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  يدهكچ

 و  هـا   ت بـه منظـور پوشـش خـسار        يعني ،مهيت ب كافل با همان اهداف شر    كت و نهاد ت   كشر
ـ   يه عـالوه بـر رسـ      كـ  شـده اسـت      ينده طراحـ  ي در آ  ي احتمال يخطرها ، ين هـدف يدن بـه چن

 كي سـودآور شـر    يهـا   يگـذار   هيو سـرما   هـا   تيـ شوندگان را در سود حاصـل از فعال         افلكت
ه در كـ سـت  اافل ك از تييها  الگو، بر مضاربه ي مبتن  و تكافل عمومي    خانواده افلكت. دينما  يم
نِ مـضاربه، هبـه، قـرض و        يها بر اسـاس عقـود معـ        ن الگو يگرچه ا . شود  بررسي مي ن مقاله   يا
كننـد، عقـود    يها دنبال مـ  ن شركتي كه اي با توجه به اهداف خاصي؛ ول  شده يالت طراح كو

ـ در ا .  مطابقـت نـدارد    يين عقود به تنها   ياز ا   يك چيه با مقاصد ه   كست  ا يبكمر  ،قيـ ن تحق ي
ل محتوا انجـام شـده   يه با استفاده از روش تحل    كن دو الگو    ي ارائه شده نسبت به ا      يل فقه يتحل

ه اهـداف  كنيافل عالوه بر اكتكه رسد  يم به نظر . دينما  يد م ييها را تأ    ن الگو ياست، صحت ا  
شوندگان در مازاد حاصله، بـا    تكافليمند ه به بهره   با توج  ،ندك ين م يمه را تأم  ي ب يها تكشر
  .است اسالم و عدالت سازگارتر يمبان
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  مقدمه

شود و نقـش آن بـه عنـوان     ي اقتصاد محسوب ميها ن بخشيتر  از مهم  يكيمه  يامروزه ب 
ـ له جدئمه مـس يب. ر قابل انكار استي غيمال ريغ و ي مالي در بازارهاين ماليمأگاه ت يپا د ي

از اواخـر قـرن     . ه است  را به وجود آورد    ياريه مجادالت و مناقشات بس    ك است   يو مهم 
 يدارك شدن اقتصاد در جهان اسالم آغاز شد، ابتدا بان         ي اسالم ي برا ييها ه تالش كستم  يب

 شدن  ي اسالم يه سو  ب ي به عنوان گام   يكات بان ي مطرح شد و حذف بهره از عمل       ياسالم
ها بـا    مخالفت .  قرار گرفت  يمه مورد بررس  ي شدن ب  ي سپس اسالم  ،اقتصاد به حساب آمد   

 ي بـرا  يحل قابل قبول   منظور يافتن راه    به   يمباحث، باعث طرح    ۸۰ و   ۷۰ يها مه در دهه  يب
ن، ين صنعت به جامعه مسلم    يا  ي مسلمان از زمان معرف    يفقها. دش ي مال كسيت ر يريمد
ـ ، تـالش ز   ينـون كمـه   ي ب  جـايگزين   طـرح  يبرا له را در   ئن مـس  يـ هـا ا  آن. انـد   هردكـ  يادي
ـ افـل را پ   ك ت يها   به بحث گذاشته و الگو     ي مختلف يها نفرانسك ه ايـن   كـ انـد     هشنهاد داد ي

ـ نـه فعال يحل بر اساس هبه، مضاربه و وكالت بـوده و زم     راه  را فـراهم  يمـه اسـالم  يت بي
 اسـت،   ي نـسبتاً عـاد    يافـل امـر   ك صـنعت ت   ياه يه انتقاد از توانمند   ك  يدر حال . دكن يم
، معتقدنـد  ي محـصوالت و خـدمات اسـالم       يه به وجود تقاضا بـرا     ك يسانك از   ياريبس

 يهـا  يها و نـوآور   در طرحيگذار هي سرماي خود برايها هياند با اختصاص سرما  توانسته
ـ . ننـد ك خـود را ثابـت       ي ادعـا  يافل، درسـت  كت افـل  كن سـرعت رشـد صـنعت ت       يهمچن
 صـنعت شـده اسـت        ايـن  افـل در توسـعه    ك منتقدان ت  يارك آغاز هم  ي برا يمكمح ليدل
  ). ۳، ص۲۰۰۷جعفر، (

ت كشـر «بـه نـام     ) سـودان ( در خارطوم    ۱۹۷۸ در سال    يمه اسالم يت ب كن شر ينخست
ـ      يهـا  تك از شـر   يكـ يو به عنـوان     » ت محدود ي با مسئول  يمه اسالم يب  ك وابـسته بـه بان

ـ  ف ياسالم ـ ا در  ). ۲، ص۲۰۰۵خـان،  ق الظفريـ عت(س شـد   يسـ أصل سـودان ت   ي  ،رين مـس ي
 يشورهاكـ  در   ۹۰ و   ۸۰ يهـا  در دهـه  ) افـل كت (يمـه اسـالم   ي ب يهـا  تك از شر  ياريبس

ت بـه   يـ س شد و بـا موفق     يسأت) شور جهان ك ۲۲ش از   يب (ير اسالم ي و غ  يمختلف اسالم 
  ).۱، ص۲۰۰۷،  همكارانس ويلوئ(ار خود ادامه داد كسب و ك

 ظاهر ادلـه را     يج شده و برخ   يمه را ي با ب  يت كمتر ه مخالف ي امام ين فقها ياگرچه در ب  
 اما هنوز از    ؛)۶۰۹، ص ۱۴۰۹،  ينيامام خم (دانند   يت آن م  يدال بر مستقل بودن و مشروع     

مـه  يا ب يـ صنعت تكافـل    .  قرار نگرفته است   ي بودن تكافل، مورد بررس    ي، شرع آنهاطرف  
 يبـرا . كنـد   يز مـ  ياج متمـ  يمه را ين صنعت را از صنعت ب     ي كه ا  دارد ييها  يژگي و ياسالم
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 برخوردار  يت مال يج از شفاف  يمه را ي ب يها  اتيسه با عمل  ي تكافل در مقا   يها  اتي عمل ،مثال
ـ نو رهيشـوندگان در مـازاد پـذ     تكافـل  ،جيمه را ين بر خالف ب   يبوده و همچن    و سـود  يسي

 ي شرع ي تكافل و بررس   يها   الگو ة مطالع ،نيبنابرا. م هستند يز سه ينتكافل   يگذار  هيسرما
 تحت پوشش قـرار دادن  ي تكافل براي الگوها يريكارگ ه آن به منظور ب    يها  تي فعال بودن

 منحصر بـه  يها يژگيج با توجه به و يمه را ين ب يگزيها و افراد جامعه به عنوان جا        شركت
 به دنبال آن است تا بـا        ،قين تحق يا. تواند به شكوفاتر شدن اقتصاد منجر شود        يفرد آن م  

 بـه منظـور   ك اسـناد و مـدار  ي بررسـ يبرا (ي چند مورد  ةالعق مط ياستفاده از روش تحق   
ـ  تحليبـرا (ل محتـوا  يـ و تحل) ايافل دنك ت يها تك مورد استفاده شر   يشناخت الگوها  ل ي

ـ    ي الگوهـا  بـر توضـيح    عالوه،  ) شناخته شده  ي الگوها يفقه  بـر مـضاربه،     ي تكافـل مبتن
ه كـ ال پاسخ دهـد  ؤسن يج به ايمه راي آن با بيها  و تفاوتياتي عمل ي سازوكارها بررسي

 اسـت؟   يه شـرع  يدگاه فقه امام  ين ساز و كار از د     ي، ا ي پوشش مخاطرات احتمال   يا برا يآ
ـ افل و مقا  ك صنعت ت  يال، بعد از بررس   ؤن س ي پاسخ به ا   ي برا پژوهش،ن  يدر ا   بـا  آن ةسي

ـ  و در نهاپـردازيم   مي بر مضاربه    يافل مبتن ك ت ياتي عمل يها ح الگو يج به تشر  يمه را يب  ،تي
 دهـيم، سـپس    مـي ل قراري و تحلي مورد بررس راهين الگوها با فقه اماميار ا ك سازو انطباق
ه اهـداف   كني عالوه بر ا   ، بر مضاربه  يافل مبتن ك ت يه الگوها كشود   يان م ي ب يريگ جهيدر نت 
شوندگان در مازاد حاصله،      تكافل يمند ند، با توجه به بهره    ك ين م يمه را تأم  ي ب يها تكشر

  .ه استيالت سازگارتر بوده و منطبق با فقه امام اسالم و عديبا مبان
  

  پيشينه تحقيق

 از منابع مرتبط    ي بر مضاربه، در بعض    يافل مبتن ك ت يارهاكن سازو يي و تب  ينه بررس يدر زم 
 ح شـده  ي الگوهـا تـشر     نيـ ح داده شده و ا    ينامه توض  اني مقاله و پا   ،تابك اعم از    ،افلكبا ت 
  :ستن منابع عبارت اين ايتر  مهم.ستا 

مـه و   ي نظـام ب   يقـ ي تطب يبررسـ « بـا عنـوان      اش  نامـه   انيـ در پا ) ۱۳۸۵(  مهر يمحمد 
ت تعـاون و تكافـل در   يـ ت و اهم  يـ ن ماه يـي  به تب  ،» اسالم يافلك با نظام ت   ياجتماع نيمأت

 يلـ ك تكافل را به صورت      يها   شركت ي از الگوها  ي برخ يجامعه پرداخته و سازوكارها   
  .آورده است

افـل،  كصنعت ت« با عنوان اي در مقاله ) ۵۵ـ۳۵، ص ۱۳۸۷ (يويگ يلي و اسمع  يعسگر 
 يت فعلـ  يح سـازوكارها و وضـع     ي بـه تـشر    ،»ش رو ي پ يها ها و چالش   ها، فرصت  يژگيو
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 يمـه اسـالم   ياند كه صنعت ب    جه گرفته ي تكافل خانواده در جهان پرداخته و نت       يها  شركت
عت در حـال   پر سود بـه سـر  ي منحصر به فردش، به عنوان صنعتيها يژگيبا توجه به و  
 .ر شدن استيرشد و فراگ

 يل نظر يتحل« با عنوان    ة ديگري در مقال ) ۱۳۸۸ (يويگ يلي و اسمع  يعسگرهمچنين   
 در شـماره  ،» متعـارف يها مهي اسالم و ب  يافلك عمر در نظام ت    يها  مهي ساختار ب  يا  سهيمقا
منـافع و  ر ج از نظـ   يـ مه عمر را  يافل خانواده و ب   كسه ت ي به مقا  ياقتصاد اسالم  فصلنامه   ۳۲

 .اند ها پرداخته شده آن محصوالت ارائه
: يمـه اسـالم   يب بـا عنـوان      شتابكدر فصل هشت    ) ۲۰۰۷(ل جعفر   ي سه ،سيدر انگل  

ـ  را ي از الگوهـا   ي برخ ةطور ناقص دربار     به ،افلكنده ت يها و آ   روندها، فرصت  افـل  كج ت ي
 .رده استكبحث 
ــدر پا  ــ وح،ستانك ــر ي ــدر پا) ۲۰۰۹(د اخت ــ اني ــع دةنام ــرك مقط ــوان  شيات ــا عن  ب

 ي بـا بررسـ    ،»ياتيـ ن و عمل  يآفـر    تحـول  يالگـو : ستانكـ بالقوه تكافل در پا    يها  فرصت«
ـ  را  مـه ي آن با ب   ةسيا و مقا  يافل در دن  كت ت بازار يوضع ـ    ي ـ يب شيج بـه پ ـ  م ين ت يـ زان موفق ي

را ج  يـ مـه را  يافـل و ب   كت ه  كـ  آن از   ي در بخـش   .ستان پرداختـه اسـت    كـ پا صنعت در  نيا
ـ  را ي الگوهـا  بـارة  در كرده، مقايسه  يحاتيتوضـ  افـل ك ت يهـا  تكج مـورد اسـتفاده شـر      ي
 .است داده
 رديسـاندرب ه ي در نشر)۵۸  ـ ۳۹، ص۲۰۰۷( شارانكس و هميز توسط لوئي نيا مقاله 

 »ارهاي پيـشنهادي  كار، ايرادات شرعي و راه    كسب و   كبيمة اسالمي، الگوهاي    «با عنوان   
افل از نظـر فقـه اهـل    ك ت ياتي عمل يار الگوها ك سازو ،ن مقاله ي ا  در .ده است يبه چاپ رس  

 . استبررسي شدهسنت 
 مـورد اسـتفاده   يار الگوهـا ك سـازو هـا،  اين تحقيـق  در   ،ه مشخص است  كطور   همان

امل عقـود مـورد اسـتفاده در    كها به طور   دام از آن  كاما هيچ    ؛ شده است  يها بررس  تكشر
ـ  فقـه امام خصوص به لحاظ انطباق با بهـ ها را   آنبيك ترين الگوها و چگونگيا بـه   ــ  هي

ب يـ ك تري عقود مورد اسـتفاده و چگـونگ  ،قين تحقيا.  استصورت دقيق بررسي نكرده 
هـا، بـه   كنـد و پـس از تبيـين آن         ي مـي  افل بررسـ  ك ت ة بر مضارب  ي مبتن يلگوهااآنها را در    

 مورد استفاده با فقـه    يارهاكب و سازو  يكن تر ي منطبق بودن ا   ي به بررس  يصورت اجتهاد 
  .دپرداز ميه يامام
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   1افلكمفهوم تكافل و صنعت ت

 يگرفتـه شـده اسـت و بـه معنـا          ) »فالـت ك «ياز واژه عرب  (افل از قرآن و سنت      كواژه ت 
 گـروه   يان اعـضا  يـ  دو جانبه م   ياريت و   ك مشار ،ه هدف آن  كباشد   يضمانت مشترك م  

 كيـ  ي اعضا ك بر ضمانت مشتر   ي مبتن يافل به عنوان روش   ك ت ،در عمل . است يمشخص
اين  ياعضا. دشو  يها مطرح م   آن كهاي احتمالي وارد بر هر ي      اني ضرر و ز   گروه در برابر  
قـه  يد، بـر ضـمانت و وث      رخ دهـ   يا  حادثـه   يا ل و ك مش ي فرد يه برا ك يگروه در صورت  

 جبران خسارت به فرد ضرر      ي اتفاق نظر داشته و مجموع منابع جمع شده را برا          كمشتر
ازمنـد را   يرنـد تـا فـرد ن      يگ يار مـ  كـ   به  گروه تالششان را   ي اعضا يتمام. پردازند يده م يد

 معنـا ز يت مشترك نيا مسئولي يني واژه را ضمانت طرف  اين  ، منابع يدر بعض . كنندت  يحما
  ). ۵۱۲، ص۲۰۰۶ن، يالد صالح(اند  كرده

 .افل خانواده ك و ت   يافل عموم ك ت :شود يم م يافل به دو دسته تقس    ك ت يها تكعمل شر 
ـ  و   اي از افـراد    مجموعـه يـا    فـرد،    يت برا يت و امن  يجاد مصون يا  يعني ،افل خانواده كت ا ي

ـ ا. باشـد  يشـان مـ    ين نوع پوشش در ارتباط با زنـدگ       ي ا كهها،  هاي آن  خانواده ن نـوع از    ي
ت بـه  يجاد مـسئول يا آن،    كه هدف  است بر اصول تعاون     ي مبتن يار مال كك سازو ي ،تكافل

زاده،  خان(شونده است    افلكگر وابستگان شخص ت   يمان و د  يتيها،   وهيت از ب  يمنظور حما 
  .شود  ي گفته م يافل عمومك ت،نير از اي غ يمه اسالميبه خدمات ب). ۲۰۰۶

ار ارائـه خـدمات و   كـ سب و   كـ ان  ي متـصد  تمـامي  شـامل    ،»افلكصنعت ت «اصطالح  
ـ  يه برا ك( 2ميمه مستق ي ب يها تك شر ،ن صنعت يا. باشد يافل م كمحصوالت ت  ف يـ  ط ة ارائ

ه تعـداد   ك( 3جيمه را ي ب يها تك شر )نندك ي م يسينو رهيافل پذ ك از محصوالت ت   يا گسترده
افـل  ك و ت  يياكـ مـه ات  ي ب يهـا  تك و شـر   )نندك يافل را ارائه م   ك از محصوالت ت   يمحدود

ـ افـل و توز كار ت كـ سب و   كـ ز بـا پـرداختن بـه        يـ هـا ن   كبان. رديگ ي را در بر م    يياكات ع ي
. هـستند  صـنعت    نيگران فعال در عرصه ا    يل شدن به باز   يافل در حال تبد   كمحصوالت ت 

هـا از فعـاالن صـنعت        ران صندوق ي و مد   مهي ب يها هي، اتحاد يياكات مه  ي ب 4ن دالالن يهمچن
  ).۴ـ۳ص، ۲۰۰۷جعفر، (  افل هستندكت

از اواسـط  . ل شده بـود ي تشك  شركتي فقط از تعداد۱۹۹۰ل دهه ين صنعت در اوا  يا
شـدت    ه ب ي اسالم مهيافت و كسب و كار ب     يش  ي تكافل افزا  يها  ، تعداد شركت  ۲۰۰۰دهه  

                                                           
1. takaful industry 
2. Direct Insurance Companies 
3. Conventional Insurance Companies 
4. brokers 
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 خـاطر  بـه   ي و هم از نظر رقابت تا حـد        ي هم از نظر تخصص    ،ن رشد ي كه ا  رونق گرفت 
عـسگري و اسـمعيلي      (مه بوده اسـت   ي مرتبط با ب   ي اسالم يها  يگذار  هيتداوم رشد سرما  

  ).۵۵ـ۳۵، ص۱۳۸۷گيوي، 
  

  جيمه رايسه با بي تكافل در مقايها يژگيو

ها، و سطح محصوالت و      زهي محور اهداف و انگ    افل در دو  كج و ت  يمه را ي ب ،ن بخش يدر ا 
ن يـي  در محور اول بـا تب      ي،قي تطب ين بررس يا. شود ي م ي بررس يقيخدمات به صورت تطب   

 بـودن بـر اصـل    ين و مقـررات و مبتنـ  يت قرارداد، منابع قـوان يار، ماه كسب و   كت  يماه
  يعنـي ،افل در شش شـاخص كج و ت يمه را ي ب ،زي ن ،در محور دوم  . رديگ يتعاون صورت م  

د، يـ  وجـوه، التزامـات و منـافع، ارزش بازخر         يگـذار   هيرد، سرما كت در عمل  يزان شفاف يم
  .شود يسه مي با هم مقايت در مجمع عمومك و حق شرأيع مازاد و منافع، حق ريتوز
  

  ها زهي اهداف و انگ)الف
توان به طـور خالصـه       ين محور را م   يج و تكافل در ا    يمه را يان ب ي م يها  ن تفاوت يتر مهم

، ۲۰۰۳؛ بـاهللا،    ۱۲۶ــ ۱۲۵، ص ۲۰۰۵داهللا،  يـ عب(ن نمـود    يير تب ي ز يها با توجه به شاخص   
  ):۱جدول ( )۲۱ـ۱۸ص

زه كسب سـود اسـت و       ي بر انگ  يج مبتن يمه را ي كسب و كار ب    :ماهيت كسب و كار     .۱
كند تا بـازده خـود را بـه حـداكثر      يها كمك م ن شركتيداران و مالكان ا به سهام 

شونده و     تكافل ين رفاه اجتماع  يت و تأم  يزه حما ي بر انگ  يتنبرسانند؛ اما تكافل مب   
   ؛ او استةخانواد

  

 سه با تكافليج در مقايمه رايب: ۱جدول 

 تكافل بيمه رايج محور مقايسه

 ماهيت كسب و كار
مبتني بر انگيزه كسب سود 

 .است

مبتني بر انگيزه حمايت و تأمين رفاه 
 . او استةشونده و خانواد اجتماعي تكافل

 ماهيت قرارداد

مانند قرارداد بيع است كه 
گر در قبال پوشش ريسك  بيمه
گذار از او پول دريافت  بيمه

 .كند مي

شوندگان  قراردادي است بين تمام تكافل
براي تقسيم مخاطرات خود و مشاركت 

 .در حمايت
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 تكافل بيمه رايج محور مقايسه

منابع قوانين و 
 مقررات

 كسب و هاي هدر نتيجه تجرب
 بشري، ادبيات ياهكار، تفكر

ها و فرهنگ آن  ايي، پايگاهقض
 .كشور است

و ) قرآن و سنت(مبتني بر وحي الهي
هاي  نظرات و فتاواي شرعي علما و كميته

 .هاست فقهي موجود در اين شركت

مبتني بودن بر اصل 
 تعاون

گر با هم  منافع بيمه گذار و بيمه
ي نيست و تعاون واقعي كي

 .وجود ندارد

ليه كگر؛ در  گذارند و هم بيمه اعضا هم بيمه
شوند و در انتقال   ميكها شري خسارت

 .ت دارندكمخاطره نيز مشار

  

 بـه   ها هستند كـه     نامه  مهيداران ب يان همان خر  ي مشتر  ج،يمه را ي در ب  :ماهيت قرارداد   .۲
ـ   خـانواده    ، خود ي احتمال يها   پوشش مخاطره  ي برا شركت بيمه  ـ ا غ و ي  حـق   ،رهي

 برابـر گر در  مهيع است كه بي قرارداد ب كين  ي ا ،قتيدر حق . كنند  يمه پرداخت م  يب
ان ي م يك قرارداد ي اما تكافل    ؛كند  يافت م يگذار از او پول در      مهيسك ب يپوشش ر 

  ؛ استم مخاطرات خودي تقسيشوندگان برا تمام تكافل
هاي كسب و كار،       در نتيجه تجربه   ،قوانين و مقررات بيمه رايج     :منابع قوانين و مقررات     .۳

مقـررات تكافـل   . ها و فرهنگ آن كـشور اسـت         ، پايگاه ييبيات قضا تفكرهاي بشري، اد  
هـاي    ، نظرات و فتـاواي شـرعي علمـأ و كميتـه           )قرآن و سنت  (مبتني بر اصول اسالمي     

هـاي    توانند مواردي را از شـركت       مراجع قانوني مي  . هاست  فقهي موجود در اين شركت    
  ؛كار گيرند افل بهبيمه رايج بگيرند و با تعديل و اصالح آنها براي سيستم تك

اعضاء هـم   ه بر اصل تعاون استوار است،       كافل  ك در ت  :استوار بودن بر اصل تعاون      .۴
شـوند و در   ي مكيها شر  خسارتتمامي در   يعني ؛گر هستند   گذار و هم بيمه    بيمه

  ).۹۲، ص۱۳۸۰،يليرجليم(ت دارند كز مشاريانتقال مخاطره ن
  

 سطح خدمات و محصوالت. ب

ـ فيك  در شش شاخص با توجه به  افلكج و ت  يمه را يسه ب يمقا  يت خـدمات و محـصوالت  ي
؛ بـاهللا،  ۱۲۶ــ ۱۲۵، ص۲۰۰۵داهللا، يـ عب(از  اسـت  عبـارت  ،ننـد ك يان ارائه مـ  يه به مشتر  ك

  ):۲۱ـ۱۸، ص۲۰۰۳
نـان  ي عـدم اطم   ، قـرارداد  ي موضوع اصـل   موردج، در   يمه را ي در ب  :شفافيت و افشاء    .۱

ز خـود را در     يـ چ وجـه اطالعـات ر     يمه به ه  ي ب يها  ن شركت يهمچن. وجود دارد 
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ـ  از عمل  ،ن خـاطر  يبـه همـ   (دهنـد     يشوندگان قرار نم    مهيار عموم ب  ياخت هـا و     اتي
ـ اه  يمـه بـا نـام جعبـه سـ         ي ب يها تك شر يها  تيفعال  در  ،ني بنـابرا  ؛)شـود  ياد مـ  ي

  . ت وجود دارديج عدم افشاء و شفافيمه راي بيها شركت
شـوندگان    ار تكافـل  يالعات در اخت   اط ةل كه هم  ين دل ي تكافل، به ا   يها  در شركت 

ي هـا   اتيـ هـا و عمل     تي فعال ؛ بنابراين، تر است   رد، قرارداد تكافل شفاف   يگ  يقرار م 
 ؛ج استيمه رايتر از ب  مشخص كامالً آنها هم

هـاي بيمـه عمـر و     در بيمه رايج، وجوه مربـوط بـه صـندوق    :گذاري وجوه   سرمايه  .۲
هاي  وقتي شركت(شود  گذاري مي  سرمايهعمومي در ابزارهايي با نرخ بهره ثابت نيز

هـاي بيمـه اتكـايي بايـد       كنند، به ناچار سراغ شـركت       بيمه، خود را بيمه اتكايي مي     
هـا در امـور و        حتي بعضي از اين شـركت     . كنند  بروند كه از اين ابزارها استفاده مي      

گذاري  ايهها و غيره نيز سرم هاي شبانه، قمارخانه هاي غير شرعي، مانند باشگاه برنامه
گذاري   اي سرمايه   ي در ابزارهاي شرع   پول؛ اما در كسب و كار تكافل، همة         )كنند  مي
 ؛كند  كه با مباني مضاربه، وكالت، اجاره و غيره كار ميدشو مي

 بيان خطر   وقوعتوانند در صورت      يگذاران م   مهيج، ب يمه را ي در ب  :التزامات و منافع    .۳
 امـا در  ؛نامه آمده است، درخواست كنند مهير ب را كه دي پولتمام ،شده در قرارداد  
در تكافـل خـانواده،   . دن داشـته باشـ    يينـد ادعـا   نتوا  ي نم وقوع خطر صورت عدم   

كـه از صـندوق     (گـر      تعهد تكافل  همةتواند    يشونده به هنگام بروز خطر م       تكافل
كننده و سهم خود از        حساب مشاركت  ي موجود تمام  ،)شود  يمخاطره پرداخت م  

د صـبر  ي اما اگر تـا زمـان سررسـ   ؛رديده تا آن زمان را از شركت بگ  سود كسب ش  
 حــساب يتوانــد موجـود  ي فقـط مـ    رخ نــداد، شـده كـرد و خطـر پوشــش داده  

  ؛كننده و سهم خود را از سود تا آن زمان، درخواست كند مشاركت
  

  سه با تكافل خانوادهيج در مقايمه عمر رايب: ۲جدول 

 تكافل بيمه رايج محور مقايسه

 فافيت و افشاءش

هاي بيمه رايج عدم  در شركت
افشاء و شفافيت وجود دارد 

 ).اند به جعبه سياه تشبيه شده(

هاي تكافل اطالعات را به صورت  شركت
شوندگان قرار  شفاف در اختيار تكافل

هايشان  ها و عمليات دهد و فعاليت مي
هاي بيمه رايج  تر از شركت كامالً شفاف

 .است
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 تكافل بيمه رايج محور مقايسه

 وهگذاري وج سرمايه

ها  گاهي بعضي از شركت
هاي  وجوه را در امور و برنامه

گيرند و از  كار مي غير شرعي به
 ثابت استفاده ةابزارهاي با بهر
 .كنند مي

وجوه در ابزارهاي شرعي كه با مباني 
  كنند، كار مي... مضاربه و وكالت و اجاره و

 .شوند گذاري مي سرمايه

 التزامات و منافع

ت بروز گذاران در صور بيمه
خطر كل پولي را كه در 

. گيرند نامه آمده است، مي بيمه
اما در صورت عدم رخداد 

 .توانند ادعا داشته باشند نمي

تواند در صورت بروز  شونده مي تكافل
كه از صندوق (گر   تعهد تكافلهمة خطر

 تمامي  ،)شود مخاطره پرداخت مي
كننده و سهم  موجودي حساب مشاركت

ه تا آن زمان را از خود از سود كسب شد
 اما اگر تا زمان سررسيد ؛شركت بگيرد

صبر كرد و خطر پوشش داده شده، رخ 
تواند موجودي حساب   فقط مي نداد،

كننده و سهم خود را از سود تا  مشاركت
 .آن زمان، درخواست كند

 ارزش بازخريد

گذار بخواهد قبل از  اگر بيمه
  سررسيد، از بيمه خارج شود،

ه او مقداري پول شركت بيمه ب
هاي  كه از مجموع پرداختيـ 

 ـ گر كمتر است او به بيمه
 .پرداخت خواهد كرد

 ،اگر در تكافل كسي بخواهد خارج شود
تمام موجودي حساب شخصي او 

به عالوه سهمش ) كننده حساب مشاركت(
از كل سود تا آن موقع، به او بازپرداخت 

شود و متصدي تكافل فقط يك مقدار  مي
اندازي شركت و   راهبه خاطرناچيز 

 .كند  ميممديريت وجوه از او ك

 توزيع مازاد و منافع
گذار  گر و بيمه بين منافع بيمه

 .تعارض وجود دارد

گذار تعارض  گر و بيمه بين منافع بيمه
 .وجود ندارد

ي و حق أحق ر
ت در مجمع كشر

 عمومي

ت كي و حق شرأاعضا حق ر
در مجمع عمومي براي انتخاب 

مديره و نيز مالحظه ت ئهي
هاي ساليانه و ترازنامه  حساب

 .را دارند

 اين قبيل تسهيالت براي ،در بيشتر موارد
هاي  هاي بيمه نندگان در برنامهكت كشر

 .رايج وجود ندارد
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مـه  يد، از ب  يج، بخواهـد قبـل از سررسـ       يمه را يدر ب  گذار  مهي اگر ب   :ارزش بازخريد   .۴
 او بـه  يهـا  يكه از مجموع پرداختـ  پول  يرمه به او مقداي شركت ب خارج شود،

 بخواهـد از    ي كـس  ،در تكافـل  اگـر   .  پرداخت خواهـد كـرد     ـ گر كمتر است    مهيب
حـساب  ( او ي حـساب شخـص  يپوشش شركت تكافل خارج شود، تمام موجود   

 بـه او بازپرداخـت      زمـان عالوه بر سـهمش از كـل سـود تـا آن             ) كننده  مشاركت
ـ  يدار نـاچ  ك مق ي تكافل فقط    يشود و متصد    يم ت يري و مـد   ي طراحـ  ه خـاطر  ز ب

   ؛كند ي مموجوه از او ك
گذار تعـارض وجـود       مهيگر و ب    مهين منافع ب  يج ب يمه را ي در ب  :توزيع مازاد و منافع     .۵

بلكـه  هستند،   شوندگان در مازاد شريك     ها تكافل  نه تن  ، اما در قرارداد تكافل    ؛دارد
تكافـل     سهمشان از كل حـق     ز به نسبت  ي ن يگذار  هياز تمام منافع حاصل از سرما     

   ؛سهم خواهند برد
ن يـي مـه تع  يه حـداقل حـق ب     ك يي اعضا :ت در مجمع عمومي   كحق رأي و حق شر      .۶

  انتخـاب ي بـرا يت در مجمـع عمـوم  ك و حـق شـر  أيپردازند، حق ر   يشده را م  
امـا در  انه و ترازنامـه را دارنـد؛   ي سـال يهـا   ز مالحظـه حـساب    يـ ره و ن  يت مد هيئ

ــه ــه برنام ــج هــاي هــاي بيم ــدر ب راي ــي ــراي  ،واردشتر م ــسهيالت ب ــل ت ــن قبي  اي
  ).۸۱، ص۱۳۷۸، يچودر(نندگان وجود ندارد ك تكشر

  
   بر مضاربهي تكافل مبتنياتي عمليها الگو

 يها شـامل افـراد      مهين نوع ب  ي ا  .ج است ي را ي تعاون يها  مهيه به ب  ي شب ياديافل تا حد ز   كت
در . ننـد ك يم مـ  يگر تقـس  يدكـ يان  يـ ت م ك مـشار  ي خود را بـر مبنـا      يها  كسيه ر كست  ا

 يان از رشد قابل تـوجه     ي مشتر يش سطح آگاه  يافل به علت افزا   ك بازار ت  ،ري اخ يها  سال
 ي عقـود اسـالم  ي چند مدل متفاوت بر مبنا    يريگ  لك ش سببن  يا برخوردار بوده است و     

ـ     ،طيدهنده مهارت، محـ     ها نشان   ن مدل يا  از   كيهر  . شده است  تـب  ك م ي محـدوده و حت
الـت و   ك و ي دو الگـو   ،در عمـل  . ننـدگان آن اسـت    ك طراحـان و اسـتفاده     متفاوت   يركف

شـكل  . سـت ا   ار گرفته شده  ك  به يه به صورت تجار   كست  ا ييها  ن الگو يتر  مهم ،مضاربه
نـد  ي، فراياما مبانباشد؛  مي مختلف متفاوت يها ز در شركتين دو الگو ن  ي خود ا  ياتيعمل

تكافـل خـانواده و تكافـل          تحقيـق،  مـه در ادا . كسان است ين الگوها   ي كار ا  يو نحوه كل  
  :ح خواهد شدي تشر،كند ي مضاربه كار مي كه با الگويعموم
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  ۱۳۱               )ميهفقه اما(سازوکارهاي عملياتي و فقهي  مبتني بر مضاربه از نظر) تكافل(بررسي الگوهاي بيمه اسالمي 

 

   تكافل خانواده)الف
صـاحبان سـهام    ( تكافـل    ي متـصد  باشـد، از جملـه اينكـه        ي مـي   بر مبـان   ين الگو مبتن  يا

 ي در بخـش   ينـد تـا سـهم     ك ين مـ  ي را تـأم   يت تجـار  ي فعال يانداز   راه يها  نهيهز )تكشر
ه كـ ـ  بـر اسـاس قـرارداد مـضاربه      ،ن كـار يا.  داشته باشديگذار هيد و سود سرمامازا از
ـ  ــ   اسـت  ي اسـالم  يقـرارداد تجـار    كي ه يكننـده سـرما     ني تكافـل و تـأم     ين متـصد  ي ب
ا يــننــدگان ك تكمــشار. دگيــر يصــورت مــ) شــوندگان افــلكا تيــكننــدگان  مــشاركت(
 در ي احتمـال يبر خطرهـا ه به منظور پوشش خود در برا   ك هستند   يسانكشوندگان    افلكت
ن كـ ر: ن وجـود دارد  كـ افل دو ر  ك در ت  ،تر   به عبارت روشن   ؛نندك يت م كن برنامه مشار  يا

افـل را  كت تكات مربوط به اداره شـر يه موظف است عملك باشد ميافل ك ت ي متصد ،اول
ـ ا. شوندگان هستند   افلكا ت ينندگان  ك تك مشار ،ركن دوم . انجام دهد  مـه بـا    ين نـوع از ب    ي

 يمـه تـا سـقف مشخـص    ي حق ب  كيت خود را با پرداخت      كا شر يه فرد   كج  ي را يها  مهيب
  .ند، متفاوت استك يمه ميب

 :شـود  يم مـ يشـوندگان بـه دو بخـش تقـس        در تكافل خـانواده، حـق تكافـِل تكافـل         
 ــ  هاسـت كـه متعلـق بـه آن      ــ    PA(1(كنندگان    به حساب مشاركت  پول  ن  يعمده ا  بخش
 PSA(2(شوندگان    ژه تكافل يز به حساب و   يانده ن م  ي  تر باق  شود و بخش كوچك     يم منتقل

ـ نو  رهي پـذ  يهـا   نـه ي پرداخـت ادعاهـا و هز      ي بـرا  پـول ن  يـ ز خواهد شـد كـه ا      يوار  يسي
 ي مـال  ي در ابزارهـا   PSA و   PA يهـا    حـساب  تمـام پـول   . رديـ گ  ياستفاده قـرار مـ     مورد
ي گــذار هيشــونده در سـود سـرما    و تكافـل يمتـصد . شـود  ي مــيگـذار  هيسـرما  يشـرع 
 قبل بر آن توافق شـده        كه از  ين سود بر اساس نرخ    ي و ا   شريك هستند  PAب  حسا پول

 پرداخـت ادعاهـا مـورد    ي بـرا  PSA و سود حـساب      پول. شود  يم م يها تقس است، بين آن  
ـ نو  رهي پـذ  يهـا   نـه ي ادعاهـا و هز    يرد؛ امـا گـاه    يـ گ  ياستفاده قرار م   ـ  يسي زان يـ ش از م  ي ب

ـ  ا ز شـده بـود كـه در       ي تجـو  PSA حـساب    ياست كه بـرا    پولي  بـه   ي كـسر  ،ن مواقـع  ي
ـ  PAآمده با برداشـت از حـساب         وجود شـونده    الحـسنه بـه تكافـل       ا پرداخـت قـرض    ي
  . خواهد شد جبران
  
  

                                                           
1. Participants Account 
2. Participants' Special Account 
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  ۱۳۸۸پاييز و زمستان  / ۱۲ ش /۶س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۳۲

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بر مضاربهيالگوي تكافل خانواده مبتن: ۱ نمودار

  )۵۹، ص۲۰۰۸اختر، : منبع(
  

ت كـه بـراي    اسـ پـولي نويسي كمتر از ميـزان   هاي پذيره در حالتي نيز كه ادعاها و هزينه      
بين متـصدي تكافـل   ) نويسي مازاد پذيره (مانده     تجويز شده بود، ميزان باقي     PSAحساب  
در الگوي تكافل مبتني بر مـضاربه، بـراي افـزايش         . شوندگان تقسيم خواهد شد     و تكافل 

ــديريت كار  ــصدي در م ــزه مت ــدانگي ــازاد   تر حــسابآم ــن م ــاي شــركت، او را در اي ه
  .كنند نويسي شريك مي پذيره
 جريان پول نقد را در الگوي تكافل خانواده مبتنـي بـر مـضاربه كـه در شـركت       ۱مودار  ن

بـر ايـن اسـاس، حـق تكافـل          . دهـد   شـود، نـشان مـي       ساياريكات تكافل مـالزي اجـرا مـي       
 حـساب مـديريت   PSAحـساب   . شـود    منتقل مـي   PSA و   PAشوندگان به دو حساب       تكافل

 نيز متعلق بـه     PAگيرد و حساب      ه قرار مي  ريسك است كه براي پرداخت ادعاها مورد استفاد       
شـود    واريز مـي PAشوندگان به حساب  تكافل تكافل  بخش عمده حق . شوندگان است   تكافل

 و PA درصد حق تكافل به حـساب   ۸۰براي مثال،   (شود     منتقل مي  PSAو بقيه نيز به حساب      
در ابزارهـاي  پول هر دو حساب به طور مـشترك  ). شود  منتقل مي  PSA درصد به حساب     ۲۰

گـذاري بـه نـسبت ميـزان سـرمايه اوليـه              شود و سود ايـن سـرمايه        گذاري مي   شرعي سرمايه 
گذاران اسـت كـه متـصدي     مازاد نيز متعلق به همه سرمايه. شود ها ميان آنها تقسيم مي      حساب

در پايان مـدت قـرارداد، همـه    . تكافل هم بر اساس نرخ از قبل توافق شده در آن سهيم است      
  .شوندگان داده خواهد شد  به همراه سود آن به صورت يكجا به تكافلPAب پول حسا
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  ۱۳۳               )ميهفقه اما(سازوکارهاي عملياتي و فقهي  مبتني بر مضاربه از نظر) تكافل(بررسي الگوهاي بيمه اسالمي 

 

ـ  از نحوه جري كاربرديا  نمونهآيد،  كه در ادامه مي  ۳جدول    نقـد سـال اول   پـول ان ي
در . دهـد  ي نـشان مـ  ـ كند ي مضاربه كار ميكه بر اساس الگوـ ت شركت تكافل را  يفعال
كنـد كـه بـر        ي مـ  يآور  تكافل جمع    حق  هزار واحد  ۱۰۰ ،ن مثال، شركت در سال اول     يا

 هـزار واحـد آن بـه    ۲۰ و PA هزار واحد آن به حساب    ۸۰   درصد، ۲۰ و   ۸۰اساس نرخ   
 و  ي اسـالم  ي هزار واحـد بـا هـم در ابزارهـا          ۱۰۰ن  ي ا تمام. شود  يز م ي وار PSAحساب  

 ۲۰ و   ۸۰ن نسبت مـشاركت     يز بر اساس هم   ي ن آنشود كه سود      ي م يگذار  هي سرما يشرع
 درصـد  ۱۰ ، شـركت يگـذار  هيد كـه سـرما    يفرض كن . حساب تعلق خواهد داشت   به دو   

ز يـ  هزار واحـد ن ۲ و PAن سود به حساب ي هزار واحد از ا۸ ،ني بنابرا؛سود داشته است  
 به  PA حساب   پولزان  يها، م   ن سود به حساب   يبا اضافه شدن ا   . رسد  ي م PSAبه حساب   

 نرخ ادعا   ، سال اول  يبرا. ديد رس  هزار واحد خواه   ۲۲ به   PSA هزار واحد و حساب      ۸۸
شـود؛   ي هزار واحد در نظر گرفته م۵ز ي نيسينو  رهي پذ يها  نهيدرصد و هز   ۱۰) خسارت(

 تكافل بر اساس    يشوندگان و متصد     تكافل ةن هم ي هزار واحد ب   ۷زان  يمازاد موجود به م   
)  واحـد  هزار۵,۶( درصد مازاد ۸۰ ، مثاليبرا. م خواهد شد ين شده تقس  يي تع قبلنرخ از   

. ز خواهـد شـد    ي وار PSAبه حساب   )  هزار واحد  ۱,۴(گر  ي درصد د  ۲۰ و   PAبه حساب   
 هزار واحـد    ۹۳,۶ به   PA مبلغ موجود در حساب      ،شونده  پس از اضافه كردن سهم تكافل     

  . سال دوم خواهد بودي، حساب افتتاحPAحساب . رسد يم
  

  )سال اول(برنامه تكافل خانواده : ۳ جدول

  واحد۱۰۰۰۰۰ :افلكمجموع حق ت

 %۱۰  :گذاري بازده سرمايه

  %)۸۰( واحد ۸۰۰۰۰ :افلكسهم حساب ت  %)۲۰( واحد ۲۰۰۰۰ :افلكسهم حساب ويژه ت

   واحد۸۰۰۰ %):۱۰(سود   واحد۲۰۰۰%): ۱۰(سود 
   واحد۸۸۰۰۰ :مجموع پول  واحد۲۲۰۰۰ :مجموع پول

  :شود سر ميك

  ) واحد۱۰۰۰۰%): (۱۰(پرداخت ادعاها 

  ) واحد۵۰۰۰(: نويسي ي پذيرهها هزينه

   واحد۷۰۰۰: مازاد

  واحد ۵۶۰۰ %):۸۰( نندگانك تكافل مشاركحق ت 

 ۵۶۰۰ + ۸۸۰۰۰ =  واحد۹۳۶۰۰: افلكانباشت به حساب ت
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  ۱۳۸۸پاييز و زمستان  / ۱۲ ش /۶س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۳۴

  

 بر مـضاربه را در      يافل مبتن ك ت ي نقد الگو  پولان  ي جر ي برا ياتي نمونه عمل  ،۴جدول  
 تنهـا   وها مثـل همـان سـال اول اسـت     فلان حق تكا  يند جر ايفر. دهد  يسال دوم نشان م   

 ةبـه عـالو   )  هـزار واحـد    ۹۳,۶( مانده   يان سال اول باق   ي آن است كه آنچه در پا      شتفاوت
 ،ني بنـابرا  ؛شود  ي منتقل م  PAبه حساب   ) كه در در طول سال دوم حاصل شده       (سود آن   

  .ديان سال دوم خواهد رسي هزار واحد در پا۱۹۶,۵۶زان ي به مPA صندوق پول همه
ـ   ك ت ي نقد الگو  پولان  ي جر ي برا ياتي عمل يا  نمونه ،۵جدول    بـر مـضاربه     يافـل مبتن

هـا مثـل همـان سـال اول اسـت        ق تكافل ان ح يند جر ايفر. دهد  يدر سال سوم نشان م     را
)  هـزار واحـد  ۱۹۶,۵۶( مانـده   يان سال دوم بـاق    ي آن است كه آنچه در پا      شتنها تفاوت  و
 منتقـل  PAبـه حـساب     ) وم حاصـل شـده    سـال سـ    كيـ كه در طول    ( سود آن    ةعالو به
ـ  هـزار واحـد در پا      ۳۰۹,۸۱۶زان  ي به م  PA صندوق   پول همه ،ني بنابرا ؛شود  يم ان سـال   ي

  .ديسوم خواهد رس
  

  )سال دوم(برنامه تكافل خانواده : ۴جدول 

   واحد۱۰۰۰۰۰: افلكمجموع حق ت
  %۱۰ : گذاري بازده سرمايه

  %)۸۰( واحد ۸۰۰۰۰ :افلك حساب تسهم %)۲۰( واحد ۲۰۰۰۰ :افلكسهم حساب ويژه ت
  واحد۸۰۰۰ %):۱۰(سود   واحد۲۰۰۰%): ۱۰(سود 

  واحد۸۸۰۰۰ :مجموع پول  واحد۲۲۰۰۰ :مجموع پول

  :شود سر ميك

  ) واحد۱۰۰۰۰%): (۱۰(پرداخت ادعاها 

  ) واحد۵۰۰۰(: نويسي هاي پذيره هزينه

   واحد۷۰۰۰ :مازاد

   واحد۵۶۰۰ %):۸۰(نندگان ك تكافل مشاركحق ت

  واحد۵۶۰۰ 

  واحد۹۳۶۰۰: افل در سال دومكپول حساب ت 

  واحد۹۳۶۰۰ :افلكتعادل در حساب ت 

  واحد۹۳۶۰ %):۱۰( سود سال دوم 

  واحد ۱۹۶۵۶۰: افلكانباشت به حساب ت
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  ۱۳۵               )ميهفقه اما(سازوکارهاي عملياتي و فقهي  مبتني بر مضاربه از نظر) تكافل(بررسي الگوهاي بيمه اسالمي 

 

  

  )سال سوم(برنامه تكافل خانواده : ۵جدول 

  واحد۱۰۰۰۰۰: افلكمجموع حق ت

 %۱۰: گذاري بازده سرمايه

  %)۸۰( واحد ۸۰۰۰۰ :افلكسهم حساب ت  %)۲۰( واحد ۲۰۰۰۰ :افلكسهم حساب ويژه ت
  واحد۸۰۰۰%): ۱۰(سود   واحد۲۰۰۰%): ۱۰(سود 

  واحد۸۸۰۰۰: پولمجموع   واحد۲۲۰۰۰: مجموع وجوه

  :شود سر ميك

  ) واحد۱۰۰۰۰%): (۱۰(پرداخت ادعاها 

  ) واحد۵۰۰۰(: نويسي هاي پذيره هزينه

   واحد۷۰۰۰ :مازاد

   واحد۵۶۰۰ %):۸۰(نندگانك تكافل مشاركت حق 

  واحد ۵۶۰۰ 

  واحد۹۳۶۰۰ :سال سوم افل دركپول حساب ت 

 واحد۱۹۶۵۶۰ :افلكتعادل در حساب ت 

  واحد۱۹۶۵۶%): ۱۰( سود سال سوم 

 واحد  ۳۰۹۸۱۶: افلكانباشت به حساب ت

  
 ة بعـد از محاسـب     ،زان كه باشد  يازاد به هر م   افت كه م  يتوان در   ي باال م  ةن شد يياز نمونه تب  

 خواهـد   ي بـاق  PA در حـساب     ،رو اسـت    هها روب  با آن  PA كه حساب    ييها  سكي ر يتمام
د يچنانچـه تـا قبـل از سررسـ    . ابـد ي يش مـ ي افزاPA حساب پول هر ساله    ،ني بنابرا ؛ماند

 پرداخـت خواهـد     PSA خسارت او از حـساب       ،شونده دچار خسارت شود     دوره، تكافل 
  . را داردPAشونده حق استفاده از حساب   است كه تكافلين در حاليد؛ اش

  
  يتكافل عموم) ب
كنـد    ين مـ  يمأ را ت  يت تجار ي فعال يانداز   راه يها  نهي هز يز متصد ي ن ، تكافل ازن نوع   يدر ا 

ن كار بر اساس قرارداد     يا.  داشته باشد  يگذار  هي از مازاد و سود سرما     ي در بخش  يتا سهم 
كننـده    ، بـين متـصدي تكافـل و تـأمين          اسـت  ي اسـالم  ي و رارداد تجار  ق كيه  كمضاربه  

ز يـ ن نـوع پوشـش ن   يـ در ا . شـود   يانجام م ) شوندگان  افلكا ت يكنندگان    مشاركت(ه  يسرما
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ه به منظور پوشـش خـود در برابـر          ك هستند   يسانكشوندگان    افلكا ت ينندگان  ك تكمشار
 نـشان  ۲طور كـه در نمـودار    مانه. بندند يافل قرارداد م ك ت ي با متصد  ي احتمال يخطرها

شـوندگان حـق تكافـل خـود را بـه            ، تكافـل  ين نوع پوشش تكافل   ي در ا  ، داده شده است  
  . كنند يصندوِق تكافِل شركِت تكافل هبه م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بر مضاربهيالگوي تكافل عمومي مبتن: ۲نمودار 

 )۲۵، ص۲۰۰۸ترميزي، : منبع(
  

ـ  هبـه شـده را بـه ا   پـول ن ي است، اپول در اداره شوندگان ل تكافليز كه وك يشركت ن  ن ي
ـ نو رهي پذيها نهي هز، كهكند يت م يريصورت مد   در طـول دوره از   راهـا   و اندوختـه يسي

يي، پرداخـت   تكافـل اتكـا      شامل پرداخت حـق    ،ها  نهين هز يا. دكن  ي م مصندوق تكافل ك  
ــل خــسارت ــا(شــوندگان  هــاي تكاف ــو ذخ) ادعاه ــه حــقي ــوط ب ــل ع  ره مرب ــاتكاف د ي

ـ  از ا  يگـر ي بخـش د   ،بر اساس مقررات  . باشد  يم1نشده  جبـران مطالبـات     ي بـرا  پـول ن  ي
 در نظـر    يگـذار   هي ارزش سـرما   ي كـاهش احتمـال    يز بـرا  ي ن يمشكوك الوصول و قسمت   

  .شود يگرفته م
                                                           
1. unearned premium reserve 
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شـوندگان و خـود،        تكافـل  يشتر برا يتواند به منظور كسب سود ب       ي تكافل م  يمتصد
ن صـندوق   ي به همـ   يگذار  هين سرما ي كند كه سود ا    يگذار  هي صندوق تكافل را سرما    پول
  .ز خواهد شديوار

 نباشد، بر اساس شـرط ضـمن   ي كاف،موارداين  پوشش ي صندوق تكافل براپولاگر  
 تكافل موظـف اسـت تـا بـه     ي متصد شوندگان،  تكافل و تكافليان متصد يعقد تكافل م  

  .الحسنه بدهد ن صندوق وام قرضي به ايزان كافيم
ـ مانـده باشـد، ا      ي   باق يزيان دوره در صندوق تكافل چ     يپاچنانچه در    ـ    ي ن ين مـازاد ب

  .م خواهد شديتقس) ش توافق شدهيبر اساس نرخ از پ( تكافل يشوندگان و متصد تكافل
  
  افل ك عقد تيل فقهيتحل

ن و معهود در    ي از عقود مع   ي مشتمل بر تعداد   ، شده يافل طراح ك عنوان ت  باه  ك يقرارداد
 ،ن عقود ياز مجموعه ا  . ه مضاربه، هبه، قرض الحسن    :ازاست  عبارت  ه  كزمان شارع است    

 ؛ اسـت ي احتمـال ين در مقابل خطرات ماليه عبارت از تأم  ك شود حاصل مي  يهدف اصل 
 هـدف آن بـا      ي سه نوع عقد استفاده شده است، ول        اين افل از ك گرچه در عقد ت    ،نيبنابرا

ه هـدف از    كـ رارداد، با مـضاربه     ن ق ي ا يعن؛ ي  متفاوت است  يياهداف هر سه عقد به تنها     
 ي بخـشش مـال  ،ه مقـصود از آن كـ  است و هبـه  يگذار ، صرفاً رسيدن به سود سرمايه     آن

باشد، تفـاوت    مال در مقابل بدل آن مي كه تملي ك است و قرض     شخصبدون عوض به    
بر قاعـده    ن سه عقد حاصل شده است و بنا       يب ا يكافل با تر  ك ت يگرچه هدف اصل  . دارد
 ،مك نوع نظره عقد بدون قصد باطل است، عقد از        ك، عالوه بر اين   » للمقصود ةتابعالعقود  «
هاشـمي،     به نقل از بنـي     ،يرازيارم ش كم(ن است   از تابع قصد متعاقد   يط آن ن  يف و شرا  يك

ن در يجـاد تـأم  ي ا ،ني متعاقـد  ي قـصد اصـل    ،ن قـرارداد  ي در ا  بنابراين، .)۳۶۷ق، ص ۱۴۲۴
ن يـ  خـود بـه ا     يگـذار  مندي از سود سرمايه     هن بهر  تا ضم  ، است يمقابل خطرات احتمال  

  .برسندز يهدف ن
 از جمله بلوغ، عقـل،      يط عموم ين از شرا  الزم است در اين قرارداد، متعاقدا      بنابراين،

 مـضاربه، هبـه و      يط خاص قراردادها  يار، رشد و عدم فلس برخوردار باشند و شرا        ياخت
هـا را بـر     ه و سـپس آن     نمود يرسط را بر  ين شرا يا در ادامه،    .م باشد كآن حا  ز بر يقرض، ن 

  .ميده تطبيق ميقرارداد اين 
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  عقد مضاربه

ن ي مـسافرت عامـل در زمـ       ي مشتق شده اسـت و بـه معنـا         »ضرب« در لغت از     ،مضاربه
بـه اعتبـار سـبب      » مفاعله«غه  ياربرد ص ك است و    سودل  ي تحص يبرا)  االرض يضرب ف (

ز كـه در فرهنـگ اهـل        ينقراض  .  است سودل  ي و مباشر بودن عامل در تحص      كبودن مال 
 از مـال  يگـذار بخـش   هي سرمايعني باشد؛ مي قطع ي به معنا، مضاربه است  يعراق به معنا  

  .دهد اي تجارت در اختيار عامل قرار مي آن را بر وخود را جدا نموده
ي به منظور تجارت    گري را به د   يه انسان مال  كاست از اين  مضاربه در اصطالح عبارت     

بـن بـراج،     القاضي(، بين آن دو تقسيم شود        نمود يه خداوند روز  ه هر چ  كبپردازد تا اين  
  ).۴۶۰ص، ۱۴۰۶

ه در كـ  مالي را به ديگري بپـردازد تـا آن  ه انسان ك  است ني مضاربه ا  ،گريف د يدر تعر 
 ؛۱۲ص،  ۱۴۱۰ ،يالفاضل اآلب (د  يت نما يار و فعال  ك ،هي در آن سرما   سود، از   قسمتيمقابل  

  1.)۱۴۵، ص۱۴۱۰، ي محقق حل؛۵۵۳ص، ۱۴۱۱فهد،  ؛ ابن۱۳۰، ص۱۴۱۱ د اول،يشه
ه در  كـ ؛ ولـي بـا توجـه بـه اين          از فقها نقل شده اسـت      ياريف دوم از بس   يگرچه تعر 

 .رسـد  تر به نظر مـي  دقيق ،باشد تجارت ميه ك  اشاره شدهف اول به موضوع مضاربه  يتعر
حقـق  م(ز مورد توجه قرار گرفته است      يگر ن ي د يا ته در تعريف عده   كه اين ن  كگونه    همان

  .)۲۰۵ص ،۲۱ ج ،۱۴۰۵، ي محقق بحران2؛۶۲۴، ۱۴۲۳، يسبزوار
توانند در هـر زمـان اقـدام بـه       ه طرفين قرارداد مي   كود جايز است    عقد مضاربه از عق   

ين نماينـد،    اتمام قرارداد مع   ي را برا  ي چنانچه زمان مشخص   ،ني بنابرا ؛نديفسخ معامله نما  
ـ    ؛۳۸۱ص،  ۱۴۰۳ ،يمحقق حلـ  (آور نخواهد بود     الزام د ي شـه ؛۱۲ص، ۱۴۱۰ ،ي فاضـل آب
 محقـق  ؛۶۲۵ص، ۱۴۲۳، ي محقق سبزوار  ؛۵۵۳ص،  ۱۴۱۱ فهد،  ابن ؛۱۳۰، ص ۱۴۱۱ اول،
، ۱۳۹۴،  ينجفـ (داند    اين نظريه را اجماعي مي     جواهر صاحب   .)۲۰۵ص،  ۱۳۶۳ ،يبحران
 و قبـل از     نيـست آور   اسـت، گرچـه الـزام     ح  ي صـح  ين شرط ي البته اشتراط چن   .)۳۴۱ص

 منع از تـصرف عامـل   ، و اثر آنخواهند داشت حق فسخ معامله را      ،ادرسيدن زمان قرارد  
  .)همان(گذار است  و سپس در سرمايه سرمايه

شـود و همـان        ديـده نمـي    جـواهر ظاهراً نظريه خالفي در اين مورد تا قبل از صاحب           
، عـروه داند؛ ولي مرحوم طباطبـايي در        ه بيان شد، ايشان اين مسئله را اجماعي مي        كطوري  

                                                           
  .هي ان يدفع االنسان الي غيره ماالً ليعمل فيه بحصة من ربحه. ١
  .ع لتجارة االنسان بمال غيره بحصة من الربحهي عقد شر. ٢
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دانـد   داند، ولي اشتراط عدم فسخ را واجب الوفاء مـي        آور نمي   را الزام » أجل«ه اشتراط   گرچ
دانند، ايـشان     ه چنين شرطي را خالف مقتضاي عقد و باطل مي         كو در مقابل نظريه مشهور      

را مستلزم وفـاي    » المؤمنون عند شروطهم  «اين شرط را خالف اطالق عقد دانسته و عموم          
الي كاگر اشتراط عدم فسخ در ضمن عقد الزم ديگري شرط شـود، اشـ             البته  . داند  به آن مي  

  ).۱۵۸، ص۱۴۲۰ طباطبايي يزدي،(در صحت و لزوم آن نخواهد بود 
  طـال و نقـره،   بودنكوكه، مسين بودن سرماين بودن، معلوم و معي، ع  جاب و قبول  يا
ـ ي بودن موضوع آن و تقسي تجار ،سر مشاع ك صورتم سود به    يتقس  و ن عامـل يم سود ب
  .)۱۴۱همان، ص .ك.ر( قرارداد مضاربه است يط اساسيگذار از شرا هيسرما

 عقـد مـضاربه     يان اصل كسر مشاع از ار   ك صورتم سود به    يط، تقس ين شرا يان ا ياز م 
 در نظر گرفتـه شـود، از قـرارداد    كا مالي عامل ي برايه اگر مقدار ثابت   ك يا  گونه ه ب ،است

ا يـ و  »  عامـل  يدر فرض در نظر مقدار ثابت بـرا        «،بضاعة عنوان   بامضاربه خارج شده و     
در » تحقـق قـصد آن     و   كنظر گرفتن مقدار ثابت براي مال     در صورت در     «،يقرض ربو 

 اساس  بر ،شود  يان مطرح م  يت در سود و ز    ك عنوان مشار  باه  كن اصل   ي ا .)همان(د  آي يم
، يزديـ  يطباطبـاي  ؛۱۷۸ص،  ۱۳۶۲،  د بحرالعلـوم  يسـ ( »ه الغـرم  يـ من له الغنم فعل   «قاعده  
 ي اصـل كن قاعده به عنوان مـال   ي ا .باشد  يم) ۴۳۶ص،  ۱۴۲۱ ،يني امام خم  ؛۵۶ص،  ۱۳۷۸

  .است از جمله مضاربه ي،تكدر عقود مشار
ه ظـاهراً در قـرارداد   كـ  اسـت  يات تجاري عمل راهسب سود از    كگر، اشتراط   يشرط د 

ـ بـه غ  م مورد قـرارداد     ي تعم  كه رسد  ي اما به نظر م    ؛شود  يت م ين شرط رعا  يافل ا كت ر از  ي
  :ر باشديپذ انك از چند راه اميموارد تجار
 يها ي عقد مضاربه به همه بخش     ه به توسعه قلمرو   ك يي استناد به اقوال فقها    :راه اول 

ـ  ا اسـاس   بـر  .)۴۴۴، ص ۱۳۸۶ ،انيموسو (قائل هستند  ياقتصاد ه، در مـضاربه    يـ ن نظر ي
توانـد در   ي مـ يگذار هيه سرماك بل؛ باشد ي امور تجار  ي برا يگذار  هيه سرما كست  يشرط ن 
 بـه نقـل از   ي،رازيارم شـ كـ م(باشـد  »  غيـره   و ي، دامـدار  يشاورزك،  يصنعت«د  يامور تول 

م مــورد مــضاربه بــه همــه نــوع يه تعمــيــ نظر،ني بنــابرا؛)۳۰۲ص، ۱۴۲۴ ،يهاشــم يبنــ
 يهـا  تيـ ن در سـود فعال از خواهـد بـود و متعاقـد   ي جـا ، دارد يه سودآور ك ييها  تيفعال
  . خواهند بودكيشر  غيره ويدي، توليتجار

ت ك عقد شر  راه با راه اول ندارد؛ انعقاد قرارداد از         ي ماهو  ه تفاوت كن راه   ي ا :راه دوم 
ت اسـت  ك از مـشار يه نوع خاصك باشد  ي تجار يها  تيتواند در فعال    يت م كمشار. است
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ن ا متعاقد ،در حالت اول  .  باشد يدي تول يها  تيا در فعال  يرد  يگ  ي عنوان مضاربه قرار م    باو  
مصداق حالت دوم در    .  خواهند بود  كيشريي   در محصول نها   ، سود و در حالت دوم     در

 قرارداد مزارعه و مساقات بـوده  ـ السالم همي عل ـ نيصدر اسالم در زمان حضور معصوم
ـ  فعالمحـدودة  ،است و در حـال حاضـر    ـ  توليهـا  تي  يا  پـروژه ي، بـه امـور صـنعت   يدي

ـ  ؛افته است ي گسترش    غيره  و يساختمان  در  ي ضـابطه اصـل     كـه  رسـد   يظـر مـ    بـه ن   ي ول
  .ه استي توافق اولي بر مبناييد نهايت در تولك همان مشاري،دي توليها تكشر

ه سـازمان  كـ  يا  بـه گونـه  ؛الـت اسـت  ك عقد و راه انعقاد قرارداد از     ،راهاين   :راه سوم 
سـازمان   خـود ايـن   ، بنـابراين . دارد راي سـودآور هراار انعقاد قرارداد از هـر    يافل اخت كت
ش ي به افزا  يتك مشار يه با انعقاد قراردادها   كنيا ا يبرد و   بار  ك ه موجود را به   يتواند سرما  يم

  .اقدام كننده خود يسرما
طـال  (نار بودن  ي درهم و د   ،شود ي مشاهده م  ها  باتكط مضاربه، آنچه در     يان شرا يدر م 

ع  موضو ،ن شرط يرسد با لحاظ ا    يه به نظر م   كه در مضاربه است     يسرما) كوكو نقره مس  
ن طـال و نقـره   يگزي جـا ي اعتبـار يهـا  ه پولك ي منتفي باشد؛ چرا  ط فعل يمضاربه در شرا  

 يـن نـد و ا ك ي مـ بيـان  اجمـاع  فقطن قول را   ي مستند ا  عروه صاحب   .ستا   شده كوكمس
 را  ي نقـد  يـه ا عمومات ادله، انعقاد مضاربه با مطلق سـرما        زيرداند؛   مي را قابل تأمل     ليلد

 ييطباطبا(داند  مي عي اجما يه عمل به نظر   مقتضي  را ياطاحتن  ايشا گرچه   ،شودميشامل  
  ).۱۴۸ص ،۱۴۲۰ ،يزدي
 مـورد توجـه   كـه رسـد، آنچـه      ميبه نظر   .  مردود شده است   خرين توسط متأ  نظريه اين

 در  كـه  است،   رايج نقد   ،ر به عنوان موضوع مضاربه بوده     دينا درهم و    تعيين يقانونگذار برا 
 بـودن   دينـار  بـر درهـم و       تأكيـد  .باشد  مي دينارو  مصداق آن درهم    ) ع( ائمه زماني شرايط
 يعنـي  خـالص اسـت؛      يالاك و فروش    خريدبودن آن و    دين   در مضاربه، در مقابل      سرمايه
 از موضـوع    نيـز  خـاص    يالكـا  و فـروش     خريـد .  باشد دين تواند  نمي در مضاربه    سرمايه

 در  يعنـي اشـد؛    مطـرح ب   تواند  ميلت  كا و يامضاربه خارج است و با عنوان جعاله، اجاره و          
  .كندميفت يا است، دربتي مقدار ثاكهله خود را كاالو   حقاجرت يا فروشنده، ، صورتاين

  
  هبه

 تحقـق   مجاني تمليك ،در قالب قرارداد هبه   . باشد  مي نيز قرارداد مشتمل بر عقد هبه       اين
ـ  در تعر  يبرخـ  ،)۲۸۳ص،  ۱۴۱۴ اول،   يدهش (نيست با قصد قربت      همراه هك يابد  مي ف ي
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ده يـ ت ناميه وصـ ك معلق بر مرگ    كيه از تمل  كاند   ار برده ك  منجز را به   كير تمل يعب ت ،خود
ط صـحت آن    ي هبه از شرا   پذيرفتن .)۵ج،  ۱۴۱۵،  يد ثان يشه(شود   يز داده م  ييشود، تم  يم

ـ بـا ب ) ره(يزديـ د ي سـ  .)۲۶۰ ص ،۱۴۱۳،يسبزوار(باشد   ياز نظر همه عقالء و فقها م       ان ي
شرط بودن پـذيرش    ،  ضاحيا و   تذكره در   يه عالمه حل  دگايه از د  ين نظر ي بودن ا  ياجماع
دانـد   ي در لـزوم عقـد مـ       پـذيرش ر  ير مشهور را تـأث    يداند و نظر غ    ي را نظر مشهور م    هبه
از  مورد هبـه  ينكها  مگر،ز استي هبه از عقود جا   .)۱۶۳ص،  ۱ج ]تا بي[ ،يزدي ييطباطبا(

صـاحب  . قصد قربت باشـد با   همراهاي باشد و به محارم هبه داده شده  ا  ي بين رفته باشد،  
ن عقـد، لـزوم     يـ ه را كه اصل را در ا      ين نظر ي موارد استثناء ا   زياد بودن  با توجه به     جواهر

ه قابل  ين نظر ي ا ةعرواز نظر صاحب    . داند ي م بهترم،  ييم و موارد جواز را استثناء نما      يبدان
  .)۱۷۰ همان، ص:ك.ر(است خدشه 

  
  قرض

شود و در عـوض،   ي داده ميگري به فرد د   ي قرارداد جهياند كه در نت    مالي دانسته قرض را   
ـ  به ب  ؛)۲۷۲ص ،۱۴۰۸ ،ي طوس ةحمز ابن(د  يآ ي م قرض گيرنده مثل آن به ذمه       ،گـر يان د ي

ـ ه ا به شرط ضمان است؛ ب    يگري مال به د   كيقرض تمل  ه  گيرنـد  ه قـرض كـ ن صـورت  ي
ش يمال خـو  ه  ك يسك به   .مت آن را بپردازد   يا ق يا مثل و    يه خود آن مال     كشود    يمتعهد م 
ـ » مقتـرض  «،رديـ گ  يه آن را مـ    كـ  يسكـ و بـه    » مقـرض  «،نـد ك ي مـ  يگري د كيرا تمل  ا ي

 است كه   اي  عمل پسنديده  ،قرض) ۶۵۲، ص ۱، ج ۱۴۰۹امام خميني،    (نديگو» مستقرض«
كـه  ع نموده است و مقترض موظف است        ين تشر ااز محتاج ي برآوردن ن  برايشارع آن را    
ـ  به ا  )ع( امام صادق  .افتد ي مجلس عقد، اتفاق م    ري كه غالباً در غ     رد نمايد  عوض آن را   ن ي

  .)۳۱۸ص، ۱۴۱۷ د اول،يشه (اند رداد نسبت معروف دادهقرا
اده در ضمن عقد قرض و عدم       يمسئله حرمت قرض و تحقق ربا در صورت شرط ز         

ـ اسـاس روا  د فقها بـر ياده در صورت عدم اشتراط، مورد تأكي زگرفتنحرمت  ات وارده ي
خ يش. قرار گرفته است  ) ۳۵۹ـ۳۵۳ ص ،۱۸، ج ۱۴۰۹ ،ي حرعامل .ك.ر( است   نهين زم يدر ا 
 قرض گرفت و بهتر از آن را بـه     يگريتوان از د   يم«: ديفرما ي م )۱۷۴، ص ۱۴۰۷(ي  طوس

 عـرف و    ءاده جـز  يـ كه پرداخـت ز   برخي از اهل تسنن بين اين     . »او بدون شرط برگرداند   
 مرحـوم   ي ول ؛دانند ياشكال م اند و حالت اول را بدون        ، تفصيل داده  ا نباشد يعادت باشد   

دو را   انـد و هـر     فصيلي بين اين دو حالت قائل نـشده        ت ها  ي و شافع  )همان(ي  خ طوس يش
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ـ فرما ي مـ  ريتحر در   )۲۰۰ ص ]تا  بي[(ي  عالمه حل . دانند يحرام م  در صـورت قـرض    «: دي
اده يـ  چـه ز   ؛ حرام اسـت   ،اده شود يدادن، اعاده مثل واجب است و اگر در قرض شرط ز          

ا از جهت اوصاف بهتر باشد و اگر بدون اشـتراط بازگردانـدن قـرض بـا                 ي و    باشد ينيع
ـ  بازپرداخـت ز ي چه عـرف مقتـض  ؛ نداردي اشكال، همراه باشد يفيا ك ي يش كم يافزا اده ي

 بـه   ،اده همراه باشـد   يكه در عرف بازپرداخت قرض با ز      ، اين به هر حال  . ا نباشد يباشد و   
  . ندارديالست و اشكي اشتراط آن ضمن عقد قرض نيمعنا

ـ  امامين فقهـا  يدر ب «: ديفرما ي م )۱۱۱، ص ۱۴۵بحراني،   (حدائقصاحب   ـ ي  يه اختالف
ن انان متأخر، اجمـاع مـسلم   ا از محقق  ي بلكه بعض  ،ستيم اشترط نفع در قرض ن     يدر تحر 

 را از   ي حرمـت قـرض ربـو      )۵۷۶، ص ۱۴۲۰ (د صـدر  يباالخره شه  .»اند را بر آن دانسته   
  .داند يات شرع اسالم ميضرور
  
  قيتطب

ـ  در اخت  يا  هيشوندگان سرما   افلكافل خانواده، ت  كدر ت : تكافل خانواده  افـل  كت ت كار شـر  ي
ـ  PA در حـساب     يه را به نسبت خاصـ     ين سرما يز ا يافل ن كان ت يدهند و متصد    يقرار م  ا ي
PSA رده و بـه    كـ ار  كـ ه  ين سرما يان با ا  يمتصد. دنده  يافل قرار م  كت ت ك اهداف شر  ي برا

ـ افـل خـود ن  كان تيالبته اگر متصد. نندك يم مين خود تقسي بن شده، سود رايينسبت تع  ز ي
ت عنان خواهد بود و     كت، شر ك نوع مشار  ،دي فراهم نما  يت جار ي فعال ي را برا  يا  هيسرما

كه به  . باشد، خارج خواهد شد    يگذار م   هيق سرما يه تنها از طر   يه سرما كاز عنوان مضاربه    
ـ  ز ؛ باشـد   وجود نداشته  ياوتفت عمل ت  يرسد در ماه   ينظر م   در هـر حـال، سـود بـر          اري
 يكـ ي ي برا يسر مشاع خواهد بود و چون سود ثابت       ك توافق انجام شده به صورت       اساس
هـاي    توسـعه فعاليـت   .  دارد ي، سازگار ي شرع يشود، با مبان    ين در نظر گرفته نم    ياز طرف 

  بخش قبلي توضـيح داده      كه در  اي  يز بر اساس مبان   يآور ن  شركت به هر نوع فعاليت سود     
  . استر يپذ شد، امكان
 اسـت  يسانك به PSAه موجود در ياناً سرما ي از سود و اح    يصيار، تخص ك گريبخش د 

افل پرداخت آن را به عهده     كت ت ك دچار خسارت شده و شر     يا  جه وقوع حادثه  يه در نت  ك
ـ  كـ (شـوندگان     افـل كدگان، ت يـ د ن مال به خسارت   يص ا ي تخص ي برا .گرفته است   كه مال

دهنـد    يالت م كافل، و كان ت ي به متصد  ،) باشند يم) PSA( دوق تبرع  موجود در صن   ييدارا
ز بـا توجـه   يـ ن عمل نيه اكد يازمند هبه نمايها را به افراد ن آن ه و سود  ي از سرما  يه بخش ك
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 سرمايه باقي   زيان سال ن  يدر پا .  نخواهد بود  رو  روبه يل شرع كبا مش  ط هبه يشرا به وجود 
شـوندگان   افـل ك بـه ت ،ه متعلق به افراد است    كني ا  پس از پرداخت ادعاها با توجه به       مانده

، PAده در صـندوق     يـ  خسارت د  ي موجود يالبته در صورت كسر   . پرداخت خواهد شد  
به دست آمده، برداشـت خواهـد        ي اقتصاد يها رمايه و سودي كه در جريان فعاليت      از س 
ـ  از طـرف شـركت تكافـل، قـرض الحـسنه بـه ا              ،شترياز ب ي و در صورت ن    شد ن افـراد   ي
  .اخت خواهد شدپرد

ـ افل از طر  كت ت كه به شر  يص سرما ي تخص ي،افل عموم كدر ت : افل عمومي كت ق عقـد   ي
ز بـه صـندوق برگردانـده       يار نموده و سود ن    كن وجوه   يت با ا  كشر. رديگ  يهبه صورت م  

 ي از سود را به بـر مبنـا    ي سهم است، افل، خود عامل تجارت   كت ت كچون شر  شود و   يم
ا يـ ت بر اساس مضاربه     كار شر ك بيشتر ،ني بنابرا ؛ نمود توافق انجام شده برداشت خواهد    

  .استشركت و عقد هبه 
ـ  مـال را از مالك  ـ  اشاره شـد ي چنانچه در بخش قبل ـ گرچه انسان با قرارداد هبه ت ي

ان عقد هبه رابطه واهـب بـا مـال          يكند و در جر    يخود خارج و به صندوق تكافل هبه م       
 كيـ ه  كافل  كه پول هبه شده، به صندوق ت      كني با توجه به ا    ي ول ؛شود يموهوب له قطع م   

ه كـ  اسـت    ي متعلق بـه همـه افـراد       يموجودپس  شود؛    ي است، هبه م   يت حقوق يشخص
ـ ننده ن ك باشند و چون هبه     يعضو صندوق م   ز از جملـه آنـان اسـت، امـوال موجـود در             ي
ك خواهد  ي شر يگذار سرمايه در سود    ،جهيز تعلق خواهد داشت و در نت      يصندوق به او ن   

ـ ثي با ح،) استيت حقوقي شخصكيه ك(ت كت شريثي حكهني با توجه به ا   .بود ت افـراد  ي
ـ ه ايشـب . ن مطرح نخواهـد شـد   ي شبهه اتحاد متعاقد   ،، متفاوت است  ييبه تنها  ن مـسئله،  ي

 موقـوف  ءز از جهت مورد وقف، جز يه اگر واقف ن   ك. استه  يوقف بر جهت در فقه امام     
، ۱۴۱۴() ره(يد ثـان  يشـه . باشد ال مي كدون اش شهور فقهاي اماميه ب    از نظر م   ،هم باشد يعل
ء موقوف  ه واقف در حال وقف جز     ك يسانكدر بحث از صحت وقف بر       ). ۳۶۴، ص ۵ج

، در واقـع وقـف بـر    ن حالـت يـ در ا «:ديـ گو شود مي ميها ء آنا بعداً جز يباشد   عليهم مي 
نت كين، جهت فقر و مس    ك مثال در وقف بر فقراء و مسا       يرا واقف برا  ي ز ؛باشد جهت مي 

ه متـصف بـه ايـن    كساني است ك منتفع شدن ين وقفيدارد و قصد او از چن      را منظور مي  
ه كـ ت بـين اين   كدر صـحت مـشار    . ستي نظر او ن   مورد ينيباشند و شخص مع    صفت مي 

 ، آن دسته شود   ءه بعداً جز  كء متصفان به جهت وقف باشد يا اين       واقف در حال وقف جز    
  .»وجود ندارد
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ه را يـ ن نظريـ ن قول، ايرش هميز با پذ ي ن )۳۵۳، ص ۱۴۱۹طباطبايي،   (اضيرصاحب  
، ايـن قـول را   مبـسوط  در يخ طوسيداند و به نقل از ش  قول مشهور بين فقهاي اماميه مي     

  .داند اجماعي مي
در صـورت   ،  ت باشـد  كد در امـوال شـر     يـ ت فرد جد  كت، شرا كچنانچه مقررات شر  

 كيت، شـر كر اموال شـر  او هم د،بندد يت مكه با شرك يد، با قرارداد  يت فرد جد  يعضو
  .خواهد بود

ـ  ن يافـل عمـوم   كافل خانواده مطرح شـده در ت      كالبته اگر آنچه در ت      ،ابـد يان  يـ ز جر ي
ت كار شـر ياخت ق قرارداد مضاربه دري از طر سرمايه را   افراد يعني نخواهد داشت؛    يمشكل

ه و سـود   يرماوكيـل مـستند تـا سـ       «ت از طرف اعـضا      كان شر يقرار دهند و سپس متصد    
  .دينه نماي مورد نظر هزيارهاك در ت راكشر

افـل خـانواده از     كه در ت  كـ ص منابع است    ي و خانواده در تخص    يافل عموم كتفاوت ت 
ه به همه   كله    رد و موهوب  يگ  يق هبه صورت م   ي از طر  يافل عموم كق مضاربه و در ت    يطر

رد و يـ گ ي سودآور مورد استفاده قرار مـ   يها  تي در فعال  ،افل تعلق دارد  كت ت ك شر ياعضا
  . شود يم ميشوندگان تقس افلكافل و تكبين متصديان تود س

 ظـاهراً  كـه ، عقد قرض است گردد ميمنعقد  فل  تكادر ضمن قرارداد    كه   ديگريعقد  
 صـندوق تبـرع نتوانـسته       يهـا  كمـك  سود مضاربه و     كه يفل به افراد  تكا كتتوسط شر 
 يـط  عالوه بر شـرا بايد نيز قرارداد اين، در شود مي، پرداخت كندرا برآورده    آنها   نيازهاي
كـت   و شـر   گيـرد  قـرار    مـورد توجـه   له ربا   ئ خاص قرض، خصوصاً مس    شرايط،  عمومي

بـه   قـرارداد مـضاربه،      كـة المـشار    از سـهم   ناشـي كـه   ظاهراً از بودجـه خـود       تكافل كه   
، از  دهـد   گيرنـده مـي     قرض بر آنچه به      اضافه پولي نبايد ،نمايد  ميپرداخت   الحسنه قرض

  .دريافت نمايد او
 ؛باشـند  ي مـ جـايز  عقـود  ء جـز اسـت، فـل  تكـا  اصـلي  عقود  كه هبه    و ود مضاربه عق
 اشتراط عدم فـسخ تـا زمـان         اي  عده نظريه، بنا بر    آورديم فقهيگونه در بخش     همان ولي

 كـه  ي در قـرارداد   ، انجـام شـده    بررسـي توجـه بـه     البتـه بـا      .آور خواهد بود   لزام ا معيني
د ، حـق فـسخ قـرارداد وجـود دار    شـود  ميد  شوندگان منعق   فلتكا با   فلتكا متصديان بين
فـل  تكـا  خـود بـا سـازمان        يرهمكـا ، بـه    توانند  تمايل مي ندگان در صورت    شو فلتكا و

  .دهند پايان
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  يريگ جهينت

 پوشـش   ، آن ي اصـل  هـدف ه  كـ   تشكيل شده  مهيت ب كافل با همان اهداف شر    كسازمان ت 
 ماننـد  ،نيقود معـ ن هدف از ع يدن به ا  ي رس ي برا . است ي در زندگ  ي احتمال هاي  خسارت

افل با توجه   كت ت يلك گرچه   ،نيبنابرا. الت بهره برده شده است    كمضاربه، هبه، قرض و و    
رد، يـ گ ي قـرار نمـ    يين به تنها  ي از عقود مع   يكي كه دارد، در چارچوب      ي خاص اهدافبه  
 ؛ شـده اسـت  يبـردار  ن عقود بهـره ي از ايا عهن، از مجمويدن به هدف تأم  ي رس ي برا يول

 قراردادها را دارا بوده و قرارداد از        يط عموم يد شرا ين قرارداد، با  ين در ا  اعاقد مت ،نيبنابرا
 صورت گرفته به نظر     يبا بررس . ن مورد استفاده در آن، برخوردار باشد      يط عقود مع  يشرا
ه كـ ني نبوده و با توجه به ا      رو  روبه يلك با مش  ي مسائل فقه  نظرن سازمان از    ي ا  كه رسد  يم

 بـه   عمـول  م يهـا   مـه ي از ب  ،شوندگان تعلـق دارد     افلكها به افراد و ت      نهيمازاد بر ادعا و هز    
مـه مرسـوم و     ينار ب كالت در   يكن نوع تش  يجاد ا ي و ا  يالبته طراح . استتر   كيعدالت نزد 

ـ ازمند اطالعات بيمه ني بيها تك شريجاه ن نمودن آن ب يگزي جا ،تيدر نها  ن يـ شتر از اي
  .است يشتري بي و تخصصيق فقهيها و تحق تكشر
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  منابع

  
 . اهللا العظمي المرعشي النجفيآية مكتبةمنشورات : ، قمالوسيله، )ق۱۴۰۸( الطوسي ةحمز ابن
  .ي النشر اإلسالممؤسسة : قم،۲ ج،المهذب البارع ،)ق۱۴۱۱(ي فهد الحل ابن

ـ  ةالحـدائق الناضـر    ،) ق۱۴۰۵(  ميوسف بن احمد بن ابـراه     ي،  يبحران  ة أحكـام العتـر    ي ف
 .ه قمين حوزه علمي وابسته به جامعه مدرسيتشارات اسالم دفتر ان:، قمةالطاهر

 دفتر انتـشارات    ،۲ ج ،ح المسائل يتوض ،)ق۱۴۲۴( ن  يد محمد حس  يسي،  ني خم يهاشم يبن
  . ياسالم
ـ  ة، ترجمـ  »اربردكم و   يمفاه) افلكت (يمه اسالم يب« ،)۱۳۸۷(، محمدصادق   يچودر  ي حب
  .راني ايزكمه مري بهي، سال چهاردهم، نشرمهيفصلنامه صنعت ب، ييرزايم
 التابعـة لجماعـة     يالنـشر اإلسـالم   مؤسسة   :، قم ةيالفقه نيالعناو،  )ق۱۴۱۸(ي  مراغ ينيحس

 .نيالمدرس
ـ ةي الـشرع ر األحكـام  يـ تحر )]تا يب[( ي  وسف بن مطهر اسد   ي، عالمه حسن بن     يحل  ي عل

  .جا ي ب،۱ج ،ةي اإلماممذهب
 .انيلياسماعمؤسسة  :قمجلد، ۲، لةي الوس تحرير،)ق۱۴۰۹( ، امام روح اهللاينيخم

م و نـشر آثـار امـام        ي مؤسـسه تنظـ    : تهـران  ،۱ ج ،عيتاب الب ك ،)ق۱۴۲۱(ـــــــــــــــ  
 .ينيخم
ـ  ب يمهذّب األحكام ف   ،) ق۱۴۱۳ ( يد عبد األعل  ي، س يسبزوار  ،۲۱ ج ، ان الحـالل والحـرام    ي
  .ي اهللا سبزوارةيآ دفتر :قم

 .الصادق تبة كم : تهران،۱ ج،ةيالفق بلغة ،)۱۳۶۲( د بحرالعلوميس
 منـشورات دار    : قـم  ،۳ ج ،ةياللمعـة الدمـشق    ،)ق۱۴۱۱(، محمد بن مكي عاملي      د أول يشه

 .الفكر
 دفتـر انتـشارات     : قم ،۲ ج ،هي االمام  الفقة يه ف يالدروس الشرع  ،)ق۱۴۱۷(ـــــــــــــــ  

 . ه قمين حوزه علمي وابسته به جامعه مدرسياسالم
  .مية المعارف اإلسالمؤسسة :، قممسالك األفهام ،)ق۱۴۱۴(ي د ثانيشه

 مؤســسه : قــم،۲ ج،اســبكه الميحاشــ، )۱۳۷۸(اظم كــد محمــد ي، ســيزديــ ييطباطبــا
 .انيلياسماع
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  ۱۴۷               )ميهفقه اما(سازوکارهاي عملياتي و فقهي  مبتني بر مضاربه از نظر) تكافل(بررسي الگوهاي بيمه اسالمي 

 

 .يالنشر اإلسالممؤسسة  : قم،۵ ج،ي الوثقةالعرو ،)ق۱۴۲۰(ـــــــــــــــ 
 التابعـة   يالنشر اإلسـالم  مؤسسة   : قم ،۹ ج ،اض المسائل ير) ق۱۴۱۹(ي  د عل ي، س ييطباطبا

 .ني المدرسةلجماع
 ي دفتر انتـشارات اسـالم     : قم ،۳ ج ، الخالف)  ق۱۴۰۷(  ، ابو جعفر محمد بن حسن     يطوس

  . ه قمين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس
هـا،   يژگـ يو: افلكصنعت ت ،  )۱۳۸۷ (يويگ  يلياسمعحميدرضا،   ي و ، محمدمهد يعسگر

 .يم اساليش مالين هماينخست: تهران، ش روي پيها ها و چالش فرصت
ـ  مقا يل نظـر  يتحل« ،)۱۳۸۸(ـــــــــــــــ    عمـر در نظـام      يهـا   مـه ي سـاختار ب   يا  سهي

 .۳۲، شياقتصاد اسالم، » متعارفيها مهي اسالم و بيافلكت
 التابعـة لجماعـة     يالنشر اإلسـالم  مؤسسة    : قم ،۲ ج ،كشف الرموز  ،)ق۱۴۱۰(ي  فاضل اآلب 
  .نيالمدرس

 التابعـة لجماعـة   يالنـشر اإلسـالم  مؤسـسة    : قم ،۱ ج ،المهذب) ق۱۴۰۶( بن البراج  قاضي
 .نيالمدرس
 التابعـة  يالنـشر اإلسـالم  مؤسـسة   :قـم ، ۲۱، ج الناضـرة الحـدائق   ،  )۱۳۶۳ (يمحقق بحران 
 ، نيالمدرسلجماعة 

  .انتشارات استقاللقم، ، ۲ج، ع اإلسالميشرا) ۱۴۰۳(ي محقق حل
ـ ة  ي اإلسـالم  دراسـات قسم ال  : تهران ،۲ ج ،المختصر النافع  ،)ق۱۴۱۰(ـــــــــــــــ    يف
  .مؤسسة البعثة
 التابعة لجماعة   يالنشر اإلسالم مؤسسة   : قم ،۱ ج ، األحكام ةيكفا) ق۱۴۲۳(ي  محقق سبزوار 
  نيالمدرس

 با نظام   ين اجتماع يمأمه و ت  ي نظام ب  يقي تطب يبررس« ،)۱۳۸۵( مهر، محمد حسن     يمحمد
 .، تهران)ع(نامه دانشگاه امام صادق اني، پا» اسالميافلكت
 سـازمان   :، تهـران  )كوكصـ  (ي اسـالم  ي مـال  يابزارهـا  ،)۱۳۸۶( د عبـاس  يان، سـ  يسومو

  .يشه اسالميانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند
  .، مجموعه مقاالت دومين همايش دو ساالنه اقتصاد اسالمي)۱۳۸۰(ميرجليلي، سيد حسين 

  .ةيماإلسالدار الكتب :  تهران،۲۶ ج،جواهر الكالم، )ق۱۳۹۴( خ محمد حسني، شينجف
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