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مقدمه
در اسالم ،محبوبترین بنای هستی خانواده است (صدوق1413 ،ق ،ج ،3ص .)383اکمال
ایمان (طوسی ،1365 ،ص )518ترویج یگانهپرستی (صدوق ،همان ،ص )382و تربیت صحیح
درگرو تشکیل آن است .با وجود آنکه تشکیل خانواده در دوران کنونی ـ با گسترش
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اسالمی ازدواج را موجب فقرزدایی و بهبود وضعیت اقتصادی میداند؛ لذا ممکن است
مقصود آموزههای موصوف چندان قابل درک نباشد؛ بنابراین تبیین بهروز از کارکرد
اقتصادی ازدواج در نصوص دینی ،برای سیاستگذاران امور خانواده ضروری و برای
آگاهی از منافع بالقوه ازدواج ،ترغیب افراد و داشتنِ تحلیل صحیح اقتصادی ،برای پویایی
جامعه مفید است.
یکی از زمینههای اصلی بحث و تحقیق در علوم اجتماعی که در دوران معاصر به حریم
تحلیل های اقتصادی وارد شد ،نهاد خانواده است .هرچند برخی کتاب مارگارت رید

( )Margaret Reidتحت عنوان اقتصاد تولید خانوار در 1934م را اولین کتاب در زمینه
اقتصاد خانواده میدانند ،اما تفسیر اقتصادی خانواده از اواخر قرن بیستم توسط اقتصاددانان
دانشگاه شیکاگو جدیت یافت و از آن زمان تجزیه و تحلیل اقتصادی به موضوعاتی که
ظاهراً در محدوده اقتصاد در نظر گرفته نمیشد ،گسترش یافت (.)Becker, 1992, p.38
گَری بِکِر (  )Gary. S. Beckerاز پیشگامانی است که در این عرصه صاحب آثار متعددی
مانند تئوری ازدواج ( ،)1973سرمایه انسانی ،باروری و رشد اقتصادی ( ،)1990نگاه اقتصادی به

زندگی ( )1992است .وی در سال  1992به پاس همین فعالیتها ،موفق به دریافت جایزه
نوبل شد و کارهای او سرمشقی برای دیگر اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی گردید.
در اواسط دهه  1970میالدی نیز یک رشته مطالعات مهم در مورد درآمد خانواده ،فقر و
رفاه منتشر شد .یک طرح پیمایشی مشهور به نام گروه مطالعاتی تغییرات درآمد ( Panel

 )study of Income Dynamicsنمونهای متشکل از  5000خانوار را سال به سال کنترل
میکرد تا افزایش و کاهش درآمدی آنها را با نمودار بررسی کند .پژوهشگران بارها

برخالف انتظارشان دریافتند که تغییرات ساختار خانواده بر تغییرات بازار کار بر حسب
تأثیر بر پویایی درآمد ،بهویژه فقر و رفاه غلبه میکند .ازدواج ،طالق و فرزندآوری تفاوت
بیشتری در زندگی بسیاری از مردم ایجاد کرده است تا پیداکردن یا ازدستدادن یک شغل
بعد از آن؛ لذا اهمیت ساختار خانواده در رفتار اقتصادی بارها تأیید شد (هوفمن،1390 ،
ص.)77
اما در فضای اسالمی ،بحث از آثار اقتصادی تشکیل خانواده به عنوان یک موضوع 135

مستقل ـ با وجود تصریح نصوص دینی به نقش ازدواج در زدودن فقر و افزایش روزی ـ
تنها مقاله مرتبط در این زمینه «آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده :آزمونی از اثر
بهرهوری متقاطع» از وحید مهربانی است که با مطالعه موردی شهر تهران به بررسی نقش
آموزش در درآمد زوجین پرداخته است.
لذا به نظر میرسد تحلیل اسالمی -اقتصادی موضوع تشکیل خانواده در دوران معاصر
و بیان کارکردهای اقتصادی آن از طریق تشکیل کانون پرورش نیروی متعهد انسانی ،انتقال
ارزشهای سازنده جامعه به نسلهای بعدی و اصالح رفتارهای اقتصادی و  ...موجب
آگاه سازی افراد از منافع بالقوه ازدواج و گسترش و تحکیم آن گردیده و زمینه پویایی
جامعه اسالمی ـ بهویژه جامعه علمی ـ و پرهیز از الگوهای غیراسالمی را فراهم خواهد
نمود .کمک به سیاستگذاران و قانونگذاران عرصه خانواده و ترغیب آنها به سمت
سیاستها و قوانین مشوق و تسهیلکننده تشکیل خانواده از دیگر آثار این نوع مطالعات
است.

روش تحقیق
بررسی موضوع (میانرشتها ی بودن) با روش علوم انسانی و در قالب علم اقتصاد و نیز
عرضه موضوع اقتصادی بر آموزههای اسالمی و گرفتن جواب از آن ،مستلزم آن است که
به مجموع انواع آموزههای اقتصادی (آموزههایی که بیانگر مبانی حاکم بر رفتارهای
اقتصادی یا بیانگر اهداف اقتصادی و  ...است ،توجه شود (سبحانی ،1391 ،ص.)112
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مورد تحقیق قرار نگرفته و موضوع جدیدی است که نگارندگان سابقهای برای آن نیافتهاند.

الزمه این امر ،انجام یک نوع تفسیر موضوعی است؛ ازاینرو استفاده از روش تفسیر
موضوعی شهید صدر (استنطاق قرآن) در اینگونه تحقیقات راهگشاست که شامل مراحل
ذیل است . 1 :انتخاب موضوع از متن زندگی بشر (واقعیت عینی و ملموس در جامعه) نه از
خودِ قرآن (روایات) .2 .دیدنِ دستاوردهای تجربی یا تجارب بشری و راهحلهایی که علوم
تجربی ارائه نموده است .3 .عرضه دستاوردهای علوم تجربی بر قرآن (روایات).4 .
 136استنطاق از قرآن (روایات) در خصوص موضوع مربوطه .5 .رسیدن به نظر نهایی یا نظریه
قرآنی (اسالمی) (شهید صدر1429 ،ق ،ص.)33
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بر این اساس ،انجام و پرداختن به چنین موضوعاتی با استفاده از روش نظریه زمینه
(دادهبنیاد= )Grounded theoryبا پارادایم حاکم تفسیرگرایی قابل تحقق است .نوع این
تحقیقات از نوع کیفی و اکتشافی بوده و ماهیت آن از جنس واژگان است؛ زیرا در این
روش که در علوم انسانی ـ اجتماعی کاربرد دارد ،موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار و
با استفاده از ابزارهایی مانند مصاحبه ،مشاهده و اسنادکاوی باید تحلیل و توصیف گردد؛
برخالف تحقیقات کمی که پارادایم حاکم بر آن اثباتگرایی است و با ابزارهای کمی
(اعداد ،ارقام و  ...از طریق پرسشنامه) موضوع سنجیده و اثبات میشود.
در این تحقیق ابتدا با کمک آیات و روایات مبانی و اهداف موضوع تعیین میشود و آن
گاه اطالعات و دادهها ی دینی مرتبط با آن همراه با تبیین و تحلیل عقلی و منطقی آورده
شده است.

هدف تشکیل خانواده در اسالم و غرب
برای درک جایگاه خانواده و تب یین نوع نگاه مکاتب (اسالم و غرب) به آن ،بررسی اهداف
آن ضرورت دارد.
درک صحیح جایگاه خانواده منوط به درک صحیح حقیقت انسان (زن و مرد) است.
برای شناخت صحیحِ انسان ،بهترین منبع خالق او (خداوند متعال) است که از طریق وحی،
حقایق وجودی انسان را بیان نموده و در روایات نیز تشریح شده است .از منظر آموزههای
وحیانی ،انسان ـ مرکب از جسم و روح ـ خلق شده است تا در پرتو معنویتگرایی به مقام

قرب الهی ،کمال و سعادت دست یابد (ذاریات 1.)56 :هدف تشکیل خانواده نیز باید در
همین چارچوب تحلیل گردد.
با مرور اجمالی آموزههای اسالمی ،روشن میشود که اسالم برای تشکیل خانواده
حکمتهایی مانند ایجاد آرامش ،مودت و رحمت (روم 2)21 :سازندگی اخالقی ،صیانت از
گوهر دین و مانعشدن از گناه ،تداوم نسل (مکارم ،1367 ،ج ،2ص 3،)142گسترش آرمان
4
توحید و خداپرستی (صدوق1413 ،ق ،ج ،3ص )382و  ...ذکر میکند ،اما باید توجه داشت 137

که تمام این امور را نمیتوان به عنوان هدف غایی در نظر گرفت ،بلکه موارد مذکور زمینه
که همه بایدها و نبایدها بر اساس آن معنا مییابد .برخی هدف اصلی از تشکیل خانواده را
«پرورشیافتن انسان صالح» می دانند که اهداف دیگر در راستای آن معنا و مفهوم مییابد
(ابراهیمیپور ،1391 ،ص .)50در حقیقت تشکیل خانواده یک امر مقدس و در راستای
انتخاب یک همراه برای ایجاد بستر مناسب به منظور تکامل معنوی و هموارنمودن مسیر
دستیابی به مقام قرب الهی است؛ لذا نصوص دینی معیار اصلی در ازدواج را معنویت،
دیانت و اخالق دانسته (کلینی ،1365 ،ج ،5ص 5)347و برجستهسازی و اهتمام زیاد به امور
مادی نظیر مال ،زیبایی و  ...را ناپسند میداند (طوسی ،1365 ،ج ،7ص.)400

6

اما در غرب ،برخی نظریات فمینیستی در ضرورت زندگی در قالب خانواده تشکیک
نموده (گیدنز ،1386 ،ص )257و آن را مضر ،ضد ارزش و در راستای قدرتطلبی و
استثمارگری مردان میدانند (اچبورک ،1385 ،ص )560یا ازدواج را مسئله یکجانبه میدانند

« .1وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون».
 ...« .2لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة».
« .3نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . »...
 .4قَالَ رَسُولُ اللَّه

« :مَا يَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهُ  ...تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه».

 .5قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« :إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ».

 .6قَال رسول اهلل

« :مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَاا مَاا يَكْارَهُ وَ مَانْ

تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِک».
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ساز تکامل معنوی جامعه است .یافتن هدف غایی اصلیترین عنصرِ فهمِ نهاد خانواده است

که مرد همه چیز به دست میآورد و زن همه چیز را از دست میدهد ،یا دیدگاه اعتدالی که
ازدواج را نوعی ترتیبات اقتصادی میداند که میزان سرمایهگذاری زن و دستاورد او از محل
قرارداد ازدواج خیلی کمتر از بیمهنامههای اقتصادی است (مشیرزاده ،1388 ،ص .)108البته
ممکن است در برخی جوامع با پیشینه فرهنگی خاص یا تربیت نامناسب ،خانواده به محیط
نامناسب یا ظلم تبدیل شده باشد؛ اما بقای خانواده و شکست گرایشهای مخالف آن در
 138طول تاریخ ،گواه آن است که ارزشهایی در درون آن نهفته است که با فطرت وجودی
انسان هماهنگ است (هدایتنیا ،1395 ،ص.)27
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آنچه امروزه در غرب به عنوان یک تفکر جریان دارد ،برجستهسازی نگاه صرفاً مادی به
تشکیل خانواده است .بِکِر که به نحوی مبتکر بحث اقتصاد خانواده در معنای جدید آن
(تحلیل اقتصادی) است ،معتقد است که افراد با همسری که مطلوبیت آنها را به حداکثر
برساند ،ازدواج میکنند ،بلکه فراتر از آن مسئله بازار ازدواج را مطرح میکند ( Becker,

 )1974, p.300که بر اساس آن ازدواج به منزلۀ یک بنگاه اقتصادی منظور گردیده است که
افراد در درون آن با چانهزنی به دنبال حداکثرسازی سودشان هستند (.)Agarwal, 1997
از منظر دیوید فریدمن« ،ازدواج یک بنگاه اقتصادی و توافقی میان زن و شوهر است که
سبب شراکت طرفین در درآمد یکدیگر ،مسکن ،التذاذ جسمی و نیز متمرکزشدنِ
فعالیتهای تولیدی مانند طبخ غذا ،نظافت منزل ،شستن ظروف و تربیت فرزندان در یک
جا میگردد» (پایگاه اینترنتی تبیان.)1382/07/25 ،

ضمن پذیرش نقش زن و خانواده در توسعه و پیشرفت اقتصادی ،تفاوت این نگاه با
نگاه اسالمی که معتقد به قداست خانواده است و آن را کانون عاطفه ،آرامش ،تربیت و  ...و
زن را مهمترین مربی انسان در خانواده میداند ،نیز روشن است؛ لذا امروزه بسیاری از
صاحبنظران غربی نیز عامل استحکام خانواده و راهحل جلوگیری از فروپاشی خانواده را
بازگشت به تقدس آن میدانند (گیدنز ،1386 ،ص.)100

مبانی بحث
رفتارهای آدمی ـ از جمله رفتار اقتصادی او ـ متأثر از جهانبینی اوست؛ لذا برای تحلیل
رفتار فرد ،باید مبانی مورد پذیرش او بررسی شود تا بتوان تفسیر درست از رفتارها و

تصمیمات او ارائه نمود؛ ازاینرو پیشفرضهای مؤثر بر موضوع مقاله از منظر اسالمی و
سرمایهداری بهاختصار آورده میشود.

 .1مبانی فلسفی -اعتقادی
ازآنجاکه مبانی فلسفی در تحقیقات مختلف بارها بحث و تبدیل به مشهورات شده است،
برای پرهیز از طوالنی شدنِ بحث و بازماندنِ تحقیق از موضوع اصلی آن ،صرفاً جهت
یادآوری ،مبانی موصوف از منظر اسالم و مکتب سرمایهداری به صورت خالصه در جدول 139

ذیل منعکس میشود.
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عنوان

خداشناسی

اسالم
خداوند یگانه ،خالق ،ربّ ،مالک ،رازق و ...
علّت مُحدثه و مُبقیه تمام موجودات.

سرمایهداری (غربی)
عدم دخالت خداوند در امور دنیایی
و اتّکا به خرد انسانی ،برکنار و دست
بسته از هر گونه نفوذ و فعالیت

انسان (زن و مرد) جانشین خداوند ،دارای بُعد

موجود بریده از وحی و خودبنیاد

جسمی و روحی ،برخوردار از استعدادهای

(دئیسم) ،دارای اصالت در تعیین

فراوان ،دارای انواع ضعف که موجب عدم

ارزشها و قوانین (اومانیسم)،

تصمیمگیری دُرست میگردد.

فائدهگرا و لذتگرا

رابطه متقابل داشته و هر کدام بر دیگری

اصالت فرد و ترجیح و تقدم آن بر

تأثیرگذار است.

جمع در صورت تزاحم

تفسیر

شامل امور مادی و معنوی و دوره دنیایی و

انحصار خوشبختی در مادّیات و

سعادت

آخرتی

لذت و رنج در زندگی دنیوی
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انسانشناسی
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جامعه و فرد

عدمِ انحصار معرفت در شناخت حسّی .شناخت
معرفتشناسی

تجربی مقدمه شناخت عقلی و آن مقدمه
شناخت وحیانی است.

جهانشناسی

انحصار علم در محسوسات و معتبر
ندانستنِ وحی

موجودات شامل مادی و غیرمادی ،همه مخلوق

انحصار جهان در طبیعت ،مادّه و

خداوند و هر کدام مؤثر بر دیگری و دوره

زندگی دنیایی و انکار موجودات و

حیات نیز شامل دنیا و آخرت است.

علل مجرد و جهان آخرت

 .2مبانی ارزشی -اخالقی
ازآنجاکه برخی از رشتههای علوم انسانی مانند اخالق اساساً ماهیت ارزشی دارند (شریفی،

 ،1388ص )232و برخی دیگر به درجات متفاوت متأثر از ارزشها هستند و ارزشهای
مورد پذیرش دانشمندان خواسته یا ناخواسته بر علوم تأثیرگذارند ،ضروری است مبانی
ارزشی ـ اخالقی تأثیرگذار بر موضوع بحث از منظر اسالم و سرمایهداری ذکر شود .البته

منظور مقایسه جوامع اسالمی و غربی نیست؛ ـ زیرا در غرب هم رفتارهای درست مانند
احترام متقابل ،خیرخواهی و  ...وجود دارد ـ بلکه منظور آن است که نظام سرمایهداری
مبتنی بر ارزشها و فروضی است که تنها در جوامعی کـه ایـن ارزشها حاکم است ،قابل
قبول و اجراست.
 .1-2از منظر اقتصاد متعارف
الف) نگاه ابزاری به زن و خانواده
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قبل از انقالب صنعتی که ملل غرب ،مراحل ساده زندگی را طی میکردند  ...زنان تربیت و
جدایی میان اعضای خانواده پدید آمد (موسوی الری ،1391 ،ص .)94ورود زنان به بازار کار،
موقعیت و جایگاه آنان را در خانواده تضعیف نمود .امروزه در غرب زن به جای اینکه
الگویی برای فرزندان خود باشد و با حضور خود به کانون خانواده آرامش ببخشد ،به
مانکن تبلیغاتی سرمایه داران تبدیل شده است و هر روز نیاز جدیدی را برای افراد از طریق
تبلیغ و مُدگرایی ایجاد میکند (بافکار ،1380 ،ص.)53

در فضای اقتصادی  -تجاری در غرب معاصر ،استفاده ابزاری از زنان در قالب استفاده
از نیروی کار ارزان زن تا استخدام تصاویر بدن و اندام (سکسگونه و برهنه) او در تبلیغات
و رسانهها نمود آشکاری یافته و همچنان در یک سیر فزاینده ادامه دارد .بر اساس مبانی
نظام سرمایهداری ـ و اصل لذتگرایی بنتامی ـ هدف غایی کسب بیشترین سود و لذت
است .در بُعد عملی این مسئله ،از طریق باالبردن سطح تولیدات ،عرضه بیشــتر کاالهای
تجمالتی ،تحریک انگیزۀ خرید در مصرفکنندگان ،برای فروش بیشتر قابل تحقق است و
زنان را بهترین وسیله برای این منظور در نظر گرفتهاند (واکر ،1386 ،ص .)299

در فرهنگ سرمایهداری غربی و بهویژه در تبلیغات رسانهای زنان مهیاکننده لذت
بینندگاناند .آنها آماده و رضایتمند بهسان موجوداتی بیاراده ،مانکنگونه با قیافههای
عشوهگرانه نمایش داده میشوند که هرگز با شمایل یک انسان باکرامت و دارای اراده
سازگار نیست .وضعیت زنان در تبلیغات همان وضعیتی است که تاچمن «فناسازی نمادین
زنان» خوانده است؛ به عبارت دیگر ،پیامهای بازرگانی در کشورهای غربی ارزشهای
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پرورش کودکان خویش را بر هر چیز ترجیح میدادند ...؛ اما بعد از انقالب صنعتی تفرقه و

اجتماعی حاکم را منعکس میکنند که بر اساس آن زنان مهم نیستند؛ مگر در خانه و حتی
در خانه نیز مردان داناترند و این نکته ای است که از صدای گوینده مرد در تبلیغ زنانه نتیجه
میشود (استریناتی ،1388 ،ص.)248

همچنین در این تبلیغات ،نگاه ابزاری به زن ـ به عنوان مهمترین گروه مصرفکننده ـ
و نیز استفاده از زیبایی ظاهری او برای مُدل قراردادن و  ...نُمود (و ظهور) دارد (همان)؛

 142ازاینرو بسیاری از فروپاشی و بحران خانواده سخن گفتهاند و عمدهترین راهحل آن را نیز
بازگشت به تقدس خانواده دانستهاند (گیدنز ،1386 ،ص.)100
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ب) نگاه مادی و اقتصادی به نهاد خانواده

امروزه در غرب ،در قالب مفهوم جدید اقتصاد خانواده ،رهیافت متفاوتی به تشکیل خانواده
وجود دارد و آن تحلیل اقتصادی ازدواج است .در این رهیافت افراد زمانی ازدواج میکنند
که نسبت به حالت مجردبودن در موقعیت بهتری قرار گیرند (بالگ ،1387 ،ص .)299اقتصاد
خانواده در معنای جدید ،توضیحی است از تصمیمگیری و حداکثرسازی مطلوبیت توسط
خانواده ( .)Mattila-Wiro, 1999, p.9در این تحلیل افراد با استفاده از نظریه رجحانها تنها
زمانی ازدواج میکنند که منافع (مادی)شان تأمین گردیده و مطلوبیتشان افزایش یابد
(هوفمن ،1390 ،ص.)78

در این نظریه ،تصمیم ازدواج و روابط خانوادگی همانند نظریه سنتی بنگاههای تجاری
تحلیل میشود؛ همچنان که بنگاه در پی حداکثرساختن سود خود است ،خانواده نیز برای
حداکثرسازی مطلوبیت خود از طریق تخصصیشدن کارها عمل میکند.
در این مفهوم از اقتصاد خانواده ،هزینهها و منافع به صورت مالی و نقدی مورد بررسی
قرار نمیگیرد ،بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیهای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی
را ممکن میکند؛ برای مثال ،فرزندان ـ عالوه بر بُعد عاطفی و لذتی که عاید والدین
میکنند ـ به عنوان سرمایههای اقتصادی به خصوص به عنوان پشتیبانان والدین در دوران
کهولت به حساب میآیند (.)Becker and Barro, 1986, p.41

 .2-2از منظر اسالم
الف) تقدس نهاد خانواده
در قرآن کریم عبارت «میثاق غلیظ» در مورد پیوند زناشویی به کار رفته است (نساء)21 :

1

که بیانگر آن است که میثاق همسری از استوارترین و ارزشمندترین پیمانهای بشری است.
قداست خانواده دربردارنده معنای اخالقی است .برخالف برخی دیدگاهها که قائل به
ارزش ابزاری یا حتی ضد ارزشی بودنِ خانواده است ،از منظر اسالم خانواده ارزش بنیادین 143

دارد و در جهت کمال انسان است (حکمتنیا ،1390 ،ص .)155خانواده محبوبترین بنیان
ارزشمحور است.
برخی اندیشمندان اسالمی علت تقدس ازدواج را عبور از خوددوستی به سوی
غیردوستی میدانند؛ زیرا بعد از ازدواج« ،من» فردی تبدیل به «ما» میگردد .تأهل تربیت
دهنده روح انسان است .یک نوع پختگى و کمال هست که تنها به وسیله تأهل به دست
میآید (مطهری ،1384 ،ج ،23ص.)595

امروزه ،قداست زدایی از کانون خانواده خطر جدی است که جامعه را تهدید میکند؛ لذا
اسالم به دلیل ارزشگذار ی معنوی ،تحکیم خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن ،بر تقدس
بخشی به خانواده و ازدواج که زیربنای تمام نهادهای ارجمند است ،تأکید نموده تا از
سوءاستفاده ابزاری از زن (وسیله التذاذ و سودجوییبودن) نیز جلوگیری شود (ریشهری،
 ،1392ص.)12
ب) خانواده وسیله آزمایش

از منظر قرآن ،خانواده و داراییها وسیله امتحان انسان در مسیر اطاعت از پروردگار عالماند
(انفال 28 :و تغابن 3)15 :و لذا در برخی آیات از همسران و فرزندان (خانواده) به عنوان

« .1وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظا».
« .2قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ التَّزْوِيجِ».
« .3وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ .»...
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هستی در اسالم است( 2صدوق1413 ،ق ،ج ،3ص)383؛ بنابراین ،رویکرد اسالم به خانواده،

دشمن (سببِ انحطاط) انسان یاد شدهاند (تغابن 1.)14 :مرعوبنشدن در برابرِ بهرهمندی
کفار از اموال و اوالد (توبه 55 :و  2)85و مظاهر زودگذر دنیایی و وسیله ابتال دانستنِ آن نیز
مورد تأکید قرآن است (طه)131 :؛ 3زیرا قرآن مالک برتری و تقرب به خدا و رسول را تقوا
میداند نه اموال و اوالد (حجرات13 :و کهف)46 :؛ 4لذا قرآن هشدار میدهد که اگر خانواده،
بستگان ،اموال و تجارت (شغل) شما از خدا ،رسول خدا و جهاد در راه خدا نزد شما
 144محبوبتر باشد ،باید منتظر عذاب و تنبیه از سوی او باشید (توبه 5.)24 :خانواده و اموال
نباید خللی در خدامحوری و یاد خداوند ایجاد نماید؛ زیرا موجب زیان شما میگردد
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /اسدی ،حسینی و کاظمی

(منافقون)9 :؛ 6بنابراین مبنای قرآن در تمام زمینهها (خانواده ،اموال و  )...خدامحوری،
فضیلتگرایی و ارزشمداری است نه تفاخر ،تکاثر و مادیگرایی.

 .2کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده
خانواده کارکردهای متعدد تربیتی ،اقتصادی و  ...دارد (بستان ،1383 ،ص .)67برخی خانواده
را یک نهاد اقتصادی دانستهاند (گروه مؤلفان ،1392 ،ص)318؛ زیرا به عنوان یک واحد
اقتصادی فعالیت داشته (صمدی ،1386 ،ص )88و اعضای آن برای تأمین نیازهای معیشتی
با یکدیگر همکاری میکنند .هرچند امروزه در جوامع صنعتی خانواده کارکرد اقتصادی
خود در بُعد تولید را از دست داده و به صورت واحد مصرفی درآمده است (کوئن،1386 ،
ص /176تافلر ،1384 ،ص.)61

بااینحال ،کارکرد اقتصادی را باید به عنوان یک اثر فرعی تلقی نمود و نمیتوان آن را
به عنوان عامل اصیل و مسلط در امر ازدواج در نظر گرفت؛ زیرا مسائل مهمتر و عمیقتری
 ...« .1إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُم».
« .2فَال تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُم .»...
« .3وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْکَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُم زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيه».
« .4الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا * إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم».
« .5قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ  ...وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها  ...أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ  ...فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِه».
« .6يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه .»...

در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان
است .عامل اصلی ازدواج ،انتخاب یک همراه برای ایجاد بستر مناسب به منظور تکامل
معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیت انسان
صالح ،رسیدن به آرامش (روم 1)21 :و  )...در راستای آن معنا مییابد.

 .1-2منطق تحلیل کارکرد اقتصادی در اقتصاد متعارف
با توجه با آنکه موضوع این بحث بررسی و تحلیل کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده 145

است ،الزم است قبل از پرداختن به تبیین آثار اقتصادی تشکیل خانواده به سازوکار و منطق
در اقتصاد سرمایهداری منطق تحلیل اقتصادی ـ از جمله تحلیل کارکرد اقتصادی تشکیل
خانواده ـ با منافع مادی و دنیوی گره خورده است؛ ازاینرو عقالنیت ابزاری،
انسانمحوری ،طبیعتگرایی ،لذتگرایی ،فردگرایی (نفع شخصی) ،همراه با روح کلی
مادیگرایی و دنیاگرایی به عنوان مبانی تحلیل اقتصادی منظور گردیده و بر اساس آن ،عقل
تأمینکننده شهوات نفسانی ،انسان قادر به تشخیص همه چیز ،طبیعت حاکم بر اشیاء و
لذتجویی (مادی) هدف شمرده میشود که تنها از مصرف فردی (نه دیگران) حاصل
میشود .هر آنچه منجر به افزایش لذت گردد خوب و هر آنچه سبب کاهش آن شود ،بد
است (کاپلستون ،1370 ،ج ،5ص .)141همچنین دوره زندگی منحصر در دنیا و دایره شمول
آن تنها مادیات است و زندگی اخروی و امور غیرمادی (معنوی) جایگاهی ندارد .معرفت
منحصر به محسوسات بوده و از آموزههای راهگشای وحیانی در تشخیص منافع و مصالح
حقیقی خبری نیست.
ازاینرو ،به منظور شناخت نوع نگاه مکتب سرمایهداری به آثار اقتصادی تشکیل
خانواده ،ادبیات موجود در این زمینه در اقتصاد متعارف بهطور خالصه آورده میشود.
الف) تقسیم خطر
یکی از دستاوردهای اقتصادی تشکیل خانواده در اقتصاد متعارف ،تقسیم ریسک میان
اعضاست .ازآنجاکه افراد با خطر درآمد فردی مواجه هستند ،انگیزه باالیی برای
 ...« .1لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة».
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چنین تحلیلی بهاختصار پرداخته شود.

فراهم ساختن شرایطی دارند که در آن به نوعی بتوانند خطرات احتمالی را کاهش داده و در
مقابل موارد ریسکآفرین ،بیمه شوند (گروه مؤلفان ،1392 ،ص .)358چنین هدفی در قالب
خانواده تا حدودی تأمین می گردد؛ زیرا زوجین برای همدیگر به صورت نوعی منبع بیمه
کوچک در قبال موارد پیشبینینشده زندگی عمل میکنند .منابع اقتصادی در ازدواج به
اشتراک گذاشته میشوند ،اشتراک منابع سبب کمشدنِ خطر کاهش درآمد یکی از شرکا (بر
 146اثرِ بیکاری ،حوادث و  )...میگردد .تقسیم خطرِ اُفت درآمدی را میتوان یکی از توجیهات
فزونی ازدواج در میان افراد فقیر دانست ـ برخالف ثروتمندان که غالباً دیر تن به ازدواج
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میدهند ـ (هوفمن ،1390 ،ص .)106از لحاظ فردی ،درآمد پایین به استاندارد پایین زندگی
منتهی می شود و در صورت بیکارشدنِ فرد ،خطر کاهش شدید استاندارد زندگی پیش
می آید .در مجموع دو درآمد پایین ،استاندارد بهتر زندگی را فراهم میکنند که ناشی از
وجود صرفه مقیاس و بیمه در قبال کاهش کامل درآمد است (.)Browning, 2011, p.91

ب) حل مسئله اصیل ـ عامل
حل چالش اصیل ـ عامل ،یکی دیگر از کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده در اقتصاد
متعارف است .اصیل در برابر عامل ،فردی است که دیگری را برای انجام امری استخدام
میکند؛ مثالً یک کارفرما به عنوان اصیل ،یک کارمند (عامل) را به کار میگیرد تا کاری یا
خدمتی را برای او انجام دهد .فردی که به پزشک ،وکیل یا تعمیرکار مراجعه میکند ،یک
اصیل و در مقابل ،آن پزشک ،وکیل یا تعمیرکار عامل است .در این موارد شخص اصیل از
عامل انتظار دارد که بیشترین سود یا کمترین هزینه را نصیبش کند.
ارتباط این مسئله با ازدواج این است که یکی از ویژگیهای زندگی حاصل از ازدواج،
فراهمکردن کاالهایی برای طرف مقابل به صورت مبادالت غیربازاری است؛ یعنی با اینکه
در زندگی مشترک هیچ کدام از زوجین بهطور شفاهی به دیگری نمیگوید که مثالً خانه را
تمیز کن ،مسکن تهیه کن و  ،...اما تمام این دادوستدها بهطور ضمنی در آن وجود دارد.
زندگی خانوادگی کامالً با دیگر قراردادها متفاوت است؛ زیرا غالباً در قراردادها مسئله
اصیل ـ عامل مطرح است.
نهاد ازدواج ـ به ویژه ازدواج مبتنی بر احترام متقابل ،اهداف و ارزشهای مشترک ـ
راه حلی برای این مشکل است .گرچه اختالف سلیقه میان زوجین در تصمیمات و رفتارها

وجود دارد ،اما مشکالت اساسی ناشی از مسئله اصیل ـ عامل ،بسیار کمتر پیش میآید
(هوفمن ،1390 ،ص)101؛ زیرا فرد اصیل یا عامل وجود ندارد ،بلکه زوجین هر دو اصیل
هستند که بهطور مشترک تولید و مصرف نموده و به رفاه همدیگر اهتمام میورزند ـ
بهویژه در فرهنگ اسالمی که همکاری و تعاون اصل اساسی میان اعضای خانواده است ـ.
ج) صرفهجوییهای مبتنی بر مقیاس
از منظر اقتصادی ،در صورتی که افزایش محصول با افزایش هزینه متوسط بلندمدت بنگاه 147

همراه نباشد ،صرفهجویی به مقیاس وجود دارد (فلیپس ،1386 ،ص.)339

مؤلفان ،1392 ،ص)358؛ زیرا همزمان با آن ،اعضا افزایش مییابد و هزینهها نیز باید افزایش
یابد؛ اما در عمل ،در بسیاری از مصارف (مسکن و  )...و لوازم زندگی (یخچال و )...
صرفهجویی میشود؛ لذا برخی نظریه بِکِر مبنی بر افزایش درآمد و کاهش هزینههای
زوجین بر اثرِ ازدواج را نظریه بسیار درستی میدانند (کاظمیپور،1391/12/21 ،
.)www.shakhesonline.ir

در آمریکا برای محاسبه تعداد افر اد فقیر از این دست صرفه به مقیاس خانگی استفاده
شده است .خانواری که درآمد کمتری از سطح درآمدی مشخصی به نام آستانه فقر
( )Poverty thresholdدارد ،فقیر است .آستانه فقر بسته به ابعاد هر خانوار تعدیل میشود و
برای هر اندازه خانوار ،آستانه فقر متناظر با آن وجود دارد؛ مثالً در سال  2001آستانه
رسمی فقر در افراد مجرد میانسال (زیر  65سال)  9214دالر بود؛ درحالیکه در خانواده
دونفری ،آستانه فقر  11920دالر بود ،یعنی  28/7درصد بیشتر (به جای دو برابر) از
مقداری که در نبود صرفه به مقیاس وجود داشت .همچنین آستانه فقر در خانوار
چهارنفری ،به جای  100درصد (در نبود صرفه به مقیاس) حدود  50درصد افزایش مییابد
(هوفمن ،1390،ص.)105
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تشکیل خانواده ،موجب صرفهجویی در هزینههای تولید و مصرف میگردد (گروه

د) ازدواج و تخصصیسازی

1

افزایش بهرهوری از طریق تخصصیسازی از دیگر مزایای ازدواج است .بکر بهویژه این را
هنگام درنظرگرفتن دستاوردهای ازدواج مورد تأکید قرار داده است ( Browning, 2011,

 .)p.87در این مدل ،ازدواج به مثابه اتحاد دو نفره با میزان تولید متفاوت هر کدام است که
در آن ،مرد آقای  Mو زن خانم  Fنامیده میشوند .در این خصوص ،دو حالت متصور
 148است.
یک) ازدواج دو همسان اقتصادی
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ابتدا فرض میشود آقای  Mو خانم  Fاز لحاظ بهرهوری تولید خانگی و بازاری دقیقاً
یکسان هستند و منحنی امکانات تولید آنها مانند یکدیگر است؛ یعنی 𝐌𝐖 = 𝐅𝐖 و 𝐅𝐡

𝐌 𝐡 = .در این رابطه W ،میزان دستمزد (بازاری یا خانگی) زوجین و  hساعت کار (در
بازار یا خانه) هر کدام از زن و شوهر است.
جهت ملموسترکردنِ تحلیل از اعداد استفاده میشود .فرض کنید که هر کدام از
زوجین میتوانست  10واحد کاالی بازاری یا  10واحد کاالی خانگی تولید کند .منحنی
تلفیقی آنها چند حالت میتوانست داشته باشد.
الف) تولید  20واحد کاالی بازاری (اگر هردو تمام وقت خود را صرف تولید در بازار
کنند).
ب) تولید  20واحد کاالی خانگی (اگر هردو تمام وقت خود را صرف تولید کاالی
خانگی کنند).
ج) تولید  10واحد کاالی بازاری و  10واحد کاالی خانگی (در اشتغال یکی در خانه و
دیگری در بازار).
د) هر کدام  5واحد کاالی بازاری و  5واحد کاالی خانگی (با تقسیم وقت هر کدام در
خانه و بازار) تولید کنند.

 .1در این زمینه شقوق مختلفی مطرح است که در کتـاب زنان و اقتصاد  -خانواده ،کار و درآمد ،ص-89
 101به تفصیل بحث شده است.

کاالهای بازاری
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شکل  :1منحنی امکانات تولید تلفیقی در صورت تولید یکسان آقای  Mو خانم F

در این حالت آقای  Mو خانم  Fبا تلفیق مهارتهای خود از طریق ازدواج و سهیم
نمودن تولیداتشان ،داراتر نشدهاند .آنها به مقداری میرسند که بهتنهایی نیز به آن
میرسیدند.
دو) ازدواج ،هنگامیکه بهرهوری متفاوت است

در حالت عدم یکسانبودنِ بهرهوری ،کاالی خانگی برای خانم  Fارزان و کاالی بازاری
گران و برای آقای  Mقضیه عکس است؛ لذا تلفیق و تخصصیسازی برای هردو
مقرونبهصرفه است؛ زیرا هر کدام از جایی که چندان فعال نیست به جایی که بیشتر فعال
است ،میپردازد و در حوزهای که مولدتر است ،تخصص پیدا میکند؛ بنابراین اگر آن دو
نیروهای خود را با هم ترکیب کنند و سپس آنچه را به دست میآورند ،یکسان تقسیم کنند،
هر دو وضعیت بهتری از طریق تلفیق نیرو و تخصصیسازی پیدا میکنند؛ زیرا مثالً آقای
 Mمیتواند کاالی خانگی را از خانم  Fبگیرد که آن را با قیمتی کمتر از قیمت کاالی
بازاری آقای  Mتولید میکند و خانم  Fنیز کاالی بازاری را از آقای  Mبگیرد که با قیمتی
کمتر از قیمت کاالی خانگی تولید میکند.
این مسئله ،نکته اساسی (سود در ازدواج بر اساس مزیت نسبی) این تحلیل را تغییر
نمیدهد؛ اما مجموعه احتماالت دیگری را پیش رو قرار میدهد .شاید یکی از طرفین
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کاالهای خانگی

20

10

ازدواج که قدرت بیشتری داشته باشد ،بتواند بیشتر از این مزایا استفاده کند و دیگری
نسبت به شرایط مجردبودن وضعیت بهتری پیدا نکند.
احتماالً ،یک دلیل برهمخوردن ازدواجها عدم توزیع متعادل مزایای مادی ازدواج است؛
لذا ازدواج باید بر مبانی دیگری بنا شود .زوجین نمیتوانند تنها بر افزایش بیشتر
استانداردهای مادی ازدواج تکیه کنند.
150

بر این اساس ،نظر اسالم مبنی بر اصل قراردادنِ امور معنوی نظیر دین و اخالق (طوسی،
1

 ،1365ج ،7ص )400در ازدواج ،نه امور مادی نظیر مال ،زیبایی و  ...بیشتر درک میشود و
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موضوع بازگشت ازدواج و خانواده به تقدس خود مطرح میشود (گیدنز ،1386 ،ص.)100

بنابراین « ،گرچه تأکید بیش از اندازه بر تأمین نفع شخصی منجر به رشد شتابان
اقتصادهای غربی گردید ،اما کمکی به تحقق پنداره اجتماعی مبنی بر به فعلیت رساندنِ
همه آرمان و اهداف هنجاری ننمود ،بلکه منجر به ثمره تلخی گردید که برخی از آن به
«آشوب بزرگ» تعبیر میکنند که اشاره به فروپاشی خانواده دارد» (چپرا ،1385 ،ص.)78

 .2-2منطق تحلیل کارکرد اقتصادی در اقتصاد اسالمی
با توجه به آنکه در اسالم منافع و مصالح فراتر از مصادیق مادی و دوره زندگی نیز فراتر از
دوره دنیایی است ،لذا منطق تحلیل اقتصادی ـ از جمله تحلیل کارکرد اقتصادی تشکیل
خانواده ـ در اقتصاد اسالمی نیز با اقتصاد متعارف متفاوت ـ و مبتنی بر مبانی متعالی مورد
پذیرش مکتب اسالم ـ است .در مکتب اسالم بر خدامحوری به جای انسانمحوری ،هم
گرایی به جای فردگرایی ،آخرت گرایی به جای دنیاگرایی و جمع میان معنویات و مادیات
به جای مادیگرایی تأکید میشود؛ بدین ترتیب مبانی موصوف از جامعیت و کمال مناسبی
برخوردار است؛ زیرا عالوه بر امور مادی ،امور معنوی و عالوه بر زندگی زودگذرِ دنیایی،
زندگی پایدار اخروی (اعلی 2)17 :را نیز پوشش داده و همچنین عالوه بر منافع فرد ،منافع
جمع را نیز تأمین می نماید .در اقتصاد اسالمی منابع معرفت متعدد بوده و عالوه بر معرفت
حسی ،از معرفت عقلی و وحیانی نیز در تشخیص منافع و مصالح (مادی ،معنوی ،دنیوی و
 .1قال رسول اهلل

« :إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ».

« .2وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى».

اخروی) بهره گرفته میشود؛ ازاینرو ،وجود مبانی موصوف ،منطق تحلیل اقتصادی اسالم
را تبدیل به یک منطق کامل و جامع (مادی ،معنوی ،دنیوی و اخروی) نموده است که
سعادت حقیقی انسان را به دنبال دارد.
گرچه مواردی که در ادبیات اقتصاد متعارف به عنوان دستاوردهای تشکیل خانواده ذکر
گردید ،غالباً صحیح است و با آموزههای اسالمی نیز ناسازگاری ندارد ،اما با توجه به
جایگاه رفیع خانواده در اسالم و منطق تحلیل اقتصادی اسالم ،مسائل و کارکردهای مهمتر 151

نهاد خانواده ـ حتی با نگاه اقتصادی ـ مغفول مانده است که به صورت زیر میتوان تبیین
الف) تربیت انسان اقتصادی (نیرو یا سرمایه انسانی)
مهم ترین کارکرد اقتصادی خانواده کارکرد آن در زمینه تربیت نیروهای مولد جامعه است؛
زیرا خانواده در ایجاد ،رشد و تنظیم رفتار و شخصیت فرزند نقش اساسی دارد (بنگستون،

 ،1392ص .)526خانواده اولین و بادوامترین معلم (عامل) در تکوین شخصیت کودکان
است (مکگراو ،1388 ،ص.)433
واژه تربیت از ریشه «ربو» به معنای رشددادن است (ابنمنظور1408 ،ق ،ج ،14ص)304

که در هر دو بُعد مادی و معنوی به کار رفته و عالوه بر بُعد کمّی بر بُعد کیفی نیز تأکید
دارد .مراد از تربیت در آموزههای اسالمی پرورشدادن استعدادهای مادی و معنوی و سوق
دادنِ آن به سو ی اهداف و کماالتی است که خداوند متعال برای وصول به آن اهداف در
وجود آدمی قرار داده است (صانعی ،1380 ،ص .)12خانواده به عنوان مهمترین نهاد تربیت
اجتماعی ،مؤثرترین عامل نفوذ ارزشهای جامعه در شخصیت افراد است .محیط سالم
خانواده ،رشد عاطفی ،بـازدهی و بهرهوری بهتر و بیشتر خانواده را در پـی دارد (شیخی،

 ،1380ص )82و بـا حرکـت مطلـوب و سازمانیافته خود میتواند الگوی مناسب اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی را در اعضای خـود ایجـاد نمایـد.
در ادبیات امروزی اقتصاد مراد از تربیت اقتصادی برنامهها و اقداماتی است که کشورها
برای فرهنگ سازی رفتارهای مطلوب در حوزه اقتصاد به اجرا در میآورند تا افراد به
مهارت تفکر اقتصادی مجهز گردیده و ضمن بهرهمندی از یک منطق فکری ،قابلیت و
توانایی تحلیل شرایط مختلف اقتصادی ،تصمیمگیری و انتخاب بهینه را داشته باشند
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نمود.

(طغیانی و زاهدیوفا ،1391 ،ص .)55در تعریف اسالمی تربیت اقتصادی نیز گفته شده است:
ایجاد آمادگیهای الزم در متربی ،بهنحویکه ضمن شناخت استعداد اقتصادی خود ،بتواند
آن را به بهترین وجه شکوفا نموده و با اتخاذ میانهروی ،از منابع موجود به نحوی
بهرهبرداری کند که ممکن و میسر باشد و در طریق توزیع ،تولید و مصرف ،شریعت الهی
را در نظر داشته باشد و همه اینها را برای قرب به خدا و کسب رضای او به انجام رساند
( 152ایمانی ،1391 ،ص.)15

در اسالم ،خانواده مهمترین محیط و زن اصلیترین مربی است که عالوه بر حضور
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شایسته و توأم با رعایت شأن در اجتماع ،نقش اساسی تربیت انسان (مهمترین عامل
پیشرفت) را بر عهده دارد.
در آموزههای قرآنی نیز تربیت جایگاه ویژهای دارد که تفصیل آن در این مجال قابل
طرح نیست؛ اما تأکید قرآن بر صفت برجسته «ربّ» از میان صفات متعدد خداوند و
برجستهکردنِ بُعد تربیتکنندگی پدر و مادر (اسراء 1)24 :و تأکید بر تزکیه (بقره 2)129 :و
ذکر آن بهعنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء (جمعه 3)2 :نشاندهنده اهتمام به تربیت است.
عالمه طباطبایی ،روش مورد رضایت الهی درباره زنان را تدبیر امور منزل ،تربیت
فرزندان میداند (طباطبایی ،1373 ،ج ،4ص.)351

در حوزه اقتصاد نیز کارکرد اساسی تشکیل خانواده کارکرد تربیت اقتصادی آن است؛
زیرا داشتنِ نیروی متعهد مهم ترین عاملِ پیشرفت اقتصادی است و وجود نیروی متعهد
انسانی موجب تحرک و شکوفایی دیگر بخشهای اقتصادی و تأمین و تثبیت ارزشهای
اخالقی در اقتصاد میگردد.
به دلیل اهمیت نقش زن و خانواده در تربیت است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران« ،خانواده واحد بنیادین جامعه ،کانون اصلی رشد و تعالی انسان و زن از
حالت «شیءبودن» و «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ،خارج شده
 ...« .1وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي».
« .2يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِکَ  ...وَ يُزَكِّيهِم».
« .3هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِه وَ يُزَكِّيهِمْ».

و دارای وظیفه خطیر و پُرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی و در دیدگاه اسالمی
صاحب ارزش و کرامتی واالتر» (مجمع علمی فرهنگی مجد ،1377 ،ص )25دانسته شده
است.
هرچند تربیت اقتصادی در خانواده با طرق مختلف (نکوهش راحتطلبی ،تشویق
فرزندان به کار و تالش ،سخاوت و انفاق ،میانهروی (عدم اسراف و تقتیر) و  )...میتواند
انجام شود ،اما مؤثرترین شیوه ،عملکرد و پایبندی عملی والدین به موارد مذکور است 153
(محصص ،1393 ،ص.)74

(نظارت بر نحوه پوشش و آرایش فرزندان ،ارائه الگوهای مناسب ،آموزش معیارهای
آراستگی اسالمی و  ،)...اصالح (از طریق اصالح محیط خانواده ،تبیین حقیقت امور و
تصورات مغالطهآمیز غربی) ،تحریک انگیزههای ایمانی (با استفاده از فضاهای معنوی
همچون مساجد ،هیئات مذهبی و  )...و موعظهگری یا ناصح مشفق را بهخوبی ایفا نموده و
رفتار درست را در فرزندان نهادینه نماید (موسوی ،1394 ،ص.)112
یک) تربیت توحیدی عامل اصالح رفتارهای اقتصادی

تربیت توحیدی به عنوان مهمترین ثمره تشکیل خانواده در اصالح رفتارهای اقتصادی یا
پیادهسازی ارزشهای اخالقی در اقتصاد نقش مؤثری دارد؛ زیرا انسان تربیتشده در مکتب
توحیدی در پرتو تصریح نصوص دینی خود را موظف به رعایت عدل و احسان (نحل:

 1)90هنجارها و معیارهای ایجابی و سلبی در حوزههای مختلف اقتصادی میداند .رعایت
معیارهای مثبت و منفی توسط انسان مسلمان در حوزه مصرف با پایبندی به قناعت (کلینی،
 ،1365ج ،8ص 2،)244رعایت ارزشها (مائده 3،)88 :حلّیت اموال مصرفی (کلینی ،1365 ،ج،5

« .1إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان».
« .2عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ لِرَجُلٍ اقْنَعْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَکَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِكَ وَ لَا تَتَمَنَّ مَا لَسْاتَ نَائِلَاهُ

فَإِنَّهُ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ».
« .3وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَاللًا طَيِّبا وَ اتَّقُوا اللَّه».
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همچنین ،خانواده در گرایش جوانان به مصرف و مُدگرایی میتواند نقش پیشگیری

ص 1)125مصرف تعادلی و دوری از اسراف ،اتراف ،تبذیر و تقتیر (فرقان /67 :اسراء26 ،16 :

و  2)27و در حوزه توزیع /انفاق با پایبندی به بایستهها و نبایستههای انفاق یعنی رعایت
اعتدال (فرقان 3)67 :و رعایت کمّ (تأمین زندگی نیازمندان در حدّ کفاف) و کیف (بخشش
از اموال مورد پسند ،مرغوب ،بدون اذیّت ،منّت ،ریا) (آلعمران 92 :و بقره 264 :و  4)266آن
و نهایتاً در حوزه پسانداز /سرمایهگذاری با اجتناب از کنز (توبه 5)34 :احتکار ،ربا (بقره:

 276 ،275 154و  6)279و نیز ریسک پذیری ،تولید کاالهای مفید (غیر مُضر) ،استحکام در عمل
(صدوق ،1376 ،ص 7)385و  ...محقق میگردد .الزمه تربیت توحیدی پایبندی به موارد فوق
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است که خود آثار و برکات فراوان اقتصادی را به همراه دارد؛ زیرا رعایت موارد فوق سبب
اصالح الگوی مصرف ـ در قالب استفاده بهینه و حفاظت از منابع و محیط زیست ـ
میگردد؛ چون انسان تربیتیافته در مکتب اسالم خالق و مالک اصلی تمام منابع و مواهب
را خداوند متعال می داند که چند روزی آن را به امانت نزد انسان سپرده است (نور 8)33 :و
او موظف است که بر اساس خواست امانتگذار آن را به کار گیرد .عالوه بر آن ،رعایت
معیارهای فوق ،بهبود نظام توزیع و برقراری عدالت اقتصادی ـ از طریق فقرزدایی ،کاهش
فاصله طبقاتی و ...ـ و رونق تولید و اشتغال و نهایتاً پیشرفت و رونق اقتصاد را به همراه
خواهد داشت.

« .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) :إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ».
« .2وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا * وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِيرا».
« .3وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا».
« .4لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون *...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى».
« .5وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيم».
« .6يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقات».
« .7قال رسول اهلل (ص) ... :و لكن اهلل يحب عبدا إذا عمل عمال أحكم».
« .8وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم».

ب) حضور زن در خانه مساوی کمک به اقتصاد خانواده
از منظر اسالمی ،اساس ازدواج زن و مرد مسائل مادی ـ اقتصادی نیست و امر مهم و
مقدس ازدواج و تشکیل خانواده حکمتها و اهداف معنوی و واالیی دارد که در باال
مطرح شد.
البته نقش زن در انجام امور منزل و خانهداری آنقدر وسیع است که محاسبه و ارزش
گذاری تمام آن ،غیرممکن یا دشوار است؛ مثالً نقش «مادری» که مادر با فداکاری از جان و
دل برای فرزند خویش عاشقانه مایه میگذارد را چگونه ممکن است به پول تبدیل نمود؟
ارزشگذاری مادی نمود؟
اما بههرحال  ،انجام امور داخلی منزل ،استخدام عامل یا فردی را میطلبد که الزمه آن،
تحمیل هزینه بر خانواده خواهد بود .همچنین ،محافظت از خانه و اموال مشترک خانواده،
محافظت از کودکان و تربیت آنان و  ...از بارزترین فعالیتهای زن است که هرچند در
ظاهر غیراقتصادی است ،ولی در واقع اقتصادی و مؤثر بر اقتصاد خانواده از طریق کمکردنِ
هزینههای خانواده است .به نظر میرسد دلیل اینکه قرآن کریم (نور )32 :و روایات
معصومان

(صدوق1413 ،ق ،ج ،3ص 1)384تشکیل خانواده را موجب فقرزدایی و بهبود

وضع اقتصادی میداند ،همین جنبه است.
ج) بهبود وضعیت اقتصادی و فقرزدایی
قرآن کریم برای تشویق جوانان به ازدواج و نهراسیدن از مشکالت مالی یکی از راههای
رسیدن به توانگری را تشکیل خانواده میداند؛ «و أنكحوا  ...إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»
(نور)32 :؛ بدین ترتیب ،نهتنها مشکالت مالی نباید مانع ازدواج شود ،بلکه با استمداد از
«فضل الهی» میتوان از ازدواج به عنوان وسیلهای برای بهبود اقتصادی بهره گرفت.
استفاده از تعبیر «انکحوا» با اینکه ازدواج یک امر اختیارى است ،به این معنا است که
مقدمات ازدواج آنها را از طریق کمکهاى مالی ،پیداکردن همسر مناسب ،پادرمیانی براى

 .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« :اتَّخَذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ».

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /تحلیل کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده ...

یا چگونه می توان مهر ،عطوفت و صفایی که از وجود مادر نصیب خانواده میگردد را
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حل مشکالت و  ...فراهم سازید .مفهوم آیه هرگونه قدمى و سخنى و درمى در این راه را
شامل مىشود (مکارم ،1367 ،ج ،14ص.)457

با تدبر در آیه شریفه ،اینگونه استنباط میشود که فقر ،نهتنها مانع ازدواج نیست ،بلکه
اقدام به ازدواج در صورت فقر میتواند سبب بینیازی افراد گردد؛ زیرا خداوند ،تأمین
زندگى را وعده داده است (قرائتی ،1383 ،ج ،8ص.)178
156

برخی از مفسران دلیل فقرزدایی ازدواج را صراحت قول خداوند «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ» میدانند و معتقدند اطالق آیه داللت مىکند بر عدم اشتراط تمکن از نفقه و کسوه
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خواه بالقوه و خواه بالفعل (جرجانی1404 ،ق ،ج ،2ص.)270

روایات نیز ازدواج را وسیله بهبود روزی ،جذب مال ،توسعه رزق و  ...میداند .برخی
از محدثین (کلینی) به دلیل کمّیت قابل توجه این روایات ،بابی تحت عنوان «انّ التزويج يزيد

في الرزق» را به این موضوع اختصاص داده است .به دلیل اینکه همه روایات در این مقال
قابل طرح نیست تنها به دو مورد از آنها اشاره میشود:
پیامبر اکرم

فرمود :کسى که ازدواج را از ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده

است؛ زیرا خداوند متعال مىفرماید « :اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود
بینیاز مىسازد» (کلینی ،1365 ،ج ،5ص.)331

1

همچنین از آن حضرت نقل شده است :مردى خدمت ایشان از تنگدستی شکایت
نمود .فرمود « :ازدواج کن ،او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد» (حرّ عاملی،

1409ق ،ج ،20ص.)43

2

ممکن است در نگاه اول مسئله فقرزدایی ازدواج ـ که متضمن مخارج است ـ کمی دور
از ذهن باشد ،اما از مجموع آموزههای اسالمی و برخی دستاوردهای بشری اینگونه
استنباط میگردد که ازدواج عامل کاهش فقر و توسعه رزق است؛ زیرا انسان تا زمانی که
مجرد است احساس مسئولیت نمىکند؛ نه ابتکار ،نیرو و استعداد خود را به اندازه کافى
 .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« :مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ  ...يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّاهُ

مِنْ فَضْلِه».
 .2عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

« :قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ

فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ».

براى کسب درآمد مشروع بسیج مىکند و نه به هنگامى که درآمدى پیدا کرد در حفظ و
بارورساختن آن مىکوشد؛ اما بعد از ازدواج فرد خود را شدیداً مسئول حفظ همسر ،آبروى
خانواده و تأمین وسایل زندگى فرزندان آینده مىبیند؛ لذا تمام استعداد ،ابتکار و توان خود
را به کار مىگیرد؛ برای حفظ درآمدهاى خود ،صرفهجویی و تالش مىکند و در مدت
کوتاهى مىتواند بر فقر چیره شود (مکارم ،1367 ،ج ،14ص .)465همچنین ،بعد از ازدواج
اعتبار و شخصیت اجتماعی انسان تقویت میگردد که در برخی موارد موقعیت اشتغال وی 157

را فراهم میکند.
بینیاز از این تأیید است ـ و آنان در پژوهشهای میدانیشان به این پیامد اشاره کردهاند.
تحقیقات و آمارها نشان میدهد که صرفنظر از تفاوتهایی مانند سن ،تحصیالت ،نژاد و
 ...مردان متأهل نوعاً درآمد بیشتری از مردان مجرد دارند .این یافته آنقدر محکم است که
نامی نیز بر آن نهادهاند؛ «پاداش ازدواج مردان» ( .)Male Marriage premiumدلیل آنکه
مردان متأهل درآمد بیشتری از مردان مجرد دارند ،تقسیم کار میان زوجین است .انجام
کارهای خانگی توسط زن و کار بیرونی توسط مرد ،به هر کدام این امکان را میدهد که بر
کار مربوط به خود متمرکز و در آن کاراتر و متخصصتر شود و در نتیجه دستمزد بیشتری
نیز دریافت کند؛ درحالیکه افراد مجرد نمیتوانند بدین شکل متخصص شوند؛ زیرا آنها
باید وقتشان را میان کارهای خانگی و بیرونی تقسیم کنند .به این حالت ،اثر بهرهوری
ازدواج میگویند (  .)Marriage prodactivity effectدلیل دیگر تأثیر انتخابی ازدواج
(  )Marriage selectivity effectاست؛ یعنی مردان متأهل نسبت به مردان مجرد همسن،
همتحصیالت و  ...پرتالشتر ،مسئولیتپذیرتر ،بااخالقتر و  ...و در نتیجه ،مولدتر و کاراتر
هستند و این سبب افزایش درآمد آنان میگردد (هوفمن ،1390،ص.)144

د) افزایش امنیت اخالقی /روانی جامعه
یکی از دالیل دخالت دولت در اقتصاد ،موضوع آثار خارجی ( )Externalityیا کاالها و
خدمات عمومی (کاال و خدماتی که تمام مصرفکنندگان از آن استفاده میکنند ولی بازار
آن را کمتر از نیاز جامعه عرضه میکند یا اصالً آن را تولید نمیکند (پندیک،1382 ،

ص ))1005میباشد .کاالهای عمومی متصدی مشخصی ندارند؛ ولی اگر به هر شکل و
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دیدگاه اندیشمندان علم اقتصاد نیز مؤید دیدگاه قرآن کریم بوده ـ هرچند قرآن کریم

توسط هرکسی ایجاد شود ،همه افراد جامعه متقاضی استفاده از آن هستند .مثل امنیت،
پژوهشهای بنیادی ،راهسازی ،مبارزه با فقر (تأمین اجتماعی) و . ...
در بحث آثار خارجی ،تولید یا مصرف برخی کاالها از سوی یک فرد خاص ممکن
است ناخواسته ،وضعیت افراد دیگر (غیر درگیر) را نیز متأثر (بهتر یا بدتر) کند؛ مانند
مطلوبیتی که از گُلکاری یک فرد یا نماکاری خارجی یک مِلک توسط مالک آن ،نصیب
 158رهگذران و همسایگان میگردد (اثر مثبت)؛ یا انتشار آلودگی از سوی یک کارخانه تولیدی
که اطرافیان را متضرر میکند (اثر منفی) (توکلی ،1380 ،ص.)37
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به نظر میرسد ازدواج نیز از حیث آثار خارجی ،شبیه خدمات عمومی است و آثار آن
(آرامش ،امنیت روحی و اخالقی) عاید کلّ جامعه و سببِ کاهش مفاسد اخالقی میگردد؛
حالآنکه مجردماندن افراد نتیجه عکس دارد؛ لذا متون دینی تشکیل خانواده را موجب
اصالح خُلق (محدث نوری1408 ،ق ،ج ،14ص 1)303و عزوبت را مردود میداند (مجلسی،

1404ق ،ج ،100ص.)223

2

بههرحال ،از دیدگاه اقتصادی خانواده دارای آثار جانبی مثبت فراوانی است .عالوه بر
آنچه که در اقتصاد خانواده درباره تأثیرگذاری خانواده در صرفهجویی در هزینهها ،منافع
تقسیم کار ،افزایش رفاه ناشی از همکاری ،مزایای تولید کاالی خانگی و  ...گفته میشود،
خانواده از این نظر که محل پرورش انسانهای تحولآفرین و مدیران کارآمد و انتقال
ارزشهایی چون صداقت ،اعتماد ،مسئولیتپذیری و  ...به نسلهای بعدی است،
کارکردهای منحصربهفردی را در حفظ کارایی و سالمت اقتصاد ایفا مینماید که در غیاب
آن هیچ نهاد دیگری قادر به ایفای چنین نقشهایی نخواهد بود .از این منظر استحکام
خانواده و استواری آن در چارچوب ارزشهای واالی اجتماعی همانند معدن مطمئنی است
که با تدارک مداوم مواد اولیه مرغوب ،فرصت برنامهریزی و دستیابی به افقهای دوردست
را برای متصدیان امر تولید فراهم مینماید .این در حالی است که کارکرد خانواده منحصر
به موضوع اقتصاد نیست و کانون اصلی موضوعات مهم دیگری چون انسجام اجتماعی،
 .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« :تَزَوَّجُوا أَيَامَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَسِّنُ لَهُنَّ فِي أَخْلَاقِهِنَّ».

 .2قال رسول اهلل

« :شِرَارُ أُمَّتِي عُزَّابُهَا».

امنیت ملی ،اتحاد سیاسی و  ...نیز به همین امر بازگشت مینماید؛ ازاینرو جامعهشناس
معروف معاصر گیدنز میگوید« :خانواده نقطه تالقی روندهای گوناگونی است که بر کل
جامعه تأثیر میگذارند» (گیدنز ،1386 ،ص.)100

ازاینرو حمایت از خانواده گرچه ممکن است در نگاه اول به منزله هزینههای اجتماعی
تلقی شود ،ولی اگر کارکردهای آن در زمینه محافظت از سالمندان و کودکان ،حفظ
بهداشت و آرامش روانی افراد ،مراقبت از بیماران ،پیشگیری از جرائم اجتماعی و مانند آنها 159

را در نظر بگیریم ،باید آن را نوعی سرمایهگذاری بدانیم که با تقویت آن بسیاری از
با عنایت به نکات فوق باید گفت از منظر اقتصادی ،تشکیل خانواده همانند
آموزشوپرورش و بهداشت و درمان یک کاالی عمومی ناخالص است که دخالت حمایتی
دولت در آن دارای منطق علمی نیز هست.

جمعبندی و نتیجهگیری
از مجموع مطالب این نوشتار به صورت ذیل میتوان نتیجهگیری نمود:
 .1با توجه به تفاوت مبانی در دو مکتب اسالم و سرمایهداری ،نگاه آن دو به مسائل
خانواده نیز متفاوت است .اسالم ،برخالف نگاه صرفاً مادی نظام سرمایهداری بر اصالت
امور معنوی در تشکیل خانواده تأکید میکند .در متون قرآن و حدیث گرچه پیامدها و
دستاوردهای اقتصادی ازدواج مورد توجه قرار گرفته است ،اما فلسفه تشکیل خانواده بر
مبانی مهمتر و عمیقتری استوار است که تحلیل اقتصادیِ صرف از یافتنِ پاسخ کامل برای
آن ناتوان است .اصلی ترین عامل ازدواج ،انتخاب یک همراه برای ایجاد بستر مناسب به
منظور تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر
تربیتی ،اقتصادی و  ...در راستای آن معنا مییابند .به دلیل تفاوت نوع نگاه اسالم و
سرمایه داری به ازدواج ،کارکرد اقتصادی ازدواج نیز از منظر آن دو متفاوت است.
 .2نظام سرمایهداری با تمسک به مبانی مادی ،نگاه اقتصادی به تشکیل خانواده دارد و با
استفاده از نظریه رجحانها معتقد است ،افراد تنها زمانی ازدواج میکنند که منافع مادی و
مطلوبیتشان افزایش یابد .این دیدگاه با محوریت حداکثرسازی منافع مادی ،مواردی نظیر
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هزینههای احتمالی و زمینههای نیاز به توزیع مجدد درآمد در آینده از میان خواهند رفت.

کاهش ریسک ،حل چالش اصیل -عامل ،صرفهجویی به مقیاس ،تخصصیسازی زوجین را
از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده میداند.
 .3آموزههای اسالمی ،امور معنوی (دین ،اخالق و  )...را در تشکیل خانواده اصل
میداند و برجستهسازی امور مادی (مال ،جمال ظاهری و  )...را مذموم میشمارد؛ زیرا نگاه
مادی موجب تنزل جایگاه خانواده و بازداشتنِ آن از وظایف مهمتر میگردد؛ بنابراین گرچه
 160کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد
پذیرش است ،اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد
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از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی ،اصالح رفتارهای اقتصادی ،تأمین و تثبیت ارزشهای
اخالقی و افزایش امنیت اخالقی ـ روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی میگردد.
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