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 چکیده

عنوان یک ابزار تأمین اسالمی و یک نهاد  تکافل خانواده امروزه در جوامع اسالمی به
ور مفصل ط  زیان مشترک و تعاون جمعی به-حقوقی مبتنی بر نظریۀ سود مشترک 

 مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل
عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین  خانواده به

رسد  نظرمی به. کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد های افراد جامعه بازی می ریسک
طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و  قوق ایران نیز بهالزم است در فقه امامیه و ح

سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده . ویژه تکافل خانواده پرداخته شود به
شدنی است   حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجراـاین است که آیا از جهت فقهی 

عنوان یک نهاد حقوقی کارا از  بهرسد الگوی وکالت در تکافل خانواده  نظر می یا خیر؟ به
از جنبۀ حقوقی و فقهی مقتضی موجود و (شود  در حقوق ایران اجرا می جنبۀ اقتصادی

لذا در این زمینه الزم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای ). موانع مفقود است
 .بیمۀ عمر و تکافل خانواده پرداخته شود

  
 .ل خانواده، وکالت بیمۀ عمر، تکافل، تکاف:های کلیدی واژه
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 مقدمه. ١
کند، نگراني از آیندۀ مبهم و  گذشته از حوادثي که جان و مال انسان را تهدید مي

گذارد و قدرت  نامطمئن و دلهره و اضطراب از وضع آینده نیز بر فعالیت شخص تأثیر می
یکي از راهکارهایي که انسان اندیشمند براي . دهد خالقیت و ابتکار او را کاهش مي

عنوان  رویارویي با خطرها و رفع مشکالت اقتصادي خود برگزیده، استفاده از بیمه به
هاي مالي ناشي از اتفاقات، تأمین آتیه، ارتقاي سطح  وسیلۀ مؤثری در جبران زیان

. زندگي افراد جامعه و ایجاد بستر مطمئنی براي رشد و توسعۀ اقتصادي کشور است
کند، نوعي آرامش فکري به  رها و حوادث را برطرف ميبیمه عالوه بر آنکه آثار مالي خط

بخشد که این آرامش موجب رشد و شکوفایي استعدادها و افزایش کارایي و  انسان مي
انداز  هاي عمر و پس هاي مختلف بیمه، بیمه در بین رشته. شود وري در جامعه مي بهره
این نوع . ي برخوردار استا علت مزایاي شایان توجهي که در بر دارد، از اهمیت ویژه به

تواند سرمایۀ شایان  اند که هر کس با هر میزان درآمد مي اي طراحي شده گونه ها به بیمه
اش تدارك ببیند و از آسیب تورم و کاهش  اي را براي آیندۀ خود و خانواده مالحظه

 .ارزش پول در امان بماند
هاي   کرده که سایر رشتهحدي پیشرفت هاي عمر در برخي از کشورها به امروزه بیمه
که در کشورهاي ژاپن، فنالند، سوییس،  طوري الشعاع قرار داده است، به بیمه را تحت

هاي عمر  کنگ، سنگاپور، هند و برخي کشورهاي دیگر بیمه فرانسه، کرۀ جنوبي، هنگ
 خود اختصاص داده  اي این کشورها را به  درصد کل حق بیمۀ بازار بیمه٨٠ تا ٦٠بین 
رود در سال  شمار مي حتي در هندوستان که جزو کشورهاي در حال توسعه به. است

طور متوسط  ترتیب به  این نامۀ عمر در جریان بوده، به  بیمه٠٠٠/١٠٠/١٠٢ تعداد ١٩٩٦
هاي عمر قرار دارند و از  از هر دو خانوار هندي تقریباً یک خانوار تحت پوشش بیمه

 مزایاي این نوع بیمه برخوردارند
شود که در  ميشمرده ترین بخش  اقتصادهاي نوین، بعد از بانکداري، بیمه مهمدر 

 ۀبیمه مسئل. کنند  و مکمل یکدیگرند و از عملکرد هم حمایت مياند هم تنیده شده
 نی در ب.آورده استپدید  بسیاري را های ه که مناقششود محسوب میجدید و مهمي 

 نِیها سالمت و تأم در این بیمه. تفاوتي دارند میتهاي عمر ماه  بیمهمه،یبگوناگون انواع 
 فعالیت در نی قرارداد مطرح است و بنابرانفع ی ذیطور کل ه باوی ی ۀ خانوادایشده  بیمه

دارد؛ تا ی دیگر ها  با بیمهیتر و متمایز و رموز بسیار ظریفها  نکتهاي،   بیمهۀاین رشت
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دارد و نیاز  خاص خود ۀانش و تجربهاي عمر، به د  بیمهگري بیمهتوان گفت  آنجا که مي
ها،  علت: مانندل مربوط به زندگي و مرگ ئ علوم پزشکي، مسایمد بودن دایمآعلت روز به

اسماعیلي،  (شود  نیز ميبیشتر اهمیت آن ،...ها و  بیماريمدت حیات فرد، عوارض ناشي از 
نار برآورد موقعیت ها در ک  منبع درآمد مهمي براي خانوادهشایدهاي عمر   بیمه)٤: ١٣٧٣

ها را در برابر دو گروه  انسانزندگي در دوران بازنشستگي و از کارافتادگي تلقي شوند و 
 ).٢: ١٣٧٨راد،  شیدایي (ندکنهاي جاني ایمن  اصلي خطرهاي مالي و خسارت

 این رشته از . استافتهی عمر اختصاص ۀاي دنیا به بیم  درصد حجم بیمه٥٠بیش از 
هاي  قطبدر جایگاه  عمر ۀهاي بیم و شرکت ارهاي مهم اقتصاديبیمه یکي از ابز

 عمر در ایران بسیار کمتر از ۀاما سهم بیم. شوند ميشمرده گذاري در جهان  سرمایه
آوري  ها براي جمع له، از دست رفتن فرصتئ این مسۀمتوسط جهاني است و نتیج

وضعیت این صنعت . ه است اقتصاد جامعيیکوفا در شهاگیري آن هاي مردم و بهره سرمایه
نیست، چون سهم کل صنعت بیمه در بازار مالي کشور طي  بخش در ایران رضایت

گذاري در بانک  افراد جامعه سرمایه.  درصد بوده است٢ ۀ به انداز١٣٨٦ـ١٣٧٢هاي  سال
نسبت به خرید )  عمرۀ با بیمۀگذاري بیشتر بانک در مقایس علت سود سرمایه به(را 

 .)٢٢٢ـ٢١٩: ١٣٨٦زاده،  اسماعیل (دهند  عمر ترجیح ميهاي نامه بیمه
شدن اقتصاد در جهان اسالم آغاز ی هایي براي اسالم ش کوشستمی بسدۀ اواخر از
جهت  گام در نینخست ابتدا بانکداري اسالمي مطرح و حذف بهره از عملیات بانکي. شد

. سي قرار گرفتشدن بیمه مورد برر  سپس اسالمي. شمرده شدشدن بانکداري ی اسالم
دست به زمینه   این ن، درانا مسلمۀ معرفي این صنعت به جامعضمح مسلمان بهعالمان 

 کسب و کار بیمه، موضوع بحث بسیاري از ۀ مسئل٧٠ و ٦٠هاي  در دهه. بردندقلم 
در ) تکافل( اسالمي ۀهاي بیم  بسیاري از شرکت،این راه در . ها و سمینارها بود کنفرانس

به کسب و کامیابی  او بشدند  در کشورهاي گوناگون مسلمان تأسیس ٩٠  و٨٠هاي  دهه
تنها در کشورهاي اسالمي بلکه در آمریکاي شمالي،   اسالمي نهۀبیم. کار خود ادامه دادند

 ۀنخستین شرکت بیم. کنند استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایي نیز فعالیت مي
ولیت ئ اسالمي با مسۀشرکت بیم«نام  به) نسودا( در خارطوم ١٩٧٨اسالمي در سال 

. هاي وابسته به بانک اسالمي فیصل سودان تأسیس شد شرکتیکي از صورت  و به» محدود
هاي   در مالزي به تصویب رسید و شرکت١٩٨٤در سال )  اسالميۀبیم(اولین قانون تکافل 

 .)٦٤: ١٣٨٧عسگري، ( تکافل از آن پس بیشتر شدند
خصوص بیمۀ عمر مرسوم، حکم به حرمت آن دادند و بیان علماي اهل تسنن در 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٢٦

داشتند که این نوع از بیم شامل عناصر ربا، غرر، میسر است و ابزار جدیدی مبتنی بر 
 .اند نام تکافل را طراحی کرده به) از جمله مضاربه، وکالت و شرکت( عقود معین اسالمی

 حاضر در حال. ه کرده استهاي اخیر نرخ رشد باالیي را تجرب صنعت تکافل در دهه
هاي دریافتي   شرکت بیمۀ خصوصي اسالمي در سراسر دنیا وجود دارد و حق بیمه٢٥٠

گفتني است که .  میلیارد دالر بود٢ میالدي بالغ بر ٢٠٠٥هاي موجود، در سال  شرکت
هاي  در ایران و بسیاري از کشورهاي اسالمي با توجه به پذیرفته شدن بیمۀ رایج، شرکت

 این خود اهمیت و ضرورت بررسي، و) ٢٠ :١٣٨٧سیفلو، (اند  ل تأسیس نشدهتکاف
 .دهد واکاوي و توسعۀ چنین کسب و کاري را در صنعت بیمۀ کشور نشان می

 مردم از ی عمر که براۀمی بیها  مرتبط با پوششیهای متنوع و کارا  محصولئۀارا
 در ها  محصولنیهنگ استفاده از ا و فری آگاهازدیاد برخوردار باشد، در کنار ی کافتیجذاب

های   محصولئۀ ارابنابراین.  استرانی عمر در اۀمی صنعت بۀ توسعیها  از راهیکی مردم، نیب
 از جی عمر راۀمی با بۀسی عمر که در مقاۀهای بیم مکمل محصولصورت  تکافل خانواده به

ویژه برای  ی بهسبحل منا  کارگشا و راهشاید برخوردار است، یفرد  منحصر بهیها یژگیو
سازی   و لزوم توجه به بخش تعاونی با عنایت به هدف خصوصی٤٤تأمین اهداف قانون اصل 

در . مقاله خواهد بودحل، هدف این  تشریح این راه  و، تبیینکه بررسيمبتنی بر عدالت باشد 
مه، نظام ابتدا الزم است به بررسی اجمالی بیمۀ عمر در نظام حقوقی ایران بپردازیم و در ادا

 .عنوان نظام رقیب بیمۀ عمر بررسی خواهیم کرد تکافل خانواده را به
 :شده دراین حوزه عبارتند از های نگاشته نامه  و پایانها برخی کتاب

 کارشناسي ارشد الهیات، ۀنام  پایان).١٣٧٩ (محمدرضا یقیني، بررسي مباني فقهي بیمه
امام صادق  دانشگاه رف اسالمي و الهیات معاۀگرایش فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشکد

 ).١٥ :١٣٧٩یقیني،  ( بررسي مباني فقهي بیمه استمذکورهدف از تحقیق  .)ع(
مهر، بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام   محمد حسن محمدی.١

. )ع(، تهران، دانشگاه امام صادقۀ کارشناسی ارشد اقتصادنام  پایان).١٣٨٥(تکافلی اسالم 
 دو نظام مهم اجتماعيعنوان   بهمین اجتماعيأ بیمه و تنامه به بررسی ایشان در این پایان

 اقتصاد اسالمي نیز مورد توجه ۀ که مطابقت آنها با مباني اندیشپردازد  اقتصادي ميـ
 پردازد که  و ایشان به بررسی این نکته میعلما و اقتصاددانان اسالمي قرار گرفته است

 »تکافل« اسالمي بر مبناي اصل قرارداد مضاربه با نام ۀکشورها نوعي بیماز در برخي 
 که یک قرارداد همیاري متقابل، اشتراک در منافع و مسئولیت و برادري در شدهمطرح 

اعضا خالصانه با که رود   و در آن انتظار مياست ناپذیر بیني برابر خطرات یا فجایاي پیش
 ).٢٢: ١٣٨٥مهر،  دیمحم (یکدیگر همکاري داشته باشند
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 ۀ اشخاص در حقوق ایران با مطالعۀمهدي صداقت، قواعد اختصاصي بیم محمد. ٢
، حقوقکارشناسی ارشد نامۀ  پایان). ١٣٨٦ (تطبیقي در فقه امامیه و حقوق انگلستان

هاي اشخاص  بیمهنامه به بررسی  ایشان در این پایان .)ع( دانشگاه امام صادق، تهران
 که استداراي ماهیت و ارکان خاص خود پردازد که  می از انواع بیمه یهمعنوان نوع م هب

هاي   اصول و قواعد نارسایيو تفاوت داردها   انواع دیگر بیمهبالحاظ طبیعت خویش،  به
 در ١٣١٦  ایران مصوب ۀزیرا قانون بیمکند،  بررسی میهاي اشخاص را  حقوقي بیمه

 بسنده کرده و در مورد  ـ٢٧  الي ٢٣  ـ چند ماده  به ذکراًها صرف مورد این نوع از بیمه
 .)١٧ :١٣٨٦صداقت،  (اکثر مسائل آن ساکت است

). ١٣٨٨(ای بیمۀ متعارف و تکافل  زاده، تحلیل نظری مقایسه جواد سراجمحمد. ٣
نامه به   ایشان در پایان.)ع( دانشگاه امام صادق، کارشناسی ارشد اقتصاد، تهراننامۀ  پایان

پردازند و از نظر مدیریتی  ت کلی دربارۀ تبیین تکافل از نظر فقه امامیه میبررسی نکا
 .)٤٤: ١٣٨٨زاده،  سراج (کنند کارکردهای بیمه و تکافل را بررسی می

سنجی ایجاد مؤسسات بیمۀ اسالمی در جمهوری  احمد ناطق گلستان، امکان. ٤
، مدیریتکارشناسی ارشد نامۀ  پایان). ١٣٨٨(اسالمی ایران با توجه به موازین فقه امامیه 

سنجي ایجاد  امکاننامه به بررسی  ایشان در این پایان. )ع( دانشگاه امام صادق، تهران
منظور ایجاد تنوع در نهادهاي مالي و   تکافل در جمهوري اسالمي ایران بهۀسسات بیمؤم

 رایج ۀیمبر کارکردهاي ب که عالوهپردازد  گذاران در جذب سرمایه مي جلب نظر سرمایه
عنوان یک   که به»گذاري صندوق سرمایه« با دارا بودن ماهیت ،از جمله کنترل نقدینگي

از طرفي رسیدن .  رونق اقتصادي به بار خواهد آورداًآید، نهایت شمار مي همزیت رقابتي ب
در این تحقیق در ابتدا . استترین اهداف ایجاد این نهاد   مهمۀبه عدالت اقتصادي از جمل

شده در  هاي معمول و شناخته  تکافل با توجه به روشۀ بیمسازوکارضیح و تبیین به تو
اي و میداني، امکان  جهان پرداخته شده و سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه

 .)٤٤ :١٣٨٨گلستان،  ( از بعد فقهي بررسي شده استسازوکارکارگیري این  هب
ارشد، الهیات و معارف   کارشناسي)١٣٨٩(رضا میرزاخانی، بررسی فقهی عقد بیمۀ عمر . ٥

ارشاد و  الهیات و معارف اسالمي ۀ فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشکدشی گرا،اسالمي و ارشاد
 :پردازند نامه به بررسی مطالب ذیل می ایشان در این پایان ).ع(دانشگاه امام صادق 

جزو عقود مستحدثه در فقه امامیه بیمۀ عمر طبق نظر مشهور علمای متأخر امامیه 
را از طرقی مثل عقد صلح، ... است و در صورتی که بتوان مشکالتی مثل ربا، غرر، قمار و

 در فقه امامیه محسوب ای شده حل کرد، عقد صحیح و پذیرفته.... ضمان جریره و



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٢٨

اما در فقه عامه نظر مشهور در بین علمای عامه، بطالن عقد بیمۀ عمر از جنبۀ . شود می
 ).٢٥: ١٣٨٩میرزاخانی، (ۀ ربا، غرر و قمار در آن است وجود شبه

 ، Akhter, Waheed, Potential of Takaful in Pakistan م،٢٠٠٨وحید اختر،. ٦
Operational and Transformational Paradigm, PHD Thesis of Philosophy in 
Management Sciences, National University of Modern Languages, 

Islamabad, 2008 ( 
الگوی تحول : های بالقوۀ تکافل در پاکستان فرصت«ای با عنوان  نامه ایشان در پایان
با بررسی وضعیت بازار تکافل در دنیا و مقایسۀ آن با بیمۀ رایج به » آفرین و عملیاتی

نامۀ خود  بینی موفقیت این صنعت در پاکستان پرداخته است و در بخشی از پایان پیش
 مقایسۀ تکافل و بیمۀ رایج پرداخته، توضیحاتی در مورد الگوهای رایج مورد که به

  .های تکافل داده است استفادۀ شرکت
دهد و  تکافل خانواده دقیقاً همان نوع پوشش بیمۀ عمر و بیمۀ زندگی را ارائه می

 تفاوت تکافل خانواده با بیمۀ عمر متعارف، سازوکارها و عملکرد تکافل خانواده است،
الگوهای اجرایی تکافل عبارتند از الگوی مضاربه و الگوی وکالت که هر یک دارای انواع 

 حقوقی الگوی ـفرعی دیگری است که قصد داریم در این پژوهش به واکاوی فقهی 
وکالت بپردازیم و بعد از بررسی فقهی الگوی وکالت تکافل خانواده در فقه امامیه، 

 .ایی تحقق آن را در حقوق ایران بررسی کنیمصورت عملیاتی راهکارهای اجر به
 

 اسالميی فقها و علما نگاه در بیمه. ٢
 مختلفي نسبت به صحت یا رد های آرا و نظر و امامیه بیمه، بین علماي عامهۀدر زمین

  معصوم( توان به سه گروه تقسیم کرد  را ميهاصورت کلي، این نظر به. آن وجود دارد
 ).١٥: ١٣٨٨زاده، اجمنقول از سر: ١٣٨٩بالله، 

 
 ی عامه و امامیه دربارۀ مشروعیت انواع بیمۀ متعارفعلما نظر. ١. ٢

 ند که اعتقاد دارند اجراي بیمه کامالً دسته از علما و محققان مسلمانآن: گروه اول
موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که شامل  .یست و داراي عنصر ربا ناستصحیح و قانوني 

نظران  نظران امامیه و اقلیتي از علما و صاحب تفاق علما و صاحباکثریت قریب به ا
 هللا موسوی اردبیلی، ، آیت)ره(هللا محمدی گیالنی، امام خمینی   آیت: عبارتند از،اند عامه

شیخ ابن عابدین، شیخ محمود احمد، مصطفي احمد زرقا، ابراهیم تحاوي، یوسف موسي، 



  ١٢٩ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

 ١هللا صدیقي، محمد مصلح الدین  محمد نجاتمحمد الباهي، علي الخفیف، ضفر شاهدي،
وکیل حنفی شیخ ابن عابدین، محمد تقی امینی، شیخ محمود احمد، سید محمد 

. ن.صدیق الروحانی، ابراهیم تحوی، احمد طه السنوسی، علی الخفیف، ظفر شدیدی، م
 ).٢٢: ١٣٨٥مهر،  محمدی(الدین عواد  منان، علی جمال

 عمومي را ۀند که اجراي بیمنن و اندیشمندان مسلما محققاآن دسته از: گروه دوم
 ،که عمرۀبیماند از جمله  برخی از انواع بیمه اشکال وارد کردهقبول دارند اما نسبت به 

 مغایر وصیت و میراثو با اصول  بوده) جهالت(و غرر ) قمار(ند شامل عنصر میسر معتقد
ش برگزار شد، مورد پذیرش  در مراک١٩٧٢ می ٦این دیدگاه در همایشی که در . است

: توان افراد زیر را نام برد  ميدارند،از میان علمایی که چنین دیدگاهی . قرار گرفت
عبدالرحمن عیسی، احمد ابراهیم، مهد موسی، مفتی محمد باخیت، محمد ابو زهرا و 

اخوت اي ناشناس در  این دیدگاه در بیانیه. شیخ االزهر شیخ جد الحق علی جد الحق
رفته  نیز تأیید و پذی١٩٦٥، و نیز در همایش مجمع مسلمین در قاهره، به سالیاسالم
 . میراث و وصیت در تضاد استقواعد به عالوه با شد،

اند تا قراردادهاي بیمه را با یکي از  این عده نیز همانند دستۀ پیشین تالش کرده
طالقات و عمومات عقود اسالمي ضمان، مضاربه، صلح یا دالیل دیگر مانند استناد به ا

مقایسه و مشروعیت آنها را استنباط کنند و ... ادلۀ عقود، نیاز شدید مردم، عسر و حرج و
در صورت عدم تطبیق با یکي از عقود اسالمي یا ادلۀ استنباط احکام، عقیده بر حرام 

هللا سید کاظم طباطبایي،  از فقها و حقوقدانان شیعه، مرحوم آیت. بودن بیمه دارند
هللا سید هادي میالني و مرحوم استاد شهید مرتضي  هللا سید محسن حکیم و آیت آیت

مطهري و از فقها و حقوقدانان عامه، دکتر یوسف القرضاوي، شیخ عبدالرحمن عیسي، 
توان نام برد که  را مي... احمدطه السنوسي، شیخ محمد ابوزهره، شیخ محمد مبروک و 

یمه و حرام بودن برخي دیگر، به اجتهاد و اظهارنظر هرکدام دربارۀ حلیت برخي از انواع ب
لحاظ اهمیت و شهرت ادله و نظر فقها در  هرحال براي رعایت اختصار به به. اند پرداخته

 .مورد بیمۀ عمر متعارف بررسي خواهد شد
اي از  قرارداد بیمۀ عمر بیش از سایر انواع بیمه مورد مخالفت فقهاي عامه و عده

هللا سید محمد کاظم طباطبایي و  طور مثال آیت به. گرفته استعلماي شیعه قرار 

                                                                                                                                                                             
1. The Hanafi lawyer ShaikhIbnAbidin,  Shaikh Mahmud Ahmad,  Mustafa Ahmad Zarqa, 

Ibrahim Tahawi, Ahmad Taha Al-Sanusi, Yusuf Musa, Mohammad Al-Bahi, Ali Al-
Khafif, ZafarShahidi, Mohammad NejatullahSiddiqi,  Mohammad Muslehudin 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٣٠

ای  عده. هللا میالني، دو تن از مراجع تقلید، نظرشان بر حرمت بیمۀ عمر بوده است آیت
 .اند عنوان مصداق ذکر کرده برای مشروعیت بیمۀ عمر برخی عقود معین را به

 بیمه و  که کامالًدمسلماناننآن دسته از محققان و اندیشمندان : گروه سوم
ن عبارتند آنا. کنند و معتقدند آنها شامل عناصر ربا، میسر و غررند ها را رد مي نامه بیمه

کیخای ( ١خان مصطفي زید، عبدهللا القلقلي، جالل مصطفي، السید و شوکت علي: از
 .)٢٠: ١٣٩١فرزانه، 

  
  آن و تاریخچۀ) تکافل (اسالمي بیمۀ معرفي. ٣

 گروهي میان تعهد و قرارداد معناي به عمل در و متقابل تأمین معناي به بيعر زبان در تکافل
 او دیگران رسید، آسیبي یا خسارت آنها از کسي به هرگاه که است کنندگان شرکت و اعضا از
 .کنند کمک او به و یاري آسیب و خسارت آن از ناشي عواقب مقابل در را

 آن به عربستان جامعۀ در جاهلیت راندو در که است رسومي و آداب شبیه رویّه این
 امر در یکدیگر یاري به دیگران کرد، مي فوت قبیله افراد از یکي که هنگامي. شد مي عمل

 بیشتر، همدردي براي هم ها بعضي. کردند مي کمک او بازماندگان به جنازه تشییع
 برخي هم) ص( پیامبراکرم زمان در. دادند مي متوفا خانوادۀ به کاالیي و نقدي هاي کمک

 منسوبان به غرامت پرداخت مخصوصاً کرد، پیدا ادامه جاهلیت دوران رسوم و آداب این از
 قتل به را مقابل قبیلۀ افراد از یکی آنها از فردي که اي قبیله توسط قبیله، در مقتول
 اعراب که چرا است، بوده قبیله دو بین تنش دادن کاهش آن، از هدف البته و است رسانده

 یا دیه غرامت، پرداخت این. تمایل داشتند انتقام و خونخواهي به بسیار دوران آن در
 .شود داده مقتول ورثۀ به) عاقله (قاتل خویشاوند مردان باید توسط و شد نامیده بها خون

 به آنجا از سپس و گرفت شکل اروپا در ابتدا آن متعارف شکل به اي بیمه خدمات
 اسالمي کشورهاي به بیمه ورود با. شد وارد اسالمي هاي کشور جمله از و کشورها دیگر
 ١٩٧٢سال در. شد مطرح مذهبي و فقهي موازین با بیمه تطبیق برانگیز چالش بحث

 مباني نظر از عمر بیمۀ مخصوصاً و بیمه که کرد اعالم مالزي ملي فتواي شوراي میالدي
 که اسالمي اقتصاد ليالمل بین اجالس نخستین در طور همین. است باطل) عامه (فقهي

 با. تأکیدکردند مرسوم بیمۀ تحریم بر شد، برگزار مکه در میالدي ١٩٧٦سال  در
 انواع همۀ یا بعضي تحریم بر مشتمل فقها، فتاواي از برخي که مسئله این شدن مشخص

                                                                                                                                                                             
1. Mustafa Zaid, Abdullah al-Qalqeeli, Jalal Mustafa. al-Sayyad and  Shawkat Ali Khan. 



  ١٣١ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

 تالش و افتادند تکاپو به اسالمي دانشمندان و محققان است، متعارف بیمۀ قراردادهاي
 کارکردهاي بودن دارا بر عالوه که کنند معرفي را جدیدي اي بیمه کارسازو کردند
 چند از ترتیب این به. باشد دور نیز آنها به شده وارد شرعي ایرادات از متعارف، اي بیمه
 معرفي به آنها هاي تالش نتیجۀ و شروع زمینه این در تحقیق و مطالعه قبل دهه

 معناي به تکافل کلي طور به. منتهی شد کافلت مفهوم بر مبتني اي بیمه جدید سازوکار
 یعني مشترك نیاز کردن برآورده برای یکدیگر با تعاون متضمن آن مصطلح و امروزي
 ویژه به و ١٩٧٠ دهۀ اوائل از اساس این بر. است آن مختلف ابعاد در امنیت و اطمینان

 و احکام اساس بر بیمه، شامل مالي خدمات ارائۀ به اسالمي کشورهاي ،١٩٩٠ دهۀ در
 این در پژوهشي و آموزشي مؤسسات زیادي تعداد نتیجه، در. آوردند روي اسالمي قواعد
 به شروع و تأسیس تکافلي، گران بیمه نام با اسالمي، بیمۀ هاي شرکت همچنین و زمینه

 و اسالمي کشورهاي در تنها نه هایي شرکت و مؤسسات چنین این. کردند فعالیت
 برخي و استرالیا شمالي، آمریکاي در بلکه مسلمان، االيب جمعیت با کشورهاي
 اسالمي بیمۀ شرکت« نام با دنیا تکافلي شرکت اولین. کنند مي فعالیت اروپایي کشورهاي

 در اسالمي بیمۀ شرکت اولین تأسیس از بعد. شد تأسیس ١٩٧٩ سال در »سودان
 شد تأسیس عوديس عربستان در تکافلي شرکت یک سال همان در آن متعاقب سودان،

 اندونزي، برونئي، کشورهاي و گرفت باال تکافلي هاي شرکت تأسیس موج آن از بعد و
 ٢٥٠ حاضر حال در. پرداختند تکافلي بیمۀ شرکت تأسیس به مالزي و کویت سنگاپور،
 رشد اخیر هاي سال طول در. دارد وجود دنیا سراسر در اسالمي خصوصي بیمۀ شرکت
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ هاي سال در. است شده مشاهده دنیا تمام در هحوز این در اي فزاینده
 این اندازۀ بیني پیش و ٢٠٠٢ سال در تکافل صنعت اندازۀ تعیین مورد در تحقیقی
. انجام گرفت ها مشارکت و دریافتي هاي بیمه حق میزان حسب بر ٢٠١٥ سال در صنعت

 ایران جز به جهان ر کلد) ها مشارکت یا (دریافتي هاي بیمه حق برآورد ٢٠٠٢ سال در
 هاي شرکت هاي دریافتي بیمه حق کردن اضافه با. است بوده آمریکا دالر میلیارد ٣/١

 برآورد، این اساس بر. رسد مي آمریکا دالر میلیارد ١/٢ به عدد این ایران، در فعال بیمۀ
 مرع بیمۀ همان یا خانواده تکافل به مربوط جهان تکافل کار و کسب از درصد ٤٠ حدود
 هم و تکافل هاي شرکت هم (شرکت ٤١ حدود ٢٠٠٢ سال در. است شرع با مطابق
 ارائۀ به جهان کشور ٢٣ در) کنند مي ارائه اسالمي بیمۀ که ای بیمه های شرکت

 اسالمي مبانی طریق از که مؤسساتي زمان این در. پرداختند مي اسالمي بیمۀ محصوالت



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٣٢

 چهار. دادند مي تشکیل را بازار کل درصد ٥ تندپرداخ مي اسالمي بیمۀ محصوالت ارائۀ به
 ٨٧ یعني برابر ٢ از بیش به تکافل هاي شرکت تعداد) ٢٠٠٦ سال اواسط (بعد سال

 های شرکت وسیلۀ به که اسالمي های بیمه سال این در. رسید جهان کشور ٢٩ در شرکت
 این که ادندد مي تشکیل را تکافل هاي شرکت درصد ٣٦ شدند، می ارائه مرسوم ای بیمه
 .است تکافل بازار به ورود براي رایج بیمۀ هاي شرکت تمایل افزایش بیانگر

 فعاالن تعداد افزایش و طرف یک از دنیا در اسالمي اي بیمه خدمات براي تقاضا رشد
 و منابع تهیۀ به روزافزون نیاز دیگر، طرف از اسالمي اي بیمه خدمات عرضۀ

 .)٣: ١٣٩١کیخای فرزانه، (د کر آشکارتر را نظری هاي زیرساخت
 
 تکافل مفهومی چارچوب. ١ .٣

 کاربرد مورد امروزه که است بیمه های جایگزین از تکافل یکی عامه فقهای نگاه از
 جایگاهی شریعت در صورتی در بیمه که چرا. است اسالمی بیمۀ عوامل از زیادی شمار

 شریعت، اصول بر شده، تعریف خطری برابر در فرد از حفاظت برای که خواهد داشت
 ).٥: م١٩٧٧شاکر، (باشد  استوار نظر اتفاق و متقابل همکاری مشترک، مسئولیت یعنی

 ویژگی. است »ضمانت« معنای به و واژه ل ـ ف ـ ک ریشۀ از مشتق مصدر تکافل واژۀ
 ضمانت یا مسئولیت معنای به تکافل بنابراین و »شراکت« معنای به و مشارکت واژه اصلی

 علم تخصصی دیدگاه از. »خواهد بود اطمینان و تضمین بیمه، مسئولیت، مشترک،
 برابر در جامعه یک در ساکن مردم از گروهی متقابل تضمین معنای به تکافل اقتصاد،
 افراد درنظر که هرچیزی یا اموال زندگی، برای که است ای فاجعه یا شده تعریف خطر

 اساس(است  مشارکتی بیمۀ تکافل بهتر یفتعر بنابراین. دهد روی باشد، ارزشمند جامعه
 )مالزی ،BIRT تکافل، مشاور ذوالکفلی، مظالن احمد با است ای مصاحبه دیدگاه، این

 .)٦٠: ١٣٨٩بالله، معصوم(
 

 اهداف و مبانی تکافل خانواده. ٢ .٣
هدف از تکافل، مشارکت و کمک و یاري دوطرفه میان اعضاي گروه مشخصي ذکر 

تکافل روشي مبتني بر ضمانت مشترک در بین گروهي از اعضا و در در عمل، . شود می
اعضاي گروه مذکور در صورتي که . هایي است که شاید به آنها وارد شود برابر ضرر و زیان

نظر دارند و  اي ایجاد شود، بر ضمانت و وثیقۀ مشترک اتفاق براي فردي مشکل و حادثه
تمامي . پردازند براي جبران خسارت ميدیده  شده را به فرد ضرر مجموع منابع جمع



  ١٣٣ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

عتیق ( گیرند تا فرد نیازمند را حمایت کنند کار مي اعضاي گروه تالششان را به
هاي اخیر نرخ  صنعت تکافل در دهه). ٦: ١٣٨٨زاده، منقول از سراج: م٢٠٠٥الظفرخان؛ 

ر  شرکت بیمۀ خصوصي اسالمي د٢٥٠در حال حاضر . رشد باالیي را تجربه کرده است
هاي موجود در سال  وسیلۀ شرکت هاي دریافتي به سراسر دنیا وجود دارد و حق بیمه

 .  میلیارد دالر بود٢ میالدي بالغ بر ٢٠٠٥
 : تکافل خانواده در پي برآورده کردن سه هدف است که عبارتند از

 .انداز منظم  تشویق اعضا به پسـ
 .م باشدنحوي که منطبق با اسال گذاري وجوه اعضا به  سرمایهـ
 .کمک منافع تکافل  ارائۀ حمایت و پشتیباني از بازماندگان اعضا، بهـ

تفصیل  براي روشن شدن چگونگي تأمین اهداف مذکور، سازوکار تکافل خانواده را به
 .بررسي خواهیم کرد

 
 مقایسۀ بیمۀ عمر متعارف و تکافل خانواده در فقه امامیه . ٣. ٣

ارزیابی مشروعیت و کاربرد تکافل در فقه امامیه با نگاه شده در مقاله  هدف اصلی پیگیری
های موجود میان قانون این دو نهاد  های تفاوت حقوق اقتصادی اسالمی و تحلیل نمونه

کوشیم با  در این بخش مي. گذاری متقابل در بیمه است های سرمایه در زمینۀ شیوه
خالصه . ام تأمینی دست یابیمها، به ادلۀ اصلی گرایش به هردو نظ بندی این تفاوت جمع
 :های موجود به شرح زیر است تفاوت
دربارۀ بیمۀ عمر نظر غالب فقها و حقوقدانان این است که بیمۀ عمر عقد ) الف

غیرمعینی است و باید شرعیت آن را از طریق اطالقات و عمومات صحت عقود اثبات 
، شرکت، هبه و قرض کرد، لکن تکافل خانواده بر عقود معینی مثل مضاربه، وکالت

مبتنی خواهد بود و از این جنبه از نظر شرعی اشکال و ایرادی ندارد، زیرا از طریق عقود 
طور کلی عقد تکافل را در فقه  توان به رسد می نظر می به. شود معین شرعی اداره می

 :امامیه به سه شکل منعقد و مبتنی بر همین سه الگو تحلیل کرد
 قانون مدنی ایران ١٠ای است که طبق مادۀ   و مستحدثهعقد تکافل عقد جدید. ١

گیرد در  قرار می» اوفوا بالعقود«شود وشامل آیۀ شریفۀ  آور محسوب می عقدی الزم و الزام
این تحلیل عقد تکافل مثل عقد بیمۀ عمر بر شرایط و قواعد خاص مبتنی است که 

 .طرفین عقد باید صراحتاً در عقدنامه به آنها اشاره کنند
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شود که از چند عقد اصلی تشکیل شده  عقد تکافل یک عقد مختلط محسوب می. ٢
از این جنبه تکافل شبیه عقد اجاره به شرط . اند است که مورد تراضی طرفین قرار گرفته

تملیک است، بنابراین تکافل متشکل از عقد مضاربه یا وکالت است که با عقد صلح یا 
گرفته است و طرفین با یک ایجاب و قبول، دو یا چند هبه مورد تراضی طرفین عقد قرار 

 .اند عقد را در قالب یک عقدنامه منعقد و برآن تراضی کرده
عقد تکافل متشکل از یک تعهد اصلی و یک یاچند تعهد فرعی است، بنابراین . ٣

عقد تکافل متشکل از یک عقد مضاربه یا وکالت خواهد بود که ضمن آن شرط هبه یا 
رسد مد نظر طراحان تکافل الگوی دوم و  نظر می به.  زیاندیده نیز شده استصلح به فرد

 .سوم بوده است
 
 انواع الگوهاي تکافل خانواده. ٤ .٣

در ) البته بر اساس نظر محققان و اندیشمندان عامه(علت وجود ربا، غرر و میسر  اساساً به
 سیستم حمایت از دلیل اهمیت و ضرورت ایجاد نظام و بیمۀ متعارف و همچنین به

وجود آمد؛ و نفي سه عنصر ربا، غرر و میسر اساس تمام الگوها و  دیدگان، تکافل به آسیب
کنیم به تبیین الگوی  دهد که در این قسمت سعی می الگوهاي تکافل را تشکیل مي
 . وکالت در فقه امامیه بپردازیم

 :چرخد ول دو موضوع ميطور که در گذشته به آن اشاره شد، سازوکار کلي تکافل ح همان
یعني (نوع عقد و رابطۀ اعضا با یکدیگر و نوع رابطۀ اعضا با صندوق تکافل ) الف

 ).پرداخت حق بیمه
 .نوع عقد و نوع رابطۀ شرکت تکافل با اعضا) ب

و بسته به اینکه رابطۀ الف و ب به چه نحوي تعریف شود، الگوي خاصی براي تکافل 
توان به دو  فل را از جنبۀ نحوۀ مدیریت شرکت تکافل میالگوهاي تکا. آید وجود مي به

 ) :٥٥:م٢٠٠٦مرتضی، (دستۀ کلي تقسیم کرد 
در این دسته از الگوها، مدیریت و : ١الگوهاي تعاوني، مشارکتي و غیرانتفاعي. ١

ند و هدف آن ا گر افراد یکساني ار و بیمهگز بیمه. گیرد  دست اعضا صورت مي کنترل آن به
اگر مازادي بود به . عنصر سود وجود ندارد. ت متقابل در برابر حوادث استکمک و ضمان
. اي است که تمام مطالبات پرداخت شوند مبالغ پرداختي به اندازه. گردد صندوق برمي
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  ١٣٥ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

شوند که  این مبالغ شاید بر اساس تجربیات کم یا زیاد و اغلب در مصارفی استفاده مي
الگوي : گویند اند و مي اي تفکیک قائل شده بته عدهال. همۀ اعضا یک نوع ریسک را دارند

 .شود ها و براي ایجاد چتر حمایتي بر روي شهروندان اجرا مي وسیلۀ دولت غیرانتفاعي به
در این دسته از الگوها، هدف وارد کردن بخش خصوصي به : ١الگوهاي تجاري. ٢

ي براي شرکت تکافل و بنابراین در الگوهای مذکور باید سود و منفعت. صنعت تکافل است
الگوهاي رایج . در این مقاله تمرکز ما نیز بر همین الگوهاست. عامل تکافل متصور باشد

سی تکافل در این زمینه عبارتند از الگوهاي مضاربه و وکالت که در واقع الگوهای اسا
 :پردازیم  حقوقی آنها میـ و در ادامه به بررسی فقهی اند خانواده

 
 ی تکافل خانوادهالگوهای تجار. ٤

تواند در   ساله در کشورهای مجری تکافل مي٥٥ تا ١٨طبق قوانین تکافل هر فرد 
عنوان حق بیمه به  مبلغي را که فرد باید به. هاي تکافل خانواده شرکت کند فعالیت

نامۀ تکافل، مقدار مبلغ  شرکت تکافل پرداخت کند، به عواملي مانند مدت زمان بیمه
هاي تکافل به صندوق مشخصي  بیمه حق. بستگی دارد... رارداد تکافل و شده و نوع ق بیمه

ها به دو حساب جداگانه یعني  بیمه این حق. شود به نام صندوق تکافل خانواده واریز مي
 .شوند  تقسیم مي٣کنندگان  و حساب ویژۀ شرکت٢2کنندگان حساب شرکت

گیرد، فقط براي   ميها در آن قرار کنندگان که سهم عمدۀ حق بیمه حساب شرکت
شوندگان با  شایان ذکر است که رابطۀ تکافل. شود انداز استفاده می گذاري و پس سرمایه

شود  عنوان مدیر شرکت تعیین می یکدیگر بر مبنای عقد شرکت سنتی است که فردی به
و به تجارت بر اساس الگوی مضاربه یا الگوی وکالت ) که همان متصدی تکافل است(

محقق حلی، (طبق مبنای مشهور فقهای امامیه عقد شرکت عقدی جایز . دشو موظف می
کند  و صرفاً مفید اشاعه است و برای صندوق شخصیت حقوقی ایجاد نمی) ٣٧٤: م١٩٩١

 البته شرکت مدنی در 4). قانون تجارت٢٠های تجاری موضوع مادۀ  برخالف شرکت(
 توسطها  بیمه  آوری حق با جمعشدنی است، زیرا  قالب عقد مضاربه و وکالت نیز ایجاد

                                                                                                                                                                             
1. Tejari Model 
2. Participant`s Account,  Individual Account :(PA) 
3. Participant`s Special Account : (PSA) 

 :است سبب چهار در منحصر) مشاع مال (شرکت آورندۀ وجود به اسباب. ٤
 ؛)ريیا قه اختیاري(» مزج«.٣ ؛»ارث« .٢ ؛...و معاوضه وصیت، هبه، صلح، بیع، اجاره،: مانند) تملیکي(» عقد« .٥

 . قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است٥٧٢ و ٥٧١که در مواد » .مباحات حیازت«.٤
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یعنی عامل واحد و (شود  معنای اشاعۀ اختیاری ایجاد می شرکت تکافل، شرکت مدنی به
 بر) شوندگان تکافل(که مالکیت مالکان سرمایه ) موکالن یا مالکان سرمایه متعددند
با نوعی تکافل خانواده در رابطه  ماند، بنابراین به سرمایۀ خودشان همچنان باقی می

انداز مبتنی بر مالکیت مشاع بین تکافل شوندگان است که مدیریت و  حساب پس
شوندگان در  گذاری این مال مشاع، به شرکت تکافل واگذار شده است که تکافل سرمایه

های تکافل و  بنابراین رابطۀ شرکت. شوند قالب قراردادی الحاقی به آن ملحق می
کنندگان نیز  ت یا تلفیقی از این دو و رابطۀ شرکتشوندگان بر عقد مضاربه یا وکال تکافل

 .شود بر شرکت مدنی مبتنی است که در ادامه بیشتر توضیح داده می
توان گفت تکافل خانواده بر دو عقد مضاربه و وکالت و یا  با توجه به نکات مذکور می

گیرد  ت میگذاری یا بر مبنای عقد وکالت صور تلفیقی از این دو عقد مبتنی است و سرمایه
بنابراین الزم است به شرایط این دو عقد در فقه امامیه پرداخته شود . یا برمبنای عقد مضاربه

 ).شونده بر حق بیمه استمرار دارد شایان ذکر است در هر دو حالت مالکیت تکافل(
 

 تحلیل فقهی عقد تکافل خانواده. ١ . ٤
مل بر تعدادی از عقود معین و معهود قراردادی که با عنوان تکافل خانواده طراحی شده مشت

از مجموعۀ این . در زمان شارع است که عبارتند از مضاربه یا وکالت، شرکت، هبه و قرض
. شود که عبارت از تأمین در مقابل خطرات مالی احتمالی است عقود هدف اصلی حاصل می

 با اهداف هر سه بنابراین گرچه در عقد تکافل ازچند نوع عقد مذکور استفاده شده، هدف آن
یعنی این قرارداد، با مضاربه که هدف از آن صرفاً رسیدن به سود . تنهایی تفاوت دارد عقد به
له است و ٌ گذاری بوده و هبه که مقصود از آن بخشش مالی بدون عوض به موهوب سرمایه

گر چه هدف اصلی . شود، تفاوت دارد قرض که تملیک مال در مقابل بدل آن دانسته می
عالوه » العقود تابعة للمقصود«و بنا بر قاعدۀ . افل با ترکیب این سه عقد حاصل شده استتک

بر اینکه عقد بدون قصد باطل است، عقد از حیث نوع کمّ و کیف و شرایط آن نیز تابع قصد 
بر این اساس در قرارداد مزبور قصد . )٣٦: ق١٤١١مکارم شیرازی، (متعاقدین خواهد بود 

مندی از سود  ایجاد تأمین در مقابل خطرات احتمالی است تا ضمن بهرهاصلی متعاقدین 
نوعی قرارداد تکافل متشکل از چند  گذاری خود به این هدف نیز نائل آیند، بنابراین به سرمایه

 .عقد و در واقع قرارداد تکافل عقدی مختلط است
لوغ، عقل، اختیار، لذا الزم است در این قرارداد، متعاقدین از شرایط عمومی از جمله ب



  ١٣٧ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

رشد و عدم فلس برخوردار باشند و شرایط خاص قراردادهای مضاربه یا وکالت، هبه و 
در ادامه این شرایط را در زمینۀ الگوی وکالت . قرض نیز بر این قرارداد حاکم باشد

 .دهیم یم و سپس آنها را بر قرارداد مذکور تطبیق میکن بررسی می
 

 الگوي وکالت. ٢ .٤
به این معنا که . الگو، رابطۀ بین اعضا و شرکت تکافل بر اساس عقد وکالت استدر این 

گذاران وکیل است تا وجوه تکافل را مدیریت و از آن وجوه  شرکت تکافل از سوي بیمه
الوکاله  این حق. الوکاله بگیرد آمده را جبران کند و در ازاي این کار حق هاي پدید خسارت

ها دریافت شود و هم شاید  بیمه بت از همان ابتدا از حقصورت مقدار ثا هم شاید به
رسد در هر  نظر می که به) ٥٣: م٢٠٠٦تالفت، (صورت درصدي از مازاد تعیین شود  به

 .دوحالت عقد تکافل صحیح باشد
برای روشن شدن سازوکار تکافل خانواده مبتنی بر الگوی وکالت، الزم است عقد وکالت 

 :پردازیم  بررسی شود که در ادامه به آن مینیز در فقه امامیه اجماالً
 
 )با اشارۀ اجمالی به موارد اختالفی در فقه عامه(ماهیت عقد وکالت در فقه امامیه . ٥
 : حقوقی وکالتـ ماهیت و معنای فقهی .١ .٥

 :گوید  قانون مدنی ایران می٦٥٦مادۀ 
ای انجام امری موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر وکالت عقدی است که به«

 .»نماید نایب خود می
اعطای نمایندگی در «اند و آن را  بيشتر فقهاي اماميه، تعريف كوتاهي از وكالت داده

؛ ٢٣٥: ق١٤٢٤؛ شهید ثانی، ٧: م١٩٩١؛ محقق حلی، ١١١: ١٣٧٧شهید اول، (» تصرف
: ق١٤٢٤شهید ثانی، (» بالذات«اند و گاهی قید  معنا کرده) ٦ و ٥: م١٩٨٨شیرازی، 

اند تا آشکار کنند که هدف اصلی و مقصود ذاتی و کالت، نیابت در  را هم افزوده) ٣٦٧
تصرفات حقوقی است، نه نمایندگی در نگهداری مال معین، هرچند همواره انجام دادن 

 .اعمال حقوقی با نگهداری همراه است
اره به اند تا اش دانسته )٣٤٧: ق١٣٩٤نجفی، (» نیابت دادن ویژه«گاهی هم آن را 

نحوی است که با سایر عقود نیابتی  به» استنابت«معنای عرفی آن باشد و در عرف، این 
 .تفاوت دارد و شرع نیز همین دریافت عرفی را پذیرفته است



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٣٨

 قانون مدنی ایران از ریشۀ اصلی خود یعنی فقه ٦٥٦در هر صورت، محتوای مادۀ 
 را در قالب مادۀ قانونی بیان کرده امامیه فاصله نگرفته و نظریۀ مشهور فقهای امامیه

 :شود از این تعریف، چند نکتۀ مهم فهمیده می. است
منزلۀ  موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام دادن عمل حقوقی، به: اعطای نیابت .١

. دهد که به نام و حساب موکل تصرفی انجام دهد داند و به او اختیار می اقدام خود می
دهد، در حکم واسطه است و آنچه انجام   آثار اموری که انجام میبنابراین وکیل نسبت به

شود و اگر  تعهدهایی که پذیرفته است، بر موکل تحمیل می: دهد برای موکل است می
 ).١٠٧: ١٣٨٢کاتوزیان، (نفعی در بین باشد برای اوست 

کند که موضوع وکالت ممکن   اشاره می٦٥٦ظاهر مادۀ : انجام دادن عمل حقوقی. ٢
عمل «باشد، مانند فروش باغ، اجارۀ منزل، فسخ عقد یا ایقاع، یا » عمل حقوقی«ست ا

های ذیل، فهمیده  ولی با توجه به نکته. ، مانند انجام دادن نقاشی یا عمل جراحی»مادی
 :»اعمال مادی«است نه » عمل حقوقی«شود که موضوع وکالت، تنها  می

شود که سه دیدگاه در تعریف وکالت  هرحال، از عبارات فقهای امامیه فهم می به
 :وجود دارد

 .است» اعطای نیابت در تصرف«ذات وکالت : مشهور. ١
 .است» اعطای سلطنت در تصرف«ذات وکالت : الغطاء کاشف. ٢
 .است و عقد نیست» اعطای اذن در تصرف«ذات وکالت، : سید محمدکاظم یزدی. ٣
 تعریف وکالت در فقه حنفی) ج

وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ «: های حنفی دربارۀ تعریف وکالت چنین آمده است در کتاب
: ق١٤١٨غنیمی میدانی، ( »عِبَارَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْإِنْسَانِ غَیْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ

  ).٣٧١: ١٩٦٤ السنهوری، ـ ٢٢٧: م٢٠٠٠  سمرقندی، ـ ١٣٨
 
 التخصوصیات عقد وک. ٢ .٥

های مهم عقد وکالت  در ادامه برای اجرایی کردن الگوی وکالت در تکافل خانواده، ویژگی
 :شود بر شمرده می

 عقد بودن وکالت) الف
محقق حلی، (دانند  می» عقد«چنانکه گذشت، مشهور فقهای امامیه، وکالت را 

ی  سبزوارـ ٣٦٧: ق١٤٢٤  شهید ثانی،ـ ١١١: ق١٤١١ شهید اول، ـ ٨ و٧: م١٩٩١



  ١٣٩ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

اند و   حتی برخی  فقیهان که از تعریف مشهور رو گردانده.)١٩٥: ق١٤١٦موسوی، 
، در عقد بودن آن، تردیدی وارد »نیابت«اند نه  دانسته» سلطنت«ماهیت وکالت را 

با . )٣٥١: ١٣٩٤نجفی، (رود  شمار می بلکه از ضروریات فقه امامیه به] ٤٠[اند  نکرده
طباطبایی (وکالت از زمرۀ ایقاعات شمرده شده است وجود این، در فقه امامیه، گاه 

 . که در انعقاد وکالت به قبول نیازی نیست) ١١٨: ق١٤٢٠یزدی، 
 جایز بودن عقد وکالت) ب

عقد وکالت، هیچ التزامی برای نگهداری رابطۀ حقوقی میان وکیل و موکل پدید 
توانند هرگاه  کل مییعنی وکالت از عقود جایزه است و هر کدام وکیل یا مو. آورد نمی

از این جهت در تکافل خانواده هم هر یک از طرفین . خواست عقد را بر هم بزند
شده از  توانند عقد را برهم بزنند؛ این سخن به آن معنا نیست که آثار و تعهدات ایجاد می

عقد وکالت اعتبار و احترام ندارد، بلکه تا هنگامی که عقد باقی است، دو طرف به اجرای 
 .اد آن ملزم هستندمف

 ـ ٣٥٦: ق١٣٩٤نجفی، (اند  مشهور فقهای امامیه وکالت را از زمرۀ عقود جایزه شمرده
 . قانون مدنی ایران تصریح شده است٦٧٩این دیدگاه در مادۀ ) ٢٠٠: ق١٣٧٤موسوی خویی، 

 اند   و به آن اشاره کردهاند فقهای حنفی، جایز بودن عقد وکالت را پذیرفته
از ). ٢٤٤: م١٩٩٨ ؛ ابن عابدین، ٤٤٦: م٢٠٠٠ طهماز، ـ١٥٠و١٤٩: ق١٤١٠مرغینانی، (

بیند که وکالت را بر هم  طرف موکل جایز است، چون گاهی مصلحت خود را در آن می
از طرف وکیل جایز است، زیرا گاهی فرصت انجام . زند یا شخص دیگری را وکیل گیرد

در نتیجه، هر . آورخواهد بود ال او زیانیابد، پس لزوم عقد به ح دادن مورد وکالت را نمی
با وجود . )٤١١٤: م٢٠٠٦زحیلی، (تواند عقد وکالت را فرو شکند  کدام هرگاه بخواهد می

 :این، از نظر فقهای حنفی، در سه مورد وکالت از قراردادهای الزم است
 .عنوان رهن در اختیار دیگری قرار داده است وکالت در فروش عینی که به. ١ •
 .وکالت در دعوا از طرف موکل غایب. ٢ •
 .وکالت در تسلیم عین به شخصی در غیاب موکل. ٣ •

علت الزم شدن وکالت در موارد فوق، آن است که حق دیگری به آن تعلق گرفته 
 .)٣٠٨: م٢٠٠٠زیلعی، ـ ١٤٩ و١٤٨: م٢٠٠٤جزایری، (است 
 مجانی بودن عقد وکالت) ج

قرار » اعطای اختیار تصرف به وکیل«ر وکالت عقد مجانی است، عوضی در براب
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بنابراین، عقد ). ایران. م.  ق٦٧٧م (گیرد، اما از طرفی اعمال وکیل رایگان هم نیست  نمی
هدف اصلی و اثر مستقیم عقد : وکالت از جهتی مجانی و از جهت دیگر معوض است

. گیرد است و در برابر اعطای این سمت، عوضی قرار نمی» اعطای سمت نیابت«وکالت 
را پرداخت کند، اثر اجرای مفاد نمایندگی است و » الوکاله حق«ولی اینکه موکل باید 

این نکته هم باید در الگوی تکافل خانواده مد نظر واقع شود . جنبۀ فرعی و تبعی دارد
: ١٣٨٣کاتوزیان، ( صورت ماهیت قرارداد تکافل غیرمعوض خواهد بود زیرا در این

 .)٢٢٣: ق١٤١٦ی،  سبزواری موسوـ١١٣و١١٢
 اذنی بودن عقد وکالت) ت

است، از طریق این نهاد، موکل به » ایجاد اذن«واسطۀ عقد وکالت  اثر اصلی و بی
اعطای «اثر .  تا به نمایندگی از طرف او به تصرف پردازدکند می» تفویض اختیار«وکیل 

یابت او در ایام آن است که موکل، آثار و پیامدهای حقوقی اعمالی را که وکیل به ن» اذن
این تعهد نتیجۀ اجرای اذن است . ها را بپردازد دهد، پذیرا شود و هزینه وکالت انجام می

بنابراین در تکافل خانواده مبتنی بر الگوی وکالت، . نه اثر اصلی عقد وکالت
شوندگان، موکالنی هستند که سرمایۀ خود را در اختیار یک وکیل واحد به نام  تکافل

گذارند و البته در قالب قرارداد الحاقی  گذاری و کسب سود می برای سرمایهشرکت تکافل 
شوندگان نیز  تکافل، رضایت خود را برای ایجاد شرکت و مال مشاع اختیاری بین تکافل

شوندگان  گیرد و به نام و به حساب تکافل الوکالۀ خود را می شرکت تکافل حق. کنند ابراز می
تناسب اصل سرمایۀ افراد متعلق به   سود حاصل بهکند و همۀ گذاری می سرمایه
شوندگان  شوندگان است هر چند شاید شرکت تکافل معامالت خود را به نام تکافل تکافل

دهد  شوندگان انجام می انجام ندهد، اما در واقع همۀ اعمال حقوقی که بر مال مشاع تکافل
گر قرارداد تکافل خانواده برای از سوی دی. پذیرد برای آنهاست و به حساب آنها انجام می

طرفین جایز است و اسباب فسخ و انفساخ عقود جایز در قرارداد تکافل خانواده مبتنی بر 
الگوی وکالت نیز موجود ند، مگر اینکه عقد وکالت در ضمن عقد خارج الزم درج و شرط 

شود اما  زم میشرط نیز ال» الشروط تابعه للعقود«صورت باید گفت طبق قاعدۀ  شود که در این
 1.اسباب انفساخ عقد وکالت همچنان تابع عقود جایز است

                                                                                                                                                                             
 :انواع وکالت .١

 :شود وکالت از جنبۀ اعتبارهای گوناگون به انواع متفاوتی تقسیم می
 :تقسیم از جهت مورد وکالت) الف

 ←      :وکالت ازجهت حیطۀ مورد وکالت، دو نوع دارد



  ١٤١ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

 : ارکان و شرایط وکالت.٣ .٥
رکن بودن امور . »مورد وکالت«و » وکیل«، »موکل«، »ایجاب و قبول«ارکان وکالت عبارت است از 

امه، ، اما فقه حنفی، بر خالف سایر مذاهب ع)١١٤: ق١٤١٨عالمه حلی، (شده آشکار است  یاد
را از شرایط » فیهٌ موکل«و » وکیل«و » موکل«را رکن وکالت شمرده و » ایجاب و قبول«تنها 

 ). ٤٠٥٧ و ٤٠٥٦: م٢٠٠٦زحیلی، ـ ٣٣: م٢٠٠٠کاسانی،(وکالت دانسته است 
شرایط موکل و «برای تبیین بهتر تکافل خانواده برمبنای الگوی وکالت الزم است 

 .ی شودبررس» شرایط مورد وکالت«و» وکیل
 شرایط موکل و وکیل) الف

موکل شخصی است که . یابد وکالت قراردادی است که میان موکل و وکیل انعقاد می
کند و وکیل شخصی که  برای انجام دادن عمل حقوقی به دیگری نمایندگی اعطا می

که یکی از اطراف  در صورتی. پذیرد سمت نمایندگی را برای اجرای مفاد وکالت می
هنگامی که دو طرف، به انعقاد قرارداد . یابد جود نباشد، عقدی تحقق نمیقرارداد مو

پردازند، باید دارای شرایط قانونی باشند، تا عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گیرد و  می
تعبیر » اهلیت«از فراهم بودن شرایط قانونی برای شخص به . بار آورد آثار حقوقی به

اهلیت «ۀ کوتاه به معنا و ارکان اهلیت، در دو بحث آینده از بنابراین، پس از اشار. شود می
 :صحبت خواهد شد» اهلیت وکیل«و » موکل

                                                                                                                                                                                              
 )١٢٧: م٢٠٠٤ایری،  جزـ ٢٤١: ق١٣٨٣مغنیه، (وکالت خاص . ٢ ؛) ٢١٣: م١٩٩٨ عابدین، ابن(وکالت عام . ١→

هنگامی که جنس، : گوید در فقه حنفی، وکالت عام با جهالت زیاد هم صحیح است، اما در وکالت خاص، قیاس می
زا نخواهد  الجمله آسیب جهالت فی: گوید استحسان می. اندازۀ ثمن و صفت ذکر نگردد، وکالت صحیح نیست

 )١٣٢: م٢٠٠٠سمرقندی، (. بود
 :تقسیم از جهت وجود یا عدم قید) ب

 :وکالت به اعتبار وجود یا عدم قید دارای دو نوع است
 )٢٠٩: ق١٤١٦ سبزواری موسوی، ـ ٢٧١: م١٩٤٨ قاضی، - ٥١٥ص: م١٩٩١حیدر، (وکالت مقید . ٢وکالت مطلق؛ . ١
 :تقسیم از جهت تعداد وکیالن) پ

 :اعتبار و حدت یا تعدد وکیل، دو شکل داردوکالت به 
 )٢٠٩: ق١٤١٦ سبزواری موسوی، ـ ٢٧١: م١٩٤٨ قاضی، - ٥١٥: م١٩٩١حیدر، (وکالت اشتراکی . ٢وکالت انفرادی؛ . ١
شوندگان  د، یعنی تکافلرسد تکافل خانواده مبتنی بر الگوی وکالت، یک وکالت خاص، مطلق و منجز باش نظر می به

دهند،  ای در اختیار شرکت تکافل قرار می گذاری مشروع در هر زمینه یۀ خود را جهت سرمایهسرمامقداری از 
صورت گذشت زمان معین و زنده  در سرمایه عالوۀ اصل لکن در ضمن آن شرط شده است که سود حاصله به

ان وصی عنو شونده توسط شرکت تکافل به شونده و در صورت فوت تکافل شونده به خود تکافل بودن تکافل
 .ای پرداخت شود نفع بیمه شونده به ذی تکافل



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٤٢

شایستگی قانونی شخص برای دارا بودن یا «معنای مطلق، عبارت است از  اهلیت به
و توانایی قانونی » اهلیت تمتع«شایستگی قانونی دارا بودن حق، . »اجرای حق و تکلیف

آنچه ). ٢٣١: ١٣٨٢شهیدی، (شود  نامیده می» اهلیت استیفا« و تکلیف، برای اجرای حق
اهلیت «گاهی، آدمی اهلیت تمتع را دارد، اما از . اینجا اهمیت دارد، اهلیت استیفاست

عدم «. تواند بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال کند بهره است و نمی بی» تصرف
» شود این اهلیت است، محجور نامیده میاهلیت استیفا اصطالحاً حجر و کسی که فاقد 

  .)١١٤: ١٣٨٤صفایی، (
 :گوید  قانون مدنی ایران می٢١٠مادۀ 

 .»متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند«
 :دارد  قانون مدنی ایران مقرر می٢١١مادۀ . رشد) ٣عقل؛ ) ٢بلوغ؛ ) ١: اهلیت سه رکن دارد

 .»د، باید بالغ و عاقل و رشید باشندبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شون«
در صورت فقدان هر یک از ارکان اهلیت، قرارداد باطل خواهد بود، چنانکه در مادۀ 

 :خوانیم  می٢١٢
 .»واسطۀ عدم اهلیت باطل است معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به«
 اهلیت موکل. ١

تواند از این  نونی است، شخصی میوکالت دادن، اجرای عمل حقوقی و تصرف قا
بنابراین، اهلیت موکل برای «. استفاده کند که اهلیت آن را داشته باشد» عمل حقوقی«

 »کند اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می
 .موکل باید مُفَلَّس نباشد و موکل باید مختار باشد. )١٤٢: ١٣٨٣کاتوزیان، (

 :اهلیت وکیل. ٢
تواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیت را  وکیل نیز، مانند موکل در صورتی می

است، شخصی که اهلیت ندارد، از » انجام دادن عمل حقوقی«دارا باشد، زیرا وکالت برای 
 :بهره خواهد بود بی» تصرفات قانونی«توان 

اند که وکیل  از فقیهان تصریح کردهبرخی : وکیل ناتوان از انجام دادن مورد وکالت
بنابراین، هرگاه شخصی، کسی را که ریاضی هیچ . باید قادر بر اجرای مورد وکالت باشد

کاشف (داند، برای محاسبۀ دستمزد کارگرانش نیابت دهد، وکالت باطل خواهد بود  نمی
باطل صورت، عقد وکالت را  ولی بیشتر علمای امامیه، در این) ٥٦: م٢٠٠٥الغطاء، 

: ق١٤١١شهید اول، (شمارند  دانند، بلکه آگاهی و توانایی وکیل را از مستحبات می نمی
دهد،  نهایت، در صورتی که موکل با آگهی از ناتوانی وکیل، به وی نیابت می. )١١١



  ١٤٣ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

تواند برای خود در جهت اجرای  پس وکیل می. خواهد بود» اذن در توکیل«معنای  به
 .مورد وکالت وکیل برگزیند

فقه حنفی نیز، وکالت کودک غیرممیز و مجنون اطباقی را نپذیرفته است و از این 
 .جنبه با فقه امامیه هماهنگ است

  شرایط مورد وکالت.٤ .٥
صحت وکالت بر فراهم بودن شرایط متعلق آن تکیه دارد، در صورت فقدان یکی از 

: اند  وکالت بر شمردهسه شرط مهم برای مورد. یابد شرایط موضوع، وکالت انعقاد نمی
 . »توانایی داشتن موکل بر انجام دادن«. ٣؛ »معلوم بودن«. ٢؛ »نیابت پذیر بودن«.١
 آثار وکالت. ٥. ٥

نماینده از طرفی با . دکن قرارداد وکالت، وکیل را نماینده و جانشین موکل می
دیگران معامله تواند به سمت نیابت با  دهنده رابطه دارد و از طرف دیگر، وکیل می نیابت

 . کند کند و ناگزیر رابطۀ معاملی با طرف قرارداد هم پیدا می
 آثار وکالت نسبت به وکیل و موکل. ١ . ٥. ٥

این آثار یا نتیجۀ . آورد بار می یابد، آثاری را به هنگامی که قرارداد وکالت انعقاد می
یا برآیند با » وع وکالتاذن یافتن وکیل برای تصرف در موض«مستقیم عقد وکالت است، مانند 

واسطۀ آن، مانند اعمالی که باید وکیل در هنگام یا پس از اجرای وکالت انجام دهد، یا 
 :بنابراین، باید از وظایف وکیل و موکل بحث کرد. وظایفی که موکل نسبت به وکیل دارد

 وظایف و تعهدات وکیل) الف
 هرگاه  ـهمچنین موکلـ ل درست است که عقد وکالت از قراردادهای جایز است، وکی

تواند آن را از بین ببرد و به رابطۀ حقوقی پایان دهد، ولی تا هنگامی که این عقد  خواست می
باقی است، وکیل ملزم خواهد بود که مفاد آن را گرامی دارد و تعهدات ناشی از این رابطه را 

انجام دادن موضوع  «پس با انعقاد وکالت، وظایف و تعهداتی مانند. درستی انجام دهد به
، »رعایت مصلحت موکل«، »نگهداری اموال موکل«، »اجرای وکالت توسط وکیل«، »وکالت

 :شود برای وکیل ایجاد می» دهی به موکل حساب«و » استرداد اموال و اوراق و اسناد موکل«
 اجرای مورد وکالت. ١

الت را به نحو در مورد اجرای مفاد وکالت، قاعده آن است که وکیل باید موضوع وک
وانگهی باید دید که اجرای موضوع از ). ٤٥١: م١٩٦٤سنهوری، (متعارف و مرسوم انجام دهد 

 :؟ اجرای هر کدام متفاوت خواهد بود»تعهد به وسیله«است یا » تعهد به نتیجه«نوع 
هرگاه موکل و طرف معامله، در تمام مفاد و شرایط معامله توافق : تعهد به نتیجه •



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٤٤

د، اتمام آن، تنها متکی بر امضای سند شود و امضا به وکیل سپرده شده شود؛ کرده باشن
» نتیجۀ مطلوب«شود که  است، اجرا هنگامی محقق می» تعهد به نتیجه«صورت  در این

 .حاصل شود و امضا تحقق یابد
ای از تعهد به نتیجه و تعهد به مواظبت و وسیله  گاه وکالت آمیزه: تعهد به وسیله •

یلی که برای طرح دعوا و دفاع از موکل تعیین شده است، هم تعهد به نتیجه است، وک
دارد که باید دادخواست به دادگاه تقدیم کند و هم متعهد به وسیله است که باید برای 
پیروزی تالش کند، ولی اگر با کوشش و مواظبت متعارف، به پیروزی و تحصیل نتیجۀ 

 . رای وکالت نکرده استتوان گفت که اج مطلوب دست نیافت، نمی
اثبات اجرای وکالت در : دشو نیز نمایان می» اثبات«تفاوت میان آن دو در مرحلۀ 

» عدم انجام تعهد«بر عهدۀ وکیل است و حاصل نشدن نتیجۀ مطلوب، » تعهد به نتیجه«
دست نیامدن نتیجۀ مطلوب، برای اثبات  به» تعهد به مواظبت و وسیله«دهد، در  معنا می
کند، موکل باید اثبات کند که او در راه رسیدن به نتیجۀ  وکیل کفایت نمیتقصیر 

 .)١٦٤ و١٦٣: ١٣٨٤کاتوزیان، (دلخواه، تالش متعارف نورزیده است 
کسی که انجام دادن عمل . معنای اجرای لوازم و مقدمات هم هست اجرای وکالت، به

آوری مقدمات و  ی فراهمطور ضمن پذیرند، به حقوقی را به نمایندگی از طرف دیگری می
 .لوازم آن را نیز ملتزم شده است؛ هر چند در مصداق لوازم اختالف روییده است

 حفاظت اموال موکل. ٢
گیرد، در حکم امانت  اموال و اسناد و اوراقی که به هر نحو در اختیار وکیل قرار می

ان مناسب به موکل عنوان امین نگه دارد، تا در زم است، وکیل وظیفه دارد که آنها را به
 :باید افزود. باز گرداند

وکیل نسبت به حفاظت اموال امین است، در صورت رعایت امانت ضامن نیست، چه وکالت با  •
 ).٤٢١: ق١٣٩٤نجفی، ـ  ٣٦٢: تا عالمه حلی، بی(اجرت باشد یا مجانی انعقاد یافته باشد 

د، اما شو الت نمیهنگامی که وکیل تعدی یا تفریط کند، موجب انحالل عقد وک •
. شود» ضمانی«د که ید وکیل شو کند و موجب می تبدیل می» ضمانت«را به » امانت«

 :اند حقوقدانان با پیروی از فقه، وکالت را از جهت حفظ اموال موکل به ودیعه تشبیه کرده
پس دادرس . وضع حقوقی وکیل در این مورد شباهت کامل با امین در ودیعه دارد«
چنانکه . ن قواعد حاکم بر روابط مودع و مستودع را در این مورد اجرا کندتواند هما می

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از «:  قانون مدنی نیز آمده است که٥٣١در مادۀ 



  ١٤٥ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، 
 ).١٧٩: ١٣٨٣ کاتوزیان،(» ...مثل مستودع است 

فقه حنفی، ظاهراً با فقه امامیه تفاوتی در مورد امانی بودن ید وکیل ندارد، مادۀ 
 : مقرر داشته است ـقانون مدنی عثمانیـ  المجله ١٤٦٣
موجب فروش، خرید، ایفا یا استیفای دین و عینی که از جهت  مالی را که وکیل به«

است، هرگاه بدون تعدی و تقصیر تلف نماید نزد او در حکم ودیعه  وکالت دریافت می
 . »آید شود، ضمانی الزم نمی

زحیلی، (هر حال، بر امانی بودن ید وکیل، اتفاق همۀ فقهای عامه ادعا شده است  به
 ).٤١٠٩: م٢٠٠٦
 رعایت حدود وکالت. ٣

. وکیل باید حدود وکالت را نگه دارد، از اعمالی که اذن داده نشده است، دوری گزیند
 : تحدید وکالت عبارتند ازمعیارهای

 .کند ای صراحت یا ظهور حیطۀ وکالت را تعیین می گونه مفاد قرارداد وکالت که به
 .شود قراین مقامی یا مقالی که اذن در تصرف از آن فهم می

 .شهادت عرف بر حدود وکالت
هرگاه موکل قلمرو وکالت را تعیین کرده باشد، چنانچه در وکالت مقید چنین است، 

ـ شهیدثانی، ٣٥٨: تا عالمه حلی، بی(شده فراتر رود  تواند از مرز تعیین ل نمیوکی
، )١٢٩و ١٢٦: ق١٤٢٠طباطبایی یزدی، ـ  ٨١ و٨٠: ق١٤٢٠ طباطبایی، ـ٣٧٩: ق١٤١٠

 .اگر شخصی به دیگری اجارۀ منزلش را وکالت دهد، وکیل حق ندارد آن را بفروشد
اشد، وکیل باید با توجه مفهوم عرفی و صورت مطلق انعقاد یافته ب هرگاه، وکالت به

معنای  دهد که وکالت در فروش منزل، به مثالً عرف گواهی می. مصلحت موکل عمل کند
نمایندگی به فروختن قیمت روز، پول نقد است و وکالت در خرید، معنایش نیابت به 

 اگر وکیل، به قضاوت عرف اعتنا نکند، حدود. خریدن جنس سالم به بهای روز است
 .)٣٥٦: ق١٤٢٠طباطبایی، (وکالت را نقض کرده است 

دهد به نحو فضولی واقع  هرگاه از حیطۀ وکالت فراتر رود، اعمالی که انجام می
بر معامله، احکام فضولی جاری خواهد . تواند آن را تنفیذ یا رد کند شود، موکل می می

 .شد نه احکام وکالت
 :دارد وکالت مقرر می قانون مدنی ایران، دربارۀ حیطۀ ٦٦٣مادۀ 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٤٦

 .»تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد وکیل نمی«
اشاره کرده است، » گرامی داشتن حیطۀ وکالت«های پراکنده به  فقه حنفی، در بحث

. نوعی محترم بودن حدود وکالت را بیان کرده است  به1چنانکه المجله، در مواد گوناگونی
اید در وکالت مقید، قیود را و در وکالت مطلق، عرف و عادت را مراعات در نتیجه؛ وکیل ب

اگر وکیل با شروط موکل مخالفت کند، معامله برای خود او واقع خواهد شد . کند
 .)٤١٠٧: م٢٠٠٦ زحیلی، ـ به بعد ٢٩٩: م١٩٩٠عینی، (

 رعایت مصلحت موکل. ٤
 :دارد  قانون مدنی ایران بیان می٦٦٧مادۀ 

در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه وکیل باید «
موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت، داخل در اختیار 

 .»اوست تجاوز نکند
 محقق ثاني، ـ23: ق1415عالمه حلي، (اعمال وکیل باید در راه مصلحت موکل باشد 

زیرا او جانشین ، )127: ق1420 طباطبايي يزدي، ـ241: ق1383مغنيه، ـ 192: ق1410
 :بنابراین. موکل است، باید مانند خود شخص به مصالح خویش، تالش عقالیی نماید

شمرده » فضولی«هرگاه وکیل عامدانه مصلحت موکل را نادیده بگیرد، اقدامات او  •
رعایت مصلحت «فقه حنفی، قاعدتاً . تواند آن را تنفیذ نکند خواهد شد و موکل می

 مصلحت موکل، اگر ممکن باشد، باید دلیل شمارد، وکیل به را بر وکیل الزم می» موکل
 .)٤١٠٧: م٢٠٠٦زحیلی، (تر از آنچه بر او تعیین شده است، خریداری کند  ارزان
 استرداد اموال موکل. ٥

وکیل ملزم است که آنچه را که از موکل یا به حساب موکل دریافت کرده است، به 
روشن است که اگر کاال یا اشیایی از طرف موکل گرفته است، عین آن را . ی بازگرداندو

 .مسترد کند
این وظیفه تنها مربوط به اموال نیست، بلکه او ملزم است که اوراق اسناد مربوط به موکل 

مصرـ الزم است که وکیل . م.ق٩٩٧مانند مادۀ  ـ در برخی قوانین. را نیز در اختیار وی گذارد
ستندات را عیناً به موکل تحویل دهد و حق ندارد از دادن برخی یا همۀ آن اوراق اسناد م

سنهوری، (عنوان گروی طلب یا در مقابل استیفای حقوق، گروکشی کند  امتناع کند، به
 .را به موکل بدهد» حساب مدت وکالت«همچنین وکیل ملزم است که ). ٥٠١ـ٥٠٤: م١٩٦٤

                                                                                                                                                                             
   ١٤٩٩ ،١٤٩٨ ،١٤٧٩ ،١٤٩٦ ،١٤٧٩ ،١٤٧٥ ،١٤٧٤ ،١٤٧٣ ،١٤٧٢ ،١٤٧٠ :ازجمله. ١



  ١٤٧ از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایرانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت 

 خانواده مبتنی بر الگوی وکالت ،شرکت تکافل امین بنابراین در قرارداد تکافل
شود و باید در حیطۀ اذن که در ضمن قرارداد معین شده است و به  محسوب می

صورت ضامن خواهد بود و در عین حال تمامی  مصلحت موکالن عمل کند و در غیر این
ملزم به شوندگان نزد شرکت تکافل امانت است و شرکت تکافل  اموال و اطالعات تکافل

در صورت پایان مدت قرارداد یا فسخ یا انفساخ . مراقبت و مواظبت عرفی از آنهاست
شوندگان را به  قرارداد تکافل، شرکت تکافل ملزم خواهد بود همۀ اموال و اطالعات تکافل

 .آنها بازگرداند و تحویل دهد
 
 وظایف و تعهدات موکل. ٢ .٥ .٥

پرداخت «: فت اهم وظایف موکل نیزعبارت است ازتوان گ شده می با توجه به نکات مطرح
 .»جبران خسارت«و » ها پرداخت هزینه«، »اجرت

تواند در برخی موارد، نامی از موکل در  چنانکه در گذشته ذکر شد، وکیل می: نکته
در صورتی که طرف معامله، از نمایندگی او .معامله نیاورد و تنها به حساب او قرارداد ببندد

وکیل . ه باشد و به اعتبار شخصیت خود او به بستن پیمان اقدام کرده باشدآگاهی نداشت
 .عنوان طرف اصلی عقد، شمرده خواهد شد و باید تعهدات مربوط به معامله را انجام دهد به

 بنابراین در قرارداد تکافل خانواده که معموالً اجرت معینی برای شرکت تکافل، در
ق آن یا درصدی از سود نهایی یا مبلغی معین برای العقد تعیین و طب قالب شروط ضمن

شوندگان ملزم به پرداخت این مبالغ  شود، بنا بر شرط، تکافل الوکاله تعیین می حق
گری و  های تصدی عالوه بر این در الگوی وکالت درتکافل خانواده، هزینه. هستند

صورت  ت بههای شرک بینی شوندگان است که طبق پیش مدیریت شرکت بر عهدۀ تکافل
شود و هرگونه خسارتی که نسبت  اقساطی یا از سود نهایی در قرارداد تکافل دریافت می

به اصل و سود سرمایه وارد شود، در صورت عدم تعدی و تفریط شرکت تکافل بر عهدۀ 
شوندگان یا به نام  توانند به نام تکافل های تکافل می شوندگان خواهد بود و شرکت تکافل

 .ه فعالیت تجاری بپردازندشرکت تکافل ب
:  قانون مدنی ایران نیز عبارت است از٦٧٨موارد زوال و انحالل وکالت نیز طبق مادۀ 

 :شود وکالت به طریق ذیل مرتفع می«
 به عزل موکل؛. ١
 به استعفای وکیل؛. ٢



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٤٨

 .»به موت یا جنون وکیل یا موکل. ٣
رسد در  نظر می  وکالت بهبنابراین در قرارداد تکافل خانواده که مبتنی بر الگوی

صورت وقوع هر یک ازموارد مذکور، قرارداد فسخ یا منفسخ خواهد شد، لکن حق عزل 
یا استعفا ممکن است در ضمن عقد ساقط شود که طبق شرایط مذکور معتبر و 

توان شرط   بنابراین در تکافل خانواده برمبنای الگوی وکالت، میاالتباع خواهد بود، الزم
  . حق عزل یا استعفا کردداسقاط جزیی

 
 گیری و پیشنهادها نتیجه. ٦

رسد برای ایجاد نظام اقتصادی اسالمی الزم است محققان و پژوهشگران  نظر می به. ١
های غرب، به رویکرد  اسالمی از رویکرد سلبی نسبت به نهادهای اقتصادی مبتنی بر اندیشه

 .های اسالمی روی آورند ر اندیشهایجادی و اثباتی نسبت به نهادهای اقتصادی مبتنی ب
هللا  توان شهید آیت اند، می در بین فقهای متأخّر که در این زمینه قلمفرسایی کرده

ایشان در برخی از مسائل اقتصادی مثل بانکداری اسالمی به . محمد باقر صدر را نام برد
شان در سایر شناسی ای توان با استفاده از اصول روش اند که می پردازی پرداخته نظریه

پردازی پرداخت تا بتوان مکتب اقتصادی اسالم را در  مسائل اقتصادی نیز به نظریه
در واقع یک نظام . تدریج اصالح کرد ساختارهای مناسب طراحی و در مرحلۀ اجرا به

صورت  سوی اهداف آن نظام به اقتصادی، متشکل از اجزای هماهنگی است که به
 سه جزء اصلی یک نظام انک، بیمه و بورسب. ندهماهنگ و منسجم در حرکت

ند و ضروری است محققان حقوق اقتصادی اسالمی برای ایجاد یک نظام ا اقتصادی
 اسالمی  بپردازند و ساختارها و الگوهاییپردازی اقتصادی اسالمی در این عرصه به نظریه

اهداف  در راستای تحقق استکه متناسب با فقه امامیه و حقوق ایران را  ایرانی ـ
نظر  به. تدریج اصالح کنند ریزی و در مرحلۀ اجرا نیز به اقتصادی اسالم طراحی و پایه

رسد در عرصۀ بیمه، تکافل خانواده الگویی کارا، متناسب با فقه امامیه و حقوق ایران  می
تکافل خانواده . و از جنبۀ ساختار و محتوا یک الگوی اسالمی و ایرانی بیمۀ عمر است

ک ابزار تأمین جانشین برای بیمۀ عمر توسط فقهای عامه طراحی شده که بر عنوان ی به
مضاربه، وکالت، هبه و قرض مبتنی است و در واقع : برخی عقود معین اسالمی از جمله

شود و تنها از جنبۀ  هدف تکافل خانواده همان هدف بیمۀ عمر متعارف محسوب می
 .ف تفاوت عمده داردالگوهای عملیاتی و اجرایی با بیمۀ عمر متعار
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برخالف نظر مشهور بین فقهای عامه ،فقهای امامیه بیمۀ عمر را مشروع و مقبول تلقی . ٢
 .دانند بری می... کنند و بیمۀ عمر را از شبهاتی مثل ربا، غرر، قمار، اکل مال به باطل و می

ی ندارد و از  حقوقی امامیه منافاتـتکافل خانواده مفهوماً و مصداقاً با مبانی فقهی . ٣
ها در  این جنبه مقبول و مشروع است و با توجه به عدم استقبال از این نوع از بیمه

گذاری در نظام   سرمایه ـعنوان ابزاری تأمینی ایران، شاید بتوان تکافل خانواده را به
گذاری مبتنی  حقوقی ایران طراحی، تدوین و اجرا کرد، چرا که تلفیقی از کارکرد سرمایه

کند که الگویی مشابه الگوی  زیان مشترک را ایجاد میـ گوی سود مشترک بر ال
 .بانکداری اسالمی مبتنی بر عقد وکالت و مضاربه است

افرادی که قرارداد تکافل (شوندگان  رسد رابطۀ تکافل نظر می از نظر فقه امامیه به. ٤
ل اختیاری است مبتنی بر شرکت و ایجاد مال مشاع به شک) کنند را با شرکت منعقد می

تواند مبتنی بر عقد مضاربه، وکالت یا  شوندگان و متصدی تکافل نیز می و رابطۀ تکافل
 . شرط تجارت ضمن عقد شرکت باشد

در الگوی وکالت، رابطۀ بین اعضا و شرکت تکافل بر اساس عقد وکالت است، به . ٥
کافل را مدیریت و از اران وکیل است تا وجوه تگز این معنا که شرکت تکافل از سوي بیمه

این . الوکاله بگیرد آمده را جبران کند و در ازاي این کار حق هاي پدید آن وجوه خسارت
ها دریافت یا  صورت مقداري ثابت از همان ابتدا از حق بیمه الوکاله هم شاید به حق
از این جنبه تکافل خانواده با الگوی وکالت . صورت درصدي از مازاد تعیین شود به

 .وع و قانونی ودر حقوق ایران اجرا شدنی استمشر
رسد با توجه به جو اسالمی حاکم بر مردم ایران و استقبال مردم از پایبندی  نظر می به. ٦

نهادهای اقتصادی به مبانی سنتی اسالمی، تکافل خانواده در کنار بانکداری اسالمی بدون 
مبتنی است، ) مضاربه، وکالت، شرکت(ربا، از این نظر که بر اصل تعاون و عقود معین اسالمی

 . مین مکمل و رقیب بیمۀ عمر متعارف در ایران مطرح شود عنوان یک ابزار تأ به
با توجه به تجربیات کشورهای مختلف از جمله مالزی در عرصۀ مالی اسالمی و . ٧

رسد بیمۀ مرکزی جمهوری اسالمی موظف به تأسیس نهادی  نظر می تکافل خانواده به
 حقوقی کافی به  ـهای فقهی ی با عنوان شورای فقهی بیمه است که با بررسینظارت

های بیمه و تکافل از دیدگاه فقه امامیه بپردازد، زیرا جز از این  بررسی الگوها و روش
 .های تخصصی فقهی در مورد بیمه و تکافل جامۀ عمل پوشاند توان به بحث طریق نمی
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