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چکیده
ایـن مقالـه درصـدد اسـت بـا رویکـرد تفسـیرگرایانه و بـا اسـتفاده از رهیافـت چندعلتـی ،عوامـل
مؤثـر بـر میـزان اثرگـذاری آموزههـای اقتصـادی اسلام در كنـش اقتصـادی خانـواده مسـلمان را
شناسـایی کنـد .روش مقالـه کیفـی و در چارچـوب «نظریهپـردازی دادهبنیـاد» اسـت .بـا توجـه بـه
ماهیـت میانرشـتهای موضـوع ،مصاحبـه نیم هسـاختاریافته بـا تعـدادی از صاحبنظـران «اقتصـاد
اسلامی» ،متخصـص در مباحـث مر بـوط بـه «چگونگی اثر ارزش بر کنـش» ،و صاحبنظران علوم
تربیتـی ،روانشناسـی و جامعهشناسـی ،در مباحـث مر بـوط بـه «چگونگـی اثـر ارزش بـر کنـش»،
ابـزار ایـن مطالعـه بـوده اسـت .نمونـه ،بهصـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش «گلولـه برفـی» انتخـاب
شـده و مصاحبههـا تـا حـد اشـباع نظـری انجـام شـد .یافتههـای بهدسـتآمده از تحلیـل دادههـا
در ایـن سـه مرحلـه نشـان میدهـد کـه همافزایـی کیفیـت بـاالی انتقـال آمـوزه از سـوی نهادهـای
آموزش و پرورش رسـمی و غیررسـمی ،درک صحیح آموزه از سـوی اعضای خانواده ،فرصتسـازی
و فرصتیابـی تربیتـی درون خانـواده ،کیفیـت منبـع تأمیـن معیشـت خانـواده و اعتقـاد راسـخ بـه
نظـام پاسـخگویی در آخـرت میتواننـد منجـر بـه «نظمپذیـری جمعـی درون خانـواده» شـوند.
ایـن نظـم جمعـی ،از عوامـل «زمینـهای» و «سـاختاری» تأثیـر پذیرفتـه و از حالـت «قاعدهمنـدی»
بـه «صالحدیـدی» تبدیـل میشـود .نـوآوری ایـن مقالـه ،نـگاه عمیقـی اسـت کـه بـه چگونگـی
شـکلگیری رفتـار اقتصـادی در درون خانـواده داشـته اسـت.
کلیـدواژه :آموز ههـای اقتصـادی ،اسلام ،خانـواده ،ارزش ،كنـش اقتصـادی ،نظمپذیـری جمعـی،
مخـارج مصرفـی ،رفتـار صالحدیـدی ،نظریهپـردازی دادهبنیـاد.
 .1دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .4دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه

انتظـار از دیـن اسلام و آموزههـای آن ،رفتارسـازی در ابعـاد مختلـف زندگـی از جملـهُ ،بعـد اقتصـادی
اسـت(پیغامی .)406 :1389 ،عملكـرد اقتصـادی هـر فـرد یـا جامعـهای نیـز ،تحـت تأثیـر متقابـل
«شـناخت»« ،نظـام باورهـا» و «نهادهـا» اسـت .ویلیامسـون ،)2000( 1اقتصـاددان نهادگـرا معتقـد اسـت
ادیـان ،بهعنـوان نهادهـای غیـر رسـمی و جـزء جداییناپذیـر هـر فرهنگـی ،قـادر بـه تشـکیل حجـم
عظیمـی از گزارههـای اخالقـی و تحـت تأثیـر قـرار دادن رفتـار اقتصـادی انسـانها هسـتند .آموزههـای
ادیـان الهـی بـا شـکل دادن «ترجیحـات اجتماعـی» میتواننـد رفتـار اقتصـادی افـراد را متأثـر کننـد.
بـرای مثـال توجـه بـه رفـاه دیگـران و پرهیـز از ظلـم بـه همنوعـان ،بهعنـوان یـک اصـل دینـی ،میتوانـد
عامـل شـکلدهنده رفتـار اقتصـادی انسـان باشـد .در ادبیـات علـم اقتصـاد ،موضـوع «ترجیحـات
اجتماعـی» از مباحـث اساسـی و مبنایـی اقتصـاد رفتـاری اسـت (باولـز 2و پوالنیـا ر یـز.)2012 ،3
آموزههـای اقتصـادی اسلام ،در قالـب اخالقیـات ،احـکام و عبـادات ،شـامل کلیـه بایدهـا
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و نبایدهـای منتسـب بـه خداونـد متعـال و فرسـتادگان او هسـتند كـه میتواننـد موجـد یـک اعتبـار و
شایسـتگی در ذهـن فـرد ،خانـواده و جامعـه معتقـد بـه آن دیـن شـوند .بـه ایـن اعتبـار و شایسـتگی،
«ارزش» گوینـد (رفیعپـور ،270 :1380 ،متوسـلی ،96 :1382 ،اینگلهـارت 217 :1997 ،و ویلیامسـون،
 .)596 :2000ارزشهـای شـكلگرفته در ذهـن ،ترجیحـات انسـان را درجهبنـدی میكننـد .آنهـا بـر
انتخـاب روشهـا ،ابزارهـا ،هنجارهـا ،عادتهـا و رفتارهـا تأثیـر میگذارنـد (رفیعپـور )269 :1380 ،و
قابلیـت فرهنگسـازی دارنـد .روکیـچ )5 :1973( 4در مقالـه «ماهیـت ارزشهـای انسـانی و نظامهای
ارزشـی» ،ارزش 5و سیسـتم ارزش 6را بـاوری پایـدار بـه یـک حالـت خـاص رفتـاری میداند که نسـبت
بـه حالـت متضـاد آن رفتـار ،اولویـت دارد .سیسـتم ارزش ،سـازماندهی پایـدار باورهـا اسـت ،و باورهـا
یهـا،
از نظـر شـخصی یـا اجتماعـی بـودن در فرهنگهـای مختلـف رتبهبنـدی شـده و ایـن رتبهبند 
سیسـتم ارزش یـك فرهنـگ را تشـكیل میدهنـد .سـیدجوادین و اسـفیدانی ( )84 :1391بـه نقـل از
ُسـلمون« 7ارزش» را اینگونـه تعریـف میکنـد« :عقایـد فـرد در مـورد غایـت آرمانـی اسـت کـه برتـری
1. Williamson
2. Bowels
3. Polanya-Reyes
4. Rokeach
5. Value
6. Value System
7. Solomon

موقعیتهـا را تعییـن میکنـد و رفتارهـا را جهـت میدهـد» .برتـری موقعیتهـا و جهـت رفتارهـا نسـبت
بـه موقعیـت و رفتـار دیگـران سـنجیده میشـود .رفتـار خانـواده ،حاصـل برآینـد ارزشهـای شـکلگرفته
در آن اسـت.
یونـگ )18 :1390( 1در کتـاب «فرهنـگ و اقتصـاد» ،تعریـف اینگلهـارت )1997( 2را از
فرهنـگ ارائـه داده اسـت« :فرهنـگُ ،بعـد ذهنـی نهادهـای جامعـه اسـت .باورهـا ،ارزشهـا،
ً
دانـش و مهارتهایـی کـه مـردم جامعـهای خـاص (مثلا جامعـه مسـلمانان) بـه آنهـا ماهیتـی درونـی
دادهانـد» .هافسـتده ،)9 :2001( 3در مقالـه «پیامدهـای فرهنگـی :ارزشهای تطبیقـی ،رفتارها ،نهادها
و سـازمانها» ،فرهنـگ را بهمثابـه «برنامهریـزی جمعـی ذهـن کـه مایـه تمایـز اعضـای یـک گـروه یـا
طبقـه بـا مردمـی از گـروه یـا طبقـه دیگـر اسـت ،تعریـف میکنـد» .در تعریـف مشـابهی کـه هـاوس و
همکارانـش ( )15 :2004در مقالـه «فرهنـگ ،رهبـری و سـازماندهی :مطالعـه جهانـی  62جامعـه» از
فرهنـگ ارائـه دادهانـد ،آن را بهمثابـه «انگیزههـا ،ارزشهـا ،باورهـا ،هویتهـا و تفسـیرهای مشـترک یـا
معانـی رخدادهـای بـزرگ و برآمـده از تجـارب میاننسـلی مشـترک اعضـای گروههـا» میداننـد.
یونـگ ( )80 :1390ارزشهـا را هسـته فرهنـگ میدانـد .بهعنـوان یـک مصـداق ،آموزههای «نهی
از اسـراف»« ،نهـی از تبذیـر» و «امـر بـه اعتـدال» یـا «صرفهجویـی» در بطـن خـود ،ارزش ذهنـی ایجـاد
کـرده و قابلیـت متأثـر کـردن تخصیـص منابع فرد ،خانواده و جامعه متدین را داشـته و فرهنگ قناعت
را درونـی میکنـد (یونـگ .)208 :1390 ،بنابرایـن ،آموزههـای اسلامی ا گـر ایجـاد مطلوبیـت كننـد،
قابلیـت دارنـد ترجیحـات معتقـدان بـه اسلام و درنتیجـه ،اراده و رفتارشـان را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد
(رفیعپـور.)268 :1380 ،
فرضیـه اصلـی مقالـه ایـن اسـت كـه همانگونـه کـه متغیرهـای اقتصـادی ماننـد قیمـت ،درآمـد،
قیمتهـای انتظـاری و سـلیقه رفتـار اقتصـادی فـرد مسـلمان را شـکل میدهنـد ،آ گاهـی از آموزههـای
اقتصـادی اسلام نیـز بهواسـطه عواملـی ،ایجـاد «ارزش» کـرده و کمیت و کیفیت «کنـش اقتصادی» را
تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .عمـل بـه آموزههای اقتصادی اسلام در ذهن فرد مسـلمان ،ایجـاد «رضایت
خاطـر» میکنـد؛ زیـرا فـرض بـر ایـن اسـت کـه رضایـت مسـلمان ،تابعـی از رضایـت خداونـد اسـت
(عزتـی )22 :1387 ،و رضایـت خداونـد ،یکـی از عوامـل انگیزشـی اسـت (میرمعـزی.)71 :1388 ،
1. Jong
2. Inglehart
3. Hofstede
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بهعنـوان مثـال ،اسلام بـا ارائـه آموزههـای صریـح در مـورد مخـارج مصرفـی ،از مخاطـب خـود انتظـار
دارد که هنگام تخصیص درآمد به مخارج مصرفی ،اعتدال و میانهروی داشته باشد .بهعبارت دیگر،
نـه اسـراف کنـد ،نـه تبذیـر و نـه اقتـار (تنـگ گرفتـن در مخـارج مصرفـی)؛ بلکـه در حـد کفـاف ،1درآمـد
خـود را بـه مخـارج مصرفـی ،تخصیـص دهـد (میرمعـزی .)355 :1388 ،خداونـد متعـال در قـرآن کر یـم
ّ

مـی فرمایـد« :والذیـن اذا أنفقـوا لـم یسـرفوا و لم یقتـروا و كان ذلـك قواما» (فرقـان ،آیـه « .)67و كسـانیكه
هـرگاه انفـاق كننـد ،نـه اسـراف میكننـد و نـه سـختگیری؛ بلكـه میان ایـن دو ،حـد اعتدالی دارنـد» .در
ّ
حقه والمسـكین وابنالسـبیل و لا تبذر تبذیرا» (اسـراء« .)26 ،حق
جایی دیگر میفرماید« :و آت ذالقربی

نزدیـكان مسـتمند و وامانـده در راه را بپـرداز و هرگـز اسـراف و تبذیـر مكن».
در ایـران ،بـه عنـوان یـک کشـور اسلامی ،مهمتریـن آموزههـای اقتصـادی اسلام در سـطح انتقـال
دانـش ،از طریـق نهـاد خانـواده مسـلمان ،نهادهـای مذهبـی ماننـد روحانیـت و نهـاد آموزشوپـرورش
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رسـمی و غیررسـمی با هدف رفتارسـازی عرضه شـده اسـت (درخشـان و متقیزاده.)89-91 :1398 ،
ّ
متصـور مـادی و معنـوی بـرای بهرهمنـدی از آنهـا،
امـا بـا وجـود ایجـاد آ گاهـی و وجـود انگیزههـای
شـواهد فراوانـی در سـطح خـرد و کالن نشـان میدهنـد کـه رفتارهـای عاملان اقتصـادی ،تحـت تأثیـر
ایـن آموزههـا قـرار نگرفتـ ه اسـت (پیغامـی .)۱۳۹۰ ،پژوهشهای فراوان در سـایر کشـورها نیـز بیانگر این
اسـت کـه آ گاهـی از آموزههـای دینـی بهتنهایـی بـر رفتـار اثـر نگذاشـته و باعث انطبـاق رفتار بـا آموزهها
نمیشـود (مکنـزی مـور و اسـمیت.)15-11 :1392 ،
پیمایشهـای فـراوان انجامشـده ،نشـان میدهنـد كـه بخـش قابلتوجهـی از مـردم مسـلمان ،بـه
عوامـل انگیزشـی نیـز توجـه دارنـد؛ یعنـی به پیامدهای عمل به آموزه اسلامی ،واقف هسـتند .آنها بیان
میدارنـد :اسـراف گنـاه اسـت و هزینـه معنـوی دارد .همچنیـن اظهـار میدارنـد کـه اسـراف ،منابـع را از
بیـن میبـرد و برایشـان هزینـه مـادی هـم دارد .امـا در عمـل ،پایبنـد بـه اعتقـاد خـود نیسـتند (موسـایی،
)33-53 :1386؛ یعنی بین نظر و عمل شـکاف وجود دارد .به قول هزلیت ،)19 :1392( 2اسـرافکار
میدانـد کـه بهسـمت بدهـکاری و فقـر آتـی ،گام برمـیدارد ،امـا اسـراف میکنـد.
یـک پژوهـش میدانـی کـه توسـط یکـی از نگارنـدگان مقالـه حاضـر انجـام شـده اسـت ،در چنـد
كالس دانشـگاهی در دانشـگاههای فردوسـی مشـهد و امام رضا؟ع؟ نشـان داد كه سـطح اولیه آ گاهی
ّ
 . 1حد کفاف برای یک فرد یا یک خانواده ،نقطهای است که با افزایش تخصیص درآمد به یک کاالی ضروری ،مصرف
کاالی ضروری دیگر کمتر نشود و با توجه به محدودیت درآمدی ،همه نیازهای جسمی و روحی آن فرد یا خانواده ،تأمین گردد.
2. Hazlitt

در ذهـن دانشـجویان نسـبت بـه برخـی از آموزههـای اقتصـادی اسلام ،شـكل گرفتـه اسـت و نهـاد
خانـواده یـا آموزشوپـرورش رسـمی و غیررسـمی ،الیـه اولیـه آ گاهـی را ایجـاد کردهانـد .آنهـا از میـان
آموزههـای اقتصـادی اسلام ،بـه نهـی دیـن از اسـراف بهعنـوان نخسـتین آمـوزه اقتصـادی اسلام اشـاره
کردهانـد؛ یعنـی اسـراف را دارای هزینـه معنـوی میدانسـتند .پژوهشـگر ،بهمنظـور تحلیـل معنایـی از
دانشـجویان خواسـت كه بهصورت كتبی ،برداشـت خود را از اسـراف بنویسـند .برداشـتهای ذهنی
فومیـل
آنهـا نسـبت بـه اسـراف بسـیار مشـابه بـود .بسـیاری از آنهـا «مصـرف بیـش از انـدازه» یـا حی 
کـردن را بهعنـوان رفتـار اسـرافکارانه میشـناختند .وی بـرای شـفاف شـدن تشـخیص عمـل بـه آموزه،
دو شـاخص بـرای رفتـار فـردی کـه اسـراف نمیکنـد ،تعریـف کـرد:
 .1توانمندی برای پاسـخگویی نسـبت به نحوه تخصیص درآمد به مخارج مصرفی :به این معنی که ا گر
یـک عضـو خانـواده بخشـی از درآمـد خـود را بـه کاال یـا خدماتـی تخصیـص داد ،حاضـر باشـد در مقابل
تخصیـص درآمـد خـود ،بـه سـایر اعضـای خانـواده و یا ناظر خارجی بیرون خانواده ،پاسـخگو باشـد.
 .2تغییـر نکـردن میـزان تخصیـص ،پیـش و پـس از نظـارت :بهعبـارت دیگـر ،تفاوتـی در تخصیـص
درآمـد وی بـه مخـارج مصرفـی پیـش و پـس از نظارت سـایر اعضـای خانواده و یا ناظـر خارجی ایجاد
ً
نشـود .مثلا رفتـار عضـو خانـواده (بهعنـوان مثـال سرپرسـت خانـواده) در تخصیـص  10000واحـد پـول
بـه کاال و خدمـات ،پیـش و پـس از نظـارت عضـو دیگـر خانـواده یـا ناظـر بـرون خانـواده ،تغییـر نکند.
آنهـا بـا درنظـر گرفتـن دو شـاخص بـاال و بـا وجـود آ گاهـی از تعریـف ،و ّ
تصـور هزینـه معنـوی و
مادی برای اسـراف ،با ارائه شـواهدی ،خود و خانوادهشـان را اسـرافکار میشـناختند .این امر نشـان
میدهـد کـه اطالعـات ،شـناخت و آ گاهـی و حتـی انگیـزه داشـتن در مـورد آمـوزه ،بهتنهایـی تأثیـر
قابلتوجهـی بـر رفتارهـا نمیگـذارد (مکنـزی مـور و اسـمیت .)14 :1392 ،انجـام اینگونـه پژوهشهـا در
ایـران بهعنـوان یـک کشـور اسلامی ،ضـروری بهنظـر میرسـد ،زیـرا یکـی از كارهـای مهـم در راسـتای
ُ
تحقق نظام اقتصادی اسلام ،رفتارسـازی از سـطح خرد اسـت (صدر)408 :1350 ،؛ لذا ،در نخستین
گام بایـد عواملـی كـه موجـب تأثیرگـذاری آ گاهـی از آمـوزه اقتصادی اسلام بر رفتار اقتصادی مسـلمان
میشـوند را شناسـایی کـرد .مخـارج مصرفـی بهعنـوان یـک رفتـار اقتصـادی ،نمادی از سـبک زندگی
شهـا و
اسـت (کاویانـی .)36 :1391 ،سـبک زندگـی «پدیـدهای اسـت کـه باورهـا ،ارزشهـا ،دان 
صالحیتهـای فـردی را در موقعیتهـای اجتماعـی _فـردی متبلـور میکنـد (موسـیپور.»)1 :1392 ،
مصاحبه با صاحبنظران اقتصاد اسالمی درباره «رفتار مصرفکننده مسلمان» نشان داد كه این
موضـوع ،میانرشـتهای و چندوجهـی اسـت و بایـد از دیدگاههـای کارشناسـان در حوزههـای مختلـف
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علـوم تربیتـی ،روانشناسـی و جامعهشناسـی نیـز اسـتفاده کـرد .سـیدجوادین و اسـفیدانی ()1 :1391
نیـز معتقدنـد «دانـش رفتـار مصرفکننـده ،دانشـی میانرشـتهای اسـت کـه از علـوم مختلفـی همچـون
اقتصـاد ،جامعهشناسـی و روانشناسـی بـرای توضیـح رفتـار مصرفکننـدگان در بازار اسـتفاده میکند».
ل اقتصـادی ،بایـد از
اقتصاددانـان رفتـاری نیـز معتقدنـد بـرای واقعگرایـی در تجزیـه و تحلیـ 
نظریههـای روانشناسـی و جامعهشناسـی بهـره بـرد .کاتونـا و مـورگان )1980( 1تصر یـح میکننـد کـه
شهـا،
«وظیفـه اقتصاددانـان رفتـاری ،اندازهگیـری و تحلیـل اثـر نیتهـا و انگیزههـا ،اعتقـادات ،گرای 
فرهنگهـا و انتظـارات بـر تصمیمـات اقتصـادی اسـت».با توجه به مطالب ارائ هشـده ،پرسـش اصلی
مقالـه ایـن اسـت کـه «عوامـل واسـطهای و پدیـده محـوری در مسـیر اثرگـذاری آموزههـای اسلامی بـر
كنـش اقتصـادی خانـواده (مخـارج مصرفـی خانـواده) کـدام عوامـل هسـتند؟».
بـا توجـه بـه پیچیدگیهایـی كـه انسـان در هویت فردی ،خانوادگی و جمعی خود دارد ،شـناخت
ّ
ایـن روابـط علـی و معلولـی در مسـیر «عرضـه آمـوزه» تـا «شـكلگیری رفتـار» ،خطـی نیسـت ،امـا میتوان
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بهصـورت روشمنـد ،تعـداد قابلتوجهـی از ایـن عوامل را برشـمرد و با رویكردهـای علمی ،طبقهبندی
و الگوسـازی کرد .الگوی ارائهشـده ،میتواند راهنمایی برای كسـانی باشـد كه دغدغه اصالح رفتار
و تغییـر سـبك زندگـی جامعـه را دارنـد .نتایـج ایـن مقاله نیـز در تدویـن برنامههای مداخلـهای بهمنظور
فرهنگسـازی بـرای نهادینـه کـردن آموزههای اقتصاد اسلامی مؤثـر خواهد بود.
بهدلیـل نقـش اساسـی خانـواده در تعییـن تخصیـص درآمد به مخـارج مصرفی ،واحـد تحلیل این
مطالعـه ،خانـواده درنظـر گرفتـه شـده اسـت .منظـور از خانواده« ،خانواده هسـتهای» اسـت كه «واحد
بنیـادی جامعـه» و كوچكتریـن گـروه اجتماعـی اسـت .ایـن نهـاد ،یک سـازمان کوچک و دسـتکم
شـامل دو نفـر (زن و شـوهر) اسـت كـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف مشـخصی ،بهصـورت مشـترك ،در کنار
هـم فعالیـت میكننـد .اعضـای ایـن گـروه اجتماعـی ،دارای كنـش متقابـل 2هسـتند و به هم احسـاس

3

تعلـق خاطـر دارنـد (رفیعپـور .)109 :1380 ،در ادامـه ابتـدا پیشـینه تحقیـق بـا محور یـت رابطـه دیـن،
آموزههـای دینـی و کنـش اقتصـادی ارائـه و سـپس روش تحقیـق در نظـر گرفتـهشـده بـرای انجـام ایـن
پژوهـش ،بیـان شـده اسـت .پـس از آن ،یافتههـای پژوهـش ،همـراه بـا بحـث و نتیجهگیـری مطـرح ،و
درنهایـت ،پیشـنهادهایی مبتنیبـر یافتههـای مقالـه ارائـه شـده اسـت.
1.Katona & Morgan
2. Interaction
3. Emotion

 .1پیشینه پژوهش

تأثیرپذیـری رفتـار اقتصـادی از دیـن و آموزههـای دینـی یكـی از موضوعـات مـورد توجـه اقتصاددانـان
مسـلمان و غیرمسـلمان بـوده و ایـن آثـار در مجموعـه مقالههـای مرتبـط بـا «اقتصـاد دیـن» و «اقتصـاد
دینـی» ،قابلمشـاهده اسـت.در ایـن قسـمت ،بـه چنـد نمونـه از پژوهشهـای خارجـی و داخلـی كـه
از دیدگاههـای مختلـف ،موضـوع را بررسـی و تبییـن كردهانـد ،اشـاره میشـود .دربـاره موضـوع رابطـه
بیـن «دیـن و رفتـار مصرفكننـده دیـندار» ،میتـوان بـه مقالـه آزى و اهرنبـرگ )1975( 1بـا عنـوان «تابـع
مطلوبیـت فـرد مذهبـی» اشـاره كـرد .ایـن پژوهشـگران ،بـراى تبییـن حضـور مسـیحیان در كلیسـا و
تخصیـص بخشـی از درآمـد بـرای اداره آن ،الگو یـی را طراحـی كردنـد .براسـاس ایـن مـدل ،مطلوبیـت
افـراد ،تابـع لـذت در دنیـا و آخـرت اسـت و افـراد در راسـتای حدا کثـر کـردن مطلوبیـت دنیـا و آخـرت،
زمـان و دارایـى خـود را بـه فعالیتهـاى غیرمذهبـى و همچنیـن فعالیتهـاى مذهبـى ،تخصیـص
مىدهنـد .ایـن مـدل ،بـا جایگزینـی بیـن زمـان بـا پـول بـرای انجـام امـور مذهبـی ،رفتـار انسـان مسـیحی
را تبییـن میكنـد.
ویلكـس ،بارنـت و هـاول ،)1986( 2نیـز در پژوهشـى دربـاره رابطـه «دیـندارى» و «عوامـل
تعیینكننـده مصـرف»« ،میـزان دیـندارى» را بـا چهـار عامـل «درنظـر گرفتـن زمـان بـرای رفتـن بـه
كلیسـا»« ،اهمیـت دادن بـه ارزشهـاى مذهبـى»« ،پذیـرش درونـى مذهـب» و «اعتقـاد بـه ارزشهـاى
مذهبـى» مـورد سـنجش قـرار دادهانـد .آنهـا بـا انجـام ایـن پیمایش ،بین دیـندارى و مقـدار هزینههاى
دوره زندگـى ،درآمـد ،سـن ،جنـس و ماننـد آن در آمریـكا بـه رابطـه معنـاداری دسـت یافتهانـد .در
ایـن پژوهـش ،دیـن محـدود بـه اعمـال عبـادی (حضـور در کلیسـا یـا کمـک بـه کلیسـا) شـده و عامـل
تقسـیمکننده زمـان و پـول بـه دو بخـش بـوده اسـت.
این درحالی است که ممکن است آموزههای دینی ،کیفیت و کمیت بخش دیگر (فعالیتهای
غیرمذهبـی) فـرد مسـیحی ،و بـه تبـع آن ،مطلوبیـت او را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .بهعنـوان مثـال ممکـن
اسـت در ایـن دیـن ،آموزههایـی ماننـد قناعـت کـردن وجـود داشـته باشـد کـه امـری ستودهشـده بـوده و
پـاداش اخـروی داشـته باشـد و فعالیتهـای غیرمذهبـی را نیـز بهطـور مسـتقیم تحـت تأثیـر قـرار داده و
در صـورت رعایـت آنهـا مطلوبیـت نیـز تغییر کند.
1. Azzy & Ehrenberg
2. Wilkes, Burnett & Howell
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مطالعاتـی ماننـد پژوهشهـای کاهلـه 1و همکاران ( ،)2005پپـر ،)2007( 2مخلیص ،)2009( 3چوی

4

( )2009و کالوبـرت )2010( 5ماننـد مطالعـات بـاال ،دیـن را محـدود بـه بخشـی از زندگـی نکـرده و آن را
ارزشسـاز و بـه تبـع آن رفتارسـاز و تغییردهنـده سـبک زندگـی دانسـتهاند .تعدادی از ایـن پژوهشها با
بررسـی تطبیقـی رفتـار دیـنداران در ادیـان مختلـف ،اثبـات کردهانـد کـه نحـوه مصـرف و خریدشـان
تحت تأثیر تغییرات دین و میزان دینداری تغییر کرده است .کاهله و همکاران ( )2005در پیمایشی
میدانـی کـه بهصـورت رو در رو بـا  1500نفـر از مصرفکننـدگان در سـنگاپور داشـتهاند ،اثبـات کردهاند
کـه دیـن ،دیـنداری و ارزشهـا تأثیـر قابلتوجهـی بر سـبک زندگـی و رفتار مصرفکننـدگان دارد.
پپـر ( ،)2007در مقالـه «مسـیحی بـودن و مصـرف پایـدار ،»6بـه بررسـی رابطـه دیـن ،خوشـبختی
و رفتـار مصرفـی میانهروانـه ،پرداختـه اسـت .همچنیـن وی و همـکاران ( ،)2009در مقالـه دیگـری
بـا رویکـرد روانشناسـی اجتماعـی در چارچـوب نظریـه ارزش شـوارتز ،7بـرای حـل معضلات
زیسـتمحیطی ناشـی از مصرف نامتعادل ،به بررسـی و آزمون ارزشهایی پرداختهاند که به مصرف
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آ گاهانـه و میانهروانـه انگیـزه میدهـد .او میـزان اثـر دیـن و دینـداری را بـر شـکلگیری مصـرف آ گاهانه
و میانهروانـه مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .مخلیـص ( )2009در مقالـه «ارتبـاط و سـنجش دیـنداری
بـا رفتـار مصرفکننـده» ،بـه بررسـی تأثیـر دیـنداری بـر جهتگیـری خریـد مصرفکننـده پرداختـه
اسـت .او بـا توزیـع پرسـشنامه بیـن  300نفـر از مسـلمانان ،بوداییهـا و مسـیحیان در کواالالمپـور ،تأثیر
دیـن و دیـنداری را بـر مؤلفههـای جهتگیـری خریـد نشـان داده اسـت .گرایـش بـه خر یـد بـدون
اندیشـیدن و برنامهریـزی قبلـی و اطلاع از قیمـت ،بـا مذهـب ارتبـاط دارد .او نشـان داده اسـت کـه
انسـانهای دیندارتـر ،بیـش از دیگـران بهدنبـال کیفیـت میرونـد و کمتـر بـدون برنامهر یـزی قبلـی
اقـدام کـرده و هنـگام خریـد هـم در قیمـت کاالها بیشـتر دقـت میکنند .چـوی و همکارانش (،)2009
ارتبـاط بیـن دیـنداری و اسـتفاده از منابـع آ گاهـی از محصـوالت را در میـان مصرفکننـدگان کـرهای
بررسـی کردهانـد .آنهـا بـا درنظر گرفتن شـاخصهایی نشـان دادهاند که میزان دیـنداری بر بهکارگیری
منابـع آ گاهـی (تبلیغـات) تأثیـر گذاشـته و افـراد مذهبیتـر محتاطتـر از دیگـران عمـل میکننـد.
1. Kahleh
2. Pepper
3. Mokhlis
4. Choi
5. Klaubert
6. Sustainable Consumption
7. Schwartz Value Theory

کالو بـرت ( ،)2010تأثیـر بـاور مذهبـی را بـر تصمیمگیریهـای اقتصـادی خانوادههـای آمریکایـی
سـنجیده اسـت .یافتههـای وی نشـان میدهـد کـه مسـیحیان کاتولیـک و پروتسـتان نسـبت بـه افـراد
بیدیـن ،مصـرف کمتـر و پسانـداز بیشـتری دارنـد.
تهـای
در ایـران و سـایر جوامـع اسلامی ،بهدلیـل وجـود آموزههـای صریـح دیـن اسلام دربـاره فعالی 
اقتصـادی ،کتابهـا و مقالههـای زیـادی در دو سـطح خـرد و كالن منتشـر شـده اسـت كـه بـه برخـی از
آنهـا اشـاره خواهـد شـد .پیشفـرض اینگونه مطالعات« ،پذیرش قابلیت نفـوذ آموزههای دینی در رفتار
اقتصـادی عامـل اقتصـادی مسـلمان» اسـت .آنهـا به تبییـن این مطلـب پرداختهاند كه دین بـرای تمام
عرصههـای زندگـی ازجملـه مخـارج مصرفـی ،آموزههایـی را عرضـه کـرده و میتوانـد در ترسـیم الگـوی
مطلـوب رفتـار مصرفكننـد ه مسـلمان ،ایفـای نقـش کنـد .موسـایی ( ،)1386در طرح پژوهشـی خود با
رویکـرد رفتارشناسـی اقتصـادی بـه بررسـی میزان اعتقاد مردم شـهرهای اصفهان ،بهبهـان ،بندرعباس و
تهـران بـه رفتارهـای توصیهشـده در اسلام در حوزههـای مختلـف تولیـد ،معاملات و مصـرف پرداختـه
اسـت .وی بـا درنظـر گرفتـن شـاخصهایی ،میـزان اعتقـاد مردم بهبهـان ،تهران و اصفهـان و بندرعباس
را بـه رفتارهـای مطلـوب دینـی در حـوزه مصـرف (عدم اسـراف و تبذیر) محاسـبه کرده اسـت.
عزتـی ( ،)1382در مطالعـهای بـا وارد كـردن عنصـر ایمـان در تابـع مطلوبیـت مصرفكننـده
مسـلمان ،اثـر ایمـان مذهبـی را بـر رفتـار مصرفكننـده ،تبییـن کـرده اسـت .وی فـرض میگیـرد کـه هـر
فـردى دو نـوع دارایـى بهنـام مـال و زمـان دارد کـه قابلیـت جانشـینى دارند و سـپس چارچـوب رفتاری
مصرفكننـده مسـلمان را تشـریح كـرده اسـت .او بـا اسـتخراج تابـع مطلوبیـت فـرد مسـلمان ،اثبـات
كـرده اسـت كـه تغییـرات و شـیب ایـن تابـع ،متأثـر از ایمـان او بـه آخـرت و پـاداش اخـروى اسـت.
عزتـی ( ،)1388در مقالـه دیگـری بـا عنـوان «اثـر سـرمایه مذهبـی بـر مصـرف» ،بـه روش تحلیلـی و
توصیفـی اثبـات میکنـد کـه مذهـب بر وضعیت اقتصـادی و اجتماعی ،آثار مثبتـی دارد و وجود ایمان
کافـی و نیـز سـرمایه مذهبـی مناسـب و کافـی در جامعـه ،موجـب تغییر مقـدار مصرف طبقـات جامعه،
نـوع کاالهـا و خدمـات مصرفـی افـراد و نیـز تغییـر توزیـع مقادیـر درآمـد و مصـرف در جامعه میشـود.
حسـینی ( ،)1388در مقالـه «الگـوی مطلـوب مصـرف مسـلمان ،در چارچـوب الگوی تخصیص
درآمـد» بـا مدلسـازی ،تبییـن میكنـد كـه تصمیمگیـری دربـاره انتخـاب کمیـت و کیفیـت مطلـوب
تخصیـص درآمـد بـه تأمیـن نیازهـای گونا گـون زندگـی ،از مسـائل بنیـادی اقتصادی اسـت .در اقتصاد
مرسـوم ،بهدلیـل مبانـی خـاص مکتـب سـرمایهداری ،مفهـوم کانونـی ایـن مسـئله« ،مصـرف» بـوده و
بیشینهسـازی مطلوبیـت ناشـی از آن ،هـدف رفتـار مصرفکننـدگان اسـت .در منابـع اسلامی مفهـوم
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کانونـی ایـن مسـئله ،انفـاق (بهمعنـای عـام) اسـت که تمـام هزینههـای زندگی اعم از مخـارج مصرفی،
مخارج مشـارکتهای اجتماعی و مخارج سـرمایهگذاری را شـامل میشـود .هدف مقاله وی ،کشـف
و تبییـن الگـوی مطلـوب تخصیـص درآمـد فـردی در چارچـوب نگـرش اسلامی بـوده اسـت.
موسـایی ( ،)1386در مقالـهای درصـدد پاسـخگویی بـه این پرسـش اساسـی بوده اسـت که درجه
اعتقـاد بـه منـع اسـراف در جامعـه مـورد مطالعـه چقـدر اسـت؟ و در عمـل ،مـردم تـا چـه انـدازه بـه منـع
اسـراف پایبنـد هسـتند؟ آیـا رابطـه معناداری بین متغیرهای سـاختاری و زمینهای جامعـه مورد مطالعه
بـا میـزان اعتقـاد و التـزام بـه منـع اسـراف وجـود دارد یا نـه؟ روش پژوهش وی ،انجـام پیمایش با نمونه
 400خانـواری از مـردم شـهر یـزد بـوده کـه بهطـور کامـل بهصـورت تصادفـی انتخـاب شـده و اطالعـات
بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامه ،گـردآوری شـده اسـت .نتیجـه بهدسـتآمده حا کـی از ایـن اسـت
کـه حـدود  57درصـد از خانوارهـای مـورد بررسـی بهطـور کلـی مرتکـب اسـراف در مصـرف و مخـارج
مصرفـی میشـوند و هرچـه میـزان اعتقـاد به منع اسـراف کمتر میشـود ،اسـراف افزایـش مییابد .میزان
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اعتقـاد و التـزام بـه منـع اسـراف بهصـورت رفتـار مصرفـی بـا برخـی از متغیرهـای سـاختاری و زمینـهای
ماننـد جنـس ،سـن ،وضعیـت تأهل ،نوع شـغل ،میـزان درآمد و میـزان مخارج خانوار ،رابطـه معناداری
دارد .ایـراد مقالـه یادشـده ایـن اسـت کـه نویسـنده دالیـل بهکارگیـری یـا بـهکار نرفتـن آمـوزه اسلامی در
مخـارج مصرفـی خانـواده را بررسـی نکـرده اسـت؟ همچنیـن نقـد دیگر مطالعه این اسـت کـه خانواده
را بهصـورت یکتایـی فـرض کـرده و تعاملات درون خانـواده را مـورد توجـه قـرار نـداده اسـت.
در پژوهـش دیگـری ،موسـایی ( )1388بـا اسـتفاده از روش تحلیلـی _ توصیفـی بـه تبییـن «اثـر
فرهنـگ بـر الگـوی مصـرف» پرداختـه اسـت .یافتههـای مقالـه وی نشـان داده اسـت كـه مؤلف ههـای
اصلـی مصـرف ،تركیـب كاالهـای مصرفـی و چگونگـی مصـرف ،در بسـتر فرهنـگ جامعـه ،شـكل
میگیـرد و قواعـد اسلامی حا كـم بـر مصـرف نیـز ،هـر سـه مؤلفـه را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد.
بیدآبـاد ( ،)1389بـا مدلسـازی ،بـه بررسـی آثـار رعایت نکردن اعتدال (اسـراف كـردن) در رفتار
مصرفکننـده و تولیدکننـده پرداختـه اسـت .او رفتـار مصرفکننـده را از لحـاظ کار و فراغـت ،در
ت دادهشـده در اثـر
ارتبـاط بـا اسـراف مـورد بررسـی قـرار داده و ثابـت کـرده اسـت کـه میـزان از دسـ 
اسـراف ،بایـد از طریـق کار بیشـتر ،جبـران شـود تـا رفـاه وی ثابـت بمانـد .او میگوید که ا گـر آموزههای
اقتصـاد اسلامی در شـا کله الگـوی مصـرف تقویـت شـود ،میتـوان این فرآیند را بهسـمت رفتـار معتدل
مصـرف سـوق داد؛ در غیـر اینصـورت ،جامعـه ،بهسـمت صـرف تمـام سـرمایه خـود و اندیشـه «فقـط
تولیـد _فقـط مصـرف» کشـیده خواهـد شـد.

همچنیـن صافـی دسـتجردی و نظرپـور ( )1393اثـر مذهـب بـر رفتـار مصرفکننـده را بـا مطالعـه
مـوردی (زنـان متأهـل اصفهـان) بررسـی کردهانـد .آنهـا بـا رویکـردی جامعهشـناختی و بـا اسـتفاده از
مبانـی نظـری اقتصـاد اسلامی بـه بررسـی ُبعدهـای چهارگانـه مذهـب (مناسـکی ،تجربـی ،پیامـدی و
شـناختی) بـر رفتـار و نگـرش رفتـار مصرفکننـده خانوارهای شـهر اصفهان (زنان متأهـل) پرداختهاند.
فرضیـه اصلـی پژوهـش ،وجـود رابطـه بیـن بعدهـای مذهبـی بـودن بـا نگـرش بـه مصـرف اسـت.
یافتههـای آنهـا نشـان داد کـه ابعـاد گونا گـون مذهبـی بـودن بـا نگـرش بـه مصـرف ،رابطـه معنـیداری
دارنـد .از سـوی دیگـر ،نگـرش بـه مصـرف بـا رفتـار مصرفـی رابطـهای مثبـت دارد.
پیشـینه تحقیـق نشـان میدهـد کـه بسـیاری از اقتصاددانـان مسـلمان و غیرمسـلمان بـه نقـش
رفتارسـاز دیـن و آموزههـای دینـی و پیامدهـای آنهـا اذعـان کردهانـد ،امـا بـا وجـود شـواهد فراوانـی
مبنیبـر ناهمسـویی رفتـار بسـیاری از خانوادههـای مسـلمان بـا آموزههـای اقتصـادی اسلام ،بـه ایـن
امـر نپرداختهانـد کـه چـه متغیرهایـی بسـتر سـازگاری رفتـار اقتصـادی بـا آموزههـای اسلامی را فراهـم
میکنـد .شناسـایی ایـن عوامـل بهمنظـور رفتارسـازی ،هـدف ایـن پژوهـش بـوده اسـت؛ ضمـن اینكـه
واحـد تحلیـل ایـن مطالعـه «فـرد» نیسـت ،بلكـه «خانـواده» اسـت.
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 .2روش تحقیق

روش ایـن پژوهـش ،کیفـی بـا رویكـرد اسـتقرایی و روش نظریهپـردازی دادهبنیـاد 1اسـت .نظریههـای
استخراجشـده از ایـن روش میتواننـد ضمـن توضیـح دادن و تبییـن کـردن ،چارچـوب عملیاتـی
کـردن را هـم ارائـه داده و کاربردپذیـر باشـند .ایـن روش ،از نظـر پارادایمـی و نظـری بـر اصـول پارادایـم
تفسـیرگرایی اجتماعـی اسـتوار اسـت و فـرض میگیـرد کـه انسـانها عاملهـای هدفمنـدی هسـتند کـه
نقـش فعالـی در تفسـیرکردن و پاسـخگویی بـه مسـئله ایفا میکنند؛ یـا بهعبارت دیگـر ،موجوداتی مبتکر و
معناسـاز هسـتند کـه بـه جهـان اجتماعـی خود معنا و نظـم میبخشـند (محمدپـور.)313-347 :1390 ،
راهبـرد پژوهـش نظریـه دادهبنیـاد ،میتوانـد بـرای کشـف مسـائل فرهنگـی دربـاره سـازمانها (ترنـر،2
1981؛  ،)1988رفتارهـای مصرفکننـدگان (هوسـتون و ونکاتـش )1996 ،3و ...اسـتفاده شـود .منابـع
جمـعآوری اطالعـات در روش نظریـه بنیـادی در دو دسـته ،طبقهبنـدی میشـوند؛ منابـع اولیـه ،کـه
1. Grounded Theory
2. Turner
3. Houston & Venkatesh

شـامل مصاحبههای ضبطشـده ،مشـاهدههای مشـارکتی و ثبت مصاحبهها اسـت و منابع ثانویه ،که
ادبیـات تحقیـق ،مجلههـا و فصلنامههـا را دربـر میگیـرد .در تحقیـق مبتنـی بـر نظر یـه بنیـادی ،فرآینـد
جمـعآوری ،نظمدهـی و تجزیهوتحلیـل دادههـا بـه هـم وابسـتهاند و همزمـان انجـام میشـوند.
ً
معمـوال پژوهشـگران زمانـی از نظریـه بنیـادی اسـتفاده میکننـد که موضـوع مورد نظر آنهـا ،در بخش
مـروری بـر ادبیـات تحقیـق تـا حـدودی نادیـده گرفتـه شـده باشـد؛ درنتیجـه ،آنهـا نظر یـ ه خـود را از
زمینـه مـورد مطالعـه بیـرون میکشـند .البتـه در روش کیفـی ،تصریـح شـده اسـت کـه هیـچ پژوهشـگری
شهـا (عقایـد و احساسـات) ،بـه بررسـی در مـورد موضوع مـورد مطالعه
بـا ذهـن خالـی از اطالعـات و ارز 
نمیپردازد ،اما بایسـتی تا حد امكان از هجوم ارزشها در پژوهش جلوگیری كرد (ایمان و محمدیان،
41 :1387؛ ذوالفقاریان و لطیفی .)15 :1390 ،در مرحله جمعآوری داده ،نمونهگیری ،بهطور هدفمند
انجـام شـده اسـت .نمونهگیـری نظـری ،شـیوهای از جمـعآوری داده بـر مبنـای مفاهیـم و موضوعـات
اسـت کـه از داده ،نشـأت میگیـرد .نمونهگیـری از افـراد تـا زمانـی ادامـه خواهـد یافـت کـه طبقـهای بـه
اشـباع برسـد .اشـباع نظـری ،هنگامـی رخ میدهـد کـه طبقـه تـازهای از دادههـا قابـل اسـتخراج نیسـت.
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جمـعآوری دادههـا بـه ایـن روش انجـام شـده اسـت کـه پـس از یـك مطالعـه اسـنادی دربـاره
آثـار صاحبنظـران و بـا اسـتفاده از روش «گلولـه برفـی» 20 ،نفـر از اندیشـمندان از دانشـگاههای امـام
صادق؟ع؟ ،تهران ،تربیت مدرس ،فردوسـی مشـهد ،علوم رضوی ،مفید قم ،اصفهان ،پژوهشـگاههای
فرهنـگ و اندیشـه اسلامی ،حـوزه و دانشـگاه و پژوهشـكده مطالعـات اسلامی در علـوم انسـانی و حوزه
علمیـه مشـهد مقـدس انتخـاب شـدند .اهـداف ،مفروضات و پرسـش پژوهـش از طریق ایمیل ،فرسـتاده
شد و زمانی برای مصاحبهها تنظیم گردید .در نامهای به تمامی مصاحبهشوندگان ،اطمینان داده شد
کـه مشـخصات آنهـا در گزارشهـای منتشرشـده از تحقیـق ،فـاش نخواهـد شـد.
در ایـن مطالعـه ،بـا  10نفـر از صاحبنظـران اقتصـاد اسلامی مصاحبـه حضـوری انجـام شـد .نظـر
دو نفـر دیگـر از صاحبنظـران ایـن بـود کـه از نوشتههایشـان اسـتفاده شـود .نظـر اقتصاددانان اسلامی
این بود که از دیدگاه کارشناسـان حوزه علوم تربیتی ،روانشناسـی و علوم اجتماعی نیز اسـتفاده شـود
حشـده در
کـه در ایـن راسـتا چهـار نفـر مـورد مصاحبـه قـرار گرفتنـد .همچنیـن از مجموعـه مباحـث مطر 
سلسـله جلسـههایی كـه بهطـور همزمـان در مـورد موضـوع «ارزش و كنـش» در پژوهشـكده «مطالعـات
اسلامی در علوم انسـانی» دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار گردید ،اسـتفاده شـد .جمعآوری دادهها تا
حـد اشـباع و تکـراری شـدن دادهها ادامـه یافت.
در ابتـدای هـر مصاحبـه حضـوری ،مقدمـه و اهـداف موضـوع بـرای مخاطـب تبییـن ،و سـؤال

پژوهـش پرسـیده شـد و در پـی پاسـخهای مشـارکتکننده ،سـؤالهای فرعـی مطـرح شـدند .مـدت
مصاحبـه بـا توجـه بـه میـزان پاسـخدهی مشـارکتکنندگان از  45دقیقـه تـا  90دقیقـه طـول کشـید.
بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا از روش تحلیـل مقایسـهای مـداوم و بـه شـیوه اشـتراوس و کوربیـن ()2008
اسـتفاده شـد .پـس از انجـام مصاحبههـا ،مباحـث ،متناسـب بـا پاسـخ دقیـق پرسـش ،اسـتخراج شـد
و سـعی گردیـد پیـش از اقـدام بـه مصاحبـه بـا مشـارکتکننده بعـدی ،دادههـا کدگـذاری شـوند .سـه
مرحلـه کدگـذاری بـاز ،محـوری و انتخابـی 1روی دادههـا بـه شـیوه «کدگـذاری بـا جملـه یـا پارا گـراف»
انجـام شـد .ابتـدا کدهـای بـاز از متـن مصاحبههـا کـه همـان عبارتهـای شـرکتکنندگان اسـت،
اسـتخراج گردیـد .کدهـای بهدسـتآمده بـا کدهـای پیشـین ،مقایسـه و کدهایـی کـه از نظـر مفهومـی
شـبیه یکدیگـر بودنـد در یـک طبقـه قـرار گرفتنـد و بهتدریـج ،طبقههـا شـکل میگرفتنـد .طبق ههـا بـا
یکدیگـر مقایسـه شـده و یـا در برخـی از مـوارد ،یـک طبقـه بـه دو یـا چنـد طبقه دیگر ،تفکیک میشـد
و یـا محـل کـد ،از یـک طبقـه بـه دو یـا چنـد طبقـه دیگـر تغییـر پیـدا میکـرد تـا درنهایت طبقـه محوری
بهدسـت آمـد .کدگـذاری انتخابـی نیـز ارتبـاط طبقههـا را بـا یکدیگـر آشـکار کـرد.
بـرای اعتبارسـنجی در روش کیفـی ،چنـد راهبـرد ارائه شـده اسـت .صاحبنظـران روش تحقیق،
معتقدنـد بـرای ایـن اقـدام بایـد دسـتکم از دو راهبـرد اسـتفاده شـود (دلخـواه و همـکاران:1390 ،
99؛ بـه نقـل از کرسـول)2007 ،؛ مالقاتهـای مکـرر و طوالنـی یـا درگیـر شـدن بـا موضـوع ،تکثرگرایـی
مکانـی و تکثرگرایـی شـرکتکنندگان ،تحلیـل مـورد منفـی ،شفافسـازی چارچوبهـای مطالعـه
توسـط پژوهشـگر ،بررسـی یـا وارسـی عضـو ،تشـریح زیـاد و تفصیلـی و بازبینـی خارجـی ،راهبردهـای
اعتبارسـنجی پژوهـش هسـتند .از ایـن چنـد راهبـرد ،چهـار راهبـرد درگیـر شـدن مكـرر و طوالنـی بـا
موضـوع ،تکثرگرایـی مکانـی و تکثرگرایـی شـرکتکنندگان و بازبینـی خارجـی و بررسـی و وارسـی
تعـدادی از مشـارکتکنندگان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد .بـرای درگیـر شـدن بـا موضـوع ،بـا فواصـل
زمانـی متفـاوت ،فایلهـای صوتـی چندینبـار گـوش داده شـدند و دیدگاههـای مشـارکتکنندگان
دوبـاره بررسـی شـدند .بـرای تكثرگرایـی مكانـی و تكثرگرایـی شـركتكنندگان ،صاحبنظرانـی از
دانشـگاهها و مرا كز پژوهشـی و رشـتههای مختلف انتخاب شـدند .برای بررسـی و وارسـی عضو ،متن
قسـمتهای پیادهشـده و جدولهـای كدگذار یشـده در اختیـار چنـد نفـر از مشـاركتكنندگان قـرار
گرفـت .جدولهـای كدگذار یشـده در اختیـار چنـد ناظـر خارجی نیز قرار گرفـت .بازنگری حضوری
و غیرحضـوری توسـط برخـی از شـرکتکنندگان بـرای تأییـد دادههـا و پـی بـردن بـه اعتبـار آنهـا انجـام
1. Open, Axial & Selective Coding
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شـد و از آنـان خواسـته شـد کـه نظـر خـود را دربـاره یافتههـای تحقیـق در مرحلـه کدگـذاری اول و دوم،
و اینکـه آیـا طبقهبنـدی انجامشـده طبـق دیدگاههـای مشـارکتکنندگان اسـت یـا نـه ،بیـان کننـد .در
مـورد نتایـج استخراجشـده ،توافـق در سـطح قابلقبولـی وجـود داشـت .آنهـا تناسـب یافت ههـا را مـورد
تأییـد قـرار دادنـد و اصالحـات پیشـنهادی آنهـا نیـز اعمـال شـد.
 .3یافتههای پژوهش

در مرحلـه نخسـت ،پژوهشـگران ،پـس از پیـاده کـردن قسـمتهای مربـوط بـه موضـوع ،بـا مـرور
مجموعـه دادههـای بهدسـتآمده ،تلاش کردنـد مفاهیـم اولیـه را شناسـایی و اسـتخراج کننـد .آنهـا
هیـچ محدودیتـی بـرای نامگـذاری مقولههـا نداشـتند و بـا ذهنـی بـاز بـه نامگـذاری مقولههـا پرداختنـد
(محمدپور .)330 :1390 ،این کدگذاری در دو سطح انجام شد .در سطح نخست (کدبندی اولیه)
 150مؤلفـه ،اسـتخراج شـد .در سـطح دوم ،ایـن مؤلفههـا در  12مقولـه عمـده ،مفهومسـازی شـدند .این
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دوازده مقولـه و برخـی از مؤلفههـای آن عبارتنـد از:
 .1اعتقـاد بـه هدفمنـدی زندگـی و نظـام پاسـخگویی در آخـرت :ایـن دسـته از مؤلفههـای مطرحشـده ،مر بـوط
بـه جهانبینـی اعضـای خانـواده اسـت .دیـدگاه تکتک اعضـای خانواده در مورد خـدا و صفاتش،
انسـان و صفاتـش ،دنیـا و صفاتـش و وضعیـت پـس از مـرگ و صفاتـش در میـزان اعتقـاد اعضـای
خانـواده بـه «هدفمنـدی زندگـی و نظـام پاسـخگویی در آخـرت» تجلـی پیـدا میکنـد و برای اسـتخراج
روش و منـش زندگـی از کتـاب و سـنت انگیـزه ایجـاد میکنـد .میـزان ایـن اعتقـادات در میـزان نفـوذ
آمـوزه اقتصـادی اسلام در کنـش اقتصـادی خانـواده مسـلمان ،مؤثـر اسـت؛
 .2كیفیـت انتقـال آمـوزه اقتصـاد اسلامی :عالوهبـر انتقـال دانـش در مـورد آمـوزه اسلامی ،جامـع بـودن
تسـازی و الگوسـازی برای اعضای خانواده ،خودخوبفهمی منتقلکننده،
آموزههای اسلامی ،مهار 
خودعاملـی منتقلکننـده ،و نافـذ بـودن کالم نیـز الزم اسـت؛
 .3كیفیـت درك آمـوزه اقتصـاد اسلامی توسـط اعضـای خانـواده :توانمند شـدن عضو خانـواده بهلحاظ فهم،
کاربـرد ،تحلیـل ،ترکیـب و ارزیابی آموزه؛
 .4و یژگیهـای فـردی ،شـخصیتی و هویتـی اعضـای خانـواده :مجموعـه ویژگیهایـی هسـتند کـه بـا توجـه
بـه ثبـات شـرایط ،هـر فـردی را از فـرد دیگـر در درون خانـواده ،متمایـز میکنـد .بهعنـوان مثـال تفـاوت
جنسـیتی ،تفـاوت وزنـی ،میـزان هـوش یـک عضـو خانـواده نسـبت بـه عضـو دیگـر ،بیمـار بـودن یـک
عضـو از اعضـای خانـواده (جسـمی و روحـی) ،بیقیدوبنـد بـودن یـک عضـو نسـبت بـه عضـو دیگـر،

خوشبینـی ذاتـی یـا بدبینـی ذاتـی ،قـدرت تقلیـد یـا بازتولیـد رفتـار ،خالقیـت و ابتـکار یـک عضـو
نسـبت بـه عضـو دیگـر ،برونگرایـی ،درونگرایـی؛
 .5كمیـت درآمـد خانـواده :یکـی از شـاخصههای طبقه اجتماعی و اقتصادی اسـت .میـزان درآمد خانواده
از محل کاروکسـب ،اجاره ،سـود ،ارث؛
 .6كیفیـت منبـع تأمیـن معیشـت :قانونـی بودن و مشـروع بودن کسـبوکار ،سـختی کسـبوکار ،درونزایی
یـا برونزایـی درآمد؛
 .7تعاملات بایسـته ،بیـن بازیگـران درون خانـواده :مجموعـه کنشهـا و وا کنشهـای درون خانـواده در
راسـتای نهادینـه کـردن آمـوزه اسلامی مثـل نظـارت درونـی ،سـازوکار تشـویق و تنبیـه ،قاطعیـت؛
 .8فرصتیابی و فرصتسـازی تربیتی درون خانواده :الگوسـازی و الگویابی مناسـب ،سـهمیهبندی توزیع
درآمـد بیـن اعضـای خانـواده ،پـرورش خالقیـت اعضـای خانـواده ،آشـنایی بـا سـختی کار سرپرسـت
خانـواده ،اسـتفاده از ظرفیـت پـول توجیبـی ،معاشـرت بـا طبقههای اقتصـادی ضعیفتر؛
 .9قواعـد و هنجارهـای رسـمی و غیررسـمی درون خانـواده :مجموعـه تعهداتـی اسـت کـه هرکـدام از زوجیـن
بـرای شـکلگیری خانـواده ،بههـم میدهند؛ آداب و سـنتهای تحمیلشـده از سـوی خانواده هریک
از زوجیـن ،فاصلـه قـدرت اعضـا (پدرسـاالری ،مادرسـاالری ،فرزندسـاالری) ،جمعگرایـی درونـی،
جمعگرایـی بیرونـی؛
 .10قواعـد و هنجارهـای رسـمی و غیررسـمی برونخانـواده :مجموعـه عوامـل سـاختاری اسـت کـه در کنتـرل
خانـواده نیسـت و از طـرف محیـط اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی و اقتصـادی بـه آن تحمیل میشـود.
سادهسـازی پرداخـت تسـهیالت بانکـی ،کیفیت کاالها و خدمات ،قوانیـن حمایت از مصرفکننده
و تولیدکننـده ،رسـانه ،فنـاوری ،وابسـتگی بـه درآمدهـای نفتـی ،تـورم فزاینـده ،بیثباتـی اقتصـادی،
سیاسـتهای کالن دولتـی؛
 .11درک جمعـی خانـواده از وضعیـت اقتصـادی :میـزان فهـم و قـدرت پیشبینـی و تجزیهوتحلیـل اعضـای
خانـواده از شـرایط اقتصـادی ،حـس تـورم ،حـس ثبـات اقتصادی؛
 .12و یژگیهـای جمعیتشـناختی خانـواده :ایـن دسـته مؤلفههـا بیانگـر ویژگـی جمعیتـی و جغرافیایـی
خانـواده اسـت کـه تغییـر آن بهراحتـی امکانپذیـر نیسـت و در شـرایط موجـود ،تکتـک اعضـای
خانـواده ،در آن محصـور هسـتند .مثـل زندگـی در خانـواده پرجمعیـت یـا کمجمعیـت ،زندگـی در
منطقـه گرمسـیر یـا سردسـیر ،زندگـی در شـهر یـا روسـتا؛
در جدول  ،1نمونهای از كدگذار یهای سطح اول و سطح دوم و توضیح مربوط به آن مشاهده میشود.
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جدول  .1نمونهای از کدگذار یهای سطح اول و دوم
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کدگذاری باز (سطح اول)

کدگذاری باز (سطح دوم)

میزان سهولت ورودی درآمد
میزان احساس اعضای خانواده از سختی کسب
درآمد
کار و کسب قانونی
وجدان کاری نانآوران خانواده
وجود درآمدهای برونزا مثل یارانه ،ارث

کیفیت تأمین معیشت
خانواده

توضیحات

ا گر معیشت نانآور خانواده از کار و کسبهای زیرزمینی
باشد (قانونی نباشد ).یا با وجدان کاری همراه نباشد،
یا بدون احساس سختی و رنج ،وارد زندگی شود،
کنش اقتصادی خانواده (تخصیص درآمد به مخارج
مصرفی) با آموزه اقتصاد اسالمی ناسازگار میشود.

در مرحلـه دوم ،از بیـن مقولههـای یادشـده ،شـش عامـل بهعنـوان عوامـل اصلـی در «تأثیرگـذاری
آمـوزه اقتصـاد اسلامی بـر كنـش اقتصـادی خانـواده مسـلمان» مـورد شناسـایی قـرار گرفتنـد كـه بیـن
ّ
خـود ایـن عوامـل ،روابـط علـی و معلولـی یکسـویه و دوسـویه وجـود دارد و میتواننـد تقویتکننـده
هـم باشـند .ایـن عوامـل ،قابلیـت «قاعدهمندسـازی رفتـار» را دارد و از رفتـار «صالحدیـدی» میکاهـد.
ایـن عوامـل عبارتنـد از .1 :اعتقـاد بـه هدفمنـدی زندگـی و پاسـخگویی در مـورد اعمـال در آخـرت؛ .2
کیفیـت انتقـال آمـوزه؛  .3کیفیـت درک آمـوزه؛  .4تعامالت بایسـته (کنش متقابـل) درون خانواده؛ .5
فرصتیابـی و فرصتسـازی تربیتـی خانـواده؛  .6کیفیـت منبـع تأمیـن معیشـت.
تفسـیر ایـن عوامـل نشـان میدهـد کـه آنهـا ایـن قابلیـت را ایجـاد میکننـد کـه ضمـن تأثیرگـذاری
بـر میـزان آیندهنگـری اعضـا« ،نظـم جمعـی درون خانـواده» را بهعنـوان «مقولـه محـوری» شـكل داده
و اراده جمعـی اعضـای خانـواده را بهسـمت سـازگاری بـا «آمـوزه اقتصـادی اسلام» تقو یـت کننـد،
بهگونـهای كـه ا كثـر اعضـای خانـواده احسـاس كننـد كنش اقتصادیشـان با ایـن آموز ههـا تطبیق پیدا
میکنـد و از «پاسـخگویی در مـورد کنـش اقتصادیشـان» و «نظـارت بـر کنـش» اسـتقبال میکننـد.
«نظـم» ،در لغـت بهمعنـای آراسـتن ،برپـا داشـتن ،ترتیـب دادن كار اسـت .انضبـاط نیـز بهمعنـای نظم
جومـرج ،سـامانپذیری و آراسـتگی اسـت (فرهنـگ معیـن)« .نظـم
و انتظـام ،ترتیـب و درسـتی ،نبـودن هر 
جمعـی درون خانـواده» یعنـی برنامهمحـور بـودن تمام فعالیتهـای خانـواده و برنامهمحور بودن خانـواده،
بهمعنـی جلوگیـری از رفتارهـای صالحدیـدی اعضـای خانـواده و تقویـت رفتارهـای قاعدهمنـد اسـت.
روابـط عوامـل یادشـده بـه ایـن صـورت تفسـیر میشـود کـه افزایـش اعتقـاد بـه هدفمنـدی زندگـی
و پاسـخگویی در مـورد اعمـال در آخـرت ،باعـث افزایـش تقاضـا بـرای کسـب آمـوزه اقتصـادی اسلام
میشـود .در صـورت انتقـال جامـع آمـوزه اقتصـادی اسلام از سـوی عرضهکننـدگان رسـمی و غیررسـمی
آمـوزه اسلامی و فرصتسـازی و فرصتیابـی تربیتـی درون خانـواده ،قـدرت فهـم ،کار بـرد ،تحلیـل،
ترکیـب و ارزیابـی آمـوزه افزایـش مییابـد.
کسـب درآمـد قانونـی و مشـروع ،بسـتر درک صحیـح از آمـوزه اقتصـادی اسلام را فراهـم میکنـد.

امامحسـین؟ع؟ در روز عاشـورا تصریـح کردنـد کـه پـر شـدن شـکم از مـال حـرام ،مانـع شـنیدن پنـد و
انـدرز و عمـل صالـح میشـود.
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«وای بـر شـما چـرا سـا كت نمـی شـوید ،تـا گفتـارم را بشـنوید؟ همانـا مـن شـما را بـه راه هدایـت و
رسـتگاری فـرا میخوانـم ،هركـس از مـن پیـروی كنـد ،سـعادتمند اسـت و هركـس نافرمانـیام كنـد،
از هالكشـدگان اسـت .شـما همگـی نافرمانـیام میكنیـد و بـه سـخنم گـوش نمیدهیـد ،آری در اثـر
هدایـای حرامـی كـه بـه شـما رسـیده و در اثـر غذاهـای حرامـی كـه شـكمهایتان از آنهـا انباشـته شـده،
خداونـد اینچنیـن بـر دلهـای شـما ُمهـر زده اسـت» (الحرانـی ،تحفالعقـول .)۱۷۱ :در حدیـث
قدسـی نیـز خطـاب بـه پیامبـر ا کـرم؟ص؟ آمـده اسـت عبـادت ده جـزء اسـتُ ،نـه جـزء آن کسـب مـال
حلال اسـت (محمـدی ر یشـهری ،1367 ،ج  ،5ص .2059ش  ،)7202شـاید ناظـر بـه بسترسـازی
مـال حلال بـرای فهـم درسـت معـارف و انجـام عمـل صالـح باشـد.
در کنـار همـه ایـن مـوارد ،بایـد کنـش و وا کنشهایـی در درون خانـواده شـکل بگیـرد تـا آمـوزه
اقتصـادی اسلام نهادینـه شـود .نظـارت اعضـای خانـواده بـر همدیگـر ،سـازوکار تشـویق و تنبیـه و
قاطعیـت در مقابـل رفتـار نادرسـت ،باعـث افزایـش درک آمـوزه اقتصـادی اسلام میشـود.
برآینـد ایـن عوامـل باعـث میشـود کـه اعضـای خانـواده از رفتارهـای صالحدیـدی بهسـمت
رفتارهـای قاعدهمنـد و برنامهمحـور سـوق یابنـد و نظـم جمعـی درون خانـواده براسـاس ارزش حاصـل
از آمـوزه اقتصـادی اسلام بـر سـایر ارزشهـای واردشـده بـه زندگـی مسـلط شـود.
هرچـه کیفیـت ایـن عوامـل کمتـر شـود ،شـرایط زمینـهای و مداخلهگـر ،نظـم جمعـی درون خانـواده
را دچـار تالطـم کـرده و رفتارهـا از قاعدهمنـدی بهسـمت رفتـار صالحدیـدی گرایـش مییابنـد و هرچـه
کیفیـت ایـن عوامـل باالتـر باشـد ،تأثیرگـذاری شـرایط زمینـهای و مداخلهگـر ضعیفتر میشـود و اعضای
خانـواده بـه قواعـد حاصـل از آموزه اقتصادی اسلام تـن داده و از رفتارهای صالحدیدی پرهیز میکنند.
در مرحله سـوم ،ارتباط «مقوله محوری» ،با سـایر مقولهها مشـخص میشـود« .کدگذاری انتخابی»،
مهمترین مرحله نظریهپردازی اسـت .پژوهشـگران بهدنبال این هسـتند که از طریق برقراری ارتباط بین
مقولهها ،تصویری خلق کرده و نظریهای را بهصورت داستانواره ایجاد کنند (محمدپور.)340 :1390 ،
نظریـه زمینـهای «نظـم جمعـی درون خانـواده» ،بیـان میکنـد کـه سـازگاری کنـش اقتصادی خانـواده با
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آمـوزه اقتصـاد اسلامی ،تابـع برنامهمحـور بـودن همـه فعالیتهـای خانـواده اسـت .نظـم جمعـی درون
خانـواده ،تابـع کیفیـت انتقـال آمـوزه ،کیفیـت درک آموزه ،کیفیت اعتقاد به نظام پاسـخگویی ،کیفیت
منبـع تأمیـن معیشـت ،فرصتسـازی و فرصتیابـی تربیتـی درون خانواده و کنش متقابل متناسـب بین
یشـود.
اعضـای خانـواده اسـت کـه همافزایـی آنها باعـث دوری از رفتارهای صالحدیدی م 
در صـورت بـاال رفتـن و همافزایـی عوامـل شـشگانه یادشـده ،آمـوزه اقتصـادی اسلام ب هصـورت
ارزش مسـلط بـر سـایر ارزشهـای مهاجـم ،نظـم جمعـی درون خانـواده را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد و
رفتـار اعضـای خانـواده را قاعدهمنـد میکنـد .پیامـد «نظـم جمعـی درون خانـواده» میتوانـد در مـورد
«تخصیـص درآمـد بـه مخـارج مصرفـی» بهگونـهای باشـد که ا كثـر اعضای خانـواده احسـاس كنند كه
«نظارتپذیـر» بـوده و «قـدرت پاسـخگویی در مـورد کنـش اقتصـادی» خـود را دارنـد بهگونـهای کـه
ا گـر .1 :درآمـد خانـواده را بیـش از انـدازه بـه كاال و خدماتـی تخصیـص ندادهاند (اسـراف نكردهاند)؛ .2
درآمـد خانـواده را بـه كاال و خدمـات غیرمفیـد تخصیـص ندادهانـد (تبذیر نكردهانـد)؛  .3درآمد خانواده
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را كمتـر از حـد بـه كاال و خدماتـی تخصیـص ندادهانـد كـه در آینـده بـه جسـم و روح آنـان ضـرر برسـاند
(تقتیـر نكردهانـد)؛ « .4خانواد ههـای دیگـر» از تخصیـص درآمـد آنهـا زیـان ندیدهانـد.

دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

شکل  .2مدل پارادایمی عوامل واسطهای در مسیر اثرگذاری آ گاهی به آموزه اقتصادی اسالم بر كنش اقتصادی خانواده

نتیجهگیری

در جوامـع اسلامی ،در طـول زمـان ،نهادهایـی شـكل گرفتـه اسـت كـه وظیفـه آنهـا عرضـه آموز ههـای
اسلامی و ارزشمندسـازی آنها در ذهن اعضای جامعه اسلامی بوده اسـت .پیشفرض عرضهكنندگان
آموزههای اسالمی نیز این بوده است كه مخاطبانشان« ،اراده» دارند و اراده آنها ضامن تغییر رفتارشان
اسـت؛ در غیـر اینصـورت ،ارائـه آموزه و مسـئولیت خواسـتن از آموزنـدهای كه از اراده برخوردار نباشـد،
عملـی بیهـوده و غیرعقالیـی تلقـی میشـود (مطهـری .)142 :1377 ،لـذا انسـان ،چـه در هویـت فـردی
و چـه در هویـت خانوادگـی و جمعـی خـود ،بهعنـوان مخاطـب آمـوزه« ،صاحـب اختیـار و اراده یا فعال
مختار» اسـت .بهعبارت دیگر ،براسـاس قائل بودن به وجود عنصر اراده اسـت که «پاسـخگویی» وی،
یهـای
هویـت پیـدا میکنـد و تکلیـف انسـان ،معنـادار میشـود .اعتقـاد بـه وجـود اختیـار ،یکـی از ویژگ 
انسانشناسـی در جهانبینـی اسلامی نیـز هسـت (میرمعـزی.)114 :1390 ،
نقطـه تعـادل عرضـه و تقاضـای یـک آمـوزه اقتصـاد اسلامی ،جایـی اسـت کـه آمـوزه در «ذهـن
انسـان ،خانـواده و جامعـه» بهصـورت یـک «ارزش مسـلط» درآمـده و «اراده» آنهـا و بـه تبـع آن،
«رفتارشـان» را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .ارزشهـا براسـاس احسـاسها ،شـناختها ،نیازهـا ،عالقههـا،
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واسـطی ( )125 :1388در كتـاب «نگـرش سیسـتمی بـه دیـن» تبییـن میكنـد كـه اراده انسـانها
در شـبكه هسـتی ،تحـت تأثیـر عوامـل مختلـف مـادی و معنـوی و براسـاس حركـت برآینـدی اسـت.
مدلهایـی ماننـد مـدل کیـزر 1گویـای این واقعیت هسـتند که تصمیمات انسـان تحـت تأثیر حوزههای
اقتصـادی ،اجتماعـی و روانـی اسـت (درخشـان و متقـیزاده .)92 :1389 ،گونـار میـردال نیـز بهعنـوان
یـک اقتصـاددان معتقـد اسـت ،اقتصـاد و رفتـار اقتصـادی تحـت تأثیـر تعـدادی از عناصـر در یـک
ّ
شـبکه یـا سیسـتم اسـت کـه بـا یکدیگـر دارای روابـط علیـمعلولـی متقابـل هسـتند و تغییـر در هر یـک
موجـب تغییـر در دیگـری خواهـد شـد (شـعبانی .)174 :1389 ،شـبکه ،مجموعـهای از عناصـر اسـت
کـه بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار میکننـد و برای تحقق هدفی یگانه در تالش هسـتند .در هر شـبکه ،تغییر
یـک جـزء بـر دیگـر اجـزاء و بـر کل ،تأثیر دارد و هیچیک از عناصر ،مسـتقل و جدا از مجموعه نیسـت.
امـا در جامعـه اسلامی میتـوان بسـتر را بهگونـهای فراهـم کـرد کـه «اراده» بـر انجـام امـری تعلـق گیـرد
و نقـش آمـوزه تربیتـی و آمـوزگار آن نیـز ،بسترسـازی بـرای جهـت دادن بـه ترجیحـات و ارادههـا اسـت.
1. Keizer

بهکارگیـری هـر آمـوزهای نیـاز بـه انگیـزه دارد« .انگیـزه ،بـه محـرک یـا عامـل برانگیزاننـدهای
گفتـه میشـود كـه انسـان را بهسـوی هـدف یـا اهـداف مشـخصی راهنمایـی میکنـد» (عزتـی بـه نقـل
از نجاتـی .)27 :1387 ،بهطـور خـاص ،انگیزههایـی کـه قابلیـت دارنـد خانـواده مسـلمان را بـرای
رعایـت آموزههـای اقتصـادی اسلام همچـون «اسـراف نکـردن ،تبذیـر نکـردن و تقتیر نکـردن و رعایت
اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی» ترغیب کرده و ارزشسـاز باشـند ،عبارتند از :بیشـینه
کـردن رضایـت خداونـد (حدا کثرسـازی انطبـاق بـا حقیقـت) (میرمعـزی)71 :1388 ،؛ بیشـینه کـردن
تطابـق رفتـار بـا شـرع و دوری از عـذاب و رسـیدن بـه پـاداش الهـی (میرمعـزی)69 :1388 ،؛ احسـاس
نیـاز عامـل بـه الگـوی رفتـاری در مسـیر زندگی سـازگار با فطـرت (نوری)1388 ،؛ شـهرت دینداری در
راسـتای کسـب اعتمـاد و خوشنامـی (مهـدوی و همـکاران)1388 ،؛ احسـاس آرامـش و خوشـبختی
و( ...احمدیفـر و رضایـی اصفهانـی .)17 :1390 ،در كنـار منافـع معنـوی ،آموزههـای اسلامی (بهطور
خـاص ،در حـوزه رفتـار مصرفكننـده) قابلیـت تقویـت منافع اقتصادی و افزایش رفـاه فرد ،خانواده و
فصلنامه علمی _ پژوهشی

64
دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

جامعـه را دارنـد .برخـی از منافـع حاصـل از رعایت این آموزهها عبارتند از :افزایش کارایی تخصیصی
منابـع درآمـدی ،تقویـت منافـع مـادی خـود و دیگـران در بلندمـدت ،افزایـش قـدرت انتخـاب و قوام و
پایـداری در زندگـی (عیوضلـو ،104-108 :1384 ،جـداری عالـی و میـر معـزی.)34-35 :1391 ،
نظـام آموزشـی و پرورشـی رسـمی و غیررسـمی در ایجـاد دانـش اولیـه دربـاره آموز ههـای اقتصـادی
اسلام موفـق بـوده اسـت و خانوادههـای مسـلمان در مـورد آموزههـای اقتصـادی اسلام ،آ گاهـی
اولیـه و قضـاوت ارزشـی دارنـد .آنهـا میداننـد کـه اسـراف در تخصیـص درآمـد بـه مخـارج مصرفـی،
ناپسـند اسـت و آن را گنـاه میپندارنـد .عقـل انسـان هـم آن را تأییـد میکنـد .امـا ایـن آ گاهـی هنگامـی
رفتارسـاز اسـت کـه فرآینـدی تعریـف شـود کـه عوامـل واسـطهای کشفشـده ،فعـال ،همسـو ،همافـزا
و تقویتکننـده هـم شـوند .بـرای اینکـه سـبک زندگـی اسلامی (تخصیـص بهینـه منابـع بـه مخـارج
مصرفـی) ،مطلـوب یـک خانـواده مسـلمان باشـد ،نیـاز بـه کیفیت بـاالی انتقـال آمـوزه ،کیفیت باالی
درک آمـوزه ،منبـع تأمیـن معیشـت قانونـی ،فرصتسـازی و فرصتیابـی تربیتـی درون خانـواده و
تعاملات مناسـب درون خانـواده دارد .همافزایـی ایـن عوامـل ،موجـب میشـود کـه ترتیبـات نهـادی
درون خانـواده ،بهگونـهای رقـم بخـورد کـه ایـن خانـواده ،بـر سـایر ارزشهـای مهاجـم غلبـه کـرده و
کتـک اعضای
متصـف بـه نظـم جمعـی براسـاس آمـوزه اقتصادی اسلام شـود؛ بهگونهای کـه رفتار ت 
خانـواده بـا ایـن آموزههـا سـازگار شـده و تبدیـل بـه عـادت رفتـاری شـود.
در زمـان حـال کـه بسـیاری از خانوادههـا رفتـار خـود را بـه عوامـل محیطـی نسـبت میدهنـد،

الگوهـای غیرمعصومـی نیـز بـوده و هسـتند که ضمن داشـتن امکانات مادی (قدرت و ثروت) ،سـبک
زندگـی خـود را براسـاس آموزههـای اسلامی شـکل دادهانـد؛ بهگونـهای کـه قـدرت نظارتپذیـری و
پاسـخگویی داشـتهاند .خاطـرات منتشرشـده از زندگـی شـخصی حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ در زمان
معاصـر و تعاملات درونخانوادگـی ایشـان و برخـی از علمـا و شـهدای معاصـر الگوهایـی هسـتند کـه
قابلیـت مطالعـه و الگوبـرداری دارنـد.
بهدلیـل «مهارتمحـور نبـودن انتقـال آمـوزه اقتصـادی اسلام» ،خانوادههـای مسـلمان ،قـدرت
فهـم ،کاربـرد ،تحلیـل ،ترکیـب و ارزیابـی ایـن آموزههـا را پیـدا نکردهانـد .درنتیجـه در تربیـت
درونخانوادگـی دچـار تزاحـم ارزشهـا شـده و خانوادههـا نمیتواننـد کنـش متقابـل خـود (نظـارت
درون خانـواده ،پاسـخگویی نسـبت بـه هـم ،سـازوکار تشـویق و تنبیـه ،قاطعیـت در مقابـل سـوءرفتار)
را در راسـتای نهادینـه کـردن آمـوزه شـکل دهنـد .ایـن امـر موجـب شـده اسـت کـه نظـم جمعـی درون
خانـواده تحـت تأثیـر سـایر شـرایط زمینـهای و مداخلهگـر قـرار گرفتـه و بیـن کنـش اقتصـادی و آمـوزه
اقتصـادی اسلام ناسـازگاری ایجـاد شـود.
پیشنهادها

بـا توجـه بـه مباحـث یادشـده ،در راسـتای تأثیرگـذاری ایـن آموزههـا بـر رفتـار اقتصـادی خانـواده ،بایـد
چند گام اساسـی برداشـته شـود؛ شـاید ناسـازگاری بین آموزههای اقتصادی اسلام با کنش اقتصادی
خانـواده ،کمتـر شـود .سـه شـکل رویارویـی بیـن آموزههـا و رفتـار اقتصـادی قابـل تصـور اسـت کـه
عبارتنـد از :انطبـاق کامـل ،انطبـاق نسـبی ،عـدم انطبـاق (موسـیپور.)30 :1392 ،
 .1در بیـن همـه آموزههـای اعتقـادی (توحیـد ،نبـوت ،امامـت ،عـدل و معـاد) ،تمرکـز ویـژه بـر هدفمنـد
بـودن زندگـی ،در محضـر خـدا بـودن و فـرا رسـیدن روز پاسـخگویی (معـاد) ،از تأثیرگذارتریـن اصـول
رفتارسـاز اسـت؛ بهگونـهای کـه قـرآن کریـم هـم بسـیاری از آیههـای خـود را بـه موضـوع مـرگ و قیامـت
اختصـاص داده اسـت .ملمـوس کـردن سـازوکار جزا و پـاداش آخرت از طریق آثـار صوتی و تصویری،
تبلیغـی و هنـری باعـث تحـت تأثیـر قـرار گرفتـن رفتـار افـراد جامعـه اسلامی از آمـوزه اقتصـادی اسلام
خواهـد شـد .البتـه بهطـور پرا کنـده ،کارهـای ارزنـدهای در برخـی از کالنشـهرها انجـام شـده اسـت،
لیکن باید بهصورت فرا گیر ،این نوع کارها گسترش یابد .نمونهای از کارهای شایسته« ،فرهنگسرای
زیـارت» در مشـهد اسـت کـه لحظـه مـرگ و نظـام پاسـخگویی را بـه مخاطـب نشـان میدهـد .رسـانه
ملـی نیـز نقـش تأثیرگـذاری در شـکلگیری ایـن «بـاور» دارد.
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 .2نظـام آمـوزش و پـرورش دینـی ،بایـد «مهارتمحـور» شـود .منظـور از مهارتمحـوری ،یـاد دادن
چگونگـی عمـل بـه آموزههـا و ارائـه شـاخصها بـه خانوادههـا اسـت .ایـن آمـوزش میتوانـد از طر یـق
الگویابـی و الگوسـازی بـرای مخاطـب صـورت گیـرد .هرچـه ایـن الگوهـا بهلحـاظ زمانـی جدیدتـر
باشـند ،تأثیرگذاری بیشـتری خواهند داشـت .متأسفانه بسیاری از عرضهکنندگان آموزههای اقتصادی
اسلام ،فقـط اقـدام بـه ایجـاد دانـش در مـورد آمـوزه میکننـد ولـی نحـوه بهکارگیـری آمـوزه در رفتـار را
آمـوزش نمیدهنـد؛ لـذا مخاطـب تـوان فهـم عمیـق ،کاربـرد ،تحلیـل ،ترکیـب و ارزیابـی بـرای تطبیـق
کنـش بـا آمـوزه اقتصـاد اسلامی را کسـب نمیکنـد .بهعنـوان مثـال ،مخاطـب قـدرت تفـاوت گذاشـتن
بیـن شـأنیت و اسـراف کـردن را نـدارد؛ لـذا نبایـد از وی انتظـار داشـت کـه مرتکـب اسـراف نشـود.
 .3افزایـش خودبـاوری و اعتمـاد بـه نفـس در خانوادههـا و کاهـش حـس حقـارت و خودکمبینـی در
مـورد دیگـران ،بـه خانـواده در ایجـاد نظـم جمعـی متناسـب بـا آمـوزه اقتصـادی اسلام کمـک خواهـد
کـرد و او را از بازتولیـد رفتـار غلـط دیگـران بازمـیدارد.
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 .4جامعه اسلامی باید بسـتر تأمین معیشـت از مسـیر قانونی را فراهم کند .هرچه منبع تأمین معیشـت
خانوادههـا غیرقانونیتـر شـود ،بهکارگیـری آموزههـای اقتصـادی اسلام هـم در خانـواده ،سـختتر
میشـود .تقویـت نظـام مالیاتـی و نظـارت بـر درسـت انجـام شـدن کار توسـط افـراد ،بسترسـاز ایجـاد
منبـع تأمیـن معیشـت قانونـی و روزی حلال بـرای خانوادههـا اسـت.
 .5والدینـی کـه از آمـوزه اقتصـادی اسلام آ گاه هسـتند ،ضمـن فرصتسـازی بایـد از هرگونـه فرصتـی بـرای
نهادینـه کـردن آمـوزه در درون خانـواده اسـتفاده کننـد .بهرهگیـری از سـرمایه مذهبی نسـل گذشـته ،تقویت
قـدرت تفکـر ،تقویـت هدفمنـد کـردن رفتارهـا ،آیندهنگـری ،اسـتفاده از ابـزار پـول توجیبـی ،الگوسـازی و
الگویابی مناسـب ،تعیین حقوق مالکیت اعضای خانواده و ...ازجمله فرصتهای رفتارسـازی اسـت.
 .6نظـام آمـوزش و پـرورش رسـمی و غیررسـمی و نهـاد رسـانه ملـی ،بایـد فرهنـگ عمومـی جامعـه را
بهسـمت نظـم درونگروهـی و برونگروهـی سمتوسـو دهـد .هرچـه انضبـاط فـردی و اجتماعـی بیشـتر
شـود ،بهطـور خـودکار رفتـار اقتصـادی خانـواده مسـلمان بـا آمـوزه اقتصـادی اسلام تطبیـق بیشـتری
لتـر خواهـد شـد .در
خواهـد یافـت و میـزان تخصیـص درآمـد بـه مخـارج مصرفـی خانوادههـا متعاد 
بسـیاری از زمانهـا نیـاز نیسـت رسـانهها بهطـور مسـتقیم امـر و نهـی بـه آمـوزه اقتصـادی اسلام کننـد،
بلکـه میتواننـد فیلمنامههایـی را بنویسـند کـه تعاملات درون خانـواده بهگونـهای رقـم بخـورد کـه
قاعدهمنـدی درون خانـواده را بهتصویـر بکشـد .بهعنـوان مثـال نحـوه تخصیـص درآمـد بـه مخـارج
مصرفـی یـک خانـواده منظـم را بهتصویـر بکشـد .یـا شـیوههایی از نظـارت درونـی خانـواده ،پاسـخگو

بودن اعضای خانواده در مقابل همدیگر ،سـازوکار تشـویق و تنبیه خانواده و قاطعیت درون خانواده
را نشـان دهـد.
 .7سرپرسـتان خانواده میتوانند یک سـاعت از شـبهای خود را به اندیشـیدن در مورد فعالیتهای
روز گذشـته ازجملـه مخـارج مصرفـی خـود و برنامهریـزی بـرای روز بعـد اختصـاص دهنـد .قابـل
مشـاهده بـودن ایـن کار بهطـور مکـرر بـرای فرزندان ملکه خواهد شـد .رسـانه ملی میتواند در راسـتای
فرهنگسـازی در سـاعتی از شـب ،برنامههـای خـود را قطـع کـرده و پیـش از آن مـردم را دعـوت بـه
تشـکیل اتـاق فکـر در خانههایشـان کنـد .ایـن امـر بـا آموزههای اسلامی که محاسـبه ،مشـارطه و مراقبه
را توصیـه کردهانـد سـازگار اسـت.
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Abstract

The present article aims to identify the intermediate factors regarding the effect
of Islamic teachings on family economic action through an interpretative and
multifactorial approach. The method is qualitative and is based on grounded
theory method”. Due to the interdisciplinary nature of the matter, a semistructured interview with 16 experts on Islamic economy, Muslim consumer
behavior, educational sciences, psychology and sociology and the issue of values
and actions has served as the main research tool. The samples were selected
through purposive sampling and snowball method, and interviews were
conducted to the point of theoretical saturation. Findings of data analysis in this
three steps show that factors such as the synergy of the high quality of transfer
of teachings from formal and informal education institutes, high quality of
the perception of teachings by family members, high quality of family income
resources, and faith and belief in the accountability in the Hereafter can create
collective order within family based on the subjective value of Islamic economic
teaching. The collective order is influenced by "underlying" and "structural"
factors and leads to discretion behavior. This paper is also innovative in terms
of its profound look into the formation of economic behavior within the family.
Keywords: Islam, economic teachings, economic action, Family, collective order,
consumption expenditures, discretion behavior, grounded theory.
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