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  چكيده

شركت و نهاد تكافل با همان اهداف شركت بيمه يعني به منظور پوشش خسارات و خطرهاي احتمالي در آينده 
و  ها شوندگان را در سود حاصل از فعاليت شده است كه عالوه بر رسيدن به چنين هدفي، تكافلطراحي 

تكافل خانواده مبتني بر مضاربه و تكافل عمومي مبتني بر مضاربه، . نمايد هاي سودآور شريك مي گذاري سرمايه
ها بر اساس عقود معينِ مضاربه،  گوگرچه اين ال. اند هايي از تكافل هستند كه در اين مقاله توضيح داده شده الگو

كنند، عقود مركبي  ها دنبال مي اند؛ ولي با توجه به اهداف خاصي كه اين شركت هبه، قرض و وكالت طراحي شده
ارائه شده نسبت به اين   در اين تحقيق تحليل فقهي. هستند كه با مقاصد هيچ از اين عقود به تنهائي مطابقت ندارد

 به نظر. نمايد ها را تأييد مي اده از روش تحقيق تحليل محتوا انجام شده است، صحت اين الگودو الگو كه با استف
شوندگان در  مندي تكافل كند با توجه به بهره هاي بيمه را تأمين مي رسد تكافل عالوه بر اينكه اهداف شركت مي

  .مازاد حاصله،  با مباني اسالم و عدالت سازگارتر باشد
  مه، تكافل، قرض، هبه، وكالت، مضاربهبي: واژگان كليدي

  

  مقدمه. 1

شود و نقش آن به عنوان پايگاه تامين مالي در بازارهاي  هاي اقتصاد محسوب مي امروزه بيمه يكي از مهمترين بخش
بيمه مسأله جديد و مهمي است كه مجادالت و مناقشات بسياري را به وجود . مالي و غيرمالي غير قابل انكار است

هايي براي اسالمي شدن اقتصاد در جهان اسالم آغاز شد، ابتدا بانكداري  ز اواخر قرن بيستم كه تالشا. آورد
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اسالمي مطرح شد و حذف بهره از عمليات بانكي به عنوان گامي به سوي اسالمي شدن اقتصاد به حساب آمد؛ 
مباحثي را به  هشتاد و ي هفتادها ها با بيمه در دهه مخالفت . سپس اسالمي شدن بيمه مورد بررسي قرار گرفت

اين صنعت  فقهاي مسلمان از زمان معرفي . كرد  حل قابل قبول براي مديريت ريسك مالي مطرح منظور يافتن راه  
ريزي جايگزيني براي بيمه كنوني، تالش زيادي  اين زمينه دست به قلم شدند و براي طرح به جامعه مسلمين، در 

هاي تكافل را پيشنهاد دادند كه اين راه  هاي مختلفي به بحث گذاشته و الگو در كنفرانسها اين مسأله را  آن. كردند
كه انتقاد از   در حالي. نمايد حل بر اساس هبه، مضاربه و وكالت بوده و زمينه فعاليت بيمه اسالمي را فراهم مي

عتقد به وجود تقاضا براي هاي صنعت تكافل امري نسبتاً عادي بوده است، بسياري از كساني كه م توانمندي
ها و  گذاري در طرح هاي خود براي سرمايه اند با اختصاص سرمايه محصوالت و خدمات اسالمي هستند، توانسته

همچنين سرعت رشد صنعت تكافل دليل محكمي براي آغاز . هاي تكافل، درستي ادعاي خود را ثابت كنند نوآوري
  ). 3، ص2007جعفر، (ل شده است همكاري منتقدان تكافل در توسعه صنعت تكاف

» شركت بيمه اسالمي با مسئوليت محدود«به نام ) سودان(در خارطوم  1978نخستين شركت بيمه اسالمي در سال 
). 2، ص2005عتيق الظفرخان، (هاي وابسته به بانك اسالمي فيصل سودان تاسيس شد  و به عنوان يكي از شركت

و در كشورهاي مختلف اسالمي  نود و هشتادهاي  در دهه) تكافل(يمه اسالمي هاي ب اين مسير بسياري از شركت در  
عبدالوهاب، . (تاسيس شدند و با موفقيت به كسب و كار خود ادامه دادند) كشور جهان 22در بيش از (غير اسالمي 

  ).1، ص2007لوئيس و حسن، 
ظاهر ادله را دال بر مستقل بودن و  اگر چه در بين فقهاي اماميه مخالفت كمتري با بيمه رايج شده و برخي

اما هنوز از طرف ايشان، شرعي بودن تكافل، مورد ) 609، ص2،ج1409امام خميني، (دانند  مشروعيت آن مي
هائي است كه اين صنعت را از صنعت بيمه  صنعت تكافل يا بيمه اسالمي داراي ويژگي. بررسي قرار نگرفته است

هاي بيمه رايج از شفافيت مالي برخوردار  هاي تكافل در مقايسه با عمليات ملياتبراي مثال ع. كند رايج متمايز مي
گذاري نيز سهيم  نويسي و سود سرمايه شوندگان در مازاد پذيره بوده و همچنين بر خالف بيمه رايج در تكافل تكافل

ور بكارگيري الگوهاي تكافل هاي آن به منظ هاي تكافل و بررسي شرعي بودن فعاليت ي الگو بنابراين مطالعه. هستند
هاي منحصر  ها و افراد جامعه به عنوان جايگزين بيمه رايج با توجه به ويژگي براي تحت پوشش قرار دادن شركت

اين تحقيق به دنبال آن است تا با استفاده از روش تحقيق . تواند به شكوفاتر شدن اقتصاد منجر شود به فرد آن مي
هاي تكافل  ررسي اسناد و مدارك به منظور شناخت الگوهاي مورد استفاده شركتبراي ب(ي چند موردي  مطالعه

، ضمن تشريح الگوهاي تكافل مبتني بر مضاربه، )براي تحليل فقهي الگوهاي شناخته شده(و تحليل محتوا ) دنيا
وشش مخاطرات هاي آن با بيمه رايج به اين سوال پاسخ دهد كه آيا براي پ تشريح سازوكارهاي عملياتي و تفاوت

در اين تحقيق براي پاسخ به اين سوال، بعد از بررسي . احتمالي، اين ساز و كار از ديدگاه فقه اماميه شرعي است؟
هاي عملياتي تكافل مبتني بر مضاربه پرداخته شده و  ي تكافل با بيمه رايج به تشريح الگو صنعت تكافل و مقايسه

گيري  در نهايت در نتيجه. فقه اماميه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است در نهايت انطباق سازوكار اين الگوها با
كند،  با توجه  هاي بيمه را تأمين مي شود كه الگوهاي تكافل مبتني بر مضاربه عالوه بر اينكه اهداف شركت بيان مي
  .و منطبق با فقه اماميه استشوندگان در مازاد حاصله، با مباني اسالم و عدالت سازگارتر بوده  مندي تكافل به بهره
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  :پيشينه تحقيق - 2

در زمينه بررسي و تبيين سازوكارهاي تكافل مبتني بر مضاربه، در بعضي از منابع مرتبط با تكافل اعم از كتاب و 
  :اند؛ مهمترين اين منابع عبارتند از الگوها تشريح شده  نامه توضيح داده شده و اين مقاله و پايان

به  "بررسي تطبيقي نظام بيمه و تامين اجتماعي با نظام تكافلي اسالم"نامه با عنوان  در پايان) 1385(محمدي مهر .1
هاي تكافل را به  تبيين ماهيت و اهميت تعاون و تكافل در جامعه پرداخته و سازوكارهاي برخي از الگوهاي شركت

  ).1385مهر،  محمدي(صورت كلي آورده است 
 "هاي پيش رو ها و چالش ها، فرصت صنعت تكافل، ويژگي"ر مقاله با عنوان د) 1387(گيوي  عسگري و اسمعيلي .2

اند كه صنعت  هاي تكافل خانواده در جهان پرداخته و نتيجه گرفته به تشريح سازوكارها و وضعيت فعلي شركت
راگير هاي منحصر به فردش، به عنوان صنعتي پر سود به سرعت در حال رشد و ف بيمه اسالمي با توجه به ويژگي

 ).35-55، ص1387گيوي، عسگري و اسمعيلي(شدن است 

هاي عمر در نظام  اي ساختار بيمه تحليل نظري مقايسه"در مقاله با عنوان ) 1388(گيوي  عسگري و اسمعيلي .3
فصلنامه اقتصاد اسالمي به مقايسه تكافل خانواده و بيمه عمر رايج  32در شماره  "هاي متعارف تكافلي اسالم و بيمه

 ).1388گيوي،  عسگري و اسمعيلي(اند  ها پرداخته شده آن  نظر منافع و محصوالت ارائهاز 

 "ها و آينده تكافل روندها، فرصت: بيمه اسالمي"در فصل هشت كتاب با عنوان ) 2007(در انگليس سهيل جعفر  .4
 ).2007جعفر، (ي برخي از الگوهاي رايج تكافل بحث كرده است به طور ناقص درباره

: هاي بالقوه تكافل در پاكستان فرصت"ي مقطع دكتري با عنوان  نامه در پايان) 2009(ستان وحيد اختر در پاك .5
بيني ميزان  رايج به پيش  ي آن با بيمه با بررسي وضعيت بازار تكافل در دنيا و مقايسه "آفرين و عملياتي الگوي تحول

تكافل و بيمه رايج   نامه خود كه به مقايسه يانموفقيت اين صنعت در پاكستان پرداخته است و در بخشي از پا
 ). 2009اختر، (هاي تكافل داده است  پرداخته است، توضيحاتي در مورد الگوهاي رايج مورد استفاده شركت

ي اسالمي، الگوهاي  بيمه"در نشريه ساندربيرد با عنوان  2007اي نيز توسط لوئيس و همكاران او در سال  مقاله .6
اين مقاله به بررسي سازوكار الگوهاي . به چاپ رسيده است "دات شرعي و راهكارهاي پيشنهاديكسب و كار، ايرا

 ).39-58، ص2007لوئيس، وهاب و حسن، (عملياتي تكافل از نظر فقه اهل سنت پرداخته است 

چ ها بررسي شده است و هي همانطور كه مشخص است در تحقيقات گذشته سازوكار الگوهاي مورد استفاده شركت
به -ها را مورد بررسي دقيق  ها به طور كامل عقود مورد استفاده در اين الگوها و چگونگي تركيب آن كدام از آن

ها را  اين تحقيق عقود مورد استفاده و چگونگي تركيب آن. قرار نداده است - خصوص به لحاظ انطباق با فقه اماميه
ها، به صورت اجتهادي به بررسي منطبق بودن اين  تبيين آني تكافل بررسي و پس از  در الگوهاي مبتني بر مضاربه

  .تركيب و سازوكارهاي مورد استفاده با فقه اماميه پرداخته است
1مفهوم تكافل و صنعت تكافل. 3

 

باشد كه  گرفته شده است و به معناي ضمانت مشترك مي) »كفالت«از واژه عربي (واژه تكافل از قرآن و سنت 
در عمل تكافل به عنوان روشي مبتني . باشد ياري دو جانبه ميان اعضاي گروه مشخصي مي هدف آن نيز مشاركت و
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. گردد ها مطرح مي هاي احتمالي وارد بر هر يك آن بر ضمانت مشترك اعضاي يك گروه در برابر ضرر و زيان
مشترك اتفاق  اي ايجاد شود، بر ضمانت و وثيقه اعضاي گروه مذكور در صورتي كه براي فردي مشكل و حادثه

تمامي اعضاي گروه . پردازند نظر داشته و مجموع منابع جمع شده را براي جبران خسارت به فرد ضرر ديده مي
اين واژه را ضمانت طرفيني يا  در بعضي منابع . گيرند تا فرد نيازمند را حمايت نمايند تالششان را به كار مي

  ). 512، ص2006 الدين، صالح(اند  مسئوليت مشترك نيز بيان كرده
ايجاد  تكافل خانواده يعني . و تكافل خانواده  شود؛ تكافل عمومي هاي تكافل به دو دسته تقسيم مي عمل شركت

ها، و اين نوع پوشش در ارتباط با زندگيشان  هاي آن اي از افراد، و يا خانواده مصونيت و امنيت براي فرد، مجموعه
ايجاد مسئوليت به منظور   باشد كه هدف آن ر مالي مبتني بر اصول تعاون مياين نوع از تكافل يك سازوكا. باشد مي

  به خدمات بيمه اسالمي). 2006خانزاده، (شونده است  ها، يتيمان و ديگر وابستگان شخص تكافل حمايت از بيوه
  .شود  گفته مي  غير از اين تكافل عمومي

اين . باشد ارائه خدمات و محصوالت تكافل مي ي متصديان كسب و كار شامل كليه "صنعت تكافل"اصطالح 
كنند،  نويسي مي اي از محصوالت تكافل پذيره ي طيف گسترده كه براي ارائه 2هاي بيمه مستقيم صنعت شركت

هاي بيمه اتكائي و تكافل  كنند و شركت كه تعداد محدودي از محصوالت تكافل را ارائه مي 3هاي بيمه رايج شركت
ها نيز با پرداختن به كسب و كار تكافل و توزيع محصوالت تكافل در حال تبديل  بانك. گيرد اتكائي را در بر مي

و مديران   هاي بيمه اتكائي، اتحاديه بيمه  4همچنين دالالن. باشند   شدن به بازيگران فعال در عرصه اين صنعت مي
  ).4-3، صص2007جعفر، (  ها از فعاالن صنعت تكافل هستند صندوق

هاي  ، تعداد شركت2000از اواسط دهه . تشكيل شده بود  فقط از تعدادي شركت 1990در اوايل دهه  اين صنعت
تكافل افزايش يافت و كسب و كار بيمه اسالمي بشدت رونق گرفت؛ كه اين رشد هم از نظر تخصصي و هم از 

گيوي و  اسمعيلي(ده است هاي اسالمي مرتبط با بيمه بو گذاري نظر رقابت تا حدي به بركت تداوم رشد سرمايه
  ).35- 55، صص1387عسگري، 

  هاي تكافل در مقايسه با بيمه رايج ويژگي. 4

ها، و سطح محصوالت و خدمات به صورت تطبيقي  در اين بخش بيمه رايج و تكافل در دو محور اهداف و انگيزه
يت قرارداد، منابع قوانين و اين بررسي تطبيقي در محور اول با تبيين ماهيت كسب و كار، ماه. شود بررسي مي

در محور دوم نيز بيمه رايج و تكافل در شش شاخص ميزان . گيرد مقررات و مبتني بودن بر اصل تعاون صورت مي
گذاري وجوه، التزامات و منافع، ارزش بازخريد، توزيع مازاد و منافع، حق راي و حق  شفافيت در عملكرد، سرمايه

  .شوند سه ميشركت در مجمع عمومي با هم مقاي
  ها اهداف و انگيزه. 1- 4

هاي زير  توان به طور خالصه با توجه به شاخص هاي ميان بيمه رايج و تكافل در اين محور را مي مهمترين تفاوت
  ):1جدول شماره)(18-21، صص2003؛ باهللا، 125-126، صص2005عبيداهللا، (تبيين نمود 
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انگيزه كسب سود است و به سهامداران و مالكان اين  كسب و كار بيمه رايج مبتني بر :ماهيت كسب و كار .1
كند تا بازده خود را به حداكثر برسانند؛ اما تكافل مبتني بر انگيزه حمايت و تأمين رفاه اجتماعي  ها كمك مي شركت
  . ي او است شونده و خانواده تكافل

  

 تكافل  بيمه رايج محور مقايسه

 .سود استمبتني بر انگيزه كسب  ماهيت كسب و كار
مبتني بر انگيزه حمايت و تأمين رفاه اجتماعي 

 .ي او است شونده و خانواده تكافل

 ماهيت قرارداد

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

شوندگان براي تقسيم  قراردادي است بين تمام تكافل
 .حمايتمخاطرات خود و مشاركت در 

منابع قوانين و 

 مقررات

در نتيجه تجارب كسب و كار، تفكرات بشري، 
 .ها و فرهنگ آن كشور است ادبيات قضايي، پايگاه

و نظرات و فتاواي ) قرآن و سنت(مبتني بر وحي الهي
هاي فقهي موجود در اين  شرعي علما و كميته

 .هاست شركت

مبتني بودن بر اصل 

 تعاون

گر با هم يكي نيست و  يمهمنافع بيمه گذار و ب
 .تعاون واقعي وجود ندارد

ها  گر؛ در كليه خسارت اعضا هم بيمه گذارند و هم بيمه
 .شوند و در انتقال مخاطره نيز مشاركت دارند شريك مي

 بيمه رايج در مقايسه با تكافل - )1(جدول شماره 

هاي احتمالي  ها هستند كه براي پوشش مخاطره هنام مشتريان همان خريداران بيمه  در بيمه رايج، :ماهيت قرارداد .2
در حقيقت اين يك قرارداد بيع است كه . كنند خود و يا خانواده خود يا غيره به شركت بيمه حق بيمه پرداخت مي

اما تكافل يك قراردادي است ميان تمام . كند گذار از او پول دريافت مي گر در قبال پوشش ريسك بيمه بيمه
 راي تقسيم مخاطرات خود؛ شوندگان ب تكافل

قوانين و مقررات بيمه رايج در نتيجه تجارب كسب و كار، تفكرات بشري، ادبيات  :منابع قوانين و مقررات .3
و نظرات و ) قرآن و سنت(مقررات تكافل مبتني بر اصول اسالمي . ها و فرهنگ آن كشور است قضايي، پايگاه

توانند مواردي را از  مراجع قانوني مي. هاست اين شركت هاي فقهي موجود در فتاواي شرعي علما و كميته
 . ها براي سيستم تكافل، به كار گيرند هاي بيمه رايج بگيرند و با تعديل و اصالح آن شركت

گر؛ در  در تكافل كه بر اصل تعاوني استوار است، اعضا هم بيمه گذارند و هم بيمه :استوار بودن بر اصل تعاون .4
  ).92، ص1380ميرجليلي،(شوند و در انتقال مخاطره نيز مشاركت دارند  ميها شريك  كليه خسارت

 سطح خدمات و محصوالت. 2- 4

كنند در شش شاخص زير  مقايسه بيمه رايج و تكافل به لحاظ كيفيت خدمات و محصوالتي كه به مشتريان ارائه مي
  ):18-21، صص2003؛ باهللا، 125-126، صص2005عبيداهللا، (صورت گرفته است 

هاي  همچنين شركت. در بيمه رايج، در رابطه با موضوع اصلي قرارداد عدم اطمينان وجود دارد :شفافيت و افشاء .1
ها  به همين خاطر از عمليات(دهند  شوندگان قرار نمي بيمه به هيچ وجه اطالعات ريز خود را در  اختيار عموم بيمه
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هاي بيمه رايج عدم افشاء و  بنابراين در شركت). شود هاي بيمه با نام جعبه سياه ياد مي هاي شركت و فعاليت
  . شفافيت وجود دارد

گيرد، قرارداد تكافل  شوندگان قرار مي ي اطالعات در اختيار تكافل هاي تكافل، به اين دليل كه همه در شركت
ها  و فعاليتدهد  شوندگان قرار مي هاي تكافل اطالعات را به صورت شفاف در اختيار تكافل شركت. تر است شفاف

 .تر از بيمه رايج است هايش كامالً شفاف و عمليات

هاي بيمه عمر و عمومي در ابزارهاي با نرخ بهره  در بيمه رايج وجوه مربوط به صندوق :گذاري وجوه سرمايه .2
كنند به ناچار سراغ  هاي بيمه وقتي خود را بيمه اتكايي مي گاهي شركت(شوند  گذاري مي ثابت نيز سرمايه

ها در امور و  حتي بعضي از اين شركت. كنند اي بايد بروند كه از اين ابزارها استفاده مي هاي بيمه اتكايي شركت
اما در كسب و كار ). كنند گذاري مي نيز سرمايه... ها و  هاي شبانه، قمارخانه هاي غير شرعي از قبيل باشگاه برنامه

گذاري  سرمايه كنند،  كار مي... ضاربه و وكالت و اجاره و ي وجوه در ابزارهاي شرعي كه با مباني م تكافل، همه
 .شوند مي

توانند در صورت بروز خطر ذكر شده در قرارداد كل پولي را كه  گذاران مي در بيمه رايج، بيمه :التزامات و منافع .3
تكافل خانواده،  در. تواند ادعا داشته باشد اما در صورت عدم رخداد نمي. نامه آمده است، درخواست كنند در بيمه

  ،)شود كه از صندوق مخاطره پرداخت مي(گر  تواند كل مقدار در تعهد تكافل شونده به هنگام بروز خطر مي تكافل
اما اگر تا زمان . كننده و سهم خود از سود كسب شده تا آن زمان را از شركت بگيرد كل موجودي حساب مشاركت

كننده و سهم خود را از  تواند موجودي حساب مشاركت فقط مي  سررسيد صبر كرد و خطر پوشش داده رخ نداد،
 .سود تا آن زمان، درخواست كند
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 تكافل  بيمه رايج محور مقايسه

 شفافيت و افشاء

هاي بيمه رايج عدم افشاء و شفافيت  در شركت
 ).اند به جعبه سياه تشبيه شده(وجود دارد 

هاي تكافل اطالعات را به صورت شفاف در  شركت
ها و  دهد و فعاليت شوندگان قرار مي تيار تكافلاخ

هاي بيمه رايج  تر از شركت هايشان كامالً شفاف عمليات
 .است

 گذاري وجوه سرمايه

ها وجوه را در  گاهي اوقات و بعضي از شركت
گيرند و از  هاي غير شرعي به كار مي امور و برنامه

 .كنند ي ثابت استفاده مي ابزارهاي با بهره

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

 التزامات و منافع

گذاران در صورت بروز خطر كل پولي را كه  بيمه
اما در صورت . گيرند نامه آمده است، مي در بيمه

 .توانند ادعا داشته باشند عدم رخداد نمي

د در صورت بروز خطر  كل مقدار توان شونده مي تكافل
كه از صندوق مخاطره پرداخت (گر  در تعهد تكافل

كننده و سهم  كل موجودي حساب مشاركت  ،)شود مي
. خود از سود كسب شده تا آن زمان را از شركت بگيرد

اما اگر تا زمان سررسيد صبر كرد و خطر پوشش داده 
تواند موجودي حساب  فقط مي  شده، رخ نداد،

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

 ارزش بازخريد

گذار بخواهد قبل از سررسيد، از بيمه  اگر بيمه
كه از -شركت بيمه به او مقداري پول   خارج شود،

 -گر كمتر است هاي او به بيمه مجموع پرداختي
 .پرداخت خواهد كرد

وجودي در تكافل اگر كسي بخواهد خارج شود تمام م
به عالوه ) كننده حساب مشاركت(حساب شخصي او 

سهمش از كل سود تا آن موقع، به او بازپرداخت 
شود و متصدي تكافل فقط يك مقدار ناچيز بابت  مي
 .كند اندازي شركت و مديريت وجوه از او كسر مي راه

 .گذار تعارض وجود ندارد گر و بيمه منافع بيمهبين  .گذار تعارض وجود دارد گر و بيمه بين منافع بيمه توزيع مازاد و منافع

حق راي و حق 

شركت در مجمع 

 عمومي

اعضا حق راي و حق شركت در مجمع عمومي 
براي انتخاب هيات مديره و نيز مالحظه 

 .هاي ساليانه و ترازنامه را دارند حساب

در بيشتر موارد اين قبيل تسهيالت براي شركت 
 .اي رايج وجود نداردكنندگان در برنامه هاي بيمه ه

  بيمه عمر رايج در مقايسه با تكافل خانواده - )2(جدول شماره 

شركت بيمه به او   گذار بخواهد قبل از سررسيد، از بيمه خارج شود، اگر بيمه  در بيمه رايج، :ارزش بازخريد .4
در تكافل اگر كسي . پرداخت خواهد كرد -گر كمتر است هاي او به بيمه كه از مجموع پرداختي-مقداري پول 

عالوه بر ) كننده حساب مشاركت(بخواهد از پوشش شركت تكافل خارج شود، تمام موجودي حساب شخصي او 
شود و متصدي تكافل فقط يك مقدار ناچيز بابت طراحي و  سهمش از كل سود تا آن موقع به او بازپرداخت مي

  . كند مديريت وجوه از او كسر مي
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در قرارداد تكافل نه تنها اما . داردگذار تعارض وجود  گر و بيمه بين منافع بيمه بيمه رايج در :توزيع مازاد و منافع .5
گذاري نيز به نسبت سهمشان از كل  شوندگان در مازاد شريكند بلكه از تمام منافع حاصل از سرمايه تكافل

   .تكافل سهم خواهند برد حق
پردازند، حق راي و  حق بيمه تعيين شده را مياعضائي كه حداقل  :حق راي و حق شركت در مجمع عمومي .6

هاي ساليانه و ترازنامه را دارند؛ در  حق شركت در مجمع عمومي براي انتخاب هيأت مديره و نيز مالحظه حساب
، 1378چودري، (هاي رايج وجود ندارد  هاي بيمه بيشتر موارد اين قبيل تسهيالت براي شركت كنندگان در برنامه

  ).81ص
  اي عملياتي تكافل مبتني بر مضاربهه الگو. 5

هاي خود  ها شامل افرادي هستند كه ريسك اين نوع بيمه  .هاي تعاوني رايج است تكافل تا حد زيادي شبيه به بيمه
هاي اخير بازار تكافل به علت افزايش سطح آگاهي  در سال. كنند را بر مبناي مشاركت ميان يكديگر تقسيم مي

گيري چند مدل متفاوت بر مبناي عقود  اين منجر به شكل جهي برخوردار بوده است و مشتريان از رشد قابل تو
دهنده مهارت، محيط و محدوده و حتي مكتب فكري متفاوت  ها نشان اين مدل هر يك از . اسالمي شده است
ه به صورت هايي هستند ك در عمل دو الگوي وكالت و مضاربه مهمترين الگو. كنندگان آن است طراحان و استفاده

هاي مختلف متفاوتند اما مباني، فرايند  شكل عملياتي خود اين دو الگو نيز در شركت. اند تجاري به كار گرفته شده
كنند  تكافل خانواده و تكافل عمومي كه با الگوي مضاربه كار مي در ادامه . و نحوه كلي كار اين الگوها يكسان است

  :تشريح خواهد شد
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  تكافل خانواده) الف
اندازي فعاليت تجاري  هاي راه هزينه) صاحبان سهام شركت(متصدي تكافل : كند اين الگو مبتني بر مباني زير كار مي

- اين كار بر اساس قرارداد مضاربه . گذاري داشته باشد سهمي در بخشي از مازاد و سود سرمايه كند تا را تأمين مي
كنندگان يا  مشاركت(كننده سرمايه  ل و تأمينبين متصدي تكاف - كه يك قرارداد تجاري اسالمي است

شوندگان كساني هستند كه به منظور پوشش خود در  كنندگان يا تكافل مشاركت. پذيرد صورت مي) شوندگان تكافل
ركن اول : تر در تكافل دو ركن وجود دارد به عبارت روشن. كنند برابر خطرهاي احتمالي در اين برنامه مشاركت مي

ركن دوم . ست كه موظف است عمليات مربوط به اداره شركت تكافل را انجام دهدمتصدي تكافل ا
اينها كساني هستند كه به منظور پوشش خود در مقابل خطرات . هستندشوندگان  يا تكافلكنندگان  مشاركت

يا شركت  فردهاي رايج كه  اين نوع از بيمه با بيمه. دهند احتمالي، خود را نزد شركت تكافل زير پوشش قرار مي
  .كند، متفاوت است با پرداخت يك حق بيمه تا سقف مشخصي بيمه ميخود را 

بخش عمده اين وجوه به حساب . شود شوندگان به دو بخش تقسيم مي در تكافل خانواده، حق تكافلِ تكافل
اب ويژه مانده نيز به حس شود و بخش كوچكتر باقي منتقل مي -هاست كه متعلق به آن- PA(5(كنندگان  مشاركت

نويسي مورد  هاي پذيره واريز خواهد شد كه اين وجوه براي پرداخت ادعاها و هزينه) PSA( 6شوندگان تكافل
متصدي . شوند گذاري مي در ابزارهاي مالي شرعي سرمايه PSAو  PAهاي  كل وجوه حساب. گيرد استفاده قرار مي

شريكند و اين سود بر اساس نرخي كه از قبل  PAگذاري وجوه حساب  شونده در سود حاصل از سرمايه و تكافل
براي پرداخت ادعاها مورد استفاده قرار  PSAوجوه و سود حساب . شود ها تقسيم مي بر آن توافق شده است بين آن

تجويز شده  PSAنويسي بيش از ميزان وجوهي است كه براي حساب  هاي پذيره گيرد؛ اما گاهي ادعاها و هزينه مي
شونده  الحسنه به تكافل يا پرداخت وام قرض PAواقع كسري به وجود آمده با برداشت از حساب بود كه در اين م

  . جبران خواهد شد
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تجويز شده  PSAنويسي كمتر از ميزان وجوهي است كه براي حساب  هاي پذيره در حالتي نيز كه ادعاها و هزينه
در الگوي تكافل . شوندگان تقسيم خواهد شد متصدي تكافل و تكافل بين) نويسي مازاد پذيره(مانده  بود، ميزان باقي

هاي شركت، او را در اين مازاد  مبتني بر مضاربه ، براي افزايش انگيزه متصدي در  مديريت كاراتر حساب
  .كنند نويسي شريك مي پذيره

ساياريكات تكافل مالزي اجرا  جريان وجوه نقد را در الگوي تكافل خانواده مبتني بر مضاربه كه در شركت 1نمودار
حساب . شود منتقل مي PSAو  PAشوندگان به دو حساب  بر اين اساس حق تكافل تكافل. دهد شود نشان مي مي

PSA گيرد و حساب  حساب مديريت ريسك است كه براي پرداخت ادعاها مورد استفاده قرار ميPA  نيز متعلق به  
  

شود و بقيه نيز به حساب  واريز مي PAشوندگان به حساب  كافلتكافل ت بخش عمده حق. تكافل شوندگان است
PSA درصد حق تكافل به حساب  80براي مثال(شود  منتقل ميPA   درصد به حساب  20وPSA شود منتقل مي .(

شوند و سود حاصل از اين  گذاري مي وجوه هر دو حساب به طور مشترك در ابزارهاي شرعي سرمايه
مازاد نيز متعلق به همه . شود ها تقسيم مي ها ميان آن يزان سرمايه اوليه حسابگذاري به نسبت م سرمايه
در پايان مدت . گذاران است كه متصدي تكافل هم بر اساس نرخ از قبل توافق شده در آن سهيم است سرمايه

  .شوندگان داده خواهد شد به همراه سود آن به طور يكجا به تكافل PAقرارداد همه وجوه حساب 
كه بر -اي كاربردي از نحوه جريان وجوه نقد سال اول فعاليت شركت تكافل را  نمونه 3ادامه، جدول شمارهدر 

تكافل  هزار واحد حق 100در اين مثال، شركت در سال اول . دهد نشان مي -كند اساس الگوي مضاربه كار مي
هزار واحد آن به  20و  PAساب هزار واحد آن به ح 80  درصد، 20و  80كند كه بر اساس نرخ  آوري مي جمع

شوند  گذاري مي هزار واحد با هم در ابزارهاي اسالمي و شرعي سرمايه 100كل اين . شود واريز مي PSAحساب 
فرض كنيد كه . به دو حساب تعلق خواهد داشت 20و  80كه سود حاصل نيز بر اساس همين نسبت مشاركت 

 هالگوي تكافل خانواده مبتنی بر مضارب: ۱نمودار

 59، ص 2008اختر، 

۸۰% ۲۰% ۸۰% ۲۰% 

  سود

گذاري وجوه  سرمايه

 صندوق تكافل

  شونده تكافل

 

  متصديان تكافل

 )سهامداران(

 

 شوندگان ساب تكافلح

)PA( 

/ پرداخت ادعاها: شود كسر مي

ذخيره / نويسي هاي پذيره هزينه

  احتياطي

شوندگان  حساب ويژه تكافل

)PSA( 

 

  كنندگان حق تكافل مشاركت

 شوندگان تكافل

 

متصديان تكافل 

 )سهامداران(

 

  نويسي مازاد پذيره
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 )اول سال(برنامه تكافل خانواده : ۳جدول شماره

هزار  2و  PAهزار واحد از اين سود به حساب   8نابراين ب. درصد سود داشته است 10گذاري شركت  سرمايه
هزار واحد  88به  PAها، ميزان وجوه حساب  با اضافه شدن اين سود به حساب. رسد مي PSAواحد نيز به حساب 

هاي  درصد و هزينه10) خسارت(براي سال اول نرخ ادعا . هزار واحد خواهد رسيد 22به  PSAو حساب 
ي  هزار واحد بين همه 7شود؛ مازاد موجود به ميزان  هزار واحد در نظر گرفته مي 5000نويسي نيز  پذيره
درصد مازاد  80براي مثال . شوندگان و متصدي تكافل بر اساس نرخ از پيش تعيين شده تقسيم خواهد شد تكافل

پس از . دواريز خواهد ش PSAبه حساب ) هزار واحد 1.4(درصد ديگر  20و  PAبه حساب ) هزار واحد 5.6(
، حساب PAحساب . رسد هزار واحد مي 93.6به  PAشونده مبلغ موجود در حساب  اضافه كردن سهم تكافل

  .افتتاحي سال دوم خواهد بود
  
  
  

. دهد جريان وجوه نقد الگوي تكافل مبتني بر مضاربه را در سال دوم نشان مي نمونه عملياتي براي 4جدول شماره
ها مثل همان سال اول است تنها تفاوت موجود آن است كه آنچه در پايان سال اول باقي  فرآيند جريان حق تكافل

منتقل  PAبه حساب ) كه در در طول يك سال دوم حاصل شده(ي سود آن  به عالوه) هزار واحد 93.6(مانده 
  .هزار واحد در پايان سال دوم خواهد رسيد 196.56به ميزان  PAشود بنابراين كل وجوه صندوق  مي

اي عملياتي براي جريان وجوه نقد الگوي تكافل مبتني بر مضاربه را در سال سوم نشان  نمونه 5جدول شماره
ت موجود آن است كه آنچه در پايان سال تنها تفاو. ها مثل همان سال اول است فرآيند جريان حق تكافل. دهد مي

 واحد 100000:مجموع حق تكافل

 %10  :گذاري بازده سرمايه

  
واحد  80000      :      سهم حساب تكافل  %)20(واحد  20000:              سهم حساب ويژه تكافل

)80(%  
   

 واحد 8000%):                     10(سود  واحد 2000%):                             10(سود 

 واحد 88000:                  مجموع وجوه واحد 22000:                           مجموع وجوه

  
  :شود كسر مي

  )واحد 10000(     %):           10(پرداخت ادعاها 

  )واحد 5000(:               نويسي هاي پذيره هزينه

  
  واحد 7000:                                      مازاد

  واحد 5600%):  80(كنندگان حق تكافل مشاركت 

  

 5600+  88000=واحد  93600: انباشت به حساب تكافل
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 )مسال دو(برنامه تكافل خانواده : ۴جدول شماره

 PAبه حساب ) كه در طول يكسال سوم حاصل شده(ي سود آن  به عالوه) هزار واحد 196.56(دوم باقي مانده 
  .هزار واحد در پايان سال سوم خواهد رسيد 309.816به ميزان  PAبنابراين كل وجوه صندوق . شود منتقل مي

    
  واحد 100000: مجموع حق تكافل

  %10 : گذاري بازده سرمايه

  %)80(واحد  80000:                       سهم حساب تكافل %)20(واحد  20000:                 سهم حساب ويژه تكافل
 واحد 8000%):                                 10(سود  واحد 2000%):                                 10(سود 

 واحد 88000:                               مجموع وجوه واحد 22000                             : مجموع وجوه

  :شود كسر مي

  )واحد 10000%):                  (10(پرداخت ادعاها 

  )واحد 5000(:                 نويسي هاي پذيره هزينه

  واحد 7000   :                                    مازاد

  واحد 5600%):  80(كنندگان حق تكافل مشاركت  

 واحد 5600                                                  

 واحد 93600:        وجوه حساب تكافل در سال دوم 

 واحد 93600:                   تعادل در حساب تكافل 

 واحد 9360%):    10(سود بدست آمده در سال دوم 

 واحد  196560:            انباشت به حساب تكافل   

  
 واحد 100000: مجموع حق تكافل

 %10: گذاري بازده سرمايه

  %)80(واحد  80000:                  سهم حساب تكافل  %)20(واحد  20000:            سهم حساب ويژه تكافل    
 واحد 8000%):                              10(سود  واحد 2000       %):                 10(سود        

 واحد 88000:                            مجموع وجوه واحد 22000:                       مجموع وجوه      

  :شود كسر مي

  )واحد 10000%):                 (10(پرداخت ادعاها 

  )واحد 5000(:                ينويس هاي پذيره هزينه

  واحد 7000:                                       مازاد

  واحد 5600%):   80(كنندگان تكافل مشاركت حق

 واحد    5600                                  

 واحد 93600:      وجوه حساب تكافل در سال سوم 

 واحد196560:                  تعادل در حساب تكافل 

 واحد 19656%):  10(سود بدست آمده در سال سوم 

 واحد    309816:              انباشت به حساب تكافل   
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هايي كه  ي تمامي ريسك توان دريافت كه مازاد به هر ميزان كه باشد بعد از محاسبه ي باال مي از نمونه تبيين شده

افزايش  PAبنابراين هر ساله وجوه حساب . باقي خواهد ماند PAها روبرو است در حساب  با آن PAساب ح
پرداخت  PSAشونده دچار خسارت شود خسارت او از حساب  چنانچه تا قبل از سررسيد دوره، تكافل. يابد مي

  .را دارد PAشونده حق استفاده از حساب  خواهد شد؛ اين در حالي است كه تكافل
  تكافل عمومي)ب

كند تا سهمي در بخشي از  اندازي فعاليت تجاري را تامين مي هاي راه در اين نوع پوشش تكافل نيز متصدي هزينه
اين كار بر اساس قرارداد مضاربه كه يك قرارداد تجاري اسالمي است بين . گذاري داشته باشد مازاد و سود سرمايه

در اين نوع پوشش نيز . شود انجام مي) شوندگان كنندگان يا تكافل ركتمشا(متصدي تكافل و تأمين كننده سرمايه 
شوندگان كساني هستند كه به منظور پوشش خود در برابر خطرهاي احتمالي با متصدي  كنندگان يا تكافل مشاركت

  شوندگان  لدر اين نوع پوشش تكافلي، تكاف  نشان داده شده است 2همانطور كه در نمودار . بندند تكافل قرارداد مي
  

  . كنند حق تكافل خود را به صندوقِ تكافلِ شركت تكافل هبه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: كند شوندگان در اداره وجوه است، اين وجوه هبه شده را به اين صورت مديريت مي شركت نيز كه وكيل تكافل
ها شامل پرداخت  اين هزينه .شود ها در طول دوره از صندوق تكافل كسر مي نويسي و اندوخته هاي پذيره هزينه

. باشد مي 7تكافل عايد نشده و ذخيره مربوط به حق) ادعاها(تكافل اتكائي، پرداخت خسارات تكافل شوندگان  حق

 مضاربه مبتنی بر الگوي تكافل عمومي: ۲نمودار 

 رياگذ سود سرمايه وجوه

الحسنه براي  وام قرض

  پوشش كسري 

  صندوق تكافل

  ها نويسي و اندوخته هاي پذيره كسر هزينه �

 تكافل اتكائي •

 )خسارات(ادعاها  •

تكافل عايد  ذخيره حق(ها  اندوخته •

 )نشده

  مقررات �

 الوصول  دهي مشكوك ب •

  گذاري كاهش در ارزش سرمايه •

  

  

پرداخت 

تكافل توسط  حق

تكافل شوندگان 

بر مبناي عقود (

  )هبه و وكالت

 تكافل شوندگان

  گذاري سرمايه

  

  مازاد

 )به هر ميزان(

  صندوق مالكان شركت

  ودمشاركت در س+ 

  گذاري وجوه اين صندوق درآمد سرمايه+ 

 هاي واقعي مديريت هزينه -

X % از سود  

(100-X)%  از

  سود خالص

 

 25، ص 2008ترميزي، 
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بر اساس مقررات بخش ديگري از اين وجوه براي جبران مطالبات مشكوك الوصول و قسمتي نيز براي كاهش 
  .شود ميگذاري در نظر گرفته  احتمالي ارزش سرمايه

شوندگان و خود، وجوه صندوق تكافل را  تواند به منظور كسب سود بيشتر براي تكافل متصدي تكافل مي
  .گذاري به همين صندوق واريز خواهد شد گذاري كند كه سود حاصل از اين سرمايه سرمايه

افل ميان متصدي اگر وجوه صندوق تكافل براي پوشش موارد ذكر شده كافي نباشد، بر اساس شرط ضمن عقد تك
  .الحسنه بدهد متصدي تكافل موظف است تا به ميزان كافي به اين صندوق وام قرض  شوندگان، تكافل و تكافل

بر (شوندگان و متصدي تكافل  مانده باشد، اين مازاد بين تكافل چنانچه در پايان دوره در صندوق تكافل چيزي باقي
  .تقسيم خواهد شد) اساس نرخ از پيش توافق شده

  تحليل فقهي عقد تكافل . 6

قراردادي كه تحت عنوان تكافل طراحي شده است مشتمل بر تعدادي از عقود معين و معهود در زمان شارع است 
از مجموعه اين عقود هدف اصلي كه عبارت از تأمين در مقابل خطرات . كه عبارتند از مضاربه، هبه، قرض الحسنة

براين گرچه در عقد تكافل از سه نوع عقد مذكور استفاده شده است، ولي بنا. مالي احتمالي است حاصل مي شود
يعني اين قرارداد، با مضاربه كه هدف از آن صرفاً رسيدن به .هدف آن با اهداف هر سه عقد به تنهائي متفاوت است

ليك سود سرمايه گذاري است و هبه كه مقصود از آن بخشش مالي بدون عوض به موهوب له است و قرض كه تم
و . گرچه هدف اصلي تكافل با تركيب اين سه عقد حاصل شده است. مال در مقابل بدل آن مي باشد، تفاوت دارد

عالوه بر اين كه عقد بدون قصد باطل است، عقد از حيث نوع كم و كيف و » العقود تابعة للمقصود«بنابر قاعده 
بر اين اساس در اين قرارداد قصد اصلي ) 367/ 2مكارم شيرازي، ج. (شرايط آن نيز تابع قصد متعاقدين است

متعاقدين ايجاد تأمين در مقابل خطرات احتمالي است؛ تا ضمن بهره مندي از سود سرمايه گذاري خود به اين 
  .هدف نيز نائل آيند

دار لذا الزم است در اين قرارداد، متعاقدين از شرايط عمومي از جمله بلوغ، عقل، اختيار، رشد و عدم فلس برخور
اين شرائط را بررسي نموده و سپس .و شرايط خاص قراردادهاي مضاربه، هبه و قرض، نيز برآن حاكم باشد. باشند

  .ها را بر قرارداد مذكور تطبيق مي دهيم آن
  :عقد مضاربه 

براي تحصيل ) ضرب في االرض(مضاربه در لغت از ضرب مشتق شده است و به معناي مسافرت عامل در زمين 
و قراض . به اعتبار سبب بودن مالك و مباشر بودن عامل در تحصيل ربح است» مفاعله«و كاربرد صيغه ربح است 

نيز كه در فرهنگ اهل عراق به معناي مضاربه است؛ به معناي قطع است يعني سرمايه گذار بخشي از مال خود را 
  .جدا نموده آن را براي تجارت در اختيار عامل قرار مي دهد

طالح عبارتست از اين كه انسان مالي را به ديگري به منظور تجارت بپردازد تا اين كه هر چه مضاربه در اص
  ) 460: 1ج، 1406القاضي ابن براج، (خداوند روزي نمود بين آن دو تقسيم شود 
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ح در تعريف ديگر مضاربه عبارتست از اين كه انسان مالي را به ديگري بپردازد تا آن كه در مقابل حصه اي از رب
و ابن فهد،  130ص  ،1411و شهيد اول، 12: 2، ج1410الفاضل اآلبي،(آن، در آن سرمايه كار و فعاليت نمايد 

   8)145ق، ص 1410و محقق حلي،  553: 2، ج1411
گرچه تعريف دوم از بسياري از فقها نقل شده است ولي با توجه به اين كه در تعريف اول به موضوع مضاربه كه 

مي باشد اشاره شده دقيق تر به نظر مي رسد كما اين كه اين نكته در تعريف عده اي ديگر نيز  عبارتست از تجارت
و محقق بحراني، الحدائق  9)624: 1ج ق،1423محقق سبزواري، كفاية االحكام،(مورد توجه قرار گرفته است 

  )205: 21ج  ،ق1405الناضره،
بنابراين . انند در هر زمان اقدام به فسخ معامله نمايندعقد مضاربه از عقود جايز است كه طرفين قرارداد مي تو

و  381/ 2ق، ج1403محقق حلي،(چنانچه زمان مشخصي را براي اتمام قرارداد معين نمايند، الزام آور نخواهد بود 
، ق1423و محقق سبزواري،  553: 2ق، ج1411، ابن فهد،130، صق1411، شهيد اول،12: 2ق، ج1410فاضل آبي،

: 26ج ق،1394نجفي، (صاحب جواهر اين نظريه را اجماعي مي داند ) 205: 21، ج1363حقق بحراني،، م625: 1ج
حق  ، طرفين قراردادالبته اشتراط چنين شرطي صحيح مي باشد گرچه الزام آور نمي باشد و قبل از األجل) 341

نجفي، (سرمايه گذار است و اثر آن منع از تصرف عامل بعد از آن در سرمايه  .خواهند داشتفسخ معامله را 
  )341: 26ج ق،1394

ايشان اين  شد، ظاهراً نظريه خالفي در اين مورد تا قبل از صاحب جواهر ديده نمي شود و همان طوري كه بيان
را الزام آور نمي داند ولي اشتراط » أجل«ولي مرحوم طباطبايي در عروة، گرچه اشتراط  ؛مسأله را اجماعي مي داند

جب الوفاء مي داند و در مقابل نظريه مشهور كه چنين شرطي را خالف مقتضاي عقد و باطل مي عدم فسخ را وا
را مستلزم وفاي به آن مي » المؤمنون عند شروطهم«دانند، ايشان اين شرط را خالف اطالق عقد دانسته و عموم 

. ت و لزوم آن نخواهد بود البته اگر اشتراط عدم فسخ در ضمن عقد الزم ديگري شرط گردد اشكالي در صح. داند
  ).158: 5ق، ج1420السيد اليزدي،( 

، عين بودن، معلوم و معين بودن سرمايه، طال و نقره مسكوك بودن آن و تقسيم سود حاصله به نحو  ايجاب و قبول
گذار از شرايط اساسي قرارداد مضاربه  كسر مشاع و تجاري بودن موضوع آن و تقسيم سود بين عامل و سرمايه

  )141: 5ج ، ق1420يزدي،  طباطبائي.ك.ر(ت اس
اي كه اگر مقدار  از ميان اين شرايط، تقسيم سود حاصله به نحو كسر مشاع از اركان اصلي عقد مضاربه است بگونه
در فرض در نظر «ثابتي براي عامل يا مالك در نظر گرفته شود، از قرارداد مضاربه خارج شده و تحت عنوان بضاعة 

در » در صورت در نظر گرفتن مقدار ثابت براي مالك وتحقق قصد آن«يا قرض ربوي » اي عاملمقدار ثابت بر
شود  اين اصل كه تحت عنوان مشاركت در سود و زيان مطرح مي) 141: 5ج ، ق1420يزدي، طباطبائي (آورد  مي

و امام ) 56: 2، ج1378سيد يزدي، و  178: 1، ج1362سيد بحرالعلوم(»من له الغنم فعليه الغرم «بر قاعده  مبني
كه اين قاعده به عنوان مالك اصلي در عقود مشاركتي از جمله مضاربه . باشد مي) 436: 1ق، ج1421خميني،

  .باشد مي
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شرط ديگر، اشتراط كسب سود از طريق عمليات تجاري است كه ظاهراً در قرارداد تكافل اين شرط رعايت 
  :پذير باشد اد به غير از موارد تجاري از چند راه امكانتعميم مورد قرارد رسد اما به نظر مي شود مي

. باشند استناد به اقوال فقهايي كه قائل به توسعه قلمرو عقد مضاربه به همه بخش هاي اقتصادي مي :راه اول
گذاري براي امور تجاري باشد بلكه  بنابر اين نظريه، در مضاربه شرط نيست كه سرمايه) 444، ص 1386موسويان (

مكارم شيرازي به نقل از (باشد » ...و دامداري صنعتي، كشاورزي،«تواند در امور توليد  گذاري مي يهسرما
هايي كه سودآوري دارد  بنابراين نظريه تعميم مورد مضاربه به همه نوع فعاليت )302/ 2ج  ،ق 1424هاشمي، بني

  .شريك خواهند بود... دي وهاي تجاري، تولي خواهد بود و متعاقدين در سود حاصله در فعاليتجايز 
تواند در  مشاركت مي. ماهوي با راه اول ندارد؛ انعقاد قرارداد از طريق عقد شركت است  تفاوت اين راه كه :راه دوم
هاي  گيرد يا در فعاليت تحت عنوان مضاربه قرار مي اشد كه نوع خاصي از مشاركت است وهاي تجاري ب فعاليت

. عاقدين در سود حاصله شريك خواهند بود و در حالت دوم در محصول نهاييدر حالت اول مت. توليدي باشد
رداد مزارعه و مساقات بوده است و قرا ،السالم مصداق حالت دوم در صدر اسالم در زمان حضور معصومين عليهم

ولي به نظر  .گسترش يافته است... اي ساختماني و هاي توليدي به امور صنعتي و پروژه دائره فعاليتدر حال حاضر 
  .مشاركت در توليد نهائي بر مبناي توافق اوليه استهمان هاي توليدي  رسد ضابطه اصلي در شركت مي

اي كه سازمان تكافل اختيار انعقاد  راه حل سوم انعقاد قرارداد از طريق عقد وكالت است به گونه :راه حل سوم
اند خود تو سازمان مزبور بر اين اساس مي.ارا باشدتواند سودآوري داده باشد را د قرارداد از هر طريقي كه مي

  .برد و يا اينكه با انعقاد قراردادهاي مشاركتي به افزايش سرمايه خود مبادرت ورزدسرمايه موجود را به كار 
سرمايه در مضاربه ) طال و نقره مسكوك(شود درهم و دينار بودن  در ميان شرايط مضاربه، آنچه در كتب مشاهده مي

هاي اعتباري جايگزين طال و  رسد با لحاظ اين شرط موضوع مضاربه در شرايط فعلي كه پول به نظر مي است كه
ين دليل را قابل تأمل ا كند و صاحب عروه مستند اين قول را تنها اجماع ذكر مي. اند منتفي باشد نقره مسكوك شده

را  مقتضي شود گرچه ايشان احتياط  را شامل ميانعقاد مضاربه با مطلق سرمايه نقدي  ،زيرا عمومات ادله ؛داند مي
  ).148 :5ج،ق1420يزدي، سيد(داند  مي يعمل به نظريه اجماع

رسد، آنچه كه مد نظر قانونگذار در جهت تعيين درهم و  به نظر مي. اين نظريه توسط متأخرين مردود شده است
مصداق آن درهم و دينار بوده   υط زماني ائمهكه در شراي وع مضاربه بوده است، نقد رايج بوهدينار به عنوان موض

تأكيد بر درهم و دينار بودن سرمايه در مضاربه، در مقابل دين بودن آن و خريد و فروش كاالي خالص . است
و خريد و فروش كاالي خاص نيز از موضوع مضاربه خارج  .دين باشد دتوان سرمايه در مضاربه نمي يعني. باشد مي
اجرت يا در اين صورت، فروشنده يعني  . باشدتواند مطرح  ان جعاله يا اجاره يا وكالت ميشد و تحت عنو با مي

  .دارد دريافت مي ،كه مقدار ثابتي است الوكاله خود را  حق
  هبه

، در قالب قرارداد هبه تمليك مجاني كه با قصد قربت همراه نيست. باشد عقد هبه نيز مي اين قرارداد مشتمل بر 
اند كه از  برخي از در تعريف خود تعبير تمليك منجز را به كار برده) 283 :2، ج 1414شهيد اول، (يابد  حقق ميت
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از قبض مورد هبه  )5 :6، ج 1415شهيد ثاني، (شود  تمييز داده مي ،شود كه وصيت ناميده مي رگم تمليك معلق بر
اجماعي  بيانبا  )ره(سيد يزدي) 260: 21،ج1413سبزواري،.(باشد مي ط صحت آن از نظر همه عقالء و فقهاءائشر

نظريه غير داند و  مي شرطيت قبض را نظريه مشهور ،»ايضاح«و » تذكره«بودن اين نظريه از ديدگاه عالمه حلي در 
مگراين كه   .هبه از عقود جايز است) 163: 1ج بي تا، طباطبائي يزدي،.(داند مي مشهور را تأثير قبض در لزوم عقد

صاحب جواهر با . باشد باشد و يا به قصد قربت همراه »الرحم ذي«و يا موهوب له از ده مورد هبه مستهلك ش
 ، اوليلزوم بدانيم و موارد جواز را استثناء نمائيم ،توجه به كثرت موارد استثناء اين نظريه را كه اصل را در اين عقد

   )170: 1ي يزدي، بي تا، جطباطبائ:ك.ر.(باشد مي از نظر صاحب عروة اين نظريه قابل خدشه. داند مي
  قرض

 مثل آن به ذمه مقترض ،شود و در عوض مي قرض را هر مالي دانسته اند كه در نتيجه قراردادي به فرد ديگري داده
قرض تمليك مال به ديگري به شرط ضمان است؛ بدين به بيان ديگر ) 272 : ق1408،طوسيابن حمزة . (آيد مي

كه خود آن مال يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد و به كسي كه مال خويش را شود  كننده متعهد مي صورت كه قرض
، ق1409امام خميني،( .گويند» مستقرض«يا » مقترض«گيرد  و به كسي كه آن را مي» مقرض«كند  تمليك ديگري مي

وظف معروفي است كه شارع آن را جهت بر آوردن نياز محتاجين تشريع نموده است و مقترض م قرض )652: 1ج
به اين قرارداد نسبت معروف  υامام صادق. افتد رد نمايد مي اتفاق ،است عوض آن را كه غالباً در غير مجلس عقد

  )318 :3ج ق،1417،ولاشهيد . (داده اند
و عدم حرمت اخذ زياده در صورت  در صورت شرط زياده در ضمن عقد قرضمسئله حرمت قرض و تحقق ربا 

- 353صص: 18ج  ق،1409حرعاملي،: رك(اساس روايات وارده در اين زمينه ا برمورد تأكيد فقه ،عدم اشتراط
توان از ديگري قرض گرفت و بهتر از آن را به او بدون شرط  مي :فرمايد مي شيخ طوسي. قرار گرفته است )359

باشد برخي از اهل تسنن بين اين كه پرداخت زياده جزو عرف و عادت  )174: 3، جق1407،شيخ طوسي(.برگرداند
ولي مرحوم شيخ طوسي و اكثر شافعي تفصيلي بين . دانند مي يا نباشد تفصيل داده اند و حالت اول را بدون اشكال

 عالمه حلي در تحرير )174: 3ق، ج1407شيخ طوسي،(   .دانند مي اين دو حالت قائل نشده اند و هردو را حرام
چه زياده  ام استاگر در قرض شرط زياده شود حراعاده مثل واجب است و  ، در صورت قرض دادن :فرمايد مي

و اگر بدون اشتراط بازگرداندن قرض با افزايش كمي يا كيفي همراه . عيني باشد و يا از جهت اوصاف بهتر باشد
به هر حال اين كه در عرف بازپرداخت . چه عرف مقتضي بازپرداخت زياده باشد و يا نباشد .باشد اشكالي ندارد

: 1ج، بي تا، عالمه حلي(.مراه باشد به معناي اشتراط آن ضمن عقد قرض نيست و اشكالي نداردقرض با زياده ه
200(  

بلكه بعضي از . در تحريم اشترط نفع در قرض نيستاختالفي در بين فقهاي اماميه : فرمايد مي صاحب حدائق
و باالخره شهيد  )111: 20ج ،ق1405 شيخ يوسف بحراني،(.اجماع مسلمين را بر آن دانسته اند ،محققين متأخر

   )576 :ق1402شهيد صدر،(.صدر حرمت قرض ربوي را از ضروريات شرع اسالم ميداند
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  تطبيق

دهند و متصديان  شركت تكافل قرار مي اي در اختيار شوندگان سرمايه تكافل ،تكافل خانوادهدر : تكافل خانواده
. دهد براي اهداف شركت تكافل قرار مي PSAيا  PAنيز اين اين سرمايه را به نسبت خاصي در حساب  تكافل

البته اگر متصديان . كنند سود حاصل را بين خود تقسيم مي ،متصديان با اين سرمايه كار كرده و به نسبت تعيين شده
اي را براي فعاليت جاري فراهم نمايد نوع مشاركت، شركت عنان خواهد بود و از عنوان  تكافل خود نيز سرمايه

در ماهيت عمل تقاوتي  رسد مي كه به نظر. باشد، خارج خواهد شد مي گذار سرمايه تنها از طريق سرمايهمضاربه كه 
و . سود حاصله بر مبناي توافق انجام شده به صورت كسر مشاع خواهد بودزير در هر حال، . وجود نداشته باشد

و توسعه فعاليت هاي  .سازگاري دارد عي،مباني شرشود، با  چون سود ثابتي براي يكي از طرفين در نظر گرفته نمي
  . باشد مي شركت به هر نوع فعاليت سود آور نيز بر اساس مباني كه در بخش قبلي توضيح داده شد، امكان پذير

اي  به كساني است كه در نتيجه وقوع حادثه PSAبخش ديگركار، تخصيصي از سود و احياناً سرمايه موجود در 
افل پرداخت آن را به عهده گرفته است براي تخصيص اين مال به خسارت دچار خسارت شده و شركت تك

به متصديان تكافل، وكالت مي باشند؛ ) PSA(كه مالك دارائي موجود در صندوق تبرعشوندگان  ديدگان، تكافل
شرايط  دهبه نمايد كه اين عمل نيز با توجه به وجونيازمند را به افراد ها  آن دهند كه بخشي از سرمايه و سود مي
در پايان سال نيز پس از پرداخت ادعاها سرمايه باقي مانده با توجه به  .با مشكل شرعي مواجه نخواهد بود هبه

از موجودي  ،حصول كسريصورت البته در . دگان پرداخت خواهد شدشون اينكه متعلق به افراد است به تكافل
فعاليت هاي اقتصادي حاصل شده است برداشت از سرمايه و سودي كه در جريان   PAخسارت ديده در صندوق 

  .پرداخت خواهد شد ، قرض الحسنه به اين افرادو در صورت نياز بيشتر از طرف شركت تكافل .خواهد شد
شركت با  .گيرد در تكافل عمومي تخصيص سرمايه به شركت تكافل از طريق عقد هبه صورت مي :تكافل عمومي

 خود عامل تجارتشركت تكافل، شود وچون  ز به صندوق برگردانده مياين وجوه كار نموده و سود حاصله ني
شركت بر اساس  بنابراين عمده كار. ي از سود را به بر مبناي توافق انجام شده برداشت خواهد نمودباشد سهم مي

  .باشد مضاربه يا شركت و عقد هبه مي
 از مالكيت خود خارج و به صندوق تكافل هبه گرچه انسان با قرارداد هبه چنانچه در بخش قبلي اشاره شد؛ مال را

با توجه به اينكه پول هبه شده، به  شود ولي مي كند و در جريان عقد هبه رابطه واهب با مال موهوب له قطع مي
ادي است كه عضو صندوق متعلق به همه افر شود؛ موجودي حقوقي است، هبه مي صندوق تكافل كه يك شخصيت

و در ، اموال موجود در صندوق به او نيز تعلق خواهد داشت از جمله آنان است نيزده كنن  هبه باشند و چون مي
و با توجه به اين حيثيت شركت كه يك شخصيت حقوقي است . نتيجه در سود سرمايه گذاري شريك خواهد بود

، وقف بر جهت شبيه اين مسئله .متفاوت است شبهه اتحاد متعاقدين مطرح نخواهد شد ،با حيثيت افراد به تنهائي
كه اگر واقف نيز از جهت مورد وقف، جزو موقوف عليهم باشد از نظر مشهور فقهاي اماميه . در فقه اماميه مي باشد
در بحث از صحت وقف بر كساني كه واقف در حال وقف جزو موقوف ) ره(شهيد ثاني. بدون اشكال مي باشد

  :مي گويدشود ها  آن عليهم مي باشد يا بعداً امكان اين كه جزو
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در اين حالت در واقع وقف بر جهت مي باشد زيرا واقف براي مثال در وقف بر فقراء و مساكين، جهت فقر و 
و . مسكنت را منظور مي دارد و قصد او از چنين وقفي منتفع شدن كساني است كه متصف به اين صفت مي باشند

ف در حال وقف جزو متصفين  به جهت و در صحت مشاركت بين اين كه واق. شخص معيني مد نظر او نيست
  ) 364 : 5ج ق، 1414شهيد ثاني،.(وقف باشد يا اين كه بعداً جزو آن دسته شود وجود ندارد

قول مشهور بين فقهاي اماميه مي داند و به نقل از شيخ را اين نظريه  ،صاحب رياض نيز با پذيرش همين قول
  ) 353 :9ج  ،1419،يد علي الطباطبائيالس.( طوسي در مبسوط اين قول را اجماعي مي داند

در صورت عضويت فرد جديد، چنانچه مقررات شركت، شراكت فرد جديد در اموال شركت باشد با قراردادي كه 
  .شريك خواهد بود ،هم در اموال شركتبندد او  فرد با شركت مي

يعني افراد از  مشكلي نخواهد داشت؛ البته اگر آنچه در تكافل خانواده مطرح شده در تكافل عمومي نيز جريان يابدا
طريق قرارداد مضاربه سرمايه را دراختيار شركت قرار دهند و سپس متصديان شركت وكيل از طرف اعضا باشد كه 

  .بتواند سرمايه و سود شركت را در كارهاي مورد نظر هزينه نمايد
ده از طريق مضاربه و در تكافل عمومي تفاوت تكافل عمومي و خانواده در تخصيص منابع است كه در تكافل خانوا

هاي سودآور  له كه به همه اعضاي شركت تكافل تعلق دارد در فعاليت و بعداً موهوب. گيرد از طريق هبه صورت مي
   .شود گيرد و سود حاصله بين متصديان تكافل و تكافل شوندگان تقسيم مي مورد استفاده قرار مي

باشد كه ظاهراً توسط شركت تكافل به  گردد، عقد قرض مي منعقد مي عقد ديگري كه در ضمن قرارداد تكافل
را برآورده كند، پرداخت ها  آن نتوانسته است نيازهاي ،هاي صندوق تبرع افرادي كه سود حاصل از مضاربه و كمك

رار شود، در اين قرارداد نيز بايد عالوه بر شرايط عمومي، شرايط خاص قرض، خصوصاً مسأله ربا مد نظر ق مي
المشاركه قرارداد مضاربه، مبادرت به پرداخت  گيرد و شركت تكافل كه ظاهراً از بودجه خود كه ناشي از سهم

  .دهد، از او دريافت نمايد نمايد نبايد به هيچ وجه وجهي مازاد بر آنچه به مقترض مي الحسنه مي قرض
ديم همانگونه در بخش فقهي آورباشند، ولي  مي عقود جائز عقود مضاربه، هبه كه عقود اصلي تكافل مي باشند جزو

قراردادي كه در البته با بررسي انجام شده .بنا بر نظريه عده اي اشتراط عدم فسخ تا زمان معيني الزام آور خواهد بود
ندگان در د و تكافل شوق فسخ قرارداد وجود دارح با تكافل شوندگان منعقد مي گردد، بين متصديان تكافل

   .به همكاري خود با سازمان تكافل پايان دهند توانند، صورت تمايل مي
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سازمان تكافل با همان اهداف شركت بيمه كه مقصود اصلي آن پوشش خسارت احتمالي در زندگي است، تشكيل  
 .وكالت بهره برده شده استقرض و براي رسيدن به اين هدف از عقود معين از جمله مضاربه، هبه، . شده است

قرار نمي  به تنهائي عقود معينيكي از بنابراين گرچه كليت تكافل با توجه به مقاصد خاصي كه دارد، در چارچوب 
متعاقدين در بنابراين . برداري شده است بهره عه اي از اين عقودمجمو، از گيرد، ولي براي رسيدن به هدف تأمين

 مورد استفاده در آن،از شرايط عقود معين قرارداد ه و ا را دارا بودبايد شرايط عمومي قرارداده اين قرارداد،
رسد اين سازمان از جهت مسائل فقهي با مشكلي مواجه  با بررسي كه صورت گرفته به نظر مي. دنباشبرخوردار 

الت هاي مرسوم به عد شوندگان تعلق دارد از بيمه ها به افراد و تكافل نبوده و با توجه به اينكه مازاد بر ادعا و هزينه
 البته طراحي و ايجاد اين نوع تشكيالت در كنار بيمه مرسوم و در نهايت جايگزين نمودن آن بجاي. نزديكتر باشد

  .باشد ها و تحقيق فقهي و تخصصي بيشتري مي بيمه نيازمند اطالعات بيشتر از اين شركتهاي  شركت
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