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  دهیکچ
هاي خیرخواهانه  گذاران در فعالیت سپردهمشارکت را براي الزم زمینه  (RST)زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین 

 يدارکاز بان یرسیستمیز 2(RST)تکافل اجتماعی راستین  آورد. متنوع فراهم میهاي  در زمینهتکافل و قرض بدون بهره 
تکافل اجتماعی شامل دو بخش تکافل عام مبتنی بر وظیفه افراد جامعه . باشد یم 3(PLS)ان راستین یت در سود و زکمشار

افراد جامعه  و ضروریات معاش ضمان اعاله مبتنی بر وظیفه حکومت در تأمین حداقل ملزومات در رفع نیازهاي یکدیگر و
هاي بالعوض و همچنین قرض بدون  شود که باید به طریقی تأمین گردد. سازوکارهاي تکافل اجتماعی شامل پرداخت می

گذار به بانک اختیار  سپردهدر این طرح  .نمائیم میتعریف  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستینبهره را در راستاي 
هاي تکافل یا  گذاري کند تا پرداخت هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین سرمایه دهد تا منابع را در طرح می

گذار  الحمایه معرفی شده توسط سپرده به افراد الزم ها گذاري درآمد ناشی از این سرمایهاصل یا قرض الحسنه را از محل 
گذار و سازمان بهزیستی و سایر نهادهاي نظارتی گزارش  و به سپرده یدتأمین نمایا معرفی شده توسط سازمان بهزیستی 

  .نماید
  

بدون  يدارک، بانیاسالم يدارک، بانPLSان راستین، یت در سود و زکمشاربانکداري راستین، قرض، ، تکافل: دواژهیلک
  ، گواهی راستینربا
  

  مقدمه
مهم در سطح  یو مال ، اجتماعیياز معضالت اقتصاد ياریتواند بس یم اسالمی يدارکنظام بان یاستقرار واقع

ز تالش نمود تا با ینایران  یمل کبانن راستا یدر ا .شده استمطرح  يادیز مباحثباره  نیه در اکد یرا مرتفع نماجامعه 
از آنجمله ه کبردارد  یاسالم يدارکدر جهت توسعۀ نظام بان یقدم یاسالم يدارکبان یح و اجرائیصح يها وهیشن یتدو

ن طرح به عنوان یباشد. ا یع میبه نوبه خود در سطح جهان بداست که بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
ن ارتباط دستورالعمها و یدر ا باشد و یم (PLS)راستین  و زیان در سودت کمشار يدارکبان از طرح يا رمجموعهیز
با مفاد  ياریاهت بسبش آن يها فرمو  قراردادهاو  یکترونکال يارهاکسازوار و کگردش  يها هیالت و سازمان و روکیتش

ن طرح به یه در اکاز موارد الزم  ياریو لذا بس دارندراستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبانپایه مطرح شده در طرح 
   .4افتی (PLS) راستین انیت در سود و زکمشار يدارکطرح بان یلیتوان در گزارشات تفص یآنها اشاره شده است را م
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ضمان اعاله  تکافل اجتماعی شامل دو بخش تکافل عام مبتنی بر وظیفه افراد جامعه در رفع نیازهاي یکدیگر و
شود که باید به طریقی تأمین مالی گردد.  مبتنی بر وظیفه حکومت در تأمین حداقل ملزومات معاش افراد جامعه می

بانکداري عملیات  ذیلدر هاي بالعوض و همچنین قرض بدون بهره  شامل پرداختسازوکارهاي تکافل اجتماعی 
هاي تأمین منابع  رویه حسنه سازوکار عملیاتی و شیوهتا بتوان براي این شود  میتعریف  مشارکت در سود و زیان راستین

  طراحی نمود.خودکار 
 کبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین هاي دیگر بان همانند زیرسیستم» (RST)کافل اجتماعی راستین ت«در 

 ،گذار سپرده ا عاملیل کیالعمل و در مقام و افت حقیواسطه وجوه با در به عنوان کبان. باشد یا خصوصی یدولتتواند  می
عملیات تکافل و  يزمینه الزم را برا گذار ه به سپردهیت سرمایریدر عوض ضمن ارائه خدمات مدافت نموده و یارمزد درک

  آورد.  یفراهم م قرض الحسنه
هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  تواند به بانک اختیار دهد تا منابع را در طرح گذار می سپرده

ها تأمین  گذاري درآمد ناشی از این سرمایهاصل یا هاي تکافل یا قرض الحسنه را از محل  گذاري کند تا پرداخت سرمایه
هاي راستین  ابزارها و ابداعات مالی بدیعی نظیر گواهی گواهی PLSدر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین نماید. 

اجرا بوده و با صدور قابل » (RST)تکافل اجتماعی راستین «طرح طرح، همان با استفاده از زیربناي  .شود استفاده می
ات بر اساس یه عملیلک .شود نجام میالحسنه ا افل و قرضگواهی تکافل و گواهی قرض شرایط الزم براي عملیات تک

الت کیساختار و تش .در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین انجام خواهد شدن شده یتدو يدستورالعملها
مورد استفاده قرار » (RST) کافل اجتماعی راستینت«زیرسیستم  يبراز ین PLS راستین انیت در سود و زکمشار يدارکبان
  رد.یگ یم

  
  اصول بانکداري راستین 

خالصه اصول هاي بانکداري راستین است.  یکی از زیرمجموعه (PLS)بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
هنوز در دست طراحی  ي بانکداري راستینها اند. بعضی از زیرسیستم بانکداري راستین ذیالً آورده شده يها و ویژگی

  بر مبناي اصول زیر استوار است:بانکداري راستین باشند.  می
سازي و بکارگیري عقود به شکل  : در بانکداري راستین حذف ربا از عملیات بانکی، منع صورياصول عملیاتی -1

کنندگان منابع مالی است، و از ارائه خدمت مدیریت  گذاران و دریافت واقعی آنها، بانک واسطه وجوه میان سپرده
هاي بهره. با تعلق نماء به اصل منفعت یا زیان هر دارایی به  از تفاوت (اسپرید) نرخکند و نه  سرمایه کسب درآمد می

و  شفاف تعریف و اجراو مبتنی بر مقررات مدون، روشن و  گردد. کلیه عملیات قانونمدار صاحب همان دارایی بازمی
هاي خود  گذار امین طرف دهشود. بانک ضمن حفظ منافع سپر به صورت مکانیزه و از طریق شبکه اینترنت انجام می

اي از ورود زیان به منابع  هاي بیمه شود و پوشش است و مجري اطمینان دارد که در صورت زیان ورشکسته نمی
ها مبتنی بر تخصص، مسئولیت و استقالل رأي ارزیاب  کند. ارزیابی و نظارت و اجراي طرح گذار پیشگیري می سپرده

انایی مجري باید احراز و اعتبار مالی وي با مالیاتی که قبالً پرداخته سنجیده و امین در مقام اظهار نظر است. تو
 

ان یمشارکت در سود و ز يبانکدار یلی(کتاب) طرح تفص. یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیحس
(PLS) ،1387ران، یا ی، بانک مليزیر قات و برنامهیاداره تحق.  
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 نامه پیشنهادي خود مسؤول است. شود. مجري در قبال صحت اطالعات ارائه شده در طرح می

هاي مالی ورشکسته  شود و بانک در بحران هاي سمی نظیر مطالبات معوق در بانک ایجاد نمی : داراییاصول مالی -2
یابد و با توجه به  شود. با کاهش ریسک بانک نرخ کفایت سرمایه کاهش یافته و منابع آزاد بانک افزایش می نمی

گذار و مجري و بانک سهم  یابد. سپرده یامانی بودن وجوه حفظ ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي تقلیل م
هاي بانکی نیازهاي مختلف جامعه را  کنند. تنوع ابزارها و فرآیند عادالنه خود را از بازدهی مشارکت دریافت می

دهد و با اتصال قیمت گواهی راستین به بازده بخش حقیقی، قیمت آن را تثبیت نموده و نه تنها حبابی  پاسخ می
شود. هر فرد بدون  اد با سالیق مختلف ریسک را جذب و موجب تعامل مثبت بازده و ریسک میشود بلکه افر نمی

هاي  تواند در بازار گواهی راستین معامله کند. شفافیت اطالعات موجب شفافیت و اصالح سیستم نیاز به کارگزار می
کار ارزیابی قابل اعتماد تعریف شده و شود. سازو مرتبط نظیر مالیات و بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با مجریان می

زمینه نظارت قابل وثوق فراهم است. مجري موظف به افشاي اطالعات مرتبط با طرح است و با نظارت بر عملیات 
شود که به شفافیت کلیه اطالعات و عملیات مرتبط با طرح  مجري حاکمیت شرکتی درباره شرکت مجري اعمال می

هاي  هاي اطالعاتی جلوگیري و نظارت بانک و بکارگیري بیمه ریسک تقارن و رانتانجامد و از اطالعات نام می
رساند. ضمن تسهیل و تسریع عملیات مانع پولشویی و تقویت حسابرسی و کنترل داخلی  مختلف را به حداقل می

طرح و موسسه مجري شده و با بازرسی آنالین از تخلف پرسنل بانک جلوگیري و با تفکیک حسابها، حساب هر 
  یابد.  شود و اعتبار بانک و عملیات بانکی افزایش می گذار به تفکیک ثبت و نگهداري می سپرده

هاي بازار سرمایه و تقابل بازارهاي سرمایه و پول را تصحیح و موجب گسترش و تقویت  کاستیاصول اقتصادي:  -3
رسی اینترنتی به بازار گواهی راستین شود. اعتماد ناشی از نظارت بانک بر مجري و دست بخش بیمه در اقتصاد می

ها را با رقبا فراهم  گران و بانک گذاران، معامله امکان جلب و جذب سرمایه و فضاي رقابت سالم بین مجریان، سپرده
هاي  ها به طرح، کاال یا دارایی هاي مالی و با اختصاص گواهی آورد. ابزارهاي مالی جدید موجب تنوع دارایی می

هاي  ها و ایجاد بحران شود. درگیر شدن سرمایه در طرح مانع جابجایی سریع دارایی غذي ایجاد نمیمعین بازار کا
شود. هر فرد که توانایی  مالی ناشی سیال بودن سرمایه شده و با حذف بازار کاغذي مانع بروز اهرم و بحران بدهی می

مند  ز فرصت اشتغال ایجاد شده توسط مجریان بهرهتواند منابع مالی دریافت کند یا ا انجام فعالیت اقتصادي دارد می
شود که زمینه بهبود  هاي متنوع مالی باعث توسعه مشاغل مالی مرتبط می شود و عالوه بر آن بکارگیري تخصص

 کند. گذاري، اشتغال، تولید و رفاه جامعه را فراهم و نوسانات اقتصادي و مالی اقتصاد را محدود می سرمایه

زام بر ارائه اطالعات و اسناد صحیح و واقعی موجب ترغیب صداقت و آرامش فردي و تطابق ال اصول اخالقی: -4
شود. منع  هاي روحی و روانی فردي و اجتماعی می حرف و عمل و اعمال نظارت صحیح و کاهش نااطمینانی و تنش

هاي کژمنشی، موجب  فرهاي ارزیابی، نظارت و پایش، بستن م حیله، کاهش فساد مالی به دلیل نحوه طراحی سیستم
نماید. أکل باطل؛ اضرار به غیر، غرر، قمار و قرعه، غبن،  قراردادن هر چیز در جاي خود شده و از ظلم پرهیز می

شود. رعایت  شود و با اختالس و تبانی، رشوه و ارتشاء مبارزه می غصب، اسراف و تبذیر در بانکداري راستین منع می
اکرام و احترام به حقوق افراد موجب افزایش تراضی و احسان و مانع تجاهر به حقوق ضعیف، تحقق عدالت مالی، 

 شود.  هاي ربا و اسراف می فسق

: انجام عملیات طبق مقررات مدون زمینه تنظیم روابط مالی سالم افراد جامعه و نظم فردي را اصول اجتماعی -5
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که خصوصیات یکسان دارند پذیرفته نیست. به  هاي مشابه کند. هیچ تبعیض، تفاوت یا اولویتی بین طرف فراهم می
 بینی و مدون کنند.  ریزي، پیش هاي مالی خود را برنامه آموزد تا فعالیت افراد می

: احترام به مالکیت و حقوق افراد در بانکداري راستین پررنگ بوده و با معین بودن وجوه مختلف اصول حقوقی -6
یابد و شیوه حل و فصل اختالفات را از طریق حکمیت  ایی تقلیل میوظایف اطراف قراردادها زمینه طرح دعواي قض

 شود. ها محدود می هاي داده قابل استعالم زمینه بسیاري از سواستفاده کند. از طرفی با استفاده از پایگاه سهل می

ط جهان به روز و تمامی ایام هفته از همه نقا : امکان دسترسی اینترنتی در همه ساعات شبانهالمللی اصول بین -7
المللی و ثبات سیاسی فراهم  خدمات بانک وجود دارد و نتیجتاً با جلب سرمایه بیگانگان زمینه اشتراك منافع بین

المللی تبدیل خواهد کرد و با توسعه بازار  شود. محسنات سیستم، آن را به الگویی عملیاتی و بدیع در سطح بین می
  شود. ها ایجاد می متی باثباتی براي داراییالمللی، لنگر قی گواهی راستین در سطح بین

: تناسب سازمان با نیازها و با شایستگی انتصاب و ارتقاء و بطورکلی شایسته ساالري اعم از اصول سازمانی -8
اند. تحول  گزینی، ارتباطات سازمانی و مسئولیت و وظایف افراد و نظام تنبیه و پاداش موثر تعریف شده شایسته

زمانی همراه با استانداردسازي و مستندسازي همراه است. پاسخگویی کلیه اشخاص در قبال سازمان و ثبات سا
 شود. هاي غیررسمی و فشار سیاسی می اختیاري که به آنها داده شده است مانع از بروز اثرات مضر سازمان

  
  PLSبانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

به منظور افزایش مشارکت اقتصادي شبکه بانکی در فعالیتهاي اقتصادي و قابلیت مشارکت اشخاص حقیقی و 
گري مالی و تجهیز و تخصیص بهینه منابع  حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی، در این فعالیتها و نیز افزایش کارایی واسطه

گذار در سود و زیان  مبناي مشارکت واقعی سپرده بر (PLS)طرح بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین مالی، 
گذاران  گذاري منابع پولی سپرده توان گفت، در این طرح، نرخ بازدهی حاصل از سرمایه . به اجمال میطراحی شدطرحها 

ی متغیر و بر اساس وضعیت بازدهی طرح محاسبه و بر مبناي حذف سود ثابت و جایگزینی آن با سود متغیر بر مبناي بازده
واسطه مالی منافع به عنوان گردد. در این رابطه بانک  میبخش حقیقی اقتصاد، حرکت به سمت عقود مشارکتی تعیین 

گذاران انتقال  العمل در قالب عاملیت به صاحبان منابع پولی یعنی سپرده گذاري را پس از کسر حق حاصل از سرمایه
براساس آن و ساختارهاي سازمانی و گردش کار  استخاصی  این شیوه بانکداري داراي تشکیالت و سازمان دهد. می

ابزارها و ابداعات مالی  PLSاند. در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  مشخص گردیده مدوندستورالعملهاي 
ها و ایجاد بازار ثانویه معامالت  شود و بانک با صدور و ارائه این نوع گواهی هاي راستین استفاده می بدیعی نظیر گواهی

هاي راستین، در فعال نمودن و افزایش کارایی بازارهاي پولی و مالی حرکت و  هاي گواهی گواهی راستین و طراحی سبد
  اد خواهد کرد. تحوالت مهمی ایج

  
  تکافل اجتماعی

هاي  تکافل اجتماعی بر پایه دو اصل اتحاد و اشتراك ریسک استوار است. این شیوه حفاظت مالی که شبیه به بیمه
سال پیش رونق بسیاري در کشورهاي اسالمی و سایر کشورها داشته  30است از حدود در حال حاضر مرسوم رایج و 

معانى و تعاریف متعددى از است.  وانترین بازار بیمه را در جهان به خود اختصاص دادهاست. این شیوه در حال حاضر ج
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بیشتر به  یاسالم کشورهايمشابه هستند. مفهوم تکافلی که در حال حاضر در  غالباًلحاظ مفهوم اصلى  زتکافل شده که ا
  . دهد ر قرار میظر ابعاد کفالت را مد ناست بیشت ورد توجهماینجا دارد ولی آنچه که  اي بیمهنگاهی شود  آن توجه می

کند: تکافل اجتماعى آن است که افراد جامعه همدیگر را  گونه تعریف مى تکافل اجتماعى را این 5ناصح علوان
ضمانت و پشتیبانى نمایند، چه به صورت فردى و یا به صورت جمعى، به وسیله راهبردهاى ایجابى (مثل سرپرستى یتیم) یا 

گیرد، تا اینکه  اسالمى سرچشمه مى اتمبناى اعتقاد انگیزه شعور و وجدان باطنى که از عمق و اسلبى (مثل تحریم ربا) ب
فرد انسانى در پناه کفالت و حمایت جامعه زندگى کند و جامعه به کمک فرد بیاید، از آن حیث که همه، همدیگر را 

   .تشکیل شده و ضرر و آسیب افراد دفع گردد يکنند تا جامعه برتر کمک مى
و تکالیفى که اعضاى جامعه نسبت به هم دارند؛ تشریک مساعى و  ها است؛ یعنى مسئولیت سویهدو يتکافل امر

نکته بسیار مهم این  .6هاى فردى و اجتماعى تعاون و معاضدت افراد یک جامعه در جهت مرتفع ساختن مسائل و گرفتارى
ه نیاز (مسکن، براى برآورده ساختن س اًاست، صرف استنباطقابل به راحتی دینى  فاهیماست که تکافل اجتماعى، که از م

  .7گردد غذا و پوشاك) نیست، بلکه شامل تمام نیازهاى مادى و معنوى انسان مى
باشد. واژه  می گریداز یکافراد جامعه  به معنی حمایت، سرپرستی و ضمانت اسالم دگاهیاز د یتکافل اجتماع

عمده تکافل عام و ضمان اعاله بخش  تکافل اجتماعی بطورکلی به دو بکار برده شده است. يمتعدد یمعاندر  »کفل«
و  استگر یاتى همدیازهاى حین نیتمام افراد جامعه نسبت به تأم ت متقابلیمسئول به معنی» افل عامکت. «شود تقسیم می

   دارد. مختلفافراد جامعه از طرق و ضروریات شت ین معیدولت در تأماشاره به تکلیف » ضمان اعاله«
د یا مان آوردهیه اکسانى کاى  «: 8. در قرآن کریم آمده استاستاستعمال شده ، حظّدو چندان، و  یکفل به معن

ه به آن کند و براى شما نورى قرار دهد کش شما را دو بهره عطا یخو د تا از رحمتیامبر او بگروید و به پیاز خدا پروا دار
بخشى خدا در قدرت  چ وجه فزونیه به هکتاب بدانند کتا اهل . د و خدا آمرزنده مهربان استید و بر شما ببخشایراه سپر
در جاي و  .»ار استیرم بسکند و خدا داراى ک س بخواهد آن را عطا مىکخداست به هر  ست و فضل در دستیآنان ن

ند کاى  دهیس شفاعت ناپسندکبى خواهد بود و هر یند براى وى از آن نصکده یس شفاعت پسندکهر « 9:دیفرما دیگر می
َعًة يمَّن «« 10فرمایند: در شرح این آیه می ».زى تواناستیخواهد بود و خدا همواره به هر چ براى او از آن سهمى ْشَفْع َشفَٰ

ان یبتعلیل یا موقع  عقوه در مکناف جواب سؤال مقدر است یاستکسی که شفاعت کند شفاعت حسنی را، که آن » َحَسَنةً 
قش یه به رفک یسکا یند، کگر منضم ید حسنرا به عمل  حسنیس عمل که هر کآن است  یو معن واقع شده است حال

طلب و  رفیقش يبرااز غیر ه ک یسکا یند، کن دو نفر صلح یه بک یسکا یند، کاو ت کمشار حسنمنضم شود و در عمل 

 

  انتشارات دارالسالم.التکافل االجتماعى فى االسالم،  ).1409ناصح ( علوان، - ٥
  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.اى بر خدمات اجتماعى دراسالم،  ، مقدمه)1371(محمدجواد زاهدى اصل -  6
 .المکتب االسالمى ، التکافل االجتماعى فى االسالم، بیروت،)1419(السباعى، مصطفى - ٧
ٌم. يْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَّحِ يْجَعل لَُّكْم نُورًا َتْمُشوَن ِبِه وَ يِن ِمن رَّْحَمِتِه وَ يْؤِتُكْم ِكْفلَ يَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يَها الَّذِ يا أَ ي .28-29آیات سوره حدید  8

  ِم.يَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِ يِه َمن يْؤتِ يِد اللَِّه يٍء مِّن َفْضِل اللَِّه َوَأنَّ اْلَفْضَل بِ یى شَ ْقِدُروَن َعلَ يْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ يِلَئالَّ 
َها َوَمن يُكن لَُّه َنصِ يْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة يمَّن . «85سوره نساء، آیه  9 َهايَئًة يْشَفْع َشَفاَعًة سَ يٌب مِّنـْ  »ًتايٍء مُّقِ یوََكاَن الّلُه َعَلى ُكلِّ شَ  ُكن لَُّه ِكْفٌل مِّنـْ

د بحضرت  10 دآقا رضاخان یاضیاهللا ر ترجمه دکتر حشمت .مقامات العبادة یان الّسعادة فيب ،يگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحم یو محم ،
  . 155- 156: ص، ص4، تهران. جلد 1377، یسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

http://www.sufism.ir 
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، از شفع بخواهدر یدوستش خ يه براک یسکا یا از خدا یباشد  چه آن از خلقند، کعقوبت  كا دفع ضرر و تریر یخسوال 
 وند، ک خیر داللتبر او را ا ی، خیر دعوت کنده دوستش را به ک یسکوقتی براي او بخواهد یا بر علیه او بخواهد یا است 
َهايو َنصِ   ن لَّهُ کي«ح است. یصح هشود و هم یستفاد ممن یاز ا ین معانیهمۀ ا ب و ینصبراي او نصیبی از آن باشد، » ٌب مِّنـْ

حظّ ه کاست  يزیب در چیاستعمال نص کنشود، ل یداده م یسکه از قسمت به کاست  يزیو چ حظّ یفل به معنک
َعًة سَ يَمن  وَ «س آن است. کعبه فل کباشد و  تعبش در آنه کاست  بیشتر از چیزيصاحبش از استعمال آن  َئًة يْشَفْع َشفَٰ

َهاکو    ن لَّهُ کي حسن و ف شفاعت به یتوص ،دآن براي او خواهد بواز کفل  اي را شفاعت کند شفاعت سیئهه کو هر » ْفٌل مِّنـْ
ق آن  سیئه بر هر چیزي قوت دهنده است، مقتدراً یا خداوند و  »ًتايٍء مُّقِ  یلِّ شَ ک یٰ اَن اللَُّه َعلَ ک وَ «است. دو به اعتبار متعلّ

  »د.کن یاز او فوت نمرا و قدرش آن ت یفیکن یع و همچنیو شفاعت شفحافظاً 
ندند تا کاف ه آنان قلمهاى خود را مىکم و وقتى ینک ه به تو وحى مىکب است یاز اخبار غن یا« 11فرماید: و می

و . »ردند نزدشان نبودىک ش مىکشمکگر یدکیرد نزد آنان نبودى و وقتى با یم را به عهده گیسرپرستى مر کی
ا را سرپرست وى قرار یرکبار آورد و زو کیرا شد و او را نیم] را با حسن قبول پذیپس پروردگارش وى [مر: «12فرماید می

. جا براى تو [آمده]کن از یم ایگفت اى مر ،افتی ى مىکشد نزد او خورا ه در محراب بر او وارد مىکا هر بار یرکداد ز
گان یر دایش شیو از پ : «13فرماید و می. »دهد شمار روزى مى س بخواهد بىکه خدا به هر کن از جانب خداست یگفت ا

ه براى شما از وى کنم کى یاى راهنما ا شما را بر خانوادهیم پس [خواهرش آمد و] گفت آیده بودیحرام گردانرا بر او 
ه کسى کا شما را بر یگفت آ رفت و مى ه خواهر تو مىکآنگاه : «14فرماید و می .»رخواه او باشندینند و خکسرپرستى 

اش روشن شود و غم نخورد و شخصى را  دهیم تا دیدیداننم پس تو را به سوى مادرت بازگرکدار او گردد داللت  عهده
ن ماندى سپس اى موسى در زمان یان اهل مدیم و سالى چند در میم و تو را بارها آزمودیدیشتى و تو را از اندوه رهانک

ل و یو اسماع: «16و همچنین» انندکیه] همه از نکاد آور [یفل را به کسع و ذوالیل و یو اسماع: «15فرماید و می». مقدر آمدى
ش یم کیش و مرا ین برادر من است او را نود و نه میا: «17فرماید و می. »ان بودندیبایکه همه از شکفل را کس و ذوالیادر

آمده است.  نیز ضامن یبه معن لیکف. »د آن را به من بسپار و در سخنورى بر من غالب آمده استیگو است و مى
ه کنید با اینکردن آنها مشکد و سوگندها را پس از استوار ینکمان خود وفا ید به پیمان بستیو چون با خدا پ: «18فرماید می

 »داند د مىیده را خدا آنچه را انجام مىید زیا خدا را بر خود ضامن قرار داده

 

  »ْخَتِصُمونَ يِهْم ِإْذ يَم َوَما ُكنَت َلدَ يْكُفُل َمرْ يُهْم يْلُقون َأْقَالَمُهْم أَ يِهْم ِإْذ يَك َوَما ُكنَت َلدَ يِه ِإلَ يِب ُنوحِ يَذِلَك ِمْن َأنَباء اْلغَ «. 44سوره آل عمران، آیه  11
َلَها رَبـَُّها. «27سوره آل عمران، آیه  12 ُم َأنَّى يا َمرْ يا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا قَاَل يَها زََكرِ يا ُكلََّما َدَخَل َعلَ يِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبتَـَها نـََباتًا َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرِ  فـَتَـَقبـَّ

 ».ِر ِحَسابٍ يَشاُء بِغَ يْرُزُق َمن يَلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إنَّ الّلَه 
  ».ْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه نَاِصُحونَ يٍت يِه اْلَمَراِضَع ِمن قـَْبُل فـََقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل بَ يَوَحرَّْمَنا َعلَ «. 12سوره قصص، آیه  13
نَـاَك ِمـَن اْلغَـمِّ ينـَُهـا َوَال َتْحـَزَن َوقـَتَـْلـَت نـَْفًسـا فـََنجَّ يتـََقـرَّ عَ  یفـََرَجْعنَـاَك ِإلَـى ُأمِّـَك َكـْكُفلُـُه يُأْختُـَك فـَتَـُقـوُل َهـْل َأُدلُُّكـْم َعلَـى َمـن  یِإْذ َتْمِشـ«. 40سوره طـه، آیـه    14

  ».ا ُموَسىيَن ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَأْهِل َمدْ  یَن فِ يَوفـَتَـنَّاَك فـُُتونًا فـََلِبْثَت ِسنِ 
  ».ارِ يَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ مِّْن اْألَخْ يَل َوالْ يَواذُْكْر ِإْسَماعِ . «48سوره ص، آیه  15
 »نَ يَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّاِبرِ يَل َوِإْدرِ يَوِإْسَماعِ . «85سوره انبیاء، آیه  16
  ».اْلِخطَابِ  یفِ  یَها َوَعزَّنِ ينـَْعَجٌة َواِحَدٌة فـََقاَل َأْكِفْلنِ  یَلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َولِ  یِإنَّ َهَذا َأخِ «. 23سوره ص، آیه  17
  ».ْفَعُلونَ ْعَلُم َما تَـ يًال ِإنَّ الّلَه يُكْم َكفِ يِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَه َعلَ يَماَن بـَْعَد تـَوْكِ يَوَأْوُفوْا بَِعْهِد الّلِه ِإَذا َعاَهدتُّْم َوالَ َتنُقُضوْا األَ . «91سوره نحل، آیه  18
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د یا مان آوردهیه اکسانى کاى «: 19دیفرما یمآورده شده است که در تعاون  میدر قرآن کرمفهوم معنائی تکافل 
ه فضل و خشنودى کت الحرام را یان بیبنددار و راه هاى گردنینشان و قربان ر خدا و ماه حرام و قربانى بىیشعا حرمت 

ه شما را کتوزى گروهى  نهیکد ید و البته نباینکار کد شیرون آمدید و چون از احرام بیطلبند نگه دار پروردگار خود را مى
د و در گناه و ینکارى کگر همیدکیزگارى با یارى و پرهکوکیوادارد و در ناز مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى 

د و یو خدا را بپرست: «20فرماید در جاي دیگر می». فر استیک ه خدا سخت کد ینکد و از خدا پروا یار هم نشویتعدى دست
ش یه خویان و مستمندان و همسامیتیشاوندان و ید و در باره خوینکد و به پدر و مادر احسان یمگردان کیزى را با او شریچ

بر و فخرفروش است که متکسى را که خدا کد] ینکى کیمانده و بردگان خود [ن ن و در راهیگانه و همنشیه بیو همسا
ش بدانها یدارند و آنچه را خداوند از فضل خو ورزند و مردم را به بخل وامى ه بخل مىکسانى کهمان . دارد دوست نمى

دادن  ه اموالشان را براى نشانکسانى کو . میا ردهکننده آماده کافران عذابى خوارکدارند و براى  ده مىیارزانى داشته پوش
و اگر به . ار او باشد چه بد همدمى استیطان یس شکمان ندارند و هر ین اینند و به خدا و روز بازپسک به مردم انفاق مى
شان داشت و خدا به یانى برایردند چه زک آنان روزى داده انفاق مى آوردند و از آنچه خدا به مان مىین ایخدا و روز بازپس

ش پاداشى یند و از نزد خوک ى باشد دو چندانش مىکیند و اگر نک اى ستم نمى وزن ذره خدا هم قتیدر حق. آنان داناست
ى آن کیه نکبل دیه روى خود را به سوى مشرق و مغرب بگردانکست یارى آن نکوکین: «21فرماید و می ».بخشد بزرگ مى

مان آورد و مال را با وجود دوست داشتنش به یامبران ایتاب و پکن و فرشتگان و یسى به خدا و روز بازپسکه کاست 
ات را کردن بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زکان و در آزاد یماندگان و گدا ان و در راهینوایمان و بیتیشاوندان و یخو

ه کسانى کانند آنانند یبایکان و به هنگام جنگ شیبندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زه چون عهد کبدهد و آنان 
ه جز خدا را کم یم گرفتکمان محیل پیو چون از فرزندان اسرائ: «22فرماید و می». زگارانندیاند و آنان همان پره راست گفته

د و ید و نماز را به پا داریید و با مردم خوش سخن بگوینکن مان و مستمندان احسایتیشان و ید و به پدر و مادر و خوینپرست
  .»دیى از شما به حالت اعراض روى برتافتکد آنگاه جز اندیات را بدهکز

  : 23باشد یم ریشامل امور ز و بسیار عام و وسیع استمفهوم تکافل در اسالم 
 

ْبتَـغُـوَن َفْضـًال مِّـن رَّبِِّهـْم يَت اْلَحـَراَم يـَن اْلبَ يَوَال اْلَقآلئِـَد َوال آمِّـ یَن آَمنُـوْا َال ُتِحلُّـوْا َشـَعآِئَر اللّـِه َوَال الشَّـْهَر اْلَحـَراَم َوَال اْلَهـدْ يَهـا الـَّذِ يا أَ يـ. «2سوره مائده، آیـه   19
َوى َوَال تـََعـــاَونُوْا َعلَـــى اِإلثْـــِم ْجـــرَِمنَُّكْم َشـــَنآُن قـَـــْوٍم َأن َصـــدُّوُكْم َعـــِن اْلَمْســـِجِد اْلَحـــَراِم َأن تـَْعتَـــُدوْا َوتـََعـــاَوُنوْا َعَلـــى اْلبـــرِّ َوالتـَّْقـــيَوِرْضـــَوانًا َوِإَذا َحَلْلـــُتْم فَاْصـــطَاُدوْا َوالَ 

 ».ُد اْلِعَقابِ يُعْدَواِن َواتـَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َشدِ َوالْ 
ُنِب اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلجُ  یِن َواْلَجاِر ذِ يَتاَمى َواْلَمَساكِ ياْلُقْرَبى َواْل یِن ِإْحَسانًا َوِبذِ يًئا َوبِاْلَواِلدَ يَواْعُبُدوْا الّلَه َوَال ُتْشرُِكوْا ِبِه شَ . «36-40سوره نساء آیات  20

ْكُتُموَن َما آتَاُهُم الّلُه يْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل وَ يْبَخُلوَن وَ يَن يالَّذِ . ِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخورًايَمانُُكْم ِإنَّ الّلَه َال يِل َوَما َمَلَكْت أَ يَوالصَّاِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَّبِ 
َوَماَذا . ًنايًنا َفَساء ِقرِ يَطاُن َلُه َقرِ يُكِن الشَّ يْوِم اآلِخِر َوَمن يْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَال بِالْ ينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم رِئَاء النَّاِس َوَال يَن يَوالَّذِ . ًنايَن َعَذابًا مُّهِ يِلْلَكاِفرِ ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْدنَا 

ْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجًرا يَضاِعْفَها وَ يْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإن َتُك َحَسَنًة يِإنَّ الّلَه َال . ًمايَأنَفُقوْا ِممَّا َرَزقـَُهُم الّلُه وََكاَن الّلُه ِبِهم َعلِ ْوِم اآلِخِر وَ يِهْم َلْو آَمُنوْا بِالّلِه َواْليَعلَ 
  .»ًمايَعظِ 

َن َوآَتى ييْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِ ياْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َوالْ َس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل يلَّ «. 177سوره بقره، آیه  21
َن ياْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِ  الرَِّقاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة وَ  یفِ  َن وَ يِل َوالسَّآئِلِ يَن َواْبَن السَّبِ يَتاَمى َواْلَمَساكِ ياْلُقْرَبى َوالْ  یاْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذوِ 

 ».َن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ يَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّذِ ياْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوحِ  یفِ 
ُموْا يِن َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسًنا َوَأقِ يَتاَمى َواْلَمَساكِ ياْلُقْرَبى َوالْ  یِن ِإْحَسانًا َوذِ يَل َال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَه َوبِاْلَواِلدَ يِإْسَرائِ  یَثاَق بَنِ يَأَخْذنَا مِ َوِإْذ . «83سوره بقره، آیه  22

 ».ْم َوَأنُتم مِّْعِرُضونَ ًال مِّنكُ يُتْم ِإالَّ َقلِ يالصََّالَة َوآُتوْا الزََّكاَة ثُمَّ تـََولَّ 
  نگاه کنید به: - 23

 



  8

 میدر تقس آنها از یبعض فرماید: می هک توبه سورة 58 ۀیآ استناد به توان می افراد یمال يازهاین نیتأم فۀیوظ مورد در - 1
 یاسالم ومتکح فیوظا از را افراد یمال يازهاین نیتأم و صدقات پرداخت ،24رندیگ یم بیع تو بر صدقات

 یمال نیتأم فۀیوظ استحباب و اباحه وجوب اصل در است آمده قرض الحسنه مورد در هک يمتعدد اتیدانست. آ
 25است. شده رجوع حسنه دهندگان قرض ازمندان بهین

 هککنم  به تو و همه فرمانداران امر می«  26فرمایند: می کمال به فرمان در ریام حضرت نکمس نیتأم فۀیوظ مورد در - 2
به  آنگاه د،ینک آماده و اصالح را نیزم نخست د.یبپرداز يآباد و عمران به شورک اتیمال استفاده در اقدام از قبل
 ومتکح حوزه هک دارم یم دوست .دیریگ نشیمن آنجا در سپس دیبساز خانه نخست د.یبپرداز درو و يشاورزک

 ».باشد روشن نشاط و يتوانگر فروغ از دهگانان يها وخک و فقرا يها لبهک باشد، آباد و شما معمور

 27اشاره نمود آوردند، ریام حضرت خدمت هک یمستمن جوان تیاکح شرح به توان یم ازدواج به ازین نیتأم باب در - 3

به  رو ندارم. حضرت هم یشغل و دهد نمی زن من به یسک ردک عرض ردند،ک بازخواست او از حضرت هک
 فرمودند: چه باز و نمود یآمادگ اعالم يفرد دهد. زن جوان نیا به است حاضر شخص فرمودند: چه نیحاضر

 مراسم انجام يبرا یبیتأد مختصر از پس حضرت رد.ک لیتما ابراز يگرید و دهد شغل او به است س حاضرک

 فرمودند. اش اشتغال روانه و ازدواج

 .گردد یتلق تواند می زین جامعه افراد آحاد شغل نیتأم بر اسالم ومتکح فهیوظ دیمؤ فوق تیاکح - 4

اشتر  کمال به حضرتش فرمان به توان یم ییراهنما و مشاوره و آموزش و میتعل و تیترب به ازین نیتأم با ارتباط در - 5
و عیب  صهینق خود يبرا دیبا را خانواده ياعضا وبیع هک است يا خانواده سیرئ همچون فرماندار«رجوع نمود: 

 . 28»بداند

بر  لیتأو ينحو به را بخش نیا در شده رکذ داتیمؤ تمام توان یم درمان و بهداشت به ازین نیتأم با ارتباط در - 6
اف هو هک همانطور هرحال به .دانست یاسالم ومتکح طرف از نیتأم نیا وجوب  نمط بر زین خدا فۀیخل است. یالشّ

 29نماید. می دییتأ را امر نیا زین الزام آور وعدة و التزامات قاعدة یطرف از. اوست

 اما« .است اسالم مکحا عهدة بر اشتر کمال به فرمان براساس مستمند افراد هیلک از مراقبت و يپرستار به ازین نیتأم - 7
 

، 1382ران، یا ي، بانک مرکزیو بانک ی. پژوهشکدة پولیوة حکومت اسالمیش يها یژگیمه و ویانواع ب ياقتصاد - یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل
  http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf تهران.

  ejbari.pdf-http://www.bidabad.com/doc/bimeh .1389، يمه اجباریب يـ اقتصاد یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل

 tamini.pdf-http://www.bidabad.com/doc/bimeh .1389، ینیتأم يها مهیب يـ اقتصاد یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل
 .الصََّدقاتِ  یفِ  لِمُزكَ ي َمن ِمنُهم وَ  -  ٢٤
 قرض دهد قرض خدا به که یکس داناست.(به) يشنوا خدا که دیبدان و دیکن قتال خدا راه در د:یفرما یم بقره سوره 245- 244در آیات  -  25

 مٌ يلِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  لِ يبِ سَ  یوا فِ لُ اتِ قَ  وَ «. است دهنده یفراخ یا تنگنا که است خداوند و شد خواهد اضافه او بر برابر چند به پس حسنه
  »بُسطُ ي وَ  ضُ قبِ ي اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ ًا كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يفَ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي یذِ الَّ ذَ  َمن
  .17صفحه  اشتر، مالک به فرمان - 26
 .260ص .... النوادر باب ،265، 7الکافی، - 27

 .17صفحه  اشتر، مالک به فرمان - 28

 نیا عقل حال هر . درکند امیق آن انجام بر ستیبا داد يا وعده یکس اگر که ردیگ یم قرار استناد مورد ادیز یمالک فقه در قاعده نیا -  29
 .ردیپذ یمرا قاعده 

http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf
http://www.bidabad.com/doc/bimeh
http://www.bidabad.com/doc/bimeh
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و همواره  است شانیا ادی به وستهیپ ابوطالب پسر هک ییها همان -  تیره بخت مستمندان و دستیته ستگانکش دل
در  و سپرده فرماندار يا تو، دست به خداوند، را آنها را خداوند آنها –خورد  برد و غم آنان می تیمار آنان می

 از هک . مباداینک غفلت دردمند دلهاي آن پرستش از هک مبادا است. داده قرار تخت و تاج صاحب يا تو، تیحما

 30».نصیب و محروم مانی ر عرش خدا بییتعم

 جۀیاگر در نت«د: یفرما یم کمال به فرمان در حضرتش خطر، با مواجهه و اضطرار زمان در امداد به ازین نیتأم در - 8

ان یطغ از لین شط ای نبارد آسمان از باران مثالً شود، تباه مصر شاورزانک بر یزندگ روزگار، حوادث از يا حادثه
 است فرمانداران فۀیوظ شوند، زیناچ و دستیته برزگران مانده، آب یب و کخش شتزارانک ند،ینش فرو سودمندش

 و ملت مصلحت به نخست هک يحدود تا و نندک سفارش انیمصر درباره یمال امور ارمندانک و خراج يبه امرا هک
 نیا هک يپندار یهم تو بخشد. فیتخف دامداران به و سرک توده اتیمال از گردد یم دولت صالح به درجه دوم در
 از اسالم شورک هیعال مصالح به ما یول رساند خواهد انیز ما دولت بر و ساخت خواهد یته را خزانه مصر فیتخف

 يآباد به است مصمم دارد، دست در هک یلیوسا تمام با ما دولت :هک نمک رارکت دیم. بایوآشناتر دقیقتر همگان
 گروگان و وامدار خود يقوا تمام با نیرالمؤمنیام هک است آن ارترشکآش انیب و ت پردازدیرع شیآسا و تکممل

 31».اسالم است ملت شیآسا و رفاه

به  دادن طعام با ندارند را آن طاقت هک یسانک بر« بقره: سورة184 ۀیآ استناد به كخورا و طعام ازین نیتأم فهیوظ - 9
 نیکمسا اطعام در توانند  یم بپردازند المال تیب به دیبا ماًیمستق هک را یاتیمال گرید عبارت به »نند.ک هیفد نیکمس

 . 32»نَ يکفَّارٌَه َطَعاُم َمَسا ک أو«مثل  اند فرموده نییتع نیکمسا اطعام زین را فاراتک یصرف نمایند. برخ

 هکگفت  دیبا متجاوز مقابل در دفاع و مظلوم ادیفر و اعتراض حق نیتأم قبال در اسالم ومتکح فۀیوظ باب در  -10
باشد. این اجازه و رخصت  می 33»َقاتُِلوَن ِبأنـَُّهم ظُِلُموايَن يُاِذَن ِللَّذِ «فه یشر ۀیآ از یناش حق نیتأم قالب در فهیوظ نیا

  .بپردازد آن نیتأم به دیبا يفرد هر دیاین بر آن برآوردن یپ از اسالم ومتکح اگر هک است يازین نیتأم

خود را  يپسر حارث خدا يا«د: یفرما یاشتر م کاز به استعانت در احقاق حق در فرمان مالین نیفه تأمیدر باب وظ -11
ن مظلمه را از یترکوچکند و کاد بندگان را به دقت گوش ین رستگاران است، فریمکشه در یه همکغافل مپندار 

ه کست؟ آن یزمامدار در همه حال چ يها برا ن صفتیتر ه محبوبک یدانید. میسان صرف نظر نفرماکن یبزرگتر
ت یرد و با جدیه گیشور را در ساکو متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر  رو هانی، میهمواره در راه زندگ

از به استعانت در ین نیتأم یومت اسالمکفه حیه وظک. بل34»و خشنود سازد یردستانش را راضیه زکوشد کتمام ب
د خدا و اطاعت ینکاطاعت   د،یا مان آوردهیه اک یسانک يه فرمود: اکر است یفه زیه شریبه موجب آاحقاق حق 

 .35دیغمبر بازگردید به خدا و پینزاع داشت يزیان خودتان را، پس اگر در چیاالمر از م ید رسول و اولینک

 

  .36صفحه  اشتر، مالک به فرمان - ٣٠
  .39- 40فرمان به مالک اشتر، صفحات  - ٣١
  ن است.یا کفارة آن اطعام مساکی،  95ۀ یسوره مائده، آ - 32
  اند رخصت داده شد. اند و مورد ستم قرار گرفته آوردهتاخت  که به جنگ بر سرشان ی. به کسان39ۀ یسوره حج، آ - 33
  .  16صفحۀ   فرمان مالک اشتر ، - 34
  .»ولِ سُ الرَّ  وَ  اهللاِ  یلَ اِ  وهُ دُّ رُ فَـ ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم فَإن تـََناَزعُتم ِفی َشیٍء  وَ  ولَ سُ الرَّ  او عُ يطِ اَ وَ  اهللاَ  او عُ يطِ اَ  او نُ آمَ  نَ يذِ االَّ هَ يا اَ ي« 59ه یآ نساء،سوره  - 35
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ن یدا است همچنیبه وضوح پ 36»َم َفالَتقَهريتِ يَفاَمَّا ال« :فۀیۀ شریر از آیصغ يبرا ین ولیدر تأم یومت اسالمکفۀ حیوظ  -12
 اش ورثه يبه ارث نهاد برا یه مالک یسکم. یبه نفس او یاول یرم ص: من از هر مسلمانکت منقول از رسول ایروا

 .37دار آن هستم گذاشت من عهده یباق يریا فرزند صغین یخواهد بود و اگر د

 ینیت و شفقت دیو رحمان يفۀ وفاداریتوان به وظ یم یارافتادگکو از  یبازنشستگ ين مستمریفۀ تأمیدر باب وظ  -13
رد. ک یف عبور مکسائل به  يرمردین است: پید ایمؤع ن یرالمؤمنیاز حضرت ام ين خبریاستناد نمود، همچن

ه جوان بود از ک ین فرمودند تا زمانیرالمؤمنیاست. پس ام یر مؤمنان نصرانیام يست؟ گفتند ایک وحضرت فرمود ا
 38د.ینکالمال به او پرداخت  تید. از بید او را مانع شدید و چون عاجز گردیدیشکار کاو 

شاوند یاز شما خو یکیمبادا «ند: یفرما ین میرالمؤمنیحضرت ام الحمایه افراد الزم یاز به سرپرستین نیدر باب تأم  -14
گردد. در فرمان  یز برمین یومت اسالمکناً به حیفه عین وظی. مسلم ا39»ندینش يند و از پایازمند بیش را محتاج و نیخو
 40»ز از محبت بنگریلبر يا نهیپرعاطفه و س یت را با چشمی! مهربان باش و رعکمال يا«ند: یفرما یاشتر م کمال

 .41»ت بگشایار رعکگره از «فرمود:  کبه مال شحضرت ییارگشاکاز به ین نیدر باب تأم  -15

از آن  کمال يا»  ر فرمود:یده حضرت امیرسوم و سنن پسند يادا يط مناسب برایا نمودن شرایفه مهیدر باب وظ  -16
د از عادات یو تقل يرویت را هرگز در پیزن و رعماند سرباز  ه گذشتگان اسالم از خود باز گذاشتهک ین و آدابیقوان

 .42»دارمده بازیپسند

 .43ّل إنسانٍ ک یْسَوُة فـََعلَ کاَلْ َاّما ه کشود  یث اشاره مین حدیاز به پوشش و البسه فقط به این نیدر باب تأم -17
 
  الحسنه قرض

 يدارکقانون بان يها نامه نییآالحسنه (رایج) متفاوت است.  تخصیص و تجهیز منابع در تکافل اجتماعی، قرض
الحسنه  ه پرداخت وام قرضکدارد  مین موضوع را ملحوظ یات ایالحسنه به جزئ قرض يها وام يز در باب اعطایبدون ربا ن

و  یلینه تحصیهز کمکن، کرات مسی، تعميماریه، درمان بیزیه جهیازدواج، ته يها نهیاجات افراد شامل هزیفع احتر يبرا
حتی در این چارچوب (قانون عملیات بانکی بدون ربا) مفهوم قرض  .44شود ین در روستاها مکجاد مسیا يبرا کمک

  الحسنه به مفاهیم مد نظر تکافل بیشتر نزدیک است تا وام. 
 

  م را مران.یتیپس  :دیفرما یخطاب به رسول اکرم م .9ۀ ی، آیسوره الضح - 36
، یغات اسالمی، تهران، سازمان تبليجواهر یق حسن محمدتقی، با تعل427، ص االسالم یاحلالل و احلرام فهـ. ق.).  1409وسف (ی، يقرضاو -  37

  .425، صفحه 1جلد 
 ین استعملتموه حتيرالمؤمني. فقال امیصراننن يرالمؤمنيا اميا؟ قالوا ذن ما هيرالمؤمنيسأل. فقال امير يكب  فخ مكتو يش .45، ص 1عه، ج یوسائل الش - 38

  . المال تيه من بياذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عل
 نَ لعدِ ي ال َال اَ . 24، صفحۀ یو فرهنگ ی، شرکت انتشارات علم1378، چاپ پانزدهم، تهران، يدیالبالغه، ترجمۀ جعفر شه ، نهج24خطبۀ  - 39
  .. .ا.هَ دَّ سُ ين اَ  هَ اصَ صَ لخَ ا امَ بِ  یرَ ي هِ ابَ رَ ن القَ م عَ كُ دُ حَ اَ 

  .13فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  - 40
  .18فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  - 41
  .23فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  - 42
  . 130، صفحۀ 5ث ی، حدميتيم مال اليل لقحيباب ما، 5، جلد یهر انسان واجب است. اصول کاف ياما پوشاك برا - 43
 .ها بانک ییالحسنه اعطا قرض ییاجرا دستورالعمل 3بند ج ماده  - ٤٤
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گردد و  در مقایسه با قرض الحسنه رایج (وام نیک)، در تکافل کلیه منابع و خدمات مجانی و بالعوض عرضه می
ندارد. در قرض الحسنه منابع باید به میزان قرض داده شده بازگردد لذا احتیاج به تضمین بازپرداخت نیازي به تضمین 

  دارد. 
شود متفاوت از مفهوم مصطلح امروزي است.  سنه استنباط میالح بطور کلی آنچه که از قرآن کریم درباره قرض

الحسنه است.  الت در نظر گرفته شده قرضیتسه يبدون ربا به عنوان روش اعطا یکات بانیه در عملک ییها از روش یکی
از مال  ینیدهنده مقدار مع ه به موجب آن قرضکاست  يالحسنه عقد قرض«بدون ربا  يدارکات بانینامه عمل نییاز لحاظ آ

. »دینما رد دهنده مت آن را به قرضیان قکا در صورت امیرنده مثل و یگ ه قرضکند ک یم کیرنده تملیگ خود را به قرض
است. فقها  کملیاماز  یآن قطع بخش یشده و در اصطالح فقه یردن معنک یچیا قیردن کدن، قطع یقرض در لغت به بر

دانند در صورتی که این تعریف، همان تعریف قرض در قانون  یم طلحالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مص قرض
متاسفانه آنقدر وام با اخذ مازاد در جامعه مهم و مطرح است که قرض بدون ربا قرض الحسنه نام گرفته  45مدنی است.

  است. 
به  .لحسنه پرداخت بالعوض و بدون برگشت است ا ه قرضکشود  ینگونه استنباط میات قرآن ایآ یاز بررس

 يات متعددیر آدپوشاند تا قرض بدون بهره.  الحسنه در قرآن همان موضوعات و حیطه تکافل را می عبارت دیگر قرض
ات کا زیه در مورد انفاق، صدقه کهستند  یاتیات پشت سر آین آیه همه اکر شده است کالحسنه ذ م قرضیرکدر قرآن 

ا جان یبالعوض از مال  يها همان پرداخت  الحسنه ه قرضکر را نمود ین تفسیتوان ا یت محنند و به صک یف میلکا قتال تی
در  قتال ردن از بدن خود درکردن مال از خود) با صرف نظر کدن و قطع یا جان (بریمال   قرض يلغو یه به معنکباشد  یم

د ینکد: در راه خدا قتال یفرما یسوره بقره م 244- 245ات یآباشد. در  یم ؛ج استمه حسنه آن در آن مندکراه خدا است 
حسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و  ه به خدا قرض دهد قرضک یسک) هداناست (ب يه خدا شنواکد یو بدان

د و ید: خداوند گفت اگر نماز بپا داریفرما یز میسوره مائده ن 12ه ی. در آ46دهنده است یا فراخیه تنگنا کخداوند است 
د محققاً من با شما یحسنه به خداوند قرض ده يها د و قرضیئآنها نما يارید و یمان آورین من اد و به رسوالیات دهکز

 ید (در حالینک یه در راه خداوند انفاق نمکشود  ید: شما را چه میفرما ید میسوره حد 11و  10ات یدر آ. 47خواهم بود
آنها از  ،ستین يرد مساوکاز شما قبل از فتح انفاق و قتال  که یسکن از آن خداوند است و یها و زم راث آسمانیه) مک

رده و کوعده  ییوکیآنها ن يردند برخوردارند و خداوند به هر دوکه بعداً انفاق و قتال ک یسانکنسبت به  يدرجه برتر
خواهد شد و  افهضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنه یقرض ندست به خداویکد آگاه است. ینک یخداوند به آنچه عمل م

ه به کدهنده و آنها  د: همانا مردان و زنان صدقهیفرما ین سوره میهم 18ه یدر آ .48بزرگ خواهد بود یاو پاداش يبرا
سوره  20ه یدر آ .49است یآنها پاداش بزرگ يآنها خواهد شد و برا يدهند دو برابر برا یقرض م یوئکیخداوند قرض ن

 

کند که  قانون مدنی، قرض، عقدي است که موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می 648به استناد ماده  45
  رد را بدهد. طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم ال

 .»بُسطُ ي وَ  ضُ قبِ ي اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ ًا كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يفَ  َحَسناً رضًا قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي یذِ الَّ ذَ  َمن مٌ يلِ عَ  عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  لِ يبِ سَ  یوا فِ لُ اتِ قَ  وَ « -٤٦
 .»ُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو َاقَرضُتُم اَهللا َقرَضًا َحَسناً يَقاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم َلِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَ « -٤٧
َن اَنَفُقوا يُم َدَرَجًه ِمَن الَّذِ سَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن َقبِل الَفتَح َو قـََتَل ُاوَلِئَک َاعظَ يَراُث السََّماَواِت َواَالرِض اليِل اِهللا َوِللَِّه مِ يَوَما َلُکم َاالَّ تُنِفُقوا ِفی َسبِ « -٤٨

 ».مٌ يَضاِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر َکرِ يقِرُض اَهللا َقرَضاً َحَسنًا فَ يٌر*َمن َذا الَِّذی يِمن بَعِد َو قَاتَـُلوا وَُکّالً َوَعَد اُهللا الُحسَنی َواهللاُ ِبَما َتعَمُلوَن َخبِ 
قاِت َواَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً يِانَّ اْلُمصَِّدق« - ٤٩  ».مٌ يَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِ يَن َو اْلُمصَّدِّ
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شتر یپد ینکنزد خدا  یو آنچه خوب حسنه ید به خدا قرضید و قرض دهیات دهکزد و ید: و نماز بپا داریفرما یمزمل م
  .50است يو پاداش برتر ید و آن خوبینک ینسبت به خودتان م

ر نمود و به یثار مال و جان تفسیا يتوان به معنا یم یالحسنه را از لحاظ قرآن لمه قرضکن وصف یبه هر حال با ا
  به فقه وارد آورد.  یعیب تشریمتر آسک» کیوام ن«لمه کد استعمال یشا .وام باشد يه منوط به مسماکرسد  ینظر نم

   
  رایج تکافلبیمه 

بر اساس  یتیحما ي. راهبردهارندیگ یم شیرا در پ مهیامداد و ب ت،یحما یاصل ویهتکافل غالبا سه ر يها برنامه
 يراهبردها. شود یم یو خدمات اجتماع هاي است و شامل مساعدت یاقامت شهروندان به صورت همگان ای تیتابع

زلزله،  ل،یمانند س یعیطب يایدر ارتباط با حوادث و بال یالملل نیو گاه ب یمردم ،یدولت يها شامل کمک يامداد
 یمبتن يا مهیب يراهبردها 51.دشو یو اسکان پناهندگان م یائیمیش يمانند جنگ، انفجارها ،یعیطبریغ يایو بال يسوز آتش

را شاغل افراد که  دگرد یت کارفرما میاط و مسئولیاحت ي، صندوقهایاجتماع يها مهیبر اشتغال افراد جامعه بوده و شامل ب
در  .شود یتکافل م يها مهیو ب یسنت يها مهیغالباً شامل دو قسم ب يا مهید. نظام بنده تحت پوشش و کفالت قرار مى

را با و ریسک نان یا سازمان عدم اطمینهاد  کیه بر اساس آن کاست  کسیانتقال ر يبرا يارکمه راهی، بیسنت يها مهیب
ت کمه بپردازد و در مقابل شریبه عنوان حق ب ینیند مبلغ معک یطرف موافقت م کیند. ک ینان معاوضه میت و اطمیقطع

 یژگین ویاز فقها به ا یبرخ .ندکنامه اتفاق افتاد را جبران  مهیط بیه در محدوده شراک یند هرگونه خسارتک یمه تعهد میب
حل  ياند. برا دانسته» غرر«ق یمصاداز  اند و آن ال گرفتهکشود اش یمعاوضه م ینیبا خسارت نامع ینیمع هزینهه در آن ک
ها براساس ضمانت  کسیافتد. ر یگذار اتفاق نم مهیگر و ب مهین بیب یکسیً انتقال ر افل اصوالکت يها مهیل، در بکن مشیا

نندگان را کت کمه شریفه دارد حق بیگر) وظ مهیعامل (ب بیمهن یشود. در ا یم مینندگان تقسک تکن شریمتقابل ب
  به او بپردازد. یاز اعضا غرامت مناسب کیهر  يند و در صورت وقوع خسارت براک يآور جمع

قرارداد  یشرکتتوسط اند.  تشکیل شده مختلفاخیر، شرکتهاي متعددي بر پایه تکافل در کشورهاي  هاي در سال
است. نامعلوم  یسنّت يها مهیهاي تکافل و ب ن تفاوت بیمهیتر افل مهمکشود. قرارداد ت گر بسته می تکافل با عامل یا بیمه

ضوع معامله نامشخص باشد، عقد باطل خواهد بود. اگر مو فقه بیعاست و در  کسیت ریبودن و نامشخص بودن جزو ماه
افل کاز اجزاء قرارداد ت کیچ ید در هیابهام و نامعلوم بودن نباهمچنین باشد. » قرارداد فروش«د یافل نباکن قرارداد تیبنابرا

مشابه و موارد ط قرارداد ین دو طرف معامله، شرایمت، روش، مبلغ و زمان پرداخت بین اجزاء شامل قیوجود داشته باشد. ا
پیشنهادي خود را  چارچوبواحدي براي شرکتهاي تکافل وجود ندارد بطوریکه هر کشوري  شکلدر حالت کلی  .است

قرارداد مضاربه در  52.مضاربه، وکالت و ترکیبی است الگوهايارائه شده در این زمینه شامل  اشکالدارد. مهمترین 
ات یبراساس آن سود حاصل از عمل تاشود  یمنعقد م گذاري هیر سرمایه و مدیننده سرماک نین تأمیقرارداد ب ،م سود)ی(تقس

را  یاحتمال يها خسارت یه تمامیننده سرماک نیتأم حالتن یم شود. در این دو طرف تقسیب یا درصد مشخصینسبت ه ب
افل کار عامل تیاخته را در یگذاران) سرما مهینندگان (بکت کافل بر اساس مضاربه، شرکشود. در قرارداد ت یمتحمل م

قرارداد در  .شود استفاده می، ...) ي، اندونزيا (مالزیجنوب شرق آس يشورهاکشتر در یبشیوه ن یدهند. ا یگر) قرار م مهی(ب
 

ُموا ِألنُفِسُکم ِمن خَ يَوَاقِ « - ٥٠  .»َاعَظَم َاجَراً  َراً وَ يٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو خَ يُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو َاقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسنًا َو َما تـَُقدِّ
 ). اصول و مبانی تامین اجتماعی، انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.1376پناهی، بهرام ( - ٥١

52 - Khan, Mohammad (2008), Takaful: Growth opportunities in a dynamic market., Price water house Coopers. 
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 يتواند برا یم یندگین نمایند. اکت یاز او فعال یندگیدهد به نما یگر اجازه میطرف به طرف د کی) یندگیالت (نماکو
ند ک وجه يت مورد نظر تقاضایانجام فعال يتواند برا ینده میا نمایل یکاعطا شود. و یلکبه صورت  یان یار معک کیانجام 

ترکیبی در  نوع .افل مناسب استکت يها مهیت ب شتر محصوالیب يبرا شیوهن یشود. ا یده میمه نامیحق ب یمه سنتیدر بکه 
وکالت و مضاربه است و عمدتاً در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس بکار گرفته  قردادهايواقع ترکیب 

 .شود می

  
  (RST) تکافل اجتماعی راستین

هاي بانکداري  یکی از زیرسیستم  زیرمجموعه بانکداري راستین و مشخصاً (RTS)تکافل اجتماعی راستین 
تکافل اجتماعی شامل تکافل عام به معنی وظیفه  زیرسیستم باشد در این می (PLS) مشارکت در سود و زیان راستین

ضمان اعاله به معنی وظیفه حکومت در تأمین معیشت افراد جامعه تعریف  انسانی افراد جامعه در رفع نیازهاي یکدیگر و
 شود. می

ر اعم از خصوصی و دولتی می در تکافل اجتماعی راستین سپرده ت مقررات توانند منابع خود را تح گذاران خی
گذاري کنند تا بانک منافع یا  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین براي امور خیریه یا عام المنفعه نزد بانک سپرده

ر  گذاري را از طریق حواله نهادهاي خیریه و سازمان اصل یا اصل و منافع سپرده هاي حمایتی یا به تقاضاي خود شخص خی
گذاران، کلیه  اختیار افراد ضعیف الزم الحمایه یا خانواده آنان قرار دهد. عالوه بر سپردهبطور بالعوض در گذار)  (سپرده

هاي دولتی یا وابسته به دولت،  اشخاص، نهادها، مراجع مذهبی، موسسات، مراکز دینی، دولت، موسسات و سازمان
، زکات، کفارههاي هدفمند،  ل یارانهتوانند با تخصیص منابع در اختیار خود از قبی می 53(NGO)هاي غیردولتی  سازمان

، جزیه، ارث بالوارث، خراج، فدیه، قربانى، نذورات، غنایم، دیه جنایت بر میت، اموال میت، وصیت، وقف، انفاقخمس، 
، جریمه مالى محکومان، برّ و احسان، (مال پنهان در زمین اعم از گنج و معدن) انفال و رکاز، اموال مجهول المالک

نامه اجرایی بانکداري مشارکت  و سایر موارد مشابه در چارچوب مقررات و آیین یرمشروع، قاچاق و رباغمصادره اموال 
 در سود و زیان راستین نسبت به تکافل عام یا ضمان اعاله اقدام کنند. 

ع آن به افراد، توانند از بانک درخواست نمایند تا اصل منابع تخصیصی آنها یا مناف تجهیزکنندگان منابع می
تخصیص یابد. بانک موظف است در این یا معرفی شده توسط سازمان بهزیستی اشخاص یا گروه مورد نظر تجهیزکننده 

شود تا گزارش سالیانه عملکرد منابع موضوع این  رابطه تمهیدات اجرا و پرداخت الزم را فراهم آورد. بانک موظف می
کنندگان  ها و دریافت ه نماید. از طرفی بانک موظف است ریز اطالعات پرداخترا به تجهیزکنندگان منابع ارائ فعالیت

تک  اي باشد که امکان بازرسی تک منابع را به تجهیزکنندگان منابع ارائه نماید. اطالعات ارائه شده باید به گونه
  ها براي تجهیزکنندگان فراهم باشد. پرداخت

ند داراي شخصیتی حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا مشترك توان هاي حمایتی می نهادهاي خیریه و سازمان
نامه اجرایی نحوه فعالیت  باشند. بانک مرکزي ایران با مشورت با سازمان بهزیستی و سازمان اوقاف و امور خیریه آیین

مراجع ذیصالح  هاي حمایتی را در ارتباط با مفاد تکافل اجتماعی راستین را تدوین و به تصویب نهادهاي خیریه و سازمان
هاي مالی اعم از ملموس و غیرملموس موضوع  نامه تکمیلی وقف دارایی رساند. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز آیین می
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توانند منابع خود  نامه اشخاص می براساس این آئینرساند.  تکافل اجتماعی راستین را تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح می
نامه  گردد تا آیین سازمان بهزیستی کشور موظف میوقف و در اختیار بانک قرار دهند. را براي امور تکافل و قرض 

هاي شناسائی، پوشش حمایتی، پرداخت و نظارت بر پرداخت موارد مشمول تکافل عام و ضمان اعاله را با  اجرایی رویه
 با بانک مرکزي تدوین و به تصویب مراجع ذیصالح برساند.  تمشور

رومان مشمول تکافل عام و ضمان اعاله موضوع تکافل اجتماعی راستین که از عهده تأمین اقشار ضعیف و مح
آیند و همچنین کلیه افرادي که مشمول دریافت فطریه، زکات،  خود و خانواده خود برنمییا نیازهاي ضروري معاش اولیه 

هاي تکافل  تواند توسط بیمه تمر میها به صورت پرداخت یکباره و مس شود. تأمین حداقل کفارات و صدقات هستند می
 صورت پذیرد: هاي کلی زیر ر مبناي زمینهاجتماعی راستین ب

 شود. بیمه مالی: تأمین منابع مالی براي نیازمندان که شامل ورشکستگان نیز می - 1

جامعه بیمه مسکن: هیچ فردي نباید بی سرپناه باشد و بیمه مسکن موظف به تأمین حداقل سرپناه براي عموم افراد  - 2
  گنجد. است. استعانت در تعمیر مسکن در این بیمه می

  ایجاد شرایط مناسب براي ازدواج و ارائه تمهیدات و رفع موانع ازدواج افراد جامعه.  بیمه ازدواج: - 3
کند. برخالف بیمه  بیمه شغل: هرکس حق دارد شغل داشته باشد و بیمه شغل مبادرت به بکارگماردن افراد می - 4

  کند. نماید، بیمه شغل فرد را شاغل می م به پرداخت مالی میبیکاري که اقدا
هر کس که بخواهد تا هر درجه از آموزش، تعلیم و تربیت پیشرفت کند، بایست مربی و امکانات   بیمه آموزش: - 5

  مناسب در اختیار وي قرار گیرد.
بهداشتی براي آنان از وظایف این بیمه بیمۀ درمان: کلیه آحاد جامعه هنگام بیماري بیمه درمان هستند و تأمین شرایط  - 6

  است.
  بیمه پرستاري: کلیه افراد ناتوان در این بیمه مشمول دریافت مراقبت و پرستاري هستند. - 7
هاي خاص بیمه  اي اعم از طبیعی و یا غیرطبیعی محق دریافت حمایت بیمه سوانح: هر فردي در قبال بروز هر حادثه - 8

  سوانح است.
ك چتر غذایی افراد جامعه است بطوري که هیچ فردي گرسنه نماند. براساس این بیمه باید بیمه خوراك: بیمه خورا - 9

  حداقل خوراك براي افراد به سهولت قابل حصول باشد.
بیمه دفاع از حق: هرگاه حق فردي تضییع یا انکار شود حق دارد به منظور اعتراض، تظلم و دفاع تحت پوشش بیمه  -10

  گیرند. دادستان و ضابطین قضائی قرار
  بیمه وکالت: استعانت به هر فرد در احقاق حقش از وظایف این بیمه است. -11
  بیمه ایتام: تأمین شرایط زیستی ایتام و صغار بدون سرپرست و حمایت از حقوق آنها وظیفۀ این بیمه است. -12
یا موقتاً توانایی کار و   بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی: افرادي که به دلیل کهولت سن یا نقص عضو یا بیماري دائماً -13

  ادامۀ اشتغال ندارند، بیمه هستند.
سرپرست، سالخوردگان، بیوگان، محجورین، سفهاء و امثال آن در تحت  بیمه سرپرستی: سرپرستی کلیۀ افراد بی -14

  پوشش این بیمه است.
  باشد. بیمه کارگشایی: گشودن گره از کار ناتوانان در کلیۀ امور اجتماعی به عهدة این بیمه می -15
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  باشد. بیمه فرهنگی: استعانت و یاري به افراد ناتوان در حفظ آداب و سنن پسندیده خود به عهدة این بیمه می -16
  بیمه پوشاك: برهنگی بر هیچ فرد روا نیست و تأمین حداقل پوشاك هر فرد بر عهدة این بیمه است. -17

توانند نسبت به دریافت منافع یا اصل یا اصل و منافع  هاي حمایتی نمی نهادهاي خیریه و سازمانسازمان بهزیستی، 
رأساً اقدام کنند و موظفند از طریق صدور برات یا حواله و ارسال آن به الحمایه  و پرداخت آن به افراد الزمگذاري  سپرده

هاي آنان را فراهم کند. از طرفی بانک و نهادهاي  یا خانواده الحمایه بانک ترتیبات الزم براي پرداخت وجه به افراد الزم
هاي حمایتی را به نحوي که آسیبی به حیثیت حمایت  هاي حمایتی هرکدام بطور مجزا موظفند پرداخت خیریه و سازمان

  از زیرسیستم هاي حمایتی که سایت خود افشا کنند. همچنین بانک و نهادهاي خیریه و سازمان شوندگان وارد نیاید در وب
گردند تا هرکدام بطور مجزا گزارش تفصیلی عملکرد سالیانه خود را  نمایند موظف می تکافل اجتماعی راستین استفاده می

و  شوراي عالی راهبردي سازمان بهزیستی کشوربه ریاست جمهور، بانک مرکزي ایران، سازمان بازرسی کل کشور، 
ي دیگر بانک مرکزي ایران و سازمان بازرسی کل کشور هرکدام جداگانه موظف شوراي عالی اوقاف ارائه نمایند. از سو

هاي حمایتی را بررسی و به ریاست  شوند تا با ایجاد تمهیدات مناسب نحوه عملکرد بانک و نهادهاي خیریه و سازمان می
تواند هزینه  خدمت فقط میجمهور گزارش و در صورت مشاهده تخلف اقدام قانونی کنند. بانک در ارتباط با ارائه این 

  باشد. ارزیابی و نظارت دریافت نماید و مجاز به دریافت سود نمی
توان  را میشود،  هاي دولتی و سایر وجوهی که به حساب نهادهاي حمایتی واریز می هاي مردمی و کمک حمایت

بانک  نهادهاي حمایتیدریافت و  وجوه را از مشتريد. بانک نیز، نمودر صندوقی به نام صندوق تکافل نزد بانک تجمیع 
رابطه حقوقی بانک و مشتري  و دهد بانک قرار میتوسط  گذاري سرمایهها در  را وکیل خود در بکارگیري این سپرده

 هاي طرحها وجوه سپرده را به وکالت از طرف مشتري در  شود. بانک برقرار می مواسطهبراساس عقد گذار)  (سپرده
 کارمزدپس از کسر  طرحگیرند و در نتیجه سود حاصل ناشی از انجام  بکار می سود و زیانمشارکت در گذاري  سرمایه

بانک امین مشتري بوده و الزم است رعایت صرفه و صالح موکل خود را  در این سیستم .تتکافل اسصندوق متعلق به 
شود و دستور پرداخت  سیستم منابع افراد خیر نزد بانک متمرکز میزیردر این بنمایند.  گذاري سرمایه شارکتدر انجام م

ر صادر می شود و بانک موظف به پرداخت به فرد الزم الحمایه است. از آنجا که ورود و خروج پول  توسط فرد یا نهاد خی
گیرد لذا کارائی  یصورت مو ناظر در راستاي تکافل اجتماعی از طریق بانک و با نظارت نهادهاي امین و حمایت کننده 

  وري نهادهاي خیریه افزایش و فساد اداري به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت. و بهره
  

 (RST) کافل اجتماعی راستینت عملیات
گذار براي عملیات  در تکافل اجتماعی راستین دو دسته کلی از عملیات متصور است. در دسته اول پرداخت سپرده - 1

گذار طبق عملیات  گیرد و در این حالت اصل منابع یا سود منابع یا اصل و سود منابع سپرده تکافل صورت می
گذار براي عملیات  در دسته دوم پرداخت سپردهشود.  زیرسیستم تکافل اجتماعی به افراد الزم الحمایه پرداخت می

گذار طبق عملیات  گیرد و در این حالت اصل منابع یا سود منابع یا اصل و سود منابع سپرده قرض صورت می
(در صورت منابع کل اصل و سود شود و در سررسید  زیرسیستم تکافل اجتماعی به افراد الزم الحمایه پرداخت می

  گردد. گذار مسترد می دریافت و به سپردهاز قرض گیرنده وجود) 

 وجود دارد:در تکافل اجتماعی راستین زیر تکافل حاالت  - 2
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گذاري شود به افراد الزم الحمایه به  نماید تا منابع وي بدون اینکه در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - أ 
 پرداخت شود.و بالعوض صورت یکباره 

گذاري شود به افراد الزم الحمایه به  بع وي بدون اینکه در طرحی سرمایهنماید تا منا گذار موافقت می سپرده  - ب 
 پرداخت شود.و بالعوض صورت ادواري 

گذاري شود و سود ناشی از آن به افراد الزم  نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - ج 
 پرداخت شود.و بالعوض الحمایه به صورت یکباره 

گذاري شود و سود ناشی از آن به افراد الزم  نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه می گذار موافقت سپرده  - د 
 پرداخت شود.و بالعوض الحمایه به صورت ادواري 

گذاري شود و اصل و سود مشارکت ناشی از  نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - ه 
 پرداخت شود.العوض و بآن به افراد الزم الحمایه به صورت یکباره 

گذاري شود و اصل و سود مشارکت ناشی از  نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - و 
 پرداخت شود.و بالعوض آن به افراد الزم الحمایه به صورت ادواري 

 زیر در تکافل اجتماعی راستین وجود دارد:قرض حاالت  - 3

گذاري شود به افراد الزم الحمایه  ي بدون اینکه در طرحی سرمایهنماید تا منابع و گذار موافقت می سپرده  - ز 
 شود. قرض داده

آن به مشارکت گذاري شود و سود ناشی از  نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - ح 
 شود. قرض دادهافراد الزم الحمایه 

ي شود و اصل و سود مشارکت ناشی از گذار نماید تا منابع وي در طرحی سرمایه گذار موافقت می سپرده  - ط 
 شود. قرض دادهآن به افراد الزم الحمایه 

گذار تحویل  بانک براي عملیات تکافل گواهی تکافل و براي عملیات قرض گواهی قرض صادر و به سپرده - 4
 نماید. می

افراد الزم الحمایه مشمول عملیات تکافل موضوع تکافل اجتماعی راستین که از عهده تأمین معاش اولیه خود و  - 5
هاي نیازمند، مسکین، تهیدست، مضطر، وامانده و درمانده،  آیند شامل افراد و خانواده خانواده خود برنمی

ه، از پا افتادب افتاده ذهنی، بیمار روانی، سفیه، ، معلول یا فاقد عضو، مجنون، عقنابینا، بیمار، مستمندورشکسته، 
، کودك بچه سرراهى، یسیر، مییته، در راه ماند، زندانی، تبعیدي، اسیره، آوارسرپرست،  ، سالمند، بیگیر زمین
، دچار سانحه یا حوادث خسارت دیده، مقروضه، سالخوردسرپرستی موقت یا مستمر)،  سرپرست (اعم از بی بی

بدون نفقه  النفقه افراد واجب، پرداخت دیه یا ناتوان از شناختهنا ضارب غیرعمد یا بادیه راد مشمول قهریه شده، اف
آور فوت،  هاي بدون سرپرست یا با سرپرست زن (اعم از اینکه مطلقه شده یا متارکه کرده یا شوهر یا نان و خانواده

یا یکی از مصادیق مذکور باشد) و سایر موارد  مفقود، متواري، زندانی، تبعیدي، فراري، سرباز، مهجور، محجور
 شود. مشابه و همچنین کلیه افرادي که مشمول دریافت فطریه، زکات، کفارات و صدقات هستند می

 یاجاتیفع احتر يبراافراد الزم الحمایه مشمول عملیات قرض موضوع تکافل اجتماعی راستین افرادي هستند که  - 6
جاد یا يبرا کمکو  یلینه تحصیهز کمکن، کرات مسی، تعميماریه، درمان بیزیه جهیازدواج، ته يها نهیهز نظیر
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 نیازمند منابع استقراضی هستند.و دیگر موارد مشابه ن در روستاها کمس

هاي غیردولتی  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت، موسسات وابسته به دولت، نهادهاي خیریه و سازمان - 7
گذاري  ام از حاالت تکافل یا قرض در زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین سپردهتوانند منابع خود را براي هرکد می

 نمایند.

مشخص شده و کف تواند از سقف  نمیو اقساط و مدت بازپرداخت قرض ها اعم از تکافل یا قرض  پرداخت - 8
و  مقطعی ها اعم از یکباره یا پرداختو کف . سقف یا کمتر باشد توسط بانک مرکزي براي هر فرد تجاوز نماید

 کند. نحوه چگونگی پرداخت به افراد الزم الحمایه را بانک مرکزي با مشورت با سازمان بهزیستی تعیین می

 گذار و بانک از مالیات بر عملیات تکافل اجتماعی راستین معاف هستند. سپرده - 9

تکافل اجتماعی  هاي زیرسیستم گذاري خود را براي اهداف تکافل و قرض در طرح تواند طرح سرمایه مجري می -10
گذاري مجري براساس نظر وي به افراد الزم  راستین به بانک معرفی نماید. در این صورت سود طرح سرمایه

 الحمایه پرداخت خواهد شد. در این حالت طرح مزبور معاف از مالیات خواهد بود.

را براي دریافت وجوه تکافل خاصی از افراد الزم الحمایه یا گروه تواند افراد الزم الحمایه  گذار شخصاً می سپرده -11
 باشد. و بانک ملزم به پرداخت وجوه به اسامی ذکر شده طبق قرارداد تکافل می یا قرض به بانک معرفی نماید

گذار بانک وجوه پرداختنی را به افرادي که سازمان  در صورت عدم تعیین افراد الزم الحمایه توسط سپرده -12
 نماید پرداخت خواهد کرد. بانک اعالم می بهزیستی به

بانک موظف به تهیه و ارائه گزارشات جریان وجوه و نحوه پرداخت وجوه تکافل و قرض زیرسیستم تکافل  -13
 باشد. گذار و سایر نهادهاي نظارتی مقرر می اجتماعی راستین به سپرده

تخصیص یابد در این صورت خصوصیات گذاري  هاي سرمایه گذار به طرح چنانچه قرار باشد تا منابع سپرده -14
نامه، مجري و طرح از ابعاد مختلف ارزیابی و نظارت  عملیات سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین بر طرح

 تا مراحل نهائی اتمام طرح اعمال خواهد شد.

به دریافت سود تواند کارمزد دریافت کند و مجاز  در عملیات زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین بانک فقط می -15
 باشد. هاي بانک نمی مندرج در دستورالعمل دریافتی

را در بازار معامالت  RSTموضوع زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین خود  هاي تواند گواهی گذار می سپرده -16
  هاي راستین به غیر بفروشد و یا انتقال دهد.  گواهی

ر صورت میرارداد عملیات اجرائی طبق قزیرسیستم تکافل اجتماعی راستین در  -17 پذیرد.  منعقده بین بانک و خی
بر عملیات واحد اجرائی نظارت داشته و گزارشات الزم براي بازرسی و نظارت  بانک PLSواحد امین اداره 

  نماید. باالدستی را تدوین می

ان راستین تابع مقررات و دستورالعملهاي طرح بانکداري مشارکت در سود و زی 54عملیات تکافل اجتماعی راستین -18

 

. اداره (PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(RST) استینرتماعی اجتکافل  یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  - 54
    rst.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed .1139ران، تهران یا یریزي، بانک مل تحقیقات و برنامه

http://www.bidabad.com/doc/detailed
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(PLS)55 تا آنجا که به عملیات اجرائی هاي آن  هاي زیرسیستم بوده و دستورالعملهاي مزبور و سایر دستورالعمل
و  58(IFS)و تأمین مالی مقاسطه  57(MFS)و تأمین مالی مضاربه  56(JFS)نظیر تأمین مالی جعاله باشد  مربوط می

 د.تصریح شونیز نافذ است مگر عدول از آن  زیرسیستمحسب مورد براي این  59(RFS)تأمین مالی اجاره 

گذاري  هاي ارزیابی و تأیید شده توسط واحد ارزیابی بانک سرمایه گذار را در طرح تواند منابع سپرده بانک می -19
 نماید.

کند  هاي خاصی که به این منظور باز می عملیات تکافل اجتماعی راستین را در حساببانک باید وجوه مرتبط با  -20
 گهداري کند و حق استفاده از این منابع را در موارد دیگر به غیر از آنچه که فوقاً به آن اشاره شد را ندارد.ن

بانک در اعطاي قرض به افراد الزم الحمایه موضوع این زیرسیستم جهت حصول اطمینان از بازگشت منابع باید  -21
 نماید.نسبت به اخذ تضمینات و وثائق کافی از وام گیرنده اقدام 

و فرآیندهاي مربوطه و همچنین  PLSبا توجه به مفاهیم مورد عمل در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  -22
و نیز وظایف تعیین شده  RSTسازي تکافل اجتماعی راستین  هاي تدوین شده جهت پیاده ضوابط و دستورالعمل

از همان وظایف مصرح در بانکداري مشارکت در مورد نی 60گذار و مجري، ساختار و تشکیالت براي بانک، سپرده
  باشد. می PLSسود و زیان راستین 

ان یت در سود و زکمشار يدارکطرح بان يها منطبق با دستورالعمل تکافل اجتماعی راستین يها دستورالعمل -23
ان یز ت در سود وکمشار يدارکمربوطه در بان يها د از دستورالعملوح شیتصرکه  يراستین بوده و بجز موارد

  باشند:  یر مین زیها تحت عناو ن دستورالعملیگردد. ا یمند م راستین بهره
 يمجر ییدستورالعمل احراز توانا  - أ 

 

ژن ی، بيبر زاده چلهیرضا مهدی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیژبیژن بیدآباد،  -  55
ان یمشارکت در سود و ز يبانکدار یلی(کتاب) طرح تفص. یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیحس

(PLS) ،1387ران، یا ی، بانک مليزیر قات و برنامهیاداره تحق.  
pls.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed   

ژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يرضا مهدیعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ امبیژن بیدآباد،  -  56
، يد ناصریاله زاده، مج نی، باقر عيکوثر ی، علپور ییمحمد صفا، فرد ياریمحمود اله، یمحمد کاشف ،ی، اکبر شالینیحس ید علیس ،پور نیحس
ان یمشارکت در سود وز يستم بانکداریرسی، ز(JFS)جعاله  یمشارکت مال یلیطرح تفص(کتاب)  .ي، شاکریوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهست

(PLS)1389ران، تهران یا ی، بانک مل. jfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed   
 یزاده، عل يرضا مهدیعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ - 57
، باقر يکوثر ی، علپور ییمحمد صفا، فرد ياریمحمود اله، یمحمد کاشف ،ی، اکبر شالینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح
مشارکت در  يستم بانکداریرسی، ز(MFS)مضاربه  یمشارکت مال یلیطرح تفص(کتاب)  .يشاکر، یوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستزاده،  اله نیع

   mfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed .1389ران، تهران یا ی، بانک مل(PLS)ان یسود وز
. اداره (PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(IFS)مقاسطه  یمشارکت مال یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  -  58

   ifs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed .1390ران، تهران یا یریزي، بانک مل تحقیقات و برنامه
. اداره (PLS)ان راستین یمشارکت در سود و ز يستم بانکداریرسی، ز(RFS)اجاره  یمشارکت مال یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  -  59

   rfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed .1390ران، تهران یا یریزي، بانک مل تحقیقات و برنامه
ران، یا یدر بانک مل (PLS)ان یمشارکت در سود و ز يالت بانکداری، سازمان و تشکیگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجبیژن بیدآباد،  - 60

1389. organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS   

http://www.bidabad.com/doc/detailed
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http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/PLS


  19  

  ها ق وآوردهینات، وثایدستورالعمل تضم  - ب 
   طرح ی، مالی، فنيه اقتصادیه گزارش توجیدستورالعمل ته  - ج 
   طرح یابیو مستندات الزم جهت ارز كدستورالعمل مدار  - د 
  کبان يها یافتیدستورالعمل در  - ه 
  دستورالعمل استانداردها و الزامات نظارت  - و 
 يمجر یده  دستورالعمل گزارش  - ز 

  یو حسابرس يدستورالعمل حسابدار  - ح 
  نهیو هز ير در زمانبندییدستورالعمل تغ  - ط 
  طرح  ینه و خالص بازدهیدستورالعمل آثار تورم بر درآمد و هز  - ي 
   ير در زمانبندییتغو  يردر انجام تعهدات مجریاز تاخ یدستورالعمل قصور ناش  - ك 
  ن انجام طرح)یه در حیش سرماید (افزایدستورالعمل مشارکت جد  - ل 
  يه حساب با مجریدستورالعمل تسو  - م 
  دستورالعمل داوري (حکمیت)  - ن 
  دستورالعمل فورس ماژور  - س 
   PLSان یت در سود و زکمشار يدارکبان يم قراردادهایدستورالعمل تنظ  -  ع 
  انیدر سود و زت کمشار يقراردادها یط عمومیدستورالعمل شرا  - ف 
 نیت امیدستورالعمل صالح  - ص 

 ش از موعدیه پیگذار و تسو دستورالعمل انصراف سپرده  - ق 

 )يدیر (تولیناپذ انیپا يره به سهام در طرحهایپذ یل گواهیدستورالعمل تبد  - ر 

  يا مهیب يدستورالعمل پوششها  - ش 
  رهیت/پذکمشار یدستورالعمل معامالت گواه  - ت 
 دستورالعمل صدور گواهی آتی  - ث 

  یآت یو فروش گواه دیسفارش خر  - خ 
 PLS یلکتعهدات براساس دستورالعمل  يفایار و اکنات حسن انجام یق و تضمیدستورالعمل نوع وثا  - ذ 

  کبان يها یافتیدستورالعمل در  - ض 

 دستورالعمل بازرسی کاال  -  غ 

 ه و نهایی)یاال (مواد اولکدستورالعمل استاندارد   - ظ 

 االي نهایی و اختتامکل یدستورالعمل تحو  - أ أ 

 JFSجعاله  یت مالکدر مشار مهیدستورالعمل ب  - ب ب 

 JFSجعاله  یت مالکول از انجام تعهد در مشارکه و نیر در تأدیدستورالعمل تأخ  - ج ج 

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی  - د د 
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 اي ارزیاب و امین حرفهرفتار دستورالعمل   - ه ه 

 دستورالعمل افشاي اطالعات مجري  - و و 
 

 گواهی تکافل و گواهی قرض
هاي راستین استفاده  ابزار و ابداعات مالی بدیعی نظیر گواهی PLSدر بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 

قابل » (RST)تکافل اجتماعی راستین «طرح ، (PLS)شود. با استفاده از زیربناي طرح مشارکت در سود و زیان راستین  می
  .قابل انجام استاجرا بوده و با صدور گواهی تکافل و گواهی قرض شرایط الزم براي عملیات تکافل و قرض الحسنه 

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ بانکداري مشارکت  گواهی تکافل برگه بی
گذاري  دهند تا از منابع ناشی از سپرده ها به بانک اختیار می شود. دارندگان این گواهی در سود و زیان راستین منتشر می

گذاران و سایر مقامات نظارتی  اي بالعوض به افراد الزم الحمایه بنماید و به سپردهه آنها براي مدت معین اقدام به پرداخت
   گزارش کند.

نامی است که به قیمت اسمی مشخص و براي مدت معین توسط شعبۀ بانکداري مشارکت  گواهی قرض برگه بی
گذاري  هند تا از منابع ناشی از سپردهد ها به بانک اختیار می شود. دارندگان این گواهی در سود و زیان راستین منتشر می

الحسنه به افراد الزم الحمایه بنماید و در سررسید معین منابع را به  آنها براي مدت معین اقدام به پرداخت تسهیالت قرض
  گذاران و سایر مقامات نظارتی گزارش کند. آنها بازگرداند و در این بین جریان عملیات را به سپرده

عنوان یک دارایی قابل خرید و فروش در سایت اینترنتی بانک به صورت دیجیتالی صادر ها به  این گواهی
هاي ارتباطی اینترنت و یا گیشه اینترنتی بانک اقدام به خرید و  توانند از طریق شبکه ها می گردد. دارندگان این گواهی می

فعالیت خداپسندانه نمایند و منابع خود را آزاد  دار این ها نمایند و هرگاه مایل بودند دیگران را عهده فروش این برگه
گذار بتواند منابع خود  باشد که سپرده ها نیز همین می نمایند. یکی از اهداف مهیا نمودن امکان فروش و انتقال این گواهی

لی زیادي را گذاري بزرگ تکافل که منابع ما هاي سرمایه اندازي فعالیت را از این فعالیت جدا سازد. از طرفی براي راه
هاي  گذاري در طرح توانند ابتدائاً منابع الزم را براي سرمایه هاي حمایتی یا سایر اشخاص می طلبد دولت و سازمان می

هاي تکافل و قرض مربوطه  اند تخصیص دهند و سپس با واگذاري گواهی گذاري که بدین منظور طراحی شده سرمایه
  یات تکافل اجتماعی راستین نمایند.اقدام به دعوت دیگران در مشارکت در عمل

  
  منابع

و  يوزارت امور اقتصاد یاشتر، روابط عموم ک(ع) به مال یفرمان حضرت عل ،(ع)طالب  ابن ابی یحضرت عل •
  .1371، ییدارا

  .1378، یو فرهنگ ی، انتشارات علميدیترجمۀ جعفر شهالبالغه،  نهج، (ع)طالب  ابن ابی یحضرت عل •
و  یاضیاهللا ر تر حشمتکترجمه د .مقامات العبادة یان الّسعادة فيب ،يگناباد یدختیسلطانمحمد بحاج مالّ حضرت  •

، تهران. 1377، ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمحمدآقا رضاخان
http://www.sufism.ir  

  ر.یوک، انتشارات ین اجتماعیدگاه اسالم، سازمان تأمیاز د ین اجتماعیمه و تأمیب) 1375، محمد حسن (یمیابراه •
  .يقمر 1413روت، یاء التراث، چاپ اول، بیت الحی، مؤسسۀ آل البعهیل الشیوسا ،یحر عامل •

http://www.sufism.ir
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 ثم، تهران.ی، نشر میمذهب يها تابکه، پخش یبویبر سکا یصدر، محمد باقر () اقتصاد برتر، ترجمۀ عل •

 .یافک()، اصول  ینیلک •

 ، تهران.یشه اسالمینفرانس اندکن ی، مجموعه مقاالت ششمیاجتماع يها مهین () حق ضمان و بیالعابد نی، زیقربان •

غات ی، سازمان تبليجواهرال یق حسن محمدتقیاالسالم، تعل یالحالل و الحرام فهـ. ق.)،  1409وسف (ی، يقرضاو •
 .یاسالم

رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع یمهست، یگینا آقابیژبیژن بیدآباد،  •
طرح . یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بيبر زاده چلهیمهد
 . 1387ران، یا یمل ک، بانيزیر قات و برنامهیاداره تحق، (PLS)ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یلیتفص

http://www.bidabad.com/doc/detailed-pls.pdf  
زاده،  يرضا مهدیعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ امبیژن بیدآباد،  •

محمد ، فرد ياریمحمود اله، یاشفکمحمد  ،یبر شالک، اینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یعل
 یلیطرح تفص .يرک، شایوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهست، يد ناصریاله زاده، مج نی، باقر عيوثرک ی، علپور ییصفا
  .1389تهران ران، یا یمل ک، بان(PLS)ان یز ت در سود وکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(JFS)جعاله  یت مالکمشار

http://www.bidabad.com/doc/detailed-jfs.pdf  
رضا یعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ •

، فرد ياریمحمود اله، یاشفکمحمد  ،یبر شالک، اینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد
ت کمشار یلیطرح تفص .يرک، شایوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستزاده،  اله نی، باقر عيوثرک ی، علپور ییمحمد صفا

  .1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)ان یت در سود وزکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(MFS)مضاربه  یمال
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf  

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(IFS)مقاسطه  یت مالکمشار یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  •
  .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf  
ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RFS)اجاره  یت مالکمشار یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  •

  .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان برنامه. اداره تحقیقات و (PLS)راستین 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf  

ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسیز ،(BFS)تأمین مالی امانی  یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  •
(PLS) .1391ران، تهران یا یمل کریزي، بان اداره تحقیقات و برنامه.  

http://www.bidabad.com/doc/detailed-bfs.pdf  
ان یز ت در سود وکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RST)تکافل اجتماعی راستین  یلیبیژن بیدآباد. (کتاب) طرح تفص •

 .1391ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)راستین 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rst.pdf  

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RPS)راستین  أمین شخصیت یلیطرح تفصبیژن بیدآباد، (کتاب)  •
  .1391ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rps.pdf   
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 (PLS)ان یسود و ز ت درکمشار يدارکالت بانیک، سازمان و تشیگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجبیژن بیدآباد،  •
 organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS .1389ران، یا یمل کدر بان

، یکو بان یدة پولک. پژوهشیومت اسالمکوة حیش يها یژگیمه و ویانواع ب ياقتصاد - یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل •
 http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf، تهران. 1382ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان

 . 1389، يمه اجباریب يـ اقتصاد یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل •
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-ejbari.pdf  

 . 1389، ینیتأم يها مهیب يـ اقتصاد یل فقهیبیدآباد، بیژن، تحل •
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-tamini.pdf  

 ی، انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.). اصول و مبانی تامین اجتماع1376پناهی، بهرام ( •

 انتشارات دارالسالم.التکافل االجتماعى فى االسالم،  ).1409ناصح ( علوان، •

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائیاى بر خدمات اجتماعى دراسالم،  ، مقدمه)1371(محمدجواد زاهدى اصل •

  .المکتب االسالمى م، بیروت،، التکافل االجتماعى فى االسال)1419(السباعى، مصطفى •
• Khan, Mohammad (2008), Takaful: Growth opportunities in a dynamic market., Price water 

house Coopers. 
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