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  چكيده
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برآورد شده است. در تابع تخمين زده شده، مخارج مصـرف بخـش خصوصـي در     1363−1396
هـاي   هاي مذهبي خانوار به كل هزينه داخلي غيرنفتي، نسبت هزينه ايران، تابعي از توليد ناخالص
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لص داخلـي غيرنفتـي، مخـارج    درصد افـزايش در توليـد ناخـا    دهد يك نتايج اين برآورد نشان مي
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درصد افـزايش   يابد. با يك درصد كاهش مي64/0تورم، مخارج مصرفي بخش خصوصي به ميزان 
ـ  يابد. درصد كاهش مي16/0در شاخص ايمان افراد، ميزان مصرف بخش خصوصي به ميزان  ايج نت

نشان از آن است كه با افزايش ايمان افراد، از ميزان مصـرف آنـان كاسـته خواهـد شـد. در ايـن       
كننـدگان وجـوه در بـازار     عنـوان سـهم عرضـه    دار بـه  هاي بـانكي مـدت   مطالعه نرخ سود سپرده
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  . مقدمه١

رو که مخارج مصرفی  ای دارد؛ هم ازاین مطالعه الگوی مصرف کالن در هر اقتصادی، اهمیت ویژه
خش از درآمد ملـی کـه مصـرف در درآمد ملی دارای سهم بزرگی است و هم از این جهت که آن ب

شود؛ در نتیجه، مطالعه الگوی مصـرف کـالن بـه  گذاری می انداز و سرمایه شود، سرانجام پس نمی
گذاری کل و رشد اقتصادی نیـز هسـت؛ پـس بایـد شناسـایی  صورت غیرمستقیم، مطالعه سرمایه

  عوامل تأثیرگذار بر مصرف کالن نیز در مرکز توجه قرار گیرد. 
، عامل بسیار مهمی در توضیح مصرف  ی نظری مصرف، عادات و رفتارهای انسانبراساس مبان

ها تأثیرگذار است، دین و هنجارهای  آنان خواهد بود. یکی از عوامل که بر عادات و رفتارهای انسان
اند کـه در همـین راسـتا،  دینی است. با توجه به این موضوع، اقتصاددانان مسلمان بسیار تالش کرده

رف کالن با رویکرد اسالمی را بررسی کنند. در این مطالعه تالش شده است با توجه بـه الگوی مص
مبانی نظری مطرح شده در اقتصاد اسالمی در رابطه با مصرف، تابع مصرف بخـش خصوصـی در 

  عنوان کشوری با حکومت اسالمی و با اکثریت جمعیت مسلمان، برآورد شود.  ایران به
 

  تحقیق. مبانی نظری و پیشینۀ ٢

انـد از:  های محـوری در ایـن زمینـه عبارت از میان نظریات مختلف اقتصاد در زمینۀ مصرف، مدل
 .4مادیگیلیانی−و آندو  3، فریدمن 2، دوزنبری 1توابع مصرف کینز

، در ١٩٣۶ت تابع مصرف باشد که در سال ترین و شاید شروع نظریا نظریه مصرف کینز از مهم
مطرح کرد. کینز معتقد بود که عوامل مختلفـی بـر تصـمیمات مصـرف را   ، آننظریه عمومیکتاب 
ترین عامل تأثیرگذار، درآمد است. کینز عقیده داشـت کـه  مدت مهم گذار هستند؛ اما در کوتاه تأثیر

های قبـل از وی بـود کـه  نرخ بهره در این باره، نقشی ندارد. این دیدگاه، برخالف نظریات کالسیک
  شود.  انداز و کاهش مصرف می ه باال، باعث افزایش پساعتقاد داشتند نرخ بهر

دیگرسخن، در  شود؛ به صورت واقعی در نظر گرفته می همچنین، در تابع مصرف کینز، درآمد به
کـه  )؛ درحالی١٣٨٣های ثابت اسـت (برانسـون،  تابع مصرف، درآمد واقعی همان درآمد به قیمت
ود را بر مفهوم نادرستی از درآمد متمرکز کرده اسـت. دوزنبری معتقد بود که کینز تجزیه و تحلیل خ

                                                           
1. Keynes  
2. Dosenbery  
3. Friedman 

4. Ando - Modigliani 
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وی نوشت تغییرات مصرف تابعی از درآمد قابل تصـرف نیسـت؛ بلکـه تـابعی از موقعیـت نسـبی 
  ). ١٣٧٩خانوار در توزیع درآمد میان خانوارهای دیگر است (گرجی، 

شود که افراد، رفتـار  یمطرح شد و در آن فرض م یگیلیانیتوسط آندو و مود یزن 1زندگی ادوار یهفرض
  طی ممکن وجه بهترین به مصرف، تخصیص قصد با ی،طوالن یها دوره یانداز خود را برا و پس یمصرف
 اسـت استوار تجربی واقعیت این براساس نظریه این ی،کنند. به عبارت می یزیر برنامه عمرشان، دورۀ کل
  ). ١٣٨٣است (برانسون،  یانیم یها سال از کمتر اش زندگی آخر و آغاز در فرد درآمد متوسط که

. رفتـار ١)، نظریه درآمد نسبی را ارائه کرد. ایـن نظریـه بـر دو فـرض اسـت: ١٩۴٩( 2دوزنبری
مصرفی افراد با یکدیگر ارتباط دارد و مستقل از هم نیسـت. درواقـع، فـرد، خـود را بـا دیگـر افـراد 

هـای جامعـه  یگاه او در میان افراد و گروهمقایسه کرده و آنچه تأثیر قابل توجه در مصرف او دارد، جا
است؛ نه مصرف درآمد فرد. بنابراین، فرد تنها در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصـرف 

. رفتار مصرفی در طول ٢کند که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزایش یابد؛  می
یابد چسـبندگی  که درآمد کاهش می زمان، غیرقابل برگشت است؛ یعنی مخارج مصرفی، هنگامی 

  ). ١٣٧۵ناپذیر است (منکیو،  داشته و برگشت
که حاصل کار میلتون فریدمن است، چنین است که مردم رفتـار مصـرفی  3فرضیه درآمد دائمی

هـای مصـرفی بلندمـدت یـا دائمـی ارتبـاط  خویش را، نه به سطح درآمد جاری، بلکه بـه فرصـت
ان کرد که مصرف تابعی از درآمـد جـاری نیسـت؛ بلکـه تـابعی از دهند. بر این اساس، وی عنو می

  ).١٣٧۶بینی شدۀ خانوار برای آینده است (تفضلی،  درآمد پیش
هــای متفــاوتی بــه مبحــث مصــرف  هــای اســالمی دارنــد، از جنبــه اقتصــاددانانی کــه گرایش

، ١٩٨۶، ١٩٨۵( 6)، آصف١٩٨٩( 5)، متولی١٩٨۶( 4اند. از میان افرادی مانند عبدالمنان نگریسته
) کــه بــه بحــث مصــرف کــالن در جامعــه اســالمی ١٣٨۴)، میرمعــزی (١٩٨۴( 7)، خــان١٩٨٧
) مبنای کار خود را تابع مصرف کینـز قـرار ١٩٨۵)، و اقبال (١٩٨۴خان ( اند؛ برخی مانند  پرداخته

  ). ٢٠٠٢ 8داده تا آن را بر مبنای اقتصاد اسالمی اصالح کنند (حسن،
                                                           
1. Lifecycle Hypothesis  
2. Dosenbery 

3. Permanent Income Hypothesis 

4. Abdolmanan 

5. Motavali 
6. Asef 

7. Khan 

8. Hasan 
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ویسد سطح حداقل مصـرف در جامعـه اسـالمی، کـه بـرای مسـلمان ن ) می١٣٨۴میرمعزی (
مستقل از درآمد است، به اندازه ضرورت (حدی که نیازهای حیاتی فرد تأمین شود) اسـت و نـه آن 
سطح حیاتی که کینز بیان کرده است. نظریه کینز در محدوده بـین حـد کفایـت (حـدی کـه در آن، 

موقعیت اجتماعی فرد تأمین شود) و حد اسراف، مطابق بـا نیازهای معقول زندگی با توجه به شأن و 
  های اسالم است و خارج از این دو محدوده، مصرف تابعی از درآمد نیست.  آموزه

براین، در تابع مصرف جامعۀ اسالمی با افزایش درآمد ملی، میل نهایی به مصرف کل بـه  افزون
جـویی در مصـرف را  مد حاصل از صرفهکند. درواقع، ثروتمندان بخشی از درآ سمت صفر میل می

کننـد؛ در نتیجـه مصـرف فقیـران افـزایش  دهند و آنها نیز مصـرف مـی طور مستقیم به فقیران می به
گذاری خواهند کرد؛ بنابراین،  یابد. ثروتمندان بخشی دیگر از این درآمد را به انگیزۀ ایثار سرمایه می

مصرف ثروتمندان است و درنتیجه مصـرف کـل طور قطع کمتر از کاهش  افزایش مصرف فقیران به
یابد. به عبارتی با افزایش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمـد ملـی، میـل نهـایی بـه  کاهش می

  کند.  گذاری افزایش یافته، به سمت یک میل می منظور سرمایه عرضۀ وجوه مازاد به
) بـه ایـن ١٩٨١) و متولی (١٩٨۵های اقتصاد کالن اسالمی، برخی مانند آصف ( دربارۀ نتیجه

اند با توجه به اینکه در جامعه اسالمی ثروتمندان موظف هستند زکات خود را به فقیران  نتیجه رسیده
بپردازند و با توجه به اینکه میل نهایی به مصرف فقیـران بیشـتر از ثروتمنـدان اسـت؛ بنـابراین میـل 

). ١٣٧۵آموختگان،  (جمعی از دانشنهایی به مصرف و مصرف کل در جامعه اسالمی بیشتر است 
چشمی، حسادت و اسراف بـرای هـر  نویسد به علت اینکه تفاخر، چشم و هم ق) می١۴٠٣متولی (

یابـد  مسلمان ناپسند شمرده شده است، نظریه درآمد نسبی دوزنبری در جامعه اسالمی تحقـق نمی
  ). ١٣٨٨(باقری تودشکی، 

نَّ عَ «: یدفرما یم اسالم برپیام به خطاب یمخداوند متعال در قرآن کر ُدَّ تَّعْنـا مـا  إِىل يْنَيْکَ ال متَ هِ  مَ  بـِ
ا واجً مْ  أَزْ نْهُ   .مدوز چشم یم،ا از کافران را بدان برخوردار کرده ییها )؛ به آنچه ما گروه٨٨(حجر، » مِ

مْ «: یدفرما می مردم به خطاب ینهمچن كُ لَ اهللاُ بِهِ بَعْضَ ا ما فَضَّ نَّوْ ىلوَ ال تَتَمَ  )؛٣٢(نساء، ...»  بَعْضٍ   عَ
  کنید. آنچه را خداوند به سبب آن، بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده، آرزو می

به آنچه خداوند برای تو تقسیم کرده است، قانع باش و به آنچه نـزد «فرماید:  می امام صادق
یرا کسی که قـانع اسـت، سـیر دیگران است چشم مدوز و چیزی را که به آن نرسیدی، آرزو نکن؛ ز

ق)؛ یعنی اگـر روحیـه قناعـت و ١۴١۶(الریشهری، » شود شود و کسی که قانع نیست، سیر نمی می
کنـد و وقتـی بـه آن رسـید،  خشنودی به آنچه دارد، در او نباشد، همواره چیزی را که ندارد، آرزو می

یابد؛  نیازی و غنا را در خود نمی و بیشود  گاه اشباع نمی کند و هیچ متاع دیگری را که ندارد آرزو می
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نیازی را جستجو کردم و آن را در قناعـت یـافتم. قناعـت  غنا و بی«فرماید:  می رو امام علی ازاین
  ق).١۴١۶(الریشهری، » نیاز شوید کنید تا بی

نویسد به علت اینکـه ربـا در اسـالم حـرام شـده، نظریـه دوران  ق) می١۴٠٣همچنین متولی (
تواند واقعیتی برای جامعه اسـالمی باشـد؛ امـا در عـوض بـه علـت  مودیگیلیانی نمی−زندگی آندو

های اسالمی، الگوی مصرف مبتنی بر آن،  های نظریه درآمد دائمی فریدمن با ارزش سازگاری فرض
  ). ١٣٨٨در جامعه اسالمی قابلیت وقوع دارد (باقری تودشکی، 

 رونـد دارای مسـلمان فـرد مصرف یسدنو می نییگیلیامود−آندو نظریه نقد در) ١٣٨۴( یرمعزیم
 درآمـدی فـردی اگـر اسالم، در اجتماعی تکافل و تعاون اصل به بنا. است خفیفی افزایش با یا و ثابت
. برسـانند کفـاف حد به را او درآمد است واجب دولت و ثروتمندان بر باشد، داشته کفاف حد از کمتر

 یـا دائـم درآمـد سـطح بـا را خود مصرفی رفتار مردم اینکه با رابطه در فریدمن فرض درباره همچنین،
 و عقالیـی تـدیبری فـرض، ایـن یسدنو یم یکنند، نه با سطح درآمد جار می هماهنگ خود بلندمدت
  .ینیدب می وارد هم اینجا در را کینز نظریه به وارد اشکال ولی است؛ اسالمی مفاهیم با سازگار

کننده مسلمان ایجـاد تـوازن بـین دنیـا و آخـرت و  مصرف) هدف ١٩٩٢؛ ١٩٨۴از نظر خان (
تحقق مصلحت است. وی در تابع مصرف کالن میزان تقوا را به صورت عامل، وارد تـابع مصـرف 

) دورۀ زمانی مصرف مسلمان را افزون بر دنیا، به آخرت نیز تعمـیم داده ١٩٧٣( 1کرده است. قحف
) ابعاد این بحـث را ٢٠٠٢؛ a١٩٩٢؛ b١٩٩٢ ؛١٩٨١؛ ١٩٧۴های بعدی خود ( است. او در نوشته

تر کرده است. از نظر او مسلمان به دنبال حداکثر رسـتگاری اسـت و رسـتگاری تـابع چهـار  کامل
. مجموعه عوامل مذهبی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اجتمـاعی، قـانونی و ماننـد آن؛ ١عامل است: 

  خدمات مصرفی.. کاالها و ۴های در راه خدا؛ و  . هزینه٣انداز؛  پس .٢
کننده مسلمان را حداکثر کردن مطلوبیت خود از طریق مصـرف  ) هدف مصرف١٩٩٢( 2زرقاء

  داند.  در دنیا و کسب پاداش در آخرت به وسیله رعایت قواعد اسالمی می
، بـا طـرح تئوری تقاضا و تحلیل اقتصـادی انفـاق)، در کتاب خود با عنوان ١٣۶٣توتونچیان (

مطلوبیت را رضایت خاطر به دست آمده از هر عملی بیان کرده است که  های اقتصاد خردی، بحث
کنندۀ مسلمان نیـز از ایـن جهـت حداکثرکننـده  موجبات رضای خدا را فراهم کند؛ بنابراین مصرف

تفاوتی بین مصرف شخصی و انفاق را ترسیم  مطلوبیت است. وی با توجه به این مفهوم، منحنی بی
                                                           
1. kahf 

2. Zarqa 
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ای مربوط به اسراف در مصرف شخصی و انفـاق، محـدودۀ انتخـاب ه و سپس با اعمال محدودیت
عنوان مـرز  انـد از: کفایـت، بـه کنندۀ مسلمان را بین دو سطح محدود کرده است که عبارت مصرف

عنوان حداکثرکننده انفاق مجاز. سـپس بـا اعمـال  اسراف در مصرف شخصی، و اسراف در انفاق به
انفاق فرد مسلمان پرداخته اسـت و از طریـق تحلیـل اقتصـاد قید بودجه، به استخراج تابع تقاضا و 
ای اختالف درآمد دو فرد بسیار متفاوت باشـد، امـا بـا انفـاق،  خرد اثبات کرد که هرچند در جامعه
شود. در رابطه با بررسی تجربـی مصـرف بـا رویکـرد اقتصـاد  اختالف مصرف آن دو خیلی کم می

  شود. در ادامه به آنها اشاره می اسالمی، مطالعات معدودی صورت گرفته که
التحصــیل از  دانشــجوی فــارغ ١٨۴ای متشــکل از  ای در نمونــه ) در مطالعــه٢٠١۵( 1حســین

دانشگاه داکا کشور بنگالدش، به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا این افراد در مصرف خـود 
کننـد.  اینها را رعایت مـیهای اسالمی مانند حالل و حرام، سطح متوسط زندگی و مانند  چارچوب

های خود را دارند و استاندارد زندگی متوسط و  اند که توانایی کنترل خواسته دهندگان بیان کرده پاسخ
بر اینها، آنها اشاره کردند که بدون بهره هـم پیشـبرد اقتصـاد ممکـن  کنند. افزون ساده را انتخاب می

  است و وجود بهره برای اقتصاد ضروری نیست.
عنوان یک کشور اسالمی، بـه بررسـی ایـن  ای در کشور پاکستان، به ) در مطالعه٢٠١۶( 2یاسر

های اقتصاد اسـالمی  ب کنندگان در این کشور بر مبنای چارچو موضوع پرداخته است که آیا مصرف
هـای توزیـع شـده بـین تمـام  ای از پرسشـنامه کنند یا خیر. برای ایـن منظـور از مجموعـه رفتار می
های مختلف شهر الهـور پاکسـتان زنـدگی  ن عمومی استفاده شده است که در محلهکنندگا مصرف

کنندگان در پاکستان، قوانین شریعت را در حین مصرف  کنند. نتایج نشان از آن است که مصرف می
گیرنـد و تـرجیح  برند، کاالها و خدمات حـالل و حـرام را در نظـر مـی کار می کاالها و خدمات به

ای داشته باشند. آنان تا حدی به انباشت ثروت اعتقاد دارند، به زندگی خود در  دهدهند زندگی سا می
  گیرند. آینده نظر دارند و مسائل اخالقی را در الگوی مصرف در نظر می

زنان مهاجر مسلمان  یانو مصرف در م یسبک زندگ ۀرابط یبه بررس ی) در پژوهش٢٠٠٩( 3بارنس
 زنان شامل که یقدهد که جامعه نمونه تحق ینشان م یو یمایشیپ یقتحق یجپرداخت. نتا یقادر شرق آفر

 اخـالق. ینـدجو یاسـالم بهـره مـ یهـا و مصرف از آمـوزه یباشند، در سبک زندگ می مسلمان مهاجر
  .است بوده نمونه جامعه این زندگی سبک یریگ شکل و مصرف روند تعیین در مهم عامل اسالمی

                                                           
1. Hossain 

2. Yasser 
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) به بررسی مدل مصرف اقتصادی براسـاس دیـن اسـالم پرداخـت. وی بـا ٢٠١١( 1عمرمحمد
تر از مفهوم مصرف در  مدنظر قرار دادن متغیر انفاق نشان داد که مدل مصرف مبتنی بر انفاق گسترده
نـوع، برابـری و افـزایش  اقتصاد متعارف است. در مدل مصرف ارائه شده توسط وی، کمک بـه هـم

  سطح فردی و کالن جامعه حضور دارد.مسئولیت اجتماعی در 
کننده: بررسی در یـک کشـور  نظریه رفتار مصرف«در پژوهشی با عنوان  ١٩٨۵در سال  2آشکر
کننده مسـلمان در کشـور  به بررسی نحـوه خـرج کـردن درآمـد توسـط یـک مصـرف» غیراسالمی

یده است کـه رفتـار غیراسالمی اسکاتلند پرداخته است. در این مطالعه تجربی وی به این نتیجه رس
افراد مسلمان در کشورهای غیراسـالمی تفـاوت معنـاداری بـا رفتـار افـراد مسـلمان در کشـورهای 

  کننده اسالمی در جامعه قابل اجراست. غیراسالمی ندارد و لذا نظریه مصرف
) قرض دادن و قرض گرفتن خانوارها را با رویکـرد اقتصـاد اسـالمی ٢٠١٢( 3زکریا و همکاران

ه قرار دادند. طبق پـژوهش آنهـا، عمـل قـرض دادن و قـرض گـرفتن در اسـالم، اخـالق مورد توج
ای است. برخالف اقتصاد مدرن غرب که قرض گرفتن یک خانوار برای کسب سود است، در  حسنه

  اسالم قرض گرفتن و قرض دادن جهت کسب سود، درست نبوده و به معنای رباست. 
کننده، به صورت درجه اطمینان  در نظریۀ رفتار مصرف ) با وارد کردن عامل ایمان١٣٨٢عزتی (

کننده پرداخته است. عزتی برای انسان سـه دورۀ  و باور به آخرت، به بررسی تأثیر آن بر رفتار مصرف
زمانی حال، آینده و حیات پس از مرگ را در نظر گرفته و معتقد است که انسان با توجه بـه ایـن سـه 

دهـد. یـک بخـش از  رای وصول به حـداکثر مطلوبیـت تخصـیص میدورۀ زمانی، دارایی خود را ب
  های در راه خداست. مطلوبیت مورد نظر، یعنی مطلوبیت اخروی، تابع هزینه

ای را با توجه به چارچوب اقتصاد اسـالمی  یابی مصرف بین دوره ) نظریۀ بهینه١٣٩١استادزاده (
نویسـد  ای مـی ینۀ مصـرف بـین دورهبسط داده است. وی با توجه به احادیث و چارچوب الگوی به

بر مصرف، به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. طبق نتایج ایـن  تابع مطلوبیت فرد مسلمان افزون
تحقیق، مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنهـا بـه ارزش فعلـی درآمـد در طـول زنـدگی 

ه نیست. همچنین، مسیر بهینه بستگی دارد و به متغیرهایی همچون مصرف یا صدقه دورۀ قبل وابست
  مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. 

نامه کارشناسی ارشد خود به برآورد تابع انگل برای مخـارج مـذهبی  ) در پایان١٣٨٣داورزنی (
                                                           
1. Omar Mohammad 

2. Ashker 

3. Zakaria & et al 
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ر با استفاده پرداخته و قابلیت استفاده این تابع را برای مخارج مذهبی آزمون کرده است. برای این کا
های آمارگیری، هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روسـتایی بـه تفکیـک اسـتان و بـه روش  از داده
کند. در الگوی انتخابی وی، مخـارج مـذهبی سـرانه شـهری  های تابلویی آزمون و ارزیابی می داده

شـده  تابعی از متوسط مخارج کل سرانه شهری، شاخص قیمت کاالهـا و خـدمات در نظـر گرفتـه
است. همچنین، الگوی انتخابی وی برای خانوار روسـتایی تـابعی از متوسـط مخـارج کـل سـرانه 

 ٠٫۵ها برای خانوار شهری و روستایی  روستایی در نظر گرفته شده است. کشش درآمدی این هزینه
و  های مذهبی با درآمد نه به صورت متداول است. نتیجه اصلی تحقیق، تأیید وجود رابطه بین هزینه

  باشد. با شیب کاهنده (صفر شونده) بلکه با شیب غیرکاهنده می
هـای  ) در پژوهشی بـه تخمـین تـابع انفـاق در ایـران بـه روش داده١٣٩٢صادقی و همکاران (

هـای ادیـان  پرداختند. نهاد انفاق یکی از ارمغان ١٣٨۶−١٣٧٩های  تابلویی اقتصادسنجی در سال
کنـد.  های درآمدی و مصرف را اصالح می فقر و نابسامانیالهی و اسالم است که مسائلی همچون 

دهد که تابع انفاق در ایران به صورت تابعی نمایی است و تابعی فزاینده  نتیجه مطالعه آنها نشان می
  از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی است.

ن را تخمـین زده اسـت. نامه کارشناسی ارشد خود، تابع انفاق در ایرا ) در پایان١٣٩٠شفیعی (
عنوان متغیرهـای  در این تخمین متغیرهای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایۀ مذهبی به

کار  عنوان متغیـر وابسـته بـه توضیحی و مقدار صدقات پرداخت شده به کمیته امداد امام خمینی بـه
های مـورد  د شده است. دادههای تابلویی اقتصادسنجی برآور روش داده رفته است. تابع مورد نظر به

) است. نتایج تحقیـق نشـان داد ١٣٨۶−١٣٧٩های ( های کشور برای سال های استان استفاده، داده
  که تابع انفاق تابعی نمایی و فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی است.

  
  ها . تصریح مدل و معرفی داده٣

) ١٣٨۴قرار گرفته، براساس الگوی ارائه شده توسط میرمعـزی (مدلی که در این مطالعه، مبنای کار 
 است. وی در ارائه الگوی مصرف، مراحل چهارگانه زیر را ارزیابی و بازبینی کرده است:

. اخـذ ٢های اسالمی مرتبط، از آیات و روایات، بـه روش اجتهـادی مرسـوم؛  . استنباط آموزه١
. تعمیم نتایج از سطح ۴قی از فروض به روش قیاس؛ . استنتاج منط٣های اسالمی؛  فروض از آموزه

  خرد به سطح کالن.
 فـروض روش، این در که است این در متعارف کالن اقتصاد روش با روش این ینب یتفاوت اساس

هـدف مـا  یـرااسـتنباط شـده اسـت؛ ز یاتو روا یاتشود که از آ می اتخاذ اسالمی های آموزه از مدل
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 آن افـراد بیشـتر شود می فرض که ای جامعه یعنی است؛ مفروض اسالمی جامعه مصرفی رفتار یلتحل
 و محرمـات تـرک و مـالی مستحبات و واجبات انجام به و اند یافته تربیت اسالمی های آموزه اساس بر

= شود: می تصریح زیر صورت به تحقیق مدل موضوع این به توجه با. مقیدند مالی مکروهات ( , , , ) 

، تولیـد ، ١٣٨٣، مخارج مصرفی بخش خصوصی بـه قیمـت ثابـت در رابطه باال 
های بلندمدت  ، نرخ سود سپرده، نرخ تورم، ، ١٣٨٣ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت ثابت 

های نقـدی  در بازار مشارکت سرمایهکنندگان وجوه  عنوان جایگزینی برای سهم سود عرضه بانکی به
، سطح ایمان افراد است که در اینجا شاخص موردنظر بـرای ایـن متغیـر، شود. همچنین  وارد می

گان حـوادث  دید های مذهبی خانوارها (مانند صدقات، زکات، خمس، کمک به آسیب نسبت هزینه
 های خانوارهاست. طبیعی و کمک به مؤسسات خیریه) به کل هزینه

الک انتخاب این متغیرها براساس ادبیات مطرح شده در رابطه بـا ایـن موضـوع اسـت. طبـق م
رود با افزایش تولید ناخالص داخلی، مخارج  مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، انتظار می

ها، میزان مخارج مصـرفی کـاهش یابـد.  مصرفی بخش خصوصی افزایش و با رشد شاخص قیمت
دهد. همچنین، بـا توجـه  تورم، قدرت خرید خانوارها و مصرف آنها را کاهش می به عبارتی افزایش

به ادبیات مطرح شده مربوط به مصرف در اقتصاد اسالمی، انتظار داریـم بـا افـزایش ایمـان افـراد، 
میزان بخشی از مصرف آنان به افراد نیازمند منتقل شود که ممکن است توسط افراد نیازمند مصرف 

شود و ممکن است بر مصرف اثر مثبت یا کاهشی داشته باشـد کـه بـه بررسـی تجربـی انداز  یا پس
کننـدگان وجـوه در بـازار  ای از سـهم سـود عرضـه عنوان نماینده ، بهمنوط است و با افزایش متغیر 

هـای مـورد نیـاز بـرای  های نقدی، افراد از میزان مصرف خود بکاهنـد. تمـام داده مشارکت سرمایه
های خـانوار کـه از مرکـز آمـار  های مذهبی و کل هزینه در نظر گرفته شده، به جز هزینهبرآورد مدل 

گرفته شده است. در ادامه روشی  ١٣٩۶−١٣۶٣اخذ شده، از بانک مرکزی ایران برای دورۀ زمانی، 
  شود. شود که با استفاده از آن، مدل تصریح شده برآورد می معرفی می

 
  . روش تحقیق۴

شـود. ایـن  استفاده مـی ARDLای باند  رای برآورد مدل مورد نظر، از آزمون کرانهدر این مطالعه، ب
ــدادی از  ــر وابســته و تع ــین یــک متغی ــردن رابطــۀ بلندمــدت ب ــرای مشــخص ک روش، روشــی ب

) برای تعیین رابطه همجمعـی ٢٠٠١هاست. این آزمون توسط پسران، شین و اسمیت ( برآوردکننده
گرنجر −های آزمون همگرایی مثل انگل ن روش نسبت به دیگر روشبین متغیرها ارائه شده است. ای
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نظر از اینکـه  صرف−توان این آزمون را  هایی دارد. نخست اینکه می جوسیلیوس مزیت−و یوهانسن
 روش بـرخالف ینکـهابه کار برد؛ دوم  −یا ترکیبی از هر دو باشند I)0(و  I)1(متغیرهای مدل کامًال 

و  ی(بنرجـ کنـد نمی وارد خطـا تصـحیح بخش در را مدت کوتاه های ییپویا روش ینگرنجر، ا−انگل
 کـار بـه نیز اندک مشاهدات تعداد با توان می را روش این که است آن مزیت سومین)؛ ١٩٩٣ یگران،د
های کوچـک  که برای نمونه یلیوسجوس−یوهانسنگرنجر و −انگل همگرایی های روش برخالف. برد

) و سرانجام اینکه استفاده از این روش حتی ١٠٢، ص٢٠٠۴قابل استفاده نیستند (نارایان و نارایان، 
 ).٩٣، ص٢٠٠٣و کوازی،  زا هستند (آالم باشد که متغیرهای توضیحی درون زمانی ممکن می

متغیر توضیحی باشد،  LnXمتغیر وابسته و  LnYدر روش آزمون همگرایی باند با فرض اینکه 
∆  ) زیر هستیم:UECM( 1به منظور تحلیل همگرایی نیازمند تخمین مدل تصحیح خطای نامقید = 0 + 1=1 ∆ + 2=1 ∆ + 3 1 + 4 1 + 1  

جملۀ اخـالل  1عملگر تفاضل،  ∆عرض از مبدأ،  0ضرایب بلندمدت،  4و  3که در آن 
کائیـک ( تعداد وقفه Lو  )، شـوارتز بیـزین AICهای بهینه اسـت کـه بـه کمـک ضـوابطی ماننـد آ
)SBC) حنان کوئین ،(HQC) یا (R^2شود.  ) تعیین می  

از طریـق صـفر قـرار دادن  LnXو  LnYفرایند آزمون باند برای عدم وجود ارتباط سطحی بین 
عنوان مثال در معادلـه  آید. به متغیرهای مذکور در معادالت فوق به دست می ضرایب سطوح با وقفه

متغیر وابسته است، فرض صفر مبنـی بـر عـدم وجـود همگرایـی و فـرض مقابـل آن بـه  Y) که ٣(
3 :0  شوند: صورت زیر تعریف می = 4 , 1: 3 ≠ 4 ≠ 0 

و کرانـۀ  I)1(های زمـانی  برای سریدر این روش دو کرانۀ بحرانی ارائه شده است؛ کرانۀ باالیی 
محاسـبه شـدۀ مـدل تصـحیح خطـای  F. چنانچه مقادیر آمـاره I)0(های زمانی  پایینی برای سری

محاسبه  Fشود؛ چنانچه مقدار  نامقید از مقدار کرانۀ باالیی بیشتر باشد، فرض عدم همگرایی رد می
ها  درون محـدوده Fشود و در صورتی که آمـاره  شده کمتر از کرانۀ پایینی باشد، فرض صفر رد نمی

ای گرفت مگر اینکه، درجه انباشتگی متغیرها را بـدانیم (پسـران، شـین و  توان نتیجه قرار گیرد، نمی
 ).٢٩٠، ص٢٠٠١اسمیت، 

                                                           
1. Unclassified Error Correction Model 
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  . برآورد مدل و تفسیر نتایج۵

رایی باید مطمئن شد که متغیرهای مورد بررسـی، دارای درجـه انباشـتگی قبل از انجام آزمون همگ
~، که به صورت توان گفت که سری زمانی  ) نیستند. در صورتی میI)1بیشتر از  ( نشان  (
گیری به صـورت مانـا درآیـد  مرتبه تفاضل dانباشته است که پس از  dشود، برحسب مرتبه  داده می

) یا بیشتر باشند، مقدار آمـاره محاسـبه 2(Iکه متغیرها انباشته از درجه  )؛ درحالی١٣٨٩(نوفرستی، 
 ). ٢٠٠٧ 1)، قابل اعتماد نیست (آنگ،٢٠٠١شده توسط پسران، شین و اسمیت (

 بـرای مطالعـه ایـن در. شود تعیین امتغیره مانایی درجه ها، آزمون نتایج ذکر از پیش باید ین،بنابرا
 در آزمـون این یج) استفاده شده است. نتاADF( یافته یمفولر تعم−دیکی آزمون از مانایی درجه تعیین
باشـد،  می مانا سطح در که تورم جز به متغیرها کلیه که دهد می نشان نتایج این. است آمده) ١( جدول

 یرآنهـا از قـدر مطلـق مقـاد یافته یمفولر تعم−یکید یها آماره قدرمطلق زیرا باشند؛ یدر سطح مانا نم
انـد؛ در  بـه صـورت مانـا درآمده یرهاآن متغ یری،گ بار تفاضل یکتر است؛ اما پس از  کوچک یبحران
  .است شده ارائه) ١( جدول در مانایی آزمون یجباشند. نتا یم I)1( یرهاهمه متغ یجهنت

  

  یافتهفولر تعمیم −: نتایج آزمون دیکی١جدول 

 یرنام متغ
  آماره آزمون
  ـــــــــــ

 %۵ بحرانی یتکم
 تفاضل مرتبه اول

  آماره آزمون
  ـــــــــــ

 %۵ بحرانی یتکم
 یجهنت

Lncpr 
-1.21 
  ـــــــــــ
-2.96

dlncpr 
-3.41  
 ـــــــــــ
-2.97 

I(1) 

Lngdpn 
-0.161 
 ـــــــــــ
-2.97

dlngdpn 
-3.29  
 ـــــــــــ
-2.97 

I(1) 

Lnf 
-3.84 
  ـــــــــــ
-2.97

dlnf   
 I(0) ـــــــــــ

R 
-2.010 
  ـــــــــــ
-2.97

dR 
-4.98  
  ـــــــــــ
-2.97 

I(1) 

Inf 
-3.213 
  ـــــــــــ
-2.96

 I(0) ـــــــــــ ـــــــــــ

  % است.٩۵مقادیر داخل پرانتز مقادیر بحرانی در سطح اطمینان  *
  توسط معیار شوارتز انتخاب شده است. ADFوقفه انتخابی برای آماره  *

  مأخذ: محاسبات تحقیق
                                                           
1. Ang 
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پس از بررسی ایستایی متغیرهای مدل، با توجه به ترکیب متفـاوت درجـات مانـایی متغیرهـای 
، ارائـه شـده توسـط ARDLتحقیق، رابطه بلندمدت مدت بین متغیرها با اسـتفاده از آزمـون بانـد 

گفته، معـادالت  شود. سپس در صورت تأیید رابطه پیش ) بررسی می٢٠٠١پسران، شین و اسمیت (
مدت و بلندمدت برای مشخص کـردن میـزان اثرگـذاری متغیرهـای تولیـد ناخـالص داخلـی  کوتاه

کنندگان  عنوان شاخصی از سهم سود عرضه های بلندمدت بانکی به غیرنفتی، تورم، نرخ سود سپرده
های خـانوار  های مذهبی افراد به کل هزینه زینههای نقدی و نسبت ه وجوه در بازار مشارکت سرمایه

  شود.  برآورد می ARDLعنوان شاخصی از ایمان افراد، با استفاده از روش  به
ها برای بررسی رابطۀ بلندمدت، با توجه به قاعده مطالعات تجربی برای کمتر از  در آزمون کرانه

شـود. مقـادیر  ) اسـتفاده مـی٢٠٠۵سمیت (مربوط به مقادیر بحرانی نارایان و ا Fداده، از آماره  ٨٠
 ) آورده شده است.٢ها در جدول ( بحرانی برای آزمون کرانه

  
  ها : مقادیر بحرانی برای آزمون کرانه٢جدول 

١٠% ۵% ١% K=3  
N=30 

I(1) I(0)I(1)I(0)I(1) I(0) F ٢٫٠١٣٫ ٣٫١۶٣٢٫۴۵۴٫٨۴ ٣٫۴٢ 
* k   تعداد متغیرها در مدلARDLاست وF  آماره مربوط به مدل بدون عـرض از مبـدأ و بـدون متغیـر رونـد، برگرفتـه از نارایـان و

  ) است.٢٠٠۵اسمیت (
 

نشان داده شـده  ARDLها با استفاده از مدل  آزمون کرانه F) نتایج محاسبه آماره ٣در جدول (
بیـزین بـا −رتزها با وقفه انتخاب شـده توسـط معیـار شـوا به دست آمده از آزمون کرانه  است. آماره

جو کمتـرین طـول  عنوان یک معیار صرفه بیزین به−شود. معیار شوارتز مقادیر بحرانی آن مقایسه می
هایی با حجم کم از ایـن معیـار بـرای تعیـین طـول  کند. معموًال در نمونه وقفه ممکن را انتخاب می

  شود.  وقفه بهینه استفاده می
  

  : نتایج آزمون باند همگرایی٣جدول 

 Lncprوابستهیرمتغ

 مستقل یرهایمتغ

lngdpn  
lnf  
inf 
r 

 ١۵٫٣٣ آزمون Fآماره 
  مأخذ: محاسبات تحقیق
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درصد باالتر ۵، از مقدار کرانۀ باالیی در سطح F) مشاهده شد، آمارۀ ٣طورکه در جدول ( همان
رابطۀ دهندۀ رد فرضیه صفر، مبنی بر عدم همگرایی بین متغیرهای موردنظر و وجود  است. این نشان

و بـر مبنـای  ARDLمدت با اسـتفاده از روش  بلندمدت است. در ادامه ضرایب بلندمدت و کوتاه
  ، برآورد و نتایج در ادامه گزارش شده است:SBCمعیار 
 

=  معادلۀ پویا −0.567 + 0.457 ∗ (−1) + 0.543 ∗ − 0.071 ∗ − 0.3 ∗                 (−1.16)                   (2.87)                (3.18)                 (−2.74)            (−3.17)                      +0.0001 ∗  + 0.0031 ∗ (−1) − 0.0124 ∗ (−2)                    (0.31)         (0.67)                   (−2.29)             = 0.95  ,    = 2.32 
  

=  معادله بلندمدت 1.01 ∗ − 0.16 ∗ − 0.64 ∗ − 0.01 ∗ r               (15.98)                (−2.11)      (−1.46)            (−1.64)   
  

= معادلۀ تصحیح خطا  −0.6 + 0.002 ∗ + 0.01 ∗ (−1) − 0.48 ∗ (−1)                 ( −9.25)           (0.44)             (2.96)                   (−9.76) 

درصدی در تولید ناخالص  دهد با افزایش یک طورکه تخمین معادالت بلندمدت نشان می همان
یابـد و افـزایش سـطح  درصد افزایش مـی١٫٠١داخلی غیرنفتی، مصرف بخش خصوصی به میزان 

دهد که نشان  درصد کاهش می٠٫۶۴تورم به میزان یک واحد، مصرف بخش خصوصی را به اندازه 
ها بر میزان مصرف افراد است. در برآورد صورت گرفتـه، در بلندمـدت بـا  از تأثیر منفی رشد قیمت

کننـدگان وجـوه در بـازار  عنوان شاخصـی از سـهم عرضـه یک واحد افزایش در نرخ سود بانکی بـه
یابـد. مطـابق ادبیـات  درصد کاهش می٠٫٠١مشارکت، مخارج مصرفی بخش خصوصی به اندازه 

مطرح شده در فصل دوم در باب مصرف در اقتصاد اسالمی که بیان شد با افزایش سطح ایمان افراد 
درصـدی در  از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد، در برآورد صـورت گرفتـه نیـز بـا ارتقـای یک

هـای خانوارهـا  های مذهبی خانوارهـا بـه کـل هزینـه شاخص ایمان افراد که در اینجا نسبت هزینه
 یابد. درصد کاهش می٠٫١۶مخارج مصرفی به میزان  است،
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های تشخیص انحراف از فروض کالسیک نیز بررسـی  برای اطمینان از نتایج برآورد شده آزمون
 ) گزارش شده است.۴های تشخیص در جدول ( شوند. نتایج آزمون می

  
  های تشخیص انحراف از فروض کالسیک : آزمون۴جدول 

 LMآماره آزمون
 ٧٣/٠یهمبستگ
 ٠٧/٠یشکل تابع
 ٧٣/٠یتینرمال
 ٩٩/٠یانسواریناهمسان

 منبع: نتایج تحقیق

 

های همبستگی، شکل تابعی صحیح، نرمـال  درصد کلیه فروض صفر آزمون۵در سطح خطای 
  شوند. بودن جمالت خطا و ناهمسانی واریانس تأیید می

 
  پیشنهادهاگیری و  . نتیجه۶

در این مطالعه، تابع مصـرف بخـش خصوصـی بـا رویکـرد اسـالمی بـا اسـتفاده از روش آزمـون 
، ١٣٩۶−١٣۶٣) طـی دورۀ زمـانی UECMهمگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقیـد (

برآورد شد. تابع برآورد شـده، نشـان از تأثیرپـذیری مخـارج مصـرفی بخـش خصوصـی از تولیـد 
دهندۀ این موضوع  غیرنفتی، نرخ تورم و شاخص ایمان افراد است. این نتیجه نشانناخالص داخلی 

است که با فرض ثبات سایر متغیرها، اگر سطح ایمان در جامعه افزایش یابـد، مصـرف ثروتمنـدان 
جویی در مصرف را مستقیم بـه فقیـران  یابد. ثروتمندان بخشی از درآمد حاصل از صرفه کاهش می

یابد و بخشی دیگـر از ایـن  کنند؛ در نتیجه مصرف فقیران افزایش می نیز مصرف میدهند و آنها  می
طور قطـع  گذاری خواهند کرد؛ بنابراین، افـزایش مصـرف فقیـران بـه درآمد را به انگیزه ایثار سرمایه

 کمتر از کاهش مصرف ثروتمندان بوده و در نتیجه مصرف کل کاهش خواهد یافت.
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