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Abstract
In the literature on consumer behavior, environmental factors such as family
and culture of consumer and internal factors such as beliefs and convictions
influence on lifestyle and consumer behavior. The system that is based on
Islamic principles, analyzing the consumer behavior of family and rationality
governing it, beyond consumer behavior based on instrumental rationality in
the West. Therefore, the formation of the family based on foundations of
Islamic ethics is one of the platforms and centers for institutional in society
towards human excellence, that through institutionalization of positive moral
attributes such as altruism, patience and dedication to drawing economic
man in all three dimensions, material, spiritual and otherworldly.
Accordingly, the institutionalization of altruism, patience and dedication
through reducing positive time preference rate can lead to increased social
welfare. In the framework of general equilibrium model, results show that
expanding the family institution based on ethical grounds, through
adjustment of positive time preference rate increase capital per capita, GDP
per capita, consumption per capita and ultimately increase household welfare
in the steady state.
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چکيده

در ادبیات مربوط به رفتارهاي مصرفی ،عوامل محیطی از قبیل خانواده و فرهنگ مصرفی
و عوامل درونی از قبیل باورها و اعتقادات بر سبک زندگی و رفتار مصرفکننده اثرگذار
است .در نظام مبتنیبر مبانی اسالمی ،تحلیل رفتار مصرفی خانواده و عقالنیت حاکم بر
آن فراتر از رفتار مصرفی مبتنیبر عقالنیت ابزاري در نظام غرب است .بنابراين تشکیل
نهاد خانواده براساس مبانی اخالقی اسالم يکی از بسترها و کانونهاي نهادي در اجتماع
براي حرکت بهسمت تعالی انسانی است که از طريق نهادينهسازي صفتهاي اخالقی
مثبت از قبیل نوعدوستی ،صبر و ايثار بهدنبال ترسیم انسان اقتصادي در هر سه بعد
مادي ،اُخروي و معنوي میپردازد .بر اين اساس ،نهادينه شدن نوعدوستی ،صبر و ايثار
می تواند از طريق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به افزايش رفاه اجتماعی شود.
نتايج حاصلشده در چارچوب الگوي تعادل عمومی بیانگر اين است که گسترش نهاد
خانواده مبتنی بر مبانی اخالقی ،از طريق تعديل نرخ رجحان زمانی مثبت باعث افزايش
ذخیره سرمايه سرانه ،تولید سرانه ،مصرف سرانه و درنهايت افزايش رفاه خانوار در
وضعیت پايا میشود.
واژگان کليدی

رفتار مصرفی ،اخالق اسالمی ،خانواده ،رفاه.
طبقهبندی .D11, E21, P36 :JEL
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مقدمه

تصمیمهاي مربوط بهمصرف در زمان حال و آينده توسط افراد و جامعه نقش کلیدي در
تخصیص منابع بین زمانی ايفا میکند .رجحان زمانی مثبت در بردارنده نوع خاصی از
رجحان در انتخاب بین دو مقطع زمانی است که برتري به مقطع زمانی نزديکتر داده
میشود .براساس اين ويژگی رفتاري چنانچه فرد بین دو انتخاب مربوط به زمان حال و
زمان آينده ،قرار بگیرد ،ارجحیت به زمان حال داده میشود .يکی از ناسازگاريهايی که
در حوزه رفتار مصرفکننده در اقتصاد متعارف مطرح میشود ،رجحان زمانی 0مثبت
است که باعث شکلگیري پسانداز کمتر از حد 6شده است؛ بنابراين مصرف بیشتر در
زمان حال به معناي پسانداز کمتر از حد و درنتیجه ،سرمايهگذاري ،تولید ،مصرف و
رفاه کمتر درآينده خواهد بود .بر اين اساس ،تصمیم به اينکه در هر زمان چهمقدار
مصرف شود ،يا پسانداز شود ،تعیینکننده مسیرهاي زمانی تولید و رفاه جامعه خواهد
بود .تفاوت ديدگاههاي اسالم با مبانی انسانشناسی نظام سرمايهداري باعث متفاوت
شدن اصول نظريه هاي رفتار مصرفی در آن شده است .در ديدگاه اسالمی انسان
دوزندگی دنیوي و اُخروي دارد و ايندو در طول يکديگر قرار دارند .بنابراين ،خانواده
يکی از بسترها و کانونهاي نهادي در اجتماع است که براي تمرين و حرکت بهسمت
تعالی انسانی میتواند منجربه افزايش صبر و نوعدوستی در افراد شود .در اين صورت،
گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم میتواند باعث کاهش نرخ رجحان
زمانی مثبت از طريق نوعدوستی و صبر شود .درنتیجه ،براساس مبانی اسالم ،انسان در
سه بُعد اُخروي ،مادي و معنوي رشد میکند .بر اين اساس ،تشکیل خانواده و عقالنیت
حاکم بر آن فراتر از تحلیل نهاد اجتماعی خانواده براساس عقالنیت ابزاري در نظام
غرب است و هدف از تشکیل خانواده در اسالم تأمین حقوق مادي و معنوي افراد
خانواده است و در عین رعايت احترام ذاتی انسان ،بهرابطه فرد باخدا بهعنوان محور
اصلی تمام امور نگريسته شده است .همچنین ،در اسالم اصولی در رفتار مصرفی نهاد
خانواده توصیهشده است که انسان ضمن مصرف اموال خود درراه رفع نیازهاي فردي و
خانوادگی با رويکرد اعتدال و میانهروي ،بايد حقوق واجب مالی و سهم خداوند و
جامعه را نیز بهقصد قربت به خداوند ادا کند.
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مسأله اصلی اين پژوهش ،تحلیل اثرات رفتار مصرفی مبتنیبر مبانی ارزشی خانواده
در اسالم ،در مقايسه با نظام غرب است که از طريق تعديل نرخ رجحان زمانی مثبت در
چارچوب الگوي رمزي صورت میگیرد .نوآوري اين پژوهش ،گسترش نهاد خانواده
مبتنی بر مبانی ارزشی اسالم است که از طريق تعديل رجحان زمانی به اثرات رفاهی آن
پرداخته میشود.
در ادامه در بخش دوم ،به بیان مبانی نظري نهاد خانواده و سبک زندگی در غرب و
اسالم پرداخته میشود .در بخش سوم ،پیشینه تحقیق بیان میشود .در بخش چهارم،
الگوي تحقیق مطرح می شود .در بخش پنجم ،به کالیبره کردن الگو تحقیق در اقتصاد
ايران پرداخته میشود و درنهايت به نتیجهگیري و ارائه پیشنهادها پرداخته میشود.
 .8مباني نظری
 .8-8جايگاه نهاد خانواده در غرب و اسالم

بکر )0391( 9نخستین اقتصاددانی است که درباره نقش اقتصادي خانواده نظريهپردازي
کرده است .ازنظر وي ازدواج پديدهاي رايج و پايدار است و پیامدهاي اقتصادي دارد.
بکر ت صمیم به ازدواج و روابط خانوادگی را مانند نظريه سنتی بنگاههاي تجاري تحلیل
میکند .وي معتقد است که افراد زمانی را براي جستجوي همسر موردعالقه خود صرف
میکنند تا شخص را پیدا کنند که بیشترين مطلوبیت را براي آنها داشته باشد و اينکار
مانند تالش بنگاهها براي يافتن بهترين نیرويکار ممکن است .درنتیجه ،جستجوي
طوالنیتر منجربه کسب اطالعات بهتري درباره مطلوبترين همسر فراهم میشود.
بنابراين ،اين نظريه پیشبینی میکند که افرادي که در جوانی ازدواج میکنند احتمال
بیشتري دارد که طالق بگیرند ( .)Becker, 1974, pp. 302-304بر اين اساس ،تحلیل
اقتصادي خانواده در نظام غرب تنها در چارچوب عقالنیت ابزاري تحلیل میشود .در
اين نوع عقالنیت ،تصمیم به تشکیل خانواده در چارچوب منافع شخصی و عدمتوجه
به فلسفه وجودي انسان ،معاد و آخرت و انگیزههاي معنوي شکل میگیرد (باستانیفر ،و
حیدري ،0931 ،ص .)2 .بنابراين ،نگاه غرب به خانواده براساس اصالت فرد است و
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منافع افراد در اولويت است .اين نوع نگاه غرب به خانواده باعث بروز مشکالت زيادي
در جوامع آنها شده است.
هدف از تشکیل خانواده در اسالم ،تأمین حقوق مادي و معنوي افراد خانواده است
و در عین رعايت احترام ذاتی انسان ،بهرابطه فرد باخدا بهعنوان محور اصلی تمام امور
نگريسته شده است و مبناي همه دستورات است .بنابراين ،خانواده تنها نهاد فطري،
بیبديل و جهانشمولی است که براساس فلسفه زوجیت بنانهاده شده است .خداوند
متعادل در قران کريم میفرمايند« :وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا
إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ» (روم .)60 :براساس
اين آيه قرآن کريم ،مهم ترين ارکان خانواده مودت و رحمت میان زن و مرد است و
بهترين محل تالقی ويژگیهاي مکمل زن و مرد محسوب میشود .پیوند اين ويژگیها
در نظامی هماهنگ می تواند تعادل روحی و روانی را براي اعضاي خانواده ايجاد کند.
بنابراين ،تشکیل خانواده و عقالنیت حاکم بر آن فراتر از تحلیل نهاد اجتماعی خانواده
براساس عقالنیت ابزاري در نظام غرب است .همچنین ،خداوند براهمیت خانواده و
پیشآهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد ،چنانکه پیوندهاي سالم و
درخشان خانوادگی را ايدهآل پرهیزکاران معرفی میکند .خداوند در آيه  91سوره فرقان
میفرمايند« :وَ الَذينَ يَقُولونَ ربّنا هب لَنا مِنْ أزواجَنا قرّة أعين وَاجعَلَنا للمُتَقين إماماً» و
کسانی که می گويند خداي ما ،ما را از همسرانمان نور چشمان ببخش و ما را رهبر
پرهیزکاران گردان .در جاى ديگر میفرمايند« :هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» (بقره:
)089؛ آنها لباس شما هستند ،و شما لباس آنها .بنابراين زن و مرد را زينت هم و سبب
حفظ يکديگر میداند .بر اين اساس ،خانواده معبدي است که اعضاي آن مدارج بندگی
را طی میکنند و افزونبر تأمین حقوق دنیوي خود مانند امنیت ،تغذيه ،بهداشت ،حقوق
معنوي خود را نیز جستجو میکنند .درجايی ديگر میفرمايند« :مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (نحل:
)39؛ هر کس از مرد يا زن کار شايسته کند و مؤمن باشد ،قطعاً او را بازندگی پاکیزهاى
حیات [حقیقى] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر ازآنچه انجام دادهاند پاداش خواهیم داد.
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خداوند متعادل در اين آيه پیششرط رسیدن به حیات طیبه و وارد شدن به بهشت را
ايمان و عمل صالح بیان میکنند که اين در محیط خانوادهاي شکل میگیرد که براساس
مبانی اسالمی بناشده باشد.
درزمینه بهبود و اصالح رفتارهاي فردي در خانواده ،پیامبر اکرم(ص) میفرمايند:
«خَيرُ الرِّجالِ مِن اُمَّتىَ الَّذينَ ال يَتَطاوَلُونَ عَلى أَهليهِم وَ يَحِنُّونَ عَلَيهِم و َال يَظلِمُونَهُم»؛
بهترين مردان امّت من کسانى هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت
نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نکنند (مکارماألخالق ،0921 ،ص .)602 .در
حديثی ديگر ،امام صادق(ع) میفرمايند« :إنَّ المَرءَ يَحتاجُ فى مَنزِلِهِ وَ عِيالِهِ إِلى ثَالثِ
خِاللٍ يَتَکَلَّفُها وَ إن لَم يَکُن فى طَبعِهِ ذلِکَ :مُعاشَرَةٌ جَميلَةٌ وَ سَعَةٌ بِتَقديرٍ وَ غَيرَةٌ بِتَحَصُّنٍ»؛
مرد در خانه و نسبت به خانوادهاش نیازمند رعايت سه صفت است ،هرچند در طبیعت
او نباشد :خوشرفتارى ،گشادهدستی بهاندازه و غیرتى همراه با خويشتندارى
(تحفالعقول ،0929 ،ص.)966 .
 .2-8سبک زندگي اسالمي در خانواده

در ديدگاه قرآن ،سبک زندگی با اوصافی مانند :حیات طیّبه ،شیوه زندگى بايسته ،شیوه
زندگى فوقالعاده ارزنده ،شیوه زندگی برمبناي حقگرايى ،شیوهي زندگى که يکسره
طاعت خداست و زندگى است که با اسالم يا تسلیم توأم است .مطابق آيه  39سوره
نحل « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ»؛ هر کس از مرد يا زن کار شايسته کند و مؤمن باشد قطعاً او را
بازندگی پاکیزهاى حیات [حقیقى] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىدادند
پاداش خواهیم داد .حیات طیّبه ،سبک زندگی انسانهايی است که عملصالح انجام
میدهند و زندگى پاك ،پیراسته و منزه از هر پلیدى ،ستم و زشتى داشته باشند .اما اينکه
شیوهاى زندگى که يکسره طاعت خداست ،چگونه سبک زندگی را طلب میکند ،بايد
گفت ،همانا خداوند ياريگر آنها است ،خدا براي آنها بس است و هیچ تأملی جز تأمل
او نمیپسندند .بههمین جهت از آن با دين اهلل يا طاعت خدا ياد میشود.
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 .9-8نوعدوستي در رفتار مصرفي خانواده

در ادبیات اقتصاد متعارف براي تبیین رفتار افراد انگیزههاي خودخواهانه و نوعدوستانه
مطرحشده است .پولک )6116( 1بیان میکند که هر نوع تحلیل مبتنیبر اقتصاد خانواده و
اثر آن بايد براساس اصل موضوعه نوعدوستی صورت گیرد؛ اما تحلیل اقتصادي نهاد
خانواده در نظام غرب تنها در چارچوب عقالنیت ابزاري تحلیل میشود .در اين نوع
عقالنیت ،تصمیم به تشکیل خانواده در چارچوب منافع شخصی است و نگاه غرب به
خانواده براساس اصالت فرد است و منافع افراد در اولويت است .بنابراين ،افراد را
بهمصرف هرچه بیشتر ترغیب میکند؛ درحالیکه در اسالم اصولی در رفتار مصرفی نهاد
خانواده توصیهشده است که انسان ضمن مصرف اموال خود درراه رفع نیازهاي فردي و
خانوادگی با رويکرد اعتدال و میانهروي ،بايد حقوق واجب مالی و سهم خداوند و
جامعه را نیز بهقصد قربت به خدا ادا کند .خداوند در قرآن کريم میفرمايند« :الَّذِينَ هُمْ
عَلى صَالتِهِمْ دائِمُونَ» (معارج« )61 :وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» (معارج« )61 :مؤمنان
و نمازگزاران کسانیاند که در اموالشان حقمعیّنی براي مسکینان و محرومان قرار
میدهند» .پیامبراکرم(ص) نیز میفرمايند« :مؤمن نیست کسی که سیر باشد و برادرش
گرسنه؛ و مؤمن نیست کسی که پوشیده باشد و برادرش عريان» (حکیمی ،و حکیمی،
 ،0982ص .)001 .بنابراين ،در سبک زندگی دينی ،انسان مؤمن با مصرف مال خود براي
ديگران به لذتی دست میيابد که از لذت صرف اين مال براي خود بیشتر است .در
فرهنگ اسالمی ،اين مصرف کردن براي ديگري انفاق نام دارد .درعینحال ،مؤمنان
عالوهبر آنکه در کمک به ديگران انفاق میکنند ،موظف به گشادهدستی معتدل براي
خانواده و نزديکان خود نیز هستند .انسان ضمن مصرف اموال خود درراه رفع نیازهاي
فردي و خانوادگی با رويکرد اعتدال و میانهروي ،واجب است که حقوق واجب مالی و
سهم خداوند و جامعه را نیز با رغبت و نیت پاك و بهقصد قربت به خدا ادا کند تا از
اين طريق رزق و روزي خود را طیب و پاکیزه کرده باشد .خداوند میفرمايد« :خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ»
(توبه .)019 :براساس اين آيه خداوند پرداخت صدقه اموال افراد با رغبت و قصد قربت
وسیله پاكسازى و پرورش افراد میداند.
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 .1-8نقش خانواده در تعديل رجحان زماني

خانواده کانون رشد و تعادلی بسیاري از صفتهاي اخالقی است و دامنه نفوذ آن فراتر
از خانواده و در حیطه اجتماعی است و میتواند از طريق تعديل در رجحان زمانی
مثبت ،بر رفاه اجتماعی اثرات مثبتی داشته باشد .رجحان زمانی مثبت ،نوع خاصی از
رجحان در انتخاب بین دو مقطع زمانی است که برتري به مقطع زمانی نزديکتر داده
میشود .لذا چنانچه فرد بین دو انتخاب مربوط به زمان حال و زمان آينده ،قرار بگیرد،
براساس اين ويژگی رفتاري ،ارجحیت به زمان حال داده میشود .بنابراين هر انتخابی که
مشمول رجحان زمانی است ،در آن زمان حال به زمان آينده ترجیح داده میشود .ترجیح
زمانی يکی از ريشههاي ذهنی بروز بهره متأثر از انديشه بوم باورك است (بخشی ،و
داللیاصفهانی ،0931 ،ص .)91 .اين انگیزه متأثر از خوي خودخواهی و منفعتطلبی
است که از طريق انگیزههاي نوعدوستی تعديل میشود .بر اين اساس ،اگرچه براساس
آموزههاي اسالم ،انسان عجول و کمصبر است ،اما در آن بر صبر و تقوا و گسترش
رفتارهاي نوعدوستانه توصیهشده و آن را تمرينی براي افزايش صبر قرار داده است .در
حقیقت براساس مبانی اسالم ،انسان بايد در سه بُعد اُخروي ،مادي و معنوي رشد کند
(هادوينیا ،0939 ،ص.)93 .
بنابراين رضايتمندي فرد فقط منوط به لذتهاي مادي نیست و لذتهاي اخروي
و معنوي نیز مورد تأکید خداوند است و به صالح فرد است که براي افزايش مطلوبیت
خويش تالش کند تا در کسب مطلوبیت بیشتر ،رضايت بیشتر خداوند را کسب کند
(دادگر ،0998 ،ص.)016 .
در اين راستا ،خانواده نیز يکی از بسترها و کانونهاي نهادي در اجتماع است که
براي تمرين و حرکت به سمت تعالی انسانی میتواند منجربه افزايش صبر و نوعدوستی
در افراد شود و از اين مسیر منجربه تعديل نرخ رجحان زمانی مثبت و افزايش رفاه
اجتماعی شود .در نمودار ذيل ،عوامل محیطی و درونی اثرگذار بر سبک زندگی و رفتار
مصرفی مشخصشدهاند.
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نمودار( :)8تأثير عوامل محيطي و دروني بر سبک زندگي و رفتار مصرفکننده
منبع( :خاشعی و ديگران ،5931 ،ص)51 .

 .2پيشينه تحقيق

استادزاد ( )0931در مقالهاي با عنوان «بررسی مصرف بیندورهاي با رويکرد اسالمی»،
نظريه بهینهيابی مصرف بین دورهاي در چارچوب اسالمی بسط دادهشده است .وي
همچنین ،در محدوديت بودجه فرد ،خمس را نیز وارد کرده است .نتايج حاصل از آن
بیانگر اين است که تابع مطلوبیت فرد مسلمان عالوهبر مصرف ،به انجام کارهاي خیر نیز
بستگی دارد.
اکبريان و محمودي ( )0931در مقالهاي با عنوان «بررسی و تجزيهوتحلیل رفتار
مصرفکننده در اقتصاد اسالمی» ،به بررسی رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسالمی
پرداخته اند .نتايج تحلیلی حاصل از آن بیانگر اين است که اهداف انسانها در عرصه
مصرف از منظر آموزههاي اسالمی متفاوت از نظام سرمايهداري است .بنابراين براساس
آموزههاي اسالمی انسانها بهدنبال حداکثر کردن مجموع مطلوبیت دنیوي و اخروي
خود هستند و انسان سعادتمند در يک رفتار عقاليی بهدنبال حداکثر کردن آن خواهدبود.
باستانیفر و حیدري ( )0931در مقالهاي با عنوان «تحلیل اثرهاي رفاهی تابع
تقاضاي پول مبتنیبر مبانی اخالقی خانواده در اسالم» ،به تحلیل اثرات رفاهی تابع
تقاضاي پول مبتنیبر مبانی اخالقی خانواده در اسالم پرداختهاند .نتايج حاصل از آن در
چارچوب الگوي سیدراسکی بیانگر اين است که با گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی
ارزشی اسالم و گسترش نوعدوستی ،تقاضاي پول فقط براساس انگیزههاي احتیاطی،
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مبادالتی و سفتهبازي نخواهد بود و انگیزههاي مبتنیبر صفتهاي اخالقی مثبت نیز بر
آن اثرگذار خواهد بود.
صادقیمالامیري ( )0936در مقالهاي با عنوان «طراحی مدل تحلیل رفتار
مصرفکننده براساس آموزههاي اسالم» ،به طرح الگوي رفتار مصرفکننده براساس
آموزه هاي اسالم پرداخته است .نتايج حاصل از آن بیانگر اين است که متغیّرهاي بخل،
میانه روي و اسراف در رفتار مصرفی افراد وارد میشوند و براساس دو بعد رفتار
مصرفکننده در ارتباط با خود و در ارتباط با ديگران ،در قالب يک پیوستار ،مدل تحلیل
رفتار مصرفکننده را شکل میدهند.
جداريعالی و میرمعزي ( )0930در مقالهاي با عنوان «مدل اسالمی اخالق مصرف»،
باهدف ارائه الگوي اسالمی از اخالق مصرف با رويکرد بینرشتهاي اخالقی -اقتصادي،
رابطه معیارهاي اخالقی ازجمله انفاق ،زهد ،تقدير معیشت و قناعت را با الگوي مصرف
بررسی کردهاند .نتايج حاصل از آن بیانگر اين است که شکلگیري الگوي مصرف
اسالمی از مبانی نظري مبتنیبر توحید آغاز میشود و پس از سیر مسیر اهداف ،انگیزهها،
مالكها و اصول رفتاري ،به سعادت جاودانه که بهصورت سعادت دنیوي در قالب
زندگی گوارا و تقرب به خداوند متعادل است ،میرسد.
سهیلی ،نظرپور و حسینیان ( )0983در مقالهاي با عنوان «بررسی اصول موضوعه
رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف» ،به بررسی اصول موضوعه
رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسالمی و متعارف پرداخته است و بهصورت تحلیل
مقايسهاي به اين نتیجه میرسند که رفتار يک مصرفکننده مبتنیبر اصول اسالم،
برخالف نظام سرمايهداري تنها ارضاي خواستههاي نفسانی و مادي نیست ،بلکه بهدنبال
رفع نیازهاي معقول و موردنظر اسالم است تا مجموع لذات دنیوي و اُخروي خود را
حداکثر کنند.
باقريتودشکی ( )0988در مقالهاي با عنوان «الگوي مصرف بر مبناي ارزشهاي
اسالمی» ،به تحلیل الگوي مصرف برمبناي ارزشهاي اسالمی پرداخته است .نتايج
حاصل از تحلیل نظري آن بیانگر اين است که دورنماي الگوي مصرف با محوريت
انسان با حداقل ايمان به ارزشها ،متفاوت از الگويی است که تأکید برعقالنیت صِرف
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اقتصادي و روحیه چشم به همچشمی دارد .همچنین ،برداشتهاي متفاوت از ارزشها
نیز الگوهاي متفاوتی را به جامعه معرفی میکند.
حسینی ( )0988در مقالهاي با عنوان «الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي
تخصیص درآمد اسالمی» ،به بررسی و تبیین الگوي مطلوب تخصیص درآمد فرد در
چارچوب نگرش اسالمی پرداخته است .نتايج حاصل از آن بیانگر اين است که رفتار
مطلوب تخصیص درآمد در چارچوب اسالمی بهگونهاي است که رفاه ،عدالت اجتماعی
و معنويت را در کنار يکديگر افزايش میدهد.
میرمعزي ( )0981در مقالهاي با عنوان «الگوي مصرف کالن در جامعه اسالمی» ،به
تحلیل الگوي مصرف کالن در جامعه اسالمی پرداخته است .وي با استخراج الگوي
مصرف کالن در جامعه اسالمی به اين نتیجه میرسد که در جامعه مبتنیبر مبانی بینشی
و ارزشی اسالم ،الگوي مصرف جامعه بهگونهاي است که وجوه قابل سرمايهگذاري
افزايشيافته و شرايط رشد و توسعه فراهم میشود.
صدر ( )0991در کتابی با عنوان «اقتصاد صدر اسالم» ،به بررسی نظريه مصرف در
اقتصاد اسالم میپردازد .در اين نظريه مصرف ،مصرفکننده بهمنظور حداکثرسازي
مطلوبیت میکوشد تا سطح رضاي خداوند را حداکثر کند .همچنین ،مصرفکننده
مسلمان زمان خود را صرف استراحت ،عبادت و کسب درآمد میکند و بخشی از درآمد
خود را صرف مصرف و بخشی ديگر را انفاق میکند.
 .9الگوی تحقيق

در اين تحقیق با توجه به مبانی اخالقی حاکم بر خانواده در اسالم ،نشان داده میشود که
گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم ،صفتهاي اخالقی از قبیل صبر،
نوعدوستی و ايثار را در جامعه گسترش میدهد .در ادامه در چارچوب الگوي رمزي
اثبات میشود که گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم از طريق تعديل نرخ
رجحان زمانی باعث افزايش ذخیره سرمايه سرانه ،تولید سرانه ،مصرف سرانه و
درنهايت افزايش رفاه اجتماعی میشود.
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 .8-9رجحان زماني تعديلشده مبتنيبر اثر خانواده

گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم میتواند باعث کاهش نرخ رجحان
زمانی مثبت از طريق نوعدوستی و صبر شود .در ادامه فرض میشود که سازوکار
اثرگذاري گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم بر نرخ رجحان زمانی
بهصورت رابطه ذيل باشد (باستانیفر ،و حیدري ،0931 ،ص:)09 .
رابطه (:)0

  0  h .1
i

که در آن  نرخ رجحان زمانی است و بهعنوان معیاري جهت سنجش بیصبري
در نظر گرفته می شود .در ادبیات اقتصاد متعارف مقدار آن بین صفر و يک قرار دارد و
هرچه اندازه آن به يک نزديکتر شود ،بیانگر درجه بیصبري باالتر افراد است .بنابراين،
در اقتصاد متعارف چنین استدالل میشود که منافع افراد در چارچوب نیازهاي مادي و

انگیزههاي خودخواهانه تعريف میشود .در رابطه (  0 ،)0بخشی از رجحان زمانی
است که متأثر از گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم نیست و رجحان

زمانی مستقل نامیده میشود h i .1 .بخشی از ترجیح زمانی است که متأثر از گسترش
نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسالم است و رجحان زمانی القايی نامیده میشود.
 hنرخ رشد تشکیل نهاد خانواده است و بین صفر و يک قرار دارد .توان  iشاخصی
جهت سنجش رفتارهاي خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی حاکم بر دين اسالم است که

فرض شده بزرگتر مساوي يک باشد 1 .نرخ رجحان زمانی متأثر از گسترش نهاد
خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم است .افزايش  h iباعث کاهش  میشود و حتی
ممکن است باعث منفی شدن مقدار آن شود.
در ادامه ،دو حالت در نظر گرفته میشود :الف) افراد متأثر از تفکر فردگرايی باشند

و نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم شکل نگیرد ،که در اين حالت  h iبرابر با

صفر خواهد بود و    0خواهد شد .ب) افراد تمايل به تشکیل خانواده داشته باشند
و نهاد خانواده نیز مبتنی بر مبانی ارزشی اسالم باشد .در اين حالت رجحان زمانی منطبق

با رابطه ( )0است و بین منفی يک و يک خواهد بود ) . (1    1درنتیجه میتوان
انسان اقتصادي در هر سه بعد مادي ،اُخروي و معنوي را ترسیم کرد.
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 .2-9الگوی رمزی با رجحان زماني مبتنيبر اثر خانواده

در ادامه فرض میشود اقتصاد شامل خانوارهاي با عمر بینهايت باشد و نرخ رشد
جمعیت آنها  nباشد .بنابراين ،تابع رفاه اجتماعی برابر ارزش حال مطلوبیت تنزيل شده
خانوارها است (:)Blanchard & Fischer, 1989, p. 39
uc  0, ucc  0

رابطه (:)6



W   u (ct ) exp[  (t  s )dt ,
0

که در آن W ،رفاه اجتماعی c t ،مصرف سرانه زمان حال  ،نشاندهنده نرخ
رجحان زمانی و  tو  sدورههاي زمانی است u c .مطلوبیت نهايی مصرف و  uccمشتق
مطلوبیت نهايی مصرف است و بیانگر نزولی بودن مطلوبیت نهايی ناشی از مصرف
است .با قرار دادن رابطه( )0در رابطه( ،)6تابع رفاه اجتماعی بهصورت رابطه ذيل
تبديل میشود:
رابطه (:)9



uc  0, ucc  0

Max W =  u (ct ) exp[( 0  h i .1 )(t  s )]dt ,
0

kt  f (kt )  (n   ) kt  ct

c

s .t :

که در آن تابع رفاه اجتماعی نسبت به محدوديت بودجه خانوار حداکثر میشود و

 k tرشد سرمايه سرانه f (kt ) ،تولید سرانه k t ،انباشت سرمايه سرانه  ،نرخ
استهالك سرمايه و  nنرخ رشد جمعیت است .با تشکیل تابع هامیلتونی ،شرايط الزم و
کافی براي قرار گرفتن در مسیر بهینه اقتصادي بهصورت ذيل است:
رابطه (:)0-1
رابطه (:)6-1
رابطه (:)9-1

H c  0  u (ct )  t

H k  t  t  t f (kt )  (n   )  ( 0  h i .1 ) 
lim k t t  0
t 

که در آن  . t  t exp[ 0  h i .1 ]dtبنابراين ،شرط ترانسورسالیتی برابر
است با:
رابطه (:)1

lim k t u (ct ) exp[ 0  h i .1 ]dt  0
t 
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با ترکیب شرايط مرتبه اول و حذف  tخواهیم داشت:
رابطه (:)0-2

رابطه (:)6-2

du (ct ) dt
)  0  h i .1  (n   )  f (kt

) u (ct
u (ct ) ct dct dt

)  f (kt )  0  h i .1  (n  

) u (ct
ct
dc dt
 t
  (ct ) f (kt )  0  h i .1  (n   ) 
ct

که در آن )   (ctکشش جانشینی مصرف در دو دوره زمانی است .براساس اين
رابطه ،تشکیل نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم باعث افزايش رشد بهینه مصرف
سرانه میشود .براساس روابط ( )6-2و ( )9معادله مسیر بهینه مصرف سرانه و معادله
انباشت سرمايه بهترتیب ،بهصورت ذيل خواهند بود:
رابطه (:)9
رابطه (:)8

ct   (ct ) f (kt )  0  h i .1  (n   )  ct

kt  f (kt )  (n   ) kt  ct

براساس معادالت مذکور میتوان وضعیت انباشت سرمايه سرانه ،مصرف سرانه،
تولید سرانه و پسانداز سرانه را در وضعیت يکنواخت (پايا) بهدست آورد .با توجه به
معادله حرکت مصرف سرانه (متغیّر کنترل) ،رفتارهاي خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی
حاکم بر دين اسالم از طريق کاهش مقدار رجحان زمانی باعث خواهد شد تا نسلهاي
حاضر رفاه نسلهاي آينده را با شدت کمتري تنزيل کنند و باعث افزايش نرخ تغییر
مصرف سرانه خواهد شد .بهعبارتديگر  ،مصرف سرانه در مقدار باالتري تثبیت خواهد
شد .اين مسأله تأثیر مثبتی بر متغیّر وضعیت در معادله حرکت سرمايه (  ) kخواهد
داشت ،بهگونهاي که باعث افزايش ذخیره مطلوب سرمايه سرانه میشود .درنتیجه مقدار
تولید سرانه در سطح باالتري تحقق خواهد يافت و رشد تولید افزايش میيابد.

در حالت اول ،که جامعه متأثر از انگیزههاي فردگرايی باشد (  ،) h  0باعث

خواهد شد تا عبارت  h i .1صفر شود و مسیر بهینه مصرف سرانه در رابطه()9
بهصورت رابطه ذيل تبديل شود:
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c1t   (ct ) f (kt )  0  (n   )ct

رابطه (:)3

در حالت دوم ،که جامعه متأثر از انگیزههاي خانوادهگرايی مبتنی بر مبانی اخالقی است
(  ،) 0  h  1, i=1مسیر بهینه مصرف سرانه در رابطه( )9بهصورت رابطه ذيل تبديل
میشود:
c 2t   (ct ) f (kt )  0  h 1.1  (n   )  ct

(رابطه )01

مقايسه روابط ( )3و ( )01بیانگر اين است که نهاد خانواده مبتنیبر مبانی اخالقی اثر
مثبتی بر رشد مصرف سرانه دارد .درنتیجه رشد مصرف سرانه در حالت دوم از رشد
مصرف سرانه در حالت اول بزرگتر خواهد بود )  . (c 2t  c1tاين نتیجه منجر به اثرات

رفاهی بیشتر نهاد خانواده خواهد شد.
 .9-9تعادل وضعيت يکنواخت
1

در تعادل وضعیت يکنواخت  ،رشد مصرف صفر است ،درنتیجه رابطه قاعده طاليی
تعديلشده انباشت سرمايهبر اساس رابطه ( )6-2بهصورت زير حاصل میشود:
رابطه (:)00

dct dt
 0  f (k** )  0  h i .1  n  
ct

که در آن ** kموجودي سرمايه سرانه در وضعیت يکنواخت در جامعهاي است که
نهاد خانواده براساس مبانی ارزشی اسالم شکلگرفته است .براساس اين رابطه ،بازدهی
نهايی سرمايه در حالت گذر ،متأثر از دو ريشه ذهنی (رجحان زمانی) و عینی (رشد
جمعیت) است .بنابراين ،گسترش نهاد خانواده مبتنیبر ارزشهاي اسالمی از طريق
اثرگذاري برريشه ذهنی باعث کاهش نرخ رجحان زمانی میشود .در ادامه سه حالت در
نظر گرفته میشود:
الف) اگر افراد متأثر از تفکر فردگرايی باشند و نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی

اسالم شکل نگیرد ،در اين حالت  h iبرابر با صفر خواهد بود و    0خواهد شد.
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در اين حالت موجودي سرمايه سرانه برابر *  kو سطح مصرف سرانه وضعیت يکنواخت
برابر *  cاست ( نقطه  Fدر نمودار .)6
ب) اگر افراد تمايل به تشکیل نهاد خانواده داشته باشند و نهاد خانواده نیز مبتنیبر
مبانی ارزشی اسالم باشد ) ، (0  h  1, i  1در اين حالت رجحان زمانی منطبق با

رابطه ( )0و برابر با    0  h i .1است .بنابراين نسبت به حالت الف ،موجودي
سرمايه سرانه به **  kو سطح مصرف سرانه به **  cافزايش میيابد (نقطه  E 1در
نمودار .)6

ج) در حالتی که تمايل افراد به تشکیل خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم باعث صفر
شدن نرخ رجحان زمانی شود ( ) 0  h i .1؛ قاعده طاليی انباشت سرمايه براساس
شرط  f (kG )  nحاصل میشود که در آن نرخ بازدهی سرمايه برابر نرخ رشد
جمعیت (نرخ بهره بیولوژيک) است و مربوط بهموجودي سرمايه سرانهاي ( ) k G
میشود که مصرف سرانه وضعیت يکنواخت را حداکثر میکند( 2نقطه  Aدر نمودار .)6

نمودار( :)2مقادير تعادلي ذخيره سرمايه سرانه و مصرف سرانه
منبع( :بالنچارد و فیشر ،0992 ،ص.)31 .

بنابراين ،براساس نمودار( ،)6گسترش نهاد خانواده براساس مبانی اسالم از طريق
کاهش نرخ رجحان زمانی باعث انتقال رشد بهینه مصرف سرانه به سمت راست
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میشود؛ درنتیجه ،باعث افزايش ذخیره سرمايه سرانه به **  kو سطح مصرف سرانه به
**  cمیشود .در وضعیت يکنواخت رشد سرمايه سرانه (  ) kبرابر صفر است .بنابراين،
براساس رابطه ذيل خواهیم داشت:
رابطه (:)06

** kt  f (kt )  (n   ) kt  ct  0  c **  f (k** )  (n   )k

درنتیجه ،گسترش نهاد خانواده براساس مبانی اسالم از طريق کاهش نرخ رجحان
زمانی باعث افزايش ذخیره سرمايه سرانه براساس رابطه ( )00میشود .همچنین براساس
رابطه ( ،) 8افزايش ذخیره سرمايه سرانه از طريق افزايش تولید باعث افزايش مصرف
سرانه در وضعیت يکنواخت میشود.
 .1کاليبره کردن الگو در اقتصاد ايران

بهمنظور کالیبره کردن مدل تحقیق ،الزم است اندازههاي عددي پارامترهاي مدل را در
اختیار داشته باشیم .برخی از اطالعات موردنیاز از قبیل موجودي سرمايه سرانه در سال
پايه ،نرخ رشد جمعیت و نرخ استهالك سرمايه را میتوان از طريق مراجعه به مأخذ
آماري بهدست آورد .براساس سرشماري سال  ،0931نرخ رشد جمعیت  0/63درصد
بوده است؛ نرخ استهالك سرمايه براساس افق چشمانداز  0111برابر  1درصد منظور
شده است .نرخ رجحان ،زمانی مستقل از نهاد خانواده و کشش تولید نسبت به سرمايه
نیز از برآوردهاي انجامشده ،در پژوهشهاي ديگر استفادهشده است .براساس مطالعه
ايزدخواستی ،صمدي ،و داللیاصفهانی ( ،)0931نرخ رجحان زمانی مستقل ( 1/0 ،)  0
در نظر گرفتهشده است .براساس مطالعه مواليی ( )0981کشش تولید نسبت به سرمايه
 1/08در نظر گرفتهشده است که نسبت به برآوردهاي مطالعات ديگر که تا  1/16نیز
برآورد شده است ،کمترين مقدار است و با توجه به کاربر بودن تولید در ايران مقدار
برآورد کمتر مناسبتر خواهد بود  hنرخ رشد تشکیل نهاد خانواده است و بین صفر و
يک قرار دارد .توان  iشاخصی جهت سنجش رفتارهاي خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی
حاکم بر دين اسالم است که فرض شده بزرگتر مساوي يک باشد 1 .نرخ رجحان

زمانی متأثر از گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم است و فرض شده که

کمتر از   0نرخ رجحان زمانی مستقل باشد که  1/0در نظر گرفتهشده است.
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در ادامه با بهکارگیري فرم تصريحشده توابع تولید و مطلوبیت ،مسیر بهینه مصرف
سرانه ،ذخیره سرمايه سرانه ،حجم پسانداز بهینه و تولید سرانه بهدست آورده میشوند.
به پیروي از وِبر )6111( 9و واکر )6118( 8تابع مطلوبیت از نوع ريسکگريزي ثابت
( )CRRAو به فرم ذيل در نظر گرفته میشود:

c 1
1

رابطه (:)09

3

U (c) 

شون )6111( 01فرض میکند که    0.5باشد .در اين صورت .U (c)  2 c
همچنین ،با توجه به اينکه يکی از فروض اساسی مدلهاي رشد بهینه بازدهی ثابت

نسبت به مقیاس است ،تابع تولید به فرم کابداگالس  f (kt )  ktانتخابشده که
داراي بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است .با مقداردهی پارامترهاي مدل تحقیق در
معادالت ( )9و ( ،)8بهترتیب معادالت ديفرانسیلی مربوط به مسیر بهینه مصرف سرانه و
معادله انباشت سرمايه بهصورت ذيل حاصل میشوند:
رابطه (:)01
رابطه (:)01

 0.3258  2.h i .1  ct

0.82

ct  0.36 k

kt  k t0.18  (0.0629) kt  ct

معادالت ديفرانسیلی بهترتیب مربوط بهمسیر بهینه مصرف سرانه و معادله انباشت
سرمايه معادالت غیرخطی است و از طريق نرمافزارهاي  Matlab ،Mathematicaو
برنامهنويسی در  Excelقابلحل هستند .در حالت پايه ،فرض شده که افراد متأثر از تفکر
فردگرايی باشند و نهاد خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم شکل نگیرد ،در اين حالت

 h iبرابر با صفر خواهد بود و    0خواهد شد و مقدار سرمايه سرانه ،تولید

سرانه ،مصرف سرانه ،پسانداز سرانه و مطلوبیت خانوار بهترتیب برابر ،0/166 ،0/063
 1/190 ،1/31و  0/31حاصلشده است.
در ادامه در سناريوي اول ،مقدار نرخ رشد تشکیل نهاد خانواده (  ) hبرابر  1/ 1و
شاخص سنجش رفتارهاي خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی اسالم (  ) iبرابر يک در نظر
گرفته میشود .مقدار نرخ رجحان زمانی متأثر از گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی

ارزشی اسالم (  ) 1مقدار 1/10در نظر گرفتهشده که مقداري کمتر از نرخ رجحان
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زمانی مستقل است .با جايگذاري مقدار پارامترهاي مربوطه در معادله ( ،)9مسیر بهینه
مصرف سرانه بهصورت ذيل خواهد بود:

ct  0.36 k 0.82  0.2858 ct

رابطه (:)02

در حالت تعادلی پايا c  k  0 ،است .بنابراين ،با قرار دادن  c  0در رابطه
( ،)02مقدار تعادلی ذخیره مطلوب سرمايه سرانه  0/96حاصلشده است .با قرار دادن
مقدار آن در تابع تولید ،تولید سرانه  0/11بهدستآمده است .درنهايت ،با قرار دادن
مقدار تولید سرانه در رابطه ( ،)01مقدار مصرف سرانه نیز 1/32حاصلشده است .از
تفاوت مصرف و تولید سرانه ،مقدار پسانداز سرانه  1/18بهدستآمده است .مقدار
مطلوبیت خانوار نیز  0/328واحد بهدست میآيد .نتايج حاصل از اثر تشکیل نهاد
خانواده مبتنیبر مبانی اخالقی در سناريوي اول نسبت به حالت پايه در جدول ()0
گزارششده است:
جدول( :)8اثر تشکيل نهاد خانواده مبتنيبر مباني اخالقي اسالم در سناريوی اول
نسبت به حالت پايه

تغییر در متغیّرها

مقدار (درصد)

ذخیره سرمايه سرانه ) *( k

09/96

تولید سرانه )) *( f(k

6/30

مصرف سرانه ) *( c

0/81

پسانداز سرانه ) *( s

09/96

مطلوبیت خانوار ( * ) U

1/302

منبع :محاسبات تحقیق

براساس نتايج حاصلشده در جدول ( ،)0گرايش افراد به تشکیل خانواده براساس
مبانی اخالقی اسالم نسبتبه حالت فردگرايی در وضعیت يکنواخت (پايا) باعث افزايش
 09/96درصدي مقدار ذخیره سرمايه سرانه شده است .همچنین ،تولید سرانه 6/30
درصد افزايشيافته است و باعث افزايش  0/81درصدي مصرف سرانه و 09/96
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درصدي پسانداز سرانه شده است .مطلوبیت خانوار در اين حالت  1/302درصد تغییر
کرده است.
در سناريوي دوم ،مجدداً شاخص سنجش رفتارهاي خانواده مبتنیبر مبانی ارزشی
اسالم (  ) iبرابر يک در نظر گرفته میشود و رشد تشکیل نهاد خانواده (  61 ،) hدرصد
افزايش داده میشود و اثر آن بر متغیّرهاي واقعی اقتصاد ايران بررسی میشود .معادالت
ديفرانسیلی مربوط به مسیر بهینه مصرف سرانه در سناريوي دوم بهصورت رابطه ذيل
حاصل میشود:

ct  0.36 k 0.82  0.2598 ct

رابطه (:)09

در سناريوي دوم ،مقدار تعادلی ذخیره مطلوب سرمايه سرانه  0/18حاصلشده
است .با قرار دادن در تابع تولید ،تولید سرانه  0/19بهدستآمده است .درنهايت ،با قرار
دادن مقدار تولید سرانه در معادله ( ،)01مقدار مصرف سرانه نیز 1/38حاصلشده است.
از تفاوت مصرف و تولید سرانه ،مقدار پسانداز سرانه  1/13بهدستآمده است .نتايج
حاصل از افزايش رشد  61درصدي تشکیل نهاد خانواده مبتنیبر مبانی اخالقی در
سناريوي دوم نسبت به سناريوي اول در جدول ( )6گزارششده است:
جدول( :)2اثر افزايش رشد تشکيل نهاد خانواده مبتنيبر مباني اخالقي اسالم در سناريوی دوم
نسبت به سناريوی اول

تغییر در متغیّرها

مقدار (درصد)

ذخیره سرمايه سرانه ) *( k

06/91

تولید سرانه )) *( f(k

6/00

مصرف سرانه ) *( c

0/69

پسانداز سرانه ) *( s

06/99

مطلوبیت خانوار ( * ) U

1/202

منبع :محاسبات تحقیق
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براساس نتايج حاصلشده در جدول ( ،)6افزايش رشد  61درصدي تشکیل خانواده
مبتنیبر مبانی اخالقی اسالم در وضعیت يکنواخت (پايا) باعث افزايش  06/91درصدي
مقدار ذخیره سرمايه سرانه شده است .همچنین ،تولید سرانه  6/00درصد افزايشيافته
است و باعث افزايش  0/69درصدي مصرف سرانه و  06/99درصدي پسانداز سرانه
شده است .مطلوبیت خانوار در اين حالت  1/202درصد تغییر کرده است.
نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها

تصمیمهاي مربوط به مصرف در زمان حال و آينده توسط افراد و جامعه نقش کلیدي
در تخصیص منابع بین زمانی ايفا میکند .تفاوت ديدگاههاي اسالم با مبانی انسانشناسی
نظام سرمايهداري باعث متفاوت شدن اصول نظريههاي رفتار مصرفی در آن شده است.
در ديدگاه اسالمی انسان دوزندگی دنیوي و اُخروي دارد و اين دو در طول يکديگر قرار
دارند .بنابراين ،خانواده يکی از بسترها و کانونهاي نهادي در اجتماع است که براي
تمرين و حرکت به سمت تعالی انسانی میتواند منجر به افزايش صبر و نوعدوستی در
افراد شود .در اين راستا ،گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی اخالقی و ارزشی اسالم
میتواند از طريق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به نوعدوستی و صبر شود.
بر اين اساس ،تشکیل خانواده و عقالنیت حاکم بر آن فراتر از تحلیل نهاد اجتماعی
خانواده براساس عقالنیت ابزاري در نظام غرب است و هدف از تشکیل خانواده در
اسالم تأمین حقوق مادي و معنوي افراد خانواده است .بنابراين در اين پژوهش ،به
تحلیل اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی اخالقی و ارزشی خانواده در اسالم
پرداختهشده است که از طريق تعديل نرخ رجحان زمانی مثبت در چارچوب الگوي
رمزي صورت گرفته است.
نتايج حاصلشده بیانگر اين است که گرايش افراد به تشکیل نهاد خانواده براساس
مبانی اخالقی اسالم نسبت به حالت فردگرايی در وضعیت يکنواخت (پايا) باعث
افزايش مقدار ذخیره سرمايه سرانه خواهد شد .همچنین ،تولید سرانه نیز با افزايش
مقدار سرمايه سرانه افزايش خواهد يافت و باعث افزايش مصرف سرانه و پسانداز
سرانه میشود .همچنین ،نتايج بیانگر اين است که افزايش رشد تشکیل خانواده مبتنیبر
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مبانی اخالقی اسالم در وضعیت يکنواخت (پايا) نیز باعث افزايش مقدار ذخیره سرمايه
سرانه ،تولید سرانه ،مصرف سرانه و پسانداز سرانه خواهد شد .درنتیجه ،نهادينه شدن
نوعدوستی ،صبر و ايثار میتواند از طريق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به
افزايش رفاه اجتماعی شود .بنابراين ،خانواده يکی از بسترها و کانونهاي نهادي در
اجتماع است که براي تمرين و حرکت به سمت تعالی انسانی میتواند منجر به افزايش
صبر و نوعدوستی در افراد شود .در اين راستا ،به مسئولین در حوزه گسترش نهاد
خانواده پیشنهاد میشود که در راستاي تشکیل و گسترش نهاد خانواده مبتنیبر مبانی
اخالقی و ارزشی اسالمی اقدامات الزم را انجام دهند و حمايتهاي الزم صورت گیرد
تا بتوان انسان اقتصادي را تربیت کرد که به هر سه بعد مادي ،اُخروي و معنوي توجه
داشته باشد و از اين طريق نیز زمینه افزايش رفاه اجتماعی فراهم شود.
يادداشتها
1. Time Preference
2. Under Saving
3. Becker
4. Pollck
5. Steady State

 .2فرض شده نرخ استهالك سرمايه صفر است.
7. Wakker
8. Weber
9. Constant Relative Risk Aversion
10. Shone
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