرآیند خود اظهاری و اعتماد بیشتر به مودیان مالیاتی است .البته به واسطه وجود افراد فرصتجو در
جامعه باید قوانین سختی در الیه دوم کنترل مالیاتی وضع شود و با این گروه از افراد به صورت شفاف و

علنی برخورد شود تا انگیزه های اخالقی مودیان خوشحساب تقویت شود.

ج) تمرکز زدایی مالیاتی :تمركز زدايي در نظام مالیاتهای شرعی با توجه به اقتضائات روز هم می تواند

انگیزههای اخالقی در نظام مالیاتی را افزایش دهد .در این راستا اگر به مودیان مالیاتی اجازه داده شود،
حداقل بخشی از مالیات را به صالحدید خود در چارچوب مصارف قانونی و شرعی تعیین شده هزینه کنند،

این امر نیز می تواند انگیزههای درونی اخالقی افراد برای پرداخت مالیات را تقویت نماید.

د) فرهنگسازی تربیتی مالیاتی :فرهنگسازی در زمینه بعد تربیتی مالیاتهای شرعی نیز می تواند باعث

تقویت انگیزه اخالقی مودیان مالیاتی شود .این نوع فرهنگ سازی در زمینه مالیاتهای متعارف نیز قابل
اجرا است و از این طریق می توان بعد تربیتی مالیاتهای حکومتی را نیز تقویت نمود.

ه) عدم معافیت در مالیاتهای حمایتی :در نظام مالیاتی اسالمی ،نسبت به مالیاتهای حمایتی همچون

خمس و زکات ،معافیتی در نظر گرفته نشده است؛ ولی در مورد مالیاتهای خدماتی همچون خراج و جزیه
معافیت و تخفیف مالیاتی مطرح شده است .همانگونه که در مقالهای دیگر بیان شد ،معافیت در مالیات

همچون زکات به معنای معافیت تا قبل از رسیدن به نصاب وجود دارد؛ اما به معنای معافیت از پرداخت

مطرح نشده است؛ چرا که زکات در ابتدا به عین اموال و نه ذمۀ مؤدیان تعلق میگیرد و اگر پرداخت کنندۀ
آن هم فقیر باشد ابتدا باید زکات را خارج نموده ،در صورت مطالبۀ امام به او تحویل دهد و دوباره از طرف
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او به عنوان مستحق زکات دریافت کند و در غیر این صورت پس از اخراج زکات خودش بردارد (توکلی و
بحرینی .)1394 ،همین مساله در مورد خمس نیز مطرح است .فقها در مواردی برای رعایت حال افراد اقدام
به قسط بندی پرداخت وجوهات شرعی و دستگردان پول میکنند.

و) سیاست انگیزشی متمایز در مالیاتهای حمایتی و خدماتی :تفکیک مالیاتهای حمایتی و خدماتی

تمركز بر مسئوليت اجتماعي مردم در تامين مخارج حكومت و كاالهاي عمومي می تواند موجب افزایش
انگیزه مودیان مالیاتی شود .در مقابل ،فرهنگسازی در حوزه مالیاتهای حمایتی بهتر است با تاکید بر

مسئوليت اخالقي مردم در فقر زدايي و توجه به حق فقرا و مستمندان در اموال اغنيا صورت گیرد.
 -9نتيجه گيري

در دهههای اخیر توجه به اهمیت اخالق و فرهنگ مالیاتی سیاستهای مالیاتی را دستخوش تغییر کرده

است .این تغییر در رویکرد باعث تقویت سیاستهایی همچون خود اظهاری مالیاتی شده است .هرچند در
برخی از نظریات تمکین مالیاتی ،افراد به عنوان حداکثر کننده عواید خود هنگام تصمیم به پرداخت یا عدم

پرداخت مالیات در نظر گرفته میشوند ،نظریات جدید بر تاثیر انگیزههای اجتماعی و اخالقی بر تمکین
مالیاتی تاکید میکنند .این دیدگاه به صورت خاص در قالب ادبیات هزینههای مخفی پاداش و تنبیه بر

اخالق مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است .برای تبیین این پدیده دو نظریه «تخلیه انگیزش درونی» و

«تغییر بازار مبادله» مطرح شده است .این دو نظریه می توانند مکانیزم کاهش انگیزش اخالقی مالیاتی در
اثر سیاستهای کنترلی و تشویقی -تنبیهی را توضیح دهند.

در نظام مالیاتی اسالم ،اخالق مالیاتی هم به عنوان ابزاری برای تربیت اخالقی و هم به عنوان ابزاری

برای انگیزش اخالقی مورد توجه قرار گرفته است .سیاستگذاری تربیتی اخالقی یکی از مختصات نظامهای
مالیاتی دینی و به خصوص اسالمی است .این رویکرد حتی سیاستگذاری انگیزش اخالقی مالیاتی در
رویکرد اسالمی را نیز تحت تاثیر قرار داده است .دقت در اصول و مولفههای نظام مالیاتی اسالم حاکی از
اهمیت واالی اخالق مالیاتی در رویکرد اسالمی و تالش برای حفظ آن است .عالوه بر این که اسالم تالش

نموده تا حتی از ظرفیت مالیات برای تربیت اخالقی مودیان استفاده نماید .برخی از اصول مالیاتستانی در
اسالم از جمله سیستم خوداظهاری ،اجازه به مودیان برای هزینهکرد مستقیم مالیات ،انعطافپذیری میزان
مالیات و تاکید بر بعد تربیتی و اخالقی مالیاتهای شرعی ،این ادعا را تایید مینماید.

توجه به ظرافتهای نظام مالیاتی اسالم ،زمینه اعمال سیاستگذاری اخالقی در مالیاتستانی را فراهم
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می تواند منشاء دو سیاست انگیزش تمکین مالیاتی نیز باشد .در فرهنگسازی مالياتهاي قانوني (حكومتي)،
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میآورد .در این راستا می توان از اصول سیاستی همچون عالمتدهی مستمر عدالت مالیاتی ،تقویت خود

اظهاری مالیاتی ،تمرکز زدایی مالیاتی و فرهنگسازی تربیتی مالیاتی نام برد.
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