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  دهيچك
 آن معنـاي  كـه  اسـت  اسـالم  در اجتمـاعي  مشـاركت  بـارز  و  اصلي ظهورات از اجتماعي تكافل

 گونـاگون  هاي جنبه اسالم در مفهوم اين. باشد مي يكديگر نيازهاي رفع در مردم متقابل همكاري
 درخصـوص  اجتمـاعي  تكافـل  بـه  صـرفاً  آنهـا  ميان از مقاله اين كه دارد غيراقتصادي و اقتصادي
 يـك  مثابـه  بـه  نيازمنـدان  و توانمنـدان  ميـان  انتقالي مالي وجوه اگر. پردازد مي معيشتي نيازهاي
 يسـت؟ كـاال) چ  ياخدمت ( ينا يتماه ينكهمانند ا يكاال) در نظر گرفته شود، مسائل يا( خدمت

 تـوان  ياز آنها كدامند؟ چگونه م يكبر هر يرگذارآن چگونه است؟ عوامل تأث يعرضه و تقاضا
سـتفاده از روش  مقالـه بـا ا   يـن كـه ا  شوند يكرد؟ مطرح م يجادآن تعادل ا يعرضه و تقاضا يانم

 ي،خـدمات تكـافل   يـت پاسخ به آنهاست. با توجه به متفاوت بـودن ماه  دنبال به توصيفي−يليتحل
 توانـد  يعملكرد آن، مـ  يينعرضه و تقاضا و تب يروهايدرست از سازوكار عملكرد ن يليارائه تحل

 هموار كند.   يرا در حوزه تكافل اجتماع يحصح يزير و برنامه يريتمد يرمس
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  مقدمه

 مقـاییس معجـم( ای لغتنامـه بررسـی و) ۴۴ و ۴٠ و ٣٧عمـران،  (آل کفالت قرآنی کاربرد موارد از
شـخص تـا  های یازمنـدیتمـام ن ینتـأم یمعنا که کفالت به شود یم یافتماده کفل) در یلذ ،اللغه
کفالت متقابل افـراد در  یمعنا ماده و به یناز هم یزاست. تکافل ن یگراناز د نیازی یبه مرز ب یدنرس

 یبعضـ های یازمنـدین یناز مردم تأم یبعض یعنیاست. تکافل القوم،  یکدیگر های یازمندن ینتضم
  را به عهده گرفتند.  یگرد

از  یاست که براساس آن اسـالم کفالـت بعضـ یاجتماع نیتأم یها هیاز پا یکی یعموم تکافل
واجبـات، در  گـریهمانند التزام به د دیقرار داده است که با ییواجب کفا گریمسلمانان را بر بعض د

 گفتمـان با مطابق). ۶٩٧ق، ص١۴٠٨صدر،  دیو امکانات خود آن را انجام دهد (شه تیحد ظرف
 نهادینـه آن پیکـره جـزء جزء در اجتماعی، تکافل و واهیخیرخ که است اسالمی ای جامعه قرآنی،
موضـوع مطالعـه  توانـد یها م بخش گریهمچون د ی. تکافل اجتماع)٢١٧ و ٢١۶(بقره،  باشد شده

 های مشـارکت بـر اسـالم فـراوان های سـفارش به توجه با. ردیعلوم مختلف از جمله اقتصاد قرار گ
 همچنـین، .اسـت آشـکار همگـان بـر اجتمـاعی تکافل از درست تحلیلی ارائه اهمیت اجتماعی،

 مسـتلزم ،یاجتمـاع−یاقتصـاد دهیـپد کیـ عنوان بـه یاجتمـاع تکافل بخش تیریمد در تیموفق
 خـدمات نکـهیا مانند یمسائل ن،یبنابرا. است آن بر گذار ریتأث عوامل شناخت و آن تیماه شناخت
 کنندگان مشارکت دارند؟ یتیماه چه یاسالم اقتصاد در بودن یخصوص ای یعموم ثیح از یتکافل
 نـوع چـه اسـالم کننـد؟ یمـ مشـارکت ییهـا زهیانگ چه با و هستند یکسان چه بخش نیا در یاصل
 لیـتحل چگونـه یتکـافل خـدمات یتقاضـا و عرضـه اسـت؟ کرده زیتجو افراد یبرا را ییها زهیانگ
 ریمسـ چگونـه اسـالم اسـت؟ رگذاریتأث یتکافل خدمات یتقاضا و عرضه بر یعوامل چه شود؟  یم

 تـالش مقالـه نیـا کـه اسـت یمهم مسائل از است؟ کرده هموار بخش نیا در را تعادل به یابیدست
 مقالـه نیـا. ابـدیب مناسـب یپاسـخ یاسالم اقتصاد در آنها یبرا یفیتوص−یلیتحل روش با تا کرده

 بـر گـذار ریتأث عوامـل سـپس و یبررسـ را آن یتقاضـا و عرضه و یتکافل خدمات تیماه نخست،
 لیـتحل و تقاضـا و عرضـه یهـا  یمنحنـ اسـتخراج بـه آن از پـس و کند یم نییتب را تقاضا و عرضه
 اصـالح یراهکارهـا مقالـه یانیـپا بخـش. پـردازد یمـ تعادل حالت و مطلوب تیوضع یچگونگ
  .کند یم شنهادیپ و یبررس را تعادل عدم رفع و موجود تیوضع
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   نهیشیپ

 رفتار ه،یریخ وجوه انفاق، ،یاجتماع تکافل زکات، مانند یگوناگون نیعناو واژه نیا یعلم نهیشیپ در
 نیـا موضـوع بـه آنچـه آثـار نیا انیم از. است شده مطرح یمذهب مخارج و مسلمان کننده مصرف
 یتقاضـا ایـ و عرضـه یاقتصاد لیتحل به طورخاص به که است یموارد باشد یم تر کینزد پژوهش
  .شود اشاره باره نیا در مهم آثار به تا شود یم تالش ادامه در. باشند پرداخته یتکافل خدمات حوزه
خانوار بکر، اثبات کند که افراد وقت و  دیتول یتئور هی) تالش کرد تا بر پا١٩٧۵( اهرنبرگ−یاز
 ایـدن تیکه مجموع مطلوب دهند یم صیتخص ینیردیو غ ینید یکاالها نیب یا گونه خود را به یکاال

 هیـریخ یهـا کمک کننده لی)، درباره عوامل تسه٢٠١١( نگیپکیو آخرت آنها افزوده شود. بکرز و و
 یدر افـراد را معرفـ هیـریخ یرفتارها زانندهیبرانگ یهشت سازوکار اصل ،یو اجتماع یدر سطح فرد

اقتصاد،  در هیریخ ادیز تیباورند که با وجود اهم نی) بر ا٢٠٠۵( یو اندرون )٢٠١۶اند. آدام ( کرده
 سـندینو ی) مـ٢٠١٣و همکـاران ( نیهنـوز ناشـناخته اسـت. الگـ هیـریخ یواقع یعملکرد بازارها
 قیـاست و افراد کمک داوطلبانه را بر کمک از طر یرخواهیکمک به مراکز خ یبرا یمذهب، مشوق
  . دهند یم حیدولت ترج
 و تیـکفا سـطح، دو نیبـ را مسـلمان کننده مصـرف فـرد انتخاب محدوده) ١٣۶٣( انیتوتونچ

 انفـاق سـدینو یم او. کند یم انفاق رانیفق به را تیکفا بر مازاد یو رو نیازا داند؛ یم محدود اسراف
 سـه بـه را مسـلمان فـرد درآمد صیتخص) ١٣٧٩( ینیحس. شود یم یطبقات اختالف کاهش باعث
 که سدینو یم یو. کند یم میتقس یاجتماع مشارکت و یگذار هیسرما ،یشخص مصرف ِی کل بخش
 کفـاف حد بر مازاد درآمد از یبخش مسلمانان رو نیازا رد؛یپذ ینم را اسراف حوزه در مصرف اسالم
  .دهند یم اختصاص ازمندانین به را خود

 یرا بـرا یبیضـر ،یخود، از مصرف کل در اقتصـاد اسـالم ینیی) در مدل تب١٩٨۴خان ( میفه
هدف  سدینو یم یکرده است. و شینشان دادن اثر تقوا بر مقدار انفاق مازاد بر واجب وارد مدل خو

) نشـان ١٣٨٨( ینیالحس اءیو آخرت است. ک ایدن نیموازنه در مخارج ب جادیکننده، ا مصرف یینها
بـر  یمنفـ یمثبـت و تـورم، اثـر یاثـر یلـیکه درآمد خـانوار، بعـد خـانوار و جنـگ تحم دهد یم
انـد تـا عوامـل مـؤثر بـر  ) تالش کرده١٣٩٠و همکاران ( یدارد. عزت رانیدر ا یمذهب یها داختپر

صورت  کنند. آنها به لیدست آورند و رفتار تابع انفاق را تحل به یاسالم یها انفاق را با توجه به آموزه
ــتــابع انفــاق را در ا یتجربــ  یرفتارهــا ی) بــرا١٣٩٠و همکــاران ( یانــد. نهضــت زده نیتخمــ رانی

 میقرآن کـر سندینو ی) م١٣٩٣( یریو خ پور یاند. مسعود کرده شنهادیپ یشاخص کّم  رخواهانهیخ
انفـاق اسـتفاده کـرده اسـت و در جوامـع  یابیبازار یو ترس برا یاحساس ،یاز سه نوع جاذبه منطق

) معتقدنـد ١٣٩۵بهره جست. دادگر و همکاران ( زیبه بازگشت ن نانیاز جاذبه اطم توان یم خداباور
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متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبـت و  ،سن، داشتن شغل شیکه افزا
بـر پرداخـت  یو معنـادار یدارد؛ امـا ُبعـد خـانوار اثـر منفـ یمـذهب نـهیبر پرداخت هز یمعنادار

  دارد.  یمذهب یها نهیهز
 تکافـل بخـش موضـوعات زیـر نییتب در یخوب یها تالش گفته شیپ یها مقاله از کیهر گرچه
 نیـا یتقاضـا و عرضـه از جـامع یاقتصـاد لیتحل ارائه درصدد کدام چیه یول اند، داشته یاجتماع
  .باشد ینوآور یدارا ثیح نیا از تواند یم حاضر مقاله نیبنابرا اند؛ نبوده یاسالم اقتصاد در بخش
  
  یتکافل خدمات تیماه

 یخصوصـ ییکـاال کـرد؛  میتقس یرخصوصیغ و یخصوص قسم دو به توان یم را خدمات و کاالها
 در ،یرخصوصـیغ یکـاال یولـ اسـت؛ آزاد بـازار سـازوکار در اشخاص منافع کننده نهیبه که است

از آن بـه  نـهیو سـطح به یکـاف زانیـدر تـدارک م بـازار و کنـد ینم نهیبه را منافع آزاد، بازار سازوکار
ها به قصـد پاسـخ  واسطه مؤسسه واسطه دولت و گاه به نوع دوم، عمومًا به شود؛ یشکست محکوم م

 ییکه توانا شوند یم دیتول ییافراد و خانوارها یبرا ازیحداقل ن نیکنندگان و تأم مصرف حاتیبه ترج
  ).١٩، ص١٣٧٨آن را ندارند (دادگر،  نیتأم

 یکـاال نـام بـه یا دهیـپد بـاره نیا در یعمـوم هیـمال مشـهور نظران صـاحب از یکـی ویماسگر
 یاستحقاق یو کاال یعموم یرا به دو قسم کاال یرخصوصیغ یکاال یکرد. و یرا معرف 1یاستحقاق

بر توان  هیتک یجا به دیجامعه با ایاست که شخص  ییکاال یاز نظر و یاستحقاق یکرد: کاال میتقس
) از آن برخـوردار باشـد یو روانـ یجسـم یازهاین نی(تأم ازیبه پرداخت، براساس مفهوم ن لیو تما

  ).١۵−١٣، ص١٩۵٩؛ ۴۵٣−۴۵٢، ص١٩٨٧ 2و،ی(ماسگر
 درآمـد فاقـد افـراد یحت که است یخدمات و کاالها مجموعه ،یاستحقاق یکاال سخن، گرید به
 الزم کنندگان مصـرف کاالهـا، نیـا درباره). ٢٣ص، ١٣٧٨(دادگر،  باشند برخوردار آن از دیبا هم

 درسـت عملکـرد بـر ینقـد ،یاسـتحقاق یکاالها وجود. دهند انجام یمتفاوت یگذار ارزش است
 کـاال نیا از یکاف زانیم دولت، نکردن مداخله صورت در رایز است؛ بازار در کننده مصرف یتقاضا
  ).٢ص، ٢٠٠٨(نوکل،  باشد ینم سازگار آنها مورد در کننده مصرف یتقاضا و شود  ینم دیتول

 دیـبا که دهند یم ارائه را یخدمات یاستحقاق یکاالها معتقدند اقتصاددانان موارد از یاریبس در
 مـورد در رالـز جـان دگاهیـد بـه دگاهیـد نیـا. باشند برخوردار آن از یبرابر تیوضع کی در همگان

                                                           
1. Merit good    2. Richard A. Musgrave  
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 نـهیبـه به لیـن یمعتقـد اسـت کـه بـرا یاست. و کینزد یاجتماع یدر برخوردار 1هیاول یکاالها
 ).٨٨، ص١٣٩٠شود (رالز،  میهمگان تقس نیب یطور مساو به دیکاالها با نیا ،یاجتماع

 نظـم دفـاع، شـامل یعمـوم یکاالهـا مصـرف گروه دو به توان یم را یعموم مصرف ن،یبنابرا
 ران،یفق یها یازمندین نیتأم و یتکافل خدمات شامل یاستحقاق یکاالها مصرف و تیامن ،یعموم
 کـه کـرد میتقس یگرید خدمات و یاجتماع رفاه بهداشت، پرورش، و آموزش فقرا، یا ارانهی مسکن

 دولـت رشـد زمـان از ،یبند میتقسـ نیا. هستند نیتأم و هیته قابل زین یانفراد و یاختصاص طور به
 و شـتریب یتیحمـا یها نهیزم در ها دولت که یهنگام شد؛ شروع یالدیم ١٩٧٠ دهه از ژهیو به رفاه،
  ).٨١−٨٠، ص١٩٧٣؛ ٣۴−٣٣ص، ١٩۵٧ و،ی(ماسگر شدند وارد تر یجد

 پوشـاک، خـوراک،(حـداقل  رانیفق یها یازمندین نیتأم و یتکافل خدمات نیتأم سخن، گرید به
 بـازار تیـحاکم و رفـاه اقتصاد قالب در دتر،یجد معقول یازهاین یحت و) آموزش و بهداشت مسکن،
). ٢٣ص، ١٣٧٨(دادگر،  کند یدگیرس امور نیا به که دارد فهیوظ دولت رو نیازا ابد؛ی ینم تحقق آزاد،
 انجـام درآمـد انتقـال واسطه به نکهیا یجا به کاالها نیا که شود یم شنهادیپ گاه یدولت عرضه جانب در
 خـود کـه معتقدنـد یحداقل دولت طرفداران. شود ارائه خاص، خدمات و کاال یاعطا قیطر از رد،یگ

  ).١٩ص(همان،  دهد صیتشخ را اشخاص ازین مورد یکاالها تواند یم بهتر جامعه
  

  یتکافل خدمات یها یژگیو

را در  گذاران یاسـتس توانـد یدارد کـه شـناخت آنهـا م یمختلف های یژگیو یخدمات تکافل بخش
بـه عـدم تقـارن اطالعـات،  تـوان یم هـا یژگیو یندرست کمک کند. از جمله ا های سازی یمتصم

  اشاره کرد.  یمجان یسوار یدهبودن و پد یراستثناناپذ
  

  اطالعات تقارن عدم

 و) ها ی(کژمنشـ اخالقـی مخاطرات ایجاد احتمال گیرنده، انفاق و کننده انفاق بین اطالعات تقارن عدم
 عـدم تـرمیم بـرای متعارف، اقتصاد در. دارد همراه به اجتماعی تکافل بخش در را فراوانی های کژگزینی
 طراحی)، نامه ضمانت ارائه یا تحصیلی مدرک ارائه(مثل  کنندگان عرضه دهی عالمت از اطالعات تقارن

 راهکارها این از هریک که اند جسته بهره دولت توسط اطالعات نظارت مدیریت و ساز فرهنگ نهادهای
  .دهد کاهش اجتماعی تکافل حوزه در را اطالعات تقارن عدم از بخشی تواند می

                                                           
1. primary goods 



 ١٣٩٨بهار و تابستان /  ٣١/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ١۶۶

 

  )ی(کژمنش یاخالق مخاطرات

 انعقـاد از(پـس  موافقتنامـه یـک هـای طرف از یکـی آن در کـه اسـت وضعیتی اخالقی مخاطرات
 اضـافی منفعـت خـود بـرای دیگـر، طـرف هزینه به که کند عمل ای شیوه به دارد انگیزه) موافقتنامه

 مخـاطرات: کـرد بندی تقسـیم طریـق چنـد بـه را اخالقی مخاطرات توان می طورکلی به. کند ایجاد
 4ی؛اقـدامات پنهـان یـاو  3یاز اطالعات پنهـان یناش یمخاطرات اخالق 2ین؛و پس 1پیشین اخالقی

اسـت  ها یمتقسـ یـناز جملـه ا 6کننده مصـرف یو مخاطرات اخالق 5کننده ارائه یمخاطرات اخالق
  ).٧٧−٧٣، ص١٣٩١و همکاران،  ی(صوف
 یاریدر بس یرااست؛ ز یرقابل تصو یمخاطرات اخالق یناز ا یاریبس یبحث خدمات تکافل در

و  دهـد یرا از دسـت م یـتحرکت و تکاپو، کـار و فعال یزهانگ شود یکمک م یربه فق یاز موارد، وقت
 یزنـدگ یشـترتوسـعه ب یو بـرا شـود یکه بـه او داده م دهد یم یقتطب یرا با مبلغ کم یشخو یزندگ

ازدواج در  یـزهانگ شود یم یتاز زنان سرپرست خانوار حما یموارد وقت یا در پاره یا کند یتالش نم
کـاهش  یشده برا یشنهاد. راهکار پیابد یها کاهش م کمک گونه ینا یاز افراد جامعه به اتکا یبخش

 انجام. است پرهزینه بسیار دولتی بخش در کار این ولی است؛ نظارت افزایش اخالقی، مخاطرات
 تر دقیـق نظارت امکان و نیازمند و توانمند میان نزدیک ارتباط دلیل  به تکافل بخش طریق از ها کمک

  .بکاهد مخاطرات این دامنه از تواند می تر آسان و
  

  )ینی(کژگز نامناسب و بد انتخاب

 بـازار ماننـد بازارهـا از برخـی در کیفیـت، بـا کاالی دهندگان ارائه که دهد می رخ وقتی بد انتخاب
 کـاالی نتیجـه در کننـد؛ اثبـات خریداران به را خود کاالی برتر کیفیت نتوانند، دوم دست کاالهای

 از نـامرغوب، کـاالی فروشـندگان عـوض در شوند؛ می متضرر یا و کنند نمی عرضه بازار در را خود
 انتخـاب بـه مجبـور خریـداران، بنـابراین، کنند؛ می عرضه بازار در را خود کاالی و استفاده فرصت

                                                           
 دهـد؛ ینم انجام یسالمت یبرا را... و ورزش مناسب، هیتغذ مثل الزم یها مواظبت شخص شدن؛ ماریب از شی. اقدامات پ١

 .ستین ندیناخوشا شیبرا چندان شدن ماریب رایز 
 .کند یم یرو ادهیز  یپزشک خدمات مصرف در شدن مهی. فرد پس از ب٢
گاه گر مهیب به نسبت خود یشخص احواالت از کند، یم مهیکه خود را ب ی. شخص٣  .است تر آ
 او بـه توانـد ینمـ باشـد، شـده مـهیب فـرد یاطیـاحت یبـ از یناش یماریب اگر که کند دیق قرارداد متن در تواند ینم گر مهی. ب4

 .ندارد وجود تیواقع نیا کشف یبرا یراه رایز  د؛ینما پرداخت
 کنندگان عرضه ییالقا یتقاضا به مخاطرات نیا. کند یم ارائه یشتریب خدمات درآمد، شیافزا لیدل کننده خدمت به . ارائه5

 .است معروف زین
 نـهیهز  رایـ(مطابق قانون تقاضـا)؛ ز  کنند ینشده تقاضا م مهینسبت به افراد ب یشتریمراقبت ب مهیافراد تحت پوشش ب یعنی. 6

  خدمت است.  یواقع نهیخدمت کمتر از هز  افتیاحساس شده در 
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 خـود پرخطر افراد که افتد می اتفاق هنگامی رخداد این بیمه، بازار در. شد خواهند نامناسب کاالی
و  یی(رجـا شوند می مند بهره خطر کم افراد با همسان ای بیمه از و زنند می جا خطر کم افراد جای به را

اسـت؛  یرانتخاب نامناسـب قابـل تصـو یزن ی). در بخش تکافل اجتماع٣٧، ص١٣٩۶همکاران، 
کـه  کننـد یم یـداپ یـزهانگ یاریشود، افراد بس یمال یتکه مقرر شد از محرومان، حما یهنگام یراز

کـاذب و افـراد کالهبـردار گـواه  یانکننـد. وجـود متکـد یمعرف یستمبه س یرافراد فق یجا خود را به
 2ی،گر و غربـال 1یده اسـت. عالمـت یدر حوزه تکافل اجتمـاع ای یدهپد ینبر رخداد چن یصادق

بانـک  یـهته ین،چنـاز انتخاب نامناسب سفارش شـده اسـت. هم یزپره یاست که برا ییراهکارها
انتخـاب  توانـد یم یـرانفق آزمایی یو کارآمـد در راسـت یقـو یو اتخاذ سازوکارها یجامع اطالعات
  بخش به حداقل برساند. یننامناسب را در ا

  
  مثبت یخارج آثار وجود

مثبـت اسـت (ر.ک: نوکـل،  یخارج یامدهایپ یدارا یاستحقاق یهمانند کاالها یتکافل خدمات
از  شـتریب اریبسـ شـود، یارائه م ریکه به فرد فق یخدمت یاجتماع یبازده زانیم رای)؛ ز٢، ص٢٠٠٨
موجـب بهبـود سـالمت  ازمنـدانی. کمک به نشود یمند م از آن بهره ریاست که شخص فق یمقدار
 هیسرما تیتقو قیطر از امور نیا و شود یسطح آموزش و فرهنگ آنها م یو ارتقا یو روان یجسمان
 متفـاوت یتکافل خدمات تیماه رونیازا بود؛ خواهند سودمند مردم عموم یبرا یاجتماع و یانسان
  .است یخصوص یکاالها از

  
  یمجان یسوار دهیپد

 از تواند می بدهد، کاال تولید برای ای هزینه اینکه بدون فرد که معناست بدین اقتصاد در مجانی سواری
 تولیـد بـه خصوصـی بخـش کـه شده باعث مسئله این وجود. شود مند بهره مجانی صورت به آن منافع
 از حمایـت ضرورت به توجه با. کند واگذار دولت به را آنها تولید و باشد نداشته رغبتی کاالها گونه این

 جامعـه توانمنـدان همـه امـر ابتـدای در دارد، پی در جامعه عموم برای کار این که منافعی و نیازمندان
 کـار ایـن به اقدام آنها از برخی که وقتی کفایی واجبات همانند اما هستند؛ فقیران از حمایت به موظف

                                                           
گاه انجام م یاقدام (signaling) . عالمت دادن١ گـاه در مبادلـه اطالعـات  یتا برا شود یاست که توسط فرد آ فرد کمتـر آ

تا به کارفرما  کنند یم یکه در موقع استخدام سع یشود؛ مانند کارگران یریجلوگ ینیاز بروز کژگز  قیطر  نیبفرستد تا از ا
 .الزم هستند ییتوانا یبفهمانند که دارا

گاهیغ فرد توسط که است یاقدام  (screening)کردن غربال .٢  دست یاطالعات از یبخش ای تمام به یو تا شود یم انجام رآ
 آن تیـفیک از تا شود یم نیماش سوار بار چند دیخر  از قبل که یدوم دست نیماش داریخر  مانند دارد؛ مطلع فرد که ابدی

 .شود مطلع
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 باشـند کرده شرکت عمل این هزینه در اینکه بدون آنان و شود می برداشته افراد بقیه از تکلیف کنند، می
 مشـکل حـل برای اسالم. کنند می استفاده مجانی سواری از اصطالح در و شوند می منتفع آن منافع از

 برابـری چند جبران بیان و آخرت جهان به افراد باورهای تعمیق روش از انفاق مسئله در مجانی سواری
  .است کرده استفاده آخرت جهان های پاداش صورت به انفاق

  
  یاسالم اقتصاد در یتکافل خدمات یتقاضا

 انیمتقاضـ و) نیریـ(خ یرخـواهیخ خـدمات کنندگان عرضـه از متشـکل یاجتمـاع تکافـل بخش
 ،ی(انـدرون اسـت) بخش نظـام و نـاظر گذار، اسـتی(س دولـت و) ازمندانی(ن یرخواهیخ خدمات
  ).١ص، ٢٠٠٧

 خـدمات و کـاال آنهـا حقیقـت، در. هسـتند نیازمنـدان و فقیران تقاضا، طرف اصلی بازیگران
 اسـت شده تولید خیرین، توسط شده اهدا  زمان و  پول واسطه به که کنند می تقاضا را ای خیرخواهانه

  (همان).
وابسته  یفیکامًال به تعر شود یمحسوب م یرلزومًا فق یچه کس ینکهاقتصاد متعارف، ا یشینهپ در

فقـر ارائـه شـده  یبـرا یگونـاگون های یفموجود، تعر یات. در ادبشود یاست که از واژه فقر اراده م
 ی،ماننـد شـکاف درآمـد یعصر خود در تحول بوده و مسـائل یازهایفقر همگام با ن یفاست. تعر

آن گنجانـده شـده اسـت. از نظـر  یـفو...، در تعر یبهداشـت، آمـوزش، توانمنـد یی،غـذا یمرژ
او،  یفقر به متفاوت بودن تفکر دربـاره انسـان، نقـش اجتمـاع یفعلت اختالف در تعر 1بولتونیک

جامعـه و  یـا و اختالف در اعتقاد به اصـالت فـرد یها درباره عدالت اجتماع متفاوت بودن برداشت
 ییـربـه تغ توان یرا م یفاز علت اختالف در تعار یبخش ین،. همچنگردد یو... باز م یستیز یطشرا
نسبت داد.  یزو... ن یفرهنگ ی،مکان ی،زمان یط) با توجه به شرامعنوی−یمتنوع انسان (ماد یازهاین

  گفته است:  جواهرکه صاحب  چنان یدر فقه اسالم
 ی،(النجفـ باشـد نداشـته را عیـالش و خـود سالیانه مخارج شخص، که است این فقر مالک«
 یاتضـرور ینفراتر از تأم یراناز فق یتحد مطلوب حما یز،ن یث). در احاد۵٠٠−۴٩٧، ص١٣٧٣
کیـد مـردم دیگر به شدن ملحق و نیازی بی حد به رساندن تادانسته شده و بر کمک به آنها  یزندگ  تأ
 الزکاة من المستحق اعطاء جواز« باب عنوان تحت متعددی روایات در عاملی حّر  شیخ. است شده
 کـرده نقـل »لسـنته کفایتـه قدر فیعطی االسراف منه یخاف من اال الکثرة فی له حد ال وانه یغنیه، ما

  ).١٧٨ص، ۶جق، ١۴٠٩( است
                                                           
1. Boltvinik 
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 متعـارف اقتصـاد بـه نسـبت تری متفـاوت صنوف در نیازمندان اسالم، اجتماعی تکافل نهاد در
 بیکـاران، دیـدگان، حادثه سـالمندان، بدهکاران، بیماران، تنگدستان، و فقیران. اند شده بندی تقسیم

 تکافـل تقاضـای سـمت در مانـدگان درراه و ها مسـکن بی خـانواده، تشـکیل بـه محتـاج نیازمندان
 بتوانـد کـه شـود طراحـی ای گونـه به بایـد اجتمـاعی تکافـل نهـاد و دارنـد قرار اسالم در اجتماعی
  ).۴٠−٣۵، ص١٣٩٢ ینی،(حس باشد متقاضیان همه نیاز پاسخگوی
 زیـرا است؛ خصوصی کاالهای در تقاضا ماهیت از متفاوت تکافلی خدمات در تقاضا ماهیت

 خرید توان و قدرت دوم، و تمایل نخست، که شود می گفته کسی به متقاضی خصوصی کاالهای در
 داشته ای نشده برآورده نیاز اوالً  که است کسی متقاضی تکافلی خدمات مورد در اما باشد؛ داشته را

  کمک را هم داشته باشد. یافتبه در یلتما یاً باشد) و ثان یر(فق باشد
 یتقاضا کننده یینتع یدو عامل اصل یازکه عوامل درآمد و ن آید یدست م مفهوم فقر به یلتحل از

 تر یـکنزد یزنـدگ یتصورت که هرچه سطح درآمد فرد به حد کفا ینهستند؛ به ا یخدمات تکافل
صـورت  او به یازهـایاز درآمـد اگـر ن یو در هـر سـطح یابـد یاو کـاهش م یتقاضـا یـزانشود، م

. بـا وجـود یابـد یم یشاو افزا یتقاضا یابد، یشو...) افزا یا(مانند ابتال به حوادث و بال یرمتعارفغ
 یـکدر دست است. در  یمطالعات اندک یخدمات تکافل یر تقاضاعوامل مؤثر ب یگردرباره د ین،ا

چون مقررات اسـتحقاق  یعوامل یرو سوئد، بر تأث یسآلمان، انگل یکشورها یاندر م یمطالعه تجرب
گاهی میزان کمک، دریافت  شـدن دار لکـه و بـدنامی از ترس موجود، مزایای و منابع از نیازمندان آ
کید... و مالی استطاعت آزمون دشوار شرایط درخواست، روند پیچیدگی آبرو، (ر.ک:  است شده تأ

  ).٢۶۶−٢٠۵و  ١٣٠−١١۴ص، ١٣٨٣ برانت،
 یدور یخواه صبر و عفاف از حاجـت یلدل کرده است که به یاد یراناز فق یاز گروه یمکر قرآن

کـه  دهـد یمنشـان  یـهآ یـن). ا٢٧٣(بقره،  پندارند یآنان را ثروتمند م یگراند که یا گونه به کنند؛ یم
 یـتبا عنا ین،کمک خواهد کاست. همچن یاز شدت تقاضا یشتنداری،وجود فرهنگ قناعت و خو

، ١٣٧۵ یگـانی،(ر.ک: گلپا یخواه حاجـت یو کراهـت شـرع یاجبه حرمت درخواست بدون احت
خدمات  یگستره تقاضا تواند یم یزن یبه احکام شرع یدتق یزانم یرضرور،) در موارد غ١۶٧، ص٢ج

  را کاهش دهد.  یتکافل
  
  یدر اقتصاد اسالم یخدمات تکافل عرضه

 تـالش زمـان صیتخصـ و پـول قیتزر با آنها. هستند داوطلبان و نیریخ عرضه طرف یاصل گریباز
 از یاریبسـ در. برسـد) انی(متقاضـ ازمندانین دست به و دیتول  رخواهانهیخ خدمات و کاال کنند یم
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ــوارد ــریخ یها مؤسســه م ــ وســاطت هی ــر را کنندگان تقاضــا و کنندگان عرضــه نیب ــده ب ــد عه    دارن
  ).١ص، ٢٠٠٧ ،ی(اندرون
 یمعرفـ کنندگان عرضـه عنوان بـه یکسـان چه اسالم، دگاهید از یاجتماع تکافل بخش در نکهیا
 معاملـه یکسـ چـه بـا و کننـد؟ یمـ عرضـه یکس چه به را شیخو یکاال کنندگان، عرضه اند؟ شده
 ییها پرسش است؟ چقدر دهش  نهیبه مقدار ند؟ینما یم افتیدر آن قبال در ییبها چه و ند؟ینما یم

  .شود ارائه آنها یبرا مناسب، یپاسخ تا شود  یم تالش قسمت نیا در که است
 هستند یکسان عرضه، طرف در یاصل گریباز م،یکر قرآن در که گفت دیبا اول پرسش پاسخ در

 نیـا یعـاد حـاالت در قـرآن هیتوصـ پرداخت توان درباره. باشد داشته را پرداخت توان و لیتما که
وَ  ...«: ردیبگ صورت مازاد از انفاق که است فْ لِ الْعَ سلب  یمطلب به معنا نیا ی) ول٢١٩(بقره، » قُ
در عرضه انفاق تنها به صاحبان درآمد مـازاد  میخطاب قرآن کر رایز ست؛یافراد ن گریاز د تیمسئول

  ستوده است.  زیرا ن ثاریدر موارد خاص ا رو نیا بلکه به همه افراد است؛ از ست؛ین
تـا توقـع بهـا و  دهد یانجام نم یا معامله ازمندیو ن ریکننده با فق عرضه ،یاسالم یها آموزه طبق
 یصـدقه او معرفـ کننده افتیاز او داشته باشد. او با خداوند معامله و خداوند خودش را در یپاداش

 دهـد یمـ شیاو را افزا کیکرده که کار ن دیمتعال، تأک یخدا نکهی). ضمن ا١٠۴است (توبه، نموده 
 دهـد، یدهنده با خداوند انجام مـ معامله که صدقه نیاست که در ا نی). اکنون پرسش ا٢٧۶(بقره، 

کننده بـه خداونـد داده  مسلمًا آنچه عرضه رد؟یگ یم یزیو از خداوند چه چ دهد؟ یبه خداوند چه م
در  ی)؛ ولـ٣اسـت (بقـره،  دهیبه او بخشـ تر شیکه خداوند پ ستین یجز رزق و روز یزیاست، چ

  . ستین اسیاصًال با بخشش او، قابل ق رد،یگ یکه از خداوند م ییها عوض پاداش
 کـه شود اشاره کّلی ارهاییمع از کیی به که است الزم ِدهش، نهیبه مقدار از پرسش به پاسخ در

 بر مازاد مقدار از ِدهش ار،یمع نیا. است شده انیب اجتماعی های مشارکت برای ثیاحاد و قرآن در
 زیـچ چـه از پرسـند مـی تو از: دیفرما می باره نیا در میکر قرآن. است شخصی ازهایین کفاف حّد 
 شـترییب صراحت با زین اتیروا در مطلب نیا). ٢١٩(بقره،  کفاف حّد  بر مازاد از بگو کنند؟ انفاق

که از مازاد بر حّد کفـاف باشـد (حـر  داند یای م صدقه، را صدقه نیبهتر امبریپ. است شده انیب
  ).٣٢٣، ص۶ق، ج١۴٠٩عاملی، 
 انســان اســت الزم عمــومی حالــت و عــییطب تیوضــع در کــه اســت آن یایــگو اریــمع نیــا

 و کفـاف حـّد  در خـانواده و خـود شخصـی ازهـایین نیتـأم از پس را خود اجتماعی های مشارکت
  .دهد انجام مازاد مقدار از ،یاجتماع گاهیجا و شأن براساس
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   یمؤثر بر عرضه خدمات تکافل عوامل

 تواند یم یتکافل خدمات عرضه بر یعوامل چه که  است نیا پرسش عرضه، تیماه شناخت از پس
 را یاسـالم منـابع تـوان یمـ نکهیا بر افزون پرسش نیا به پاسخ در کند؟ لیتسه را آن و بگذارد ریتأث

 در کـه کـرد دقت یفراوان یشیمایپ مطالعات به توان یم افت،ی دست مناسب پاسخ به و کرد مطالعه
 یهـا یژگـیو کـه اسـت آن از نشـان مطالعـات نیـا جینتـا در نظـر دقت. است شده انجام باره نیا

 فرهنـگ ،یرامـونیپ یهـا یژگـیو ،یتیشخصـ یهـا یژگیو ،یشناخت تیجمع یها یژگیو ،یزشیانگ
 و یافتگیـ توسـعه زانیـم ،یمـال یها  مشـوق ،یادار و یقـانون چـارچوب ،یعمـوم اعتمـاد ه،یریخ

 هیـریخ یهـا کمک جـذب زانیـم ،یاسـیس و یاقتصاد ثبات و رشد ه،یریخ بخش شدن یتخصص
 عوامل نیا تیتقو و ییشناسا. باشند یم یتکافل خدمات عرضه بر مؤثر عوامل جمله از یالملل نیب
  .دینما یانیشا کمک کشور در هیریخ بخش شتریب هرچه ییشکوفا به تواند یم

  
  یزشیانگ یها یژگیو

و ِدهش  رندیگ یقرار م یمختلف یها فیدر ط زه،یانگ ثیاز ح یدر جانب عرضه خدمات تکافل افراد
 ییرهـا ،یدوست نوع ،یخودخواه ،یمذهب یها زانندهی. انگشود ینم یابیسطح ارز کیهمه افراد در 

 نیـ. اباشـد یشناخته شده در ِدهش افراد مـ یها زانندهیاز جمله انگ یطلب از احساس گناه و شهرت
 انجـام کـه معتقدنـد) ٢٠٠۶( رولیـت و بنبو. باشد یرونیب ای یشینما ،یدرون است ممکن ها زهیانگ
 یرونیب و یشینما ،یدرون زهیانگ سه از پنهان یبیترک کننده منعکس فرد کی توسط رخواهانهیخ رفتار
 کـه یطور بـه اند؛ صیتشـخ قابـل م،یتصـم طیمح یها یژگیو گرفتن نظر در با ها زهیانگ نیا. است

 در کنندگان مشـارکت اتیـن و هـا زهیانگ مـورد در یطیمح یها یده عالمت گرفتن نظر در با گرانید
  ).١٣٩٣ ،ی(توکل کنند یم اظهارنظر رخواهانهیخ یها تیفعال

  
  مذهبی های یزاننده. انگ١

 را گـرانید که هستند یکسان کنندگان، عرضه همان ای یکوکارین ینهادها و کوکارانین ،یاسالم تیترب در
 ،یالهـ قـرب و تیرضـا بـه وصـول و ثواب به لین زهیانگ به آنها). ٩(حشر،  دهند یم حیترج شیخو بر

 ،یاسـالم گفتمان در). ٨ انسان،؛ ١٧٧(بقره،  کنند یم عرضه رانیفق به را رخواهانهیخ خدمات و کاالها
. کنـد یمـ یتکـافل خـدمات عرضـه بـه اقـدام یمعنـو یها زهیانگ و ازهاین اکتساب دنبال به کننده عرضه

 یرفتارهــا جیــیته در بســزا ینقشــ یمــذهب یها زاننــدهیانگ کــه اســت آن از نشــان یشــیمایپ مطالعــات
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افراد با انتظارات بـاالتر نسـبت بـه  که یطور )؛ به٢٠٠٧ 1،یسیمور و(کولت  کنند یم فایا سخاوتمندانه
 2ه،ِیـِدهـش دارنـد (تـائو و  گـرانیاز د شیبـ یطور معنادار به ،یرخواهیخ یپس از مرگ برا یها پاداش
بـار  نینام دارد، نخسـت 3یرستگار یستگیشا ایبعد از مرگ  یبرا یگذار هیکه سرما ه،ینظر نی). ا٢٠٠٧
از  یکـی یمـذهب یهـا بـه ارزش یبنـدیپا زانیم یطورکل ) مطرح شد. به١٩٧۵( 4هرنبرگیو ا یتوسط از
  ).٢٠١١ نگ،یپکیاست (بکرز و و هیریخ یدر رفتارها زانندهیبرانگ یاصل یسازوکارها

  
   دوستی نوع یا ی. خودخواه٢

 فـایا رخواهانـهیخ یرفتارها کیتحر در بسزا ینقش یخودخواه که هستند باور نیا بر یبرخ اگرچه
فرد ِدهش را  هرقدرِدهش است و  یاصالت، الزمه اصل ی)، ول٢٠٠٧ 5،یسیمور و(ُکِلت  دینما یم
  ). ٢٠١٠ 6(کـانتر، شـود  یبـودن دور مـ لیانجـام دهـد، از اصـ گـریاغـراض د ایـچهره  ریتنو یبرا

 بـه یرسـان منفعت و برسـاند منفعـت گـرانید بـه کـه شود یم یتلق گرخواهانهید یهنگام بخشش،
 یرفتارها جییبسزا در ته ینقش یدوست ). نوع١٩٩١ 7گروبل، و ندی(ه ردیگ قرار یاصل هدف گران،ید

 یـنبـر ا ی). برخـ٢٠١١ یپکینگ،و و 9بکرز ؛٢٠٠٧ 8،یسی(ُکِلت و مور کند یم فایسخاوتمندانه ا
 دهنـد یانجـام م یتعهد اخالق یلدل کار را به ینا بخشند، یم یدوست نوع یلدل که به یباورند که افراد
  ).٢٠٠٩ 10ی،(بالنچارد و َکث

  
  از احساس گناه  یی. رها٣

 و(بکـرز  اسـت افـراد در هیـریخ یرفتارهـا زاننـدهیبرانگ یاصل سازوکار هشت از یکی یروان منافع
 افـراد که باورند نیا بر یبرخ. است گناه احساس از ییرها ،یروان منافع از یکی). ٢٠١١ نگ،یپکیو
 تیـمطلوب نکـهیا بـر افزون). افـراد ٢٠٠٩ 11،یکثـ و(بالنچـارد  نکننـد گناه احساس تا بخشند یم
محبـت آن را  یاز درون، گرمـا گـران،یاز کمـک بـه د زیـدارد، خودشـان ن تیاهم شانیبرا گرانید
 ،یهمچـون (پـاداش درونـ یدرونـ یها  زهی) که به انگ١٩٩٠ 12مز،یو ج ی(اندرون کنند یم افتیدر

عـزت نفـس)  ،یحـس خودمختـار شیکاهش احسـاس گنـاه، افـزا ،یدرون یتیاز نارضا یخالص
                                                           
1. Collett & Morrissey   2. Tao & Yeh  
3. Salvific Merit    4. Azzi & Ehrenberg  
5. Collett & Morrissey   6. Kanter  
7. Hinde & Groebel    8. Collett & Morrissey  
9. Bekkers     10. Blanchard & Cathy  
11. Blanchard & Cathy   12. Andreoni, James  
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از  ی) معتقد اسـت کـه افـراد برخـ٢٠٠۶( 2ری). م٢٠٠٢ 1ورنر،  و هانس رهفی(ب کند یبازگشت م
رفتارشـان بـه  ینسبت بـه خـوب ییها که عالمت دهند یانجام م لیدل نیرا بد رخواهانهیخ یرفتارها

 یکامـل بـرا نیگزیجـا توانـد ینمـ یدولتـ یهـا صـورت کمک نیـ. در اکنند یخودشان مخابره م
  ).١٣٩٣ ،یشود (توکل یخصوص یها کمک

  
  . شهرت ۴

 یبـرا افـراد کـه معتقدنـد یکثـ و بالنچـارد. اسـت مـردم در ادتیسـ و یدوسـت لـوازم از یکی ِدهش
 و بکـرز ؛٢٠٠٩ 3،یکثـ و(بالنچارد  بخشند یم شوند ها روزنامه گزارش موضوع نکهیا و یطلب شهرت

کرلوف یول)؛ ٢٠١١ نگ،یپکیو  خـود یاجتمـاع تیثیح و شهرت به تنها نه مردم که است باور نیا بر آ
کرلـوف، باشـند داشـته زیـن شیخو از یخوب ریتصو خواهند یم بلکه دهند، یم تیاهم ). ٢٠٠٠ 4(آ

 ابـدی یم شیفـرد افـزا یور و بهـره یکه بـا ِدهـش، منزلـت اجتمـاع دهد ینشان م یشیمایمطالعات پ
 یاز آن اسـت کـه اوًالکارکنـان بـرا یانجـام شـده حـاک یهـا از پژوهش ی). برخـ١٩٢٧ 5ن،ی(سورک

 یها سـمیاز مکان یکیشهرت  اً یرا قائل هستند؛ ثان یباالتر یهمکاران سخاوتمند خود منزلت اجتماع
  ).۶١۵، ص٢٠١٧ ،یو هند نگیپکیدر افراد است (و هیریخ یرفتارها زانندهیبرانگ یاصل

  
  یشناخت تیجمع یها یژگیو

 در تغییـرات شـود، ظـاهر خیریـه بخش برای مانع یا گر تسهیل نقش در تواند می که عواملی از یکی
 آن کنتـرل و داد تغییـر مداخلـه با توان می سختی به را عامل این. است شناختی جمعیت های ویژگی
. دارد آینده در خیریه بخش بر مهم آثاری شناختی جمعیت تغییرات حال، درعین. است دشوار بسیار

؛ ٢٠٠۵ 6بـروکس، و کیوان سـل( هستند کرده تحصیل عمده طور به خیریه های کمک اهداکنندگان
 9نـگ،یپکیبکـرز و ؛٢٠٠٧ 8،یسـیمور و کوِلت ؛١٣٩۵ و همکاران، ؛ دادگر٢٠٠٧ 7،یریمک کل
 و یعزتـتر ( )، مسـن٢٠٠٢ 12،یو سلب دی؛ ر٢٠٠۵ 11،یو پس نسی؛ ل٢٠٠۴ 10؛ بروکس،٢٠٠٧

 ،یعیشـف و یعزتـ)، و ثروتمندتر (١٩٧٧ اهرنبرگ، ؛١٣٨۴ ،یعزت ؛١٣٩۵ دادگر،؛ ١٣٩١ ،یعیشف
                                                           
1. Bierhoff, Hans-Werner   2. Meier  
3. Blanchard & Cathy    4. Akerlof  
5. Sorokin     6. Van Slyke & Brooks  
7. McCleary    8. Collett & Morrissey  
9. Bekkers & Wiepking   10. Brooks  
11. Lyons & Passey    12. Reed & Selbee  
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ــاران، و یصــادق ؛١٣٩١ ــ ؛١٣٩٢ همک ــر،؛ ١٣٨۴ ،یعزت ــک؛ ١٣٩۵ دادگ ــ اءی ؛ ١٣٨٨ ،ینیالحس
 بینـی یش). پ٢٠٠۵ بروکس، و کیسل وان؛ ٢٠٠٧ نگ،یپکیبکرز و و ؛١٣٩۶ ،حسامی و همکاران

و در طول زمان دشوار اسـت؛  یندهدر آ یریهخ یها کمک یزانعوامل بر م ینمجموع ا یرتأث یچگونگ
 یـاآنهـا را بـر رشـد  یآثـار احتمـال توان یکشور خاص، م یکعوامل در  ینا یاما با مطالعه و بررس

 ی،و هنـد یپکینـگکـرد (و بینـی یشپ یصـورت احتمـال در آن کشور به یریهخ یها کمک یفتضع
  ). ۶١٧، ص٢٠١٧

  
  یتیشخص یها یژگیو

  یمان. سطح ا١

 1نـگ،یپکیو و(بکـرز  است شده دییتأ یشیمایپ مطالعات همه در ِدهش، زانیم و مانیا سطح رابطه
 ی). طبـق برخـ١٣٩١ ،یاریو شـهر ی؛ عزتـ١٣٨۴ ،ی؛ عزتـ١٣٩٣و مهر پارسا،  ی؛ لشگر٢٠٠٧

و  ی؛ عزت١٣٩٢و همکاران،  یاست (صادق 2یمذهب هیاز سرما ندهیفزا یمطالعات، تابع انفاق، تابع
 گـرانیو کمـک بـه د تیـحما ،یدوسـت تعـاون، نوع هیروح شی). مذهب باعث افزا١٣٩١ ،یعیشف
؛ سـرافراز و ٢٠١٣ 3ن،یکمـک کننـد (الگـ هیـریتـا بـه مراکـز خ کنـد یمـ قیو افراد را تشو شود یم

 هیـریخ یهـا مهم در رشد کمک ینقش ینید یها  ارزش ،یطورکل ). به١٣٩٠ ،یو انام یپورطهماسب
عنوان  ). بـه۶١٧، ص٢٠١٧ ،یو هنـد نـگیپکیحـوزه دارد (و نیبر ا یآنها اثر منف فیدارند و تضع
 کننـد یکمـک مـ هیـریبه امـور خ یرمذهبیاز افراد غ شتریدرصد ب٢۵ یافراد مذهب کاینمونه، در آمر

 یاست و هـم نـوع گذار ریآنها تأث یمصرف ی). آنها معتقدند که مذهب هم بر زندگ٢٠٠٣ 4(بروکز،
مذاهب عمـده  یتمام یها ). آموزه٢٠٠۶ 5داده است (بلمبرگ، رییپس از مرگ را تغ یگذار هیسرما
  ). ٢٠٠٧ 6،ی(مک کِلر کند یپس از مرگ برقرار م یفرد طیو شرا هیریخ یها اقدام نیب یوندیپ ا،یدن

  

                                                           
1. Bekkers & Wiepking 

 و نمادها، مقررات، و نیقوان دانش، ها، ارزش باورها، اعتقادات، ها، تجربه عملکردها، نهادها، مجموعه به یمذهب هیسرما .٢
 نشئت یمذهب مانیا و مذهب وجود از که شود یم گفته جامعه در آن مانند و یکیز یرفیغ و یکیز یف یطیمح یها تیواقع

 ینـوع را آن تـوان یمـ و شـود یمـ ژهیـو  یهـا تیفعال خلـق و جـادیا موجـب طورمشـخص به یمذهب هیسرما. باشد گرفته
 انجـام ماننـد شود یم مذهب در شده هیتوص یها  تیفعال شیافزا و جادیا موجب یمذهب هیسرما رایز  دانست؛ کننده جادیا

 ).١٣٩٢و همکاران،  ی(صادق انفاق رینظ خدا راه در یها تیفعال و یمذهب مستحبات و واجبات
3. Elgin     4. Brooks  
5. Blomberg    6. McCleary  
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  بودن اجتماعی میزان و شخصی یت. هو٢

شـود  یرخواهیخ کیموجب تحر یو همدل یذات یها یژگیو قیممکن است از طر یشخص تیهو
رفتـار،  یهـا زهینسبت بـه انگ یده عالمت فیتضع ایو  تیبا تقو میتصم تی) موقع١٣٨۴ ،ی(عزت
 ی) و افـراد بـرا٢٠٠۶ 2رول،یو ت 1(ِبنبو دهد یم قرار ریتأث تحت را یشخص تیهو حفظ یها زهیانگ
در گـروه مرجعشـان  یاجتمـاع یکه از هنجارها کنند یم یخود غالبًا سع یشخص تیهو تیریمد
ــپ ــوکل یروی ــ). هو١٣٩٣ ،یکننــد (ت ــده نییاز عوامــل تع یکــی یشخصــ تی ــیدر تب کنن ــار  نی رفت
در  یو ثبـات عـاطف تی). رابطه مثبت ِدهش بـا شخصـ٢٠٠۶ 4رول،یو ت 3است (ِبنبو رخواهانهیخ

  ).٢٠٠٢ 6،ی؛ ِلو٢٠٠۶ 5بکرز،است ( دهیاز مطالعات به اثبات رس یبرخ
 یرفتارهـا محـرک یاجتمـاع و یفـرد یهـا تیمطلوب و اسـتانداردها ،یشخص تیهو بر افزون
 و(ُکِلـت  شـود  یمـ شـتریب آنهـا یدگرخـواه زانیـم باشند، تر یاجتماع افراد هرقدر. اند دگرخواهانه

باشـند، رفتـار دگرخواهانـه آنـان کـاهش  رتریگ از جامعه کناره هرقدر). برعکس ٢٠٠٧ 7،یسیمور
  ).٢٠٠٧ 8(تونگ و همکاران، ابدی یم

  
   یرامونیپ یها یژگیو

  دیگران مشارکت یزان. م١

گاه با افراد  9سـچبچر،ی(ف دهند یم شیافزا را شیخو یهمکار سطح گران،ید یهمکار زانیم از یآ
مشـارکت افـراد مرجـع در گـروه وابسـته اسـت؛  زانیـبـه م یکمک افراد تـا حـدود زانی). م٢٠٠١

 گرانیمشارکت د یدرصد ٣تا  ٢ شیمشارکت فرد مرجع، باعث افزا یدرصد١٠ شیافزا که یطور به
از مطالعات نشان از آن است که استفاده از فهرست نشان از کمک  ی). برخ١٣٩٣ ،ی(توکل شود یم
  ).١٩٨٢ 10نگن،ی(ر شود یافراد م گریکمک د زانیم شیباعث افزا هیریمؤسسه خ کیبه  گرانید

  
   ِدهش بودن آشکارا یا. پنهان ٢

؛ ٢٢ رعـد،؛ ٢٧۴(بقـره،  اسـت کـرده سـفارش نهـان و آشکارا ِدهش به مورد چهار در میکر قرآن
 صـحنه در حاضـر افـراد تعـداد اگر که است آن از نشان مطالعات یبرخ). ٢٩ فاطر،؛ ٣١ م،یابراه

                                                           
1. Bénabou    2. Tirole  
3. Bénabou    4. Tirole  
5. Bekkers     6. Levy  
7. Collett & Morrissey   8. Twenge  
9. Fischbacher    10. Reingen  
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 ی). برخـ١٩٧٠ 1،یَدرلـ و(َلـَتن  دارنـد گرانید به کمک یبرا یکمتر لیتما افراد باشد، ادیز ِدهش
از  رایـدر نهـان ببخشـند؛ ز دهنـد یمـ حیها ترج نشان از آن است که افراد و سازمان گریمطالعات د

  ). ٢٠١١ 2کمن،ی(گل ترسند یِدهش آشکارا م
 جیـرا فرهنـگ بـا کـامالً  پنهـان، ایـ آشـکارا ِدهـش به مردم لیتما که است نیدر ا ینکته اساس

 دهد یم نشان مطالعات. کند  یم رییتغ کشورها نوع براساس ریمتغ نیا رو نیازا است؛ مرتبط کشورها
 آن ریتأث و گذارد یم مثبت ریتأث ندهیآ در ها کمک نیا شیافزا بر ثروتمندان یها کمک یعموم اعالن
 ،یهنـد و نگیپکی(و است شتریب زین یرونیب یها  مشوق گرید و اتیمال فیتخف یها مشوق از یحت

 موفـق یها برنامه. است ریانکارناپذ نهیزم نیدر ا یگروه یها ). نقش رسانه۶١٢−۶١١ص ،٢٠١٧
 ،یمـی(کر بگـذارد ریتـأث ِدهـش زانیـم بـر توانسـته رانیا در یکوکارین جشن و ها عاطفه جشن مثل

 آن بـه گـرید نیریـخ و جامعه در ِدهش بازتاب سطح که دهد یم نشان یشیمایپ مطالعات). ١٣٨۵
  ).٢٠٠٨ 3نتهن،یدی(و است مهم اریبس هیریخ وجوه عیتجم زانیم در جامعه، ای سازمان
 

  نیکوکار و یازمند. نوع عالقه و ارتباط ن٣

مندنـد  ). افـراد عالقه٢٠٠۴ 4چنر،ی(م است اثرگذار ِدهش زانیم بر زین کوکارین و ازمندین عالقه نوع
 6رن،یـو ب یدوستشـان دارنـد (ِکللـ شـتریکـه ب یکسـان ای) ١٩٩٠ 5(آماتو، شناسند یکه م یبه افراد
ارتبـاط  نیـا زیـن گر،ید یدهند. از سو انجام  یشتری)، ِدهش ب١٩٩٠ 7و همکاران، ی؛ مالوز١٩٧۶
ِدهـش از  افـتیدر دیـدوست داشـته باشـد، ام شتریرا ب یریخ ازمند،ین هرقدر یعنیاست؛  حیصح

کـه بـه آنهـا شـباهت  یمندند به افراد افراد عالقه ،یطورکل ). به١٩٧٢ 8است (َبرون، شتریطرف او ب
) چـه از نظـر ١٩٧١ 11لر،ی؛ امسـو١٩٨١ 10و گـأرتنر، 9ویدی(دویکیزیف و یجسم نظر از چه دارند
به ِدهش به گـروه خـود را  یشتریب لی) و افراد تما١٩٨۴ 12و،یدی(دو ندینما یشتریِدهش ب ،یدتیعق

از جملـه عوامـل مـؤثر در  زیخاص، ن ی). وابسته بودن به مذهب١٩٩١ 13و همکاران، ویدیدارند (دو
نسبت  یشتریمشارکت و کمک ب ،یکه به مذهبشان متعهدترند، احساس همدل یِدهش است. افراد

  ).٢٠١٠ 14دارند (بکر، گریکدیبه 
                                                           
1. Latane & Darley    2. Glickman  
3. Vaidyanathan    4. Michener  
5. Amato     6. Kelley & Byrne  
7. Mallozzi    8. Baron  
9. Dovidio     10. Gaertner  
11. Emswiller     12. Dovidio  
13. Dovidio    14. Bekker  
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  یریه. فرهنگ خ۴

 در. دارنـد کشـورها هیـریخ بخـش ییشـکوفا در  العـاده فوق یتـیاهم ینـید و یفرهنگـ یها ارزش
 لیـتما و هیریخ یها کمک زانیم شود، یم یتلق مهم مردم عموم توسط ه،یریخ بخش که ییکشورها
 و یعمـوم خـدمات ارائـه مـردم که است نیا ادراکات نوع نیا از یکی. است شتریب اهدا یبرا افراد

 و دشـوار اریبسـ ایـ و رممکنیـغ یمردمـ هیریخ یها کمک بدون را ازمندانین به کمک و ،یاجتماع
 در بـرعکس،. دارد وجـود یجنـوب کـره و ه،یروس متحده، االتیا مردم در تصور نیا. بدانند ناقص

 نیا آنها. است متفاوت هیریخ و یرانتفاعیغ بخش نقش به نسبت مردم ادراک رفاه، دولت یکشورها
 را ازمنـدانین بـه کمک و یاجتماع خدمات ارائه بهتر عبارت به و دانند یم دولت نیگزیجا را بخش
 هلنـد فنالند، ش،یاتر در نمونه، یبرا. کنند یم تصور ،یرانتفاعیغ بخش نه و دولت، فهیوظ اصل در
  ).۶١٢−۶١١، ص٢٠١٧ 1،یهند و نگیپکی(و است حاکم یفرهنگ نیچن نروژ و
 
 ی. اعتماد عموم۵

 هیریخ بخش در یاثربخش و ییپاسخگو ،یریپذ تیمسئول ت،یشفاف زانیم ،یعموم اعتماد از منظور
 اسـت مـؤثر اریبسـ ِدهـش زانیـم در آنهـا گذشـته عملکـرد و ها سـازمان به یعموم اعتماد. است
 ،یمـی(کر رود یبه شمار م هیریخ یها کننده لیتسه نیتر از مهم ی). اعتماد عموم٢٠١١ 2کمن،ی(گل

و  هیروسـ ک،یـمکز ن،یچـ ب،یـبلغارستان، حوزه کارائ یکم، در کشورها ِی ). اعتماد عموم١٣٨۵
 بـاال، ِی عمـوم اعتمـاد کانـادا، در بـرعکس و رود یمـ شـمار بـه هیـریخ رشد مانع نیتر مهم تنامیو

 ). ۶١٣−۶١٢ص، ٢٠١٧ ،یهند و نگیپکی(و شود یم محسوب هیریخ رشد عامل نیتر مهم
 در یاثربخشـ و یریپذ تیمسـئول ت،یشفاف عدم کشورها از یاریبس در ،یعموم اعتماد بر افزون

  ).٢٠١١ 3کمن،ی(گل شود یم گرفته نظر در بخش نیا رشد یاصل مانع عنوان به ه،یریخ بخش
 نتوانسته یرسم یها دستگاه نامناسب کارکرد که است قتیحق نیا کننده انیب رانیا در مطالعات

 در که دهد یم نشان مطالعات نیا جینتا). ۴ص، ١٣٩٣(دادگر، بگذارد مردم ِدهش زانیم بر یریتأث
  .کنند یم عوض را آن ریمس ِدهش، حذف یجا به  مردم ها، فرهنگ گونه نیا

  

                                                           
1. Wiepking & Handy    2. Glickman  
3. Glickman 
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  یو ادار ی. چارچوب قانون۶

 هم و مثبت تأثیرات هم تواند می خیرخواهی بخش برای دولتی اداری و قانونی قدرتمند چارچوب وجود
 و پذیری مسئولیت شفافیت، عمومی، اعتماد افزایش واسطه به مثبت تأثیر. باشد داشته بخش این بر منفی

 دقـت بـه و باشـد مشـابه غیرانتفـاعی های سازمان تمامی برای قانون اگر که معنا این به. است اثربخشی
. یابد می افزایش عمومی اعتماد و کاهش خیریه های کمک مصرف چگونگی درباره ها ابهام شود، اعمال

 مشـغول افراد برای الزم تخصصی استانداردهای ِاعمال افزایش سبب قدرتمند اداری و قانونی چارچوب
 از. بـود خواهـد ها سـازمان این اثربخشی افزایش باعث نتیجه در و شود می نیز ها سازمان این در کار به

 سـبب کنـد، تجـاوز خاصـی حـد از قـوانین ایـن میزان اگر که است جهت بدین منفی تأثیر دیگر سوی
 امـور صـرف را خـود کـاری سـاعت از زیـادی زمان خیریه های سازمان متخصص کارکنان که شود می

 کـاهش نتیجـه کـه کننـد، صرف خود اصلی های فعالیت برای کمتری زمان و کرده قوانین این به مربوط
 ).۶١۴−۶١٣، ص٢٠١٧ ی،و هند یپکینگ(و بود خواهد اثربخشی

 قـوانین از قدرتمنـد، دولتـی اداری و قانونی های چارچوب از استفاده جای به نیز کشورها از بسیاری
). خـودگردان خیریـه(بخـش  شـود می تدوین خیریه بخش خود توسط که کنند می استفاده ای داوطلبانه

 اغلـب،. کـرد اشـاره متحده ایاالت و آلمان، فرانسه، اتریش، هلند، انگلستان، به توان می نمونه، عنوان به
 اهداکننـدگان به و شوند می تأیید نوعی به هستند، پایبند خودگردان مقررات این به که خیریه های سازمان
 (همان). هستند اعتماد مورد ها سازمان این که دهند می را پیام این احتمالی

  
  یمال یها . مشوق٧

 افـراد شـتریب کـه دهـد یم نشان مطالعات اما ببخشند، تا آورند یم دست به سخاوتمند افراد هرچند
از  یکی ،یمال یها مشوق رو نی). ازا٢٠٠٩ 1،یکث و(بالنچارد  آورند دست به یدرآمد تا بخشند یم

 نیـهـا از ا اسـتفاده شـوند. دولت هیریبخش خ ختنیبرانگ یبرا توانند یهستند که م یدولت یابزارها
). ۶١۴(همـان، ص کننـد یاسـتفاده مـ زیـو مقررات مورد نظـر خـود ن نیِاعمال قوان یها برا مشوق
افراد را  ،یاتیمال یها تیمعاف یریکارگ سته، با بهدولت توان شرفته،یپ یاز کشورها یاکنون در برخ هم

  ).١٣٨۵ ،یمیکند (کر قیتشو شتریبه بخشش ب
 ریـمتغ دو از را رخواهانـهیخ تیـفعال در مشـارکت زانیـم دربـاره میتصـم پژوهشـگران، یبرخ
ارزش  ریـ). دو متغ٢٠١٢ 2س،یاریپوالن و(باولز  دانند یم متأثر ها ارزش شدت و یرونیب یها مشوق
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 یاز اثرگذار تواند یم یعوائد اقتصاد شی. افزارگذارندیتأث رخواهانهیخ یبر رفتارها یو عوائد اقتصاد
 نیـاز مطالعـات از ا یا ). پـاره٢٠١٢ 2س،یر و پلنـا 1بکاهـد (بـولس رخواهانـهیارزش بر رفتـار خ

 3،یرد و کثـ(بالنچـا بخشـند یمـ اتیکاهش درآمد مشمول مال یدارد که افراد برا تیحکا تیواقع
داشـته  یاریبسـ ریتـأث رخواهانـهیتوانسته بر رفتار خ ،یاقتصاد یها ) و اثبات شده که مشوق٢٠٠٩

  .)٢٠٠١ 6و جگن، ی، فر5١٩٩٧،ی؛ فر٢٠٠٠ 4،ینیچیو روست یزیباشد (گن
 ریـمتغ سـه یعنـی گذارد؛ یم یمنف ریتأث ِدهش بر یمال یها قیتشو که معتقدند یبرخ گرید یسو از
 یمـال یها مشوق ریتأث. گذارد یم  ریتأث رخواهانهیخ یرفتارها بر یذهن منافع و یتیثیح منافع ،یمال منافع
)؛ ٢٠٠۶ 8رول،یـو ت 7(بنبـو اسـت شـده داده حیتوضـ یذهنـ و یتیثیح منافع در رییتغ قیطر از رفتار بر
کنندگان در  کند کـه مشـارکت جادیرا در مخاطبان ا تیذهن نیا تواند یم یمال یها وجود مشوق رو نیا از

 یبرا است ممکن آنان ل،یدل نیهم . بهدهند یانجام م یمنافع ماد لیدل کار را به نیا رخواهانه،یخ تیفعال
   ).٢٠٠۶ 10رول،یو ت 9(بنبو بکاهند خود رخواهانهیخ رفتار زانیم از خود وجهه حفظ

 رو ایـن از و اسـت متفـاوت مختلـف هـای فرهنگ و کشـورها در مخالف، نیروی دو این برآیند
 فرهنـگ کامـل شناسایی نیازمند خیرخواهی، تشویق برای سیاست، این از استفاده مورد در تصمیم
  .باشد می کشور بر حاکم
  

  یاسیو س ی. رشد و ثبات اقتصاد٨

 کشـورهایی مـردم. است خیریه های کمک اهدای بر مؤثر و مهم عوامل از سیاسی و اقتصادی ثبات
 اهـدای بـه کمتـری تمایـل هسـتند، رو روبـه سیاسـی و اقتصـادی نـاامنی با که لبنان و مصر مانند
 مشـکالت بـا کشـورها گونـه این در خیریـه های سـازمان. دهند می نشان خود از خیریه های کمک
 و نقدینگی کمبود هم است، ثبات بی یا ضعیف آنها اقتصاد که کشورهایی در. هستند رو روبه زیادی
 در. شـود می خیریـه هـای کمک کـاهش سـبب آینده در احتمالی فقر و ثباتی بی از مردم ادراک هم

 خیریـه بخـش بـه دولتـی هـای کمک ٢٠٠٨ سال اقتصادی بحران از پس رفاه، دولت با کشورهایی
 و جنوبی کره مثل کشورهایی در برعکس. گذاشت جای به بخش این بر منفی تأثیری و یافت کاهش
 اسـت داشـته افـزایش نیـز خیریـه هـای کمک میـزان اند، داشـته مناسـبی اقتصـادی رشد که تایوان
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تبرعـات داشـته  یـزانبـر م یمنف یتورم، اثر یران). در ا۶١٧−۶١۶، ص٢٠١٧ ی،و هند یپکینگ(و
 یـزانکشورها با م یافتگی توسعه یزانادعا کرد که م توان یم یطورکل ). به١٣٨٨ یاءالحسینی،است (ک

  ). ٢٠٠٧ 1،یریمک کلدارد ( یِدهش رابطه معنادار و مثبت
 

   یخدمات تکافل یعرضه و تقاضا لیتحل

دو بخش، بـا  ینمطرح است و خدمات ا یو دولت یبحث تعادل در دو بخش خصوص که گونه همان
بحث تعادل قابل طـرح  یزن یشوند، در بخش تکافل یدتول  ینهدر مرز به یدتوجه به عرضه و تقاضا، با

 یـندر صـورت خـروج ا ینکـهبخش و پرسـش از ا ینتعادل در ا یسؤال از چگونگ رو ینا است؛ از
  . رسد یبه نظر م یبرگرداند، معقول و منطق یتعادل یتآن را به وضع توان یبخش از تعادل، چگونه م

 نظـر در را زیـر فـروض توان می تکافلی خدمات حوزه در تقاضا و عرضه تبیین در سهولت برای
   2:گرفت
 یو غن یرکل جامعه به دو گروه فق یاوجود دارد (در سطح خرد).  bو  a. در جامعه فقط دو فرد ١

a  وb اند (در سطح کالن)؛ شده یمتقس 

 شود؛ یم یعدو نفر توز یان. حداکثر درآمد جامعه دو برابر درآمد حد کفاف است که م٢

 یکفـاف یشـتمقدار با حـد مع یندرآمد جامعه و ا یانگینبرابر است با م ی. حد کفاف درآمد٣
 برابر است؛ یزن

 . دولت وجود ندارد؛۴

 وجود ندارد. گذاری یهانداز و سرما پس گونه یچ. ه۵

 

 تقاضا و عرضه یهندس لیتحل) الف

را بـه  یخـدمات تکـافل ایانفاق  یعرضه و تقاضا یها یمنحن توان یم ادشدهیچارچوب فروض  در
 کرد:  میترس ریشکل نمودار ز

   

                                                           
1. McCleary 

. البته پس ستیاز آن ن یا چاره ل،یارائه تحل یبرا یفاصله دارد، ول یواقع یایفروض گرچه از دن نیذکر است که ا انیشا .٢
 کرد.     تر کینزد  یواقع یایرا به دن لینقض و تحل ،یگریپس از د  یکیفروض را  توان یم لیاز ارائه تحل
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مقدار عرضـه و  یافراد جامعه و محور افق یسطوح مختلف درآمد ی، محور عمود١نمودار  در
نقطـه،  نیتر نییپـا م،یبـه طـرف بـاال حرکـت کنـ یمحور عمـود نییانفاق است. اگر از پا یتقاضا
 یگـرد یاز سـو b یجامعـه بـرا یطرف و مجموع درآمـدها یکاز  a یبرادهنده درآمد صفر  نشان
کـه درآمـد  دهـد یرا نشـان مـ یتی) است و وضعYMدهنده درآمد حد کفاف ( نشان Bنقطه . است

انفـاق  ینقطـه عرضـه و تقاضـا نیـشده است. در ا میتقس bو  aدو فرد  انیم یطور مساو جامعه به
  صفر خواهد بود. 

کمتر از  یگریو د YMباالتر از نقطه  یفرد درآمد کی که یا گونه درآمد نابرابر باشد، به عیتوز اگر
کننده انفاق خواهد بـود و فـرد  و عرضه شود یمحسوب م یآن داشته باشد، صاحب درآمد باالتر غن

  انفاق است. یکه متقاض شود یم دهینام ریفق گرید
دارد در  لیاست که فرد تما ینقاط یعرضه مکان هندس یمنحن ف،یبراساس تعر :عرضه یمنحن

 یعنـی Bانفاق کند. حداقل عرضه در نقطـه  گرانیرا به د ینیمع زانیم نیدرآمد (مازاد بر کفاف) مع
خواهد بود که کـل درآمـد  Cاست که عرضه انفاق صفر است و حداکثر مطلوب آن در نقطه  ییجا

. در بخشـد یم aرا به فرد  گرید میو ن کند یرا خود مصرف م یمیفرد است که ن نیجامعه متعلق به ا
فـرد  نیـممکن است داشته باشد. اگـر ا یمختلف یها عرضه حالت یدو نقطه، منحن نیحد فاصل ا

ـئَلُونَکَ « فهیشـر هیـکامل داشته و کامًال اهل مواسات باشد و براساس آ یتقوا قُـونَ مـا ذا  يَسْ نْفِ ـلِ  يُ قُ
وَ  فْ ) و خواهد بـود ( BCه درج ۴۵صورت خط  عرضه او به ی﴾ عمل کند، منحن٢١٩﴿بقره، » الْعَ
خـود را بـه  ازیـاز محور درآمد) تمام درآمـد مـازاد بـر ن یا فرد (در هر نقطه نیمعناست که ا نیبه ا
 یمصرف خواهند کـرد؛ ولـ شتیهر دو نفر به اندازه حد کفاف مع جهیو در نت کند یانفاق م یگرید

اش) را  خـانواده ایـمصـارف مجـاز خـود (و  یچنانچه او بخواهد از محل مازاد درآمد خود تا حد
جامعـه مصـرف  یکفـاف شـتیاز حد مع شتریب یمقدار اش یتوسعه دهد (و با توجه به شأن درآمد

بـه  یینهـا لیـبـودن م یانفاق کند، با توجـه بـه نزولـ ریرا هم به فرد فق یبخش حال نی) و درعدینما
خواهد بود. آشـکار  BD یمانند منحن ندهیبا نرخ فزا یصعود یمنحن کیعرضه او  یمصرف، منحن

باشـد، از حالـت  شـتریب زیآن ن بیو ش شتریدرجه ب ۴۵نسبت به خط  یمنحن نیتقعر ا هرقدراست 
مقدار انفاق  نیانفاق او کمتر خواهد بود. کمتر زانیخواهد داشت و م یشتریمواسات کامل فاصله ب

. در کنـد یط به حد واجب انفاق عمل مـتقوا قرار دارد و فق نهیاست که فرد در حد سطح کم یحالت
  ).خواهد بود( BF هیعرضه او شب یصورت منحن نیا

از آنها با فـرض ثابـت  کیو هر دهند ی) عرضه انفاق را نشان مE2( یها منحنی نمودار، نیا در
(در اثـر حـوادثی ماننـد  ینسب ازهایین شیشده است. افزا میتقوای فرد ترس زانیو م ینسب ازیبودن ن
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منتقـل  نییرا به سمت راست و پـا     و مانند آن) منحنی  لیوقوع خشکسالی، زلزله، س ایجنگ و 
گونـه  به زیـتقـوا ن شی. افـزاافـتیخواهـد  شیافزا در هر سطح از درآمد مقدار  رو نیکند؛ ازا می

از  شـترییتقـوا سـهم ب شیبدان معناست که با افزا نیخواهد شد و ا     مشابه سبب انتقال منحنی
را نشـان  تییدر نمودار وضـع . منحنی افتیهای اجتماعی اختصاص خواهد  درآمد به مشارکت

  است. افتهیبه راست انتقال  تقوا منحنی  شیدهد که در اثر افزا می
دارد در  لیاست که فرد تما ینقاط یتقاضا مکان هندس یمنحن ف،یبراساس تعر :تقاضا یمنحن
فـرد  یکند. حداکثر مجاز تقاضـا بـرا افتیکمک در ینیمع زانی(کمتر از کفاف) م نیمع یدرآمدها

 یکفـاف شـتیباشد بـه انـدازه حـد مع لیاست که درآمد او در حد صفر باشد و او ما یهنگام ریفق
 یحداقل تقاضا هـم هنگـام. دهد یرا نشان م تیوضع نیا ١در نمودار  Aکند. نقطه  افتیکمک در
کمک نداشـته  افتیبه در یلیداشته باشد و تما یبرابر با حد کفاف درآمد یفرد درآمد نیاست که ا

 از ینزولـ یتـابع فرد یتقاضا زانیم ،YM یحد فاصل صفر و نقطه درآمد کفاف یباشد. در درآمدها
 داشـته یمختلف یها حالت تواند یم قناعت، به یبندیپا و تقوا سطح براساس و بود خواهد او درآمد
 یعنـی کمـک افـتیدر مجـاز حـداکثر از بخواهـد که باشد یا گونه به فرد حاتیترج چنانچه. باشد
 خواهد درجه ۴۵ خط کی صورت به او یتقاضا یمنحن کند، استفاده یکفاف شتیمع حد به دنیرس
عزت نفـس بـاال باشـد و بخواهـد صـرفًا در حـد  یباتقوا و دارا یکه فرد ی) اما در صورت. (بود

بـه  تیـ) بـا عناخواهـد بـود. ( BF1او  یتقاضـا یکند، منحن افتیکمک در یزندگ اتیضرور
 کیـصـورت  تقاضـا به یمنحنـ رود یانتظـار مـ یبه مصرف، در حالت عاد یینها لیبودن م ینزول
  با نرخ کاهنده باشد.  ینزول یمنحن
از آنهـا بـا فـرض ثابـت بـودن  کیفرد است و هر ینشان از تقاضا E1 یها یمنحن ١نمودار  در
 ینسـب یازهـایدر سـطح ن شیشده است. هرگونه افزا میتقوای فرد ترس زانیو م ینسب ازهاییسطح ن

قناعت و عـزت  هیتقوا و روح شیو متقابًال افزا شود یتقاضا به سمت راست م یموجب انتقال منحن
را نشـان  تییدر نمودار وضع به سمت چپ خواهد شد. منحنی  نفس او سبب انتقال منحنی 

  است. افتهیبه چپ انتقال  تقوا منحنی  شیدهد که در اثر افزا می
) باشد، درآمـد c+YM برابر با ( bبراساس فروض مدل، هرگاه درآمد فرد  :تقاضا و عرضه تعادل

حد از درآمد برابـر بـا مـثًال  نیدر ا bعرضه فرد  زانی) خواهد بود. حال اگر مYM-cبرابر با ( Aفرد 
عرضـه بـا  زانیـحالت م نیمقدار باشد، در ا نیهم برابر با هم aفرد  یتقاضا زانیباشد و م dمقدار 

 نیهم باشـند، چنـ نهیعرضه و تقاضا کامًال قر یها یتقاضا در حالت تعادل خواهد بود. هرگاه منحن
شرط تعادل عرضه و  ن،یعرضه و تقاضا اتفاق خواهد افتاد. بنابرا یها ینقاط منحن یدر تمام یتعادل
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  مثال، در  عنوان باشـند. بـه گریکـدی نـهیقر قـاً یعرضـه و تقاضـا دق یهـا یاست که منحنـ نیتقاضا ا
 گریکـدی نـهیقر BF1 وBF  یها یمنحن ن،یو همچن BAو  BC یخط یها ی، جفت منحن١نمودار 

  تعادل هستند. تیدهنده وضع بوده و نشان
مطلـوب  رشیپذ یبه معنا وجه چیه به یتعادل تیاست که اشاره به وضع نیا تیاهم یدارا نکته
تـا  یحـداقل تیاز عرضه و تقاضا (از وضع یتیممکن است تعادل در هر وضع رایز ست؛یبودن آن ن
نظر  شـوند. درواقـع، از نقطـه یمطلـوب تلقـ تواننـد یو مطمئنًا همه آنها نم فتدی) اتفاق بیحداکثر

 یمنحنـ یعرضه و تقاضـا حکـم خـاص خـود را دارنـد. بـرا یها یمطلوب بودن، هرکدام از منحن
درآمد مازاد بر حد کفاف انفـاق شـود  یمطلوب است که تمام یتیوضع ،یعرضه، در حالت عموم

از حـداقل خواهد بود که تقاضـا  یطرف تقاضا حالت مطلوب حالت ی)؛ اما براBC یخط ی(منحن
طور همزمان در  عرضه و تقاضا را به یها یمنحن می). اگر بخواهBF1 یفراتر نرود (منحن اتیضرور
سخن،  گریاز تقاضا باشد. به د شتریاست که عرضه ب نیگفت حالت مطلوب ا توان یم م،یرینظر بگ
 که یحال به عرضه باشند؛ در لیاست که ثروتمندان جامعه متما یدر حالت یاجتماع تیوضع نیبهتر
 یاجتمـاع گذار اسـتیس ن،یآن نداشته باشند. بنابرا افتیبه در یلیعزت نفس تما لیدل به ازمندانین
نفس  یاستغنا هیکند و با ارج نهادن بر روح تیانفاق جانب عرضه را تقو جیتالش کند تا با ترو دیبا
 . دینما یریاز دامنه بروز مازاد تقاضا جلوگ ازمندانین

  
  تقاضا و عرضه توابع یجبر انیب) ب

 : میداشته باش اگر
  E  تقاضایمنحنE عرضهیمنحن 

Y درآمد Aتقوازانیم  YM کفاف حد درآمد )B(  NN N   ثروتمند به ریفق ازین نسبت  E  ریفقفرد ازینN ثروتمندفردازین    انفاق یتقاضابر مؤثر عوامل ریساE انفاقعرضهبرمؤثرعواملریسا 

  
  باشد، آنگاه:<  اگر  اضییر انیب به

 )A,  ,  , Y(  = 

Y > ≤ و0 و0 > و0 A > 0 



 ١٨۵         یدر اقتصاد اسالم یخدمات تکافل یعرضه و تقاضا یلتحل

 

>  اگر  نیهمچن M:باشد، آنگاه  
)A,  ,   , Y(  = 

Y < ≥ و0 <  و 0 و0 A < 0 

بـه  برابر است با مقـدار  )+c( یبه ازا ، مقدار  cریمقاد یتمام یبرا تعادل، طیشرا در
)  :میدار ن،یبنابرا ،)-c( یازا = + c) )A,  ,  , Y(  =  ( = − c) )A,  ,   , Y(   ∀ : 

 نـهیقر گریکـدیبا  =M Yنسبت به خط  و  یها یتعادل منحن طیسخن، در شرا گرید به
  هستند.
 

  مطلوب  یتبه وضع یابیاصالح عدم تعادل و دست راهکارهای

 حالـت در انسـان رفتـار نکهیا به توجه با و شد ذکر یتکافل خدمات یبرا که ییها یژگیو به توجه با
 ،یعـیطب حالـت در رود یمـ انتظـار است، ثروت و مال یدوست و ییجو لذت زیغرا از متأثر یعیطب

 دنیرسـ رو، نیازا. باشد حد نیا از شتریب آن یتقاضا و مطلوب حد از کمتر یتکافل خدمات عرضه
 هـدف، نیـا بـه یابیدسـت یبرا. بود خواهد ژهیو ریتداب اتخاذ ازمندین حوزه نیا در مطلوب تعادل به
 بـر مـؤثر عوامـل یتمـام از اسـتفاده با تقاضا طرف کنترل و عرضه جانب تیتقو لزوم یکل حل راه

 بـه مقالـه شیگنجـا تناسـب بـه نجـایا در. شد اشاره آنها به یقبل مباحث در که تقاضاست و عرضه
 .شود یم اشاره اسالم دیتأک مورد یراهکارها از یبرخ

  
  ساختارها اصالح

 نیعادالنه و فراهم کردن امکـان تـأم ینظام اقتصاد یکاهش تقاضا، برقرار یاسالم برا یاصل ریتدب
دست آوردن ثروت  به یها به تالش و کوشش برا انسان قیکاروکسب درآمد است. تشو قیاز طر ازین

اسـالم در  ن،یافراد جامعه اسـت. همچنـ یاسالم برا یخانواده برنامه اساس شتیمع نیحالل و تأم
کـرده کـه بـا  ینـیب شیرا پ هـا اتیمانند انفال و مال یدرآمد خود منابع عیو حقوق توز تینظام مالک

آن بهبـود و  ازمنـدانیتوانمندان جامعه نسبت بـه ن تیجمع رود یآنها توسط دولت، انتظار م یجراا
  . ابدیکاهش  یخدمات تکافل یشکاف عرضه و تقاضا
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   ها زهیانگ اصالح

بهـره جسـته اسـت.  هیـو تنب قیاز سازوکار تشـو یعرضه، خداوند تبارک و تعال شیرخداد افزا یبرا
 یو معنـو یمختلف مـاد یها پاداش کوکاران،ین یبرا ،یو از خودگذشتگ ثاریآنکه در قبال ا حیتوض

تعلـق  کوکـارانیبـه ن یشـتریباشـد، پـاداش ب شـتریب یو ازخودگذشتگ ثاریقرار داده است و هرقدر ا
 ییها انسان یبرا ن،ی. همچنافتیخواهد  شیعرضه افزا زانیم ،یقیسازوکار تشو نیو با هم ردیگ یم

انفـاق  گـرانیبـه د ،یدر اثر بخل و ترس از فقر و ندار یمازاد باشند، ول یدارا شیخو یکه در زندگ
ها را  انسـان یها فطـرت الهـ عقاب نیدر نظر گرفته است. توجه به ا یدردناک یها عذاب کنند، ینم
 ریجانـب عرضـه، بـا تعـاب تیـتقو یبـرا می. قرآن کردهد یم شیو عرضه انفاق را افزا کند یم داریب

 یموارد، بها یعنوان نمونه، در برخ کرده است؛ به قیتشو یرخواهیرا به انفاق و خها  مختلف انسان
فرموده است کـه  دیتأک نکهیا ای) و ١١١کرده (توبه،  یرا، بهشت معرف یمال ِی انفاق و از خودگذشتگ

از  ی) و در مــورد برخــ٢۶١(بقــره،  دهــد یمــ یبرابــر، توســعه وجــود ٧٠٠کننده انفــاق را  عرضــه
   دهـد یصـورت نامحـدود اجـر و پـاداش مـ و به کنـد یبسـنده نمـ زیـن زانیم نیکنندگان به ا عرضه
ِدهـش  یبـرا یفراوانـ یو معنـو یبرکـات مـاد یاسـالم اتیـدر روا نکـهیا بـر افزون). ٢۶١(بقره، 

 یبـرا تیـتا انفاق بـه غا کند یتالش م یاسالم یها اند، که همه نشان از آن است که آموزه برشمرده
  افراد جامعه جذاب و مطلوب جلوه داده شود. 

وجود دارنـد کـه بـه  زین معصومان همچون یاشخاص حوزه، نیاز ا یمتعال یهرچند در افق
 گـرانیبـه د یننموده و تنها بـر محـور حـب الهـ یها توجه ها و جاذبه اجر و پاداش نیاز ا کی چیه
  . )٨(انسان،  بخشند یم

 افـتیدر قبـال در ازمنـدان،ین و رانیـفق کـه کنـد یمـ اقتضـا یازمندین عتیطب تقاضا، طرف در
 کـاهش تقاضـا، یعـیطب آثـار از یکـی ن،یبنابرا. کنند ارائه کننده عرضه به را یمبلغ نتوانند خدمات،

 هیتوصـ کننـدگان انفاق بـه یژگـیو نیا با برخورد در اسالم اساس، نیا بر. است ریفق یآبرو و عزت
 نیتر مهم افراد یآبرو و تیثیح رایز کنند؛ تیرعا را ازمندانین کرامت خود دهش وهیش در که کند یم

را بـر  تیب اهل قرمز، خط نیهم تیرعا. واجبات اوجب از آن حفظ و است اسالم در قرمز خط
تـا بـه  دندیبخشـ یمـ ریـاز پشت پرده به فق ایو  کردند یبخشش م رانیکه شبانه به فق داشت یآن وام

تا با در نظر گرفتن  دهد یتوجه م ازمندانیبه ن گر،ید یوارد نشود. از سو یبیافراد آس یو آبرو تیثیح
از دامنـه  یبـه نوبـه خـود مقـدار نیو ا زندیتا حد ممکن از اظهار حاجت و سؤال بپره تیواقع نیا

  .کاهد یم رضروریغ یازهایدر موارد ن ژهیو تقاضا را به
 از حاجـت نکـردن عـرض و ینـدار و فقـر بر صبر لیدل به ازمندان،ین به یتعال و تبارک خداوند
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 یکمتـر ازیـن اظهـار یعـیطب طور بـه باشـد، شتریب فرد صبر هرقدر و دهد یم پاداش و اجر گران،ید
. ابـدی یم کـاهش او یتقاضـا زانیـم مجمـوع در و ردیـگ یمـ یشـتریب پـاداش و اجر و کرد خواهد
 براساس. است کرده ینیب شیپ یو یبرا را یفراوان هاتیتنب شود، یمتقاض کذب به فرد اگر ن،یهمچن
 هفتـاد خداوند کند، باز خودش یرو به را درخواست و سؤال از باب کی یکس اگر یاسالم اتیروا
 ایـو  1دیـنما جبران را آن تواند ینم عالم در یزیچ چیه که کند یم باز او یرو به را ازین و مسئله باب
 یتقاضـا را بـرا نـهیمنظـور اسـت کـه هز نیهمـه بـد شود، یمحشور م بایناز یا به چهره امتیدر ق
کـاذب انفـاق را  یاز تقاضـا یادیبخش ز تواند یم یهیتنب یها استیکند. وجود س شتریب ازمندانین

 دهد.  کاهش 

  
  شنهادهایپ و جینتا ها، افتیره

 یاسـالم اقتصـاد اتیادب در چه و متعارف اقتصاد اتیادب در چه ت،یماه ثیح از یتکافل خدمات
 ینهادهـا ،یاسـالم نظـام در. اسـت یاستحقاق یکاالها نوع از و یرخصوصیغ یکاالها قلمرو در

. شوند یم    لیتشک تکافل نهاد و دولت نهاد بازار، نهاد سه از افراد، یشتیمع یازهاین نیتأم در مسئول
 ازمنـدانین کـردن ازیـن یب و یبهساز در)، است یمردم(که  تکافل نهاد و دولت نهاد نگرش، نیا در

 را نهـاد دو نیـا از کیـهر دخالت وزن ،یاسیس−یاجتماع متفاوت طیشرا هستند، گریکدی مکمل
 یتقاضـا و عرضـه یبررس به را خود مطالعه ،یکل چارچوب نیا رشیپذ با مقاله نیا. کند یم نییتع

  .است داده اختصاص یاجتماع تکافل بخش در یمال یها کمک
 مطالعـات براسـاس. رنـدیگ یمـ قرار یمختلف فیط در ، زهیانگ ثیح از عرضه، جانب در افراد

 از یطلب شهرت و گناه احساس از ییرها ،یدوست نوع ،یخودخواه ،یمذهب یها زانندهیانگ یشیمایپ
 از یبرخـ عرضـه، جانـب در ن،یهمچن. باشند یم افراد ِدهش در شده شناخته یها زانندهیانگ جمله
 یها یژگیو ،یشناخت تیجمع یها یژگیو. بگذارند یفراوان ریتأث عرضه شیافزا بر اند توانسته عوامل
 ،یادار و یقـانون چـارچوب ،یعمـوم اعتمـاد ه،یـریخ فرهنـگ ،یرامـونیپ یها یژگیو ،یتیشخص
 و یاقتصـاد ثبـات و رشـد ه،یـریخ بخـش شدن یتخصص و یافتگی  توسعه زانیم ،یمال یها مشوق

  .هستند عوامل نیا جمله از یالملل نیب هیریخ یها کمک جذب زانیم ،یاسیس
 یاصـل گرانیبـاز ییو فعال وجود دارد کـه شناسـا یاصل گریچند باز یحوزه تکافل اجتماع در

در  ازمنـدانیو ن رانیـکنـد. فق یانیبخش کمک شا نیبخش به ا سامان یها میدر ارائه تصم تواند یم
                                                           

 .ءیش سدهای ال .١
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بهـا  اریآنها بس یحقوق و کرامت انسان تیو اسالم به رعا ندیآ یبخش به شمار م نیا انیزمره متقاض
  داده است. 

 و کـاال کنندگان عرضه جامعه توانمندان سخن، گرید به و نیریّ خ و کوکارین افراد گر،ید یسو از
  .دهند یم انجام هیریخ ینهادها واسطه به را کار نیا موارد، از یبرخ در که هستند یتکافل خدمات
آنهـا نـابرابر باشـد؛  انیـدرآمـد در م عیـجامعه متشکل از دو فرد در نظر گرفته شود که توز اگر

کمتر از آن داشـته باشـد، صـاحب  یگریباالتر از نقطه حد کفاف و د یفرد درآمد کی که یا گونه به
 شـود یم دهینام ریفق گریکننده انفاق خواهد بود و فرد د و عرضه شود یمحسوب م یدرآمد باالتر غن

دارد در درآمـد  لیـاسـت کـه فـرد تما ینقاط یعرضه مکان هندس یانفاق است. منحن یکه متقاض
 ینقـاط یتقاضا مکان هندسـ ی. منحندیانفاق نما گرانیرا به د ینیمع زانیم ن،ی(مازاد بر کفاف) مع

 .دیـنما افـتیکمـک در ینـیمع زانی(کمتر از کفاف) م نیمع یدارد در درآمدها لیاست که فرد تما
 تواننـد یم یمختلف یها مؤثر در آنها حالت یرهایمتغ تیعرضه و تقاضا براساس وضع یها یمنحن

 ینقـاط رو یهـم باشـند، در تمـام نـهیعرضـه و تقاضـا کـامًال قر یهـا یداشته باشند. هرگاه منحن
 مقدار عرضه با تقاضا برابر خواهد بود.  ها یمنحن
نظر مطلـوب  و از نقطه ستیمطلوب ن تیبه وضع دنیرس یتعادل به معنا یبرقرار ن،یوجود ا با

عرضـه، در  یمنحنـ یعرضه و تقاضا حکم خاص خـود را دارنـد. بـرا یها یبودن، هرکدام از منحن
 یدرآمد مازاد بر حد کفاف انفاق شـود؛ امـا بـرا یمطلوب است که تمام یتیوضع ،یحالت عموم

فراتـر نـرود. بـه عبـارت  اتیرورخواهد بود که تقاضا از حد ض یطرف تقاضا حالت مطلوب حالت
بـه عرضـه باشـند؛  لیـاست که ثروتمنـدان جامعـه متما یدر حالت یاجتماع تیوضع نیبهتر گرید

  آن نداشته باشند.  افتیبه در یلیعزت نفس تما لیدل به ازمندانین که یدرحال
انسـان در حالـت  نکـهیذکر شد و با توجـه بـه ا یخدمات تکافل یکه برا ییها یژگیتوجه به و با
عرضه  ،یعیدر حالت طب رود یو حب مال و ثروت است، انتظار م ییجو لذت زیمتأثر از غرا یعیطب

بـه  دنیرسـ رو، نیـحـد باشـد. ازا نیـاز ا شتریآن ب یکمتر از حد مطلوب و تقاضا یخدمات تکافل
 یاجتمـاع گذار اسـتیس ن،یخواهد بود. بنابرا ژهیو ریاتخاذ تداب ازمندیحوزه ن نیتعادل مطلوب در ا

افـراد و کـاهش  ییدر جهـت خوداتکـا یاقتصـاد یبر اصـالح سـاختارها تالش کند تا (افزون دیبا
 یاسـتغنا هیـکند و بـا ارج نهـادن بـر روح تیانفاق جانب عرضه را تقو جیکمک) با ترو انیمتقاض
   . دینما یریاز دامنه بروز مازاد تقاضا جلوگ ازمندانینفس ن
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