
اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده: عنوان مقاله  
عزتی، مرتضی: نویسنده   
 : چکيده

به . این مقاله تالش دارد اثر ایمان را روی رفتار مصرف کننده تبيين نماید
کّلی هر فردی دو نوع دارایی به نام مال و زمان دارد که قابل  طور

نددر راه کسب مطلوبيت هست جانشينی و قابل استفاده . 

در این مقاله با تبيين مصرف، چارچوب رفتاری و مطلوبيت مصرف کننده 
شود سپس تابع مطلوبيت او استخراج شده، نشان  می مسلمان تشریح

شود که تغييرات و شيب آن داده می متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش  
 .اخروی است

 : کلمات کليدی
 

 چکيده

به . روی رفتار مصرف کننده تبيين نمایداین مقاله تالش دارد اثر ایمان را 
کّلی هر فردی دو نوع دارایی به نام مال و زمان دارد که قابل  طور

 .در راه کسب مطلوبيت هستند جانشينی و قابل استفاده

در این مقاله با تبيين مصرف، چارچوب رفتاری و مطلوبيت مصرف کننده 
اج شده، نشان شود سپس تابع مطلوبيت او استخر می مسلمان تشریح

شود که تغييرات و شيب آن داده می متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش  
 .اخروی است

 مقّدمه

کوشيم تا اثر ایمان را بر روی رفتار مصرف کننده تبيين  در این مقاله می
به. کنيم تواند برای کسب  طور کّلی، هر فردی دو نوع دارایی دارد که می 

ها را به مطلوبيت، آن ، و )اعّم از ثروت و درآمد(یکی مال : ف برساندمصر 
این . در راه کسب مطلوبيت هستند دیگری زمان که هر دو قابل استفاده

در این مقاله  .دو دارایی در بسياری از موارد قابليت جانشينی دارند
اعّم از این که نياز به صرف مال یا(کوشيم تا انجام هر عملی را  می زمان  

توان آن را مصرف ناميد،  انجامد و می مطلوبيت میکه به کسب ) دارد
بر این . دهيم این فّعاليت را با صرف مخارج نشان می .تشریح کنيم

مطلوبيت مصرف کننده مسلمان، سپس  اساس، ابتدا چارچوب رفتاری و
کنيم و تغييرات و شيب تابع مطلوبيت او را تشریح می آن را تحت تأثير  

امه، وضعيت تعادل مصرف کننده مسلمان رادر اد. دهيم ایمان نشان می با  
به طور خاص این مقاله ارائه جدیدی از . کنيم وارد کردن اثر ایمان تبيين می

مطلب نو مقاله، وارد کردن عامل . رفتار مصرف کننده مسلمان است نظریه



اطمينان به تحّقق پاداش آخرتی و تبيين مطلوبيت  ایمان به منزله درجه
خرت به صورت مطلوبيتحال، آینده و آ انتظاری و تبيين اثر آن بر تابع  

کم، دست. مطلوبيت و تعادل مصرف کننده مسلمان است نگاه انتظاری به  
اندازی خاص را در این زمينه ارائه کند تواند چشم این موضوع می . 

  .استادیار اقتصاد دانشگاه تربيت مدّرس *

 

مسلماناشاره به پيشينه بحث رفتار مصرف کننده  .1  

های گوناگونی ارائه شده  در زمينه رفتار مصرف کننده مسلمان، نظریه
. کنيم های ارائه شده در این زمينه اشاره می ترین نظریه مهم است که به
دوره زمانی مصرف  (1973) (Muhammad Monzer Kahf) محمد منذر کهف
های  شتهاو در نو. دهد می مسلمان را افزون بر دنيا، به آخرت نيز تعميم

، ١٩٧٦، ١٩٧٤(بعدی خود  a1991 ،b1991  ابعاد این بحث) ٢٠٠٢و را  
از نظر او، مسلمان به دنبال کسب حّداکثر رستگاری . کند تر می کامل

رود که تابع می مجموعه عامل مذهب، سياسی، . ١: چهار عامل است 
ی ها هزینه. ٣انداز؛  پس. ٢مانند آن؛  فرهنگی، روانی، اجتماعی، قانونی و

کهف در. کاالها و خدمات مصرفی. ٤در راه خدا؛  های خود،  بعضی نوشته 
از جمله کهف(کند  هدف مسلمان را حّداکثر کردن مطلوبيت بيان می  

١٩٧٨و  1974 ). 

هدف مسلمان را حّداکثر کردن مطلوبيت دنيایی و ) ١٩٩١(سيد عقيل 
داند که آخرتی می ز یا اندا ، پس)حال(تابع چهار عامل مصرف جاری  

گذاری برای مصرف آینده، کمک به سرمایه دیگران برای کسب پاداش  
 آخرتی، و هزینه کردن در راه مقاصد اجتماعی با هدف کسب پاداش

محمد فهيم خان. آخرتی است  (Muhammad Fahim Khan) (1987  و
هدف مصرف کننده) ١٩٩١ مسلمان را ایجاد توازن بين دنيا و آخرت و  
محمد انس زرقا. ددان تحّقق مصلحت می  (Muhammad Anas Zarga) 

از  هدف مصرف کننده مسلمان را حّداکثر کردن مطلوبيت خود (1976)
طریق مصرف در دنيا و کسب پاداش در آخرت به وسيله رعایت قواعد 

او. داند اسالمی می کند سطوحی برای مصرف و پاداش تعيين می  . 

ر مصرف کننده مسلمان در های اصلی در زمينه رفتا افزون بر این نظریه
هایی نيز از جمله مباحث محمد عبدالمنان دیدگاه سطح ُخرد،  

(Muhammad Abdul - Mannan) (1986)، متوالی. م. م  (M. M. 
Metwaly) (1981)اوصاف احمد ، (Ausaf Ahmad) (1986  خان)١٩٨٧و ،  

ينه تابع ها در زم و مانند این (1981) (Monavvar Iqbal) ، منور اقبال(1985)
با این حال، در این مجموعه مباحث و . کالن مطرح شده است مصرف

های مطرح شده، هيچ نظریه کدام به طور جّدی بحث ایمان را مطرح  
های ها یا نویسنده فقط بعضی از آن. اند نکرده دیگری که این مباحث را در  



اند به طور بسيار مختصر و در قالب مقاالت دیگری مطرح کرده ک یا حّد ی 
اند چند جمله به اثر ایمان اشاره داشته . 

با ) ١٩٩٩( الزامل و بوعالم بن جياللی  از جمله یوسف بن عبدالّله
گيری از نتيجه های گوناگون به طور مختصر، تأثير ایمان را افزایش  نظریه 

همچنين خان در بحث تابع مصرف کالن، تقوا . اند دانسته مخارج در راه خدا
ل، وارد تابعرا به صورت عام با این حال، این دو نيز به. مصرف کرده است   

 

اند ای نکرده چگونگی و عّلت این اثرگذاری اشاره . 

، دانش )١٣٦٣(های توتونچيان  در ایران نيز مطالعاتی از جمله در نوشته
)١٣٦٥ در زمينه ) ١٣٧٨(و دادگر ) ١٣٧٥(، صدر )١٣٦٥(مشرف جوادی  ،(

ها نيز  رح شده است؛ اّما هيچ یک از اینمط رفتار مصرف کننده مسلمان
اند نکرده بحث ایمان را به طور جّدی مطرح . 

های ارائه شده این است  ها و دیدگاه نکته قابل تأّمل دیگر در زمينه نظریه
ها مصرف کننده مسلمان را فرد آرمانی اسالمی در نظر  آن که اغلب

با این حال، مقاله. اند گرفته اندازی بر   چشمحاضر در صدد است که 
 .کننده مسلمان ایجاد کند چگونگی و عّلت اثرگذاری ایمان بر رفتار مصرف

 چارچوب رفتاری و مطلوبيت مصرف کننده مسلمان .2

1 جایگاه ایمان در بحث رفتار مصرف کننده. ٢ـ  

هنگامی مصرف کننده در تعادل ) اقتصاد سنّتی(بر اساس نظریه رایج 
ينی دو کاال نزد او، برابر نسبت نهایی جانش است که نسبت ميل

های آن دو کاال باشد و در عين حال، قيمت ترکيب کاالهای مصرفی مصرف  
یعنی استفاده از حّداکثر(کننده بر روی خّط بودجه  در . قرار بگيرد) امکانات 

توانند ها می این وضعيت ميل نهایی جانشينی و نيز نسبت قيمت عوامل  
) سنّتی(در نظریه رایج . رف کننده باشنداصلی و تعيين کننده برای مص

کننده، هنگامی که بحث از عوامل مؤّثر بر مصرف و به تبع آن،  رفتار مصرف
و قيمت (گيرد، قيمت کاالها و خدمات  صورت می استخراج منحنی تقاضا

، وارد تابع)های آن ها و مکّمل جانشين شوند؛ اّما در این وضع،  تقاضا می 
هنده ميل نهایی جانشينی دوهيچ عاملی که نشان د کاال باشد، وارد  

شوند؛ در حالی که عوامل مشّخص و معّينی را بحث و تابع تقاضا نمی  
توان در نظر گرفت که برای بعضی کاالها و خدمات یا مخارج مصرف  می

ها بر روی شيب منحنی  کنند؛ اّما اثر آن عمل می کننده مانند قيمت
لهاز جم. شود تفاوتی وارد می بی بيماری فرد یا تجویز خوراکی، پوشاکی و  

ای  دامنه بسيار گسترده نظير آن از سوی پزشک یا موارد مشابه آن که
ها، این موارد را استثنا در نظر در بعضی دیدگاه. دارند اند گرفته  . 



در بحث مخارج مصرف کننده مذهبی برای آخرت و دنيا، یک عامل تعيين 
تفاوتی یا به عبارت دیگر، نرخ نهایی  یشيب منحنی ب کننده اصلی برای
برای فردی که . آخرتی، ایمان فرد است جانشينی بين مخارج دنيایی و

داشته) در مقایسه با دیگران(تری  ایمان بيش باشد، ارزش مطلوبيت  
تر است و در نتيجه، ميل به مخارج منتج به مطلوبيت آخرتی، بيش آخرتی  

تفاوتی برای مخارج آخرتی و  حنی بیشود؛ یعنی شيب من تر می او افزون
تر است؛  بيش) تر برای افراد دارای ایمان کم(نفع مخارج آخرتی  دنيایی به

توان ایمان را پس می به صورت عامل تعيين کننده شيب منحنی  
تفاوتی مخارج بی  

 

و مخارج با هدف کسب رضایت خدا و (دنيایی و مخارج با هدف آخرتی 
اگر فردی ایمان . حث نظریه رفتار مصرف کننده کردوارد ب (مخارج مشابه آن
صفر خواهد بود و اگر ایمان داشته باشد، اثر  نداشته باشد، اثر این عامل

شود؛ البّته آن در رفتار او منعکس می ایمان بر رفتارهای گوناگون از جمله  
آميز پرهيز از اسراف، تبذیر و هر نوع عمل معصيت و در نتيجه بر رفتار  

در این جا فرض شده است که این آثار در. دنيایی مؤّثر استمصرفی   
های دنيایی و  تفاوتی بين هزینه مجموع، روی تغيير شيب منحنی بی

شود می آخرتی لحاظ . 

برای ارائه بحث، ابتدا تابع مطلوبيت مخارج آخرتی را ترسيم، و با تابع 
کنيم مخارج دنيایی مقایسه می مطلوبيت . 

2 ها فرض پيش. ٢ـ  

های موجود در نظریه رفتار مصرف کننده را از  فرض  به طور خالصه پيشما
او به دنبال کسب مطلوبيت است و هدفش حّداکثر کردن  این جهت که

خدمات است، همراه با عملکرد  مطلوبيت ناشی از مصرف کاالها و
عقل، بهترین گزینه را  عقالنی به معنای این که او در رفتارهایش با اّتکا به

افزون بر وجود) کند قادر است و عمل می(گزیند   خودش بر میبرای اّطالع  
. پذیریم از مقدار مطلوبيت هر عمل به صورت پيش فرض در بحث خود می

را در ایمان ) دین بی(تفاوت مصرف کننده مسلمان و غير مسلمان  در ضمن
دانيم و دینی او می و ایمان را به منزله اطمينان از تحّقق آخرت و وعده  
بر. گيریم وعيدهای آن در نظر می این اساس، مطلوبيت را انتظاری در نظر  

گيریم و مقدار مطلوبيت آخرتی را تحت تأثير می نوع و مقدار پاداش آخرتی  
انتظاری بودن. دانيم ها می و ضریب اطمينان از تحّقق آن مطلوبيت را  

دهيم تر توضيح می بيش . 

3 انتظاری بودن مطلوبيت. ٢ـ  



مطلوبيت را مقدار قطعی در نظر بگيریم، چندان با واقعيت سازگار این که 
تواند  واقعيت این است که یک انسان هميشه نمی. رسد نمی به نظر
کاال یا خدمت به طور دقيق مطلوبيت آن را  پيش از انجام عمل یا مصرف
های  ممکن است حالت مشّخص کند؛ زیرا در لحظه مصرف و پس از آن

همچنين انسان. ود و در مقدار مطلوبيت اثر بگذاردگوناگون ایجاد ش  
کند، از نتایجی  هنگامی که برای نخستين بار کاال یا خدمت را مصرف می

تواند  بار خواهد آورد، آگاهی دقيقی ندارد؛ بنابراین نمی که برای او به
هر چند این موارد درباره . از پيش تعيين کند مقدار مطلوبيت قطعی آن را

وره حاضر برای هر فرد بسيار کممصرف در د هستند یا ضریب عدم قطعيت  
ها مطلوبيت این: توان گفت ها ضعيف است، بر این اساس می آن نيز یک  

 .مقدار انتظاری است

 

مطلوبيت آینده، مطلوبيت انتظاری : توان گفت تر می به صورت بهتر و روشن
اعی، محيطی، وضعيت آینده، از جهات گوناگون اقتصادی، اجتم است؛ زیرا
ها جسمانی، روانی و نظير آن حّتی زنده بودن . برای فرد، نامشّخص است 

مصرف آینده، عدم  او نيز غير قطعی است؛ پس در مطلوبيت آینده و
مطلوبيت : توان گفت بر این اساس می. تری وجود دارد قطعيت بيش

 .در کل با عدم قطعيت همراه است دنيایی

برای زمان حاضر و زمان آینده، به عدم عدم قطعيت مطلوبيت دنيایی 
آینده، یعنی اطمينان نداشتن از مقدار مطلوبيت حاصل از  اّطالع کافی از
و ) مرگ و زندگی(قطعيت تحّقق آینده  مصرف هر کاال یا خدمت و عدم
ها عدم قطعيت اوضاع محيطی و شخصی فرد و نظير این گردد باز می  . 

هيچ کس از زندگی پس از : ان گفتتو می. مطلوبيت آخرت نيز چنين است
اخبار درباره همه ابعاد حيات پس از مرگ متفاوت . ندارد مرگ خبر دقيقی

به ویژه این که افراد. است گوناگون ایمان یکسانی به آخرت و زندگی پس  
ایمان به آخرت و بعضی بی. از مرگ ندارند بين . بعضی دارای ایمانند 

ر و اطمينان به تحّققمؤمنان نيز درجه ایمان، یعنی باو آخرت، یکسان  
این . نيست؛ از این رو، زندگی پس از مرگ نيز دارای عدم اطمينان است

تواند به منزله عدم قطعيت تحّقق مطلوبيت آخرتی تلّقی  اطمينان می عدم
بر این . مطلوبيت آخرتی نيز با عدم قطعيت مواجه است شود؛ از این رو،

هشود ک اساس، این پرسش مطرح می پس، مصرف کننده چگونه تصميم  
گيرد؟ می  

مقدار مطلوبيت انتظاری حاصل از مصرف کاال یا خدمت، : توان گفت می
مطلوبيت انتظاری نيز با ضرب . مصرف کننده است مالک تصميم گيری
مقدار مطلوبيت ناشی از  کردن ضریب اطمينان به تحّقق مطلوبيت در

مقادیر   یا خدمت بتواند بهچنان چه مصرف کاال. آید مصرف به دست می
گوناگونی از مطلوبيت بينجامد، در نتيجه، مصرف کننده بر حسب اميد 



مطلوبيت حاصل از مصرف آن کاال یا خدمت، برای تخصيص منابع  ریاضی
گيرد خدمت تصميم می خود و مصرف آن کاال یا . 

گيری در وضعيت عدم قطعيت  انتظاری بودن مطلوبيت در مباحث تصميم
شده است؛مطرح  اّما بحث جّدی در این زمينه به مطلوبيت آینده مربوط  

مطلوبيت آینده غير. شود می تر است و نکته اصلی، مطلوبيت  قطعی 
عدم قطعيت . گيرد آخرتی است که از این جهت باید مورد توجه خاص قرار
 مطلوبيت آینده، از نوع عدم قطعيت مطلوبيت زمان حال نيست؛ به ویژه،

مطلوبيت آخرتی به عواملی بستگی دارد که با عوامل شکل عدم قطعيت 
ترین تفاوت این  مهم. مطلوبيت دنيایی، متفاوت است دهنده عدم قطعيت
قطعيت آخرت نزد افراد، به باورهای  دو در این است که قطعيت و عدم

گردد؛ در حالی که بازگشت عدم مذهبی آنان باز می قطعيت دنيایی، به  
بر این اساس، باید توّجه داشت که.  مشابه استعدم آگاهی و عوامل  

 منظور ما از این عدم قطعيت آخرتی با مباحث مربوط به

 

 .نقص اّطالعات، اّطالعات نامتقارن و نظير آن در اقتصاد تفاوت دارد

4 های گوناگون زندگی مطلوبيت دوره. ٢ـ  

مقدار : توان گفت بر اساس بحث عدم قطعيت و مطلوبيت انتظاری می
مينان یا هماناط مقدار ایمان، نشان دهنده ضریب ارزش پاداش آخرتی نزد  

فرد به پاداش، نگاه انتظاری است، و  فرد است به این معنا که نگاه
گيری در وضعيت گيری فرد برای آخرت، تصميم تصميم . عدم اطمينان است 
توان برای آینده نيز چنين تصّور کرد؛ زیرا آینده بر این اساس می ی دنيای 

. تحّقق قطعی ندارد؛ بلکه برای هر فرد، درجه احتمال تحّقق خاّصی دارد
برای هر نوع ) درجه اطمينان و مقدار پاداش یا نتيجه عمل(عامل  این دو

گيری درباره تصميم مالک ) های اقتصادی گيری به ویژه تصميم(آینده  
مطلوبيت. گيری افراد است تصميم ه ب. های آینده نيز چنين است دوره 

در مقایسه با(عبارت ساده، انسان از امروز خود  تری  اطمينان بيش) آینده 
گيرد تری برای آن تصميم می دارد؛ در نتيجه، با اطمينان بيش بر این  .

های خود با تساوی اوضاع، امروز را به آینده، و  گيری اساس، در تصميم
نده دورتر باشد، دهد و هر مقدار آی نزدیک را به آینده دورتر ترجيح می آینده

کند؛ البّته به عّلت این که به تحّقق  تر تلقی می اهمّيت فواید آن را کم
تری آینده دورتر اطمينان کم گيری درباره آینده  انسان، این گونه تصميم. دارد 
کند؛ یعنی درجه اطمينان او از  می را بر اساس اميد به زندگی استوار

ورد نظر نزد اوآینده، به اميد به زندگی در آینده م با یک مثال . بستگی دارد 
کنيم تر می توضيح را کامل . 

ای هشتاد سال باشد، فردی که در اوان  اگر اميد به زندگی در جامعه
انداز  ریزی و از جمله پس پنجاه سال بعد خود نيز برنامه جوانی است، برای



کند؛ زیرا اطمينان نسبی می نداز خود در ا دارد که بتواند از این برنامه و پس 
 سال بعد خود، ١٥٠فرد برای  اّما این آینده، مطلوبيت مناسبی کسب کند؛

کند تا اندازی نمی ریزد و پس ای نمی هيچ برنامه در آن زمان مصرف کند؛  
است برای  زیرا اميدی به تحّقق آن آینده برای خود ندارد؛ البّته ممکن

همين . تر بریزد ق کمای با اطمينان تحّق شصت سال بعد خود نيز برنامه
تری  ریزی با عدم اطمينان بيش تر باشد، برنامه چه زمان طوالنی طور هر

 .مواجه خواهد بود

بر این اساس، اگر مصرف یک کاال در زمان حال و آینده مطلوبيت یکسانی 
 درصد است و زمان ١٠٠تر از  چون اميد به تحّقق آینده، کم داشته باشد،

يجه،حال تحّقق یافته، در نت اميد ریاضی مطلوبيت زمان حال برای او  
تر از اميد ریاضی مطلوبيت آینده است؛ بدین بيش سبب، این کاال را در  

ای که کند؛ اّما اگر اميد به تحّقق آینده زمان حال مصرف می تواند کاال  می 
باشد)  درصد٩٠یعنی (تر از قطعی   درصد کم١٠انداز کند،  را برای آن پس  
تر از  درصد بيش٢٠رف آینده این کاال و مطلوبيت مص  

 

انداز خواهد کرد؛ زیرا اميد ریاضی  مصرف فعلی باشد، در آن صورت پس
تر  از مصرف آینده، از اميد ریاضی مصرف فعلی بيش مطلوبيت ناشی

از این مطلب یک نتيجه برای. است انداز خواهيم گرفت و یک نتيجه  پس 
یا مخارج(دا برای انجام هزینه یا مخارج در راه خ با هدف کسب پاداش  

ها آخرتی، رضایت االهی و نظير این ): 

کند که اميد ریاضی  انداز می ای پس به طور خالصه، انسان برای آینده .1
تر از مطلوبيت مصرف این  انداز در آن آینده، کم مطلوبيت این پس کسب

) مقدار کاال و خدمت نا باعث این مب. در زمان حال نباشد) انداز معادل پس
تر که به شود افراد جوان می تر  تری اميد دارند، بيش زندگی طوالنی 

انداز کنند و افراد دارای سّن باالتر، پس انداز داشته باشند؛ به  تر پس کم 
 ١٥ تا ١٠(خانواده  ویژه مقایسه این منطق بين جوانان در اوایل تشکيل

تر و پيرهای در اواخر عمر، این نتيجه را روشن) سال اول کند می  . 

زندگی در زمان : تواند دارایی خود را صرف سه دوره کند انسان می .2
مصرف در این سه دوره، در . آینده و زندگی پس از مرگ حاضر، زندگی

کند شکل خود مطلوبيت ایجاد می انسان با توّجه به اميد به کسب  .
م دوره تصمي مطلوبيت در هر دوره، به تقسيم دارایی خود بين این سه

یا نزدیک به (برای زمان حاضر، اميد به کسب مطلوبيت، قطعی . گيرد می
شود؛ پس بخشی از درآمد و ثروت خود را برای مصرف  تلّقی می (قطعی

دهد زمان حال تخصيص می  ( ها این گونه هستند همه انسان ). 

انسان با مصرف کاالها و خدمات در آینده دنيایی نيز مطلوبيت کسب 
اما این. کند می بر این اساس، انسان برای آینده . آینده، قطعی نيست 



های اميد به زندگی آینده،  خود و سال زندگی دنيایی نيز متناسب با سّن
این اميد. خاّصی دارد» اميد ریاضی کسب مطلوبيت« ریاضی، حاصلضرب  

 مقدار مطلوبيت ناشی از مصرف آن کاال یا خدمت با مقدار اميد به تحّقق
است؛ پس لذا انسان ) نان تحّقق مصرف یا کسب مطلوبيتاطمي(آن آینده 

توان  می. کند انداز می خود را برای استفاده در آینده پس بخشی از دارایی
در این صورت . از آینده دنيایی فرد در نظر گرفت آینده خانواده را نيز جزئی

توان مالی را که از فرد به ارث می يایی های آینده دن ماند نيز جزو هزینه می 
انسان این مال را در وهله اّول. برشمرد برای زندگی آینده خود و  

رسد و دارد؛ ولی مرگ بدون اّطالع فرا می اش نگه می خانواده آن چه  
ارث(گيرد  ماند، به ورثه تعّلق می می ). 

توان این گونه برداشت کرد که مصرف در  های دینی می بر اساس آموزه
این مطلوبيت . شود  مطلوبيت مینيز سبب کسب زندگی پس از مرگ

تواند به طور دقيق به وسيله فرد در نمی نظر گرفته شود و بر اساس آن  
. مرگ بگيرد تصميم به تخصيص بخشی از دارایی خود برای زندگی پس از

 در این جا نيز مقدار اطمينان به زندگی پس از مرگ و امکان کسب این
 مطلوبيت در آن جهان، عامل تعيين کننده

 

گيری برای تخصيص بخشی از دارایی برای کسب  است؛ یعنی در تصميم
رضایت االهی نيز اميد ریاضی کسب مطلوبيت در زندگی  پاداش آخرتی یا

گيری فرد آخرتی، مالک تصميم شود می  . 

 به این نکته باید توّجه کرد که اگر در هر دوره و برای هر فرد، اميد ریاضی
، صفر باشد، مصرف کننده برای کسب مطلوبيت در هر یک از سه دوره

ای صرف نخواهد کرد؛ پس اگر مصرف کننده به  هزینه مطلوبيت در آن دوره،
انداز در آینده خاص  کاالهای مورد پس زندگی آینده خود و تحّقق مصرف
انداز اطمينان داشته باشد، برای آن دوره پس بر این اساس، چنان . کند می 

دهد برای آینده  معنا نمیچه انسانی در شرف مرگ باشد، آینده ) 
همين طور است برای انسانی که به کسب . انداز کند خود پس) طوالنی

او، برای آن . انتظار در زندگی پس از مرگ اطمينانی ندارد مطلوبيت مورد
کند نمی دوره هيچ مخارجی . 

ها، دارایی خود را بين سه دوره  این نکته باعث شده است تا انسان
ها، درباره  اساس اميد ریاضی مطلوبيت در این دوره  و برتقسيم کنند

تصميم) صرف دارایی(مصرف خود  چنان چه اميد ریاضی مطلوبيت . بگيرد 
دوره، تخصيصی نخواهد  یکی از این سه دوره، صفر باشد، انسان برای آن
 داشت؛ یعنی اگر انسان در شرف مرگ باشد، از دارایی خود تخصيصی

همچنين اگر انسانی به آخرت و زندگی پس از . دادبرای آینده نخواهد 
پاداش و عقوبت آخرتی ایمان نداشته باشد، دارایی خود را  مرگ و به ویژه
ها  چنان چه هر یک از این تخصيص. نخواهد داد برای آن دوره نيز تخصيص



شود و  تر می دوره دیگر بيش صفر شود، موجودی فرد برای تخّصص به دو
صفر باشد،) یعنی آینده و آخرت(و دوره اگر اميد ریاضی د همه دارایی به  

تخصيص داده خواهد شد) یعنی دوره حال(دوره دیگر  . 

شود انسانی که در پایان زندگی خود است، چنان چه  این امر سبب می
انداز نکند؛ در نتيجه، امکان  داشته باشد، برای آینده پس به آخرت ایمان

همچنين در این حالت، . شود تر می بيشاو  تخصيص دارایی به آخرت برای
تر به نظرش های آخرتی، نزدیک تحّقق وعده رسد؛ بدین سبب، به طور  می 

اميد به آینده  نسبی اميد به تحّقق پاداش و عقوبت آخرتی در مقایسه با
یابد؛ در نتيجه، مخارج در راه خدا از سوی افراد با ایمان افزایش می در  

اوایل تشکيل (ی، در مقایسه با دوره جوانی تر زندگ های پایانی دوره
در مقابل، افرادی که به آخرت ایمان ندارند و . شود تر می بيش (خانواده
دانند، در اواخر عمر خود، به  خاتمه یافته می همه چيز را در این دنيا

یعنی زندگی (مطلوبيت همان دوره  تخصيص درآمد و ثروتشان برای کسب
گيرند؛ یعنی مطلوبيت م میتصمي) دنيایی همان زمان انتظاری آینده و  

ها دخالتی گيری تخصيص منابع آن ها، صفر است و در تصميم آخرت آن داده  
شود نمی . 

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

5 تابع مطلوبيت. ٢ـ  

با توّجه به آن چه بيان شد، تابع مطلوبيت فرد، تابع انتظاری است که 
 در این تابع، از حاصل ضرب مقدار مطلوبيت انتظاری هر کاال مقدار

های ناشی از مصرف مطلوبيت در مقدار احتمال تحّقق ) یا خدمات(آن کاال  
مجموع . آید به دست می مطلوبيت ناشی از مصرف همان کاال یا خدمت
ها مطلوبيت حاصل از مصرف کّل فرد نيز مجموع این حاصل ضرب خواهد  

واند به یک مقدار مطلوبيت بود؛ البّته به شرطی که هر کاال فقط بت
بر. بينجامد این اساس، با فروض یاد شده، تابع مطلوبيت یک مصرف کننده  

 :به صورت ذیل است

N 

U = S Pi ui«1» 

i=1 

 احتمال یا درجه اطمينان فرد به تحّقق مطلوبيت کاال یا خدمت Pi که در آن
iام و ui مقدار این مطلوبيت است. N مصرفی تعداد کّل کاالها و خدمات 

اگر فرض کنيم. فرد است شود  هایی تقسيم می ّکل زندگی فرد به دوره 



و در هر دوره، امکان) قبل و پس از مرگ( مصرف و کسب مطلوبيت ناشی  
شود از آن وجود دارد، تابع مطلوبيت یک فرد چنين می : 

h N 

U = S S Pit uit«2» 

t=1 i=1 

ا است وه دوره h نشان دهنده شماره دوره و tکه در آن،   uit و Pit  به
 ام در دورهi و احتمال تحّقق مطلوبيت ناشی از مصرف کاالی ترتيب، مقدار

tام است. 

در واقع، هر فرد از مقدار مطلوبيت کاال اّطالع کامل ندارد؛ زیرا مطلوبيت، 
اگر برای مصرف هر کاال، . آید مصرف کاال یا خدمت به دست می پس از m 
ت از یک دیگر هستند و احتمال تحّقق هر یک متفاو حالت مطلوبيت را که

بدیهی است(متفاوت است در نظر بگيریم  ها برای  که مجموع این احتمال 
، در آن صورت تابع)است» یک«هر کاال یا خدمت برابر  مطلوبيت هر فرد به  

شود صورت ذیل می : 

h N m 

U = S S S Ptij utij«3» 

t=1 i=1 j=1 

6 مصرف کاالها و خدمات(ارج تابع مطلوبيت بر حسب مخ. ٢ـ ) 

با توّجه به آن چه بيان شد، چنان چه همه کاالها و خدمات مصرفی دوره 
حسب مخارج در نظر بگيریم یا این مجموعه کاالها و خدمات را  حاضر را بر
١مقدار آن را با  از یک نوع فرض کنيم و x  نشان دهيم و همچنين ضریب

راها  اطمينان به تحّقق مطلوبيت همه آن ١ثابت و برابر   p در نظر 

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

توان تابع مطلوبيت کاالهای دوره حاضر را بر  بگيریم، در آن صورت می
 :مصرفی به صورت ذیل نشان داد حسب مخارج

U1 = 1P f1 (x«4»)1 

 :با همين استدالل، تابع مطلوبيت دوره آینده نيز چنين خواهد شد



U2 = 2P f2 (x«5»)2 

 همين صورت برای تابع مطلوبيت زندگی آخرتی بر حسب مخارج به
 :داشت مصرفی خواهيم

U3 = 3P f3 (x«6»)3 

ها، تابع مطلوبيت کّل فرد چنين به این ترتيب، با فرض استقالل مطلوبيت  
شود می : 

U = 1P f1 (x1) + 2P f2 (x2) +3P f3 (x3) «7» 

 :یا

3  

U = S P t ft (xt)«8» 

t=1 

تواند  ها می وضعّيت قطعيت و اطمينان کامل برای همه زماناین تابع، در 
 :ذیل نشان داده شود به صورت

3  

U1 = S ft (xt)«9» 

t=1 

7 تشریح اثر ضریب احتمال در هر دوره. ٢ـ  

ضریب احتمال تحّقق مطلوبيت ناشی از مصرف هر کاال یا خدمت برای 
های زمانی دوره جهت اصلی به عّلت تفاوت از یک . گوناگون متفاوت است 

زمان حاضر، تحّقق یافته . گردد فرد باز می تفاوت احتمال تحّقق هر دوره نزد
مصرف هر کاال یا خدمت در  است؛ پس احتمال تحّقق مطلوبيت ناشی از

است؛» یک«برابر ) با فرض ثبات همه وضعيت دیگر(این دوره  اّما این که آیا  
صرف آن کاال یا خدمت راانسان سال آینده زنده است یا خير یا امکان م  

. ها، برای هر انسانی غير قطعی است دارد یا خير، و نکاتی نظير این
انسان چند صد سال عمر کند نيز با دانش امروز بشر و  احتمال این که
 ٣٠رسد؛ اّما احتمال این که یک جوان  می برای این بشر، صفر به نظر

هر چه زمان . ستا  سال دیگر عمر کند، نه قطعی و نه صفر٥٠ساله 
تری بگيرد، احتمال تحّقق آن، و در آینده از زمان حال فاصله بيش نتيجه،  

این کاهش و . شود تر می تحّقق مصرف و کسب مطلوبيت ناشی از آن کم



افزون بر فاصله آینده مورد نظر از زمان حاضر به طول عمر فعلی  افزایش،
رچه عمر فعلی فرد او نيز بستگی دارد؛ یعنی ه فرد و اميد به زندگی

ها تر باشد، احتمال تحّقق آینده بيش شود و هر چه اميد به  تر می کم 
با توّجه به همه وضعيت دیگر(زندگی برای آن فرد  تر باشد، احتمال  بيش (

بر. شود تر می تحّقق آینده افزون  

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

:  آینده مؤّثر استهای این اساس، سه عامل بر مقدار احتمال تحّقق دوره
 .فعلی فرد، اميد به زندگی فرد و فاصله دوره آینده از زمان فعلی طول عمر

چنان که در مباحث پيشين اشاره . برای آخرت نيز ضریب احتمالی داریم
به منزله اطمينان او از تحّقق آخرت و وعده و وعيدهای آن  شد، ایمان فرد
مندی از  طلوبيت ناشی از بهرهپاداش آخرتی و م و به عبارت دیگر، تحّقق

این ضریب احتمال برای آخرت نزد. آن است هر فرد، متناسب با درجه  
. و نقصان است ایمان او در هر لحظه از زمان است؛ زیرا ایمان، قابل ازدیاد
آن  با این حال، چنان چه یک لحظه از زمان را برای فرد در نظر بگيریم، در

لحظه مقدار ایمان مشّخص است و این مقدار، احتمال تحّقق مطلوبيت 
دهد نشان می آخرتی را نيز . 

ها که مقدار مطلوبيت هر کاال مشّخص است،  بر این اساس، با این فرض
حال، آینده : خدمت برای مصرف و فقط سه دوره داریم  فقط یک کاال یا

و مقدار) سه(و آخرت ) دو(دنيایی  یا (ها ثابت  حّقق هر یک از آناحتمال ت 
های دوم و سوم، حّداقل قابل برای دوره مطلوبيت ). گيری است ميانگين 

توان به صورت ذیل محاسبه هر یک از این سه دوره را می  :کرد 

برابر است با» یک«ـ مطلوبيت ناشی از مصرف کاالها و خدمات در دوره  : 

U 1= P«01»1u 1u1 

تحّقق مطلوبيت زمان ) ضریب اطمينان فرد به(یعنی احتمال  P1 که در آن
است)  درصد١٠٠(برابر یک  حاضر، تقریبا . u1  مقدار مطلوبيت مصرف
یک(کاالها و خدمات در دوره حاضر  البّته اگر فردی در شرف مرگ (است  (
داشت و فرض  باشد، دوره حاضر نيز برای او معنای قطعيت نخواهد

کنيم چنين نباشد می ). 

) مخارج(برای مصرف ) دوره یک(انداز در زمان حال  شی از پسـ مطلوبيت نا
شود با فرض این که همه آینده یک دوره است نيز می) دو(آینده  در دوره : 

U2 = p«11»2u2 



یعنی ضریب اطمينان فرد به تحّقق مطلوبيت زمان آینده با  P2 که در آن
 .و اميد به زندگی فرد متفاوت است توّجه به سن

با هدف ) در این دنيا(اشی از مصرف کردن دارایی در راه خدا ـ مطلوبيت ن
شود مطلوبيت آخرتی نيز با فرض ثبات ایمان فرد در دوره حاضر می کسب : 

U3 = p«21»3u3 

یعنی ضریب اطمينان فرد به تحّقق مطلوبيت آخرتی به درجه  P3 که در آن
 اطمينان ایمان فرد یا

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

تواند تحت تأثير  ق وعده و وعيدهای آخرتی بستگی دارد و میبه تحّق
 .ایمان فرد باشد عوامل مؤّثر بر

ها در زندگی دنيایی در زمان حال و دارایی و به تبع آن، هزینه انجام فّعاليت  
فقط ضریب اطمينان به تحّقق مطلوبيت مورد نظر در . آینده از یک نوع است

ها این دوره  رو، برای سادگی تحليل، در بعضی موارد، متفاوت است؛ از این 
های زندگی دنيایی و هزینه آن را یکجا و در برابر زندگی آخرتی و  

با. های در راه خدا در نظر خواهيم گرفت هزینه این حال، مجموع مطلوبيت  
فرد با شکل ساده فرض شده، چنين به دست) تابع مطلوبيت( آید می  : 

3 

U = p1u1 + p2u2 + p3u3 = S ptut«31» 

t=1 

8 های در راه  عناصر دخيل در مقدار مطلوبيت حاصل از فّعاليت. ٢ـ
 خدا

در . ها و نوع مطلوبيت به طور کامل روشن نيست برای آخرت، نوع پاداش
های آموزه دینی، نکات قابل توّجهی از آن روشن شده است؛ اّما ابعاد این  

نيا در نظر بگيریم، بهشت را مانند مواهب این د مطلوبيت حّتی اگر مواهب
در ضمن،. به طور کامل روشن نيست اّطالعات مذهبی افراد به ویژه  

توّجهی دارد که سبب  اّطالعات افراد درباره حيات پس از مرگ، تفاوت قابل
با وجود این، برای انجام. شود عدم وجود اّطالعات کامل می های  فّعاليت 

يت را در نظر گرفتتوان چند نوع رضایت یا مطلوب در راه خدا، می : 



های بهشتی  مطلوبيت انتظاری آخرتی که دستيابی به بهشت و نعمت .1
آن را نشان ) ١٢رابطه شماره (مطلوبيت پيشين  است که همان تابع

دهد می . 

اّما (مطلوبيت حاصل از انجام فّعاليت در راه خدا که مطلوبيت دنيایی  .2
های در راه خدا دو  اليتبا این فرض مطلوبيت حاصل از فّع. است (معنوی
مطلوبيت زمان حال و مطلوبيت ناشی از کسب  :بخش خواهد داشت

 .پاداش در آخرت

های دینی، خداگونه شدن و کسب رضایت خالص خدا و در  در آموزه .3
تواند از  رضوان االهی نيز جایگاه خاّصی دارد که می نهایت، دستيابی به
ز نوع خاّصی از رضایت معنوی این ني .بهشت معمول متفاوت تلّقی شود

حاصل از) مطلوبيت(آخرتی است که با رضایت خاطر  تنّعم بهشتی،  
 .متفاوت است

تواند موقعيت اجتماع و افراد دیگر جامعه را بهبود فّعاليت در راه خدا می .4  
ببخشد که این بهبودی اوضاع دیگران با توّجه به حّس نوع دوستی، 
کند که این نوع مطلوبيت نيز قابل توّجه  ایجاد می مطلوبيت خاّصی را

 .است

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

تواند بر توسعه و رشد اقتصادی و  های در راه خدا می همچنين فّعاليت .5
های شاخص های آتی از منافع آن  توسعه نيز اثر بگذارد که فرد در دوره 

شود و این مند می بهره  .نيز مطلوبيت خواهد داشت 

توان برای انجام فّعاليت در راه خدا  د دیگری از مطلوبيت نيز میموار .6
ها که به صورت  مانند ارتقای نفس، افزایش ایمان و نظير این برشمرد؛

کنيم می موارد دیگر لحاظ . 

تواند به  بر این اساس، مجموع مطلوبيت ناشی از اعمال در راه خدا می
 :داده شود صورت ذیل نشان

UA = Pm um + Pb ub + Pg ug + Pn un + Pd ud + Po uo«41» 

مطلوبيت  umمجموع مطلوبيت اعمال در راه خدا،  UA در این رابطه
مطلوبيت رضایت خالص  ugدستيابی به بهشت،  مطلوبيت ubمعنوی، 

مطلوبيت ناشی از منافع  udمطلوبيت ناشی از نوع دوستی،  unاالهی، 
موارد،   هر یک از این.ها است سایر مطلوبيت uo آتی توسعه جامعه و

ضریب اطمينان به تحّقق خاّص خود را دارند که با توّجه به درجه ایمان فرد 
تواند متفاوت باشد که  ها می آثار فّعاليت مورد نظر و عوامل دیگر نظير این و



با این حال، . های متفاوت نشان داده شده است با اندیس P به صورت
ها و برای ساده شدن بحث ها  کنيم همه این مطلوبيت ، فرض میها تحليل 

شود و با رابطه یکجا در نظر گرفته می ٣ (١٢شماره    u3 = P3U)  نشان
شود داده می . 

 تابع مطلوبيت مسلمان .3

1 اثر ضریب اطمينان بر تابع مطلوبيت. ٣ـ  

توان اثر ضریب اطمينان در تابع مصرف دنيایی را با انتقال منحنی یا تابع می  
در این صورت، ضریب اطمينان مورد نظر متناسب با . ادمطلوبيت نشان د

موجود، تابع مطلوبيت را به پایين منتقل  (p1-) مقدار عدم اطمينان
چون در دوره حاضر، ضریب. کند می اطمينان مطلوبيت برای افراد دارای  

حاضر در جای خود  اميد به زندگی، برابر یک است، تابع مطلوبيت دوره
توان آن را چنين نوشت و میماند  ثابت باقی می : 

U1 = P1f 1 (x )1= f(x«51»)1 

همچنين است این انتقال تابع درباره تابع مطلوبيت آینده که ضریب 
شود این تابع چنين می. تر است آن از یک کم اطمينان به تحّقق : 

U2 = P2 f2 (x2) < f2 (x«61»)2 

 .در این جا نيز تعاریف پيشين برای نمادها صادق هستند

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

٣برای تابع مطلوبيت آخرتی نيز چنان چه برای ایمان کامل با  u f  نشان
) داده شود ، در ) درصد است١٠٠یعنی ضریب اطمينان فرد به تحّقق آخرت 
٣٣تر  افراد دارای ایمان کم زمينه انتقال تابع برای u  ٣٢و u و مانند آن را در ،

 : خواهيم داشت١شکل شماره 

«17» 

ضریب (تابع مطلوبيت آخرتی تحت تأثير درجه ایمان : »١«شکل شماره 
 (اطمينان

 :که در آن داریم

p f3 = 1 > p33 > p«81»32 



٣در این جا به این نکته باید توّجه کرد که  P  متناسب با هر فردی، درجه
آخرت، زندگی پس از مرگ، وعده و وعيدهای آخرتی و به طور  ایمان به

ن دینی او را نشانکّلی، ایما تر باشد، تابع  اگر ایمان فرد بيش. دهد می 
تر باشد،  ایمان کاهش یابد یا کم مطلوبيت در منطقه باالتر خواهد بود و اگر

تذّکر این نکته. شود تر منتقل می به منطقه پایين نيز این جا مناسب است  
ایم مطلوبيت نهایی آخرتی نيز که در رسم این نمودار فرض کرده زولی ن 

اگر مطلوبيت نهایی آخرتی ثابت باشد، توابع یاد شده خّطی . است
چنان که در مباحث بعدی خواهيم دید، در هر دو حالت نتيجه  .خواهند بود

 تحليل

 

های نهایی جانشينی که مالک  در هر دو حالت، نرخ. یکسان است
گيری است، نزولی تصميم شود می  . 

٢چنان چه  P ( برای افراد مختلف، ) نده دنياییضریب اطمينان تحّقق آی
متفاوت باشد، به ) و عوامل دیگر(اميد به زندگی آتی  متناسب با سن و
آینده نيز متفاوت و شکل انتقال مانند  تناسب، این انتقال تابع مطلوبيت

 . خواهد بود١شکل شماره 

در مجموع نيز تابع مطلوبيت کّل فرد در این وضعيت، از حاصل جمع توابع 
ایه دوره آید؛ مانند رابطه گوناگون به دست می  : 

3  

U= P1 f1(x1) + P2 f2(x2) + P3 f3(x3) = Pt ft(xt)«91» 

t=1 

2 آثار تغييرات ایمان. ٣ـ  

چنان چه ایمان مصرف کننده را ثابت در نظر نگيریم، مقدار ایمان به صورت 
در این . شود اطمينان به صورت متغّير، وارد توابع مطلوبيت می ضریب

لت، تابع مطلوبيت فردحا  به ١٧برای دوره آخرت به جای رابطه شماره  
شود صورت رابطه ذیل نشان داده می : 

U3= g 3(P3 ,x«02»)3 

این شکل تابع به ویژه زمانی که بحث مطلوبيت بين فردی را مطرح 
کنيم به روشنی می  .قابل طرح است 

اند وجود داشته تو می) دوره دوم(همچنين این حالت برای مصرف آینده نيز 
زمانی که با ( مطرح باشد ١٦ به جای رابطه شماره ٢١شماره  و رابطه



های  مواجه هستيم یا درباره بررسی داده تغيير اميد به زندگی فرد
کنيم مقطعی بحث می ). 

U2= g 2(P2 ,x2) «12» 

تر برای دوره حال نيز قابل بحث است؛ اّما اگر  این شکل به طور ضعيف
ین ضریب برای همه افراد برابر یک است، قابل طرح ا فرض کنيم که

 .نخواهد بود

با این توضيحات، شکل کّلی تابع مطلوبيت تحت تأثير اطمينان به آخرت و 
شود می آینده چنين : 

3  

U= S gt (Pt ,xt) = g(P2, P3, x1, x2, x«22»)3 

t=1 

توان ها را افزایش دهيم به جای سه می اگر تعداد دوره  n  در نظر دوره را
با. گرفت های آتی در فضای ساده شده دو ُبعدی  وجود این، چون تحليل 

شود، برای انجام می  استفاده ١٩ و شماره ١٣های  ها از رابطه تحليل 
کنيم می . 

 

3 های گوناگون اميد ریاضی حالت. ٣ـ  

با توّجه به آن چه گفته شد، مقدار مطلوبيت در هر دوره بر حسب اميد 
این اميد ریاضی برای هر دوره از طریق ضریب . ودش می ریاضی تعيين

شود؛ ولی چون  انتقال تابع مطلوبيت می تحّقق مطلوبيت آن دوره، سبب
یک«های گوناگون مطلوبيت  جمع ضریب تحّقق حالت است، سبب انتقال  «

این احتمال، فقط عدم قطعيت مقدار مطلوبيت. شود تابع مطلوبيت نمی  
رساند که به طور  ها را می دمت یا جمع آنناشی از مصرف هر کاال یا خ

شود مقدار مطلوبيت ناشی از مصرف و مقدار دارایی  می مستقيم موجب
در هر مورد، مقداری) مال و زمان( به عبارت . ميانگين یا اميد ریاضی باشد 

١) دیگر، مقدار هر یک از (x1g  و)٢ (x2g 3) و(x3g یک اميد ریاضی است؛ ،
ها با وارد کردن این های آن منحنیپس معادالت مطلوبيت و  ضریب، در  
 .چهار حالت اخير تفاوتی نخواهند کرد

4 تعّلق پاداش آخرتی. ٣ـ  

به طور کّلی اگر فردی بخواهد مشمول پاداش آخرتی بشود و از آن طریق، 
آخرتی کسب کند، باید بکوشد قواعد شرع در امور گوناگون از  مطلوبيت



ا رعایت کند؛ اّما در این راه او با محدودیت خدا ر جمله صرف دارایی در راه
به این دو نکته. دارایی مواجه است کنيم اشاره می  . 

ای از قواعد را برای اجرا ارائه کرده است که بعضی از این  دین مجموعه
ها را رعایت کند و در  واجبات دین است و مسلمان باید آن ضوابط، جزو
عضی نيز افزون بر آن مجازات و ب(آخرتی  صورت رعایت نکردن، مجازات

برخی نيز فقط توصيه شده هستند. دارد) دنيایی  ( ) بهتر است انجام شود
تر به عامالن داده ها، پاداش آخرتی بيش و در صورت انجام آن . شود می 
ها نيز مانند  کاهد و سایر آن های عامالن می انجام بعضی دیگر، از مجازات

گذارد موارد اثر می این . 

ها را انجام  اساس، چنان چه مسلمان، با نّيت االهی هر یک از آنبر این 
ها  گيرد و هرچه تعداد این فّعاليت آخرتی بدان تعّلق می دهد، پاداش

تر باشد، پاداش آخرتی بيش یابد؛ البّته رعایت همه قواعد،  افزایش می 
بعضی پاداش. پاداش آخرتی یکسانی ندارد خاص، و بعضی متناسب با  

تری تر یا کم ها و وضعيت انجام عمل، پاداش بيش وضعيت آن  .دارد 

رعایت قواعدی که شرع برای مسلمان بيان کرده است، به صرف مال یا 
تواند در این دنيا مصروف کسب  مال و زمان می. نياز دارند زمان یا هر دو

تواند به جای  همان مال و زمان می. آینده شود مطلوبيت زمان حال یا دوره
های در راه خدا صروف فّعاليتدنيا، م شود تا پاداش آخرتی را به ارمغان  

بر این اساس،. بياورد و مطلوبيت آخرتی ایجاد کند با افزایش تخصيص مال  
یابد و و زمان در راه خدا، انتظار پاداش آخرتی افزایش می مطلوبيت  

شود؛ اّما نکته مهم این انتظاری آخرتی زیاد می  

 

[ ه شودبه تصویر صفحه مراجع ] 

است که دارایی هر فرد محدودیت دارد و این محدودیت که متغّير است، 
شود؛ پس قواعد شرعی در دنيا رعایت  وارد تحليل می به صورت قيد،

ها پاداش آخرتی شود و به آن می گيرد؛ البّته شرط اصلی برای  تعّلق می 
هایی که در دنيا در راه خدا این که به هزینه آخرت شود، در  انجام می 
این نّيت قابل سنجش نيست؛. پاداش تعّلق گيرد، نّيت افراد است البّته  

کند که انجام هزینه بدون االهی بودن نّيت، اتالف  شرط عقل حکم می
نباید افراد عاقل بدون نّيت االهی، اعمال مذهبی را انجام  منابع است و

بر این اساس، فرض. دهند  اعمال کنيم نّيت همه افراد برای انجام می 
 .مذهبی یا در راه خدا، االهی باشد

نرخ نهایی جانشينی مخارج دنيا و آخرت و شيب منحنی  .4
تفاوتی بی  



توانند مطلوبيت ایجاد  ما در نظر گرفتيم که مخارج دنيایی و آخرتی می
به طور. کنند کّلی و با فرض ثابت درجه ایمان و اطمينان به دنيا و یکی  

ندهلحاظ کردن دوره حال و آی مندی از  دنيایی، تابع لوبيت فرد برای بهره 
 :است مواهب آخرتی و کاالهای دنيایی چنين

U = p2 ١و  f2 ١و  (x2 ١و  , x3) + p3 f3 (x3 , x«32»)2 ١و  

١برای ساده شدن کار و با توّجه به این که اغلب   p تقریبا برابر یک است و
٢مقدار  p به ٢ز اندیس عامل قابل مقایسه دنيایی با درجه ایمان است، ا 

کنيم می  استفاده١ و ٢جای  . 

گيریم و  برای به دست آوردن نرخ جانشينی، از این تابع، دیفرانسيل می
های دنيایی و آخرتی از  دهيم با فرض استقالل مطلوبيت قرار می برابر صفر

دیگر خواهيم یک  :داشت 

du = p2 f2 dx2 + p3 f3 dx42»3 

0 = p2 f2 dx2 + p3 f3 dx«52»3 

- dx2dx3 = p3 f3 p2 f«62» 2 

های دنيایی و آخرتی به مخارج دیگری،  و با فرض وابستگی مطلوبيت
تفاوتی خواهد شد بی شيب منحنی : 

dU = p2 f22 dx2 + p3 f23 dx2 + p2 f32 dx3 + p3 f33 dx«72»3 

0 = p2 f22 dx2 + p3 f23 dx2 + p2 f32 dx3 + p3 f33 dx«82»3 

- dx2 + (p2 f22 + p3 f23) = dx3 (p2 f32 + p3 p3 f33 

- dx2dx3 = p2 f32 + p3 f33 p2 f22 + p3 f«92»23 

 

تفاوتی یا همان نرخ نهایی جانشينی بين  این رابطه، شيب منحنی بی
٢آخرتی است که بر این اساس، نرخ جانشينی  مخارج دنيایی و x  به جای
٣x در راه خدا های نهایی مخارج  مطلوبيت برابر نسبت اميد ریاضی تحّقق

٣چون . شود و مخارج دنيایی می  , f2 , f3 , p2p  ،٣مثبت هستند dx2dx 
 .منفی خواهد شد

شود، درجه اطمينان به آخرت که تعبير از ایمان به  چنان که مالحظه می
است، به صورت عامل تعيين کننده نرخ نهایی جانشينی بين  آخرت شده
در صورتی که . شده استتفاوتی  منحنی بی مخارج دنيا و آخرت و شيب



٢(ضریب اطمينان به تحّقق دنيا  p) کنيم، در آن صورت، با  را ثابت فرض
آخرتی» کسب پاداش«مندی از مواهب  فرض ثبات مطلوبيت نهایی بهره و  

٣(مصرف دنيایی، عامل تعيين کننده مهم در این نسبت، ایمان فرد  p) 
اگر فرد. است ٣مشّخص را در نظر بگيریم و برای   , f¨ 2 , f¨2p  ثابت فرض

تفاوتی یا نرخ نهایی جانشينی  بی شود، در آن صورت شيب منحنی
٣(فرد  مخارج دنيایی و آخرتی به طور مستقيم به درجه ایمان p)  بستگی

٣اگر اميد به زندگی افراد متفاوت باشد نيز این نرخ به . دارد p  ٢و p 
 .بستگی دارد

ينی و شيب منحنی اثر ضریب اطمينان بر نرخ نهایی جانش .5
تفاوتی بی  

تفاوتی در وضعيت استقالل  بر اساس آن چه اشاره شد، شيب منحنی بی
ها به مطلوبيت شود  نشان داده می٣٠صورت رابطه شماره   . 

- p3 f3 p2 f«03»2 

این شيب به طور جّدی تحت تأثير اثر ضریب اطمينان به کسب مطلوبيت 
آخرتی استاطمينان به کسب مطلوبيت  دنيایی و ضریب . 

به طور معمول، در اوضاع عادی، ضریب اطمينان به تحّقق مطلوبيت دنيایی 
است، و در جمع، )  درصد١٠٠(برای همه افراد، نزدیک به یک  زمان حاضر،
تر از یک است؛ اّما ضریب اطمينان به  مقداری کم با ضریب اطمينان آینده
برای افراد گوناگون شود،  سنجيده می تحّقق مطلوبيت آخرتی که با ایمان

به. متفاوت است)  درصد١٠٠صفر تا (از صفر تا یک  عبارت دیگر، برای هر  
تر تعيين کننده این شيب یا نرخ نهایی جانشينی، فرد، عامل مهم مقدار  

برای تشریح بهتر اثر . ایمان یا اطمينان به تحّقق مطلوبيت آخرتی است
نهایی جانشينی بين نرخ (تفاوتی  مقدار شيب منحنی بی این ضریب،
را) مخارج دنيایی دنيایی و آخرتی با چند حالت از ضریب اطمينان نشان  

دهيم می . 

٢اگر فرض کنيم  .1  p=1 یعنی مصرف کننده، احتمال تحّقق ّکل دنيا را ،
یا(برابر یک  شود تلّقی کند، این شيب می) قطعی  : 

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

MRS x3 , x2 = -P 3f3 f«13»2 

تفاوتی افزون بر مطلوبيت نهایی مصرف در دنيا و  یعنی شيب منحنی بی
 .آخرت به درجه ایمان به آخرت نيز بستگی دارد کسب پاداش در



صفر است، شيب این ) ایمان برای فرد بی(چه فرض کنيم ایمان  چنان .2
یا همان(منحنی  برابر ) نرخ نهایی جانشينی بين مخارج آخرتی و دنيایی 

شود صفر می : 

MRS x3 , x2 = (0)- f3 p2 f«23»0 = 2 

شوند و فقط  تفاوتی، به صورت خط افقی می های بی یعنی منحنی
باعث باال رفتن مطلوبيت یا انتقال منحنی  افزایش مصرف دنيایی،

شود تفاوتی می بی . 

چه فرض کنيم انسانی از دنيا قطع اميد کرده است و به آخرت  چنان .3
او ) تفاوتی شيب منحنی بی(رخ نهایی جانشينی دارد، ن ایمان کامل

شود نهایت می بی : 

MRS x3 , x2 = - p3 f3 (0) f2 = - à«33» 

تفاوتی به صورت خط عمودی خواهد شد یعنی منحنی بی . 

نهایت حالت  نيز به صورت بی) ٣ و ٢(های بينابين دو حالت اخير  حالت
تواند با  طور کّلی میبين این دو قابل تصّور است که به  پيوسته با شيب

های گوناگون ضریب درجه های دنيایی و آخرتی  اطمينان به مطلوبيت 
 .تفسير شود

٣اگر  .4 p  ٢و p تفاوتی  مقادیر غير صفر باشند، آن گاه شيب منحنی بی
البّته به شرط غير صفر و (نهایت است  غير صفر و غير بی یک عدد منفی

نهایت بودن غير بی ؛ )پاداش آخرتی و مصرف دنياییهای نهایی  مطلوبيت 
 :یعنی داریم

à < - -p 3 f3p2 f2 <«43»0 

٢(های نهایی  با فرض ثبات نسبت مطلوبيت .5  f¨3f¨) ٣، هر مقدار که  p 
شود  تر می تفاوتی بيش تر باشد، شيب منحنی بی بزرگ 2p در مقایسه با

عکس این حالت نيز صادق است( ه بر این اساس، عامل مهّم تعيين کنند .(
تفاوتی بين مخارج دنيایی و مخارج شيب منحنی بی در راه خدا، درجه  

توان فرض کرد افراد با توّجه به این که می. ایمان افراد است گوناگون برای  
دیگر دارند و با فرض ثبات اطمينان برابر یک) در وضع مساوی(تحّقق دنيا   

٢نسبت   f¨3f¨  مل تعيين یگانه عا) حّداقل در هر مقطع(برای هر فرد
تفاوتی، درجه ایمان او خواهد بود های بی منحنی کننده شيب . 

٢چه فرض کنيم  چنان .6 f¨  ٣و f¨ یعنی مطلوبيت نهایی، نزولی است، با ،
تفاوتی نيز نزولی خواهد بود؛  شرایط دیگر، شيب منحنی بی فرض ثبات

تفاوتی نسبت یعنی منحنی بی  به مبدأ محّدب 



 

[ ودبه تصویر صفحه مراجعه ش ] 

٢شود به این معنا که با فرض ثبات  می x  ٣و افزایش x ٣، مقدار  f¨ 
یابد و قدر مطلق شيب  کاهش می) پاداش آخرتی مطلوبيت نهایی)

٣بالعکس، با کاهش . شود کاسته می x3 ، مقدارf¨ این . یابد افزایش می
٣تفاوتی بر حسب مقدار  های بی به معنی تغيير شيب منحنی x  است؛ به

شود تفاوتی محّدب می حنی بیطوری که من . 

 :یعنی چنان چه داشته باشيم

f3ًَ < f٣ < f«٥٣»3ً 

 :همچنين

` p`  ٣و  p`  ٢و  f«63»1 

 :در نتيجه خواهيم داشت

`p٣ f٢p`3ً f٢ < `p٣ f٢p`٣ f٢ < `p٣ f٢p`3ً f«73»2 

٣از طرف دیگر چنان چه  x  ،٣ثابت باشد f¨ با فرض ثبات . ثابت خواهد بود
٣f¨  ٣و p 2 وp ٢ اگر ، x  ٢افزایش بيابد f¨  کاهش خواهد یافت و شيب

شود و تفاوتی زیاد می منحنی بی ٢بالعکس اگر   x  ،٢کاهش بيابد f¨ 
تفاوتی کاسته یابد و شيب منحنی بی افزایش می شود می  : 

 :یعنی چنان چه داشته باشيم

f2 < f2 < f «83»2 

 :و همچنين

` p ٣و   ` p`  ٢و  f«93»3 

 :در نتيجه خواهيم داشت

`p٣ f٣ `p٢ f2ً < `p٣ f٣ `p٢ f٢ < `p٣ f٣ `p٢ f٠٤»2ً 

تفاوتی است که این نيز صورت دیگر نشان دادن تحّدب منحنی بی . 

 تعادل رفتار مصرف کننده .6



با توّجه به این که هدف مصرف کننده، حّداکثر کردن مطلوبيت دنيا و آخرت 
ود را حّداکثر برای برقراری تعادل الزم است، تابع مطلوبيت خ خود است،

در این راه، با قيد. کند رو است که در این حّداکثر سازی باید آن  بودجه روبه 
بر این اساس، تابع. را رعایت کند مطلوبيت مصرف کننده را با قيد بودجه  

کنيم؛ یعنی خواهيم داشت حّداکثر می : 

 

 [به تصویر صفحه مراجعه شود]

Max: V= f (x2 , x3 ,` p2 , ` p3) + l (E - r2 x2 - r3 x«14»)3 

دهيم تا شرط  گيریم و برابر صفر قرار می از این رابطه، مشتِق جزئی می
 .حّداکثرسازی به دست آید اّول

DVDx2 = P2 f2 - l r2 =0  

DVDx3 = P2 f2 - l r3 =«24»0  

DVl = E - r2 x2 - r3 x3 =0  

 :از این نتایج خواهيم داشت

p3 f3p2 f- = 2l r3 l- r2p 2 f2r3p = 2 f3r«34» l = 3 

r2p 2 fو l2 r3 = P3 f«44»l3 

تواند مطلوبيت نهایی هر واحد پول برای هزینه کردن در راه  می l ضریب
تلّقی شود؛ زیرا مصرف کننده در تعادل، باید اميد ریاضی  کسب مطلوبيت

دنيایی به نسبت قيمت آن را با اميد  مطلوبيت نهایی یک واحد کاالی
هایی یک واحد از مواهب االهیریاضی مطلوبيت ن آخرتی به نسبت  

دیگر و برابر ای که باید صرف کسب آن کند، برابر یک هزینه  l کند. 

شرط دوم حّداکثرسازی آن است که دترمينان هشين حاشيه دار حاصل از 
های دوم مشتق آید این دترمينان چنين به دست می. جزئی، مثبت باشد  . 

P٢٢ f33ً P٣P f3ً -r3 

P٣P f3ً P٢ fً -r >54»0  

-r3 r0 1 

 :با تحليل این دترمينان خواهيم داشت



٣P٢ P٢ f23ً r٣ r ٢ - P٣٢ f33ً r ٣٢ - P٢ f23ً r22 > «64»0 

خواهيم ) ٤٦رابطه شماره ( در این رابطه ٤٤با جایگذاری رابطه شماره 
 :داشت

٣P٢ P٢ f3ً f٣ f ٢ - P٣٢ f33ً f 22 - P22 f32 > «74»0 

را ) در فضای دو بعدی(شبه مقعر بودن تابع مطلوبيت این رابطه، فرض 
کند تأمين می یابد؛ بنابراین، در  که بر آن اساس، حّداکثرسازی مفهوم می 

 برقرار ٤٧ و شماره ٤٣است که روابط شماره  صورتی مطلوبيت فرد حّداکثر
 .شود

شکل هندسی این تعادل برای افراد با درجات ایمان گوناگون به صورت 
آید دست می  به٢ره شکل شما . 

 

تعادل مخارج دنيایی و آخرتی برای افراد با ایمان : »٢«نمودار شماره 
با(متفاوت   (یکسانی سایر شرایط 

گيری نتيجه .7  

توان ایمان را به منزله درجه اطمينان  با توّجه به مطالبی که ارائه شد می
مل مؤّثر بر تحّقق آخرت در نظر گرفت و با عنایت به این که ایمان، عا از

تواند به صورت متغّير اصلی، می رفتار افراد است  

 

گيری افراد برای هزینه کردن درآمد خود بين امور دنيایی و  مالک تصميم
در این جا . آثار نظری این بحث در متن مقاله ارائه شد .آخرتی باشد

توان این نکته را افزود که می رفتار وارد کردن این نوع نگاه به ایمان در بحث  
تواند رویکردی مصرف کننده، حّداقل می خاص به مسأله را نشان دهد و به  

پذیر در این زمينه را ـ ای آزمون صورت نظری، فرضيه به این معنا که مقدار  
های در راه خدا، تابعی از درجه ایمان افراد است ـ صرف هزینه ارائه کند؛  
این مقاله باشد و تالشتر از  تواند بسيار گسترده البّته ابعاد بحث می  

تر شود طلبد تا روشن فراوانی را می . 
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