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 ، مدل جانشین بیمه برای مسلمانانتکافل

 کارشناس تحقیق و توسعه -زهرا کاشانکی

 

 مقدمه: 

ویژه آن که در قرن بیستم تحوالت ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیرد مشکل است. بهامروز دیگر تصور این که گونه

ترین نمونه این موضوع پیشرفت انجام پذیرفته است. برجستهآوری تکنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت

 های صنعت بیمه تبدیل شده است.ترین بخشموتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل به یکی از مهم

و همراه با ارتقاء و  شودیا خطرات ناشی از حوادث محسوب می راهی برای کاهش ریسک وها بیمه ،مدرن هایکار در کسب و

طور ناخواسته هایی که ممکن است بهزیان ویافته ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعهآنپیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، 

طبق لکن  د.ندهمیرا پوشش  ها مسئول واقع شونددر جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن

بایست بر پایه تعامل و همکاری متقابل باشد و طبق این اصل، نظام بیمه اسالمی مسلمان بیمه در اسالم مینظر بسیاری از قضات 

عنوان بیمه باشد. براساس این تفکر بیمه تکافل که بهشامل مسئولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک و وحدت می

 گیرد. ی مورد استفاده قرار میاسالمی به سراسر جهان معرفی شده و در اکثر کشورهای اسالم

 

 آنانواع  و تعریف بیمه

 کند:طور تعریف میاینرا باشد )فرهنگ نفیسی( ترین کتاب لغتی که معرف لفظ بیمه مییمیقد

 "الوقوع باشد.ای که محتملاطمینان در مقابل مخاطره"

کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی گر( تعهد میبیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف )بیمه ،در تعریف حقوقی

گذار( در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را از طرف دیگر)بیمه

شود موضوع بیمه ه بیمه میپردازد حق بیمه و آنچه را کگر میگذار به بیمهگذار و وجهی را که بیمهگر، طرف تعهد را بیمهبیمه

 نامند. 

 کند:بیمه را چنین تعریف می ،شمسی( 1316قانون بیمه ایران )مصوب اردیبهشت ماه 

کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه بیمه عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می "

 ی بپردازد.خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معین

شود موضوع گذار می پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه میگر به بیمهگذار و وجهی را که بیمهگر و طرف تعهد را بیمهمتعهد را بیمه

 "نامند.بیمه می

 کند.نمی تعریف قانون بیمه بیشتر ناظر بر جنبه بیمه است و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی بیمه را منعکس

 

 شوند:دسته زیر تقسیم می 3ها بهبیمه
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 اشخاص 

  اموال 

  مسئولیت 

 

 های اشخاص:بیمه

های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و با توجه به همین نیاز بوده که مینأپیدایش جوامع انسانی، بدنبال ت انسان از آغاز

انسانی در پی بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع های بیمه با ارائه طرحشرکت

های زندگی، حوادث بیمه ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.خانواده

 د.گیرهای اشخاص هستند که در حال حاضر مورد استفاده قرار میهای درمانی از جمله بیمهو بیمه

 

 های مسئولیت:بیمه

ها مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد و فعالیتای است که های بیمههای مسئولیت از جمله رشتهبیمه

 تأثیرگذار است.

 گیرند.میالب بیمه مسئولیت بر عهده ها را در قهای بیمه در تمام دنیا جبران برخی از این خسارتشرکت

ها در مقابل ای پزشکان، کارفرما در مقابل استخرها، هتلهای مسئولیت حرفههای تحت پوشش بیمه مسئولیت، بیمهترین گروهمهم

 ت.جرین اسأمیهمانان و نگهداری آسانسورها و مالکین امالک در مقابل مست

 

 های اموال:بیمه

 گیرند.در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می های اموال برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارتبیمه

 ... باشد. سوزی، باربری، اتومبیل، هواپیما، دام، انفجار اتمی، بیمه سرقت وهای آتشتواند شامل انواع بیمهبیمه اموال می

 نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از:های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میبیمه

 گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی به احیا وضعیت مالی بیمهکمک  -1

 حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی -2

 ریزی مالیامکان انجام برنامه -3

 گذاریافزایش اطمینان و گسترش سرمایه -4

 

 بیمه تکافل:تعریف 

کافل فعالیت ت برآورده کردن نیاز یک شخص. و یا به معنای رسیدگی کردن "کفال"عربی اسمی است مأخوذه از فعل  "تکافل"واژه 

به عبارت دیگر بیمه بدون فاکتورهای غیر شرعی  .هاستگذاریپذیری در سرمایهبر اساس عقود اسالمی و دوری از هر گونه ریسک

 بیمه تکافل در و باشدیهای مشترک در میان جامعه ممسئولیت این مفهوم در راستای اصول جبران خسارت وگویند. را تکافل می

های )بیمه های مرسومباشد. این نوع بیمه با بیمهتکمیل نظام بانکی بدون بهره می های ناشی از حوادث وواقع جبران خسارت
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میان  به معنی کمک متقابل و های مالی مشابهت زیادی دارد. تکافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون واز نظر جبران زیان بازرگانی رایج(

 گروهی است و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد. این نوع بیمه شبیه به بیمه تعاونی است. این عملیات

نیز در برخی از شد حتی امروزه نیز استفاده می ، های اولیه پیدایش بیمههای مشترک است که در سالای درست مانند بیمهبیمه

اخوت، وحدت و همکاری دو جانبه  و یا تکافل به عنوان طرحی بر مبنای برادری گیرد.استفاده قرار میورهای جهان مورد کش

 نماید.های مالی دو جانبه بین اعضاء در صورت نیاز هر یک از اعضاء و توافق سایرین فراهم میصورتی که کمکشود بهتعریف می

 

 پیشینه تکافل:

بیمه اسالمی اولین بار در اوایل قرن دوم عصر اسالم بوجود آمد. این امر درست در زمانی مطرح  های موجود،نظریهبراساس برخی از 

تجار عرب بدلیل  سایر کشورهای آسیایی گسترش داده بودند و ماالیا و ب مسلمان رابطه تجاری خود را با هند،اعراشد که 

 روبروهای سنگینی تجارت بازرگانی خود اغلب با خسارت قبیل دزدی مواجه و در راههای طوالنی، دچار حوادث ناگوار از مسافرت

 قبل از سفرهای درازمدتشان، تجار گرد هم جمع شده و ،"تعاونی همگی های دو جانبه وهمکاری"شدند. برمبنای اصل اسالمی می

افرادی از گروه بود که در نتیجه وقایع ناگوار دچار جبران خسارات  ین صندوق،ا دادند. هدف از ایجادصندوقی را تشکیل می

را بیمه دریایی نهادند. در این راستا، نام آنتوسط اروپاییان با استقبال مواجه شد و ها پس از قرنروش ن ایشدند. خسارت می

های م به داشتن پوششهمچنین احساس نیاز مبر که راجع به نظام بیمه اسالمی پیدا نمودند و قضات مسلمان با نگاه فراتری

 بایست بر پایه تقابل وان بیمه در اسالم میشهای ایبراساس بررسی ای دراین زمینه نمودند وهای گستردهتحقیقبه ای، اقدام بیمه

...  نظام بیمه اسالمی شامل مسئولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک، وحدت و طبق این اصل، همکاری متقابل باشد و

 باشد.می

 

 مکانیزم )فرایند اجرا( بیمه تکافل:

الوکاله( یا دستمزد مبتنی بر عملکرد اجرا بدین صورت است که ابتدا به یک شرکت سهامی یک دستمزد تناسبی ثابت )حقفرایند 

ندارد آن را پوشش وجود آید، عامل تکافل اجازه شود، اگر در پرداخت خسارت کسری به)مضاربه( یا ترکیبی از هر دو پرداخت می

. در تکافل الحسنه( تدارک دیده و توسط مازادهای صندوق بیمه بازپرداخت شود)قرض دهد، در عوض او باید یک وام بدون بهره

 کنندگان نام دارند.گذاران، مشارکتبیمه

 

 عملیات تکافل به شرح ذیل است: هایهمترین جنبهم

 .پذیرنده ریسک صنعتشرکت .1

 شود.ناظر بر عملیات تکافل محسوب می مدیر وام وعنوان شرکت به .2

 شود.تمامی امکانات پرداخت شده توسط اعضاء در صندوق تکافل موسوم به وقف ذخیره می .3

 شود.مین میأخسارات( از محل صندوق وقف ت ی)یعن ها حاصل از منافع تکافلتمامی پرداخت .4

 دهد. صیمورد قبول شریعت اسالم تخصهای ریگذابه سرمایهتواند پول مازاد خود را میصندوق تکافل  .5

 .یا منفعتی عاید شد، بین اعضاء صندوق تقسیم خواهد شد اگر از محل صندوق وقت تکافل، سود و .6



4 

 

 های بیمه:مزیت

 های بیمه تکافل است.مشروع جزو اهم برنامه های غیرگذاری در داراییاجتناب از سرمایه

بر هیأت مدیره فنی، یک هیأت مدیره شرعی نیز وجود دارد که ضمن اظهار نظر در بخش ای تکافل عالوه های بیمهدر شرکت

 کنند. شریعت اسالم، از اجرای اقدامات خالف شرع بیمه جلوگیری می

گذاران خود است به این صورت که در های شرکت به بیمههای تکافل تقسیم سود حاصله از فعالیتهمچنین یکی از اصول بیمه

 .شودگذاران آنها توزیع میل سود اضافی خالص در میان بیمهپایان سا

 

 نیاز جامعه امروز به بیمه تکافل:

عمل آمده توسط پژوهشکده بیمه، ایران از لحاظ فقهی و های بهبراساس بررسیاندازی نشده و های تکافل هنوز در ایران راهبیمه

رئیس سازمان تکافل مالزی و رئیس گروه  اما به اعتقادهای تکافل نیز نیاز فعلی کشور نیست. شرعی با بیمه مشکلی ندارد و بیمه

طوری که اگر بیمه تکافل تواند نقش مهمی در صنعت بیمه داشته باشد بهو می شودای محسوب میجهانی، ایران بازار بزرگ بیمه

 کند.چشمگیری پیدا میهای ساالنه، افزایش در ایران رایج شود جدول حق بیمه

 

 ل در صنعت بیمه دنیا و جایگاه آن:کاربرد تکاف

شرکت تکافل در  16،عربى شرکت تکافل در کشورهاى 31 و .کندشرکت تکافل در جهان اسالم فعالیت مى 63امروزه بیش از 

هاى تکافل شرکت تکافل در کشورهاى غیر مسلمانى که جمعیت مسلمان نیز دارند. شرکت 16کشورهاى مسلمان غیر عرب و 

 4بالغ بر  2۰۰۷سال  اى که یک شرکت تکافل در دبى درگونهاند بهسهام داشته درصد سود ۸بسیار موفق در کشورهاى عربى تا 

میلیارد دالر را زیر پوشش خود  3۰۰در سال گذشته  هاى تکافل در کشورهاى اسالمىمیلیارد دالر حق بیمه دریافت کرد و بیمه

میالدى و سپس در همان سال در عربستان سعودى تأسیس شد و در سال  1۹۷۸ند. نخستین شرکت تکافل در سودان در قرار داده

ر میالدى یک شرکت تکافل د 1۹۹5میالدى دو شرکت تکافل در برونئى سال بعد دو شرکت تکافل دراندونزى و در  1۹۹3

 ،کویتوزارت تجارت و صنعت سنگاپور تأسیس گردید. تنها شرکت بیمه تکافل در عربستان سعودى شرکت ملى بیمه تعاونى است. 

در مالزى به تصویب رسید و  1۹۸5صادر کرد. نخستین قانون تکافل سال  1۹۹۸مجوز تأسیس نخستین شرکت تکافل را در سال 

میالدى فعالیت خود را  1۹۹5ه قانون تکافل دارد. در سنگاپور دو شرکت تکافل از سال مالزى تنها کشور اسالمى است ک احتماالً

تأسیس دومین  تأسیس نخستین بیمه اسالمى عمر و در همان سال مجوز مجوز 1۹۹4آغاز کردند. وزارت دارایى اندونزى در سال 

تأسیس  1۹۹۷ها به جز بیمه عمر( را براى مسلمانان این کشور صادر کرد. تکافل استرالیا در سال بیمه اسالمى )شامل انواع بیمه

هاى مالى مربوط به منازل و وسایل نقلیه تجارى و خصوصى مسلمانان استرالیا را جبران کند. تکافل در بنگالدش در شد تا زیان

با مسئولیت  "بیمه اسالمى بنگالدش" از: ندتد عبارنکنیعالیت مسه شرکت بیمه تکافل که در بنگالدش ف تشکیل شد. 1۹۹۹سال 

 "بیمه بازرگانى اسالمى" با مسئولیت محدود و "بیمه اسالمى زندگى خاور دور"کند، محدود که در زمینه بیمه عمومى فعالیت مى

 با مسئولیت محدود.
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درصد بازار بیمه  ۸۰سرعت گرفت و امروز بیش از  1۹۹3اما از سال  ،در مالزى آغاز شد 1۹۸5هاى تکافل از سال هر چند فعالیت

هاى تکافل قرار دارد. اما درصد تولید ناخالص داخلى مالزى درانحصار بیمه 15 ارند و بیش ازد مالزى بر اساس قوانین تکافل فعالیت

گذارى ها بیش از ور هستند و از محل سرمایهکنند سودآگذارى مىاى که بر اساس عقود اسالمى در مالزى سرمایههاى بیمهشرکت

را  گذارىدرصد از سرمایه 15اند مالزى موظف ان درذارگدرصد است. طبق قانون بیمه 15گرى محل عملیات بیمه از درصد و 43

عت است شان بر اساس عقود شریهاى اسالمى که به راستى فعالیتبانک صرف خرید اوراق بهادار دولتى نمایند و همچنین در

درصد سود متعلق به  4۰گذاران و متعلق به بیمه درصد سود 6۰گذارى کنند. بر اساس قوانین تکافل مالزى در نهایت سپرده

درصد از بیمه مالزى را به خود  ۷طورى که درحال حاضر گران است. بیمه تکافل در مالزى رشد چشمگیرى داشته است بهبیمه

 درصد افزایش یابد. 2۰به  2۰1۰شود که در سال اختصاص داده است و پیش بینى مى

 

 :بیمه غیر اسالمی تفاوت تکافل با 

، تقسیم  گذاریشود و بیمه غیر اسالمی در روندهای سرمایههای اساسی بین بیمه اسالمی که بنام تکافل یاد میفرق جدول زیر در

کاری و اداری آن، حکم شرعی، نوعیت قراردادهای که در آنها ها و ضمانات، پرداخت مصارف و کارمزدهای مفاد و خسارات، غرامت

 ارائه شده است.بیمه اسالمی و غیر اسالمی  ارائه کننده هایها یا شرکتشوند و مسئولیت تصدیاستفاده می

 

 های اساسی بین بیمه و تکافل )بیمه اسالمی(فرق

 تکافل بیمه 

احکام شرعی  بنیاد آن بر سود استوار است و با گذاریسرمایه

 تطابق ندارد

بنیاد آن بر سود استوار نیست و با احکام شرعی 

 کاماًل تطابق دارد

 نظارت بر روند کاری تکافل ندارد مجلس نظارت شرعی

 براساس رضایت شرکت تقسیم مفاد

 شودمی

 شودبه همه مشترکین تقسیم می

 کنندیم یکدیگر را ضمانت ینمشترک شودز سوی شرکت داده میا رانتیاضمانت/گ

 شودسرمایه تکافل پرداخته می زا شوداز سرمایه شرکت پرداخته می خسارت/غرامت

 شوداز سرمایه سهامداران پرداخته می شوداز حق بیمه پرداخته می مصارف اداری

 کارمزد بنگاه

 

 شوداز سرمایه سهامداران پرداخته می شوداز حق بیمه پرداخته می

اوامر و مقررات شریعت اسالمی مطابقت  با حکم

 ندارد

 کاماًل در تطابق با اوامر و مقررات شریعت اسالم

 تبرؤ و مضاربه خرید و فروش نوعیت قرارداد

 کننده سرمایهاداره کننده صادر شدهضمانت مسئولیت شرکت
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دلیل آنکه قرارداد ماهیت خرید و فروش نداشته، باشد، بههای معمول میهمچنین در بیمه تکافل ماهیت قرارداد متفاوت از بیمه

گذاران در های مهم بیمه تکافل با سایر قراردادها این است که بیمهباشد. ضمناً یکی از تفاوتبلکه یک نوع قرارداد مشارکت می

 باشند.گذاری های انجام شده طبق شریعت اسالمی شریک میدرآمد حاصل از عملیات بیمه تکافل و سرمایه

 

 گیری:نتیجه

توانند ها میاند. با این وجود این شرکتدرصد داشته ۸های تکافل بسیار موفق در کشورهای عربی تا سود سهام بالغ بر شرکت

بهتر عمل نمایند، همچنین فقدان ظرفیت الزم برای ثبت انواع مختلف کسب و کار، حفاظت اندک، دامنه محدود محصوالت  یخیل

های تکافل در گذشته بوده است و این پارامترها به خصوص در کشورهای خوب، موانع سر راه رشد شرکتدهی و فقدان خدمات

های جدید تکافل در کویت و امارات متحده رود شرکتاردن، بحرین و قطر به سرعت در حال بهبود هستند. همچنان انتظار می

یوندند. اکثر کشورهای مسلمان از پتانسیل الزم برای افزایش حجم )تکافل( بپ عربی به این سناریوی بهبود در صنعت بیمه اسالمی

 بیمه به اندازه حداقل دو برابر حجم جاری برخوردارند.

های این بیمه است و در ترین مزیتای از مهمهای بیمهتطابق بیمه تکافل با احکام شریعت اسالم و تقسیم سود حاصله از فعالیت

 های سرگردان در کشور شود.تواند موجب جلب بسیاری از سرمایهتکافل در ایران میاندازی بیمه این راستا راه

اگر چه با توجه به بررسی کارشناسان بیمه کشور، در حال حاضر بیمه ایران مطابق با شریعت اسالم است، لکن توجه فراوان به این 

طور موازی و در کنار هکافل در ایران و استفاده از آن برسد. همچنین معرفی بیمه تهای بیشتر ضروری به نظر میموضوع و تحلیل

 تواند برای ارتقاء علمی صنعت بیمه و فعالیت آن در سطح جهان اسالم مفید باشد.ها میسایر بیمه

 

 منابع:

 ."تکافل"، 13۸۸اداره کل پژوهش مدیریت بین الملل سال انتشار  -

  "تکافل چیست؟"، رویا عامل -

 کائید(ابرار اقتصادی )مریم  -

 ایران مرکزی بیمه سایت وب  -

 وب سایت اینترنتی فرهنگ بیمه. "تکافل مدل جانشین برای بیمه مسلمانان"و مصطفی زه تابیان،  علی سعیدی -

 انجمن مدیریت بیمه و ریسک  -


