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 چکیده
از  گذاران مهیببیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک 

طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر 

است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت  ها یگذار هیسرمادر 

ی افراد نسبت به سالمت جان، مال و فعالیت آنها در روان

قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به 

قصد تحقق خیر و صالح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت 

خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطة 

اقتصادی و  صرفاًاخوت میان افراد نسبت به رویکرد 

با قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق  درآمدزایی

ی گذار هیسرمااساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در 

است. مدیریـت خطر، انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در 

ی و رشـد اقتصـادی، تقویـت روحیـة ذارـگ هیـسرما

مزایای  نیتر مهمی و افزایش امنیت ذهنی از ریپذ تیمسئول

ی رایج است. از دیدگاه اسالم ها مهیبنسبت به این نوع بیمه 

اوفوا »مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطالقات 

المومنون »، «تجاره عن تراض»، «احل اهلل البیع»، «بالعقود

و در  ، بنای عقال و نیز اصل جواز معاوضه«عند شروطهم

حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن 

اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی عقود و 

تحلیلی، ضمن بررسی -است. این نوشتار با مطالعة توصیفی

در فقه و  را  آنمفهوم بیمة تکافل و مزایای آن، مشروعیت 

با قراردادهای مشابه  را  آنحقوق موضوعه تحلیل و تفاوت 

 .سازد یمتبیین 

 مشارکت، فل، شروطتکا بیمة آزادی اراده، :ها کلیدواژه

.عهد به وفای معاوضه،

Abstract 

Islamic insurance (Takaful) is distributing 

common responsibility of the insured via 

establishing mutual funds and refraining from any 

kinds of risk in investment. In this kind of 

insurance, increasing individuals’ mental safety 

than property and life health and their activity in 

comparison with danger arising from detriment is 

accompanied by members’ cooperation to 

realization of public’s interest. It is different from 

partnership and mudarabah contracts in terms of 

risk management and preminence of cooperation 

and reinforcing fraternity relationship among 

individuals than a mere economic and monetizing 

approach. Its main difference with legal relations 

of donation and liability is in investment. Risk 

management, parties’ usufruct, optimal 

partnership in investment and economic growth, 

reinforcing responsibility spirit and increasing 

mental safety are of the most important 

advantages of Islamic insurance than other current 

insurance. rom Islamic perspective, legitimacy of 

this insurance can be studied byconcepts of “pacta 

sunt servanda,” “Allah has permitted trade”, 

business by mutual consent, “ Al-momenoon end-

e shorotehem (Muslims are bound to their 

obligations), bin al-uqal (the conduct of the wise), 

and exchange permission principle, also based on 

liberty principle, non-limitative contracts in 

positive law and credit of common innominate 

contracts in common law. Besides studying 

concept of Islamic Insurance (Takaful) and its 

advantages, this descriptive-analytical study aims 

at analyzing Takaful legitimacy in jurisprudence 

and positive law and explains similar contracts. 

Keywords: Liberty, Islamic Insurance (Takaful), 

Partnership Conditions, Exchange, Fulfilment of 

the Obligation. 
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مقدمه

ین تأمبیمه هرچند مایة آسودگی خاطر انسان در 

سالمت جسمی، مالی و فعالیت وی در زندگی او است 

 صرفاًصنعتی پر درآمد و  عنوان بهاما نگرش به آن 

انتفاعی )تبدیل ماهیت همکاری و تعاون به اقتصادی و 

اندیشی معقول و جامع نسبت  ضرورت چاره انتفاعی( و

های افراد که با نوعی ریسک همراه  به تدابیر و فعالیت

باشد و  بینی نمی بوده و در بسیاری از موارد قابل پیش

دنبال داشته باشد  ناپذیری را به های جبران بسا زیان چه

گیری  و این امر باعث کاهش انگیزة انسان برای تصمیم

ناصح ) 1همچنین ایراد اشکاالت مختلف و اقدام شود و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به  گذار مهیبریسکی که از مقدار  عقد بیمه، در :غرر وجود( 1 .1

معلوم نبوده و مصداق  ،شود یمدر قبال حق بیمه منتقل  گر مهیب

 را  آن و پذیرفته را مجهول ضمان موافقان قراردادهای غرری است.

 .اند دانسته صحیح

درآمدزایی از طریق بیمه مانند قمار است که در آن  .قمار( 2

ن مشروعیت بیمه، . موافقاردیپذ ینمصورت  مؤثرتالش اقتصادی 

ی است که با انگیزة کسب ریپذ سکیربر این باورند که قمارباز فرد 

باخت مال خود را به خطر  -سود از راه شانس در یک بازی برد

منظور احتیاط در برابر خطر و پوشش  به گذار مهیب، اما اندازد یم

و ضمن کسب امنیت خاطر در  کند یمریسک اقدام به خرید بیمه 

جبران خسارتش را  گر مهیبی مواجه شود از ا حادثه، اگر با این میان

؛ 11: 1171؛ ابراهیمی، 11: 1139)جباری،  کند یممطالبه 

 (.97: 1171؛ عرفانی، 139: 1131زاده، جمالی

و در پایان مدت  پردازد یمحق بیمه را  گذار مهیبدر بیمه،  ( ربا:3

را به اضافة  آن مبلغ اولیه گر مهیبقرارداد و محقق شدن شرط، 

که این مازاد همان ربا است  گرداند یمبر  گذار مهیبمازاد به 

در پرداخت  گذار مهیب(؛ همچنین اگر 317: 1131زاده،  )جمالی

حق بیمه از مدت مقرر تأخیر کند ملزم به پرداخت خسارت است. 

: 1131زاده،  این خسارت تأخیر تأدیه، همان ربا است )جمالی

319.) 

: بعضی فقیهان اهل سنت تعهد شرکت بیمه یجب م( ضمان ما ل4

 اند دانستهیجب  را در قبال پرداخت غرامت مصداق ضمان ما لم

چراکه هنگام انعقاد عقد، سبب یعنی خطر که منجر به تلف شدن 

شود، هنوز محقق نشده است هر چند  گر مهیبو پیدایش مسئولیت 

که در آن  دان دانستهفقیهان شیعی بیمه را داخل در ضمان دین 

و این  شود یمحاصل  اش یبدهتضمینی برای طلبکار در قبال 

امری است عقالنی و مشروع و دلیلی از نص و اجماع فقیهان بر 

-271: 1131عدم صحت ضمان مالم یجب وجود ندارد )کاتوزیان، 

271.)

؛ 11و  3 :1322الکردی، ؛ الحجی 9: 1313علوان،  

( در حوزة معرفتی فقه نسبت به 91: 1133نیا،  توحیدی

مشروعیت آن سبب شد تا اندیشمندان اسالمی در 

زمینة بیمه، طرح کاربردی و کارآمد و نیز مشروعی را 

که به بیمة تکافلی موسوم  بر مبنای تعاون بیندازند

 این نوع بیمه. (221: 1192است )عسکری و اسمعیلی، 

به جهت افزایش امنیت ذهنی و نیز توزیع عادالنه اثرات 

ها، کارکرد بسزایی در بهسازی بستر  سوء مخاطره

هدف آن مدیریت خطر بر و اقتصادی جامعه داشته 

بر ناشی از آن های مالی احتمالی  اساس ضمان زیان

مبنای تعاون مطرح شده است )همان؛ ناطق گلستان و 

 (.211: 1191عباسپور، 

تحلیلی، ضمن -نوشتار با مطالعة توصیفیاین 

 آنبررسی مفهوم بیمة تکافل و مزایای آن، مشروعیت 

: در بیمه تعهد جبران خسارت منوط به وقوع ( معلق بودن عقد5

یب یکی از شرایط صحت عقود که همانا حادثه است و بدین ترت

نافذ بودن آثار به سبب انشای عقد است در بیمه منتفی و منجر به 

. موافقان معتقدند در عقد بیمه آنچه شود یمتعلیق و تحریم آن 

است که از ابتدا نافذ است و تعلیق در  گر مهیبمنشأ اثر است، تعهد 

لیلی بر بطالن که د دهد یممتعلق عقد یعنی جبران خسارت رخ 

؛ 33: 1171ة تعلیق متعلق وجود ندارد )عرفانی، لیوس بهعقد 

(.133: 1111؛ گرجی، 113: 1131زاده،  جمالی

. برخی مخالفان بیمه را مصداق أکل مال به ( اکل مال به باطل6

بدون انجام خدمت،  گر مهیبکه  اند نموده( تلقی 29باطل )نساء: 

. موافقان بر این باوراند که آورد یم دست بهوجوه هنگفتی را 

 سپارد یمشرکت در مقابل دریافت حق بیمه تعهد جبران خسارت 

دریافتی و پرداختی شرکت بیمه متناسب است )عرفانی،  معموالًو 

(.1133؛ مطهری، 319: 1131زاده،  ؛ جمالی111: 1171

ی معتقدند از آنجا که حق بیمه در ا عده. ( معاملة کالی به کالی7

صورت دین بر ذمة  و به شود ینمانعقاد قرارداد پرداخت هنگام 

؛ پردازد ینموجهی  المجلس یفنیز  گر مهیبو  ماند یممتقاضی بیمه 

؛ لذا عقد بیمه نوعی ردیگ یمصورت تعهد بر عهده  بلکه دینی را به

( حق 1: اند دادهپاسخ  گونه نیابیع کالی به کالی است. موافقین 

ی مثل بیمه شخص ثالث اتومبیل ا مهیب بیمه در بعضی قراردادهای

( بعضی از فقیهان در 2، شود یمو ... هنگام تنظیم قرارداد پرداخت 

( قرارداد بیمه از 1ص( تردید دارند، ) امبریپاستناد این حدیث به 

خرید تأمین  گذار مهیبنوع معامله صرف )نقود( نیست؛ زیرا هدف 

 آور انیزع حادثه است نه خرید مبلغ خسارت و او راضی به وقو

( در عرف فروش به وعدة معمول است و عرف یکی از ادله 3نیست، 

(.113: 1171مشروعیت بیمه است )عرفانی، 
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با  را  آندر فقه و حقوق موضوعه تحلیل و تفاوت  را 

روش گردآوری . سازد یمقراردادهای مشابه تبیین 

 ی است.ا کتابخانه صورت بهاطالعات در این تحقیق 

 

 سؤاالت

 بیمة تکافل چیست؟ .1

 چیست؟ ها مهیبن نوع بیمه نسبت به دیگر مزایای ای .2

و حقوق موضوعه با بیمة تکافل چگونه  ة فقه مواج .1

 ؟باشد یم

تفاوت بیمه تکافل با قراردادهای مشابه مثل ضمان،  .3

 هبه، مشارکت و مضاربه در چیست؟

 

 بیمة تکافلی

بیمه تکافلی ترکیب وصفی بوده و تبیین دقیق آن 

طور جداگانه  ل بهی بیمه و تکافشناس مفهوممستلزم 

 «بیم» واژة آن ریشة و است فارسی لغت یک است. بیمه

 زیرا (؛91: 1113 )جهانشاهی، است ترس معنای به

 را بیمه یا عده .است خطر از ترس آن در اصلی عنصر

الوقوع  محتمل مخاطره مقابل در اطمینان معنای به

بیمه؛  واژة ذیل االطباء، ناظم )فرهنگ اند دانسته

 (.1137 ،و سیفلوتوحیدی 

 واژة جای استعمال کلمة بیمه، به عربشناسان  لغت

 معنای اطمینان از خطر را از ریشة امن به «تأمین»

 تعبیر «التأمین عقد»به بیمه  قرارداد از و برگزیده

؛ 1999؛ محمدجمال، 1991)حسن فرج،  اند نموده

 .(1191؛ امام خمینی، 23 :1131 مطهری،

که  شود یماطالق دی عقبیمه در اصطالح به 

 بهست ا الوقوعی که ممکن آن خطر قریب موجب به

 گر مهیبه بوارد شود، فعالیت یا جان فردی  ،ییدارا

توسط آن زیان ناشی از خطر  بر مبنایتا  شدهمنتقل 

فردی که خطر را  ،یندادر این فر .شودجبران  وی

در پردازد که  گر می وجهی را به بیمه ،کند منتقل می

را بر  زیان ناشی از خطر شود یمن وی متعهد قبال آ

؛ 1991حسن فرج، ) 1حسب نوع بیمه جبران نماید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعریـف  چنـین  را بیمـه  1113 سـال  مصوب بیمه، قانون 1 . مادة1

مـی  تعهـد  طـرف  یـک  آن موجب به که است عقدی بیمه»: کندمی

؛ الحجی 22: 1931؛ ابن منظور، 1999محمدجمال، 

 (.1: 1322الکردی، 

 ضمانت و معنای کفل به و «کفل» از ریشه تکافل

 کفایت یعنی تکافل(. 172: 1179 انصاری،) است التزام

 در چیزی گرفتن برعهده و امری شدن دار عهده و کردن

(، تضمین 3/111 :1131  شمسایی،) کسی عوض

(، کمک 11: 1133مشترک )میرزایی و میرزاخانی، 

( و Norazah, 2003: 124متقابل میان گروهی )

 صورت بهکه یا  (72: 1192مساعدت و کمک )خیاط، 

 است یا اقتصادی. اجتماعی

 هجامع اعضا تعاون معنای به تکافل اجتماعی

 صالح و خیر تحقق اجتماعی جهت و فردی صورت به

است به این معنا  شده دانسته ها یناخوش رفع و جامعه

 جامعه اعضای سایر در برابر جامعه افراد تک تک که

 خود توان قدر بهملزم است  فردی مسئولیت دارند و هر

                                                                                
 وقـوع  درصـورت  دیگر ازطرف وجوهی یا وجه پرداخت ازای در کند

 معینـی  وجـه  یـا  نموده جبران را او بر وارده خسارت حادثه، بروز یا

 کـه  را وجهـی  گـذار،  بیمـه  را تعهد طرف گر، بیمه را متعهد. بپردازد

 شـود،  مـی  بیمـه  را آنچه و بیمه حق پردازد، می گر بیمه به گذار بیمه

 ورمـذک  قـانون  1 مـادة  مفـاد  برابـر  همچنـین  .«نامند بیمه موضوع

, مـالی  حـق  هـر  ،(منفعت یا عین از اعم) مال مکنست بیمه موضوع

 کـه  باشـد  خطـری  یـا  حادثـه  بـرای  و حقـوقی  مسـئولیت  نـوع  هر

 گـذار  بیمـه  دیگـر  عبـارتی  به گردد؛ می متضرر آن وقوع از گذار بیمه

 بیمه بنابراین، باشد؛ نفع ذی دهد، می بیمه آنچه بقای به نسبت باید

 خطـر  از ناشـی  خسـارات  نگـری  آینـده  با گذار بیمه که است عقدی

 گـر  بیمـه  بـه  بیمـه  حـق  پرداخت ازطریق را الوقوع قریب و احتمالی

 است بازرگانی و اجتماعی گوناگون انواع دارای بیمه .کندمی جبران

 اجتمـاعی،  هـای  بیمـه  بـرخالف  بازرگانی های بیمه بارز مشخصه که

 امـوال،  هـای  بیمـه  کلـی  بخـش  سه به که است آن بودن اختیاری

 دو بـه  تکافـل نیـز   بیمه .شوند می بندی طبقه مسئولیت و اشخاص

 بیمـه،  ایـن  کارکرد تکافل: زندگی بیمة الف( :شود می تقسیم دسته

: نمایـد  مـی  ایفا اساسی نقش دو که است اجتماعی بیمه با ردیف هم

 آن در کـه  اسـت  حمـایتی  وکـار  سـاز  -2 و اسـت  انداز پس ابزار -1

 بیمـة  ب( .کننـد  مـی  تضمین را همدیگر نکنندگا مشارکت تمامی

 قـرار  اقتصـادی  های بیمه ردیف در بیمه نوع تکافل: این غیر زندگی

 تمدیـد  مبنـای  بـر  را ای بیمه پوشش تکافل، گران بیمه بیشتر. دارد

 سـوزی  آتـش  اتومبیـل،  بیمة مثل) کنند می درخواست ساالنه شدن

 بیمـه  همانند نیز تکافل زندگی غیر بیمة در مالی تأمین شیوه...(. و

 رود. می به کار تکافل زندگی
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و بر این  نماید پیگیری را جامعه خیر و صالح امور

 از حفاظت منظور باید به انسانی نیروهای تمام اساس،

 (.19-21: تا بی الطیار،) شوند متحد باهم جامعه مصالح

 مشترک مسئولیت التزام و نوعی به اشاره تکافل مفهوم

 امور نیازهای نیتأم به اسالمی نسبت جامعه افراد همة

 توانایی و قدرتشان دارد زانیم بههمنوعان  معیشت

 (.1111 صدر،)

 عمومی اهتمام: »از است عبارت نیز اقتصادی تکافل

 همچنین و «همنوعان اقتصادی امور به مسلمانان

 امور حیطة در اجتماعی محرمات ترک و واجبات انجام»

 مالی محرمات ترک و واجبات انجام» یا «اقتصادی

بنابراین،  ؛(113 -111: 1131 مهر، محمدی) «اجتماعی

 رگونهه از دوری و اسالمی عقود اساس بر فعالیت تکافل

 یک تکافل است. ها یگذار سرمایه در یریپذ سکیر

 در مشارکت با بازار این و است یکپارچه سیستم

 .کند یم فعالیت ها سکیر

 

 ماهیت بیمة تکافلی

مسئولیت مشترک در مقابل دیگران بر مبنای  (الف

 با سود کسب تکافل از رابطة اخوت و تعاون. هدف

 نیست. افراد سایر هزینة

 درآمدها. و اموال در جامعه دنبو سهیم (ب

در  مسئولیت توزیع و ها خسارت کردن سرشکن (ج

 .مشترک صندوق نظام تکافل بر اساس

: است از عبارت اسالم اقتصادی تکافل نظام هدف

 طریق از را آنها اسالمی اقتصاد که یشمول جهان کلیات»

مطالعات گروه اسالمی ) «است شمرده مطلوب تکافل

 را  آن. هرچند برخی (113: 1133پژوهشکدة بیمه، 

که هدف آن جبران خسارات  کنند یمی قلمداد ا مهیب

ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است 

 (.213 :1192عسکری و اسمعیلی، )

 بیمة معتقدند اسالمی اندیشمندان بر این اساس،

 متقابل کمک و همکاری تعاون، اصل تکافلی بر مبنای

 اصل بیمه از نوع این در است و یگر استواریکد به افراد

 شرکت صاحبان بیمه، شرکت مدیران که است این بر

کسب سود باشند و به آن  دنبال به صرفاًنیستند که 

 بگیر حقوق بلکه یک صنعت سودآور نگاه کنند، عنوان به

 شریک باهم گذاران مهیب و گران مهیب و باشند یم آن

 زیان پرداخت صرف پرداختی وجوه و باشند یم

 آن از حاصل سود یا آن مازاد و گردد یم دگانید بیآس

 بیمه، اسالمی مطالعات )گروه شود یم تقسیم اعضا بین

1191). 

 ذیل شرح به عناصری دارای تکافل بیمة بنابراین،

 :است

 اصول با مطابق شرکت تعاونی: وظایف شرط الف(

 رطش این به باید گذاران مهیب و باشد اسالمی تعاونی

 حق همچنین شرط این. کنند موافقت آن با و توجه

 خواهد اعطا گذاران مهیب به را مازاد سود در مشارکت

 .کرد

 که دارد یم بیان شرط ی: اینگذار هیسرما شرط ب(

 گذاری ی قانونی سرمایهها محل در را خود وجوه شرکت

 .کند

 طریق از را تولید مازاد باید تکافلی بیمة یها شرکت

 داران سهام استثنای به ،گذاران مهیب بین ی،ا مهیب عملیات

 از یکی به است ممکن مازادها قبیل این. کنند توزیع

 :شود توزیع آنها از ترکیبی یا زیر طریق

 و مشخص نسبت اساس بر گذار مهیب هر به. 1

 .گردد پرداخت مستقیم طور به

 از هریک پرداختی بیمه حق کاهش برای. 2

 .شود گرفته به کار بعد یها لسا طی در گذاران مهیب

 و یا مهیب معامالت خالص نتیجة سالیانه، مازاد

 در ها مهیب حق یگذار هیسرما از شرکت درآمد

. است شرعی قوانین با مطابق اقتصادی یها تیفعال

 یها نهیهز که شوند یم محاسبه عنصر دو این هنگامی

 یها نهیهز و نمایندگی کارمزد ،ها خسارت مانند مالی

 دریافت مستحق گذار مهیب باشد، شده کم آن از اریاد

 مازاد توزیع. است خویش خالص بیمه حق از درصدی

 :ردیپذ یم صورت زیر دالیل به سالیانه

 سودجو افراد برخی گریز امکان از جلوگیری برای. 1

 متقلبانه طرق از باشند داشته قصد است ممکن که

 .آورند دست به مازادی
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 شدن ثروتمند منبع را بیمه بایدن گذار مهیب چون. 2

 از هدف نیست، بیمه مازاد دریافت به مجاز بداند، خود

 جبران که است یگذاران مهیب تأمین کردن فراهم آن،

 .رندیگ یم عهده به خود را خسارت

 تقسیم یعنی تعاونی بیمه هدف به دستیابی. 1

 .ها خسارت مسئولیت پذیرش در مشارکت و ریسک

 

 فلیمزایای بیمه تکا

 و است بیمه وجود دلیل مدیریت خطر: ریسک، -1

 دست از را خود مفهوم بیمه در واقع ریسک بدون

 .نامید شانس توان می را ریسک خوشایند جنبة .دهد می

. است خطر کاهش و پیشگیری ریسک، مدیریت مفهوم

 صاحبان کند، بندی طبقه را ها ریسک باید گر بیمه

 صندوق یک کند، عجم هم دور را یکنواخت های ریسک

 که آن بگیرد عضویت حق همه از دهد، تشکیل تعاون

بیمه است. بیمه تکافل نیز با توزیع مخاطرات و  حق

بینی، ریسک را مدیریت  های غیرقابل پیش خسارت

 بین ریسکی انتقال گونه هیچ تکافل الگوی کند. در می

 اساس بر خطرها. افتد نمی گران اتفاق بیمه و گر بیمه

 در. شود می تقسیم کنندگان شرکت بین متقابل ضمانت

 پرداخت که ای بیمه حق اندازة به گذار بیمه هر تکافل

 به سودی چنانچه شرکت، مالی دورة پایان در کرده

 شریک حاصله سود در اندازه همان به باشد آمده دست

 ,Billah) نیست دیگران هزینه به حاصله سود و است

M., 2003,: 124-126; Obeidollah, M., 2005;  و

 (.1133 نیا، توحید

 توافق بیمه مشتریان تکافل، انتفاع طرفین: در -2

 هر دیون پرداختی، های بیمه حق تجمیع با تا کنند می

 دو های بیمه همانند شود؛ پرداخت نیازمند افراد از کدام

 گذاری سرمایه از که زیانی یا سود در گذاران بیمه طرفه،

 منتفع شود، می اقتصادی های فعالیت در تکافل وجوه

 چه هر گرایش باعث که عاملی نیتر مهم .شد خواهند

 دنبال به و شده تکافل بیمه در فعالیت به مردم بیشتر

داشته  همراه به را جامعه آن اقتصادی پیشرفت آن

 هم و گذار مهیب عنوان به هم مردم مشارکت است،

 تشکیل را تکافل صندوق که است بوده گر مهیب عنوان به

 هدفی، چنین به دستیابی بر عالوه که دهند یم

 سرمایه و ها تیفعال از حاصل سود در گذاران مهیب

 شوند یم شریک تکافل صندوق سودآور یها یگذار

(Billah, M., 2003: 124-126; Obeidollah, M., 

2005). 

 بیمه حق پرداخت با گذاران مهیب بیمه، نوع این در

 جهت به را که خاطری امنیت هاینک بر عالوه صندوق به

 ،دهد یم رخ سنگین یا نهیهز با حوادثی وقوع احتمال

 یها مهیب حق این چون پایان در ،شود یم شامل

 به مشروع یها تیفعال در گذاران مهیب از دریافتی

 عاید منفعتی و سود اگر ،شود یم گذارده یگذار هیسرما

 بین سبتن به گذاران مهیب به مازاد این شود، شرکت این

 این که مزیتی نیتر مهم؛ بنابراین، شود یم تقسیم آنها

 صندوق ماهیت دارد، رایج یها مهیب سایر به نسبت بیمه

: 1133اسمعیلی و کاکاوند، )است  آن یگذار هیسرما

 در .(211: 1191؛ ناطق گلستان و عباسپور، 121

 و مداوم و مستمر نظارت گذاران مهیب تکافل صندوق

 تکافل صندوق اعضای توسط کار اجرای ةنحو بر کاملی

 سهیم همین و دارند ،باشند یم گران مهیب همان که

 نوع این ی،ا مهیب فعالیت سود در بیمه مشتریان بودن

 و سازد یم متمایز متعارف یها مهیب سایر از را بیمه

 تکافل بیمة فعالیت به مردمی اکثریت جذب باعث

 .شود یم

 زیان یا سود از خود سهم اندازة به اعضا همة

 اگر مالی، سال پایان در و شد خواهند متأثر ها فعالیت

 در باشد، مانده باقی تکافلی های فعالیت از ناشی مازادی

 .شود می تقسیم اعضا میان

 در مفهوم ترین عدالت اقتصادی: اساسی -1

 ترین عالی از یکی نیز و دینی و انسانی های آموزه

 جامعه عدالت، بدون. است عدالت بشر، زندگی مفاهیم

 میان تبعیض و ماند می باز همگن و یکسان رشد از

. یابد می گسترش و عمومیت جامعه مختلف قشرهای

 رفاه از است عبارت اسالم دیدگاه از اقتصادی عدالت

درآمدها  و ها ثروت در توازن و تعادل ایجاد و عمومی

 (.1/21: 1171حکیمی،  ؛331 – 371 :1111صدر، )

های عدالت اقتصادی، عدالت  ترین بخش همیکی از م
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یابد  توزیعی است. عدالت توزیعی هنگامی ضرورت می

که بیشتر داشتن برای یکی از افراد مستلزم بیشتر 

ها در  داشتن برای دیگری است. توزیع اموال و دارایی

کننده  میان مجموعه مشخصی از افراد بایستی حداکثر

توزیع اموال میان مطلوبیت یا رضایت اجتماعی باشد. 

افراد جامعه چنانچه ثروت کل را افزایش دهد، عادالنه 

؛ ناطق 221-223: 1192عسکری و اسمعیلی، است )

(. بیمة تکافل در جهت 211: 1191گلستان و عباسپور، 

تحقق عدالت اقتصادی نگاهی فراتر از سودبردن و 

مندی شخصی دارد. سودرسانی به جامعه و رشد و  بهره

تصادی متوازن، در جهت عدالت مطلوب توسعة اق

 شود. شمرده می

وری مادی و معنوی: تأمین  افزایش بهره -3

طور  اجتماعی به دلیل امنیت خاطر دادن به اعضاء به

گذارد و بر کیفیت  وری تأثیر می مستقیم بر افزایش بهره

افزاید. بیمة تکافل عامل مهمی در باز توزیع  زندگی می

معه در چهارچوب استفاده از های جا منابع و ثروت

وری مناسب از سرمایه و  های موجود و بهره توانایی

عسکری و اسمعیلی، نیروی انسانی مولد جامعه است )

: 1191؛ ناطق گلستان و عباسپور، 223-221: 1192

211.) 

گذاری و رشد  مشارکت بهینه در سرمایه -1

گاهی  اقتصادی: رویکرد مثبت به دارایی و ثروت تکیه

مندی اجتماعی و خانوادگی تا در  منظور بهره ست بها

دلشاد، )جهت کار و تالش و تعالی مایة آرامش باشد 

(. آرامش روحی موجب انگیزة کار، تالش و تولید 1191

ای، تداوم تالش در  ثروت است و با فراهم شدن سرمایه

تواند عاملی  جهت تولید ثروت بیشتر خواهد شد که می

ای و  وء استفاده از خدمات بیمهبرای جلوگیری از س

افزایش سرمایه صندوق باشد. گردش صحیح سرمایه در 

سازی بستر  های اقتصادی منسجم نیز در بهینه فعالیت

 کننده خواهد داشت. اقتصادی و رشد آن نقش تعیین

گذار، بهبود کیفیت،  گر و بیمه بهبود روابط بیمه

گذاری و افزایش  مدیریت ریسک و رشد سرمایه

 دنبال خواهد شد. وری را به هرهب

نامه و  ای: بیمه سازی در ارائه خدمات بیمه شفاف -3

منافع باید شفاف باشد. شرکت تکافل، اطالعات را 

دهد  صورت شفاف در اختیار تکافل شوندگان قرار می به

های رایج است.  تر از بیمه ها و عملیاتش شفاف و فعالیت

کند و تعداد  میگر سالیانه پرداخت  سهمی که بیمه

گیرد، سود حاصل از سهم و  سهامی که به وی تعلق می

کند،  شونده می گذار صرف تکافل ای که بیمه هزینه

مشخص است و قراردادی که بین طرفین تنظیم 

شود، بیانگر جزئیات مناسبات اقتصادی طرفین است  می

(Billah, M., 2003, 124-126; Obeidollah, M., 

2005.) 

قصد در دوستی و تعاون اجتماعی:  وعترویج ن -7

 در حساسی نقشو  بیمة تکافل کمک به دیگران است

 مصائب برابر در تعادل و ایجاد بشری آالم تسکین

دارد. حفظ منافع شخصی یا  به عهده طبیعی

خیرخواهی، نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک بر 

گیرد. بیمة  یممبنای تعاون و تکافل اجتماعی شکل 

عالوه بر افزایش امنیت روانی، در تقویت روحیه  تکافلی

بوده و از طریق ازدیاد رغبت  مؤثرپذیری افراد  یتمسئول

ی انسانی در ها ارزشنسبت به تعاون، سبب ترویج 

جامعه شده و در نهادینه شدن اخالق در تعامالت و 

ای سهم  یمهباصالح فرهنگ نگرش به قراردادهای 

 (.111: 1191بسزایی دارد )افسری، 

 

 تکافل صندوق فقهی و حقوقی مبنای

 خصوصی حقوق آزادی و حاکمیت اراده: مبنای -1

 اراده آزادی از اسالمی حقوق در. است اراده آزادی ایران

 11 مادة بر اساس. است گردیده تعبیر «اباحه اصل» به

 که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای» یمدن قانون

 قانون مخالف که صورتی در ،اند نموده منعقد را آن

قانون،  مخالف قراردادی که مادامی ،«است نافذ نباشد

 االجرا الزمنسبت به طرفین  نباشد، اخالق و نظم عمومی

 خود آتی قرارداد خصوص در توانند یمبوده و متعاقدین 

 را آن محتوای یا و انتخاب را آن شروط و گرفته تصمیم

 .دهند تغییر
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 آیات القاتو اط عمومات عقود: نبودن حصری -2

حصری  ی بردیمؤ «تراض عن تجاره» و «بالعقود اوفوا»

 فقهی سابقه بیمه که فرض بر. باشد یمنبودن عقود 

 شرعی و صحیح معامله دلیل چه به ولی باشد؛ نداشته

معامالت  بیشتر اسالم، صدر باشد؟ در داشته سابقه باید

 معنا بدان این ولی است؛ نداشته امروز وجود متداول

صحت  شارع حتماً و بوده تعبدی جریان که نیست

 عقدی هر مقدس شارع بلکه معامله را اعالم کرده است،

 و شمرده معتبر باشد، شده منعقد طرفین بین در که را

 نداشته چه و داشته سابقه چه است کرده تنفیذ را  آن

 .باشد داشته وجود آن خالف بر دلیلی اینکه مگر باشد،

 فقهی کتب در مدون و معین عقود جزء بیمه قرارداد

 شرایط گرفتن نظر در با که توافقی هر ولی ؛باشد ینم

 عقدی باشد، آمده عمل به قراردادها صحت عمومی

 .است االجرا الزم و صحیح

 دلیل جواز معاوضه اصل جواز معاوضه: اصل -1

 ورود عدم است و اباحه و برائت اصل، چون ؛خواهد ینم

 اکثر نزد در است و یجواز و اباحه کاف نهی و منع در

 است درست عقدی هر یا و معاوضه یا معامله هر فقیهان

 و ندارد الزم دلیل االطالق یعل معاوضات بودن درست و

 باشد، نداشته وجود شرعی و قانونی منع که قدر همین

 کند یم کفایت معاوضات و معامالت صحت برای

 (.122 :1131 لنگرودی،)

آیات  از جمله ادله اطالقات و داللت عمومات -3

و شروط  عهد به وفای لزوم به ناظر که احادیثی و

 اوفوا آمنوا الذین ایها یا» :باشند یمصحیح و شرعی 

 المومنون» ،«احل اهلل البیع»، «بالعهد اوفوا» ،«بالعقود

 .«نفسه بیط به اال امرء مال یحل ال» و« شروطهم عند

یکی  اسالمی فقه در عقالء بنای عقالء: سیرة -1

 .است شده یاد اسالمی احکام استنباط دلیل دلهاز ا

فرایند سیرة عقالء در استنباط احکام عبارت است از: 

عدم  -2موضوع و روندی در سیرة عقالء و  دییتأ -1

 با را بیمه قرارداد که ندارد ردع از سوی شارع: ضرورتی

بیمه،  قرارداد موضوع زیرا دهیم؛ تطبیق عقود از یکی

 مستقل و مشروع عقالء، عرف در که است امنیت خرید

ره( در ) ینیخم(. امام 23: 1131 )مطهری، باشد یم

بدون شک )بیمه( : »ندیفرما یمبحث از مشروعیت بیمه 

که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت 

احتمالی بر دارایی یا جان کسی در برابر مقدار معینی از 

مع بشری معامالت عقالیی و رایج در سراسر جوا ،مال

که رد آن نوعی سفاهت شمرده  یا گونه به ت،حاضر اس

و رغبت و اشتیاق بدان نوعی خردمندی و  شود یم

 (.21: 1173)محمدی گیالنی، « دوراندیشی

طبق اصل بیست و نهم تأمین بیمه اجتماعی  -3

است که برخورداری از  فردحق مسلم هر  قانون اساسی،

ملی تطبیق اسالم طرح ع. آن برای همگان الزم است

و  زیآم همبستگی مسالمت ةاجتماعی را نتیج یها مهیب

که در میان یکایک افراد جامعه وجود  داند یوحدت م

مسئله برادری و اخوت اسالمی  ،بنابراین؛ دارد

بیمه اجتماعی در آن تأمین یا ارچوبی است که هچ

« انما المومنون اخوه: »گردد یتطبیق و عملی م

 (.11)حجرات: 

 اکرمکاربرد بیمه به سیرة رسول پیشینة   -7

ها قبل از  سال. گردد یمص( و حتی پیش از اسالم بر )

 «حلف الفضول»نام ه پیمانی بپیامبر خاتم، بعثت 

در میان جوانان و جوانمردان ( 11: 1119ی، ا خامنه)

قریش در مکه بسته شد و در آن تعهد شده بود که اگر 

از زاید اموال  آن را ؛حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود

بستانند و آنان را در حمایت اقتصادی و  ثروتمندان

ی غیرقابل ها شباهت. این پیمان نظامی خود قرار دهند

همچنین بر طبق  اغماضی با اصل موضوع بیمه دارد.

 «ضمان جریره»قراردادهایی نظیر شواهد تاریخی وجود 

نشان از وجود  ،در بین اعراب «والء مواالت»یا 

بیمه مسئولیت و بیمه شخص ثالث  اب هاآنی ها شباهت

یی است قراردادها جمله از امروزی است. نظام عاقله نیز

)اشرف و  با تغییراتی در دین اسالم پذیرفته شد که

در اولین پس از هجرت نیز، پیامبر  .(9: 1191ساالری، 

 27با قبایل مدینه قراردادی مشتمل بر  ،سال هجری

ناظر بر قرارداد مذکور  12بند که  ماده منعقد نمود

اجتماعی که در آن نوعی تعاون  یها مهیسیستم قدیم ب

موردتأیید اسالم قرار گرفت و توسعه  ،هم وجود داشت

مقرر است مؤمنان هیچ فردی را که در اثر فشار » :یافت
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قرض از پا درآمده باشد )بدون کمک( به حال خویش 

 .(137-111: 1171)ابن هشام،  «وانگذارند و...

 نظام اسالمی در المال تیب ،دانان عرب یکی از حقوق

را که  کسانی ةکلیکه  داند یم بیمه عمومیة منزل بهرا 

تحت پوشش ؛ کنند یحکومت اسالمی زندگی م ةدر سای

 .(327: 1319قرضاوی، ) دهد یقرار م

 

 تفاوت بیمة تکافلی با قراردادهای مشابه

 :تاس ذیل شرح به بیمه تکافلی عمومی شرایط

 تکافل شرکت قرارداد، طرفین: متعاقدین الف(

 عموماً است شخصیتی تکافل، شرکت یا مجری مدیر،)

 شده طراحی عملیات کل اداره مسئولیت که حقوقی

 متکافلین )همان و دارد( عهده به را تکافل قرارداد تحت

 قراردادی چهارچوب در که هستند گذاران مهیب

 .هستند( کنند یم توزیع را خود یها سکیر

 با متکافل آن در که است عقدی: عقد نوع ب(

 عملیات سود در سرمایه، عنوان به مبلغی پرداخت

 .شود یم شریک اقتصادی

 که است نهادی تکافل، تکافل: صندوق صندوق( ج

 در کنندگان مشارکت سوی از پرداختی مبالغ مجموع

 نیتأم صندوق، این عملیاتی ماهیت. شود یم تجمیع آن

 .تاس خسارات

 الگو، این بخش نیتر مهم: عقد ضمن شروط د(

 تکافل شرکت آن، اساس بر که است عقدی ضمن شرط

 به شده وارد خسارات از بخشی یا تمام ،شود یم متعهد

 نماید. جبران خود اموال محل از را متکافلین

 عقود، اولیه اصول بر مبتنی: سود تقسیم نسبت ی(

 صورت به عقد طرفین از هریک سود حصة است الزم

 به نیز عقد این در. باشد شده تعیین پیش از مشاع

 اینکه به توجه با لکن ؛شود یم عمل صورت همین

 مکلف عقد ضمن شرط جریان در( عامل) تکافل شرکت

 الزم ،شود یم متکافلین خسارات جبران به متعهد و

 سهم از بیشتر میزانی به سود، از وی( حصه) سهم است

 .رددگ تعیین متعارف( حصه)

 خود آورده سرمایة متکافلین قرارداد، انعقاد از پس

 در. ندینما یم واریز تکافل شرکت نظر مورد حساب به را

 ها یپرداخت و ردیگ ینم صورت تبرعی قرارداد این

 در مشارکت جهت متکافلین یها آورده عنوان به

 شرکت است است. ممکن یگذار هیسرما یها طرح

 آورده سرمایه عنوان هب را مبالغی نیز خود تکافل

 دهد. مشارکت

 تجمیع متکافلین و شرکت آورده سرمایه مجموع

 تعیین اولیه قرارداد طی که اقتصادی فعالیت در شده،

 .شود یم گرفته کار به است، شده

 سودی نظر مورد گذاری سرمایه فعالیت نتیجه در

 خواهد ذیل شرح به آن توزیع نحوة که شود یم حاصل

 بود:

 نیز و عاملیت بابت شده حاصل سود از بخشی -

. شود یم پرداخت شرکت به سرمایه نیتأم در مشارکت

 .شود یم لحاظ شرکت ناخالص درآمد عنوان به مبلغ این

 سرمایه، آورده با متناسب سود از دیگری بخش -

 .شود یم پرداخت ایشان به بوده، متکافلین به متعلق

( اولیه قرارداد طی) خود تعهدات اساس بر شرکت -

. دینما یم جبران را متکافلین به شده وارد خسارات

 پرداخت سقف قبول، قابل خسارات نوع به مربوط قواعد

 وارد زیان از متکافل سهم تشخیص، نحوة مورد، هر در

 .شود یم تصریح اولیه قرارداد در...  و( فرانشیز) شده

 منهای آن ناخالص درآمد شرکت، خالص درآمد -

 بود. خواهد ختیپردا یها خسارت

 درآمد از شرکت عملیاتی یها نهیهز کسر از پس -

 .شود یم معین( خالص) نهایی سود ناخالص،

با عنایت به موارد یادشده، تفاوت اصلی بیمه تکافلی 

ی گذار هیسرمابا هبه در تبرعی نبودن و همچنین عدم 

لحاظ مدیریت ریسک و در عین حال  اقتصادی است. به

رویکرد اقتصادی  صرفاًن نسبت به رجحان ماهیت تعاو

ی گذار هیسرمابا مضاربه و مشارکت فرق دارد. ماهیت 

 .دینما یماز عقد ضمانت ممتاز  را  آنبیمة تکافلی 

 

 یریگ جهینتبحث و 

 به نسبت افراد روانی امنیت افزایش در بیمة تکافل،

 از ناشی خطر قبال در آنها فعالیت و مال جان، سالمت

 صالح و خیر تحقق قصد به اعضا اونتع نوعی با ضرر



 19بررسی مبانی فقهی و حقوقی بیمه تکافل و مقایسه آن با عقود مشابه           

 

 

در  همکاری متقابلبه دلیل وجود  .است همراه عموم،

شامل مسئولیت مشترک، غرامت این نوع بیمه، 

د. این نوع باش می مشترک، منافع مشترک و وحدت

بوده « و التقوا لبرتعاونوا علی ا»ة فیشربیمه، مصداق آیه 

ر رویکرد د و با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری دارد.

شده برای  یآور نعت بیمه از وجوه جمعتکافل، ص

حافظ  و کند یبلند مدت استفاده م یها یگذار هیسرما

و  روند یمنافع مالی در نهادهای مختلف به شمار م

باید مطابق با  که جدید هستند یها تیپشتیبان فعال

باید به این  گذاران مهیباصول تعاونی اسالمی بوده و 

آن موافقت کنند و به این ترتیب حق  شرط توجه و با

 مشارکت در سود مازاد را به دست آورند.
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