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 انداز از دیدگاه اسالمیعوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پس

 ساخت الگوی تامین مالی و بانکداری اسالمیدر جایگاه پایه طراحی و 
 

 2مرتضی عزتی

 چکیده
کنند. ولی همه در این زمینه یکسان نیستند. عامل های دینی تنظیم میدر جامعه اسالمی مردم رفتارهای خود را بر پایه آموزه

 یرفتارها هینظر هیبر پاهای اسالمی، ایمان آنها است. مهم تعیین کننده این ناهمسانی میان مردم برای رفتار برابر آموزه

 خود، مجموع مانیا به تناسبکه  کنندیم میتنظ ایخود را به گونه رفتارهای ها(، انسانینی)د یدر چارچوب اسالم یاقتصاد

وه انداز به کار گیری وجچشم ،یاسالم مالیه هینظر هیکنند. بر پا نهیشیپس از مرگ خود را ب یجهان و زندگ نیخاطر ا تیرضا

 هیرسودآور. در نظ گذاریهمایسر یگردی و الحسنهقرض تخصیص به یکی: شودمیجدا  بخشبه دو انداز برای یک مسلمان پس

پس از مرگ است.  یپاداش زندگ ،خدا و از آن راه تیبه دست آوردن رضا کنندمی پرداخت الحسنهکه قرض یهدف کسان ه،یپا

کردن  نهیهز ازحاصل  خاطرتیرضاکردن آن برای دستیابی به هزینهبه دست آوردن سود و  زیسودآور ن گذاریهدف سپرده

 آن سود است. 

 و الحسنهقرض یمردم به دو بخش مال اندازهایعرضه وجوه پس یبرا یچارچوب نظر کی شودینوشتار کوشش م نیدر ا

س سپ شود،یم ارایه هینظر هایو فرض هافرضشیخست چارچوب، پندر این بخش شود. و ارایه  نییسودآور تب گذاریهسرمای

 کیر دسپس این چارچوب نظری، . شودیمو چگونگی این اثر ایمان تبیین  هیارا یو منطق یهندس ،یاضیر هایبا روش لیتحل

زاهدان که با پرسشنامه  خانوار از شهرستان 5۰۰های واقعی این ارزیابی با به کارگیری داده شود.یم یابیارزی، پژوهش تجرب

-انداز و سرمایههای مردم در چارچوب بازارهای رسمی پسدهد. خواستهشود. نتیجه نشان میگرداوری شده است انجام می

های رسمی نیز برود. بر این پایه باید در شود کردارهای آنها به خارج از چارچوباین امر موجب میو شود. گذاری برآورده نمی

ها توجه کرد تا بانکداری و تامین مالی اسالمی بتواند داری و نظام تامین مالی اسالمی نیز به شدت به این واقعیتطراحی بانک

 .  کندموفق باشد. این واقعیت با دستاوردهای جدید علم بازاریابی برابری می
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 مقدمه

ها در زمینه بانکداری اسالمی و تامین مالی اسالمی برای طراحی و تدوین چارچوب بانکداری یا ابزارهای اسالمی، کوششبیشتر 

ادیده ها، مشتری نانداز بوده است. متاسفانه در بیشتر این کوششهای بازار به ویژه بخش عرضه وجوه پسبی توجه به واقعیت

ها نگاه اعتقادی، حقوقی و فنی تنها، به این های ناموفق بودن این طراحیز علتگرفته شده است. شاید بتوان گفت یکی ا

ذاران گکنندگان، سپردهاندازگذاری علمی به ویژه در زمینه رفتارهای اقتصادی پسموضوع بوده و شناخت علمی بازار و سیاست

که یک سوی آن، عرضه وجوه است و تنها سوی گذاران به فراموشی سپرده شده است. واقعیت بازار مالی این است و سرمایه

های بانکداری و تامین مالی اسالمی این بخش بسیار مهم، ها و تقاضا است. در بیشتر بررسیدیگر آن بانک، بورس، واسطه

فراموش شده است. هر چند به تقاضا نیز از نگاه علمی کمتر توجه شده است، ولی بخش عرضه وجوه، مهمتر از بخش تقاضا 

. در این شودمیتواند فعالیت کند و نه تقاضا پوشش داده گذاری نباشد، نه بانک میانداز و سپردهت. زیرا اگر عرضه یا پساس

که  شود. در چنین شرایطیهای پولی و مالی در اقتصاد ایجاد میشرایط بازار با مشکل شکاف عرضه و تقاضا روبرو و نابسامانی

های اسالمی گذاران از رعایت بسیاری از مقررات و قاعدهها و سرمایهشود بانکاضا موجب میعرضه وجوه اندك است، فشار تق

های اسالمی به سوی پرداخت سودهای ثابت باال برای جذب منابع بروند و در برابر آن کوتاه بیایند و حتی بر خالف قاعده

ذاران عمل گیان بپردازند تا بتوانند به تعهدات خود به سپردهها، تسهیالت را با سود ثابت باال به متقاضها و دیگر واسطهبانک

ها به ویژه در ایران در زمینه طراحی بانکداری و تامین مالی اسالمی و کنند. این واقعیت موجب شکست بسیاری از تالش

وفقیت در اقتصاد، ابزارهایی برای ان شده است. بانک اسالمی یک بخش اقتصاد است. چه بخواهیم چه نخواهیم تنها راه م

 گذاری است.   استفاده از ابزارهای علمی در سیاست

های علمی چندانی انجام نشده است و به همین علت در این زمینه در زمینه عرضه وجوه در بازارهای مالی اسالمی کوشش

ا هدر بازار اسالمی برای بانک گذاری عالمانههای علمی برای جذب منابع و سیاستنظریه علمی تدوین نشده است. در نتیجه راه

 اند. ماندهها از دانش علمی در این زمینه بی بهره روشن نیست. این بانک

ها هیچ ابزاری جز افزایش سود نمونه روشن این مشکل، همان مشکلی است که در اقتصاد ایران با آن روبرو هستیم. بانک

اند و علم الزم در این زمینه تولید شمندان به این موضوع نپرداختهگذاران ندارند. چون دانو کاهش ریسک سود برای سپرده

 اد.بهره ماندهها از ابزارهای علمی بازار اسالمی بینشده است و در نتیجه این بانک

ابزارهای خواهند اند. یک علت آن این است که نمیماندهبهره های ایران از دانش بازاریابی روز نیز بیافزون بر این بانک

بازاریابی بانکداری ربوی را به کار بگیرند و علت مکمل آن نیز این است که ابزار دیگری ندارند. در این شرایط برای بانک راهی 

های اسالمی بانکداری نیست. هر چند ممکن است جز شکست در زمینه اقتصادی و یا شکست در زمینه به کارگیری قاعده

ا برای بانک اسالمی ساخت و ارایه کرد، ولی تجربه نشان داده است که در این شرایط با شکست الگوی خوبی بر پایه اعتقاده

 روبرو خواهد شد. 

ها خود توان تبدیل و بازسازی ابزارهای علمی روز را برای بانکداری اسالمی ندارند نکته مهم در این زمینه این است که بانک

 . بگیرندتبدیل این ابزارها یا توان تولید علمی در این زمینه را دارند بهره اند از کسانی که توان و همچنین نتوانسته

های مشتریان را بشناسید و بر پایه آن محصول ها این توصیه را دارد که نیازها و خواستهعلم بازاریابی امروز برای همه بنگاه

ن های بنگاه را با تامیتری گذشته است. باید هدفخود را تولید کنید. دیگر دوره ساختن نیاز و تحمیل کاال و خدمت به مش

های مشتریان تامین کنیم. بی شک درك این جمله به ویژه در بانکداری و تامین مالی اسالمی و تعصبی که نیازها و خواسته

لی یک است. ومند به بانکداری و تامین مالی اسالمی وجود داشته باشد، بسیار دشوار ممکن است نزد برخی اندیشمندان عالقه

ریزی بانکداری و تامین مالی اسالمی بر پایه آن، با شکست ها در این زمینه بی درك آن و پایهواقعیت علمی مهم است که تالش

ها در ایران نیز با موفقیت همراه نبوده روبرو خواهند شد و یا دست کم موفقیت بایسته را نخواهند داشت. چنانچه این کوشش

  های علمی توجه شده باشد.شورها نیز از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است، مگر آنکه به این واقعیتاست و در بیشتر ک

ای ههای اسالمی در بانکها و بخشها، شعبهنمونه موفق بانکداری اسالمی در زمینه توجه به نیاز و خواست مشتری، گیشه
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ها نیز هنگاهی که بانک به عرضه و تقاضا با نگاه البته در این بانک اند.غیر اسالمی است که بر پایه نیاز مشتری ایجاد شده

 اند. اند، موفق بودهعلمی توجه نکرده است با شکست روبرو شده است، ولی آنها که به این بخش علم توجه کرده

چند اینها  اند. هربوده هایی است که ناچار به رقابت برای تامین نیاز مشترینمونه دیگر در این زمینه، موفقیت نسبی بانک

گذاری در بازار اسالمی برخوردار نیستند، ولی به نیاز مشتری نیز هنوز از دانش علمی چندانی در زمینه عوامل اثرگذار بر سپرده

ا از هشک اگر این بانکاند موفقیت نسبی به دست آورند. بیاند و توانستهبر پایه تجربه و آزمون و خطای خود، توجه داشته

ر تها برخوردار شوند ـ با توجه به انگیزه اعتقادی مردم ـ بسیار موفقگذاری جذب و هدایت سپردهابزارهای علمی برای سیاست

های بلند خود برسد و در راستای رشد و توسعه خود و اقتصاد توان امید داشت بانکداری اسالمی به هدفخواهند بود و می

 کشورها بسیار موثرتر باشد. 

 ها چگونه در تخصیصهای اسالمی، این مساله، بسیار مهم است که انسانبر اینها از دیدگاه کارکردی به ویژه با هدف افزون

اندازهای خود را بر چه کنند؟ و پسگیری میگذاری سودآور، تصمیمالحسنه یا سرمایهانداز خود میان دو نهاد قرضوجوه پس

 گذارند؟ در برابر، بانک نیز ملزم به به کارگیری این وجود در چه راهی است؟میای و با چه هدفی در اختیار بانک پایه

ه بر کنند کای تنظیم میها رفتارهای خود را به گونهبر پایه نظریه رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسالمی )دینی(، انسان

ینه کنند. بر پایه نظریه بانکداری اسالمی، پایه ایمان خود، مجموع رضایت خاطر این جهان و زندگی پس از مرگ خود را بیش

 های سودآور. درالحسنه و دیگری سپردههای قرضهای اسالمی را به دو دسته جدا کرد: یکی سپردهها نزد بانکتوان سپردهمی

رگ از مکنند به دست آوردن رضایت خدا و از آن راه پاداش زندگی پس الحسنه پرداخت مینظریه پایه، هدف کسانی که قرض

 خاطر حاصل از هزینه کردن آن سود است. گذاری سودآور نیز به دست آوردن سود و رضایتاست. هدف سپرده

اندازهای مردم به دو بخش مالی شود یک چارچوب نظری برای عرضه وجوه پسبا این مقدمه، در این نوشتار کوشش می

شود، سپس های نظریه نوشته میها و فرضفرضوب، پیشگذاری سودآور تبیین شود. نخست چارچالحسنه و سرمایهقرض

در  شود وشود. آنگاه در چارچوب یک پژوهش تجربی ارزیابی تجربی میهای ریاضی، هندسی و منطقی ارایه میتحلیل با روش

 شود.  بندی ارایه میپایان، جمع

 

 . پیشینه پژوهش2

ایی هگذاری اسالمی، پژوهشو سپرده های قرضرفتارهای اقتصادی و نیز بررسیاقتصاددانان مسلمان در زمینه عوامل مؤثر بر 

 های انجام شده در زمینهای به بررسیای یافت نشد، اشارهاند. از انجا که در زمینه موضوع این مقاله بررسی قایل ارایهانجام داده

ها و تسهیالت بانکی و تامین مالی اسالمی الحسنه، سپردهها در زمینه موضوع قرضتوان بررسیکنیم. میبازار مالی اسالمی می

 از هم جدا کرد: دسته ۴را در 

ها، تسهیالت و ابزارهای مالی اسالمی که گستردگی زیادی های فقهی ـ حقوقی پیرامون ماهیت و ابعاد سپردهـ نوشته۹

 ۹۳۸۳ انیموسو، ۹۱7۰ ۹، منان۹۳۸۳، حبیبیان ۹۳7۹، ابراهیمی ۹۳77های توتونچیان توان از نمونه آنها به نوشتهدارد و می

 ،۹۳۱۳ یموثق یشعبان، ۹۳۸۱ ی، ابوجعفر۹۳۸۱ فلویس، ۹۳۸۸ یمینظرپور و ابراه ،۹۳۸5 یقبادیعرب مازار و ک، ۹۳۸۴و 

 گیرند.، و مانند اینها اشاره کرد که در این دامنه جای می۹۱۱۹خان 

ها کننده قرضها و عملکرد مؤسسات پرداختها، حساببانکداری اسالمی یا قاعدهها درباره ابعاد مختلف اثرگذاری ـ نوشته۲

، عباسی و صدر ۹۳۸5، اسالمی ۹۳۸۱اند، نظیر سهیلی و همکاران که در دامنه علمی مسأله پرداخته یاسالم و تسهیالت

 و احمدیان،  زادهحسن ،۹۳۸3 یتازه آباد یو قاسم یابونور، ۹۳75، اسالمی ۹۳۸۳زاده و کاظمی ، حسن۹۳۸۳، طیبی ۹۳۸۴

 و مانند اینها. ۲۰۰5، توتونچیان ۲۰۰۱، توتونچیان ۹۳۱۴، عزتی ۹۳۱۹ یمهربان ،۹۳۱۹

له به توان از جماند و میهای پیرامون رفتار افراد تقاضاکننده تسهیالت اسالمی که بیشتر جنبه نظری داشتهـ بررسی۳

                                                                                                                                                                                                 
۹. M. A. Mannan 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

232اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 ، و مانند اینها اشاره کرد.۹۳۸۸، اثنی عشری و بابایی ۹۱۱5 ۹، بن جیاللی ۹۱۱۳شاکر های نوشته

ـ بررسی در باره  عوامل اثرگذار بر رفتار افراد و جامعه در کردار پرداخت قرض و عرضه سرمایه و سپرده اسالمی که بسیار ۴

 باشد.و در سطح خرد و مقاله حاضر می ۹۳۸۸، عزتی ۹۳۸7های عزتی اندك است و از جمله مقاله

ها، تنها چند بررسی گروه چهارم به موضوع رفتار عرضه وجوه در چارچوب اسالمی شود در این بررسینانچه دیده میچ

اند و آنها نیز بیشتر جنبه تجربی دارند. بر این پایه بانکداری و تامین مالی اسالمی در زمینه نظریه و تحلیل تجربی این پرداخته

های بسیار بیشتری است. این نوشتار کوششی برای پردازش نظریه در زمینه عوامل ررسیموضوع بسیار فقیر است و نیازمند ب

 مانند است.گذاری سودآور است که در نوع خود بیالحسنه یا سرمایهانداز در زمینه قرضکارگیری وجوه پساثرگذار بر به

 

 هافرضو پیش . چارچوب3

رسی ها بر پایه برکنیم. این پیش فرضای و چارچوب این تحلیل یادآوری میهای پایهفرضدر اینجا چند نکته در زمینه پیش

 ( استوار است. ۹۳۸۲عزتی )

 

 هافرض. پیش3.2

. انگیزه انسان برای رفتارهایش به دست آوردن رضایت خاطر در زندگی این جهان و زندگی پس از مرگ است که در ۹

 شود.یز گفته میدیدگاه اسالمی به آن رستگاری در دنیا و آخرت ن

 . هدف انسان به دست آوردن بیشترین رضایت خاطر در این جهان و جهان دیگر است.۲

 کند:. انسان در چارچوب عقالنیت اقتصادی با چارچوب زیر رفتار می۳

الف. دامنه زندگی انسان، این جهان و جهان دیگر است و هزینه فراهم کردن آسایش هر دو زندگی را باید در این جهان 

 پرداخت کند. 

 خاطر بیشتر را بر تیخاطر بیشتر است و رضا تیبه رضا یابیدست یانسان )و انسان مسلمان( در رفتارهایش در پب. 

 فطرت انسانی است. ابرابر و هماهنگ ب حیدهد. این ترجخاطر کمتر ترجیح می تیرضا

ده جدا کند و انسان از این  انیآن، خوب را از بد و سودمند را از ز یریگرتواند با به کاای است که انسان می. عقل وسیلهپ

ر این توانند ددیگر انسان نیز می هایییانا. افزون بر عقل، توردگییم یاریگیری در رفتارهایش عقل برای تصمیم ییتوانا

را که از مصرف هر کاال یا انجام هر کردار به دست  یخاطر تیتواند رضاانسان می نکهیتشخیص به او کمک کنند. مانند ا

 بندی کند.کاالها و کردارها رتبه گریخاطر مصرف د تیدر برابر رضا دآییم

گیری ناپذیر باشد. با این حال، فرض اینکه تنها تصمیماشباع تواندیم یذیر و در برخپ، اشباعمصرف برخی کاالها. انسان در ت

 است.  اییرفتنیاسالم فرض پذ دگاهیکنیم، از درا وارد تحلیل می یریدر دامنه اشباع ناپذ

 .انتقال پذیر هستند د،آییکه از کردارها به دست م یخاطر ترضای برای انسان های. رجحانث

 

 های ساده سازیفرض. 3.2

تواند در دو راه به اندازها تنها میگیریم که پسبرای ساده شدن تحلیل در اینجا چنین درنظر میانداز. عرضه وجوه پس. ۹

الحسنه نزد بانک برای به دست آوردن پاداش خدا و فراهم گذاری قرضالحسنه یا سپردهکارگرفته شود: یکی پرداخت قرض

گذاری سودآور در بانک گذاری سودآور در غیر بانک یا سپردهدر زندگی پس از مرگ و دیگری سرمایهکردن آسایش )بهشت( 

تر شدن تحلیل، راه دوم را برای به دست آوردن سود که همه اینها با شرط رعایت حکم دین مجاز هستند. گاهی برای ساده

توان تحلیل آن را به ترکیب اینها ساده سازی است و می گیریم. این فرض برایگذاری بانکی سودآور در نظر میتنها سپرده

                                                                                                                                                                                                 
۹. B. Bendjilali 
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 گسترش داد. 

ور. های سودآالحسنه و دیگری سپردههای قرضهای اسالمی را به دو دسته جدا کرد: یکی سپردهها نزد بانکتوان سپردهمی

یم کنتحلیل در اینجا فرض می بندی کرد، ولی برای سادگیهای دیگر نیز دستهها را به گونهتوان این سپردههر چند می

 گذاری در این دو دسته ممکن است. سپرده

الحسنه گذاری برای سود و سومی دادن قرضهدف انجام شود: یکی احتیاطی، دیگری سرمایه ۳تواند با میپس انداز . ۲

اد شده انجام دهد. در انداز خود را با یک، دو یا هر سه هدف یبرای به دست آوردن رضایت خدا. هر کسی ممکن است پس

لحسنه ااندازی معیار تصمیم فرد است که بتواند در این دو راه به کار گرفته شود: یکی پرداخت قرضکنیم پساینجا فرض می

 گذاری سودآور در بانک.گذاری سودآور در غیر بانک یا سپردهالحسنه و دیگری سرمایهگذاری قرضیا سپرده

خاطر انتظاری است  یترضایک  زندگی پس از مرگخاطر  یتخاطر، به ویژه رضا یترضا. انتظاری بودن رضایت خاطر. ۳

یابی به دستانسان که )ایمانی( اطمینانی  اندازه -۲ و برای هر کردار پاداش اندازهنوع و  -۹ آن به دو عامل بستگی دارد: اندازهو 

 د. دار (پاداشرضایت خاطر )و این به )رخ دادن( 

ی که برای کردار سفارش شده از پاداش اندازه کلینمای ، کردارها یرخنوع و در ببرای هر کردار.  پاداش اندازهنوع و . ۴

. این بهشت، جهان پس از مرگ استن پاداش برتریدر قرآن آمده است. بهشت، شود سوی خدا به کننده آن کردار داده می

دهد بیشتر باشد، سطح باالتری از بهشت در راه خدا که انسان انجام میای اندازه کرداره. هر های گوناگونی داردسطح، هاجایگاه

اندازه ا ب توان دریافت کهمیکلی ا یک نگاه ، اما بآگاهی کامل ندارد ها،این سطحدقیق تفاوت کسی از ده شده است. یداو  رایب

 نابرضوان که رضایت یابی به د. دستت دارشود، نسبانجام می این جهانکه از سوی انسان در و شمار کردارهای در راه خدا 

تواند دیگری از هدف انسان است که می گونههای انسان باشد، کردارتواند هدف هیچ چیز اضافه یا کم( است و می بیخدا )

 د.باشیا سطح باالتری از بهشت  جایگاه

در  کردارهایچه  از یک نوع است و هربرای همه کردارها  خدا در زندگی پس از مرگکنیم پاداش فرض می پایهبر این  -

 یابد.افزایش می آنهاراه خدا بیشتر باشد، پاداش 

 آگاهی دارند. کرداریپاداش هر  اندازهاز نوع و )در اندازه خود(  هاانسانشود همه فرض می -

آید. در واقعیت در دو جهان به دست می کردارهاهمه رضایت خاطرها از چنین دید که توان برای ساده شدن تحلیل می -

زندگی پس از ا رضایت خاطر زندگی این جهان یرضایت خاطر  در خودراه خدا  چه برای زندگی این جهان چه در کرداریهر 

-گذاری سودآور تنها رضایت خاطر این جهانی و قرضکنیم سرمایه. ولی برای سادگی فرض میدداریا ترکیب اینها را  مرگ

 الحسنه تنها رضایت خاطر جهان دیگر را در بر دارد. با اندکی گسترش تحلیل، حالت واقعی نیز همین نتیجه تحلیل را دارد. 

به آنچه دین گفته است  از پایه، ،ایمانی ندارند چونبی دین  های. انساناطمینان از پاداش خدا در زندگی پس از مرگ. 5

توان می هپایداشته باشد نیز ایمان ندارند. بر این  برایشاننیک و در راه خدا، پاداشی  هایکرداربه اینکه  . پساطمینانی ندارند

 و جزای خدا در زندگی پس از مرگ،پاداش روز واپسین و برای  دینیهای خبر رخ دادنبه  هاانسانگفت اطمینان این گونه 

 ،توان گفت ایماندیگر، می سخناطمینان دارند. به  ن و خدادیهای ی که ایمان دارند، به وعدهیاهانسان، برابرصفر است. در 

 باره های آنان دروعدهبه او، اطمینان به پیامبران و  هایویژگیاطمینان به خدا و  در جایگاهنوعی اطمینان است و این ایمان، 

ها این وعده درستیاینها( است. این ایمان، یعنی اطمینان به  ماننددوزخ و  حساب و کتاب، بهشت و مانند) جهان پس از مرگ

با درجه اطمینان به  همسانتوان گفت درجه ایمان، می پایهاست. بر این  خدا برای زندگی پس از مرگپاداش  آنها، که از

  .ست(نان دو همسان آایمان  پایهبر را این اطمینان  توانمی دست کماست ) خدا برای زندگی پس از مرگپاداش 

زندگی این جهان و زندگی پس از برای  به مفهوم گسترش یافتهخاطر  مفهوم رضایت .رضایت خاطرها همهیکسانی . 3

جمع با هم دارای ویژگی شود، اما در اینجا همه آنها ن یدهد همسانتواند آن می مانند، رضایت خاطر مادی یا معنوی و مرگ

 .شوندمی دیده یو جانشین کردن ی، مقایسه کردنیدنش

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

200اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 . تحلیل تخصیص وجوه4

ی از یک. زندگی پس از مرگ تخصیص دهدیا  جهاناین زندگی رضایت خاطر  یابی بهبرای دست خود را داراییتواند انسان می

ز بر پایه نیافزایش مال و آن با درآمد گذاری کند و از انداز خود را سرمایهتواند پسانداز او است. او میهای انسان پسدارایی

( خود اندازاین دارایی )پستواند از بر این، انسان می افزون .کنداین جهانی فراهم با افزایش مصرف، رضایت خاطر  تابع مصرف،

  زندگی پس از مرگ بهره ببرد.خاطر  پاداش و رضایت برای به دست آوردندر راه خدا الحسنه و یا مانند آن با پرداخت قرض

 ندازاوجوه پسگیری تخصیص در تصمیمگیریم که هر کسی ساده شدن تحلیل در اینجا چنین درنظر میبرای رو  از این

 :گزینه است ۲ نایم (ساده شده)خود 

زندگی این جهان. این رضایت رضایت خاطر گذاری سودآور و به دست آوردن سود و سرمایهبرای  اندازتخصیص وجوه پس .۹

 آید. کردن آن برای زندگی این جهان به دست میود و هزینهخاطر همزمان با به دست آوردن س

فراهم کردن رضایت خدا برای الحسنه گذاری در حساب قرضالحسنه و سپردهبه پرداخت قرض اندازوجوه پستخصیص  .۲

دیگر به دست و پیامد آن، پاداش زندگی پس از مرگ. این رضایت خاطر همزمان با به دست آوردن پاداش و در زندگی جهان 

 آید.می

 

 خاطر. تحلیل رضایت1

 به هر یک از این اندازپسخاطری است که از تخصیص  رضایت اندازهعامل تعیین کننده است، برای هر کسی آنچه در اینجا 

شکل  ،هاسپردهاین  ۲خاطر هر  ( در شرایط عادی، تابع رضایتمیانهمن )با ایمان وآورد. برای مبه دست میکردار دسته  ۲

خاطر نهایی آن رضایتولی ، مثبت کردارهابرای هر یک از این  گذاریسرمایهر واحد تخصیص هخاطر عادی دارد، یعنی رضایت

 است.  کاهنده

با ) الحسنه برای پاداش زندگی پس از مرگگذاری باسود برای هزینه کردن در این جهان و قرضسرمایهخاطر  در اینجا رضایت

     خاطر داریم:  برای این تابع رضایت جاگیریم. در این خاطر انتظاری می را رضایت رخ دادن آنها(اثر ضریب اطمینان به  آوردن
 

𝑈𝑘 = ∑ 𝐵𝑘𝑓 (𝑆𝑘)𝑛
𝑘=0  (۹                                                                                                              )                             

    

                                                
 
 
 
 
 

           
                            

 
 

 اندازتخصیص پسخاطر  تابع رضایت. 2نمودار 
 

داده شده به  تخصیص وجوه S وگزینه رضایت خاطر در هر  یابی بهدستضریب اطمینان یا احتمال  kB با فرض اینکه

 و نیز جمع آنها گرفته شود.این دو گونه تواند برای هر یک از می ۹نمودار  .استگذاری سوداور( الحسنه و سرمایهقرض

ست ا است، رضایت خاطر نهاییدو گونه تخصیص خود به این  وجوهتخصیص  انسان درگیری آنچه در اینجا مالك تصمیم

تحقق پاداش هر گونه تخصیص و به دست ضریب اطمینان به  از. این رضایت خاطر نهایی نیز آوردیک به دست میهر که از 

رخ دادن ضریب اطمینان به آید. دست میدر رضایت خاطر پاداش در صورت تحقق قطعی بهآن ضربرضایت خاطر  آوردن

 

kU 

kU 

kS   O 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ...در جایگاه پایه طراحی و ساخت الگوی تامین انداز از دیدگاه اسالمیعوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پس

 

 
 
 
 

 

202 

o 

UQ
2

 

QU 
4

QU 

3
QU 

1
QU 

0
QU 

3Q 
 

رد. یعنی هر چه ایمان بیشتر باشد بستگی دا هر کسبه درجه ایمان  آن در زندگی پس از مرگرضایت خاطر پاداش خدا و 

 داند.اطمینان به تحقق اخرت و رضایت خاطر آن را بیشتر می

تخصیص پس انداز به از  که، جهان پس از مرگایمان زیاد داشته باشد، امید ریاضی رضایت خاطر پاداش  کسیاگر 

و اگر ایمانی نداشته باشد، این امید  شودبا ارزش بیشتری وارد تصمیم میی او ، براآوردبه دست می در راه خدا الحسنهقرض

Q شده ازکشیده ریاضی صفر خواهد شد. تابع رضایت خاطر 
0U ( تا برابرکه )با محور افقی است Q

4uرضایت خاطرهای ، تابع 

صفر تا ایمان از درجه ایمان  وارد کردن اثربا  در زندگی پس از مرگپاداش  یابی بهدستبرای  الحسنهرا برای پرداخت قرض

 .دهندنشان می بسیار باال

(۲)                            𝑈𝑄
4 = 𝐵4𝑓(𝑄) 

..𝑈𝑄
0 = 𝐵0𝑓(𝑄) 

 

  .دهدرا نشان می زندگی پس از مرگپاداش به دست آوردن برای  الحسنهاندازه تخصیص وجوه به قرض Q در اینجا

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوناگونایمان  هایهدرجالحسنه با ضزندگی پس از مرگ به ازای تخصیص وجوه به قرخاطر  تابع رضایت .2 نمودار

    

ار گرفته کها از سوی بانک تنها در راستا و در تطابق با دین به کنند و سپردهبا فرض اینکه بازارهای مالی، اسالمی کار می

ع گذاری سودآور، بیشتر تابگذاری و سپردهسرمایه انداز برایبه کارگیری وجوه پس خاطر رضایتشوند و در آن ربا نیست، می

ذاری گسپردهخاطر انتظاری  رضایتبا ثابت بودن دیگر شرایط، بیشتر باشد  این سود چه هراست.  هاگذاریاین سرمایه سود

  عامل است: ۴سود، خود تابع این  شد.بیشتر خواهد 

 (.Iگذاری یا سپرده است )نخستین عامل، مبلغ سرمایه

 (. Tگذاری است )گذاری، مشارکت یا سپردهدومی، مدت زمان سرمایه

 (. Riهای گوناگون برای سودهایی که ممکن است تحقق بیابند )گزینه، دیگری

 (.Pi) های سود استچهارمی، احتمال تحقق هر یک از این گزینه

 آید:  کردن اینها مانند زیر به دست میضرب  گذاری ازسود انتظاری در یک سرمایهجمع  ها،فرضاین با 

π=∑Pi.I.T.Ri 
  :شودمی آوردهتابع رضایت خاطر  زیر در این سود مانند ،فرضاین با 

(۳     )                                                                                    𝑈𝐼 = 𝐹(∑ Pi. I. T. Ri) = 𝑓 (π)
𝑛

𝑖=0
 

 توانیم بنویسیم:گذاری با این سود رابطه یک به یک دارد، میبا فرض اینکه سرمایه
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(۴ )                 𝑈𝐼 = 𝐹(∑ Pi. I. T. Ri) = 𝑓 (π) = 𝑓(𝐼)
𝑛

𝑖=0
 

 

    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 سودآوردن به دست برای  گذاریسرمایه تابع رضایت خاطر .3نمودار 
 

 ، خواهیم داشت: این سودرضایت خاطر  یابی بهدست برای« یک» رخ دادنهمچنین با فرض ضریب اطمینان 

(5 )                          = 𝑓(𝜋) = 𝑓(𝐼)IU 
 

 انداز . تبیین چگونگی تخصیص وجوه پس6

رداری بانداز خود بهرههای گوناگون در پیش روی خود از پسی خود و نیز گزینههایژگیوبر پایه نیازها، شرایط و  تواندیمانسان 

 خاطر زندگیهای دیگر در راه به دست آوردن رضایتتواند مانند بسیاری از داراییانداز یک دارایی مهم است که میکند. پس

ش های پیتواند به تناسب گزینهکار گرفته شود. همچنین هر کسی میمرگ به خاطر زندگی پس ازاین جهان و نیز رضایت

روی خود ترکیبی و یا تخصیصی را برگزیند که هم زمان، هر یک یا هر دو هدف )این جهان و زندگی پس از مرگ( را تامین 

هایش از هر یک، با یکدیگر بر پایه برداشت آوردیمگفت رضایت خاطری که انسان در هر تخصیص به دست  توانیمکند. 

آن،  د به جایتوانیمگذاری تخصیص دهد، انداز خود را به سرمایهجانشین هستند. به این معنا که اگر بتواند یک واحد از پس

 الحسنه تخصیص دهد. همان واحد را به پرداخت قرض

را برای به دست آوردن رضایت خاطر  کند و یک بخشبخش جدا می ۲انداز خود را به توانیم بگوییم که هر کسی پسمی

دهد. رضایت خاطری زندگی این جهان و بخش دیگر را برای به دست آوردن رضایت خاطر زندگی پس از مرگ تخصیص می

دهد و هر یک را ، با رضایت خاطر تخصیص به کردارهای دیگر برابری میآوردیمانداز به دست را که شخص از تخصیص پس

دسته رضایت خاطر این جهان و  ۲گزیند. تابع رضایت خاطر هر شخص از تری برای او فراهم کند بر میکه رضایت خاطر بیش

 دوره خواهیم داشت:  ۲خاطر پس از مرگ تشکیل شده است که با فرض وابسته نبودن آنها برای تخصیص به رضایت

(3       )                                 ),()()(2 QIfQUIUU QS  

 های عقالنیت و عادی بودن انسان داریم:با فرض که

(7                 )                            0,0  QI UU 
(۸                      )                                  0,0  QI UU 

انداز به هر نوع کردار کاهنده است. به تخصیص پس یعنی رضایت خاطرهای نهایی مثبت هستند. )اما رضایت خاطر نهایی

دوره زندگی باشد. برای نشان دادن  ۲کند در اندیشه فراهم کردن آسایش خود در هر سخن ساده یک انسان عادی تالش می

خاطر تیخاطر آنها هستیم. از روی رویه رضاانداز بین دو گونه کردار، نیازمند رویه رضایتچگونگی تصمیم گیری تخصیص پس

واحد  Mکنیم شخصی دهیم. فرض میکنیم در فضای دو بعدی نمونه آن را نشان آید. تالش میتفاوتی به دست میمنحنی بی

گذاری کند و یا برای به دست برای به دست آوردن رضایت خاطر زندگی این جهان آن را سرمایه تواندیمانداز دارد که پس

IU 

o 

 

IU 
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الحسنه بدهد. اگر تابع برای به دست آوردن رضایت خاطر زندگی پس از مرگ( آن را قرضآوردن رضایت خدا )و پاداش خدا 

را یک سوی دیگر رویه رضایت خاطر بگذاریم، از روی اینها منحنی  QUاو را یک سوی رویه رضایت خاطر و  IUرضایت خاطر 

 آید. الحسنه به دست میگذاری و قرضانداز به سرمایهبی تفاوتی تخصیص پس

انداز شده شخص و منحنی بی تفاوتی به دست آمده از رویه رضایت ، خط دارایی پسSSرا نگاه کنید. در آن خط  ۴مودار ن

الحسنه تخصیص دهد یا به همین انداز خود را روی محور افقی به قرضهمه پس تواندیمخاطر دو گونه تخصیص است. او 

هد. اگر او رفتاری عادی داشته باشد، با برخورداری از ایمان به خدا، گذاری تخصیص داندازه روی محور عمودی به سرمایه

گذاری به سرمایه I1Sانداز خود را مانند در تعادل خواهد بود که بخشی از پس 1eای مانند جهان و زندگی پس از مرگ، در نقطه

یص به هر نوع کردار اثرگذار است، اندازه دهد. آنچه در اینجا در اندازه تخصالحسنه تخصیص میبه قرض Q1Sو بخشی را مانند 

انداز شخص برای تخصیص به هر دو، یکی دیده شده است. رضایت خاطر نهایی هر یک از این دو است. از آنجا که واحد پس

انداز( برابر یک است. شیب منحنی بی تفاوتی نیز برابر منفی نسبت رضایت خاطر نهایی که شخص برای شیب خط دارایی )پس

 انداز تخصیصی بهکند به رضایت خاطر نهایی پسالحسنه برای خود اندازه گیری میانداز تخصیص داده شود به قرضپس

 گذاری سودآور است.سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری سودآورالحسنه و سرمایهانداز به قرض. تعادل تخصیص پس4نمودار 
 

الحسنه، بیشتر )کمتر( شود، شیب منحنی بی تفاوتی انداز به قرضاین پایه هر چه رضایت خاطر نهایی تخصیص پس بر

گذاری سودآور بیشتر )کمتر( شود، شیب انداز به سرمایهیابد و هر چه رضایت خاطر نهایی تخصیص پسافزایش )کاهش( می

این افزایش و کاهش شیب منحنی بی تفاوتی، شخص اندازه بیشتر یا یابد. بر پایه منحنی بی تفاوتی کاهش )افزایش( می

 الحسنه تخصیص خواهد داد.انداز خود را به قرضکمتری از پس

گذاری قطعی نیست و به عواملی مانند شرایط بدنی و سن دانیم که رضایت خاطر آینده حاصل از سود سرمایههمچنین می

تگی دارد )این غیر از احتمالی بودن سود است و احتمالی بودن رضایت خاطر، با شخص و نیز امنیت اقتصادی و اجتماعی بس

فرض دریافت سود است(. همچنین پنداشت هر شخص از قطعی بودن رضایت خاطر زندگی پس از مرگ هم به درجه ایمان 

، انداز به دو گونه کردارص پساو بستگی دارد. بر این پایه دو عامل مهم برای اندازه رضایت خاطر و رضایت خاطر نهایی تخصی

است. « ایمان او به خدا، جهان پس از مرگ و رضایت خاطر زندگی در آن جهان»و « سن و شرایط دیگر شخصی و اجتماعی»

 انداز خواهیم داشت: بر این پایه برای تابع رضایت خاطر تخصیص پس

(۱               )                         )()( 32 QUBIUBU S  

تواند صفر نیز کمتر از یک است و می 3Bنزدیک یک است، ولی  2Bهای عادی در سن غیرپیری که در آن برای انسان

باشد. چون ایمان صددرصدی )یقین( برای افراد ویژه )خاص( است و مردم عادی ایمان متوسطی دارند، اگر فرض کنیم در 
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-الحسنه دادن یا سرمایهانداز خود را تنها برای قرضکنیم شخص، پسکنیم، یعنی چنانچه فرض فضای دو بعدی تحلیل می

 دهد، شیب منحنی بی تفاوتی خواهد شد:گذاری تخصیص می

(۹۰                 )                                  
I

Q

I

Q

UB

UB

U

U










2

3 

 گذاریالحسنه و سرمایه. تبیین اثر ایمان بر تخصیص پس انداز به قرض7
در جایگاه یک ضریب اطمینان به رخ دادن زندگی پس از مرگ و رضایت خاطر آن در تابع  الحسنهقرضچنانچه گفتیم اثر ایمان بر تابع 

برد. در اینجا نیز چنانچه ایمان به خدا، جهان پس از مرگ شود. چنانچه ایمان بیشتر باشد، منحنی یا تابع را به باال میرضایت خاطر وارد می
ام ای که برای آن انج)و دیگر کردارهای در راه خدا و هزینه الحسنهقرضپندارد که ی و رضایت خاطر آن صفر باشد، انسان چنین میو زندگ
دهد، رضایت خاطری برایش به ارمغان نخواهد آورد. اگر ایمان داشته باشد، این رضایت خاطر را رخ دادنی خواهد دانست. هر چه ایمان می

 ، اطمینان بیشتری به رخ دادن آن خواهد داشت و ارزش انتظاری این رضایت خاطر را بیشتر خواهد دانست. کسی بیشتر باشد
ند، کالحسنه را که انسان وارد تصمیم خود میانداز به قرضبر این پایه، ایمان بیشتر، رضایت خاطر نهایی تخصیص پس

یابد. برای نشان دادن اثر آن، نمودار منحنی بی تفاوتی افزایش میدهد. با افزایش این رضایت خاطر نهایی، شیب افزایش می
 گیریم.می ۴های نمودار را با پایه 5

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الحسنهانداز به قرض. اثر افزایش ایمان بر تخصیص پس1نمودار 

 

گذاری سوداور بر پا انداز به سرمایهواحد از پس ۹ISالحسنه و انداز به قرضواحد از پس ۹QSبا تخصیص  ۹eنقطه تعادل 
رود. با این افزایش می ۲eشود و تعادل به می ۲uتفاوتی با شیب بیشتر، مانند است. چنانچه ایمان افزایش بیابد، منحنی بی

 اندازی را که شخص به یابد و پسافزایش می ۲QSدهد به الحسنه تخصیص میقرضاندازی را که شخص به ایمان، پس
 یابد.کاهش می ۲QSدهد به گذاری تخصیص میسرمایه

انداز را بر پایه ایمان و پس ۲eو  ۹eهای توانیم نقطهالحسنه را نشان دهیم، میاندازی به قرضاگر بخواهیم تابع تخصیص پس
 انداز تخصیص داده شده به بیاوریم. محور افقی، پس 3الحسنه در نمودار تخصیص داده شده به قرض

انداز واحد از پس ۹QS( 5)از نمودار  ۹eدر نقطه تعادلی  ۹Bدهد که با ایمان الحسنه و محور عمودی، ایمان را نشان میقرض
شود. این می ۲QSالحسنه خصیصی به قرضانداز تپس ۲Bبا ایمان  ۲eآید و از نقطه الحسنه به دست میبرای تخصیص به قرض

دهد منحنی تابع تخصیص ایم. با کشیدن خطی که این دو نقطه را به هم پیوند مینشان داده 3ها را روی صفحه در نمودار اندازه
 آید. الحسنه بر پایه ایمان به دست میانداز به قرضپس
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 الحسنهانداز به قرض. رابطه ایمان و تخصیص پس6نمودار 

 

 هالحسنگذاری و قرضسرمایه به اندازپس صیتخص. تبیین اثر سود بر تخصیص 2

ت کند. رضایگذاری میانداز خود را سرمایهدانیم که انسان، بیشتر با هدف به دست آوردن درآمد و تامین این زندگی، پسمی

گذاری بیشتر باشد، آورد، بستگی دارد. به سخن دیگر هرچه سود هر واحد سرمایهآن هم به سودی که از آن به دست میخاطر 

 گذاری بیشتر خواهد شد. انداز به سرمایهرضایت خاطر هر واحد تخصیص پس

قسیم بر الحسنه ترضانداز به قدانیم شیب منحنی بی تفاوتی برابر منفی رضایت خاطر نهایی انتظاری تخصیص پسمی

ه گذاری وابسته بگذاری است. چون رضایت خاطر سرمایهسرمایهه ب اندازپسیک واحد  صیتخصرضایت خاطر نهایی انتظاری 

گذاری به دست آورد، افزایش سود است. پس با افزایش سود، رضایت خاطر نهایی که شخص انتظار دارد از هر واحد سرمایه

( تابعی از مبلغ تخصیص داده شده به ۲Bگذاری )افزون بر سن و شرایط اجتماعی و فردی ر سرمایهیابد. یعنی رضایت خاطمی

 . پس داریم: آوردیمگذاری به دست گذاری و سود انتظاری است که شخص برای هر واحد سرمایهسرمایه

(۹۹)                              𝑈𝐼 = 𝑓(𝑆𝐼  , 𝜋) = 𝑓(𝐼 , 𝜋) 

𝑓𝐼
′ > 0 

یابد. یعنی قدر مطلق شیب و فرض ثابت بودن دیگر عوامل، نرخ نهایی جانشین، کاهش می (π)بر این پایه با افزایش سود 

 ۴را مانند نمودار  3الحسنه نمودار انداز به قرضیابد. برای نشان دادن اثر سود بر تخصیص پسمنحنی بی تفاوتی افزایش می

 است.  ۹eدر نقطه  ۹πکشیم که تعادل با می

ا یابد. اثر این افزایش سود را بگذاری، افزایش بیابد شیب منحنی بی تفاوتی کاهش میاگر سود انتظاری هر واحد سرمایه

نشان دهنده منحنی بی تفاوتی  ۲uدهیم. منحنی بی تفاوتی نشان می 7یک منحنی بی تفاوتی با شیب کمتر بر روی نمودار 

ز کمتری انداگذاری و پسانداز بیشتری را به سرمایهگذاری است که بر پایه آن شخص پسبا سود بیشتر برای هر واحد سرمایه

برای به دست آوردن همان اندازه پیشین رضایت خدا و پاداش زندگی  تواندیمدهد. این شخص الحسنه تخصیص میرا به قرض

الحسنه افزایش یافته انداز به قرضپس از مرگ، بخشی از سود خود را در راه خدا هزینه کند. چون هزینه فرصت تخصیص پس

خدا و  هزینه کند و رضایت گذاری، بخشی از سودش را در راه خدابا افزایش درآمد حاصل از سود سرمایه تواندیماست و او 

 پاداش و رضایت خاطر زندگی پس از مرگ را به دست آورد. 

گذاری ـ سود( را دارای شیب مثبت گذاری )یا منحنی سرمایهمنحنی عرضه وجوه به )سپرده( سرمایه توانیمبر این پایه 

ش رود، با افزایهزینه کردن و مصرف به کار میدانست. بر پایه فرض عقالنی کاهنده بودن رضایت خاطر، چون سود نیز برای 

بر روی نمودار با محورهای  ۲eو  ۹eهای با نشان دادن نقطه توانیمیابد. بر این پایه سود، رضایت خاطر نهایی آن کاهش می

-هیماسرگذاری( منحنی عرضه گذاری یا سپرده سرمایهانداز تخصیص داده شده به سرمایهگذاری )پسو عرضه سرمایه (π)سود 

 به دست آورد. ۸گذاری را مانند نمودار 

• 

B 

Q 

Q1S 

• 
1e 

o 

2B 

1B 

Q2S 

2e 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

206اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاریالحسنه و سرمایهانداز به قرض. اثر افزایش سود بر تخصیص پس7نمودار 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 گذاری. منحنی سود ـ سرمایه2نمودار 

 

الحسنه را نیز در چارچوب منحنی سود انداز تخصیصی به قرضاثر سود بر پس توانیمگذاری، مانند منحنی سودـ سرمایه

گذاری داشتیم به دست سود ـ سرمایهالحسنه به دست آورد. این منحنی را مانند آنچه برای منحنی گذاری ـ قرضسرمایه

روی  7از نمودار  ۲eو  ۹eهای تعادل الحسنه با هر سودی را در نقطهانداز تخصیص داده شده به قرضهای پسآوریم. اندازهمی

 دهد.این را نشان می ۱دهیم. منحنی گذاری نشان میالحسنه و سود سرمایهنموداری یا محورهای قرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاریالحسنه ـ سودسرمایه. منحنی قرض3نمودار 
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است و با افزایش  ۹QSالحسنه برابر انداز تخصیصی به قرضاندازه پس ۹πیا دستمزد  ۹eدر این منحنی، نخست در نقطه 

یابد. کاهش می ۲QSالحسنه به انداز تخصیصی به قرضپسگذاری، و افزایش رضایت خاطر نهایی سرمایه ۲πسود انتظاری به 

 الحسنه ـ سود منفی است.پس شیب منحنی قرض

در اینجا باید دانست که کسانی که ایمان به خدا، زندگی پس از مرگ و رضایت خاطر آن دارند. این کاهش تخصیص 

 کنند. دا جبران میها یا کردارهای در راه خالحسنه را با افزایش هزینهانداز به قرضپس

 

 گذاریالحسنه با سرمایه. تبیین چگونگی جایگزینی قرض3

ی های قرانی کردارهای گوناگونهای گوناگونی وجود دارد. همچنین بر پایه آموزهاز پیامبر )ص( نقل است برای رفتن به بهشت راه

دیگران، رفتن به زیارت، نماز خواندن و  الحسنه، تخصیص زمان برای یاریمانند دادن زکات، خمس و صدقات، دادن قرض

ای را برای تواند پاداش خدا را برای انسان به ارمغان بیاورد و زندگی آسودهعبادت، روزه گرفتن، جهاد کردن و مانند اینها می

واند تباشد( میها، هر یک از اینها مستقل از دیگری )با فرض اینکه واجب نپس از مرگ انسان فراهم کند. بر پایه همین آموزه

تواند با بخشی از این کردارهای در راه خدا برای زندگی پس از مرگ، بهشت را برای انسان فراهم کند. بر این پایه هر انسانی می

 هایبرای به دست آوردن رضایت خدا و پاداش زندگی پس از مرگ، دارایی تواندیمبهشت را به دست اورد. به ویژه، هر کسی 

کند کسی از ایمان به خدا، جهان پس از مرگ و رضایت خاطر آن برخوردار باشد، تالش می چنانچهن هم کند و خود را جایگزی

 زندگی آن جهان خود را نیز تامین کند. 

رای ب تواندیمچنانچه شخص دارایی پولی )درآمد( و مانند آن به اندازه بسنده برای هزینه کردن در راه خدا نداشته باشد، 

دن رضایت خدا و فراهم کردن پاداش خدا در زندگی پس از مرگ، زمان خود را به کار بگیرد. چنانچه او نیاز به به دست آور

انداز خود داشته باشد و بر این باور باشد که نیاز شخصی و خانوادگی خودش مقدم بر تامین نیاز دیگران گذاری پسسود سرمایه

الحسنه نخواهد پرداخت و ممکن است اگر بتواند بخشی از سود مازاد خود را برای به دست الحسنه است، قرضیا پرداخت قرض

 آوردن رضایت و پاداش خدا هزینه کند یا اینکه دارایی دیگری را برای این کار تخصیص دهد. 

یرد گا معیار میهر کسی در تخصیص هر یک از اینها به زندگی این جهان و زندگی پس از مرگ، رضایت خاطر نهایی اینها ر

های خود به زندگی این جهان و بخشی به زندگی جهان دیگر خواهد پرداخت. در این و بر پایه آن به تخصیص بخشی از دارایی

شرایط چنانچه رضایت خاطر نهایی یک کردار )یا هزینه( کاهش بیابد و شرایط دیگر و رضایت خاطر دیگر کردارها ثابت باشد، 

دهد تا جلوی کاهش رضایت خاطر خود را دهد، یعنی تخصیص دارایی به آن کردار را کاهش میاهش میانجام آن کردار را ک

بگیرد. همچنین اگر ارزش رضایت خاطر نهایی یک کردار افزایش بیابد )با ثابت بودن شرایط دیگر( انجام آن کردار را افزایش 

ایی میان زندگی این جهان و زندگی پس از مرگ نیز همین خواهد داد تا رضایت خاطر خود را بیشینه کند. در تخصیص دار

 ۹قاعده هست.

ذاری گگذاری نیز همین پایه برقرار است. چنانچه رضایت خاطر سود سرمایهالحسنه و سرمایهانداز به قرضدر تخصیص پس

آورد  ت خدای بیشتری به دستگذاری رضایبرای زندگی این جهان او بیشتر باشد یا اینکه بتواند با هزینه کردن سود سرمایه

الحسنه تخصیص نخواهد داد یا نسبت کمتری را به آن تخصیص انداز خود را به قرضیا ترکیب اینها را داشته باشد، او پس

 خواهد داد. 

 

 انداز. دیگر عوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پس20

انداز ه پسخاطر دارندکنیم، نخست نگاهی به تابع رضایت انداز را تحلیلبرای اینکه عوامل دیگر اثر گذار بر تخصیص وجوه پس

کنیم. با فرض استقالل رضایت خاطر این جهانی کنیم و سپس دیگر عوامل را معرفی میو عوامل تشکیل دهنده آن می

                                                                                                                                                                                                 
 .  ۳( اقتصاد خرد ۹۳۱۴برای آشنایی بیشتر با این موضوع نگاه کنید به عزتی، مرتضی ) .۹
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 شوند: الحسنه، جمع دو رضایت خاطر چنین میگذاری سودآور و رضایت خاطر آن جهانی حاصل از پرداخت قرضسرمایه

(۹۲)                       𝑈𝑆 = 𝐵2 𝑈(𝜋) +  𝐵3 𝑈(𝑄)  

 ( نیز داریم:πبرای سود )

(۹۳)                            𝜋 = 𝐹(∑ Pi. I. T. Ri)
𝑛

𝑖=0
 

 توان نوشت:بر این پایه می

(۹۴ )                      𝑈𝑆 = 𝐵2𝐹(∑ I𝑠 . T. Ri. 𝑃𝑖) + 𝐵3 𝑈 (Q𝑠)
𝑛

𝑖=0
 

آید. ( که در آینده به دست می2Bگذاری است )مندی از سود سرمایهعامل، درجه اطمینان به بهرهدر این تابع، نخستین 

گردد، مانند سن فرد، سالمت و امید به زندگی و امنیت اجتماعی که با افزایش این عامل به شرایط فردی و اجتماعی بازمی

یابد و ارزش سود را کاهش می و تخصص فرد کاهشسن، کاهش سالمت و امید به زندگی و کاهش امنیت اجتماعی، دانش 

 شود. یابد. از این رو موجب تغییر تخصیص میدهد، در نتیجه رضایت خاطر کاهش میمی

( که روشن است با افزایش آن سود انتظاری sIگذاری است )دومین عامل، مبلغ سپرده تخصیص داده شده به سرمایه

 .شودوجوه  صیتخص رییموجب تغتوان شود و میمییابد و رضایت خاطر بیشتر افزایش می

رود سود افزایش بیابد و ( که با افزایش آن انتظار میTگذاری است )سومین عامل، مدت زمان مشارکت یا همان سرمایه

 شود. خاطر بیشتر شود. از این رو موجب تغییر تخصیص میدر نتیجه رضایت

( که با افزایش هر یک از آنها سود Riگذاری است )برای تحقق سود سرمایههای گوناگون ممکن سود حالت، عامل دیگر

ذاری گو تخصیص وجوه به این سرمایه شودمی شتریبگذاری این سرمایه خاطرتیرضا جهیو در نت یابدانتظاری افزایش می

 یابد. افزایش می

های سود باالتر احتمال تحقق بیشتری ر حالت( اگPiهای سود است )پنجمین عامل، احتمال تحقق هر یک از این گزینه 

یا  Ri*Pi=Beیابد. که بر این پایه گذاری افزایش مییابد و تخصیص نسبی به سرمایهداشته باشند، سود انتظاری افزایش می

 سازند.سود انتظاری را می

( که با افزایش آن 3Bاست )ششمین عامل، درجه ایمان فرد به خدا، زندگی پس از مرگ و تحقق وعد و وعیدهای خدا 

حسنه الانداز به قرضیابد و تخصیص وجوه پسالحسنه افزایش میانداز به قرضرضایت خاطر انتظاری حاصل از تخصیص پس

 یابد. افزایش می

الحسنه ( که با افزایش آن پاداش حاصل از پرداخت قرضQالحسنه است )انداز به قرضعامل هفتم، مبلغ تخصیصی از پس

 را کاهش دهد و موجب تغییر تخصیص شود. تواند رضایت خاطر نهایی پاداشیابد. افزایش پاداش میزایش میاف

تواند بر این رضایت خاطر و تخصیص وجوه اثر بگذارد. برخی از آنها افزون بر اینها عوامل دیگری نیز وجود دارد که می

 چنین هستند.

اداش زندگی پس از مرگ، مانند تخصیص زمان در راه خدا و یا انجام کردارهای های دیگر به دست آوردن رضایت خدا و پراه

توانند آسایش جهان دیگر را فراهم کنند. اگر فرد چنین کردارهایی داشته باشد، خداپسندانه دیگر است که خودشان می

انداز به تواند تخصیص وجوه پسیشود. بر این پایه مهای او زیاد خواهد بود و رضایت خاطر نهایی پاداش، کمتر میپاداش

 (. Otالحسنه کاهش بیابد )قرض

انداز که اگر رضایت خاطر نهایی مصرف کنونی انداز، مانند مصرف وجوه پسهای جایگزین پسعامل رضایت خاطر هزینه

 (.Coروند )انداز به سوی مصرف میالحسنه باشد، وجوه پسخاطر سود آینده و پاداش آن جهانی قرضبیش از رضایت

گذاری بشود. هر چه درآمد بیشتر باشد، رضایت خاطر تواند جانشین درآمد سرمایهعامل دیگر درآمدهای فرد است که می

الحسنه هدایت شوند. افزون اندازها به سوی پرداخت قرضتواند موجب شود پسشود و میگذاری کمتر مینهایی سود سرمایه

 (.Reانداز را نیز افزایش دهد و ارزش نسبی آن را کاهش دهد )جوه پستواند وبر این، درآمد بیشتر می

هایی مانند تعداد اعضای )بعد( خانوار، های ایجاد کننده نیاز فرد هم در کنار درآمد نگاه کرد. عاملتوان به عاملدر اینجا می
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 (.Khانداز اثر دارند )های ویژه و مانند اینها نیز بر چگونگی تخصیص پسهزینه

گذاری یهانداز به سرماهای کالن اقتصادی )و اجتماعی( مانند تورم، بیکاری، فقر، فساد و مانند اینها نیز بر تخصیص پسعامل

دهد. بر الحسنه را کاهش میگیری قرضشود و ارزش زمان بازپسالحسنه اثر دارند. تورم موجب کاهش ارزش پول میو قرض

امن بازی دتواند به سفتهالحسنه را کاهش دهد. همچنین تورم میانداز به قرضتخصیص پستواند رضایت خاطر این پایه می

(. بیکاری موجب کاهش ناامنی و نیز افزایش نیاز پولی افراد و اطرافیان Inانداز را به سوی آن بازارها ببرد )زند و تخصیص پس

تواند بر ناامنی (. فقر، فساد و مانند اینها نیز میUnاثر بگذارد )انداز تواند بر تخصیص وجوه پسشود و بر این پایه میآنها می

گذاری الحسنه یا سرمایهاقتصادی بیافزاید و موجب کاهش تمایل به در اختیار دیگران قرار دادن وجوه در چارچوب قرض

 (.  Crمشارکتی و مانند اینها شود )

الحسنه )و کردارهای دیگر در راه خدا( انداز به قرضص وجوه پستواند بر تخصی( نیز میRcدانش، تجربه و سرمایه دینی )

 اثر مثبت داشته باشد.

 انداز را در تابع زیر دید:های مهم اثرگذار بر تخصیص وجوه پستوان عاملبا این توضیح می

(۹5 )           𝑈 = 𝑓(𝐵2, 𝐵3, 𝐼, 𝑇, 𝑅𝑖, 𝑃𝑖, 𝑂𝑡, 𝐶𝑜, 𝑅𝑒, 𝐾ℎ, 𝐼𝑛, 𝑈𝑛, 𝐶𝑟, 𝑅𝑐, 𝐸) 

 آیند. الحسنه به دست میگذاری و نیز تابع قرضکه بر این پایه تابع سرمایه

 

 . بررسی تجربی22

هایی بر پایه تجربه با پرسشنامه گردآوری شود و این دیدگاه با توجه به آنچه در بحث نظری گفته شد، کوشش شده است داده

گذاری و پرداخت انداز به سرمایهها، و روش، مدل برای دو گونه تخصیص پسنظری آزمون شود. در اینجا پس از توضیح داده

 شود. الحسنه برآورد میقرض

 

 ها. روش و داده22.2

ای طراحی شده ها در این بررسی، روش مصاحبه حضوری با ابزار پرسشنامه است. برای این کار پرسشنامهروش گرداوری داده

های مورد نیاز آورده شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در باره داده های بایسته دراست که در آن پرسش

تواند دست درصد، می ۱5ای در سطح اعتماد شهر زاهدان هستند که بر پایه فرمول کوکران، تعداد نمونه برای چنین بررسی

 هایوندان دارای مشاغل غیر دولتی در خیابانگیری تصادفی بر پایه مراجعه به محل کار شهرتا باشد. روش نمونه ۴۸3کم 

 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده در پژوهش بوده است.  5۰۰اصلی شهر زاهدان تا پر شدن دست کم 

دو شاخص ایمان و سرمایه دینی فردی نیز برای این بررسی نیاز بوده است که برای شاخص ایمان، سنجه ایمان ساخته و 

ای ده پرسشی، طراحی ( به کار برده شده است و برای شاخص سرمایه دینی سنجه۹۳۸۹رسی عزتی )به کار گرفته شده در بر

 و به کار برده شده است.   

 

 . برآورد مدل 22.2

آید که در به دست می ۹3، مدل شماره ۹5به دست آمد. بر پایه مدل رضایت خاطر  ۹5در بخش نظری مدل رضایت خاطر 

های مورد نیاز برای این مدل گرداوری شود. در این بررسی کوشش شده است با روش یاد شده، دادهزیر نشان داده شده است. 

انداز به متغیر وابسته ساخته و براورد شده است. یکی مدل تخصیص پس ۳تر انجام شود، مدل برای برای اینکه کار دقیق

ذاری گگذاری رسمی در بازار سرمایه و سپرده سرمایهانداز به سرمایهالحسنه، دیگری مدل تخصیص پسپرداخت و سپرده قرض

گذاری با سود ثابت نزد دیگران )دارای شبهه ربا یا ربایی(. بر پایه آنچه بانکی و سومی نیز مدل تخصیص دارایی به وام و سرمایه

ها گرداوری شده است. داده ها، متغیرهای مورد نیاز اینگونه تعریف شده وهای گرداوری دادهگفته شد و با توجه به محدودیت
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های شرایط اجتماعی مانند تورم، بیکاری، امنیت، ها در یک مقطع و جامعه گرداوری شده است، دادهنکته اینکه چون داده

 فساد و مانند اینها ثابت است و متغیری برای آن نداریم، ولی متغیرهای دیگری برای کامل شدن پوشش آورده شده است. 

𝑆 = 𝑓(𝐵2, 𝐵3, 𝑅𝑒, 𝐵𝑒, 𝑊, 𝐾ℎ, 𝐼𝑛, 𝐸𝑑, 𝑅𝑐, 𝑀𝑧, 𝐶𝑟, 𝑂𝑡)             (۹3)  

 

S ها، متغیرهای ارزش ریالی سرمایهمدل است که در این مدل ۳: متغیر وابسته در( گذاری در بازار رسمیSB ارزش ،)

(، جداگانه در جایگاه Qrالحسنه )(، ارزش ریالی پرداخت و سپرده قرضSRگذاری ربوی یا دارای شبهه ربا )ریالی سرمایه

 متغیر وابسته آورده شده است.

2B.درجه ایمان که بر پایه سنجه یاد شده اندازه گیری شده است : 

3Bهای شخصی.: سن سرپرست خانوار )به سال( در جایگاه مهمترین عامل ویژگی 

Reهای مصرفی دیگر هم باشد، چون مصرف ینهتواند نماینده هزگذاری( که می: ارزش ریالی درآمد شغلی )غیر سرمایه

 تابع درآمد است. 

Beگذاری.های تخصیص داده شده فرد به سرمایه: ارزش ریالی سود پول  

W.دارایی که نماینده آن دارایی ملکی فرد گرفته شده است : 

Kh .تعداد اعضای خانوار : 

Edشده است. ۸که تبدیل به عددهای صفر تا سواد تا دکتری : تحصیالت یا آموزش بر پایه درجه تحصیلی بی 

Rcها و دانش دینی فرد است.دهنده تجربه: سرمایه دینی فردی که بر پایه سنجه ویژه ساخته شده است و نشان 

Mzدهد و عدد صفر و یک به خود گرفته است.: مذهب که شیعه یا سنی بودن را نشان می 

Crبه ریال(.های دینی های در راه خدا یا هزینه: هزینه( 

Otر بازار گذاری دگذاری و برعکس که متغیرهای ارزش ریالی سرمایهالحسنه یا سرمایه: تخصیص جایگزین پول برای قرض

الحسنه (، ارزش ریالی پرداخت و سپرده قرضSRگذاری با سود ثابت نزد دیگران )(، ارزش ریالی وام و سرمایهSBرسمی )

(QHو ارزش ریالی سرمایه ) گذاری( کلSa که این )مدل برآوردی نیز هستند و متغیر  ۳متغیر نخست، متغیرهای وابسته  ۳

 الحسنه جایگزین دوتای دیگر است. چهارم نیز در مدل قرض

 م( خانوار بوده است. ۲۰۹3-۲۰۹5ش ) ۹۳۸۴ها ساالنه است و برای سال همه این داده

 

 . برآورد و تحلیل الگو  22.3

انداز به پرداخت و سپرده متغیر وابسته ساخته و براورد شده است. یکی مدل تخصیص پس ۳ مدل برای ۳این بررسی، 

 گذاری بانکی و سومی نیزگذاری رسمی در بازار سرمایه و سپرده سرمایهانداز به سرمایهالحسنه، دیگری تخصیص پسقرض

شبهه ربا یا ربایی(. نتیجه براوردها و تحلیل آن در اینجا گذاری با سود ثابت نزد دیگران )دارای تخصیص دارایی به وام و سرمایه

 آورده شده است.

  الحسنهقرض انداز بههای براورد مدل تخصیص پسالف. یافته

الحسنه براورد شده است. در این مدل نخست با همه متغیرهای توضیح داده شده در باال برای متغیر وابسته پرداخت قرض

(، تحصیالت سرپرست خانوار TE(، تعداد اعضای خانوار )Reشده است، متغیرهای درآمد شغلی )آورده  ۹مدل که در جدول 

(TAو کل سرمایه )( گذاری انجام شدهSaمعنادار نبوده ) متغیر برآورد شده است. این براورد  ۴اند. مدل بار دیگر با حذف این

درصد  5۰تغییر چندانی نداشته و مدل توانسته است آورده شده است. آردو مدل  ۹الحسنه در جدول قرض ۲با نام مدل 

های مقطعی به ویژه در های با دادهالحسنه خانوار را توضیح دهد که برای مدلالحسنه پرداختی و سپرده قرضتغییرات قرض

  مدل نیز که پذیرفتنی بود، بهبود یافته است.  Fسطح رفتار خانوار، درصد توضیح دهندگی باالیی است. آماره 

الحسنه است که برابر نظریه رفتارهای بر پایه این مدل، درجه ایمان فرد یک عامل مهم برای تخصیص دارایی به قرض
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شود. متغیر سن نیز در اینجا به اقتصادی در چارچوب دین است. در اینجا نیز به خوبی این توضیح دهندگی نشان داده می

منفی معنادار داشته است و این به معنای آن است که وضعیت افراد با افزایش عنوان یک متغیر توضیح دهنده وضعیت فرد، اثر 

تواند به این علت باشد که در این منطقه افراد دارای سن باال، از تحصیالت و تخصص سن، چندان خوب نیست. این نتیجه می

دارای فرزندان بیشتر هستند و ترجیح  توانند درآمد خوبی داشته باشند. همچنین این افرادباالیی برخوردار نیستند و نمی

 دهند مازاد دارایی خود را به آنها تخصیص دهند تا اینکه به دیگران قرض بدهند.می

ت. های غیر شغلی اسگذاریالحسنه داشته است، متغیر سود سرمایهمتغیر دیگری که در اینجا اثر مثبت معنادار بر قرض

رضایت  ها،گذاریریه سازگار است و به معنای آن است که با افزایش و سودهای سرمایهاین متغیر نیز با توضیح داده شده در نظ

لحسنه االحسنه، تخصیص دارایی به قرضیابد و در نتیجه با برتری نسبی رضایت خاطر قرضخاطر نهایی این سود کاهش می

 یابد.افزایش می

الحسنه داشته است و به معنای آن است که با افزایش به قرضانداز دارایی نیز در اینجا اثر مثبت معنادار بر تخصیص پس

های این جهان کاهش انداز شده برای هزینهشود و نیاز به تخصیص دارایی پسدارایی، مصارف این جهانی، بیشتر اشباع می

خصیص فته و در نتیجه تشود، کاهش یایابد. از نگاه رضایت خاطر نسبی نیز رضایت خاطر نسبی سود که به دارایی افزوده میمی

 یابد.الحسنه افزایش میانداز به قرضپس

ند کالحسنه داشته است. این نیز با نظریه برابری میسرمایه دینی فردی نیز اثر مثبت معنادار بر تخصیص دارایی به قرض

 دهد. یهای دینی بر کردارهای در راه خدا را نشان مو اثر دانش دینی، تجربه دینی و آگاهی از آموزه

نی، های دیالحسنه پرداختی فرد دارد و این به معنای آن است که هزینههای در راه خدای دیگر نیز اثر مثبت بر قرضهزینه

دهند و در پی به دست آوردن اند و یا اینکه کسانی که کار خدا پسندانه انجام میجایگزین این کار خداپسندانه دیده نشده

 تواند این مهمبرند. از سوی دیگر این نکته میها برای این کار بهره میاش خدا هستند، از همه راهرضایت خدا و در نتیجه پاد

یابد. در نتیجه رضایت خاطر نهایی آنها کاهش میهای دیگر، رضایترا نشان دهد که با افزایش پرداخت هزینه در راه خدا از راه

 یابد.    الحسنه افزایش میتخصیص دارایی به قرضیابد و الحسنه افزایش میخاطر نسبی پرداخت قرض

ی هاتواند علتالحسنه اثر مثبت داشته است. این میدر زمینه مذهب نیز اهل سنت بودن بر تخصیص دارایی به قرض

ه کگوناگونی داشته باشد. یکی اینکه ممکن است به علت در اقلیت بودن، تعصب مذهبی آنها افزایش یافته باشد و دیگری این

در همه جا هست، یاری رسانی به همدیگر بیشتر شده باشد که یکی  ممکن است به علت همبستگی بیشتری که میان اقلیت

الحسنه است. همه اینها با نظریه سازگار است و تایید خوبی بر های آن فراهم کردن نیازهای همدیگر از راه پرداخت قرضاز راه

 این نظریه است.

 یرسم گذاریهیسرما انداز بهد مدل تخصیص پسهای براورب. یافته

گذای یهی )سرمارسم گذاریهیسرما انداز بهاین مدل با همه متغیرهای توضیح داده شده در باال برای متغیر وابسته تخصیص پس

آورده شده  ۲گذاری سودآور در بانک( براورد شده است. در این مدل که در جدول گذاری در بورس و سپردهشغلی، سرمایه

(، مذهب TE(، تعداد اعضای خانوار )Reگذاری غیر شغلی )(، سود سرمایهRe(، درآمد شغلی )B3است، متغیرهای ایمان )

(MZو قرض )( الحسنه پرداختیSaمعنادار نبوده ) متغیر براورد شده است. این براورد با نام  3اند. مدل بار دیگر با حذف این

درصد  ۴۰آورده شده است. آردو مدل تغییر چندانی نداشته و مدل توانسته است  ۲ر جدول گذاری رسمی دسرمایه ۲مدل 

های مقطعی به ویژه در سطح رفتار خانوار، درصد های با دادهگذاری رسمی را توضیح دهد که برای مدلتغییرهای سرمایه

 است. مدل نیز که پذیرفتنی بود، بهبود یافته Fتوضیح دهندگی باالیی است. آماره 

گذاری اثر معناداری نداشته است و به معنای آن است که بر پایه این مدل، درجه ایمان فرد بر تخصیص دارایی به سرمایه

و آن را بر  دانندگذاری شغلی را یک کردار دینی نمیتواند بر این پایه باشد که مردم سرمایهاین دو رابطه ندارند. این نتیجه می

 دهند و از این نگاه با نظریه رفتارهای اقتصادی در چارچوب دین ناازگار نیست. جهانی خود انجام میپایه نیازهای این 

د به توانمتغیر سن در این مدل در جایگاه یک متغیر توضیح دهنده وضعیت فرد، اثر منفی معنادار داشته است و این می
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ذاری گاندیشند و در نتیجه در پی سرمایهاهم کردن نیازهای آن میاین علت باشد که افراد با سن باال، کمتر به این زندگی و فر

مندی از رضایت خاطر آینده آن نیستند، زیرا آینده برای آنها کمتر امکان رخ دادن دارد و در نتیجه ارزش انتظاری برای بهره

این علت  تواند بهدیگر این نتیجه می رضایت خاطر آن کمتر است. این نتیجه در این زمینه با نظریه برابری کامل دارد. از سوی

تواند به این علت باشد که در این منطقه افراد دارای سن باشد که وضعیت افراد با سن باال چندان خوب نیست. این نتیجه می

زندان رتوانند درآمد خوبی داشته باشند. همچنین این افراد دارای فباال از تحصیالت و تخصص باالیی برخوردار نیستند و نمی

 گذاری کنند.بیشتر هستند و ترجیح خواهند داد مازاد دارایی خود را به آنها تخصیص دهند تا اینکه برای خود سرمایه

گذاری برای به دست آوردن سود داشته است و به انداز به سرمایهدارایی نیز در اینجا اثر منفی معنادار بر تخصیص پس

گذاری کاسته شده است. در نتیجه، رضایت خاطر نهایی ارزش درآمد و سود سرمایهمعنای آن است که با افزایش دارایی، 

 یابد.گذاری سودآور کاهش مییابد. به این علت تخصیص دارایی به سرمایهگذاری سوداور کاهش میسرمایه

ت. ز با نظریه هماهنگ اسگذاری داشته است. این نیتعداد اعضای خانوار نیز اثر منفی معنادار بر تخصیص دارایی به سرمایه

ری آن گذاانداز و سرمایهیابد و دارایی چندانی برای پسهای دیگر افزایش میزیرا با افزایش تعداد اعضای خانوار نیاز به هزینه

 گذاری کاهش بیابد. ماند. بر این پایه با افزایش تعداد اعضای خانوار، منطقی است که سرمایهنمی

گذاری داشته است. این نیز از آن جهت که این ثر مثبت معنادار بر تخصیص دارایی به سرمایهسرمایه دینی فردی نیز ا

 تواند با نظریه سازگار باشد. ها بر هم اثر فزایندگی دارند میسرمایه، نوعی سرمایه فردی و اجتماعی است و سرمایه

های دینی جایگزین ن به معنای آن است که هزینهگذای دارند. ایهای در راه خدای دیگر نیز اثر مثبت بر سرمایههزینه

انند دگذاری برای به دست آوردن سود را یک کردار توصیه یا منع شده دینی نمیگذاری رسمی نیستند. افراد سرمایهسرمایه

نیز  های دینیهزینه تواند پرداختدهند. البته با افزایش درآمد و سود میو آن را نه بر پایه دین که بر پایه نیاز خود انجام می

ای هافزایش بیابد. شاید به این علت رابطه این دو مثبت و معنادار شده است. دست کم این نتیجه به معنای آن است که هزینه

تواند خود یک نیاز باشد که افراد برای تامین این نیاز، ناچار، کوشش گذاری سوداور نیستند و حتی میدینی، جایگزین سرمایه

 گذاری سوداور است. درآمد خود را افزایش بدهند و یک راه آن نیز افزایش سرمایهکنند می

اشته های گوناگونی دتواند علتگذاری سوداور اثر مثبت داشته است. این میاهل سنت بودن بر تخصیص دارایی به سرمایه 

ت یک دولتی باشد و دیگری اینکه ممکن اس باشد. یکی اینکه ممکن است به علت در اقلیت بودن و ارتباط کمتر با حقوق ثابت

واند ناشی تگیری از دنیا نیستند. همه اینها میگری و کنارهویژگی فرهنگی باشد یا اینکه اهل مذهب حنفی، چندان اهل صوفی

 های فرهنگی یا اقتصادی باشد. از تفاوت

 د ثابت نزد دیگران گذاری با سوانداز به وام و سرمایههای براورد مدل تخصیص پسپ. یافته

گذاری با سود ثابت نزد دیگران نیز براورد مدل با همه متغیرهای توضیح داده شده در باال برای متغیر وابسته وام و سرمایه

( و سود Re(، درآمد شغلی )B3(، متغیرهای ایمان )۹آورده شده است )مدل  ۳شده است. در این مدل که در جدول 

وام و  ۲متغیر برآورد شده است. این براورد با نام مدل  ۳اند. مدل بار دیگر با حذف این معنادار نبوده( Beگذاری )سرمایه

آورده شده است. آردو مدل تغییر چندانی نداشته و مدل توانسته است  ۳گذاری با سود ثابت نزد دیگران در جدول سرمایه

های مقطعی های با دادهرا توضیح دهد که برای مدل بت نزد دیگرانگذاری با سود ثادرصد تغییرهای وام و سرمایه ۳۴نزدیک 

  مدل نیز که پذیرفتنی بود، بهبود یافته است.  Fبه ویژه در سطح رفتار خانوار، درصد توضیح دهندگی خوبی است. آماره 

ثر ود ثابت نزد دیگران اگذاری با سمتغیر سن در اینجا در جایگاه یک متغیر توضیح دهنده وضعیت فرد، بر وام و سرمایه

مثبت معنادار داشته است. این نتیجه به معنای آن است که وضعیت افراد با سن باال چندان خوب نیست و به هر راهی برای 

 یابد و ممکنگذاری شغلی و مانند آن کاهش میدهند. به ویژه آنکه با افزایش سن، توان سرمایهبه دست آوردن درآمد تن می

گذاری، پول خود را نزد افراد دیگر قرار دهند تا با آن کار کنند و ایشان سود ثابت مطمئنی از آن ند برای سرمایهاست ناچار شو

 دریافت کنند.  

گذاری با سود ثابت نزد دیگران داشته است، متغیر درآمد شغلی متغیر دیگری که در اینجا اثر مثبت معنادار بر وام و سرمایه
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ن این گذاری دارندو همچنیند به آن علت باشد که با افزایش درآمد، افراد پول بیشتری برای این سرمایهتوااست. این نتیجه می

 های دیگری داشته باشد..تواند علتنتیجه می

واند تگذاری با سود ثابت نزد دیگران، اثر مثبت معنادار داشته است. این نیز میدارایی نیز مانند درآمد، بر وام و سرمایه

 د درآمد توضیح داده و توجیه شود. مانن

تواند به آن علت باشد که با افزایش تعداد اعضای گذاری اثر منفی معنادار دارد و میتعداد اعضای خانوار، بر این سرمایه

اد بر مصرف ی مازهاانداز داشته باشند و یا اینکه دارایییابد. در نتیجه افراد کمتر بتوانند پسخانوار، نیاز مالی خانوار افزایش می

 خود را صرف فرزندان خود کنند. 

گذاری با سود ثابت نزد دیگران داشته است. این نیز با نظریه سرمایه دینی فردی نیز اثر منفی معنادار بر وام و سرمایه

مجازات در  های دینی بر کردارهای موجب نارضایتی خدا وکند و اثر دانش دینی، تجربه دینی و آگاهی از آموزهبرابری می

 دهد. زندگی پس از مرگ را نشان می

مایه دهنده اثر آموزش و سرتواند نشانگذاری با سود ثابت نزد دیگران دارد. این میتحصیالت نیر اثر منفی بر وام و سرمایه

 انسانی و اجتماعی بر دوری از کردارهای غیر رسمی و ناپسند باشد.  

گذاری با سود ثابت نزد دیگران دارد. این به معنای آن است که هر رابطه منفی با وام و سرمایههای در راه خدای دیگر نیز هزینه

 دهد و حاضر نخواهد شد از هر راهی سود به دست اورد.     های دینی بیشتری دارد، در این زندگی به پول اهمیت کمتری میکس هزینه

واند تری با سود ثابت نزد دیگران اثر منفی داشته است. این میگذااهل سنت بودن بر تخصیص دارایی به وام و سرمایه

های گوناگونی داشته باشد. یکی اینکه ممکن است به علت در اقلیت بودن تعصب مذهبی آنها افزایش یافته باشد و باورهای علت

 دینی استوارتری یافته باشند. 

گذاری با سود ثابت نزد دیگران رابطه مثبت و معناداری دارد. هگذاری سودآور در بازارهای رسمی نیز با وام و سرمایسرمایه

های خود را در سبدهای تواند به علت آن باشد که این افراد مجموع سرمایهاین دو، کردارهایی در یک راستا هستند و می

 دهند. گوناگون قرار می
 

 بندی . جمع22

اندازکنندگان را در یک جامعه انداز پسبر تخصیص وجوه پس های مهمدر این نوشتار کوشیدیم چگونگی اثرگذاری عامل

-های گوناگونی بر این تخصیص اثر دارند. یک عامل مهم در تخصیص وجوه برای قرضمسلمان تبیین کنیم. دیدیم که عامل

خصیص گذاری بر این تالحسنه، ایمان است. به تحلیل اثر ایمان در این زمینه پرداختیم. در کنار آن به تحلیل اثر سود سرمایه 

ای بر این تخصیص اثر دارد. برخی اثر مثبت بر کل تخصیص و برخی اثر منفی بر کل تخصیص پرداختیم. هر عامل به گونه

-گذاری سودآور را افزایش و برخی نیز تخصیص به قرضانداز به سرمایهانداز دارند. برخی از آنها نیز تخصیص وجوه پسپس

 هد. دالحسنه را افزایش می

با این همه آنچه در این زمینه مهم است اینکه در طراحی نظام مالی و بانکداری اسالمی باید این بخش بسیار مهم نیز دیده 

واند تشود. دست کم در ایران تا کنون چنین نبوده است و نیز نظریه قابل قبولی در این زمینه ارایه نشده است. این دیدگاه می

ریزی در زمینه بانکداری و تامین مالی اسالمی باشد. از آنجا که گذاری و برنامهعاد تاریک سیاستروشن کننده بسیاری از اب

ریزی درست اقتصادی است، ما باید در این زمینه نیز برای گذاری و برنامهابزار علمی، تنها ابزار پذیرفته شده برای سیاست

وانیم تها مییت بیشتری بدهیم. با شناسایی اثر گذاری این عاملتوسعه بانکداری و تامین مالی اسالمی به این موضوع اهم

ابزارهای سیاستی برای بهبود کارکرد بانکداری و تامین مالی اسالمی را بسازیم و بر این پایه به پیشرفت این بانکداری کمک 

 کنیم تا از کمبود ابزار سیاستی در بانکداری و تامین مالی اسالمی رهایی بیابیم. 

انداز افراد اثر معنادار روشنی دارند. با ه در بررسی تجربی شهروندان دیدیم، این متغیرها بر رفتارهای تخصیص پسچنانچ

اری گذهای بسیار اندکی انجام شده است، برای ابزار سازی در بانکداری اسالمی و سیاستوجود اینکه در این زمینه بررسی
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های علمی و کاربردی، تولید کنیم تا در ساخت الگو یا ظریه پردازی کنیم و یافتهعلمی و درست، ناچار هستیم در این زمینه، ن

 اجرای بانکداری اسالمی دست خالی نباشیم. 

گونی های گوناانداز خود را به راههای خود و نیز در شرایط گوناگون پساین بررسی نشان داد، افراد گوناگون بر پایه ویژگی

راد ها توجه نکند و ابزار متناسب با نیازهای افالگویی از بانکداری یا نظام مالی که به این واقعیت دهند. بر این پایهتخصیص می

خواهند و در چارچوب تواند چندان موفق باشد. باید بررسی کرد که مردم چه میبرداری کند، نمیرا نسازد و نتواند از آنها بهره

-اسالمی را به آنها ارایه کرد تا مردم آن را بپسندند و در چارچوب آن سرمایه خواست مردم، الگویی از بانکداری و تامین مالی

اورها هایی همچون بها متناسب با عاملگذاری کنند و همچنین از آن تسهیالت بگیرند. در چنین الگویی باید ابزارها و سیاست

ای دینی، سودآوری، ریسک، دانش، بازارهای جانشین های، سن، سرمایه دینی و آموزهو ایمان دینی، درآمد، دارایی، نیاز هزینه

 و رقیب، مذهب و فرهنگ مردم تدوین، طراحی و اجرا شود تا بتواند موفق باشد.   
 

 الحسنهانداز به قرض. براورد مدل تخصیص پس2جدول 

 دهندهمتغیرتوضیح
 (QHالحسنه )قرض ۲مدل   (QH)  الحسنهقرض ۹مدل 

 معناداریسطح tآماره  ضریب  معناداریسطح tآماره  ضریب

C  

B3  

B2  

Re  

Be  

W  

Kh  

Ed  

Rc  

Cr  

Mz  

SA     

R-squared      

Adjusted R-squared      

F-statistic     

 

 یرسم گذاریهیسرما به انداز. براورد مدل تخصیص پس2جدول 

 متغیر توضیح دهنده
 (SBگذاری رسمی )سرمایه ۲مدل   (SBگذاری رسمی )سرمایه ۹مدل 

 معناداریسطح tآماره  ضریب  معناداریسطح tآماره  ضریب

C  

B3  

B2  

Re  

Be  

W  

Kh  

Ed  

Rc  

Cr  

Mz  

QH     

SR  

R-squared    

Adjusted R-squared    

F-statistic     
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 گرانیبا سود نزد د گذاریهیقرض و سرما انداز به. براورد مدل تخصیص پس3جدول 

 متغیر توضیح دهنده
 (SRگذاری با سودثابت نزد دیگران)وام و سرمایه 2مدل   (SR) گرانیبا سودثابت نزد د گذاریهیوام و سرما 2مدل 

 معناداریسطح tآماره  ضریب  معناداریسطح tآماره  ضریب

C  

B3  

B2  

Re  

Be  

W  

Kh  

Ed  

Rc  

Cr  

Mz  

SB  

QH  

      

R-squared   

Adjusted R-squared   

F-statistic    
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 و مآخذمنابع 

 الحسنه، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.( قرض۹۳7۹ابراهیمی، محمدحسین )

 یگذارهیسرما هایاستفاده از روش شنهادیبدون ربا و پ ینظام بانک یسازمانده یالگوها یبررس (۹۳۸۱)اله  روحی، ابوجعفر

 .۹۸۸-۹3۳، صفحه ۹۳۸۱، بهار و تابستان ۴، شماره ۲ دوره، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، ریپذسکیر

درآمد ) با استفاده از  عیاثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توز یابیارز( ۹۳۸3ی )تازه آباد یافسانه قاسم و لیاسماع ی،ابونور

 ۹3۴-۹۳۱، زمستان، صفحه ۲۸، شماره 7 دوره ،یفصلنامه اقتصاد اسالم، (یاستان نیپانل ب یداده ها

 هایالحسنه بانکقرض هایسپرده در پول تقاضای تابع ( برآورد۹۳۸۸سمیرمی ) بابایی و محمدرضا  عشری، ابوالقاسم اثنی

 .۱۳-۹۰۴، 5۹ شماره هفدهم، اقتصادی، سال هایسیاست و هاپژوهش ایران، فصلنامه

انداز الحسنه پسهای قرضالحسنه در خصوص سپرده( بررسی عملکرد سیستم بانکی و صندوقهای قرض۹۳75اسالمی، زهرا )

 نامه کارشناسی ارشد علوم بانکداری، مؤسسه عالی بانکداری ایران.، پایان۹۳3۸ـ7۳الحسنه و تسهیالت اعطایی قرض

( بازنگری در مفاهیم پول، بهره و سرمایه از دیدگاه اسالمی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۹۳77توتونچیان، ایرج )

 .3۲-۲۳، ۹، ش ۹۲دانشگاه اصفهان، س 

 .ییوزارت امور اقتصادی و دارا 4قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی (۹۳۸۲حبیبیان نقیبی، مجید )

، ۹۳۸۳، زمستان ۹3الحسنه: نگرشی تفسیری ـ روایی، فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره ( قرض۹۳۸۳ید )حبیبیان نقیبی، مج

 .۹۹ـ۳۴صص 

ی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد گذار هیبر رشد سرما یاسالم یمال یابزارها ریتأث (۹۳۱۹) انیاعظم احمدو  یعل ،حسن زاده

 5۸-۲۱، صفحه ۹۳۱۹و زمستان  زیی، پا۱، شماره 5 دورهاسالمی، 

الحسنه: ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور، فصلنامه ( صندوقهای قرض۹۳۸۳زاده، علی، و کاظمی، مهین دخت )حسن

 .57ـ75، صص ۹۳۸۳، زمستان ۹3اقتصاد اسالمی، شماره 

 بانکداری در مشارکتی عقود و الحسنهقرض عقد کارایی ( مقایسة۹۳۸۸لرستانی ) الماسی و الهام سهیلی، کیومرث و مجتبی

 مطالعات تخصصی -علمی کرمانشاه، دوفصلنامة استان ملت موردی بانک ها، مطالعهداده پوششی روش تحلیل به ربا بدون

  7۹-۱۴تابستان ، و دوم بهار شماره دوم، سال -اسالمی اقتصاد

، شماره ۲ دوره ،یدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالم، سود ثابت یبرا یراهکار ژهیو یگذارهیسرما حساب( ۹۳۸۱) سجاد ،فلویس

 ۹۴3-۹۲5، صفحه ۹۳۸۱، بهار و تابستان ۴

، ۹۳۱۳ زیی، پا55، شماره ۹۴ دوره، اندازپس یهادر سپرده یبانک یهازهیجا یفقه لیتحل( ۹۳۱۳) اهللبیحب ی،موثق یشعبان

 ۹3۴-۹۴7صفحه 

اسالمی فصلنامه اقتصاد اسالمی،  عقود سایر با آن و مقایسه الحسنه قرض تسهیالت هزینه ( محاسبه۹۳۸۴) کاظمدسی ،صدر

 ۹۱شماره 

الحسنه استان اصفهان، مجموعه مقاالت پانزدهمین همایش بانکداری های قرض( بررسی تحوالت صندوق۹۳۸۳طیبی، کمیل )

 اسالمی، مؤسسه عالی بانکداری.

-های قرضها و صندوقهای مردمی با مروری بر دو تجربه تعاونیت و تشکل( دول۹۳۸5فیوضات، ابراهیم و مهدی مهدوی )

 . ۸۳-۹۰۴، ۹۳۸5الحسنه، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 

فصلنامه ی، عقود اسالم ریآن با سا سهیقرض الحسنه و مقا التیتسه نهیهز محاسبه( ۹۳۸۴) صدر دکاظمیس و زهرا ی،عباس

 ۴۴-۹۳، صفحه ۹۳۸۴، زمستان ۹۱، شماره 5 دوره ،یاسالماقتصاد 

 ورهد ،یفصلنامه اقتصاد اسالم، رانیا یقرض الحسنه در نظام بانک گاهیجا شهیاند( ۹۳۸5ی )قبادیک دیسعو  عباس ،عرب مازار

 ۴3-۹۳، صفحه ۹۳۸5، زمستان ۲۲، شماره 3

، ترجمه حسین صادقی، تهران: موسسه «د با نگرش اسالمیمباحثی در اقتصاد خر( »۹۳75صدیقی، محمد نجات اله و دیگران )
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 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،. 

 .۳۴-۹۹، پاییز ، ص ۹۹( اثر ایمان دینی بر رفتار مصرف کننده، فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره ۹۳۸۲عزتی، مرتضی )

 .۹۸، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، ش«انتخمین تابع مخارج مذهبی )مخارج در راه خدا( مسلمان (۹۳۸۴) ـــــــ

  .3الحسنه، فصلنامه دین و اقتصاد. ش گذاری با پرداخت قرضعوامل موثر بر استفاده افراد از پول برای سرمایه۹۳۸7) ـــــــ

و زمستان، صص  ، پاییز۲۲الحسنه، جستارهای اقتصادی، شماره ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض (۹۳۱۳) ـــــــــــــ

۹۸5-۹55. 

 : تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسالمی، تهران، سمت.۳اقتصاد خرد  (۹۳۱۴) ـــــــــــــ

الحسنه در ایران، مجموعه ( برآورد اثر سرمایه دینی و اقتصاد دانش پایه بر قرض۹۳۱۲عزتی، مرتضی و نجفی، محدثه، )

 .۲۲5-۲۴۴د اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس، ص های هفتمین همایش دو ساالنه اقتصامقاله

، صص ۹۳۱۳، بهار و تابستان ۹۲، ش 3( دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی، سال ۹۳۱۳لشکری، محمد و مهرپارسا، زکیه )

۹۹۳-۹۲۸. 

، ۹۳۸۳، زمستان ۹5، شماره ۴ دوره، دیجد یسپرده ها شنهادیو پ یبانک یسپرده ها یابیارز( ۹۳۸۳) دعباسیس ،انیموسو

 5۴-۳۹صفحه 

، ۹3، شماره ۴ دوره ،یفصلنامه اقتصاد اسالم، قرض الحسنه یصندوق ها یسامانده یبرا یطرح( ۹۳۸۳) دعباسیس، انیموسو

 57-۳5، صفحه  ۹۳۸۳زمستان 

، مطلوب یاعتبار و ارائه الگو یهایتعاون یشناسبیآس( ۹۳۱5ی )نیحسیعل یمهد ان؛یفاضل دمحسنیس وعباس  دیس ،انیموسو

 ۹۳3-۹۰۱، صفحه ۹۳۱5، بهار 3۹، شماره ۹3 دوره

، ۹3، شماره ۴ دوره ،یفصلنامه اقتصاد اسالم ی،در اقتصاد اسالم یگذار هیفرصت سرما نهیهز( ۹۳۸۳میرمعزی، سید حسین )

 ۱7-75، صفحه ۹۳۸۳زمستان 

، ۹۳۸۴، زمستان ۹7، شماره 5 دورهی، اسالم یدر بانکدار کیبان یسپرده ها ریذخا یالگو( ۹۳۸۴) نیدحسیسی، معز ریم

 7۴-۴5صفحه 
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