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Background and Aim: One of the most important tools with the function of 

insurance in the contemporary era is Takaful, which is based on Islamic 

jurisprudence (Sunni jurisprudence) and despite its short life, has gained a good 

position in the insurance market in Islamic countries. Since Islamic contracts 

are used in the structure of Takaful, a jurisprudential and legal study of the 

structure of Takaful and attention to the interests of participants as a guarantee 

for the stability of this institution in the insurance market is inevitable.  

Materials and Methods: This is a descriptive Study. 

Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed. 

Findings: In this article, two endowment and attorney models of Takaful based 

on jurisprudential and legal principles are discussed and the theories of Sunni 

and Imami'ah jurisprudence and Iranian and Malaysian law system regarding 

the doubts in Takaful are examined. Non-acceptance of endowment of money, 

non-acceptance of endowment by legal entities, incompatibility of endowment 

of company property with the nature of insurance commercial companies, 

problems in Imami jurisprudence and Iranian law are important impediment on 

the model of endowment. 

Conclusion Some Takaful contracts, such as the endowment institution, may 

not be in line with the rules of endowment in Iran, but the model of the attorney 

contract can be considered correct in both Imami'ah (Shiite) and Sunni 

jurisprudential views according to the principle of necessity and the principle of 

validity of contracts. 
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 چکیده

مطرح گردیده و با وجوود عمور   ( فقه عامه)تکافل است که مبتنی بر فقه اسالمی  ،ای در دوران معاصر یکی از مهمترین الگوهای بیمه :زمینه و هدف

گردد، بررسی  که در ساختار تکافل از عقود اسالمی استفاده می از آنجا. سالمی به دست آورده استکوتاه، جایگاه مناسبی در بازار بیمه در کشورهای ا

 .ناپذیر است به عنوان ضمانتی برای پایداری این نهاد در بازار بیمه اجتناب فقهی و حقوقی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان

 .تحلیلی نگاشته شده است – توصیفیاین مقاله به صورت  :ها مواد و روش

 .اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است ،در این تحقیق :مالحظات اخالقی

وکالت از الگوهای تکافل بر اساس اصول فقهی و حقوقی اشاره شده و نظریات فقه عامه و امامیوه و حقووق   در این مقاله، به دو عقد وقف و  :ها یافته

عدم پذیرش وقف پول، عدم پذیرش وقف از سووی اشوصاص حقووقی،    . ایران و مالزی در خصوص شبهات موجود در تکافل مورد بررسی قرار گرفت

 .اشکاالت وارده در فقه امامیه و حقوق ایران بر الگوی وقف هستنداز تجاری بیمه، های عدم سازگاری وقف اموال شرکت با ماهیت شرکت

به   توان الگوی عقد وکالت را با توجه ولی می ؛بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با مقررات وقف ایران همسو نباشند :گیری نتیجه

 .صحیح دانست( سنی)و عامه ( شیعی)ی امامیه اصل لزوم و اصل صحت قراردادها در هر دو دیدگاه فقه
 .ع، تکافل خانوادهاصل تبّر الگوی وکالت تکافل، الگوی وقف تکافل، وقف اشصاص حقوقی، :کلمات کلیدی
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 مقدمه

امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای  :بیان موضوع -9

پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه، مورد توجه اندیشمندان حوزه 

به خصوص بازار  -مالیه اسالمی و نیز فعاالن بازارهای مالی

 . در کشورهای مصتلف جهان است -ای محصوالت بیمه

تکافل به معنای تضمین متقابل گروهی از مردم ساکن در یک 

ای است که برای  جامعه در برابر خطر تعریف شده یا فاجعه

یا هر چیزی که در نظر افراد جامعه ارزشمند  زندگی، اموال

. بنابراین تعریف، تکافل بیمه متقابل است. است، روی دهد

ی از مردم تکافل به زبان ساده ضمانت مشترکی است که گروه

یا احزاب، بر ضمانت متقابل یکدیگر در مقابل زیان معین، 

 (FazliYosof et al., 2011: 2) .نمایند توافق می

 - اعالم کرد که بیمهملی مالزی  ی، شورای فتوا7112 سالدر 

فقهی باطل است، به همین از نظر موازین  -ویژه بیمه عمره ب

چگونگی ایجاد بیمه تی تشکیل شد تا در مورد أدلیل، هی

 .مطالعه و تحقیق کند( تکافل)اسالمی 

گونه قرارداد، اند که این مصالفان بیمه مرسوم، توضیح داده

مشتمل بر چند َغَرر است، از جمله مطمئن نبودن از نتیجه و 

آنها همچنین به  (Muhaimin, 2005: 21) .معاوضه ریسک

صورت ، چرا که در انداشاره کردهقماری بودن بیمه 

 ،کند و اگر خطر پیش نیاید میزیان  کننده بیمه ،خطر بروز

 .دهد ای را که پرداخت کرده از دست می شونده حق بیمه بیمه

 ،ای نیز همچون بیمه عمر های بیمه همچنین در برخی از فعالیت

 . ربا مشهود است

های متعارف و تکافل در آن است که  تفاوت اصلی میان بیمه

در حالی که تکافل  ؛انتقال و معاوضه ریسک است ،بیمه متعارف

این نوع از بیمه . گر تعاون استاشتراک ریسک است که تداعی

 ,Muhaimin). نماید بر مبنای اصول مضاربه و تبرع فعالیت می

2005: 22) 

مدت قرارداد . گذاران است بیشتر متمایل به بیمه بیمه تکافل

ها و تکافل مشصص و معین است و مقدار مبادله حق بیمه

، عالوه بر در این قرارداد. مزایای تکافل از قبل مشصص است

ت کنندگان، درآمد حاصل ولیت مشترک بین مشارکوجود مسؤ

گذاری مشارکتی بین متصدی تکافل و مشارکت  از سرمایه

 .شود ن بر اساس نسبت از پیش تعیین شده تقسیم میکنندگا

 (5 :9919عسگری و محمدی، )

اهل )صنعت تکافل از یک سو به جهت تطابق با فقه عامه 

و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی رو به رشد ( سنت

اسالمی، با سرعت باالیی در حال رشد و گسترش است؛ تا 

( نشین اهل سنت)اسالمی الوه بر کشورهای جایی که ع

و آمریکایی نیز  کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی

های متعدد عرضه کننده محصوالت  شاهد تأسیس شرکت

بررسی نظری و کاربردی این  ،به همین سبب. تکافل هستند

های اخیر اهمیت زیادی یافته و موضوع آن در  الگو در سال

مدیریت مالی اسالمی  کمتر محافل علمی در حوزه اقتصاد و

 . مغفول مانده است

ایجاد بازار  ،مقتضای تنظیم رفتار و نظم در حوزه صنعت بیمه

بنابراین در علت انتصاب گران خواهد بود؛  رقابت میان بیمه

توان بیان کرد از آن جایی که عدم وجود رقابت در  موضوع می

حوزه اسب با ان و عدم وجود پرتفوهای جدید و متنگر بیمهمیان 

ی، از یک سو و الملل بینهای داخلی و  تجارت ایران در عرصه

تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را 

های ورود صنعت تکافل در راستای بیمه ،نماید ایجاب می

تواند رقابت خوبی را در صنعت بیمه ایران ایجاد تجاری می

 .نماید

حوزه صنعت بیمه و به طور کلی گذر زمان و پیشرفت جوامع در 

ی تجارت و قبول بسیاری از ها عرصهپیشرفت بشری در همه 

الزامات تجارت همچون امنیت در معامالت باعث تحوالتی در 

تحوالت در پرتفوها و الگوهای . گردیده است ها بیمهپرتفوی 

آورد که در صنعت بیمه  ای این احساس را به وجود می بیمه

عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن  هایکشور نارسایی

های جامعه به خصوص در عرصه  د را با دگرگونیبایستی خو

 . تجارت و نیازهای نوین در صنعت بیمه هماهنگ سازد

شناخت تحلیلی از نهاد تکافل بر مبنای نظام فقهی و حقوقی 

ایران و بررسی اصول آن و جستجوی مبنا و راهکارهایی که 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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از جمله اهداف تحقیق و  ،روز جامعه را برآورده سازدبتواند نیاز ام

 .موجب اهمیت موضوع گردید

در این مقاله پس از طرح موضوع به جایگاه و اهمیت صنعت 

و سپس نحوة تشکیل تکافل در جهان اسالم پرداخته 

های تکافل در کشور مالزی را بر اساس قانون تکافل  شرکت

عقد وکالت و وقف از پس از آن دو . نماییممالزی بیان می

صنعت تکافل را مبتنی بر فقه امامیه و عامه و حقوق ایران و 

 .مالزی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد

نهاد تکافل به عنوان الگویی برای پوشش  :تاریصچه تکافل -2

در دورانی که . پیش متولد شدسال  95خطر و بیمه در حدود 

اسالمی برای اسالمی شدن های وسیعی در کشورهای  تالش

در حوزه  -یعنی نیمه دوم قرن بیستم -اقتصاد شکل گرفت

موضوعات مرتبط با اقتصاد مالی، بیمه پس از نظام بانکی به 

ایراد . عنوان دومین موضوع حائز اهمیت مورد توجه قرار گرفت

برخی ابهامات و نواقص فقهی از جمله وجود غرر در عقود 

مر و غیر چه در بیمه ع ،آن و ربوی بودنای و قماری بودن  بیمه

گران و اختالط ربا با  های ربوی بیمه منظور از آن فعالیت)آن 

ها به عنوان خسارت به  ان و پرداخت آنگر اموال بیمه

در خصوص الگوی متعارف بیمه از سوی فقهای ( گذاران بیمه

موجب معرفی الگوی جدیدی به عنوان جایگزین  ،اهل سنت

 . نام گرفت شد که تکافل

، موضوع بحث بسیاری 9196و  9106های  له بیمه در دههأسم

بسیاری از  ،این راه در . ها و سمینارها بود از کنفرانس

 9116و  9116های  در دهه( تکافل)های بیمه اسالمی  شرکت

موفق طور  و بهشدند در کشورهای گوناگون مسلمان تأسیس 

 9191ان در سال صنعت تکافل در سود .مشغول فعالیت شدند

های مشابهی  شرکت (Safder et al., 2010: 8). شکل گرفت

در همین . در همین دوره در خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کردند

در امارات متحده ( IAIC)ها شرکت بیمه اسالمی عربی سال

اما زمان . عربی و شرکت بیمه اسالمی در سودان تاسیس شدند

 . بیشتری برای توسعه جدی این الگو مورد نیاز بود

، مالزی به عنوان کشوری پیشرو در این حوزه، 9111در سال 

اقدام به تدوین و تصویب اولین چارچوب حقوقی برای تکافل 

برای موفقیت الگوی تکافل  ای مناسب این قانون، زمینه. نمود

اولین . در مالزی و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا ایجاد نمود

شرکت رسمی فعال در حوزه تکافل در کشور مالزی در سال 

 (Htay & Zaharin, 2012: 1) .تأسیس گردید 9115

به اجرا درآمد و شرکت  2665در پاکستان قانون تکافل از سال 

. ان سال فعالیت خود را آغاز کردکویت در هم -تکافل پاکستان

در حال حاضر پنج شرکت تکافلی در پاکستان مشغول فعالیت 

در کشورهای حوزه خلیج ( Waheed, 2010: 25). هستند

فارس نیز قوانینی در ارتباط با تکافل در بحرین و عربستان 

هم اکنون بیش از  (fio.gov.pk, 2020) .اند تدوین شده

صدها شرکت تکافل و چندین شرکت تکافل اتکایی در جهان 

تنها در کشورهای  نهالگوی تکافل . اسالم فعالیت می کنند

بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند  ،اسالمی

 . مورد استقبال قرار گرفته استکشور اروپایی نیز 

کنون، صنعت کافلی تاروع به کار اولین شرکت تاز زمان ش

اواسط دهه . ای را تجربه کرده است العاده تکافل رشد فوق

به هنگام افزایش ورود بازیگران جدید کوچک و بزرگ  2666

های  در سال. شی در صنعت تکافل رخ دادبه بازار تکافل، جه

ای در مورد تعیین اندازه صنعت تکافل در  مطالعه 2661و  2669

بر حسب  2695ندازه صنعت در سال بینی ا و پیش 2662سال 

در سال . ها انجام شد ی دریافتی و مشارکتها بیمهمیزان حق 

در کل ( ها یا مشارکت)ی دریافتی ها بیمهبرآورد حق  2662

میزان کل . میلیارد دالر آمریکا بوده است 9/9جهان 

میلیارد دالر  دوبالغ بر  2665های تکافل در سال  مشارکت

این صنعت در چند سال گذشته شاهد نرخ . آمریکا بوده است

درصدی بوده که نشان دهنده امکان بالقوه  26رشد حدود 

 .باشد ی آینده میها سالباالی رشد در 

 91، صنعت تکافل با نرخ رشد 2691براساس گزارش تکافل 

در . میلیارد دالر است 92درصدی، در حال نزدیک شدن به مرز 

میلیارد  0فارس حدود  این میان سهم کشورهای حوزه خلیج
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میلیارد دالر  2دالر و سهم کشورهای آسیای شرقی در حدود 

در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان و از . باشد می

کشورهای شرق آسیا مالزی حائز باالترین رتبه به لحاظ میزان 

کشورهای بزرگی از جمله . اند نامه های تکافل بوده فروش بیمه

دش و نیز برونئی در حال پیوستن به بازار مصر، لیبی، بنگال

 . تکافل هستند

کشور جهان  16شرکت تکافلی در  956هم اکنون حدود 

فل اتکایی در شرکت تکا 96همچنین . مشغول فعالیت هستند

. کنند های تکافلی را تضمین می جهان، موفقیت شرکت

همچنین در شش شرکت بیمه اتکایی متعارف در جهان، 

 . گردد تکافلی ارائه می های شرکتبه  خدمات اسالمی

دو موضوع به عنوان مهمترین دالیل توسعه سریع الگوی 

اضای اولین دلیل، تق: گیرند تکافل مورد توجه و تاکید قرار می

به )های تکافل  گذاران اهل سنت برای بیمه نامه باالی بیمه

( ی متعارف در فقه اهل سنتها بیمهجهت ابهامات شرعی 

های دلیل دوم، توسعه موفق مؤسسات مالی و بانک. باشد می

اسالمی تأمین کننده ابزارهای مالی برای مدیریت سرمایه و 

ها از سوی دیگر  این مؤسسات و بانک. های مالی استدارایی

های تکافل ایفا  نقشی راهبردی در توزیع و فروش بیمه نامه

 . اند نموده

فی و تحلیلی روش این تحقیق بصورت توصی :روش تحقیق -9

 .است

 بحث و نظر

 شرکت تکافل -9

باید شرکتی به عنوان  شود،برای این که عقد تکافلی منعقد 

 ،قانون تکافل مالزی 1 ادهگردد و طبق م  شرکت تکافل تأسیس

های سال  طبق قانون شرکت)باید یا شرکت تجاری باشد 

رسد در ایران بر  نظر می به. و یا شرکت تعاونی باشد( 9105

ی گر بیمهقانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و  99اساس ماده 

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات  2و مادة  9956مصوب 

 نصنعتی جمهوری اسالمی ایرا -بیمه در مناطق آزاد تجاری 

توانند چنین  سهامی و تعاونی می های شرکتتنها  9991مصوب 

. مجوزی را از دولت اخذ کرده و به فعالیت تکافل بپردازند

. ماند تجاری بودن یا نبودن تنها مشکلی است که باقی می

تکافل خانواده و ( الف:  گردد فعالیت تکافل به دو نوع تقسیم می

تکافل نوع  هایی، استداللشاید بتوان با . ری عامتکافل تجا( ب

دوم را تجاری محسوب کرد؛ ولی تکافل خانواده که اهدافی 

همچون تهیه وجوهی برای آموزش فرزندان، تأمین وجوهی 

برای حالت مرگ پیش از موعد راهن و حمایت از منافع شغلی 

تواند  به سصتی می ،در مقابل مرگ کارکنان کلیدی و غیره دارد

طبق بند  ،از سوی دیگر. شودمحسوب  های تجاری  جزء فعالیت

قانون تجارت، عملیات بیمة بحری و غیربحری  2ماده  1

تجاری محسوب شده است و بنابراین اگر تفسیر موسع از مادة 

بیمة تکافل نیز تجاری محسوب خواهد شد و  ،مذکور را بپذیریم

هر نوع فعالیت تحت عنوان بیمة تکافل نیز باید تجاری 

قانون  2ماده  1توان تفسیر موسع از بند  نمی محسوب شود؛ اما

تجارت را پذیرفت و باید این بند را مطلق محسوب کرد؛ زیرا 

این ماده از ادات عام استفاده کرده است در حالی که  9و  9بند 

توانست استفاده کند و چون استفاده نکرده  هم می 1در بند 

راین است آن را مطلق مفروض کرده است و در اطالق به ق

حالیه و مقالیه مواردی که بیمه هستند ولی سودی در آنها وجود 

شوند و سود در آنها داعی  ندارد و یا به هدف سود تشکیل نمی

های  شوند و مثاًل بیمه از شمول این بند خارج می ،شود فرض می

 .شوند اجتماعی از شمول این بند خارج می

های  ن را بیمههای خانواده که بعضی آ رسد بیمه به نظر می 

اند نیز از شمول این ماده خارج باشند و  زندگی ترجمه کرده

گر در آنها داعی مفروض  تجاری محسوب نشوند؛ زیرا سود بیمه

این  9بند  9گذار مالزی طبق ماده  شود در حالی که قانون می

ها را تجاری محسوب کرده است، ثانیًا در این نوع از  گونه بیمه

نیز وجود دارد که شاید مزید بر علت باشد تا ها قصد تبرع  بیمه

 .آن را غیرتجاری محسوب کنیم

وجود قصد تبرع باز  توان با اما در مورد تکافل تجاری عام آیا می

های  ای را تجاری فرض کرد؟ ماهیت فعالیت هم چنین بیمه

بند مذکور  96له در تمام تجاری کسب سود است و این مسأ

دانیم که  می .رسد به نظر می قانون تجارت مشهود 2مادة 

شود و وی  گذار صرف صندوق تبرع می مقداری از سرمایة بیمه
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باید قصد تبرع کند ولی از سویی مقداری از سرمایة خود را نیز 

فعالیت کند و یا شاید بتوان گفت به  صرف خرید امنیت می

 .پردازد می مضاربه یا وکالت

های تکافل در قالب  فعالیت مضاربه که غالب فعالیت ،از سویی

نظر اکثر  و طبق استبرای کسب سود  ،شود آن انجام می

قانون تجارت کسانی که  226توان طبق ماده  دانان میحقوق

هر چند  ،اند فعالیت مضاربه انجام داده و خود را به ثبت نرسانده

ولی به استناد  ،اند قصد تشکیل شصصیت حقوقی را نداشته

باید  .ت حقوقی خواهند شدعموم این ماده دارای شصصی

پذیرفت که چنین فعالیتی تجاری است هرچند که در نظر 

قانون تجارت و شرکت تضامنی  226بعضی استناد به ماده 

 (9 :9910عیسائی تفرشی، ). دانستن آن وجهی نداشته باشد

این  9بنابراین باتوجه به قراین قانون تکافل مالزی که مادة 

باید حکم  ،تجاری محسوب کرده استقانون چنین فعالیتی را 

اما اگر . به تجاری بودن شرکت تکافل از نوع تجاری عام داد

های  به جز شرکت ،تکافل خانواده را تجاری محسوب نکنیم

تواند چنین فعالیتی را انجام دهد؛ زیرا  سهامی هیچ شرکتی نمی

های غیرسهامی بتوانند تأسیس شوند باید  برای این که شرکت

ای را  اما اگر چنین بیمه. ور تجاری تشکیل گردندبرای ام

توانند فعالیت آن را  ها می همة شرکت ،تجاری محسوب کنیم

رسد آن است که  نکتة دیگری که به نظر می. انجام دهند

تواند هر دو فعالیت تکافل خانواده و تکافل  شرکت تکافلی می

 . ردتجارت عام را انجام دهد و بدین لحاظ منافاتی وجود ندا

 برخی الگوهای تکافل -2

 الگوی وقف -2-9

این مدل توسط شورای دین اسالم پاکستان به صورت گزارشی 

مدل  2669اما بعد از آن در سال . ارائه شد 9112در سال 

وقف، توسط گروهی متشکل از  -دیگری با عنوان مدل وکالت

ارائه شد که برگرفته ( دارالعلوم کراچی)متصصصان بیمه و فقها 

 ,Akhter). ز تجربیات سایر کشورها در زمینة تکافل بودا

مقرراتی راجع به این مدل از تکافل  2665در سال  (12 :2010

به ( SECP) توسط شورای بورس و اوراق بهادار پاکستان

این دو مدل ارائه . اجرایی گشت 2660تصویب رسیده و از سال 

و شرکت گذاران  شده به دلیل حذف رابطة مستقیم میان بیمه

تکافل بوده است که با واسطة شصصیت حقوقی وقف به 

 های دیگر تکافل گردند در حالی که در مدل یکدیگر متصل می

رابطة مستقیم قراردادی ( ها مضاربه و وکالت و مصتلط میان آن)

 .میان این دو طرف وجود دارد

گذار در قرارداد خود با شرکت تکافل،  بر اساس این الگو، بیمه

های  دارد که حق بیمه خود را به این نحو بیان میرضایت 

. پرداختی بر اساس اصول وقف به صندوق تکافل واریز گردد

برای آغاز این عمل، شرکت تکافل صندوق وقفی را در داخل 

بدین منظور شرکت تکافل مجبور . کند صندوق تکافل ایجاد می

است مقداری از سرمایة شرکت را برای ایجاد چنین صندوقی 

. شود گفته می« پول اولیه»کنار گذارد که در اصطالح به آن 

سرمایة موجود در این صندوق مثل سرمایة صندوق تکافل بوده 

 Sheila Nu). گذاری خواهد شد و طبق همان اصول سرمایه

Nu & Hanna, 2012: 115) 

کند  اما به چه دلیل باید شرکت تکافل این صندوق را ایجاد می 

ه این عمل حقوقی از جانب شرکت آغاز و آیا الزم است ک

گردد؟ دلیل این مسأله را واقف محسوب کردن این شرکت 

چه که در اختیارات واقف  اند تا نحوة ادارة آن و هر آن دانسته

توضیح آن که یکی از  .، توسط شرکت معین گردداست

اشکاالت وارد بر تبرع در تکافل، التزام متقابل صندوق تکافل و 

باید تبرع نماید  گذار بیمهن در تبرع کردن است؛ یعنی اگذار بیمه

و صندوق تکافل نیز در صورت حادثه باید به وی تبرع نماید و 

در  (99: 2699ابوزید، ). این التزام با ذات تبرع مغایرت دارد

شود که آیا شصصیت حقوقی  همین جا دو سؤال دیگر مطرح می

با اکثریت آراء  شرکت که به طور سهامی یا غیر سهامی است و

تواند واقف باشد؟ ممکن است چنین استدالل  شود می اداره می

قانون مدنی که شرایط واقف را نام  59شود که طبق مادة 

كند  واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می»: دارد برد، مقرر می می

و  «و به عالوه دارای اهلیتی باشد كه در معامالت معتبر است

ولی . باشند یز دارای اهلیت معامالتی میهای تجاری ن شرکت
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ای عبادی است و نیاز به قصد قربت  که مسأله -آیا این مسأله

شود؟ البته در مقابل  در فقه امامیه مورد پذیرش واقع می -است

ممکن است چنین استدالل شود که بر اساس موازین شرعی 

ف واق»مذکور نیز مورد تصریح قرار گرفته است،  59که در مادة 

در حالی که مطلق « کند وقف میباید مالک مالی باشد که 

قطعًا مالک اموال متعلق به « ت مدیرههیأت مؤسس یا هیأ»

توانند اموال متعلق  های متبوع خویش نیستند و لذا نمی شرکت

ولی این استدالل . های حقوقی را وقف کنند به این شصصت

سنامة آن ضعیف است زیرا مبرز ارادة شصصیت حقوقی، در اسا

 ،ت مدیرة آن استت و اگر مثاًل مبرز این اراده هیأذکر شده اس

دیگر ارادة جمعی آنان، ارادة این شصصیت حقوقی است؛ ثانیًا در 

باشد،  های سهامی عام که تعداد سهامداران آن زیاد می شرکت

العادة آن،  آیا تصویب وقف اموال شرکت در مجمع عمومی فوق

از جانب تمامی سهامداران محسوب  تواند به عنوان وقف می

شود و آیا در فقه قابل پذیرش است؟ دومین مسأله در باب 

واقف آن است که چه لزومی دارد که وقف از جانب شرکت 

ای را با نظر خود تنظیم کرده  نامه تواند وقف باشد؟ آیا شرکت می

 ان قرارداد را منعقد سازد؟ گذار بیمهو با 

وقف بر ». ش.ه 9969ن مدنی مصوب قانو( 92)بر اساس ماده 

تواند مالی را مستقاًل  یعنی واقف نمی «...باطل است ... نفس 

علیهم محصور عین  وقف خود کند یا خود را یکی از موقوف

موقوفه قرار دهد، اما در وقف عام اگر واقف خود از مصادیق 

علیهم باشد، چه وقف بر مصالح عامه باشد، چه بر  موقوف

قانون مدنی ( 91)غیرمحصور، بر اساس منطوق و مالک ماده 

در هر حال، مطابق . قف از عین موقوفه منعی ندارداستفاده وا

تواند خود یا هر کس دیگر را تا  قانون مدنی واقف می( 95)ماده 

هر زمان که بصواهد به عنوان متولی وقف تعیین کند و 

ای نیز در وقف برای متولی در نظر گیرد که در این  التولیه حق

 .التولیه منعی نصواهد داشت صورت استفاده از حق

فرع بر جواز وقف اموال  این الگوالبته طرح این بحث در مورد 

ایراداتی که بر امکان وقف اموال . است ها نوع از شرکت این

 :وارد است به طور خالصه به شرح زیر است های تکافلی شرکت

وقف پول در نظر برخی از فقهای امامیه و عامه صحیح  -

ز جمله فقهای امامیه ا (9912:99زاده،  فر و هندی نمازی) .نیست

می توان  ،دانند ای که در عصر حاضر وقف پول را صحیح نمی

صافی گلپایگانی  اهلل آیتسیستانی،  اهلل آیتای،  خامنه اهلل آیتبه 

موسویان و نصرآبادی، ). وحید خراسانی اشاره کرد اهلل آیتو 

9911 :29) 

در وضع حقوقی کنونی جواز وقف اموال متعلق به اشصاص  -

وقی به وسیله آنان به لحاظ فقهی و حقوقی محل شک و حق

شرح آن در این  و (91: 9912مصلحیان و عامری، )تردید است 

شده در مجلس شورای  گنجد و مباحث اخیر مطرح نمی لمجا

اسالمی نیز برای حل این مشکل و رفع این مانع از وقف اموال 

 .اشصاص حقوقی به وسیله آنان است

اموال متعلق به اشصاص حقوقی به  بر فرض جواز وقف -

وسیله آنان، وقف در صورتی مجاز است که ارکان شصص 

در اموال حقوقی مطابق اساسنامه اختیار چنین تصرفی را 

 (91: 9912مصلحیان و عامری، ) .شصص حقوقی داشته باشند

باشند و  تجاری می های شرکتهای تکافلی از انواع  شرکت -

وقف که عملی غیر تجاری است با ماهیت آن ناسازگار است و 

رسد حتی درج شرط و اختیار وقف اموال توسط  به نظر می

نامة آن ها بر خالف ذات این نوع  های تجاری در اساس شرکت

ایران نیز به  در حقوق( 91: 2699ابوزید، ). ستا از شرکت ها

بر اساس ( بحری و غیر بحری)ای  ههای بیم دلیل آن که فعالیت

تمام  ،گردد قانون تجارت، تجاری محسوب می 2بند ده ماده 

توان  گردند و نمی بیمه نیز تجاری محسوب می های شرکت

 .ها پذیرفت فعالیت غیر تجاری را در این شرکت

هدف از ایجاد چنین الگویی سه چیز است که عبارتند از 

ان در مواقع زیان، توزیع رگذا بیمهگسترش همیاری مالی به 

نامه و اهدای مبالغی به  مستقیم منافع به اعضا بر اساس وقف

 .های خیریه با تصویب شورای فقهی شرکت تکافل صندوق

(Pasha & Hussain, 2013: 5) 

گری شرکت  نامه و تصدی های مربوط به صدور بیمه تمام هزینه

تکافل  شرکت. تکافل از همین صندوق وقف قابل برداشت است

تواند تمام اعمال مورد نیاز راجع به این  به عنوان مدیر، می
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های پرداختی  بیمه ای که از حق  الوکاله صندوق را در مقابل حق

شرکت تکافل به عنوان مضارب نیز، . شود، انجام دهد کسر می

های مطابق با شرع  سرمایة موجود در صندوق تکافل را به روش

کند و با درصد توافقی،  ذاری میگ سرمایه( نه عدم مصالفت)

فرقی که میان این . کند سهمی را از سود حاصله برداشت می

های دیگر تکافل وجود دارد آن است که در مدل  مدل با مدل

های  در حالی که در مدل ،ان وقف استگذار بیمهوقف، قصد 

البته الزم به ذکر است که . ها تبرع سرمایه است دیگر قصد آن

رع و وقف در تکافل به دلیل احتراز از شبهه وجود وجود قصد تب

 .میسر و قمار در بیمه است

اما دو اشکالی که در این زمینه ممکن است از لحاظ فقهی 

داشته باشد، مسألة تقسیم سود حاصله از صندوق تکافل و  وجود

صندوق وقف و تعیین نکردن میزان جبران خسارت مذکور در 

دوق وقف از اموال شصصیت قرارداد است؛ زیرا اضافة صن

ان توزیع گذار بیمهحقوقی وقف است و بدون دلیل نباید میان 

شرکت تکافل با سیاست خود عمل  ،البته در این مورد. گردد

شود بلکه  ان داده نمیگذار بیمهکند و تمام اضافی صندوق به  می

قسمتی از آن به صندوق : تواند به سه قسمت تقسیم کند می

طر شرکت در جبران خسارات در شود تا خ وقف بازگردانده

های آتی کاسته شود و سرمایة صندوق در برابر خسارات  زمان

انی که در دورة گذار بیمهآتی مکفی واقع گردد؛ سهمی نیز به 

قرارداد خود، مبلغی را به عنوان جبران خسارت از شرکت 

این  های رایج و اند، بازگردانیده گردد تا تفاوتی میان بیمه نگرفته

نوع از بیمه وجود داشته باشد و سهمی نیز برای اهداف خیریه 

پاسصی که به . های خیریه، ذخیره گردند برای کمک به صندوق

همچون  ،اند آن است که صندوق وقف اشکال مورد نظر داده

های آن  که خود مسجد وقف است ولی دارایی مسجدی است

. گردد ملک خود مسجد است و مال موقوفه محسوب نمی

گذاران قصد وقف بیمه ،بر اساس این نظر (92: 2699ابوزید، )

در . نمایند ندارند و تنها مال خود را به صندوق وقف تبرع می

ی برای آن که از مزایای وقف نامه استفاده گذار بیمهواقع هر 

ان در طرح تکافل گردد مبلغی را تبرع گذار بیمهنماید و شامل 

صندوق در پرداخت خسارات در سایر  نماید و اشکال التزام می

گردد، در  ل که به هبه به شرط عوض توجیه میالگوهای تکاف

البته برخی از حقوقدانان این گونه . شود این الگو دیده نمی

اند که تنها کسانی مشمول جبران خسارت از  تفسیر نموده

شوند که به صندوق وقف تبرع نموده باشند و  صندوق وقف می

ای  شود و همین معاوضه برع به شرط تبرع میت ،در نتیجه

و بنابراین اگر تکافل  (91: 2699ابوزید، )مستقل است 

ی متعارف، به ها بیمههمانند  ،ای در نظر گرفته شود معاوضه

 .دالیل غرر، ربا و قمار غیرشرعی محسوب خواهد شد

همچنین بدون تعیین و موافقت قبلی در سند قرارداد تکافل، 

گذار گیرد که بابت خسارتی که به بیمه تصمیم میخود شرکت 

چه مقداری توسط صندوق وقف باید به وی  ،وارد شده است

 از سوی دیگر شاید تعلق دو عنوان به شرکت تکافل. اعطا گردد

الزم به ذکر است که از . خالی از اشکال نباشد( مضارب و مدیر)

ای جهت  گذاران، حق الوکالههای اعطایی توسط بیمه بیمه حق

گردد و سپس بعد از  گری کسر می های مدیریت و تصدی هزینه

ای  الوکاله ورود باقی مانده به صندوق وقف، دوباره هزینة حق

اما . گردد جهت انجام امور وقف از صندوق وقف کسر می

ای که حائز اهمیت است آن است که بر خالف سایر انواع  نکته

ای خود صندوق است الگوهای تکافل، مالکیت صندوق وقف بر

. ناپذیری تمام اضافی صندوق را توجیه کند تواند برگشت که می

اند که مدل وقف بیشترین هماهنگی و  بعضی بر این عقیده

مطابقت را با روح تعاونی تکافل دارد؛ زیرا این مدل با بسیاری 

 (Kwon, 2007: 77) .از اهداف تعاونی در تطابق است

آن است که مردم بیشتر با عقد های این مدل  یکی از ویژگی

تر شده است آشنا  وقف که تقریبًا در میان مسلمانان کمرنگ

 .شوند می

 الگوی وکالت در تکافل عمومی -2-2

بیمه تنها به عنوان عوامل  های شرکتتحت الگوی وکالت، 

. کنند ان عمل میگذار بیمهاجرایی مشارکت کنندگان، یعنی 

است که در آن عامل  الگوی وکالت شبیه صندوق تعاونی

یک نسبت از پیش تعیین شده –اجرایی یک دستمزد معین 
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گذاری  در قبال سرمایه –ان گذار بیمههای پرداختی توسط  سهم

کردن وجوه  تکافلی و اداره امور تکافل به نمایندگی از 

ی گر بیمهکند و البته ضررهای مربوط به  ان دریافت میگذار بیمه

اگرصندوق  ،به هر حال. شود متحمل نمیگذاری را نیز  و سرمایه

تکافل کسری به بار بیاورد، عامل اجرایی باید یک وام بدون 

ائه کند که این وام از به صندوق تکافل ار( قرض الحسنه)بهره 

 & Pasha). شود محل مازادهای آتی صندوق باز پرداخت می

Hussain, 2013: 4) 

 خود مشاركت( كننده مشاركت)تكافلنامه  دارندة ،وكالت مدل در

 این و كندمی واریز صندوقی به( تبرع)هدیه  عنوان به را

 عنوان به متصدی تكافل .شود نمی محسوب بیمه حق مشاركت

 حساب به (كننده مشاركت) نامه تكافل دارندة نماینده یا وكیل

 های مشاركت از كه دستمزد دریافت مستحق مالك آید؛ می

 ریصته كننده مشاركت مصصوصحساب  به كه شوندگان تكافل

 اجازه این تكافل متصدی به وكالت مدل .بود خواهد است، شده

 عنوان به و گذاری  سرمایكارایی  افزایش منظور به تا دهد  م را

سودهای  از را دستمزدی صندوق، عملكرد انگیزشی دستمزد

 كننده مشاركت مصصوص صندوق وجوه یگذار سرمایه از ناشی

 گونه هیچ در (وكیل) تكافل اینكه متصدی مهم نكته .بردارد

 به موارد و این ندارد سهمی نویسی پذیره از حاصل سود و مازاد

 خواهد توزیع (شوندگان تكافل)كنندگان  مشاركت بین كامل طور

 ادامة از نظر صرف صورت در یا نامه تكافل از سررسید بعد .شد

 حساب ماندة تمام كننده تكافل، مشاركت برنامة در مشاركت

 از  پایان قبل شونده تكافل اگر .كرد خواهد دریافت را خود

 همچنین،. سدر می حقان ذی به او حساب ماندة بمیرد، قرارداد

 قرارداد زمان ابتدای در كه میزانی ماندة حساب، بر عالوه

 (5: 2699ابوزید، ) .رسد می نفعان ذی به نیز بود شده تضمین

 تقسیم درصدهای تمامی اساسی، قانون مبانی و اصول اساس بر

 ابتدای در وكالت و مضاربه مدل دو و اقساط دستمزدها سود،

 دو هر برای بنابراین، شفافیت شود؛ می بیان قرارداد انعقاد زمان

ای را به شرکت  گذاران حق بیمهبیمه .دارد وجود قرارداد طرف

این باشد و در  کنند و این بر اساس تبرع می تکافل اعطا می

به عنوان وکیل کار خود ( شرکت تکافل)مدل، متصدی تکافل 

حال سؤال آن است که آیا شرکت تکافل . دهد را انجام می

گذاران است و یا وکیل جمع آن ها یا وکیل هر یک از بیمه

( که شصصیت مستقلی از این موارد دارد)وکیل صندوق تکافل 

 باشد؟ می

تک  ظاهر بر حالت اول است زیرا در این مدل قرارداد با تک 

شود و هر فردی در قرارداد این مسأله را امضا  افراد بسته می

گذاری  کند که شرکت، وکیل او در امر مدیریت و سرمایه می

 :Alhumoudi, 2012). موجودی صندوق بر اساس شرع باشد

غ کسری توان دریافت که مبل نیز اگر دقت شود می (116

الوکاله کاماًل جدا از باقی کسریات است و این مبلغ به طور  حق

 .گردد مستقل در ابتدای قرارداد کسر می

 ،دهد گذار به شرکت میای که بیمه حال از این مبلغ حق بیمه

. گردد های اداری از آن در صندوق تکافل کسر می ابتدا هزینه

ت که این شرکت های اداری برای کارهای اداریی اس این هزینه

که دارد  و کارهای جانبی و فرعیجهت وصول وجه حق بیمه 

گذاران است ها بر عهدة بیمه دهد و البته این هزینه انجام می

زیرا شرکت در این امر صرفًا متصدی مدیریت شرکت است و 

 . ستا گذاری گذاران در امر سرمایه نیز وکیل بیمه

ذخایر قانونی  ،شود مبلغ دیگری که باید از این صندوق کسر

های معمولی است که فلسفة  است که البته این شبیه همان بیمه

حال در مانحن فیه ممکن است  .کسر آن نیز همان است

کل تکافل عالوه بر ذخایر مربوط به بیمه رایج، ذخایر مدیر

گران ملزم به رعایت آن  دیگری را نیز الزم بداند که تمام بیمه

 .باشند می

ها در صندوق تکافل کسر  که از این حق بیمه هزینة دیگری

تواند برای  تکافل اتکایی است که بیمة مرکزی می ،شود می

های بیمه را مجبور به پرداخت  شرکت ،ها سرشکن شدن خطر

های بیمه  بیمه شدن همین شرکت ،این مبلغ کند و به نوعی

ها در ایران، این امر  است که در ابتدای راه این شرکت

های عادی نیز فراتر  تواند از مبالغ بیمه اپذیر بوده و مین اجتناب

خساراتی  ،گردد مبالغ دیگری که از این صندوق کسر می. رود

شود و این خسارات نزد این  گذاران وارد میاست که به بیمه

اند و البته کسانی که مبالغی را به عنوان  ها بیمه شده شرکت
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حقی در مازاد  ،ددارن ها دریافت می خسارت از این شرکت

 (Simon et al., 2009: 5) .صندوق نصواهند داشت

اما مبلغ دیگری که در این صندوق جزء کسریات ممکن است 

دیون مشکوک الوصولی است که بر ذمة  ،در نظر گرفته شود

گذاری از دادن مثاًل ممکن است بیمه) .باشد گذاران می بیمه

احتمالی کاهش در از دیگر کسریات ( اقساط خودداری کند

اما آن چیزی . گذاری است که البته واضح است ارزش سرمایه

آن است که هر زمان مقدار ذخیرة در صندوق  ،که مهم است

یعنی چیزی جز ذخایر )تکافل برابر با موجودی صندوق باشد 

بعد از این زمان، به مقدار کسری بیشتر، بر ( وجود نداشته باشد

. گردد الحسنه بار می قرض شرکت تکافل تکلیف اخذ وام

بدین معنا که شرکت تکافل باید از  (99: 2699القضاء،  مصطفی)

صندوق موجودی شرکت تکافل، مبلغی را به همان میزان 

نکتة دیگر . کسری قرض بگیرد و وارد صندوق تکافل خود کند

تکافل شرکت تکافلی فراتر از   آن است ممکن است صندوق

تواند از این  شرکت نمی ،لتیک صندوق رود؛ در این حا

ها قرض بگیرد بلکه باید از صندوق خود یا از  صندوق

این وام . آید این قرض صورت پذیرد هایی که در قانون می محل

شود و  مأخوذه باید بدون بهره باشد زیرا مشکل ربا مطرح می

مورد  ،این که در ایران چگونه باید با این مسأله برخورد شود

در ایران کاهش ارزش زیاد در پول وجود دارد سؤال است زیرا 

 . که امیدواریم این مسأله جدی گرفته شود

سرمایة  ،گذاری باید گفته شود که شرکت اما در مورد سرمایه

موجود در صندوق تکافل را به همراه سرمایة در صندوق شرکت 

های مصتلف  در محل( که مصتص به خود شرکت است)

د از کسب سود، به نسبت سرمایه هر کند و بع گذاری می سرمایه

کند در حالی  دو صندوق، سود حاصله و اصل پول را واریز می

ها سود  که اگر مضاربه باشد باید به نسبت نرخ توافقی میان آن

حال اگر بعد از واریز سود و کسر مبالغ مذکور،  .تقسیم گردد

ده گذاران داباید این مبلغ اضافی به بیمه ،مازادی باقی بماند

بیمه  از مبلغ حق ،نامه صورت گیرد شود که البته اگر تمدید بیمه

تواند  می ،منتها اگر کسی انصراف دهد ؛آینده کسر خواهد شد

ای در  که انگیزه اما معمواًل برای این. این مبلغ را اخذ نماید

درصدی هم از همین  56 ،شرکت در کسب سود پدید آید

حال این شرط تحت چه . شود اضافی به شرکت تکافل داده می

راه حل  ،رسد دلیل شرط عنوانی باید توجیه شود؟ به نظر می

البته طرق برخورد با مازاد صندوق تکافل . موضوع است

و  أسامه) .گنجد های زیادی دارد که در این مقال نمی بحث

 (969: 2699، یصالح

 وکالت در تکافل خانوادهمدل  -2-1

در تکافل خانواده نیز همین حق الوکاله به شرکت بیمه جهت 

همان مواردی که  ،در این مدل. شود مدیریت صندوق داده می

صندوق تکافل در مدل تکافل عمومی وکالتی گفته  در مورد

یک صندوق  ،وارد است با این تفاوت که در این مدل ،شد

 ،ذاران بدون قصد تبرعگدیگری وجود دارد که بیمه

کنند و بنابراین متصدی تکافل ملزم است  گذاری می سرمایه

گذار و شرکت را وارد صندوق درصد توافقی میان بیمه

این حساب کاماًل مجزا از . گذاران کندگذاری بیمه سرمایه

PSAبه صندوق تبرع . باشد گذاران میحساب تبرع بیمه
و به   9

PAگذاری  صندوق سرمایه
-حال هرگاه بیمه. شود گفته می 2

در (  در موارد موجود در تکافل خانواده)گذاری خود را بیمه کند 

گذار از صندوق صورت خسارت یا فوت وی، کل مبلغ سهم بیمه

PSA شود و از  داده می( در صورت فوت) به او یا خانوادة وی

نیز تمام موجودی و سود آن به او یا خانوادة وی  PAصندوق 

حال در مورد تکافل عمومی گفته شد که . شود ت میپرداخ

گذار پرداخت هرگاه در صورت خسارت، مبلغ توافقی به بیمه

نباید از اضافی صندوق تبرع به او چیزی داده شود ولی در  ،شود

این نوع از تکافل، در صورت خسارت وارده، بعد از پرداخت 

 PSAحساب  موارد باال، تمام سود وارد شده بر این مبلغ وی در

حال در صورت ورود . شود نیز به او یا وراث او پرداخت می

خسارت بر اساس قاعدة تبرع باید مبلغی نیز به بر اساس توافق 

شود  قبلی به وی یا خانوادة وی پرداخت شود که قباًل توافق می

بسته به  ،این مبلغ بر اساس سیاست شرکت و تصویب شرکت
                                                 
1
 - Participant Saving Account 

2
 - Participant Account 
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. دیده به وی اعطا گردد زیانوضعیت مالی خانوادة متوفی یا 

(Alhumoudi, 2012:123) 

البته تمام کسریات مذکور مربوط به صندوق تبرع نیز همچون 

اما در این رابطه چند . شود قبل از این صندوق برداشت می

اولین مسأله، . مشکل وجود دارد که به نظر محل بحث است

باید به  پرداخت مبالغ اعطایی به قصد تبرع است که به چه دلیل

گذار یا خانوادة وی پس داده شود؟ ثانیًا چرا باید سود بیمه

گذار پرداخت شود؟ ثالثًا آیا حاصل از این مبلغ تبرعی به بیمه

نفع بیمة عمر به شرط فوت خود را در این  تواند ذی گذار میبیمه

گذار ثابت نوع از تکافل مشصص کند؟ رابعًا اگر سوء نیت بیمه

آیا مبالغ ( حسن نیت در بیمه را زیر پاگذاردیعنی اصل )شود 

 شود؟  پرداختی به وی بازگردانیده می

توان چنین نظر داد که شرط پرداخت  در مورد مسألة اول می

همان طور که در قسمت الگوی وقف نیز  ،مجدد مبلغ متبرعی

اما در هبة به . نشان از وقف نبودن این پول است ،اشاره گشت

همان طور که قباًل )نیز محل بحث است شرط بازگرداندن آن 

ر، هم اشاره شد به دلیل معاوضه دانستن فقه عامه و شبهه غر

الحسنه دانستن آن در فقه عامه  و شاید قرض( ربا و قمار در آن

وجود قصد قرض ناقض آن خواهد  بهتر باشد هرچند که عدم

نظریة هبه به شرط عوض رافع شبهات  ،البته در فقه امامیه .بود

گذار محسوب البته تا زمانی که شصصی بیمه. خواهد بود

چه اصل مبلغ و )پولی گذاران است، شود و عضوی از بیمه می

شود  به او پرداخت نمی( چه سود آن و چه مقدار اضافی صندوق

گذار نبوده و دیگر بیمه ،شود اما زمانی که از عضویت خارج می

این را چگونه . شودباید تمام مبالغ اعطایی به او پس داده 

توان توجیه نمود که کسی عقدی منعقد نماید و تصریح کند  می

گذار است قصد تبرع دارد ولی به که تا زمانی که وی بیمه

شود؟ این مسأله همچون  محض خروج از این قصد خارج می

ای که عمل  ازدواج است که در دوران نامزدی زوج به زوجه هبه

 . ه وی منوط به عدم طالق باشدتبرعی است بنماید و این هب

توان توجیه نمود که  در خصوص مسأله دوم نیز این گونه می

تمام نظام تکافل بر دو رکن تبرع و مضاربه استوار است و در 

ای متصدی تکافل یا  تمام الگوهای تکافل نیز فعالیت مضاربه

حال به دلیل وجود . متولی صندوق وقف تکافل مفروض است

تمام سهم صندوق از فعایت  ،ندوق تکافلشصصیت حقوقی ص

ها وارد صندوق  پس از کسر هزینه گر بیمهای شرکت  مضاربه

دو صندوق ایجاد گشته است  ،منتها در تکافل خانواده. گردد می

 PAبا قصد تبرع و صندوق  PSAکه موارد اعطایی به صندوق 

 PSAحال آن چیزی که از صندوق . باشدبدون قصد تبرع می

مازاد و آن چیزی که از  ،گردد گذار خارج شده اعطا میبه بیمه

سود و اصل  ،گردد گذار خارج شده اعطا میبه بیمه PAصندوق 

 PAگذار خواهد بود و بنابراین در خصوص صندوق سرمایة بیمه

شبهه شرعی باقی نصواهد ماند؛ اما در خصوص مازاد صندوق 

PSA ریات موجود هر توجیهی که در پرداخت مازاد به دلیل نظ

یز گردد در این مورد ن در ماهیت تکافل در دیگر الگوها می

هایی از قبیل هبه به شرط عوض، تشصیص  توجیه. حاکم است

یا شورای فقهی تکافل شرکت  مدیره یا مجمع عمومی هیأت

نامه، عدم وجود عمل به وقف ،(962 :2691، یأسامه و صالح)

-مازاد میان بیمهشصصیت حقوقی صندوق تکافل و تقسیم 

وعده ملزم از سوی طرفین، عقد  ،(26: 2699ابوزید، )گذاران 

 (51: 2661الدین،  محی)مواالت بر ارث، نظام عاقله در دیات 

 .ای دیگر الزم است که البته بحث از آن در مقالهشده 

ست که ا ای نفع بیمه بحث ذی ،مسألة بعدی در تکافل خانواده

اگر متوفی مسلمان باشد باید بعد از در بیمة عمر به شرط فوت، 

فوت وی، تمام مبالغ دریافتی به طریق قاعدة ارث میان ورثه 

 گذار بیمهتوان شرط خالف کرد ولی اگر  تقسیم شود و نمی

در این صورت به موصی لهم  لهم داشته باشد، تواند موصی می

حال آیا در ایران نیز باید همین روش پذیرفته شود یا . رسد می

گذار داده شود ای کشور باید این اجازه به بیمه قواعد بیمه طبق

ای برای اخذ کل مبلغ بیمه تعیین کند؟ این  بیمه ،نفع تا ذی

ست و اگر ا گردد که قصد تبرع به چه معنا می مسأله به آن باز

ست و مایملک ا گردد از اموال خود او می گذار بازمبلغی به بیمه

خود در زمان عقد نبوده است؟  خودش بوده است یا از مایملک

که حق بیمه )اگر همچون بیمة عمر معمولی متداول در کشور 

نفع  توان ذی می ،محسوب شود( گذار نیست مایملک بیمه

که در )اما اگر از مایملک او به شمار آوریم  ؛ای تعیین کرد بیمه
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گذار تا یک سوم ترکه در آن حق بیمه( ظاهر نیز همین است

در  گذار بیمهع می توان در خصوص مایملک در واق. دارد

چنین نظر داد که به دلیل آن که آن ما یملک  PAصندوق 

وی تنها تا یک سوم از این اموال حق وصیت  ،است گذار بیمه

توان این  می PSAاما در خصوص سهم وی از صندوق  ؛دارد

ان تبرع گذار بیمهگونه بیان کرد که اموال این صندوق از سوی 

مازاد  ،گردد ان پرداخت میگذار بیمهگشته است و چیزی که به 

ان نیست بلکه ماهیت گذار بیمهاست و مازاد نیز مایملک 

ی متعارف و رایج در ایران جزء ها بیمهخسارت دارد و همچون 

ای  توان کل آن را به ذینفع بیمه ماترک محسوب نگشته و می

 (Sohail, 2007: 27). وصیت کرد

آید که راجع به غیر مسلمان چه  اینجا مسألة دیگری پدید میدر 

ها حاکم شود؟ که طبق  باید کرد؟ آیا باید قواعد ارث خود آن

های دینی در احوال شصصیه  اصل سیزدهم قانون اساسی، اقلیت

اما این تمایز میان مسلمان و . ندهست از قواعد اسالمی خارج

ج از دین در مورد غیر مسلمان باعث تشویق مسلمان بر خرو

شود زیرا این تمایز باعث ایجاد حق برای غیر  بیمة عمر می

البته از سوی دیگر اگر فردی از ورثة . مسلمان گشته است

رسد و  متوفای غیر مسلمان، اسالم آورد تمام ترکه به وی می

این تشویق وارثان بر اسالم است و البته باعث دفع غیرمسلمان 

گذار غیر ل است؛ زیرا معمواًل بیمهاز مشارکت در امر تکاف

مسلمان رغبتی بر اسالم ورثة خود ندارد و از ترس این کار به 

   .سراغ تکافل نصواهد آمد

حق بیمة پرداختی در  9990قانون بیمه  92و  99بر اساس مادة 

گذار، قابل استرداد نیست؛ حتی اگر سوء  صورت سوء نیت بیمه

 99بر اساس ماده  همچنین .غیر عمدی باشد گذار بیمهنیت 

این قرارداد را فسخ نماید باز  گر بیمهدر صورتی که  ،قانون بیمه

های دریافتی قابل استرداد نیست و تنها اضافه حق  هم حق بیمه

و  95بیمه قابل استرداد خواهد بود در حالی که بر اساس بند 

قانون خدمات مالی مالزی مصوب  921بصش سوم از ماده  90

 گذار بیمهدر صورتی که نقض حسن نیت به دلیل تقصیر  26999

                                                 
1
 - Financial Services Act 2013 (Act 758) 

گردد و در  های پرداختی عودت می بیمه صورت گرفته باشد حق

البته در صورت عمد . غیر این صورت قابل استرداد نصواهد بود

در کشور مالزی حق  گر بیمهدر ابراز سوء نیت، باز هم  گذار بیمه

 99الی که بر اساس ماده در ح ؛دارد قرارداد بیمه را ابقا نماید

البته اول باید ثابت . این قرارداد باطل است ،قانون بیمه ایران

گردد و سپس به  باعث بطالن عقد تکافل می ،نیت شود که سوء

 . این مسأله پرداخت

ست ا ای دانیم اصل حسن نیت حاکم بر قراردادهای بیمه می

ست؟ توان این اصل را در عقد تکافل حاکم دان ولی آیا می

درست است که عقد تکافل نوعی از بیمه است و هدف بیمه را 

کند ولی در موافقت با  که تأمین کنندة آرامش است فراهم می

اسالم، اصل حسن نیت تنها در عقود امانی و در برخی موارد 

طبق اصل موافقت با . نادر همچون خیار تدلیس وارد شده است

در . پذیریم ی را نمیدر تکافل عمل کرده و چنین اصل ،شرعیات

قانون مدنی ایران نیز رد پایی از اصل حسن نیت جز چند ماده 

توان  و از سویی می (59 :9919کاتوزیان، )ندارد محدود وجود 

حسن نیت طرفین قرارداد بیمه  ،ادعا کرد که از اصول بیمه

است و همان قواعد و ارکان نیز در ماهیت تکافل که نوعی 

م است و از سویی رد پای حسن نیت در بیمه است جاری و حاک

رسد حکومت اصل حسن  فقه امامیه نیز وجود دارد و به نظر می

بصش سوم ماده  95بر اساس بند . نیت در تکافل مرجح است

قانون خدمات مالی مالزی، در صورت عمدی بودن سوء  921

 .اختیار ابطال قرارداد را دارد گر بیمه، گذار بیمهنیت 

الوکاله به  تی تکافل خانواده، وجهی به عنوان حقدر الگوی وکال

شود و منظور از کارمزد کیفیت  شرکت پرداخت می

گذاری در نمودار مطروحه، درصدی از اضافی صندوق  سرمایه

PSA  است که به عنوان تشویق شرکت تکافلی، به شرکت

 56شود و البته شبیه الگوی پیشین است که معمواًل  پرداخت می

رسد در قوانین ایران باید  به نظر می. گردد شامل میدرصد آن را 

 .محدودیتی برای این مسأله قائل شد
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 گیری نتیجه

در این مقاله دو نوع از عقود در نهاد تکافل را بر اساس نظام 

فقهی و حقوقی ایران بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 

بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با 

توان الگوی عقد  مقررات وقف ایران همسو نباشند ولی می

وکالت را با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها، در هر 

. صحیح دانست( سنی)و عامه ( شیعی)دو دیدگاه فقهی امامیه 

ای را به  است حق بیمه گذار بیمهموکل که  ،در قالب عقد وکالت

د تا وی در مواقع کن ان حق الوکاله به وکیل پرداخت میعنو

اذن در جبران خسارت داشته باشد؛ بدین منوال  ،ایجاد خسارت

ای به عنوان اجرت خود از این حق بیمه حق الوکاله ،که وکیل

اعطایی برداشته و بقیه را به عنوان سرمایه موکل خود جهت 

همین طور شرط عدم عزل . نماید ای حفظ می های بیمه فعالیت

توان در  کل نیز صحیح بوده و میعدم عزل مووی یا شرط 

در قالب وقف . آن را وصیت محسوب کرد ،صورت فوت موکل

ای را به صندوق بیمه که موقوفه بوده و  حق بیمه گذار بیمهنیز 

حقی به عنوان  ،پردازد و متولی آن شصصیت حقوقی دارد می

التولیه برداشته و در صورت ایجاد خسارت به یکی از  حق

به نظر . کند غی را به عنوان خسارت تأدیه میان مبلگذار بیمه

رسد سه اشکال که عبارتند از عدم پذیرش وقف پول، عدم  می

پذیرش وقف از سوی اشصاص حقوقی، عدم سازگاری وقف 

بر این عقد از  ،تجاری بیمه های شرکتاموال شرکت با ماهیت 

 .عقود تکافل در فقه امامیه و حقوق ایران وارد است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :قیمالحظات اخال

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

مقاله بر اساس اصول نگارش حقوقی، نگارش  :سهم نویسندگان

 .است تمامًا توسط نویسنده انجام گرفته

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،یاری رساندند

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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