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  چكیده

هایی است كه برای رفع نیازهای معیشتی انسان طراحی گردیـده   ترین نظام تأمین اجتماعی یكی از گسترده

سوم از تولید ناخالص داخلی بسیاری از كشـورها را   ای كه مخارج آن امروزه در حدود یك است به گونه

تا گور زندگی افراد را در بر گرفته است. تـأمین اجتمـاعی   به خود اختصاص داده و تمامی مراحل گهواره 

های اسالمی مطرح نگردیده ولی حمایت از مخاطرات زندگی افـراد بـا عنـاوینی     با چنین عنوانی در آموزه

چون فقیر، مسكین، ابن السبیل، یتیم و غارمین و با راهكارهایی مانند زكات، خمس، فیء و انفال، انفـاق،  

اخیر در بستر بنیادهای فكری، فرهنگی و   احسان مورد تأكید قرار گرفته است. در سدهصدقات، اوقاف و 

تحوالت صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تأمین اجتماعی پدیدار گردید و به تـدریج در كشـورهای   

ی آن، ا اسالمی نیز استقرار یافت. از آنجا كه الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بیمه

روزآمد اسالمی در این زمینه را ضرورت بخشـید. بـا ایـن      با راهكارهای اسالمی متمایز بود، ارائه نظریه

حال، صرف نظر از معدود كسانی مانند شهید صدر(ره) كه به طور مبنایی به تبیین موضع اسـالم در ایـن   

له را به تناسب میزان اهمیـت و  اند، اندیشمندان مسلمان به خصوص عالمان فقه، این مسئ زمینه پرداخته

كند كه ادبیـات موجـود فقهـی بـه      این مقاله این فرضیه را دنبال می اند.  جایگاه آن مورد توجه قرار نداده

انگـاری   ویژه در فقه امامیه، به دلیل عدم شناخت صحیح از ماهیت تـأمین اجتمـاعی جدیـد و یكسـان    

نگری در شأن و منزلت ایـن مسـئله مواجـه اسـت.      تقلیلهای تجاری، با نوعی  های اجتماعی با بیمه بیمه

هـای   كند با تبیین موضوع و ماهیت تأمین اجتماعی جدید و اشكاالت آن، تمایزات بیمه مقاله تالش می

های فقهی تأمین اجتماعی،  های تجاری را آشكار نموده و با بازگویی اهم مسائل و چالش اجتماعی با بیمه

  ه این عرصه را تبیین نماید.  تر فقه ب ضرورت ورود جدی
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  مقدمه

معینـی از    هـای  ای است سازمان یافته كـه بـر پایـه    مین اجتماعی در جوامع امروزی اندیشهتأ

زه بخش اعظـم  امرو .. استوار گردیده است.راهبردها و.ی بینشی و ارزشی، اهداف، منابع، مبان

ای است و در كشور ما كمتر فرد و یـا   مین اجتماعی مبتنی بر راهبرد بیمههای تأ و اصلی برنامه

  های اجتماعی قرار نگرفته باشد. ای است كه تحت پوشش بیمه خانواده

، مین اجتماعی به عنـوان یكـی از راهكارهـای اصـلی عـدالت اجتمـاعی، در اهـداف       تأ 

های اسالمی دارای جایگاه واالیی است و بسیاری از ابواب فقهی  آموزه ها و ها، سیاست برنامه

مانند زكات، خمس، جزیه، خراج، انفال، فیء، صدقات، اوقاف، نذورات، كفارات، وصـیت،  

دیه عاقله، ضمان جریره و... به طور مستقیم؛ و بسـیاری دیگـر ماننـد حرمـت ربـا، حرمـت       

اخالقی چـون   های الكیت، احكام عقود و معامالت، احكام خانواده، و آموزهاحتكار، حقوق م

گـری؛ و فضـیلت زهـد، قناعـت، كـار و تولیـد،        و تكـدی  نفی تكاثر، اسراف، اتراف، حرص

انـد. مجموعـه    دوستی، اعتدال و...، به طور غیر مستقیم در این زمینه وارد گردیـده  اخوت، نوع

داد (رك:  مـی  مین اجتمـاعی را تشـكیل  م الگوی موفقی از تأامعه صدر اسالج ها در این آموزه

های اخیر در جوامـع غربـی، بـرای پوشـش برخـی       ). در سده1391 ،نظری و حسینینادران، 

های اقتصادی و حوادث زندگی، عقود و راهكارهای جدیدی تحت عنوان  مخاطرات فعالیت

سلمان را به تبیین دیـدگاه اسـالم   های تجاری و اجتماعی پدیدار گردید و اندیشمندان م بیمه

  در این زمینه وادار نمود.

ـ  علمـی  ادبیـات  دهد می نشان موجود مطالعات اسالمی با این حال بررسی  مینتـأ  لهأمس

 زمینـه  در ویـژه  بـه  فقهـی  مباحـث  و كـالن،  پردازی نظریه شناسی، موضوع ابعاد در اجتماعی

 راسـتای  كوشـد در  مـی  مقاله این رو، نای زا. است ضعیف و بسیار ناكافی ای، بیمه راهبردهای

 مینتـأ  اساسـی  های ویژگی و ماهیت از مناسبی شناسی موضوع ابتدا: نقیصه این رفع به كمك

هـای   بیمه و تجاریهای  بیمه تمایزات آنگاه كند، مرسوم و اشكاالت مبنایی آن ارائه اجتماعی

 در فقهـی  های چالش تبیین به باالخره و نماید آشكار را آنها جداگانه بررسی لزوم و اجتماعی

  .بپردازد اجتماعی مینتأای  بیمه راهبردهای

  . پیشینه تحقیق1

تجاری از طرف مشهور فقهای اهل سنت به دلیل شبهاتی چـون ربـا، غـرر، قمـار و      های بیمه

آن را بـه عنـوان پدیـده     اكل المال بالباطل مورد انكار قرار گرفـت ولـی فقیهـان شـیعه غالبـاً     

(مانند؛ ضمان، هبـه معوضـه، صـلح، ضـمان      یا مصداقی از عقود معهود اسالمی دثه ومستح
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. در )1383جریره، دیه عاقله) مشروع قلمـداد نمـوده و بـه تبیـین فقهـی آن پرداختنـد(قابل،      

مین اجتماعی و حكم فقهی تماعی در دو سطح؛ نظریه اسالمی تأهای اج ادبیات اسالمی، بیمه

پـردازی، برخـی از    سـی قـرار گرفتـه اسـت. در سـطح نظریـه      ررهای اجتمـاعی مـورد ب   بیمه

و ) 1991( ق)، محمـد ابـوزهره  1420( )، قرضاوی1387() رهر(مانند شهید صداندیشمندان 

مین اجتماعی اسالمی را با رویكردی مبنایی و مسـتقل  ق)، نظریه تأ1403دكتر حسن عباس (

ا اتخاذ رویكردی تأییدی بـه تصـحیح   ما برخی دیگر بااند،  ماعی مطرح نمودههای اجت از بیمه

) 1381(، ؛ كیاءالحسینی و باقری)1383((قابل،  اند مین اجتماعی مرسوم پرداختهالگوهای تأ

  ق)).1414(، طیف محمودلو عبدال

هـای اجتمـاعی نیـز دو رویكـرد كلـی وجـود دارد؛ رویكـرد         در زمینه ارزیابی فقهـی بیمـه    

هــای اجتمــاعی و رویكــرد تمــایز. در رویكــرد   هــای تجــاری و بیمــه انگــاری بیمــه یكســان

شـیعه كـه قائـل بـه مشـروعیت       فقهـای  اتفـاق  به قریب اكثریت مانند انگاری، گروهی یكسان

و آن را تلقـی بـه     های اجتماعی انجام نـداده  بحث مستقلی درباره بیمه های تجاری هستند بیمه

هـای تجـاری را نامشـروع     یمـه اند. در حالی كه این رویكرد در فقه اهل سـنت كـه ب   قبول كرده

). 1423بـن ابـراهیم،    های اجتماعی شده است (سلیمان دانند، منجر به انكار مشروعیت بیمه می

هـای   ) معتقدند بیمـه 1424ای مانند عبدالهادی الحكیم ( رویكرد تمایز، خود دو گونه است عده

تبرّعـی از ناحیـه دولـت،     اجتماعی در واقع از نوع عقود و قراردادها نیستند، بلكه نوعی حمایت

الزامات قانونی و یا شروط ضمن عقد قراردادهای كارگری و مانند آن هستند، بنابراین نیازی بـه  

تطبیق شرایط صحت عقود بر آنها نیست، بلكه برای احراز مشروعیت آنهـا، عـدم فسـاد شـرط     

را عقـدی متمـایز   ) آن 1414ای دیگر مانند عبدالطیف محمود ( كند، در حالی كه عده كفایت می

  توان حكم به مشروعیت آن را صادر نمود. اند كه می از بیمه تجاری دانسته

امیه، در زمینه بیـان موضـع فقـه دربـاره     در مجموع، ادبیات موجود به خصوص در فقه ام

مین اجتماعی اسـالمی بـا رویكـرد فقـه اجتمـاعی      ن اجتماعی جدید و همچنین تبیین تأمیتأ

مقاله تالشی است برای طرح این موضـوع و بیـان ضـرورت ورود     بسیار ضعیف است و این

  تر فقه به این موضوع.  حدی

  مین اجتماعی متعارفتأهای الگوی  . اهم ویژگی2

خیـر و پـس از   حدود یـك قـرن ا   مین اجتماعی متعارف پدیده جدیدی است كه درالگوی تأ

شـكاف عمیـق طبقـاتی و     ،برال با مشكالتی چون فقر، بیكاریداری لی مواجهه جوامع سرمایه

داری از پرتگـاه سـقوط ابـداع     دی و اجتماعی و برای نجات سرمایههای ویرانگر اقتصا بحران
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گردید و پس از آن همراه با فراز و فرودهایی تداوم یافت و امـروزه كلیـت آن كـم و بـیش در     

  اكثر كشورهای جهان در حال اجرا است.  

ـ  بـه  اجتمـاعی  تـأمین « :گویـد  اجتماعی می میندر تعریف تأ كار المللی بین سازمان  ۀمنزل

 قطـع  ۀواسط به پدیدآمده اقتصادی و اجتماعی های پریشانی قبال در جامعه كه است حمایتی

 و فـوت  سالمندی، ازكارافتادگی، بارداری، بیماری، بیكاری، اثر بر افراد درآمد شدید كاهش یا

 ارائـه  خـود  اعضـای  به) مندی عائله( خانواده نگهداری و درمان های هزینه افزایش همچنین

 .)72ص ،1376 و پنـاهی،  6ص ،1378 اجتمـاعی،  تـأمین  پـژوهش  عالی مؤسسه( »دهد می

ای و امـدادی هسـتند. در    مین اجتماعی رایج مشتمل بر سه راهبرد حمایتی، بیمـه الگوهای تأ

دسـتمزد فـرد   ماهانه درصـدی از   ،با مشاركت كارگر، كارفرما و دولت ای معموالً راهبرد بیمه

شاغل به عنوان حق بیمه اخذ و در زمان بیكاری، بیماری، فوت، بازنشستگی و... مزایـایی بـه   

% دولـت).  3% كارفرمـا و  23% كـارگر،  7اسـت؛  % 30شود (در ایران حق بیمـه  می او پرداخت

های اجتماعی بر اساس قانون مشخصی و توسط یك سازمان عمـومی كـه بـا نظـارت و      بیمه

شـدگان در آن دخـالتی    كنند و اراده و اختیار بیمـه  می شود عمل می لی دولت ادارهمدیریت عا

1ندارد

راهبردهای حمایتی مبتنی بر تابعیت یا اقامت شهروندان )؛ 34_32، ص1386(طالب،  

عمدتاً به اعتبارات دولتی (بودجه عمومی) وابسته است  راهبرد این. به صورت همگانی است

مین نـاتوانی در كسـب درآمـد قـادر بـه تـأ       اجتماعی را كه بـه دلیـل   پذیر اقشار آسیبكلیه و 

راهبردهـای امـدادی شـامل    دهـد؛   مـی  معیشت خود و خانواده نیستند، تحت پوشـش قـرار  

 دیـدگان از  است كـه بـه طـور مقطعـی بـه آسـیب       المللی های دولتی، مردمی و گاه بین كمك

های وسیع و همچنین بالیـای   سوزی ه، آتشحوادث و بالیای طبیعی و قهری مانند سیل، زلزل

 شود.  می ارائهغیر طبیعی همانند جنگ، انفجارهای شیمیایی و اسكان پناهندگان 

ین لفی وجود دارد رویكرد اولیه بـه تـأم  مین اجتماعی رویكردهای مختدر مورد اهداف تأ

ق دارند و هـدف  اند بر جامعه ح اجتماعی این بود كه كسانی كه برای جامعه كاری انجام داده

های اجتماعی تناسب  ین اجتماعی تضمین درآمد برای آنهاست. این رویكرد بیشتر با بیمهتأم

مین هـای تـأ   عقیده دارند كه هـدف سیاسـت   داشت. در مقابل، كسانی مانند الروك و بِوِریج

ها مانند  اجتماعی عبارت است از تضمین آسایش خاطر هر فرد به طوری كه در تمام موقعیت

ت خود و افـراد تحـت تكفـل خـود     مین معیششرایط مناسب را داراست قادر به تأمانی كه ز

                                                           

 تحت افراد كه تفاوت این با تاس پوشش تحت افراد مشاركت بر مبتنی اجتماعی های بیمه همانند نیز احتیاطی های صندوق. 1

 ایـن  در. گردنـد  مـی  منـد  بهره آن خدمات از صندوق سرمایه تشكیل در مالی مشاركت میزان به احتیاط های صندوق پوشش

  .گردد می تأمین وی كارفرمای توسط دیگر بخش و شاغل فرد خود توسط شده  ذخیره وجوه از درصدی ها صندوق
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مین اجتماعی رفع نیـاز افـراد، صـرف    ). در این رویكرد هدف تأ46، ص1386 ،(طالبباشد 

انـد   هنظر از نقش آنها در جامعه و حقی است كه به واسطه نقش خـود بـر جامعـه پیـدا كـرد     

  ).92_90صص، 1388(پیترز، 

المللـی كـار، هـدف تـأمین اجتمـاعی عبـارت اسـت از         نامه سازمان بین اساس مقاولهبر 

هایی كه به واسطه قطـع   ها و آسیب ها در مقابل مخاطرات، پریشانی حمایت از افراد و خانواده

های مزبور ممكـن اسـت    آیند. دایره شمول مخاطرات و آسیب و یا كاهش درآمد به وجود می

هـای موجـود    یبند ا، مختلف باشد، ولی بر اساس دستهنگ كشورهبه حسب قوانین و یا فره

ثـر كشـورها، اهـم    مین اجتماعیِ اكهای تأ المللی و نیز نظام های بین نامه در معاهدات و مقاوله

مین اجتماعی عبارتند از: سالمندی و بازنشستگی، بیمـاری و خـدمات   موارد تحت پوشش تأ

، نیازمنـدی و...  مندی، ناتوانی در انجام كـار  عائلهكاری، فوت سرپرست خانواده، بهداشتی، بی

حـق   از سه طریق مالیات عمومی، مین اجتماعی عمدتاً). منابع مالی تأ52، ص1386(طالب، 

درصـد منـابع از    80تـا   40های بوریجی شود. در نظام می مینگذاری تأ بیمه و عایدی سرمایه

هـای بیسـماركی، حـق بیمـه      ، در نظـام شود. برعكس می مینت و بودجه دولتی تأمحل مالیا

دهند. فرانسه، ایتالیا، اسـپانیا   اجباری كارفرمایان و مستخدمین منبع اصلی درآمد را تشكیل می

درصد یا بیشتر  50و پرتغال بیش از كشورهای دیگر به حق بیمه كارفرمایان متكی هستند كه 

هـای   درصـد درآمـد بیمـه    80ریـافتی  كنند. در فرانسه حق بیمـه د  می مینتأاز منابع درآمد را 

 مین% آن را تـأ 3/1هـای جمعـی محلـی     درصد و سازمان 4/18اجتماعی است و دولت فقط 

  .)11ص ،1379 دانمارك، اجتماعی تحقیقاتی سسهمؤ( كنند می

ـ ارز نظـام  ای دو روش عمده وجـود دارد؛ یكـی   در مورد مدیریت مالیِ راهبردهای بیمه  یابی

 یجـار  مـه یب حـق  از حاصـل  درآمد محل از یجار تعهداتآن  در كه )Pay as you go( ساالنه

ـ ا در. شـود  می جادیا اطیاحت عنوان تحت یاندك ذخیره اًصرف و گردد می پرداخت  حـق  روش نی

ـ م كل و است ریمتغ) سال 3 تا 1 صورت به( مستمر طور به مهیب ـ در زانی  شـدگان،  بیمـه  از یافتی

ـ مزا طـرح،  نوع نیا در. شود می میتنظ و لیتعد رانیبگ یمستمر به یپرداخت كل با متناسب  بـر  ای

 یپـرداز  بیمه یانیپاهای  سال در مهیب حق مشمول دستمزد سطح و یپرداز های بیمه سال اساس

ـ ا در اسـت.  )Fully funded( كامـل  یگذار رهیذخ نظام روش دوم،. شود می ارائه  نـرخ  روش نی

 آن كـاربرد  نیشـتر یب و باشـد  می تعهدات هیكل یپاسخگو هك شود می نییتعای  گونه به مهیب حق

 یبـرا  مـه یب حـق  كسورات نرخ طرح نیا در. است یانفرادانداز  پس و اطیاحتهای  صندوق در

 و محاسـبه  تیقابل ازها  تیمز و یپرداخت نسبت و است ثابت) نسل كی حداقل( یطوالن مدت
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 و مـه یب حـق  یپرداخت زانیم به نخست رجهد در ایمزا پرداخت. است برخوردار یریپذ ینیب شیپ

 یبسـتگ  هـا  مـه یب حـق  از گرفتـه  صورتگذاری  سرمایه از حاصل درآمد زانیم به بعد مرحله در

ـ مها  مهیب حق یپرداخت زانیم بر عالوه آن در كه دارد یا جداگانه حساب شده بیمه هر. دارد  زانی

در كنار ایـن دو   .شود یم زیوار حساب آن به زین یو یپرداختهای  مهیب حق از یناش سالیانه سود

 حـق  نرخ آن درهم مطرح است كه  )Partial fundig(ی _ جزئ یگذار رهیذخ روش اصلی، روش

 یآت تعهدات یبرا آن از یبخش یجارهای  نهیهز نیتأم ضمن كه گردد می نییتعای  گونه به مهیب

  .  است نیشیپ یكل روش دو از یبیترك واقع در روش نیا. شودگذاری  سرمایه

  مین اجتماعی. اشكاالت الگوهای متعارف تأ3

مین اجتماعی فعلی در مقایسه بـا شـرایط عـدم    های تأ وجود ندارد كه وجود سیستم تردیدی

هـای اجتمـاعی مفیـد بـوده اسـت و       وجود آنها نسبت به حل بسیاری از مشكالت و چالش

الی كه مطرح اسـت  ست اما سؤانكار این دستاوردها نی منظور از ذكر مشكالت در این قسمت

تری بـه   پیچیده این است كه آیا با وجود این دستاورها و در كنار آنها مشكالت جدید و بعضاً

امـده اسـت؟ از ایـن    مین اجتماعی متعارف به بـار نی های تأ خاطر نادرست بودن برخی روش

كه در ذیل به مین اجتماعی متعارف با نقاط ضعف و اشكاالتی روبرو هستند منظر الگوهای تأ

  كنیم. می مواردی از آنها اشاره

  عدم توجه به نیازهای معنوییكم) 

مین اجتماعی خالی بودن آنها از اهداف تربیتی خألهای اساسی در الگوهای معاصر تأیكی از 

و معنوی است. در بینش ماتریالیستی و لیبرالیستی به انسان و جهان، نیازهای معنوی و تربیتی 

ژه نیاز به شكوفایی معنوی كه بدون آن هیچ آرامش واقعی در زندگی انسان برقرار انسان، به وی

شده است. در راهكارهای اسـالمی تـأمین اجتمـاعی بـه وضـوح       نخواهد شد، نادیده گرفته

كننـده   كید شده است كه یكی از آثار اصلی زكات و انفاق، رشد و تكامل معنوی فرد كمـك تأ

آن نیز اموری مانند تسهیالت تشكیل خـانواده و ازدواج   است و در طرف موارد تحت پوشش

  جوانان از جهت آثار و بركات معنوی آن برای فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.  

  نواقص مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی دوم)

ناحیه های خود، چه در ناحیه درآمدها و چه در  مین اجتماعی رایج در بیشتر طرحالگوهای تأ

هـای بزرگـی ماننـد     كنند؛ مثالً طـرح  می گرایانه غیرعادالنه استفاده های عام مصارف، از روش
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هـای عمـوم شـاغالن     های بازنشستگی و خدمات درمانی و مانند آن از طریق حق بیمـه  بیمه

شـوند و در ناحیـه تخصـیص مزایـا نیـز بـر        مـی  مین مالی(صرف نظر از فقر و غنای آنان) تأ

 ی عامی مانند: رسیدن فرد به سن معین، داشـتن همسـر و فرزنـد و ماننـد آن عمـل     ها مالك

هـا عـالوه    نمایند؛ اعم از آنكه فرد مورد نظر نیازمند كمك باشد و یا نباشد. این گونه روش می

ـ  یمـال  نظـر  از و  بر اینكه به لحاظ اداری مستلزم دیوانساالری گسـترده  نـد بـا   ا نـه یپرهز اریبس

هم سازگار نیستند، به ویژه با توجه به این جهت كـه بسـیاری از كسـانی كـه      عدالت اسالمی

موظف به پرداخت حق بیمه هستند ممكن است درآمدی بـه مراتـب كمتـر از حـد كفایـت      

  زندگی داشته و خود مستحق دریافت كمك باشند.

. شـند با مـی  نیـز  درآمـد  ناموجههای  انتقال برخی موجبای  بیمههای  طرح این، بر عالوه

 فـرد  یـك  مـثالً . دارد وجـود  هـا   عدالتی بی بعضیها  طرح گونه این در است معتقد استیگلیتز،

 ایـن  بـه  صـرفاً  اسـت،  كرده پرداخت مجرد فرد یك به نسبت مشابهی سهام اینكه با هل،متأ

 ممكـن  افـراد  برخـی  همچنـین . كند می دریافت بیشتری مزایای است، كرده ازدواج كه دلیل

 ایـن  نـاظران،  اكثـر  برای. كنند كسب خود پرداختی بیمه حق به نسبت بیشتری مزایای است

 ای گونه به كنند می دریافت را مجدد توزیع این كه آنهایی كه این شرط به نیست منصفانه غیر

 سـهام  بـه  تنهـا  مجـدد،  توزیع مقدار تعیین در اجتماعی مینتأ اما. باشند داشته را استحقاقش

 .)2001 اسـتیگلیتز، ( آنهـا  بـودن  درآمد فاقد یا ثروت به نه كند می وجهت افراد اجتماعی مینتأ

 اجتمـاعی  مینتأای  بیمههای  طرح توزیعیهای  جنبه به را مشابهی اشكال نیز فریدمن میلتون

  .)232_223ص ،1380 فریدمن،( است كرده وارد

  دای افراه های دولتی از منظر سلب آزادی ای از طرح سوم) ناموجه بودن پاره

امروزه كلیت این قضیه كه عملكرد بازار آزاد در برخی موارد ناقص است و دخالت دولـت در  

بخشد، مورد اتفاق نظر همه اقتصاددانان است، اما در  می ها منافع كل جامعه را بهبود آن زمینه

هـای دولـت موجـب سـلب      این مطلب هم تردیدی نیست كه توسعه بیش از حـد دخالـت  

شود كه منبع ارزان و خودكار جوشش ثروت و پیشبرد اهداف جامعـه شـمرده    می هایی آزادی

ای از دخالت  شوند. بنابراین حداكثر منافع اجتماعی وقتی حاصل خواهد شد كه حد بهینه می

ز از مین اجتمـاعی معاصـر تجـاو   شود. یكی از ایرادهای وارد به تأ دولت در امور مردم رعایت

  ).1388هاست (كالیز و جونز،  از طرح ای پارهاین حد بهینه در خصوص 

مین اجتماعی كه از این منظر مـورد انتقـاد جـدی قـرار گرفتـه      های اصلی تأ یكی از برنامه

شـوند.   مـی  های مستمری بازنشستگی است كه به صورت ملی و اجباری اعمـال  است، طرح
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دلیل عدم توان مالی به چنین است كه افراد در صورت آزاد بودن،  ها مبنای تئوریك این برنامه

آورنـد و از ایـن ناحیـه،     بینی الزم را برای ایام سالمندی خود به عمل نمی بینی، پیش و یا كوته

هـای   رو باید افراد را وادار نمـود كـه در طـرح    شود. از این می جامعه متحمل خسارات زیادی

ثابـت نشـده   ن چیزی در هیچ جـا  كه درستی چنی بازنشستگی دولتی شركت نمایند در حالی

بلی، ممكن اسـت اكثریـت جامعـه از نظـر مـالی از       .)232_223، ص1380(فریدمن، است 

عهده چنین تداركی ناتوان باشند، اما در این صورت باید دید مشكل از كجا ناشی شـده و بـه   

آشـكار،   (كه بنا به دالیـل حل یك مشكل  آن را حل نمود؛ نه اینكه به خاطر ای صورت ریشه

  تری تن داد.  به مشكل بزرگ داری غربی است) سبات سرمایهاز عوارض منا

های دولتـی، دولـت را در ایـن جایگـاه قـرار داده       از برنامه ای وجود چنین حجم گسترده

ـ چ چـه یا تولید  گیرد كه مصرف و می است كه به جای افراد تصمیم  خـوب  ی بـرای آنهـا  زی

بـه مـرور    گذاری كـرد و... ایـن امـر    هانداز الزم است، چگونه باید سرمای است، چه مقدار پس

مسئولیتی را در وجـود افـراد نهادینـه كـرده اسـت.       اختیاری و بی زمان احساس وابستگی، بی

وجود چنین احساسی برای كاركنان بخش دولتی كه اكنون در برخی كشورهای اروپایی بـیش  

 ،1388، یموسـو (انـد، بسـیار شـدیدتر اسـت      ار را به خود اختصاص دادهاز نیمی از بازار ك

شهروندانی كه قبالً فعال بودند، اكنـون بـه واسـطه دولـت رفـاه       .)2012و سورمن،  220ص

انـد كـه نـه اجـازه دارنـد بـرای خـود تصـمیم بگیرنـد و نـه بـرای             تبدیل به مشتریانی شده

توانسـتند اعضـای راضـی و     مشكالتشان خود راه حل بیابند. و نهایتاً آنكـه، كسـانی كـه مـی    

» انـد  ل به افرادی فاقد ریشه شدهاثر مقررات رفاهی تبدی انواده باشند، اكنون برشادمان یك خ

  .)46ص، 1379سسه تحقیقاتی اجتماعی دانمارك، (مؤ

  مدت)(كارآیی و رشد بلند مصالح اجتماعیعدم سازگاری با چهارم) 

ـ     مین اجتماعی به دلیل بهبود سالمت، آموزش و تغذیـه های تأ برنامه ت نیـروی كـار بـر كیفی

گذارند اما ممكن است از جهات مختلفی بر كمیـت آن اثـر    می ثیر مثبت به جاینیروی كار تأ

(به خاطر بازنشسـتگی اجبـاری در سـن    به دلیل محددیت سنی كار  اوالً:منفی داشته باشند. 

 مشخص)، تعدادی از نیروهایی كه هنوز قادر به ادامـه فعالیـت هسـتند از بـازار كـار خـارج      

مین اجتماعی به دلیل تضمین درآمد برای افراد بیكار و ایام بیمـاری و ماننـد   تأ انیاً:. ثشوند می

آن، ممكن است انگیزه اشـتغال بـه كـار افـراد را تضـعیف كنـد و در مـواردی هـم موجـب          

 ثالثـاً: تمارض و سند سازی برای بازنشستگی پیش از موعـد شـود.    مخاطرات اخالقی مانند

 بیمـه  حـق  كسـورات  بـر  متكی عمدتاً منابع تجهیز ناحیه در عیاجتما مینتأ كنونی الگوهای
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بـر بـازار    را كالنی هزینه بیمه حق كسورات و ها مالیات مجموع شیوه، این در. شاغالن است

هـای   تحمـل هزینـه   .اسـت  آورده وجود به زیانباری انگیزشی پیامدهای كند و می تحمیل كار

آنها را تشـویق   مستقیم،لقی آن به عنوان مزد غیرو تسنگین تأمین اجتماعی توسط كارفرمایان 

تواننـد تـأثیر    می قوانین حداقل دستمزد نیزنماید.  به جانشین كردن كارگر به وسیله ماشین می

شدن، افزایش هزینه نیروی كار موجب مهاجرت  در فرآیند جهانی رابعاً:مشابهی داشته باشند. 

كـاهش تقاضـا   تری دارند و این امر موجب  ر ارزانشود كه نیروی كا می سرمایه به كشورهایی

 دلیـل  به اجتماعی مینتأ شود، می گفته ). همچنین2001(استیگلیتز،  شود می برای نیروی كار

 را تـورمی  جریـان  یك دستمزد میزان افزایش و گذاری سرمایه و عرضه كاهش تقاضا، افزایش

   .آورد می وجود به مدت كوتاه در الاقل

  سته كردن افراد و سلب خوداتكایی از آنهاواب پنجم)

مین اجتماعی مطلوب این است كه بتواند با ارائه خدمات مناسـب،  های یك تأ یكی از ویژگی

افراد جامعه شرایطی را فراهم سازد كـه در دراز مـدت بتواننـد بـدون دریافـت       برای اكثریت

ایـن حـال   مین نماینـد. بـا   ، نیازهای عادی زندگی خود را تأهای دولتی حجم باالیی از كمك

هـایی اسـت كـه در جهـت عكـس چنـین        مین اجتماعی معاصر متكی بـر روش الگوهای تأ

های رفاه اروپایی بـه طـور    مین اجتماعی در دولتكنند. امروزه مخارج تأ می ای عمل خصیصه

میانگین نیمی از مخارج عمومی و تا حدود یك سوم تولید ناخالص ملی ایـن كشـورها را بـه    

هایی كه از سه دهه پیش تا كنون برای كاستن  دهد و علیرغم تمامی تالش می اختصاص خود

نـداده بلكـه   اند، این نسبت، تمایلی بـه كـاهش نشـان     از دامنه خدمات رفاهی به عمل آورده

.)226، ص1380(بونولی، افزایش نیز داشته است 
1

این پدیده نشـانگر وابسـتگی سـاختاری     

  هی این كشورهاست.های رفا به سیستم مردم

  های مالی دولت پر هزینه بودن و دامن زدن به بحران ششم)

به یك معضل غیـر قابـل حـل     مین اجتماعی كه امروزه تقریباًهای تأ ترین چالش سیستم مهم

هاسـت.   ری بودجه و بحران مالی این سیسـتم های رفاه تبدیل شده است كس برای اكثر دولت

                                                           

المللی كار در باره وضعیت تامین اجتمـاعی در كشـورهای جهـان،     ارش ساالنه سازمان بینبر اساس جدیدترین آمارهای گز. 1

، سـوئد  25، ایتالیـا  7/26، آلمـان  1/26، فنالنـد  2/29سهم مخارج تامین اجتماعی نسبت به تولید ناخالص ملی، در فرانسه 

   درصد بوده است. 9/15، و آمریكا 3/21، انگلستان 4/29

 World Social Security Report 2010/2011, Providing coverage in times of crisis, p.259-261. 
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بـه روش   ویژگـی اول دهد.  های مالی قرار می در معرض بحرانها را  وجود دو ویژگی این نظام

ـ  » جـونز «و » كـالیز «شود.  می مربوط ها مین مالی این سیستمتأ ك ایـن پدیـده را   دالیـل تئوری

دهنـد كـه چگونـه     مـی  آنها با تحلیل ریاضی و ارائه چند مثال عملـی نشـان   اند.  توضیح داده

) به طور فزاینده، لزوم وضـع مالیـات   (pay as you goتأمین مالی موازنه ساالنه   طبیعت روش

 ،2ج ،1388(كـالیز و جـونز،   نمایـد   مـی  بیشتر برای حفظ سطح قبلـی خـدمات را ایجـاب   

نكته حائز اهمیت در این باره این است كه اگر به جای دولت یـك شـركت    .)868_862ص

دقیـق منـابع از طریـق     با بـرآورد  اوالً: .گرفت می خصوصی تصدی چنین خدمتی را به عهده

 ثانیـاً: كرد و  می ای و تنظیم مزایا بر اساس آن، از بروز كسری بودجه جلوگیری محاسبات بیمه

در شـد. امـا    مـی  گردیـد و از بـازار خـارج    در صورت بروز كسری مداوم، ورشكسته اعالم می

ـ     های فعلی، كسری بودجه تأ سیستم ش زایمین اجتماعی، بـه دلیـل وجـود محـدودیت در اف

ر ممكن است تـا چنـدین دهـه    شود و این ام می مین مالیمالیات، از محل استقراض دولت تأ

  مین اجتماعی را بدون اعالم ورشكستگی سرپا نگه دارد.صندوق تأ

خصـیص مزایـای بسـیاری از    گرایانه در ت و عاموار  های توده به كارگیری شیوه ویژگی دوم

ی بازنشستگی، بیكـاری و بیمـاری اسـت كـه بسـیار      مین اجتماعی مانند: مستمرهای تأ طرح

ها و استمرار خـدمات   مین مالی این طرحهای غربی برای حل مشكل تأ ت. دولتپرهزینه اس

هایی مانند: اشتغال زنان و كاهش موالیـد و كنتـرل جمعیـت را طراحـی      رفاهی، ابتدا سیاست

گردیـد و  .. را باعـث  .ت دیگـری ماننـد سـالخوردگی جمعیـت و    نمودند كه این امر، مشكال

رغم اینكـه   ها بود كه آن هم علی شد. اقدام بعدی، افزایش مالیاتموجب تعمیق بیشتر بحران 

ی بـه نـام كسـری    ا ای نداشـت و بـاالخره مسـئله    تا نهایت درجه ممكن اعمال گردید، افاقه

ری كل دا بر اساس گزارش خزانه مین اجتماعی رقم زده شد.های تأ ودجه و بحران مالی نظامب

ـ آمریكا  دمات درمـانی سـالخوردگان ایـن كشـور     (در حدود یك دهه قبل)، سازمان تأمین خ

 37600های مشابه اروپـایی) بـا رقـم نجـومی      رغم كوچكی حجم آن نسبت به سازمان (علی

بـه طـور مـداوم در حـال     میلیارد دالر كسری بودجه انباشته مواجه گردیده بود كه ایـن رقـم   

  .)384_353ص ،2001و استیگلیتز، 17ص ،1387(نمازی، افزایش است 

های رفـاهی بـرای خوابانـدن مشـكل بـه ناچـار بـه سـمت          پس از طی این مراحل، دولت

استقراض سوق داده شدند كه در واقع به نوعی طفره رفتن از حل واقعی مشكل و انتقـال آن بـه   

شـته دولـت و معضـل    های انبا شود. اما این كار نیز به مرور زمان بدهی نسل بعدی محسوب می

هاست كه بدهی  ای كه هم اینك سال گذاری نمود؛ به گونه ها را پایه تری به نام بدهی دولت بزرگ
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های رفاه از خط قرمز آن یعنی یك سوم تولید ناخالص داخلی فراتـر رفتـه    قریب به اتفاق دولت

كامـل و برخـی   های رفاهی را در آسـتانه ورشكسـتگی    است. این پدیده، امروزه برخی از دولت

ها فرو برده و موجبات كاهش مداوم رتبه اعتباری آنهـا را فـراهم    دیگر را در باتالق بحران بدهی

نموده است و این نیز به معنای به پایـان رسـیدن دوره اسـتقراض و انتقـال مجـدد مشـكل بـه        

 ). نمونه روشن این فرجام محتوم، دولت یونان است كـه 2012بعدی است (سورمن،  های نسل

هـای ریاضـتی، از رقـم بـاور      رغـم بـه كـار بسـت تمـامی سیاسـت       هم اكنون بدهی آن، علـی 

). چنین وضعیتی كم و بیش 2011این كشور فراتر رفته است (متساگانیس،  GDP% 160نكردنی

در فاصـله   OECD 1999های اروپایی نیز صادق است. بنـا بـه گـزارش سـال      برای سایر دولت

های اروپایی به شدت و به طـور میـانگین بـیش از     بدهی دولت میزان 1998تا  1981های  سال

%، سـوئد  73%، اسپانیا 120ای كه در پایان این دوره، بدهی دولت ایتالیا  % رشد یافت؛ به گونه40

ایـن كشـورها بـالغ گردیـد (بونـولی،       GDP% 57% و انگلستان بـه  63%، آلمان 67%، فرانسه 70

 درصـد  3/79 مـرز  از ییاروپا كشور 27ی عموم یبده ،مجموع در ،نكیا هم ) و243، ص1380

ـ  2010 سـال  در درصـد  85/ 1 به 2009 سال در عضو یكشورها یداخل ناخالص دیتول  دهیرس

  )1391آیند،  (خوش است

  های معنوی و... عدم سازگاری با اهداف و ارزش هفتم)

عـالوه بـر    اند. زیـرا  الگوهای رفاهی غربی همچنین موجب تضعیف نهادهای خیریه گردیده

اینكه مبانی اعتقادی و هنجاری ایـن الگوهـا موجـب مهجوریـت نهادهـای خیریـه گردیـد،        

افـراد را، بـه   خیرخواهانه  های اقدامات های دولت نیز به مرور زمان انگیزه گسترش مسئولیت

كنـد و دیگـر موضـوعی بـرای      مـی  این امید كه حاال دیگر دولت از همه نیازمنـدان مراقبـت  

ها باقی نمانده است، تضعیف نموده است. فریدمن با اشاره بـه ایـن واقعیـت در    مسئولیت آن

های رفـاهی دولـت،    های عمده گسترش فعالیت یكی از خسارت«گوید:  می كشورهای غربی

ر كه در بحبوحه آزادی اقتصـادی د  های خیریه خصوصی بوده است؛ در حالی كاهش فعالیت

ـ  العاده سریع سـازمان  ا شاهد رشد فوقاواسط سده نوزدهم، انگلستان و آمریك ا و نهادهـای  ه

   .)233ص ،1388 (موسوی،» خیریه خصوصی بودند

دولت رفاه موجب از میان «نویسد:  سسه تحقیقات اجتماعی دانمارك، در این زمینه میمؤ

وران  های داوطلبانه پیشه های حمایتی شده است كه قبالً وجود داشت، نظیر كمك رفتن نظام

ر در شهرها؛ همچنین، در مراحل بعد، باعث سست شدن نهاد خـانواده بـه عنـوان    به یكدیگ

  ).46ص، 1379سسه تحقیقاتی اجتماعی دانمارك، (مؤ واحد محوری جامعه گردید
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های تأمین اجتماعی فراگیر دولتی از یك جهت دیگر نیز موجبات تضعیف خـانواده   سیستم

های سنتی، زنان بسـیاری از خـدماتی را    ر سیستمو تعمیق وابستگی به دولت را فراهم نمودند. د

دهند، بـه سـادگی و بعضـاً     می های سنگین اداری و غیر اداری انجام ها با هزینه كه امروزه دولت

دادند و در عین حال حضور آنها در خانه همانند اكسیر محبتی بود كه موجبات  می رایگان انجام

های رفاه برای جبـران   نمود. پس از آنكه دولت می فراهم انسجام، شادمانی و پایداری خانواده را

كمبود منابع مالی خود از طریق حق بیمه زنان و همچنین تأمین نیروی كار برای مراكز خـدماتی  

و درمانی دولتی، كانون خانواده را از وجود آنها خالی كردند، این كار عالوه بر اینكـه روش ارزان  

های پر هزینه دولتی جایگزین نمود، كاركردهای تربیتـی   با روش قیمت خدمات اجتماعی آنها را

  ).70_68ص ،1380 انو،ینینتیدخانواده را نیز به محاق برد (

  مین اجتماعیف تأعدم شفافیت در اهدا هشتم)

. هسـتند  هـم  از متمـایز  نوع سه دارای حداقل اجتماعی مینتأهای  برنامه پوشش تحت افراد

 كـار  بـه  قـادر  اصالً جسمیهای  معلولیت قبیل از عواملی دلیل به كه هستند كسانی اول گروه

هـای   برنامـه  پوشـش  تحـت  باید گروه این .ندارند معاش امرار برای مكفی درآمد یا و نیستند

 ممكـن  و هستند كار به قادر كه هستند كسانی دوم گروه. گیرند قرار حمایتی و درآمدی توزیع

 بـا  زنـدگی  جریـان  در ولـی  باشند، داشته را زندگی یعاد امور گذران برای كافی درآمد است

 نیازمنـد  و شـده  مواجه ...و طبیعی حوادث بیكاری، بیماری، مانند بینی پیش قابل غیر حوادث

 طـرف  بـر  ریسـك  پوشـش  وای  بیمههای  برنامه با توان می را گروه این نیاز اند.  شده حمایت

 كارافتـادگی  از و سـالمندی  دوران برای ینی،ب كوته علت به كه هستند كسانی سوم دسته. نمود

 از( خـدمت  جبران گروه این چاره. شوند می فقر دچار و نیاورده عمل به را الزم انداز پس خود

 ای بیمـه  راهبردهای ویژه به اجتماعی مینتأ فعلی راهبردهای. است) اجباریانداز  پس طریق

 را زیادی مشكالت شفافیت عدم این و شوند نمی قائل تفكیك نیاز و هدف نوع سه این میان

 اسـتیگلیتز،  و 75_72، ص1381 فیتزپتریـك،  ،264ص ،1380 دینتینیـانو، ( اسـت  آورده ببار

  .)384_353ص ،2001

  حقوقی _ابهامات فقهی  . اشكاالت و4

مین اجتمـاعی  مود كه اگرچه خطوط كلی الگوهای تـأ برای بررسی فقهی حقوقی باید توجه ن

رها با یكسان است، اما به دلیل آنكـه ماهیـت برخـی مباحـث فقهـی و      متعارف در اكثر كشو

زم اسـت در  حقوقی، مستلزم تمركز بر روی قوانین و روابط تعریف شـده و مـدونی اسـت، ال   
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وند. از ایـن  مین اجتماعی یك كشور خاص مورد بررسی قرار داده شچنین مواردی، قوانین تأ

ین اجتماعی ایران خواهد بود. همچنین با عنایـت  ممنظر، در این قسمت تأكید ما بر قوانین تأ

ای اسـت در   مین اجتماعی رایج در قالب راهبردهای بیمـه های تأ به اینكه بخش عمده برنامه

مین تـأ «اشكاالت و ابهامات فقهی الگوی تأمین اجتماعی رایـج را بـا تأكیـد بـر      این قسمت

  دهیم. می مورد بررسی قرار» ای اجتماعی بیمه

  ای و توجیه مشروعیت آن مین اجتماعی بیمهام در ماهیت فقهی _ حقوقی تأیكم) ابه

هـای تجـاری    ای از این جهت كه آیا همانند بیمه مین اجتماعی بیمهماهیت فقهی _ حقوقی تأ

 حمایـت  نوعیكه عقد مستقلی است كه باید تابع ضوابط حاكم بر صحت عقود باشد و یا این

استخدامی است كه  قراردادهای عقد ضمن شروط یا و انونیق الزامات دولت، ناحیه از تبرّعی

ـ      مـی  احراز مشروعیت و عدم فساد شرط در آن كفایت ی كنـد، محـل اخـتالف اسـت. گروه

های متعارف است كه حقیقت و جـوهره آن بـا    مین اجتماعی یكی از انواع بیمهمعتقدند كه تأ

ای  تجاری را به تأمین اجتمـاعی بیمـه  های  ای تجاری تفاوتی ندارد. بنابراین حكم بیمهه بیمه

ف ماهوی میان این دو را برگزیـده  كه گروه دیگری رویكرد اختال اند. در حالی هم تعمیم داده

  اند. م متفاوتی برای تأمین اجتماعی بدست آوردهحك و

 های تجاری: های تأمین اجتماعی و یكسان انگاری آن با بیمه الف) رویكرد عقد انگاری بیمه

های تجاری به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و اكثریت قریب به اتفاق  شیعه، بیمه در فقه

یـا یـك عقـد مسـتقل      فقیهان مشروعیت آنها را به عنوان مصداقی از عقود معهـود شـرعی و  

بـا ایـن    اند.  ی قائل به عدم مشروعیت شدهاند و تنها در مورد بیمه عمر و زندگ جدید، پذیرفته

اند و ظاهراً به نظـر   ای سكوت كرده مین اجتماعی بیمهنسبت به مشروعیت تأها عموماً حال آن

ین اجتمـاعی  تجـاری و تـأم   هـای  رسد دلیل این سكوت، تلقی وحدت ماهیت میان بیمـه  می

از بررسـی   پـس » اسالم و تأمین اجتمـاعی «) در كتاب 1383ده است. احمد قابل (ای بو بیمه

  نویسد: می جاریهای ت باره بیمهدیدگاه فقهای شیعه در

توانـد بـا الزامـات قـانونی      مـی  مین اجتماعی به عنوان یك سیاست عمومی حكومتیتأ« 

ثیر قـرار دهـد و آن را از   شرعی اصل قرارداد بیمـه را تحـت تـأ    همراه باشد بدون آنكه از نظر

ی ا گر بایـد در تنظـیم قراردادهـای بیمـه     های بیمه شمار عقود مشروعه خارج گرداند. سازمان

موجب پدید آمـدن اشـكاالتی از   » عدم تفاوت الفاظ«الزمه را رعایت كنند و با عنوان  شروط

نشوند تـا  » غیر منطقی بودن نسبت حق بیمه«یا » مجهول بودن زمان«یا » تعلیق در عقد«قبیل 

  ». احتمال سود جویی غیر معقول، غبن، غرر و امثال آن تضعیف شده از بین برود
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های تجاری را به دلیل اشتمال آنها بـر محظـورات    ثریت فقیهان، بیمهدر فقه اهل سنت اك

رو اتخـاذ ایـن    داننـد و از ایـن   شرعی مانند غرر، قمار، ربا و اكل المال بالباطل نامشـروع مـی  

ابتال بـه  ای به دلیل  مین اجتماعی بیمها، منجر به قول به عدم مشروعیت تأرویكرد در میان آنه

  ).364_344، ص1383(قابل، همان محظورات گشته است 

  گوید: در این باره می» التأمین و احكامه«)، در كتاب 1423یمان بن ابراهیم (سل

 و احتمـال  بر ابتناء مانند آن محظورات تمامی و ندارد تجاری بیمه با فرقی بازنشستگی نظام«

ـ  عـدم  و غرر قمار، ربا، به ابتال اطالعات، و آمار علم و بزرگ اعداد قانون  و ارث حقـوق  ترعای

 بـه  المقدار مجهول نقد وجه فروش واقع در هم اجتماعی تأمین. دارد را شرعی محظورات سایر

 فضـل  ربای همان و این است آن از بیشتر گاهی و كمتر گاهی كه است المقدار مجهول نقد وجه

 هـم  نسـیه  ربـای  موجب این كه است مؤجل نامعینی مدت برای آن در عوضین از یكی است و

 ربـا  نفی در نقشی آن در دولت بودن سهیم و دارد وجود آن در نوعش دو هر به ربا پس،. شود یم

 قمـار  اجتمـاعی  تـأمین . نـدارد  آن از ربـا  نفی در تأثیری دولت مشاركت و داشت نخواهد آن از

 زیـادی  منـافع  ولـی  شده پرداخت كمی اقساط گاهی است شانس بر مبتنی ای معامله زیرا است

 مزایـایی  ولـی  شـده  پرداخـت  قسـط  بیشـتر  و سال 30 مدت به گاهی برعكس و شود می گرفته

 مخـالف . اسـت  احتمال بر مبتنی بیمه، عقود بقیه مانند زیرا هست هم غرری. شود نمی دریافت

 اسـاس  بـر  بلكـه  رسـد  نمی بازماندگان به ارث قانون حسب بر مزایا زیرا هست هم ارث حقوق

  ).261، ص1423(سلیمان، » یابد یم تخصیص اجتماعی تأمین قانون

توجیـه تمـایز میـان    مشكالتی كه باید پاسخ داده شـود   در چارچوب این رویكرد یكی از

های بازنشستگی دولتی اسـت كـه اكثریـت قریـب بـه اتفـاق        های عمر و زندگی با بیمه بیمه

الی سـؤ  ند. ا ی دومی را مشروع تلقی كردهفقهای شیعه و سنی در اولی قائل به تحریم هستند ول

شود این است كه با توجه به اینكه هر دوی این موارد از عقود هستند و محتوای  كه مطرح می

كه در باال ذكر گردید یكی است، آیا به راستی وجوه اختالف مذكور مانند  چنان اصلی آنها هم

ـ     های بازنشستگی الزامی و  كه بیمهاین م اجرای آنها دولتی اسـت و سـهمی از حـق بیمـه را ه

های عمر و زنـدگی وارد   هكننده اشكاالتی دانست كه به بیم توان توجیه می پردازد، را می دولت

  .)491 ص ،1424، (حكیمشده است؟ 

احیه كسانی این رویكرد بیشتر از نهای تجاری و تأمین اجتماعی:  ب) رویكرد دوگانگی بیمه

جهـت تبرئـه آن از اشـكاالتی كـه     ای هستند و به  مین اجتماعی بیمهكه قائل به مشروعیت تأ

اند اتخاذ گردیده است. عبـدالهادی حكـیم بـه ایـن      های تجاری وارد كرده اهل سنت به بیمه

  های تجاری اشاره كرده است: مین اجتماعی و بیمهش وجه تمایز میان تأمنظور به ش
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های تجاری كسب حداكثر سود برای شركت سهامی بیمه اسـت و تعیـین    هدف بیمه .1 

گذار باید به شركت بیمه بپردازد مبتنی بر محاسبات آماری دقیق اسـت.   ار قسطی كه بیمهمقد

طبقات ضعیف در مقابـل مخـاطرات و بهبـود     مین اجتماعی حمایت ازكه هدف تأ در حالی

  ه قادر به حمایت از خود نیستند.وضع كسانی است ك

شـده   بـه عهـده بیمـه    مشخصه بیمه تجاری در این است كه هزینه بیمـه در آن صـرفاً   .2

و مقدار آن بر اساس درجه احتمال خطر و ارزش و شـدت آنكـه در حـاالت مختلـف      است

رو در بیمه تجاری، قسط بیمه جنبـه شخصـی دارد كـه     شود. از این می شود تعیین می متفاوت

متناسب با خصوصیت هر مـوردی، جـدای از سـایر مـوارد و رعایـت تعـادل میـان اقسـاط         

هـای آن   سایر هزینـه  وی آن با مبلغ پرداختی شركت بیمه گذار و درآمد سرمایهپرداخت شده 

 شـده مشـاركت   مین اجتماعی دولت و كارفرمـا نیـز بـا بیمـه    كه در تأ شود در حالی می تنظیم

 ورو جنبـه شخصـی    ماعی است و از اینمین اجتماعی مبتنی بر تضامن اجتكنند؛ اقساط تأ می

  خصوصی ندارد.

گذاران نسبت به انعقـاد   های آن واگذار شده و بیمه ی تجاری به اراده آزاد طرفها بیمه .3

و یا ترك آن، تعیین شركت بیمه طرف قرارداد، نوع خطری كـه بایـد پوشـش داده شـود و...     

گر نیز نسبت به قبول و یا رد پوشش و تعیین شروط و قیمت آن بر  مخیر هستند و شركت بیمه

ای اجبـاری اسـت    مین اجتماعی بیمهخودش آزاد است، اما تأو معیارهای حسب محاسبات 

 بـه حكـم قـانون مشـخص    وط استفاده، ضوابط استحقاق و... كنندگان، شر كه در آن استفاده

     شود.  می ون و خصوصیات آن شمردهشوند و این از شئ می

از بیمـه   كننـده  شـده و یـا اسـتفاده    های تجاری تعیین مبلغی كه باید بـه بیمـه   در بیمه .4

گر است كه بر حسب میزان قسط و شدت خسارت وارده تعیـین   پرداخت شود به عهده بیمه

شود. امـا   می و در قالب وجوه نقد و بر حسب مفاد ثبت شده در متن قرارداد فیمابین پرداخت

مین اجتماعی تعیین مقدار استحقاق، شروط آن، ضوابط و روش پرداخت و... بر حسـب  در تأ

شـود   می ین و به صورت نقدی و یا ارائه خدمات مانند معالجه بیماری و... پرداختقانون تعی

  ها و قدرت خرید مردم قابل تغییر است. و متناسب با سطح عمومی قیمت

تری دارد و  اجتماعی مجال وسیعهای تجاری نسبت به تأمین  ش بیمهموارد تحت پوش .5

  گردد. می ن نیست را شاملمین اجتماعی قادر به پوشش آمواردی را كه تأ

 های سهامی بیمه است در حالی به عهده شركت های تجاری اكثراً اداره و تصدی بیمه .6 

  .)218ص ،1424، حكیم(شود  می ها ارائه توسط دولت مین اجتماعی غالباًٌكه تأ
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ده كید بر این نكته كه بیمه تجاری منـوط بـه ارا  گیری خود از این بحث با تأ وی در نتیجه

مین اجتماعی وجود نـدارد و همـین امـر موجـب     طرف معامله است و چنین چیزی در تأدو 

  گوید: می های بازنشستگی باره بیمهدرشود،  می عدم صدق عقد بر آن

شده سهمی را هماننـد   بازنشستگی در واقع عقد نیست بلكه نظامی است كه در آن بیمه« 

پردازد و اقدام دولت  كند، می ح عمومی وضع میهایی كه دولت به جهت رعایت مصال مالیات

به این كار از باب انعقاد قرارداد نیست بلكه یك نوع تدبیر اجتماعی و در سلك اموری اسـت  

كه دولت موظف به انجام آن در جهت برقراری نظم و تدبیر وسایل و رفاهیات زنـدگی بـرای   

  .)218ص ،1424، حكیم» (افراد است

های تجـاری را نامشـروع    رغم اینكه به صراحت بیمه م نیز علیمجمع علمای جهان اسال

ن تأكیـد  ق. در قاهره ضم1385صفر سال  اعالم كرده است، در نشست دوم خود در محرم و

نظـام ضـمان   «های معـاش زنـذگی و ماننـد آن از جملـه؛      نظام«بر این رویكرد، اظهار داشت 

از كه در برخی دیگـر  » أمین اجتماعینظام ت«ها مرسوم است و  كه در بعضی دولت» اجتماعی

ق، در اجـالس  1386از جمله امور مجاز هسـتند. ایـن مجمـع در     هاآنها رواج دارد همگی آن

  های اجتماعی پرداخته است. مینا صراحت بیشتری به مشروعیت تأسوم خود ب

 ین رویكرد به منظور اثبـات و های بحث انگیزی كه در بیان برخی طرفداران ا یكی از جنبه

 الْبـرِّ عَلَـى وَتَعَـاوَنُواْ«خورد استناد به آیه شریفه  می مین اجتماعی به چشمیا تأیید مشروعیت تأ

ـ  كه برخی دیگـر اسـتفاده از ایـن    و مانند آن است، در حالی )2مائده، ( »وَالتَّقْوَى ه آیـات  گون

ثایی آن نسبت ای به وجدان خود خن مین اجتماعی كه هر ییمه شدهارزشی قرآنی را در مورد تأ

دانند كـه مسـتوجب    می نوعی استخفاف آیات الهی كند می های خیرخواهی را درك به انگیزه

  .)271، ص1423یداً نسبت به آن هشدار داده شود (سلیمان، عقاب الهی است و باید شد

مین اجتمـاعی  اند، با اینكه تـأ  شروع تلقی نمودههای تجاری را نام برخی از كسانی كه بیمه

دانند، به دلیل وجود برخی تمایزاتی كه میـان ایـن دو ذكـر     می هم نوعی عقد مالی مشترك را

  نویسد:  می محمود آل محمود اند.  وعیت تأمین اجتماعی شدهاند، قائل به مشر نموده

اجباری و موقـوف بـه جهـت      قود مالی مشترك و عقود تبرّعیهمین اجتماعی یكی از عتأ«

پرداختـی را    شدگان حق بیمه ر اساس قوانین موضوعه است. و اینكه بیمهاستفاده ذی نفعان ب

كنـد زیـرا مهـم     كنند، آن را از وقف تبرّعی بودن خارج نمـی  می به معنای نوعی معاوضه تلقی

نحوه تصرف در ایـن امـوال اسـت. و اینكـه مزایـای نقـدی بـر اسـاس دسـتمزد و سـنوات           

شـود، زیـرا امـوال آن وقـف بـر       خروج آن از تبرّع نمیشود نیز موجب  می پردازی تعیین بیمه

هایشان است و اختالف میزان مزایا، نوعی جبران بر اسـاس مشـاركت    شدگان و خانواده بیمه
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شدگان و یـا كارفرمایـان نیـز موجـب      است نه به معنای معاوضه. عدم رضایت برخی از بیمه

برای مصالح عمومی است كـه الزم  های مأخوذه نوعی تبرّع  شود زیرا حق بیمه حرمت آن نمی

است در حد نیاز و به قدر ضرورت گرفته شود و اینكه این عقـد در گذشـته ناشـناخته بـوده     

، موجـب  است، مادام كه در غایت، وسیله و نوع تصرفات آن مانع شرعی وجود نداشته باشد

  .)356ص ،1414طیف محمود، ل(عبدالشود  عدم جواز ذاتی آن نمی

مین اجتماعی در بیـان ایشـان و سـایر نویسـندگان اهـل      عی جلوه دادن تأتالش برای تبرّ

سنت، به خاطر توجیه معافیت آن از محظوراتی است كه در عقد بیمه تجاری به وجـود آنهـا   

مین هـا چـه در ترسـیم ماهیـت تـأ      رسد این گونه اسـتدالل  می اعتراف شده است ولی به نظر

 ها و توجیهات نـاروا اسـت و نشـان    نده از تكلّفاجتماعی و چه در توجیه مشروعیت آن، آك

  دهد كه مسئله، به لحاظ فقهی به خصوص در فقه امامیه نیازمند تحقیق بیشتری است. می

  ناسازگاری با عدالت اجتماعی از منظر اسالمی دوم)

ناسازگاری با عدالت اجتماعی، هم در ناحیه تجهیز منابع و هـم در ناحیـه تخصـیص آن، در    

 مینای اسـت. تـأ   و میان نسلی، از اشكاالت اساسی تأمین اجتماعی بیمـه ون نسلی سطوح در

 قـرار  اغنیـا  گـردن  بـر  را فقـرا  زنـدگی  مخاطرات از ناشی بار نهایی تحمل اسالمی، اجتماعی

 كننـد.  تحمـل  را هزینـه  ایـن  خودشان باید فقرا ای  بیمه اجتماعی مینتأ حال آنكه در دهد می

 توسـط  اجتمـاعی  مینتـأ  بیمـه  حـق  مستقیمتحمل مستقیم و غیر ت،حقیق این آشكار نمونه

 از كسـری  اجبـاراً  كـه  كسـی .اسـت  فقـر  خـط  نصف از كمتر آنها دستمزد كه است كارگرانی

 وسـیله  همسـر،  مسكن، به او نیازهای كه كار اوایل در خصوص به شود می برداشت حقوقش

 ممكـن  و زنـدگی اوسـت   در شگشـای  ایجاد خالف بر كسورات این است بیشتر... و سواری

 بـه  یـا  و دارد كمتـری  نیـاز  كـه  برگـردد  وقتـی  یـا  و برنگردد او به وقت هیچ وجوه این است

مین در ناحیه تخصـیص مزایـا نیـز تـأ     .آنهاست روزی كفیل خداوند كه برگردد او بازماندگان

بـر   صـرفاً انگـارد و   می اجتماعی به وضوح استحقاق افراد و خصوصیات فردی آنها را نادیده

  نماید. می اساس فرمول غیر منعطف مزایای قانونی عمل

 اتفـاق  مـورد  بازنشستگیای  بیمههای  طرح ذاتی ویژگی عنوان به كه زمینه این در دیگر نكته

 جـوانی  دوره در كـه  هـایی  نسـل . اسـت  نسـلی  بـین  درآمـد  انتقـال  اسـت،  محققـان  عموم نظر

 بـازی  ایـن  برنـده  رسـند  مـی  بازنشسـتگی  سـن  هب ،)اندوخته بی(اجتماعی  تأمین های صندوق

بگیر بسیار كم است و به همـین   پرداز به افراد مستمری هستند، زیرا در این دوره نسبت افراد بیمه

 و سـالی  میـان  دوره بـه  صندوق ورود با اما توان مزایای بیشتری به آنها پرداخت نمود. جهت می
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بـود، زیـرا بـا     خواهنـد  بازنده بیشتری شدت اب دوره هر در بازنشستگان، بعدی های نسل پیری،

پـرداز بـه    افزایش سن صندوق به خصوص با در نظر گرفتن روند تغییرات جمعیتی، نسبت بیمه

بازنشسته رو به كاهش گذاشـته و تـوان مـالی صـندوق در پرداخـت مزایـای سـرانه تضـعیف         

 هرمـی هـای   شـركت  هشـبی  جهـت  این از بازنشستگی اجتماعیهای  بیمه دیگر بیان به. شود می

 به كه هایی نسل اولین. نمایند می عمل پوشش تحت افراد و زمان از وسیعی گستره در كه هستند

 زیـر  منزلـه  بـه  متـأخرتر  های و نسل برنده) افراد(ها  سرشاخه منزله به رسند می بازنشستگی سن

 یـك  بـه  امر این تگی،بازنشسهای  صندوق ورشكستگی با امروزه. هستند) بازنده افراد(ها  شاخه

اسـت   شـده  تبـدیل  دنیـا  اجتمـاعی  تـأمین هـای   سیستم برای ینحل ال تقریباً و اساسی معضل

  . بررسی این موضوع از منظر فقهی حائز اهمیت است.)252، ص1380 دینتینیانو،(

  مین اجتماعیسوم) ابهام در حد و حدود حق تأ

 مینتـأ  و رفـاه  جـامع  نظـام  قانون 3 دهما الف بند و 1 ماده قانون اساسی و 29بر اساس اصل 

مین اجتماعی به عنوان یك حق همگانی مطرح شده است. باید راجع به امكـان  اجتماعی، تأ

.استفاده و یا اسقاط این حق بحث شود
1

های ثروتمند و زوجـین   ه(مانند خانواد آیا اگر كسی 

ـ مین اجتماعی را به ضرر خود ببیند و یا به هـر دلیـل   كارمند) تأ ری (ماننـد نارضـایتی از   دیگ

نخواهد از آن استفاده كند اختیار ایـن كـار را خواهـد داشـت؟ در     اجتماعی) مین خدمات تأ

گیرنـد و بـرای    مـی  شاغالن بخش رسمی تحت بیمه اجباری قـرار  ای عمدتاً راهبردهای بیمه

است ال مطرح مورد گروه اخیر این سؤ دریی و خویش فرمایان اختیاری است. شاغالن روستا

  كه اگر آنها نتوانند و یا نخواهند خود را بیمه كنند حقشان چگونه استیفا خواهد شد؟

مین اجتماعی یك حق باشد باید دیـد ایـن حـق بـر چـه      نكته بعدی این است كه اگر تأ 

كسی است؛ خودش، كارفرما، جامعه، نسـل بعـدی و یـا دولـت؟ حـد و حـدود ایـن حـق         

ـ      چیست؟ حد كفاف، حد كفایت، یا مزای ال ای تعیـین شـده مقطـوع توسـط سـازمان؟ در ح

یمـه و اجبـاری   اسقاط بـودن ب  دارد؟ غیر قابل مصالحه وحاضر در این خصوص ابهام وجود 

مین اجتماعی یـك  اده حاكی از این واقعیت است كه تأمین معاش خانوبودن و نقش آن در تأ

ج نفـر از شـمول قـانون    های زیر پن حكم است و نه تكلیف. با این حال قانون معافیت كارگاه

واحده آنكه تعیـین سـهم حـق    و تبصره یك ماده  8/12/87طول برنامه سوم، مصوب  كار در

                                                           

 قـانون  39 مـاده  و كشـوری  اسـتخدام  قانون 74 ماده و 120 ماده یك تبصره و 64 ماده مانند موارد برخی در حاضر حال در. 1

 اجتمـاعی  تـأمین  پرداختی كسور رداداست دائمی، استعفای و اخراج مانند مواردی در دانشگاه، علمی هیأت اعضای استخدام

  .است شده بینی پیش



  55              ماعیپژوهی در تأمین اجت های فقه بایسته

 

مین اجتماعی را به توافق كارگر و كارفرما واگذار نموده است، داللت بر نادیده گـرفتن  بیمه تأ

  این حق و یا حكم دارد.

ی، شـاغالن در بخـش رسـم    بحث دیگر این است كه چه كسانی این حق را دارند: فقـرا، 

راد (اصـل فراگیـری)،   شود عموم اف می ...؟ در حال حاضر گفتههمه شاغالن، عموم افراد، و یا

آیـد چـرا    می كسی كه به طور كامل از عهده زندگی خودش بر مل است. مثالًولی این محل تأ

اجتمـاعی در  مین بر دیگران داشته باشد كه او را تأمین كننـد؟ نظـام فعلـی تـأ    باید حقی هم 

ال دهد شغل محور است و این سـؤ  می های آن را تشكیل ای كه عمده حجم برنامه بخش بیمه

دار و زنان سرپرسـت خـانواده كـه فاقـد      های فاقد شغل مانند زنان خانه آید كه گروه می پیش

  .)88_57ص ،1387 بادینی،( درآمد هستند چگونه باید بیمه شوند؟

  مزایای بازماندگان با احكام فقهی ارثناسازگاری تخصیص  چهارم)

انداز اجباری در نظر بگیریم كه كسری از درآمـد فعلـی    اگر تأمین اجتماعی را به عنوان یك نوع پس

شده در اثـر پرداخـت    كند، فرد بیمه می را برای تأمین نیازهای آتی وی و بازماندگانش ذخیره فرد

گردد كه به لحاظ فقهی دارای مالیت است و در  می حق بیمه مالك عین مال و یا نوعی استحقاق

هر صورت نحوه انتقال آن به وارث باید از منظر سازگاری با قوانین ارث اسالمی مورد ارزیابی قـرار  

 اجتمـاعی  تـأمین  قـانون  83 ماده گیرد. قوانین فعلی تأمین اجتماعی از این نظر ابهام دارند. مثالً در

 متـوفی  شـده  بیمـه  همسر. است شده تعیین مستمری از متفاوت میسه بازماندگان از یك هر برای

 بیست متوفی شده بیمه مادر و پدر از هریك و درصد، پنج و بیست متوفی فرزند هر و درصد پنجاه

 طبـق  اجتمـاعی  تأمین قانون 83 ماده 3 بند ذیل صراحت رغم علی. استحقاقی مستمری درصد

 سایر مستمری بگیران مستمری از نفر چند یا یك فوت صورت در اجتماعی تأمین سازمان رویه

 حـالی كـه   در. كننـد  مـی  دریافـت  را سهم خود كماكان آنان و یابد نمی افزایش بگیران مستمری

 تقسـیم  قـانونی  وراث بـین  تسـاوی  بـه  وظیفـه  حقوق كشوری استخدام قانون 87 ماده مطابق

 اگـر  و شـود  مـی  داده وراث بقیه به نآنا سهم وراث از نفر چند یا یك فوت صورت در و شود می

كنـد (همـان،    مـی  دریافـت  را وظیفـه  حقـوق  مبلـغ  تمام باشد شرایط واجد وراث از یكی تنها

  ). ضوابط استحقاق بازماندگان ذكور و اناث متوفی هم از این منظر محل تأمل است.74ص

  مین اجتماعیپنجم) ابهام در شخصیت حقوقی سازمان تأ

 اسـتقالل  و حقـوقی  شخصیت دارای سازمان مین اجتماعی،قانون سازمان تأ 1بر اساس ماده 

 وزیـران  هیـأت  تصـویب  بـه  كـه  ای اساسـنامه  طبـق  منحصراً آن امور كه است اداری و مالی
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 هـا،  سـازمان «گویـد:   قـانون نظـام جـامع نیـز مـی      6بند الم مـاده   .شد خواهد اداره رسد، می

 اسـتقالل  و حقـوقی  شخصـیت  دارای نظام، ای هبیم قلمرو در فعال های صندوق و مؤسسات

 فعالیـت  نظـام  این چارچوب در خود، عمل مورد مقررات و ضوابط طبق و بوده اداری و مالی

باشـد بـا ایـن حـال بـا       می ظاهر عبارات فوق استقالل شخصیت حقوقی سازمان .»نمایند می

  مل است.  ولت محل تأستقالل این سازمان از دعنایت به ظواهر برخی مواد قانونی دیگر ا

 نسـبت  را مكلف داشته است كـه  اجتماعی تأمین و رفاه وزارتقانون جامع،  17ماده  __

 و دولتـی  نهادهای و ها صندوق اجرایی، های دستگاه لیهك های نامه اساس اصالح و بررسی به

 و امـداد  جـامع  طـرح  چـارچوب  در( امدادی و حمایتی ای، بیمه قلمروهای در فعال عمومی

 و اقـدام  است، نام ركذ مستلزم آنها بر قانون شمول هك هائی دستگاه سایر و نظام) شورك تنجا

. برسـاند  وزیـران  هیأت تصویب به اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تأیید از پس را مراتب

ای  هـای بیمـه   قاین ماده با بسیاری از مواد دیگر این قانون كه بر استقالل مالی و اداری صندو

   اند منافات دارد. كید نمودهها تأداری و رقابت پذیری آن یت اصل بنگاهو رعا

 عالوه به نصف« گوید: می امناء هیأت یا و مجمع یا شورا باره اعضایاین ماده در الفبند 

 اجتماعی تأمین و رفاه عالی شورای تأیید و اجتماعی تأمین و رفاه وزیر پیشنهاد با اعضاء یك

 تحـت  افـراد  تعـداد  تناسـب  بـه  اعضاء مابقی .شد خواهند انتخاب وزیران هیأت تصویب و

ـ  ای نامـه  آئـین  براساس آنها »یافته سازمان و متشكل گیرندگان خدمت« توسط پوشش  بـه  هك

این بنـد نیـز بـا اسـتقالل مـالی و اداری      » شد خواهند تعیین رسد، می وزیران هیأت تصویب

  ها منافات دارد. صندوق

  مین اجتماعیتأ ششم) شبهه مالكیت وجوه

هـای تجـاری    در بیمـه  اسـت؟  كسـی  چـه  بـه  متعلق اجتماعی مینأت مؤسسه اموال مالكیت

 آیـا  ین اجتماعی معلوم نیست.تأممالكیت اموال متعلق به صاحبان شركت بیمه است ولی در 

های خراجیـه از نـوع    های خراجیه تشبیه كرد. زمین توان مالكیت اموال را به مالكیت زمین می

هـای   انـد و از حـق بیمـه    مین اجتماعی منقـول اند ولی اموال تأ ال غیر منقول متصرفه بودهامو

عمـوم  «عـامی ماننـد    توان در این جا یك جهـت  می تشكیل شده است. چگونه شدگان بیمه

هاسـت؟ اگـر چنـین     درست كرد و گفت امول متعلق بـه آن » های آنان شدگان و خانواده بیمه

مین اجتمـاعی  گی آن به عهده چه كسی است؟ اگـر تـأ  ی و ورشكستمین اجتماعباشد زیان تأ

شود؟ مسائلی از این دست از نظر فقهی نیازمنـد بحـث و    می منحل شود تكلیف اموال آن چه

  بررسی است.
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  سایر اشكاالت هفتم)

دخالـت   ؟...یا مصلحت اجتماعی، عدالت چیست؟ اجتماعی مینأت در دولت دخالت مبنای

اصـل   ،»الیحل مال امـرء مسـلم اال بطیـب نفسـه«، »ناس مسلطون علی اموالهمال«عده دولت با قا

دلیل اجبار كارفرما بـه پرداخـت حـق بیمـه كـارگران       و... چگونه سازگار است؟ عدم والیت

منتقل نماید؟ آیـا بـرای برقـراری    و یا دیگری  كننده تواند این را به مصرف می چیست؟ آیا او

هـای   صـورت حكـم مالیـات    سیستم مالیاتی تكیه نمود؟ در ایـن  توان به می مین اجتماعیتأ

مین اجتماعی و مالیات عمومی و وجـوه شـرعی   ی چیست؟ و آیا جمع میان مالیات تأحكومت

  كند؟ خصوص متدینین وارد نمی فشار مضاعف بر مردم به

، دهـد  بر اساس روایات زكات، كسی كه شاغل است ولی درآمد او كفاف خرجش را نمی

 مین اجتماعی بـر عكـس از او حـق بیمـه هـم گرفتـه      زكات است ولی در سیستم تأمستحق 

به كار  شود. همچنین بر اساس این روایات دادن زكات به كسی كه قدرت و امكان اشتغال می

رسـند،   مـی  مین اجتماعی، عموم كسانی كـه بـه سـن بازنشسـتگی    دارد جایز نیست اما در تأ

  آیند.  یمین اجتماعی به شمار ممستحق تأ

 __ ای آن به خصوص بخش بیمـه  __ مین اجتماعی متعارفاز این گونه سؤاالت درباره تأ

  فراوان است كه در علم فقه باید مورد بررسی قرار داده شوند.

  مین اجتماعی با رویكرد فقه اجتماعی. ضرورت بازپژوهی تأ5

مین اجتمـاعی  ر مقابل تـأ بیان موضع فقه اسالمی دلزوم  آنچه كه در مطالب فوق بیان گردید،

سیسـی بـر   ه با اتخاذ یك موضـع فعاّالنـه و تأ  جدید بود، اما انتظار حقیقی از فقه این است ك

مبنای خاتمیت و جامعیت شریعت اسالمی، راهكار صحیح رفع نیازهای زندگی امروز انسـان  

  های اصیل و ناب اسالمی كشف و ارائه نماید.  را با اتكاء بر آموزه

های بسیار زیادی در زمینـه رفـع    كریم و روایات، آموزهكه در نصوص قرآن  واقعیت است

باره مبـانی و  ست. منابع اسالمی همان طور كه درفقر و مشكالت معیشتی افراد وارد گردیده ا

مندانـه و كریمانـه آحـاد مـردم      اهداف یك جامعه نمونه از حیث برخورداری از زندگی عزت

رسیدن به آن اهـداف را هـم نشـان داده و بـا      ب عملی برایاند، راهكارهای مناس سخن گفته

اختیارات گسترده در اختیار ولی امر امكـان تطبیـق    بازگذاشتن راه اجتهاد و قرار دادن منابع و

بر شرایط زمانی و مكانی مختلف و ارائه الگوی مناسب برای هر عصری را فـراهم   ها   آن آموزه

حاكمیت اسـالم در زمـان پیـامبر اكـرم(ص) و جانشـینان       اند. افزون بر این، در دوران نموده

های اسالمی به صورت یك نظام اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته شـده   نخستین ایشان آموزه
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ای از نحوه پیاده كردن رهنمودهای اسالمی برای حل مشـكالت جامعـه را    و تجارب آموزنده

حاكم بـر جوامـع   ی  ها نه امروزه نظامسفارغم این حقیقت، متأ در اختیار ما گذاشته است. علی

از الگوهـای تقلیـدی را بـر راهكارهـای     بخشی به زندگی مردم، اسـتفاده   اسالمی برای سامان

انی جرأت وارد شـدن بـه   اند و در میان اندیشمندان مسلمان نیز كمتر كس اسالمی ترجیج داده

آوردی بـا   ، نقّادانه و قابل همپردازی اسالمی در این زمینه و ارائه الگوهای روزآمد عرصه نظریه

  اند.  الگوهای بیگانه را پیدا نموده

 عرفی لهأمس یك آن امروزی راهكارهای و اجتماعی مینتأ لهأمس شود تصور است ممكن

 هماننـد  و اسـت  یافتـه  دسـت  آن بـه  خـود  جمعـی  خرد از استفاده با بشر كه است علمی و

 هـای  بیمـه  در اسـت،  شـده  پذیرفتـه  امیـه ام فقه طرف از آن مشروعیت كه تجاری ی ها بیمه

 تـوان  می باشد، نداشته وجود شرعی خالف كه مادام نیز متعارف راهكارهای سایر و اجتماعی

 نخـواهیم  اسالمی سیسیتأ الگوی طراحی به نیازی حساب این با و نمود قبول به تلقی را ها آن

ـ  گرچـه  اجتماعی مینتأ گوییم؛ می پاسخ در. داشت  غیـر  و اسـالمی  امـع جو مشـترك  لهأمس

 اسـت  ممكن گاهی اسالمی های رهیافت با روز علمی تجربیات زمینه این در و است اسالمی

 اسـت  اجتمـاعی  هدف كالن یك لهأمس این حال این با اما باشند، داشته نیز مشتركی مواضع

 و شـود  مـی  طراحـی  هـا   انسـان  معنـوی  تعـالی  منظـور  بـه  اجتماعی عدالت چارچوب در كه

 و اجتمـاعی  عـدالت  زمینـه  در اسـالم  انـد،  داده نشـان  صـدر  شـهید  مرحـوم  كـه  گونه همان

 بـر  افـزون  و دارد  داری سرمایه و سوسیالیسم مكاتب از متمایزی دیدگاه آن تحقق راهكارهای

... و انفـاق  خمـس،  زكـات،  بـودن  عبـادی  از كـه  چنـان  آن، اجتماعی مینتأ راهكارهای این،

 ایـن  مالحظـه  بـا  رو ایـن  از. اسـت  خـورده  پیوند اسالم نویمع های برنامه با عمیقاً پیداست،

 مقتضـی  كنـد،  مـی  دنبـال  اجتماعی مینتأ در اسالم كه خاصی هدف گفت باید خصوصیات

  . شود پرداخته آن بررسی به اسالمی خاص مبانی اساس بر كه باید است ای ویژه راهكار

ـ   كیدات فراوان قرآن كریم و روایـا مالحظه تأ مین اهیم مـرتبط بـا تـأ   ت بـر عنـاوین و مف

اجتماعی مانند زكات، انفاقات، صدقات، اوقاف، نذورات، كفـارات، اطعـام مسـاكین، صـله     

من، ترغیـب بـه كـار و كسـب روزی     ء حاجه المـؤ رحم، تعاون در خیرات، برّ، احسان، قضا

حالل و وضع احكام و مقررات ناظر بر حق و حقوق افراد در تعامالت اجتمـاعی در مراحـل   

سـازی   توزیع ثروت و درآمد و تنظیم شرایط اخالقی و نهادی بازار در جهـت فـراهم  مختلف 

مین اجتمـاعی در  ی تـأ  هـا  همین معیشت آبرومندانه افراد، حاكی از جایگاه بسیار رفیع برنامتأ

ـ   اندیشه اسالمی است به گونه ه را جـوهره اصـلی دیـن اسـالم در بعـد      ألای كه باید ایـن مس

  اجتماعی آن دانست.  
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تفـاوتی بـه وضـعیت مسـاكین همسـنگ       گونه كه به فرموده قرآن كریم بی رو همان این از

تكذیب قیامت است
1

ای كـه فـردی در آن    و بنا به فرمایش رسول گرامی اسالم(ص)؛ جامعه 

،شود گرسنه سحر كند ذمه خدواند از آن برداشته می
2

بت به نیازهـای پژوهشـی   تفاوتی نس بی 

هـای قابـل تـوجهی از     كه ابتالی به فقر شدید گریبان گروه ر حالیمین اجتماعی ددر زمینه تأ

  جامعه را فرا گرفته است، نیز گناهی نابخشودنی خواهد بود.

  گیری خالصه و نتیجه

ای هستتند كه در بستر مبانی  مین اجتماعی جدید متضمن عناصر حقوقی ویژهالگوهای تأ  . 1

نظـری و  هـای   اكنون با چالش و هم فكری و تحوالت اجتماعی جوامع غربی شكل گرفته

  اند. عملی فراوانی مواجه

مین اجتماعی جدید با مبانی اسـالمی  های الگوهای تأ با عنایت به تمایز بسیاری از ویژگی   .2

های این الگوها و رواج آنها در كشورهای اسـالمی، بررسـی    و گستردگی و فراگیری برنامه

سـفانه ادبیـات موجـود بـه     ائز اهمیت است و متأسالمی بسیار حاین الگوها از منظر فقه ا

  خصوص در فقه شیعه در این زمینه بسیار ضعیف است.

االت زیـادی  ی بـا ابهامـات و سـؤ   حقـوق  _ مین اجتماعی فعلی ایران از منظر فقهینظام تأ  . 3

  مواجه است كه بررسی و پاسخ به آنها مستلزم كار فقهی است.

در نصوص اسالمی وارد نشـده اسـت، امـا در ایـن     » یمین اجتماعتأ« گرچه عنوان جدید  . 4

زمینه عناوین فقهی، روابط حقوقی و تكالیف الزامی و غیرالزامـی فراوانـی ماننـد؛ زكـات،     

هـای نیازمنـد؛ ماننـد     خمس، انفال، فیء، انفاقات، صدقات و اوقاف؛ و حمایت از گـروه 

است كه همگی نـاظر    ا وارد شدهماندگان، غارمین و مانند آنه فقیران، مساكین، ایتام، درراه

بینی اسـالمی هسـتند،    عیشتی آحاد جامعه در چارچوب جهانبر پاسخگویی به نیازهای م

ها در مقام سـاماندهی مشـكالت   ها و قرار دادن آن  بدون تردید با بازپژوهی فقهی این آموزه

زنـدگی  مین اجتماعی جوامع معاصر زمینه بـه كـارگیری الگوهـای بیگانـه بـرای اداره      تأ

ـ     أله مسلمانان از میان خواهد رفت. متأسفانه در ادبیات فقهی موجود نسـبت بـه ایـن مس

  غفلت شده است.

    

                                                           

  ).3_1، (ماعون المسکين طعام على يحض وال٭  اليتيم يدع ذىالّ فذلك٭  ينبالدّ بيکذّ ذىالّ أرأيت. 1

 .)270، ص2ج ،(ابن حنبل  تعالي هاللّ ذمة منهم برئت فقد جائع امرو فيهم اصبح عرصةٍ اُهل ايّما. 2
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