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 چکیده
اجتماعی اسالمی با الگوهای متعارف، نقش بسیار سازنده و اساسی تکافل اجتماعی  تأمینیکی از تمایزات مهم الگوی 

های صورت گرفته در های داوطلبانه مردمی است. احیای این بخش متناسب با نیازهای روز و پیشرفتو مشارکت
گذار اجتماعی است. در تأثیروری اطالعات مستلزم کارهای پژوهشی و فرهنگی از سوی مراجع و نهادهای آعرصه فن

ای برای ای برای آزمایش و ترقی معنوی فقرا است، همچنین دستمایهنگرش اسالمی، فقر عالوه بر اینکه وسیله
شد. در صورت یافتن راه حلی خردمندانه و آسان باامتحان اغنیا، تطهیر اموال آنان و ارتقای روح انسانی آنها نیز می

توان موجبات رشد معنوی و انسانی و مادی جامعه اسالمی را فراهم نمود و  از برای ارتباط دادن این دو گروه، می
های اجتماعی محافظت نمود. بدیهی است تحقق چنین امر مهمی نیازمند انجام جامعه اسالمی در مقابل آسیب

در حوزه  بخشیتسهیل منظوربهقاتی است که برخی از آنها از نوع تحقیقات فنی است. این مقاله چندین طرح تحقی
ها و خیرخواهی و برقراری ارتباط آسان، مستقیم، مطمئن و آبرومندانه فقرای جامعه، با اغنیا، در صدد یافتن بایسته

های توان با لحاظ رعایت بایستهاست که میگری در حوزه خیرخواهی است. نتایج تحقیق حاکی از آن الزمات تسهیل
، فرآیندها و اجرا، عالوه هاروش، هاورودیطراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی، به لحاظ اهدف، ساختارها و تشکیالت، 

بر رونق بخشی به حوزه تکافل اجتماعی سرعت انجام خیرخواهی را در جامعه تضمین نمود. روش تحقیق در این 
استفاده  فکری متخصصین امر با  ای است اگرچه از بارشکتابخانه روشبهتوصیفی و گردآوری اطالعات مقاله تحلیلی 

 مند شده است. از روش مصاحبه نیز بهره

 

 های اجتماعی، سامانه ملیگری، آسیبتکافل اجتماعی، تسهیل :کلمات کلیدي

 JEL :F50 ,L31 , R53 ,H55بندي طبقه

                                                                                                                   
  mostafakazemi@rihu.ac.ir                                 (نویسنده مسئول) و دانشگاهاستادیار پژوهشگاه حوزه  1
 srhoseini@rihu.ac.ir                                                                استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 2
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 مقدمه

آن اسالم کفالت بعضی  براساساجتماعی است که  تأمینهای )اجتماعی( یکی از پایه تکافل عمومی

از مسلمانان را بر بعض دیگر واجب کفایی قرار داده است که باید همانند التزام به سایر واجبات، در 

بینشی، به مبانی  باتوجه .(697، ص 1356)صدر،  نات خود به آن اقدام نمایندحد ظرفیت و امکا

)عمومی(را باید  اجتماعی اسالمی، تکافل اجتماعی تأمینو اهداف الگوی  اخالقی، اجتماعی و رفتاری

ای دانست که برخاسته از تمامی این اصول و مبانی است و فرد و حساب شدهممتاز، منحصربه کارراه

دیگری هیچ چیز یی که دارد هابه مزیت باتوجهکند و در این چارچوب معنا و مفهوم پیدا می صرفاً

بینیم، قرآن با عناوین متعددی مانند؛ انفاق، زکات، به همین دلیل میجای آن را پر نخواهد کرد. 

البرّ، ماعون، یی رحم، وصیت، تعاون علالمال، صلهالمال، اعطاءه، اطعام، قربانی، کفارات، ایتاءصدق

ی هاهای متنوعی مانند؛ وعده پاداشیوهش ... الحسنه، ایثار والحصاد، قرضالمعلوم، حقاحسان، الحق

اخروی، بیان آثار و برکات دنیوی، انذار نسبت به عواقب ترک انفاق، استفاده از عواطف فامیلی، قومی 

در  تأملبار انسان را به این امر مهم فرا خوانده است.  با ها دوستی و... صدو انسانی، تحریک حس نوع

برای  کارراهجایگاه تکافل اجتماعی در جامعه اسالمی فراتر از یک  درواقعتوان گفت آیات و روایات می

توان گفت این امر با هویت جامعه اسالمی پیوند خورده می یقینبهای که گونهبهاجتماعی است.  تأمین

توان میطور کلی هبای که انفاق اسالمی در آن نهادینه نشده باشد جامعه اسالمی نیست. است و جامعه

ب اسالم ی مطلوارای اهداف گوناگونی است و جامعهگفت اسالم در شئون مختلف فردی و اجتماعی د

های این عزت ترین پایهیکی از مهم طبیعتاً .(1398)کریمی و همکاران،  با عزت، مستقل و قوی است

 استقالل و قوت تکافل اجتماعی خواهد بود.

 براساساجتماعی ارائه داده بود که  تأمیندر صدر اسالم الگوی تکافل اجتماعی الگویی  موفق از 

 کفاف درآمد، بدهکاری و ورشکستگی، درکارهای مشخصی، خطرات ناشی از عدممبانی و راه

، های بعدداد. در زمانماندگی، سالمندی و از کارافتادگی و مانند آن را مورد حمایت قرار میراه

اجتماعی  تأمینفاصله گرفتن حاکمیت سیاسی مسلمانان از تعالیم اسالم، نهادهای  دلیلبهسفانه متأ

ی زندگی، به مسیر رشد هااسالمی نتوانستند مطابق با پیشرفت علوم و فنون و تحول در سایر عرصه

اجتماعی صدر اسالم  تأمیندر الگوی  .(1389 رضا،د )حسینی، سیدو بالندگی خود ادامه دهن

اجتماعی  تأمینآمد و تجربه می شماربهاجتماعی  تأمینی مردمی یکی از ارکان اصلی نظام هامشارکت

اجتماعی بدون استفاده روزآمد  تأمیندهد که امروزه فائق آمدن بر مشکل در عصر جدید نیز نشان می

های نخستین پیروزی در سال. (پذیر نیست )همانخش سوم و نهادهای خیریه امکاناز مشارکت ب

اجتماعی، دستور  تأمینانقالب اسالمی در راستای استفاده از ظرفیت امور خیریه در جهت حل مشکل 

 سرهقدسی مردمی توسط امام راحل هادهی کمکسامان منظوربهسیس کمیته امداد امام خمینی)ره( تأ
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قانون  7و  6در بندهایی از مواد  نمود. همچنینصادر گردید و خدمات زیادی را به مستمندان ارائه 

دهی اوقاف، نذورات، ی مردمی و سامانهااجتماعی بر لزوم استفاده از مشارکت تأمیننظام جامع رفاه و 

گردید. این تحقیق در  تأکیداجتماعی  تأمینصدقات و سایر وجوه شرعیه در جهت حل مشکالت 

وزه تکافل اجتماعی به رشته تحریر درآمده تا بتواند بر گری در حهای تسهیلصدد جستجوی بایسته

رو پرسش اصلی این تحقق سازوکارهای مردمی حمایت از مستضعفین جامه عمل بپوشاند. از این

گری در حوزه هایی برای تسهیلچارچوب نظری اسالم، چه بایسته براساستحقیق آن است که 

 گر در حوزه تکافل اجتماعی وجود دارد؟ ه ملی تسهیلخیرخواهی وجود دارد و آیا امکان طراحی سامان

 

 پیشینه تحقیق

اجتماعی اسالمی را بر پایه دو  تأمیننظریه اقتصادنا،  در کتاب (1408) صدر سیدمحمدباقرشهید 

 االجتماعی التکافل» درکتاب( تابی) ابوزهره اند. محمدن اعاله و تکافل عام تبیین نمودهاصل ضما

 اجتماعی، تأمین به اسالم رویکرد فقهیِ و حقوقی اخالقی، اعتقادی، مبانی تبیین از پس «االسالمفی

 اجتماعی تأمین پوشش تحت موارد با تطبیق در را اسالم تبرّعی و الزامی تکالیف مصارفِ و منابع

اجتماعی از دیدگاه  تأمین( در کتاب الگوهای 1393) رضا حسینیسید. است نموده بررسی متعارف

اجتماعی در اسالم  تأمینهای سه گانه کارراهیکی از  عنوانبهتکافل اجتماعی را  کارراهاسالم و غرب، 

( در 1383) احمد قابلآورده است.  شماربههای تدارک خصوصی و تضامن دولتی( کارراه)در کنار 

اخالق و فقه  ات،یدر قرآن، روا یامهیو ب یتیحما یهاکارراهو  ی: مبانیاجتماع تأمیناسالم و »کتاب 

استناد به  قابل ماًیمستق یاجتماع تأمین یو امداد یتیحما یمعتقد است که راهبردها «یاسالم

 دیعقد جد ایو  یاز عقود معهود شرع یکیدر قالب  زین یامهیب یاست و راهبردها ینصوص اسالم

 تأییدرا به  یاجتماع تأمینموجود  یبوده است که الگو نیبر ا یاست. تالش و رشیقابل پذ مه،یب

 و ءاحیا با است معتقد «الزکاهفقه» در کتاب( .ق1420) قرضاوی یوسفبرساند.  یاسالم یهاآموزه

 .نمود مرتفع را اجتماعی تأمین باب در معاصر جوامع مشکالت تمامی توانمی اسالمی زکات اجرای

 تجاری یهابیمه فقهی بررسی ضمن «المعاصر تأمینال ترشید و الزکاه» کتاب در( 1406) کمال یوسف

 سازیاسالمی برای زکات قابلیت از بیمه، عقد مشروعیت عدم به قول و متعارف اجتماعی تأمین و

 عثمان. است نموده دفاع متعارف اجتماعی تأمین کارکردهای تمامی داریعهده و تجاری هایبیمه

 اجتماعی تأمین قوانین «االسالمی االجتماعی الضمان: الزکاه» کتاب در ،.(ق1409) عبداهلل حسین

 بر را اسالمی اجتماعی تأمین قانون تا نموده تالش و دانسته نامناسب اسالمی جوامع برای را غربی

   «االسالمفی االجتماعی التکافل»کتاب  در ،(تابی) علوان ناصح عبداهلل .نماید ارائه و تنظیم زکات مبنای

( 1403) عباس حسن. است داده توضیح اسالمی ضوابط و احکام مبنای بر را اسالم در اجتماعی تکافل
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 الگوی بررسی و نقد به حقوقی، رویکرد یک اتخاذ با «االجتماعیه اتتأمینلل العامه النظریه» کتاب در

 پرداخته اسالمی اجتماعی عدالت چارچوب در اسالمی روزآمد الگوی ارائه و غربی اجتماعی تأمین

 آوریجمع به «اسالم در اجتماعی تأمین» کتاب در( 1365) بهادری ابراهیم و محمودی مالک .است

کاظم سید .اندنموده اقدام اجتماعی تأمین مصارف و منابع به مربوط روایات و آیات بندیدسته و

)س( پنج بر پایه روایات ائمه معصومین "معیارهای عدالت اقتصادی" رجایی در تحقیق خود با عنوان

اری صلح و معیار وسعت زندگی، عزیت پیدا کردن حق، اقامه سبک زندگی دینی در میان مردم، برقر

منان و نومیدی در میان دشمنان را به عنوان معیارهای عدالت استخراج آرامش، امید در میان مؤ

سالمی به این کارهایی جهت رسیدن جامعه اه راههای مقاله حاضر برای ارائتالش نموده است. طبیعتاً

 با ایران در اجتماعی تأمین»تحقیق خود با عنوان  در باقری و کیاءالحسینی شود.معیارها ارزیابی می

 اجتماعی تأمین الگوی گانهسه راهبردهای به نسبت یتأیید رویکردی اتخاذ با «اسالمی منابع بر تکیه

در  .اندپرداخته ایران اقتصاد در زکات و خمس ناحیه از حمایتی راهبردهای منابع برآورد به متعارف،

بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی »نامه پایاندر  مهرمحمدحسن محمدیبرخی آثار مانند 

ها ها، فرصتصنعت تکافل، ویژگی»مقاله ( در 1387) محمدمهدی عسگریو  ؛«با نظام تکافلی اسالم

های تجاری در چارچوب اسالمی تبیین بدیل برای بیمه عنوانبهصنعت تکافل  «رویشهای پو چالش

( 1398) شده است که از موضوع تکافل به معنای مورد نظر این تحقیق خارج است. حسینی و کاظمی

 ای تحت عنوان تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسالمی تحلیل نسبتاً در مقاله

اند تا تعادل در حوزه تکافل را با قاضا ارائه نموده و درصدد برآمدهثر بر عرضه و تعوامل مؤجامعی از 

 گیری از ابزارهای ریاضی و نمودار را تحلیل نمایند.تفاده از روش توصیفی همچنین بهرهاس

وقی اقتصادی تکافل اجتماعی های مثبتی پیرامون مبانی فقهی حقتحقیقات پیش گفته تالش

اند. لیکن پژوهش و الگوهای نظری نیز پرداخته کارراهند و برخی از آنها تا حدودی به ارائه انموده

حاضر از حیث نگرش عملیاتی داشتن به مبحث تکافل اجتماعی گامی رو به جلو در اندیشه تکافل 

را به  گری در حوزه تکافل اجتماعیهای تسهیلگردد عالوه بر اینکه در تالش است تا بایستهتلقی می

 شکلی کامل تبیین نماید.

 

 گران دروني در حوزه تکافل اجتماعيتسهیل

شوند و گذاری می توسط دولت سرمایهالمللی هستند که معموالًی محلی یا بینهاسازمانگر، تسهیل

طریق  کنندگان خدمات را ازتأمینگر، باشد. یک تسهیلهدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می

کند. کارکردهای میایجاد ظرفیت حمایت  های خدماتی جدید، ارتقاء تجارب مفید وانجام فعالیت

کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت تأمین تأثیرگر شامل ارزیابی خارجی دیگر یک تسهیل
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ی هاسازمانطور معمول توسط بهباشد. عمل تسهیل، کارکردی است که برای محیط سیاسی بهتر می

های دولتی باشد. ی و کارفرمایان و عاملتی غیردولهاسازمانتواند شامل گرا انجام شده و میتوسعه

یا  ها وآوردن دیتا بیسی از مجموعه خیریهعالوه بر موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم 

کنندگان در کارکردهای تسهیل عنوانبهتواند سسات خیریه نیز میای برای مؤانجام خدمات مشاوره

گری است که از متعلق به بخش گر درونی تسهیلنظر گرفت. در این قسمت مقصود از تسهیل

گران بیرونی است که با خیرخواهی است و با هدف خیرخواهی تأسیس شده است. در مقابل تسهیل

گری را به خوبی ایفا یلتواند در حوزه تکافل اجتماعی نقش تسهاند لیکن میین هدف تأسیس نشدها

 نمایند. 

رسانی نیکوکاری و خیریه، پایگاه اطالع اتمؤسسحال حاضر در ایران اسالمی شبکه ملی در

سامانه مددجویی ویکی نیکی، خانه  نهاد، مردم یهاسازمانهای کشور، سایت مرجع ها و سمنخیریه

گر در حوزه خیرخواهی انسجام بخش و تسهیلها و نهادهای خیریه ایران و طرح سایه از جمله پایگاه

 گردد:است که در ادامه به اختصار معرفی می

 

 توسعه راستای در ارتباط برقراری منظوربهاین شبکه  خیریه: و نیکوکاري اتمؤسس ملي شبکه* 

 افزایش خیریه، و نیکوکاری اتمؤسس و هاسمن هایفعالیت کیفی سطح ارتقای نیکوکاری، فرهنگ

 هایدستگاه با تعامل مشکالت، و مسائل رفع برای کارراه ادامه و شناسایی آنها، همکاری و تعامل

 مدنی جامعه برای را ارزشمندی دستاورد تواندمی آن هایفعالیت و گرفته شکل غیر دولتی و دولتی

 .باشد داشته همراه به کشور

 

 بانک ترینجامع اینکه به باتوجهاین پایگاه  هاي کشور:ها و سمنرساني خیریهپایگاه اطالع* 

 این از مؤثر استفاده و برداریبهره شاهد است، کشور هایخیریه و غیردولتی یهاسازمان اطالعاتی

 لیست شامل پایگاه این اطالعاتی بانک. است موضوع این موید سایت بازدید آمار که هستیم سایت

 و هالینک حوزه، هر با مرتبط یهاسازمان ها،فعالیت بندیحوزه خیریه، و غیردولتی یهاسازمان

 قرانی.  هایخانه و اتمؤسس مرتبط، پیوندهای و هاپایگاه

 

 زمینه در تخصصی هایمشاوره سایت؛ ارائه این فعالیت :نهاد مردم يهاسازمان مرجع سایت* 

 مدیریت زمینه در فنی یهامشاوره نهاد، مردم یهاسازمان حقوقی شخصیت ثبت و سیستأ فرآیند

 قوانین، هایتازه و مرتبط اداری هایبخشنامه و مقرات و قوانین زمینه در رسانیاطالع سازمان،

 و علمی مقاالت انتشار سمینار، و همایش و تخصصی آموزشی هایکارگاه زمینه در رسانیاطالع
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 فعالیت زمینه در رسانیاطالع آمار، و اطالعات دانشگاه، اساتید و نظرانصاحب دیدگاه ارائه تخصصی،

سایت قابل دسترسی  این طریق است که از...  و فنی و حقوقی یهامشاوره ارائه نهاد، مردم یهاسازمان

 خواهد بود.

 

 و مددجویان و خیرین شناسایی برای «نیکی ویکی» سامانه: «نیکي ویکي» مددجویي سامانه* 

 .است شده طراحی بگیرند، خدمات خیرین از بخواهند که هم کسانی و عزیزان این اطالعات ثبت

 سیستأ ابتدای از جامعی اطالعات و کندمی  معرفی را هاخیریه خود، اتمؤسس بخش در نیکی ویکی

 اطالعات به آسان دسترسی امکان قسمت، این در. دهدمی قرار خود مخاطبین اختیار در تاکنون،

  .است شده فراهم نیکی ویکی مخاطبین برای هاخیریه تماس

 

 و کندنمی ایجاد خیریه اتمؤسس برای اضافی تعهد هیچ ایران خیرین خانه خانه خیرین ایران:* 

 و کارها روش و اطالعات ایران خیرین خانه طریق از توانندمی خیریه اتمؤسس ،دارد گرتسهیل نقش

گردند و...  مندبهره خیریه اتمؤسس دیگر کارهای روش از و گذارند اشتراک به را خود هایتوانمندی

واند نقاط قوت تگیرد که این نهادها خود مییک از این نهادها محقق نتیجه می به فعالیت هر باتوجه

 ها باشند. خود خیریه

 

هستند که هر کدام از آنها  یتدر سطح کشور مشغول به فعال یفراوان یریهخ اتمؤسس یه:طرح سا* 

تحت  یازمندانجامع از ن یاند اما نبود بانک اطالعاترا تحت پوشش خود قرار داده یازمنداناز ن یتعداد

 یامکانات یا یرنده قرار گمؤسس ینچند یتمورد حما یازمنداناز ن یات باعث شده بعضمؤسسپوشش 

به آن نداشته باشند. از  یازیه نمؤسستحت پوشش آن  یازمندانکه ن یردقرار بگ یاهمؤسس یاردر اخت

نفر را  یک یازبا آن ن تواندیداشته باشد که م یاردر اخت یخدمت یانفر کاال  یکممکن است  یزن یطرف

طرح  در نداشته باشند. یازیخاص ن یاو هستند به آن کاال یککه نزد یازمندانیبرطرف کند اما ن

 یازمندانن یناز باعالم و  یهخدمت خود را به سا یاکاال  یه،سا یتبا مراجعه به سا تواندیم ریّخَ یه،سا

را تحت پوشش خود  یازمندکه آن ن اییریهرا به خ ریّخَ  "یهسا"به آن، فرد مورد نظر را انتخاب کند؛ 

 یازمند،آن به دست ن یدنو بعد از رس ندبرسا یازمندخدمت را به ن یاکاال  یریه،تا خ کندیم یدارد، معرف

 یسطح کشور وارد همکار یریهمرکز خ 860طرح تاکنون با  ین. اکندیموضوع مطلع م ینرا از ا ریّخَ

 ینبا ا "یهسا"را در بانک اطالعات خود ثبت کرده است.  تحت پوشش آنها یازمندانشده و اطالعات ن

 یشهرها یکار برا ینکه مدل ا "متصل کند یازمندن یازتوان توانمند را به ن"شکل گرفته است که  یدها

 یدارند، سابقه حضور در اردوها یتفعال یهکه در سا ینداشت؛ اکثر کسانوجود  ینبزرگ تا قبل از ا
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 یمتعدد هاییریهاست و خ نجامدر حال ا یکور یهامثل تهران، کمک یرا دارند؛ در شهر بزرگ یجهاد

ها به دست کمک ینوجود ندارد که ا ینانهستند اما اطم یتدر حال فعال اییرهصورت جزبه

وجود  یازمندتریاما ممکن است فرد ن شودیبرطرف م یازمندن یازن یعنیفرد ممکن برسد  یازمندترینن

 .دهندیانجام م ییشوپول یریه،اسم خ هب هایریهخ یبعض ینکها یا رسدیبه او نم یداشته باشد که کمک

دان هر در کشور وجود دارد و توان توانمن یادیز هاییاعتقادند که توانمند ینبر ا یهسا طراحانان

وجود نداشته  یازاتصال توان به ن یبرا یاست اما ابزار مناسب یآن استان کاف یازمندانن یازن یاستان برا

کردن  یسب ITانجام شده است،  یهکه در سا یکار ترینیاست. اساس ITابزار  یناست که بهتر

و درست  یعکار سر شود،یانجام نم یکار تکرار گیرد،یاطالعات است که به واسطه آن کار نظم م

 (https://sayeh.ir) .رسدیم یواقع یازمندو توان به ن شودیانجام م

 

 بیروني در حوزه تکافل اجتماعيگران تسهیل

وجود هگری در امر خیر بتسهیلان حوزه خیرخواهی با هدف گرتسهیلشایان ذکر است که برخی از 

شود تا به کند. در ادامه تالش میگر، ایفای نقش تواند در نقش تسهیلاند لیکن وجود آنها مینیامده

 ها تشریح شود:گرتسهیلاختصار این 

 

ابزاری توانمند، امور  عنوانبهآوری اطالعات و ارتباطات امروزه فن (:ITهاي اطالعات)آوري* فن

قرار داده است. فاصله  تأثیراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت 

کنند و کشورهایی های ملی خود استفاده میمحور توسعه برنامه عنوانبهآوری کشورهایی که از این فن

رو به افزایش است. اگرچه ایران در شدت کنند، بهاین پدیده استفاده نمی مناسب از صورتبهکه 

مرو کشورهای آغازگر محسوب آوری اطالعات جزو کشورهای پیشران نیست لکن در قلزمینه فن

ه کارگیری آن در حوزهاطالعات و ب آوریو توسعه فن .(1388پور و همکاران، شود )رحمانمی

افزاری الزم جهت استقرار سامانه ملی تکافل افزاری و نرمتواند بسترهای سختخیرخواهی می

 اجتماعی را در کشور فراهم آورد. 

ها و بانکداری الکترونیک عبارتست از ارائه سرویس استقرار بانکداري الکترونیک در کشور: *

های پیشرفته حوزه اطالعات و ارتباطات که نیاز به حضور فیزیکی وریآخدمات بانکی با استفاده از فن

های بانکداری الکترونیکی کشور در سه سطح برد. سیستمرا در یک شعبه مشخص از بین می مشتری

کنند. بانکداری الکترونیک شامل دهی میرسانی، ارتباطات و تراکنش به مشتریان سرویساطالع

های مرتبط با آن، وریآهای همچون بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فنشاخه

های خودپرداز، بانکداری مبتنی انکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاهب
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مخفی نیست  .(1394های الکترونیکی است )نخعی، بتنی بر شعبههای فروش و بانکداری مبر پایانه

ش خیرخواهی مستقیم به بخ صورتبهتواند های موجود در بانکداری الکترونیک میکه تمامی شاخه

های بانکداری الکترونیک و های ایجاد شده در سامانهرسانی نماید. وجود ظرفیتکشور خدمت

)شعب یک بانک(  ساتنایی)بین بانکی( و غیر های متنوع آن همچون امکان انتقال وجه ساتناییقابلیت

بسیاری از فعاالن حوزه خیرخواهی به  نماید. اخیراً تواند بستر نیکوکاری را در کشور تسهیلمی

اند. شاهد این استقبال خدمات خیرخواهی نیکوکاری از درگاه بانکداری الکترونیک توجه ویژه نموده

هایی همچون بانک تجارت و ... است که توسط نهادهای خیریه فعال کشور در حال ارائه است. بانک

ی را برای پرداخت به نیکوکاری در فضای اینترنت درنظر هاینیز از غافله نیکوکاری عقب نمانده و درگاه

اند. بانکداری الکترونیک در کشور با در اختیار قرار دادن بستری مناسب و آسان جهت تسهیل گرفته

گر در حوزه خیرخواهی برترین تسهیل عنوانبهتواند روابط مالی بین خیرین و نیازمندان می

 آفرینی کند. نقش

های اطالعاتی متنوع همچون سازمان ثبت احوال )برای وجود بانک ي اطالعاتي:هاوجود بانک *

های تکافل خانوادگی و پشتیبانی از کد تکافلی( و سازمان ثبت اسناد )برای ساخت ساخت سامانه

های مختلف سامانه گر در استقرار بخشتسهیل عنوانبهتوانند های تکافل همسایگی( همگی میسامانه

 ی کنند. نقش آفرین

 

 ي در حوزه تکافل اجتماعي در نظریه و عملگرتسهیل

ترین عناصر در حوزه خیرخواهی مؤثرترین و یکی از ضروری عنوانبهتواند گران قوی میحضور تسهیل

تواند آن مجموعه را به سرعت به اهداف ای، میها در هر مجموعهگرتسهیلایفای نقش کند. وجود این 

تواند حرکت روان چرخه از پیش تعیین شده، نزدیک نماید. ترویج این قبیل مراکز و ساختارها، می

 بخشیتسهیلشود تا چند پیشنهاد عملیاتی جهت خیرخواهی کشور را تضمین کند. در ادامه تالش می

 گردد.  به حوزه خیرخواهی ارائه

 

تأسیس این بانک حلقه وصلی است که فقدان آن  تأسیس بانک جامع اطالعات خیرین و فقرا: *

تحقق سامانه ملی تکافل اجتماعی را با موانعی جدی مواجه خواهد کرد. وجود این بانک اطالعاتی 

های تمامی برنامهند در خدمت تواگری، کارآمدتر عمل کند. تحقق این بانک، میتواند از هر تسهیلمی

های مرتبط با حوزه خیرخواهی زدایی کشور قرار گیرد و نوید بخشی برای اثر بخشی بیشتر برنامهفقر

 طوربههای اطالعاتی کشور است. باشد. تشکیل این بانک جامع، مستلزم همکاری همه جانبه مجموعه

 شکیل سریع آن خواهد بود.بانک، تضمین بخشی برای ت طبیعی عزم ایجابی حاکمیت بر تشکیل این
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تواند چرخش مالی بخش خیرخواهی کشور را تسهیل تأسیس این بانک می تأسیس بانک تکافل: *

تواند از طریق همین بانک ساماندهی گیرندگان میدهندگان و اعانهنماید. تشکیل حساب تکافلی اعانه

ند در راستای خدمت رسانی به تواو رهبری گردد. طبیعتا عوائد حاصل از حساب تکافلی افراد می

 فقرای جامعه، قرار گیرد. 

 

ای است که مقصود طراحی سامانهگر در حوزه تکافل اجتماعي:  ملي تسهیل *طراحي سامانه

های پیشرفته موجود، بستری امن برای ارتباط آسان نیکوکاران با فقرای بتواند با استفاده از تکنولوژی

رانی کشور با موفقیت به اجرا درآمده است. پیشنهاد در بخش تاکسی جامعه فراهم آورد. مشابه این

ای جامع است که توانست در مدت اندکی در بین مردم گسترش یابد، هدف از استقرار اسنپ سامانه

این سامانه ارتباط آسان و مطمئن مسافرین و رانندگان بود که با موفقیت توانست به این هدف نائل 

 صورتبهرد که توانست منافع مسافرین و رانندگان را ای رقم خوگونهبهشود. عملکرد این سامانه 

های ماهوی چه حوزه تکافل اجتماعی با حوزه نقل و انتقال مسافرین تفاوتنماید. اگر تأمینتوأمان 

ای جامع در حوزه خیرخواهی برای گیری از سامانه اسنپ، سامانهتوان با الهامدارد لیکن می فراوانی

ی تحقیق استقرار چنین سامانهاران و نیازمندان طراحی نمود. بهسان نیکوکبرقراری ارتباط مطمئن و آ

ری نوین اطالعات آوتواند عملکرد بخش خیریه را تسهیل نماید. بدون تردید با استفاده از فنجامعی می

را « تکافل اجتماعی»ای مردمی از تجهیز و تخصیص منابع بستن ابتکارات جدید، سامانهکارو به

د اختصاصی به آن طراحی نمود که بتوان تمامی نیازمندان واقعی کشور را با اختصاص یک ک توانمی

 گونه کمکی را در درون آن سامانه و با مدیریت خود کمک کنندگان انجام داد. معرفی نمود و هر

در ادامه  گری،به نقش عملیاتی شدن این پیشنهاد در بحث تسهیل باتوجهشایان ذکر است که 

قطع  از لوازم  طوربهکامل تشریح گردد.  طوربهها و الزامات اجرایی شدن آن شود تا بایستهتالش می

 ی در حوزه تکافل اجتماعی ورود بخش خیریه به عرصه تکنولوژی است که مسلماً گرتسهیلتوسعه 

 هافرصتین تهدیدات و یی را به همراه خواهد داشت و طراحان سامانه باید به اهافرصتتهدیدها و 

 توجه کافی داشته باشند.

 

 ي ورود بخش خیریه به عرصه تکنولوژي هافرصتبه حوزه تکافل اجتماعي و  بخشيتسهیل

 توسعه در مجازی فضای نوین فنون و هاروش از برداریبهره معنای به در فضای مجازی انجام کار نیک

 تا مجازی فضای .است جامعه روز نیازهای رفع جهت مختلف هایحوزه در گسترش خیرخواهی و

 افراد بین نیک کار ترویج موجب و کند مهیا نیکوکاری سازیفرهنگ برای را زمینه توانسته حدودی

مجازی، شاهدی بر این مدعا است.  فضای و اینترنت در خیریه مؤسسات فعالیت روزتوسعه روزبه .گردد
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 و مجازی هایپایگاه ایجاد با تا آورده فراهم خیریه مؤسسات برای را امکان این مجازی، فضای

 بپردازند خیریه هایکمک دریافت به برخط، هایپرداخت و اعتباری هایکارت امکانات از گیریبهره

 .(1392 زاد، مرشدی)

اختیار بخش یی است که عرصه تکنولوژی در هافرصتسرعت، سهولت و کاهش هزینه جزء اولین 

کند تا گیری از تکنولوژی، بستری را فراهم میبهره .(2002)کلوس و استیفین،خیریه قرار خواهد داد 

ات خیریه بتوانند اهداف خود را نسبت به عالم پیرامونی فراگیر کنند. عالوه بر این، استفاده از مؤسس

تواند خیرین را به افزایش شفافیت نیز میکند. امنیت و تکنولوژی ارتباط بین اغنیا و فقرا را تسهیل می

 تسهیل منظوربه متنوع افزارهایپیامکی، وجود نرم های مختلفها تشویق نماید. وجود سامانهکمک

 نیک کار حوزه در مفید مقاالت و مطالب اخبار، نشر طریق از مجازی رسانیآگاهیخیرخواهی،  فرآیند

ترویج  منظوربهاجتماعی  هایشبکه دیجیتالی در محتواهای نشر و صفحات نیکوکاری، وقف و

 خیریه، اتمؤسس مورد در جمعی آگاهی افزایش منظوربه مختلف هایسایت وب طراحی خیرخواهی،

 هایپایگاه خیر، طراحی کار انجام و رسانیکمک نوین یهافرصت معرفی خیریه و هایکمپین

ظرفیت دولت الکترونیک در گسترش امور خیریه، های نیکوکاری، استفاده از سایت وب و رسانیاطالع

گسترش فرهنگ  منظوربهای های یارانهق تجارت الکترونیکی و طراحی بازیارائه خدمات خیریه از طری

کمک  پرداخت امکان اینترنتی و صورتبه کمک پرداخت نیکوکاری در بین کودکان و نوجوانان، امکان

موبایل تنها بخشی از خدماتی است که فضای مجازی و  طریق از USSD کدهای با استفاده از

ی مختلفی را هافرصت تکنولوژی اطالعات در اختیار امر خیرخواهی قرار داده است. توسعه تکنولوژی

ی مربوط به هافرصتتوان در غالب را می هافرصتبرای گسترش خیرخواهی فراهم نموده است.  این 

 تقسیم بندی نمودی مربوط به نیکوکاران هافرصتور خیریه و ی نسبت به امهافرصتزیر ساختارها، 

 .(35-11، صص 2012)الغامدی،

 

 ي مربوط به زیر ساختارهاهافرصتالف. 

کارگیری آن جهت هوری ارتباطات و اطالعات و بآهای قرن حاضر، توسعه اعجاب آور فناز ویژگی

باشد. اهمیت خدمات تا حدی است که این بخش حدود افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می

درصدی  5/8رشد سریع سال اخیر، از  15درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی  20

اطالعات به  آوریهای صورت گرفته در فن. پیشرفت(برخوردار است )محمد شفیعی و همکاران، بی تا

خصوص در عرصه بانکداری الکترونیکی توانسته زیر ساختارهای قوی و کارآمدی را در اختیار حوزه 

 های ارتباطات مسیر نسبتاً های اطالعاتی و شبکهمثال پیدایش بانک عنوانبهخیرخواهی قرار دهد. 

همچنین کثرت  .تعالی و پیشرفت فراهم نموده استهمواری را برای حرکت بخش خیریه به سمت 
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های همکار در این وسائل تکنولوژی قابل اعتماد در سیستم بانکی، وجود فهرست کثیری از گروه

ت وسائل و ی جدید نیکوکاری در آینده و کثرهافرصتتکنولوژی، وجود تکنولوژی پیشرفته، خلق 

عات در اختیار بخش یی است که تکنولوژی اطالهافرصتای از یافته تنها گوشهادوات پیشرفته و توسعه

 دهد.خیریه قرار می

 

 نسبت به امور خیریه هافرصتب. 

یی همچون هافرصتیی را نسبت به امور خیریه ایجاد نماید؛ هافرصتتواند کارگیری تکنولوژی، میهب

ای جایگزین وسیله عنوانبه) ها، سرعت، توسعه منابعنیکوکار و امر خیر(، کاهش هزینه امنیت )برای

رسی ، توسعه نظارت و حساب، دستیابی به نیازهای امنیتی خاصبرای روش سنتی خیرخواهی(

ها، سهولت در مدیریت مالی، حفاظت از آبروی اشخاص، سهولت دسترسی به فهرست نیکوکاری

ی نیات دست آمده براهنیکوکاران و کارهای نیک، امنیت قانونی، شفافیت، وجود ثبات درآمدهای ب

خیر، گسترش گستره زمانی و مکانی، کاهش هزینه نگهداری اموال و محافظت در مقابل اتهامات وارده 

دهد اختیارکل بخش خیریه قرار می یی است که تکنولوژی اطالعات درهافرصتاز جمله 

 .(35-11، صص 2012)الغامدی،

 

 ي مربوط به نیکوکار هافرصتج. 

گسترش گستره مکانی نیکوکاری، سهولت و آسانی برای نیکوکاران، امنیت )هم از جهت نیکوکاران  

فراهم شدن فرصت خیرخواهی ) و هم از جهت نیل به اهداف نیکوکاران(، سرعت ، افزایش نیکوکاران

توسعه  ، استفاده بهتر از وقت، امکان خیرخواهی با مبالغ ناچیز،برای تعداد بیشتری از نیکوکاران(

شده دن هدف نیکوکاری و حفظ ارزش اعطایافتن وقت نیکوکار، افزایش اعتماد به کار نیک، مشخص بو

ژی ایجاد یی است که برای نیکوکاران با ورود به عرصه تکنولوهافرصتتوسط نیکوکار تنها بخشی از 

 .(35-11، صص 2012گردد )الغامدی،می

 

 هاي ورود بخش خیریه به عرصه تکنولوژي به حوزه تکافل اجتماعي و تهدید بخشيتسهیل

کند ات خیریه ایجاد میمؤسسیی را برای هافرصتچه ها اگرو الکترونیکی کمکای شبکه  آوریجمع

توان ناظر به تهدیدات ای از تهدیدات نیز مواجه است. تهدیدات مربوطه را میمجموعهلیکن همواره با 

بندی زیر ساختارها، تهدیات نسبت به امور خیریه و تهدیدات نسبت به نیکوکاران  تقسیم نسبت به

 نمود.
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 ساختارهاالف. تهدیدات نسبت به زیر

ساختی و سرعت پایین اینترنت، سختی حافظت از اطالعات شخصی افراد، باال بودن مشکالت زیر

های مورد نیاز مانند عدم فقدان برخی زیر ساختهای شبکه، عدم دسترسی همیشگی و آسان، هزینه

آمادگی مساجد برای ایفای نقش فعال در این زمینه از جمله تهدیدات زیر ساختی ورود بخش خیریه 

 به عرصه تکنولوژی است که باید در طراحی سامانه این تهدایدات را جدی تلقی نمود.

رسان، کمبود نیروی برخی از نهادهای خدمتوژی از طرف های تکنولهمچنین ضعیف بودن زیر ساخت

برای  ایت از اعمال خیریهنبودن حم های الکترونیکی، در اولیتذب کمکتوانمند در زمینه ج

در غیر وقت مناسب توسط برخی از  رسانیاطالعها، رسانیهای بانکی و ضعیف بودن خدمتیستمس

ر تکنولوژی، سختی تطابق بخش خیریه با وسائل تکنولوژی، باال بودن حقوق نیروهای متخصص در ام

ها های سنگین بر بخش خیریه توسط بانکتغیر و تحوالت سریع در عرصه تکنولوژی، تحمیل هزینه

های برای انجام ارتباطات بانکی، نیازمندی به انجام مراحل اجرائی سنگین برای تقاضای تجمیع کمک

مات الکترونیکی هنگام وارد شدن نهادهای خیریه، الکترونیکی از مقامات مسئول، باال رفتن قیمت خد

های مناسب از های مخابراتی، کمبود در جایگزینها و شرکتلزوم مشارکت نهادهای دیگر مثل بانک

ناحیه تکنولوژی، عدم دسترسی به خدمات تکنولوژی در برخی از مناطق، ضعف فرهنگی مردم در 

نولوژی، عدم مشارکت فعال سیستم بانکداری در استفاده از تکنولوژی، کمبود کارکنان بخش تک

ی بانکی، کندی در انجام اجرائیات هاسازمانهای خیرخواهانه، نیازمندی به توسعه برخی از مشارکت

ها به صورت هزینه بر بودن وصول کمکها توسط نیکوکاران درو کاهش کمککار  الزم برای این

د به عرصه تکنولوژی خواهی کشور را در صورت ورونیازمندان از دیگر تهدیداتی است که بخش خیر

 .(35-11، صص 2012کند )الغامدی،تهدید می

 

 نسبت به امور خیریه ب. تهدیدات 

عالوه بر تهدیداتی که نسبت به زیر ساختارها وجود دارد تهدیدات دیگری نیز امر خیرخواهی را تهدید 

های در شبکه اینترنت(، وجود هزینه )مثل قطعی های تکنولوژیکند؛ ضعیف بودن زیر ساختمی

های انفاق الکترونیکی، سختی دریافت گواهی امنیت سامانه برای ارائه به گزاف در تأسیس سامانه

های جدید،  ضعف فرهنگ پذیرش استفاده ها، سختی در برقراری ارتباط نسل قدیم با تکنولوژیبانک

ن تبلغیات از این وسائل در ن و پرهزینه بوداز تکنولوژی در میان کارکنان بخش خیریه، سخت بود

و ابزارها، کارگیری برخی از وسائل ههای عمومی، سخت بودن پایبندی به موازین شرعی در برسانه

های دیگر مثل بانک و دلیل هزینه بر بودن و مشارکت طرفهگیری مستقل بعدم توان تصمیم

های دولتی مربوطه، انجام تکمیل برخی از قوانین در سازمان مخابرات، فقدان مقررات دولتی و عدم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-876-fa.html


 19         1399 پاییز، سي و دومفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

ها و نیازمندی به اجرائیات روتین هنگام تقاضای موافقت برای استفاده از تجمیع الکترونیکی کمک

اعظمی بخش  عنوانبهتوان حساسیت را می دلیلبهحصول موافقت برخی از نهادهای رسمی مرتبط 

 .(35-11، صص 2012الغامدی،از این تهدیدات معرفی نمود )

 

 ج. تهدیدات نسبت به نیکوکار

عدم استمرار ارتباط در اثر ضعیف بودن ارتباط متقابل و مستقیم با نیکوکاران، مخفی کردن اطالعات 

های اطالعاتی، سخت قانع شدن برخی از نیکوکاران در انجام نیکوکاران توسط برخی از بانک

های الکترونیکی، محدودیت نقل و انتقاالت به مبالغ مشخص به جهت وجود سقف پرداخت، پرداخت

عدم اعتماد برخی از افراد به وسائل و تجهیزات تکنولوژی، فزونی تقاضا بر عرضه، فقدان فهرستی 

ای از تهدیدات ورود تکنولوژی در ی از نیکوکاران بزرگ تنها گوشهکامل از نیکوکاران و نبود فهرست

 .(35-11، صص 2012خش خیریه، نسبت به نیکوکاران است )الغامدی،ب

 

 در حوزه تکافل اجتماعي گرتسهیلهاي طراحي سامانه ملي بایسته

را  یتجار یهامهیدر چارچوب فقه اهل سنت که ب یاسالم یاز کشورها یبرخ ریاخ یهاسال در

اند نموده جادیا یاسالم مهیارائه خدمات ب منظوربهبه نام تکافل را  یاتمؤسس کند،یم ینامشروع تلق

ات مؤسس یاز برخ یجدا- نهیزم نیاست. در ا مزبور یمعناما از تکافل متفاوت از تکافل به منظور

 یتوجهکنون ابتکار قابلتا -مردم نهاد گریات دمؤسس یو برخ« ره»ینیامداد امام خم تهیمانند کم

با استفاده  توانیم ،یاسالم کارراه نیروزآمد ا تیریمد منظوربه رسدیم نظربهصورت نگرفته است و 

اوقاف  ه،یریخ یهاسازمان، هاخانواده افراد، متشکل از یاشبکه ی،و مطالعات کارشناس یاصول اسالم زا

جهت  تکافل، سامانهبه نام  ،یو مل یامنطقه ،یخانوادگ وستهیو... را در سطوح مختلف و به هم پ

تکافل اجتماعی  سامانه ملی یدر طراح هاقبل از بیان بایسته نمود. یطراح های اجتماعیکاهش آسیب

 توجه نمود. یبه چند نکته اساس دیبا

است و  یو اخالق یمانیجنبه ا یدارا شتریاحکام تکافل، که ب یفقه تیبه ماه باتوجه أ

تکافل  ییوجود دارد، مناسب است، سازوکار اجرا یکارراه نیکه در پشت چن یافلسفه

قطع ارتباط با دولت  یامر به معنا نیا لبتهخود را حفظ کند. ا یمردم تیحداالمکان ماه

امکان را به آن خواهد داد  نیحال استقالل نهاد تکافل از دولت ا نیاما با ا ستین یاسالم

 آن بشتابد. یارینظارت داشته و در صورت لزوم به  زیدولت نکه بر کار 
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فوق العاده صله  تیو اهم یشاوندیو خو یاسالم بر حفظ روابط خانوادگ تأکیدبه  باتوجه ب

)االقرب فاالقرب( لحاظ  یامنطقه ،یلیفام ،یخانوادگ یوندهایپ دیتکافل با یرحم، در طراح

 خود فراهم شود. کانیمردم به نزد ییهدفمند وجوه اهدا صیشود و امکان تخص

هریک از اعضای  تواند بهرعایت اصول سهولت و شفافیت، سامانه ملی تکافل می منظوربه ت

ها کننده( یک حساب ملی تکافلی اختصاص دهد که کمکخود )اعم از اعطاکننده و دریافت

 صورتبهرا  توانند انفاقات خودکنندگان میصورت اعطااز آن طریق انجام شود. در این

ساالنه، ماهانه و یا روزانه و ... به این حساب منتقل کنند و در وقت تصمیم به تخصیص 

با در دست داشتن کد تکافلیِ نیازمندِ مورد نظر از طریق شبکه بانکداری  وجوه، صرفاً

الکترونیک، اقدام به کمک نمایند و گیرنده کمک نیز از طریق پیامک از واریز وجه به 

 حساب خود مطلع شود.

بخش  صی( مناسب است، تخصدی)اعطاء بال میبه انفاق مستق اتیروا تأکیدبه  تیبا عنا ث

 ازمندانین ییشناسا یخودش باشد که از طرف اریهر کس در اخت ییجوه اهدااز و یتوجهقابل

 زهیخود انگ یهاآثار کمک میکنندگان با مشاهده مستقاعطا گریو از طرف د دینما لیرا تسه

 کنند. دایپ یشتریب

و مقامات  یمحل نیمردم مناسب است معتمد شتریجلب اعتماد و مشارکت ب منظوربه ج

 داشته باشند. یمؤثرسامانه تکافل مشارکت  یامنا أتیدر ه یمذهب

 یدولت اسالم ،یدولت یهاکارراهبا  سهیمنحصر به فرد تکافل در مقا یهایژگیبه و تیبا عنا ح

افراد  اتیاز مال یپرداخت بخش ن،یو تحت ضوابط مع یکارشناس یهایپس از بررس تواندیم

 یاجتماع تأمین نهیدولت در زم فهیکه وظ نیکار ضمن ا نی. ادینما زیسامانه را تجو نیبه ا

 را نخواهد داشت. یستان اتیمال یخواهد کرد آثار ناکارآمد ترکرا سب

سازی دقیق و همه جانبه از برای تشویق کمک به اقوام وخویشاوندان و همسایگان فرهنگ خ

 ها و فضاهای مجازی، مساجد و ائمه جمعه و ...  انجام گیرد. ها، رسانهطریق خبرگزاری

های جمعی و سایر وسائل ارتباطی، این فرهنگ را در مردم نهادینه همچنین از طریق رسانه د

خود را از طریق این سامانه در اختیار مستمندان قرار دهند و کمک های کنیم که کمک

 آنها به متکدیان خیابانی تنها معرفی آنها به این سامانه باشد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            14 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-876-fa.html


 21         1399 پاییز، سي و دومفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

طراحی سامانه جامع اینترنتی و تخصیص کد و حساب ملی تکافل به آحاد کمک گیرندگان  ذ

این طرح است که  ات خیریه، یکی از لوازم حتمی برای اجرایمؤسسها و کنندهو کمک

عالوه بر اینکه باید از تمامی نفوذها در امان باشد باید بتواند تمامی نیازهای این طرح را 

 تحت پوشش قرار دهد.

ات خیریه و مؤسسپس از بارگذاری سامانه بر روی اینترنت، باید خیرین، فقرا، مساجد،   ر

اطالعات الزم را ارائه نهادهای مردمی هر یک از درگاه مخصوص خود وارد سیستم شده و 

 و یا دریافت نمایند. 

های مربوط توان در قالب بایستهتماعی را میدر حوزه تکافل اج گرتسهیلهای سامانه ملی ایستهب

 یندها  و اجرا مورد بررسی قرار داد.ها و فرآها، روشتشکیالت، ورودی ساختار و به اهداف،

 

 هاي طراحي به لحاظ اهداف بایسته

 پذیرد.نیل به اهداف ذیل انجام می منظوربهطراحی سامانه ملی تکافل 

 های اجتماعیاستفاده از ظرفیت تکافل اجتماعی برای کاهش آسیب .1

 ایجاد چتر حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه در راستای اهداف اسالم .2

 کمک به رفع معضالت اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی  .3

 گری در جامعهیری جهاد عمومی برای زدودن فقر و امحاء تکدیگسازی برای شکلفرهنگ .4

 ارتباط آسان، مطمئن و همراه با اعتماد افراد ثروتمند با فقرای جامعه .5

سازی برای ارتباط بیشتر مردم با مسجد در زدودن فقر و حل مشکالت اجتماعی بستر .6

 رفع مشکالت محله خصوصاً

 خصوصی و دولتی در ریشه کن کردن فقر و بیکاریگیری از نهادهای موجود اعم از بهره .7

 های اقتصاد مقاومتییکی از مؤلفه عنوانبهکمک به تحقق عدالت اجتماعی  .8

 کمک به ترویج سبک زندگی اسالمی .9

 نوع دوستی در جامعهدلی و همایجاد و تقویت روحیه هم .10

 ها در اسالممحور اساسی فعالیت عنوانبهتقویت جایگاه مساجد  .11

 آنها یو سامانده هیریخ مؤثر ینهادها ییجامع شناسا گاهیپا لیتشک .12
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 لحاظ ساختار و تشکیالتهاي طراحي  بهبایسته

هیأت امنایی اداره گردد. هیأت  صورتبهبه مردمی بودن باید  باتوجهسامانه ملی تکافل اجتماعی 

های امنای سامانه از افرادی مانند نمایندگان مراجع عظام تقلید، ائمه جماعات، اصناف بازاریان، هیأت

 مذهبی، انجمن کارفرمایان، دفتر تبلیغات و نظام پزشکی می تواند متشکل شود.

اشراف مدیر عامل سه معاونت پذیرد که باید تحت امور عملیاتی طرح توسط هیأت مدیره انجام می

 تبلیغات، اجرایی و مالی شکل گرفته و بر کلیه امور عملیاتی نظارت نمایند.

 

 هاهاي طراحي به لحاظ وروديبایسته

 کنندگان و منابع تقسیم نمود:توان به مشارکتمی های این سامانه راورودی

شوند. حقوقی تقسیم میی و کنندگان حقیقکنندگان، به دو دسته کلی مشارکتمشارکت

 )نیازمندان(، دهندگان کمک توان شامل سه گروه گیرندگان کمککنندگان حقیقی را میمشارکت

)متوسطین( تقسیم نمود.  )نیکوکاران( و کسانی که به نیازمندان جامعه التفاتی ندارند

 شوند. کنندگان حقوقی خود بر دو گروه مردم نهاد و شبه دولتی تقسیم میمشارکت

گردد؛ منابع نقدی تقسیم میها به دو دسته منابع نقدی و غیراین سامانه از منظر منابع و کمک

های نقدی این طرح شامل وجوه خیرین )همچون صدقات و انفاقات( و وجوه نهادهای مذهبی و تشکل

تواند دولتی و مردمی میها، نهادهای دولتی، شبهآمد تشکلباشد. همچنین بخشی از دراجتماعی می

تواند تضمینی برای وجود پشتوانه قانونی می در اختیار سامانه ملی تکافل اجتماعی قرار گیرد. طبیعتاً

نقدی اتکای اجتماعی باشد. در بخش منابع غیر چنین درآمدهایی برای سامانه ملی تکافلحصول این

توان از آن شود که میاین طرح به خدماتی است که از ناحیه خیرین به نیازمندان اختصاص داده می

تواند شامل همه انواع خدمات )آموزش، )تخصیص زمان( یاد نمود که می تحت عنوان نذر خدمت

 تأمینتواند منبع خوبی برای های جنسی( میدرمان، فنی و...( باشد. همچنین نذورات کاالیی)کمک

 نیاز نیازمندان تلقی گردد.
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یافته های تخصیصو همچنین یارانهشود تخفیفات مالیاتی که دولت برای نهادهای خیریه قائل می

 به حوزه خیرخواهی می تواند از منابع مالی این مدل تلقی گردد.

 

 هاروشلحاظ بهبایسته هاي طراحي 

روش -1ارزیابی قرار داد ورد بررسی و توان از دو منظر مها این سامانه را مییندها و فرآاز منظر روش

های اعطاء به فقرا؛ در شناسایی فقرا ابتدا ورود اطالعات فقیر در سامانه توسط روش-2شناسایی فقرا 

ت امنای ون مسجد ثبت شده سپس با کمک هیأخود فقیر یا توسط نهادهای مذهبی محلی همچ

گیرد. در اعطا به فقرا می مسجد و امنای طرح میزان فقر و میزان نیاز مورد تحقیق و بررسی قرار

ورودیها 

مشارکتکنندگان

حقیقی

نیازمندان

خیرین

متوسطین

حقوقی

نهادهاینیمهدولتی

نهادهایمردمی

منابع

وجوهنقدخیرین

کمکهایجنسی

درآمدهای
سرمایهگذاری

تخصیصزمان

وجوهدفاترمراجع

یارانههایدولتی

تخفیفهای
مالیاتی
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هایی همچون کمک بالعوض، وام و اعطاء در مقابل خدمت بهره جست. پیرامون روش توان از روشمی

ای طراحی نمود که پس از مشخص شدن میزان نیاز فقیر، گونهبهتوان سامانه را اعطا به فقرا، می

رسانی به فقرا ان در جریان میزان کمکحو نیکوکارهرگونه دریافتی وی در سامانه ثبت گردد و بدین ن

ند فقرای دیگری را در اولویت توانقرار خواهند گرفت. در صورت تکمیل مقدار نیاز فقیر،  نیکوکاران می

یندها بایست است اینکه تمامی فرآ تأکیدرسانی خویش قرار دهند. آنچه که در این طرح مورد کمک

 ی باشد.کامل منطبق بر اصول و قواعد اسالمطوربه

 

 
 

 لحاظ فرآیندهابایسته هاي طراحي به

یند و پروسه رساندن یک فقیر را به مرز خود کفایی و خروج از دایره فقر در سامانه ملی شکل زیر فرآ

 دهد. تکافل اجتماعی نمایش می

بهلحاظروشها

روشخدمترسانی

بهرهمندیازفنآوری
اطالعات

خدماتخانهبهخانه

روشهایاعطاو
دریافتکمک

کمکبالعوض

وام

درمقابلخدمت

روششناساییفقرا

نهادهایباالدستی

...سازمانهدفمندیو

هیأتامنایمساجد
محل

تالشنیکوکار

خوداظهارینیازمند
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 بلی

 فقیر

 دارسرپرست
سرپرست 

 خانوار خانوار

 بلی

 بلی

 خیر خیر

 سالم

 خیر

 معتاد

 خیر

نیازمند کمک 

 درمانی

نیاز به 

 پرستار
 خیر

نیاز به 

مشاوره و 

 دارو
 خیر

 بلی

با انگیزه 

 ترک

 معرفی به بهزیستی

 

 خیر
معرفی به 

 مراکز مشاوره

 

 بلی

معرفی به 

مراکز خیریه 

 پزشکی

 

بلی

معرفی به مراکز 

 خیریه مرتبط

 

معرفی به مراکز 

 و درمان مشاوره

 

 بلی

معرفی به 

مراکز ترک 

 اعتیاد

 

 خیر

در اثر کهولت سن یا 

 بیماری مستمر

معرفی به 

نهادهای خیریه 

بزرگ مثل کمیته 

 امداد

 

 خیر بلی

در اثر طفولیت یا 

 معلولیت

 بلی

دارای ایده و 

 حرفه

 بلی

 خیر

 بلی

دارای پس انداز 
برای مصرف  تا 

 زمان خود کفایی 

معرفی به 

مراکز فنی 

 ایحرفه

 

 بلی

معرفی به 

 مراکز کاریابی

 

 خود کفایی

 

معرفی به 

برای  بانک

 اخذ وام

 

 توانایی کار

 

 خیر

 بلی
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از لحاظ  در این جریان فقیری که فقر او اثبات شده است اگر سرپرست خانوار باشد، سبز پررنگ:

انداز برای مصرف تا جسمی سالم باشد، توانایی کار داشته باشد، دارای ایده و حرفه باشد و دارای پس

زمان رسیدن به خود کفایی باشد باید به مراکز کاریابی معرفی گردیده تا آنها برای او شغلی پیدا کرده 

 و او را به مرز خودکفایی برسانند.

کفایی متفاوت ر نقض گردد مسیر حرکت به سمت خودفوق الذک در صورتی که هر یک از شرائط

خواهد شد لذا شرائط را به ترتیب از آخر، یکی پس از دیگری نقض کرده و حرکت به سمت خود 

 کنیم. کفایی را تشریح می

انداز برای مصرف تا زمان ز همه شرائط باشد لیکن مقداری پسالذکر حائاگر شخص فوق آبي:

الحسنه معرفی گردد تا پس از اید به بانک برای دریافت وام قرضنداشته باشد، بیافته شدن شغل 

 یافتن شغل و خود کفا شدن آنرا بازپرداخت نماید.

ای کشور معرفی شود تا برده فاقد ایده و حرفه بود باید به مراکز فنی و حرفهحال اگر نام زرد:

انداز کافی در زمان کاریابی بود به مراکز کاریابی پس از فراگیری شغل اگر دارای پس شغلی را فرا گیرد

معرفی می شود تا برایش شغلی فراهم شده و به خودکفایی نائل گردد ولی اگر فاقد پس انداز بود پس 

 گردد.الحسنه به مراکز کاریابی معرفی میام قرضاز معرفی به بانک و دریافت و

اگر فقیر، سرپرست خانوار، سالم فاقد توانایی کار بود اگر این فقدان ناشی از کهولت  خاکستري:

  .گرددسن یا بیماری مستمر باشد به کمیته امداد امام خمینی ره یا خیریه های همسو معرفی می

ی اگر این فقدان توانایی ناشی از طفولیت و یا معلولیت باشد باید به مراکز بهزیستی معرف نارنجي:

 شود تا وی را تحت پوشش خود قرار دهند؛ 

توانند ه سن کار و یا اتمام تحصیالت، میاطفال تحت حمایت بهزیستی پس از رسیدن ب مشکي:

 وارد همین چرخه شده و به مرز خودکفایی نائل شوند.

اگر فقیر سرپرست خانوار سالم نبود حال یا بیمار است یا معتاد؛ اگر معتاد بود و  آبي پررنگ:

کفایی ی شده و پس از ترک وارد چرخه خودانگیزه بر ترک هم داشت به مراکز ترک اعتیاد معرف

گردد . اگر این شخص فاقد انگیزه ترک بود باید به مراکز مشاوره معرفی گردد تا به او انگیزه ترک می

 ند سپس به مراکز ترک اعتیاد معرفی شود و پس از ترک وارد چرخه خود کفایی گردد.ده

اما اگر این فقیر سرپرست خانوار بیمار بود یا نیازمند مخارج درمان است یا نیاز  سبز کم رنگ:

به پرستار دارد و یا نیازمند مشاوره است در هر یک از این سه صورت باید وی را به مراکز خیریه 

 شوند.کفایی میبودی این افراد وارد چرخه خودط معرفی کرد. پس از بهمرتب
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شد باید سرپرست او وارد اگر فقیر مزبور سرپرست خانوار نباشد و دارای سرپرست با آبي کم رنگ:

ا باید او را به بهزیستی معرفی نمود . این شخص پس از احراز شرائط وارد کفایی شود و الّچرخه خود

 می گردد.چرخه خودکفایی 

 

 لحاظ اجرا ي طراحي بههابایسته

 های زیر است :گر در حوزه تکافل اجتماعی نیازمند برداشتن گاماستقرار سامانه ملی تسهیل

 
 

ای و میدانی مبانی نظری و کتابخانه شیوهبهدر قسمت اول که مطالعات نظری طرح است باید 

به این چارچوب، زیر  باتوجهته شود. سپس عملیاتی طرح استخراج شده و چارچوب نظری آن نگاش

ریر درآید. در افزار مناسب و جامع توسط تیم مهندسان مجرب کامپیوتر به رشته تحها و  نرمساخت

های رتبط با طرح همچون مساجد، پایگاهای طرح باید مذاکرات الزم با نهادهای ممرحله اجرای منطقه

های الزم ... انجام پذیرد و زیر ساختهای ارتباط جمعی و نهادهای خیریه مردم نهاد، رسانه بسیج،

را برای اجرای منطقه ای طرح مهیا گردد. منطقه انتخابی باید از حیث مکانی و افرادی شرائط الزم 

و نواقص میدانی انجام پذیرد  صورتبهخوردگیری ای طرح باید بازدارا باشد. پس از اجرای منطقه

ای دیگر این طرح به همین صورت انجام و نواقص ار شده مرتفع گردد. سپس در منطقهاحتمالی آشک

ای، طرح قابلیت اجرا در سطح فع نواقص  بعد از دو تجربه منطقهظاهر شده برطرف شود. پس از ر

های ت مکانیزمتوان همزمان از ظرفیتر طرح میتر و مطمئنکند. برای اجرای دقیقملی را پیدا می

توان قوانینی مند شد. برای این منظور میاسالمی، بهرهگذار در کشور،  همانند مجلس شورای قانون

از طریق مرکز تحقیقات اسالمی مجلس به مجلس پیشنهاد  کندمیکه اجرای این طرح را تسهیل 

 نمود.
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 گیرينتیجه

 باتوجهخواه جهان، کاستن فقر و ارتقاء سطح معیشت افراد است. دغدغه اصلی تمامی حاکمان عدالت

د. شوتری پیگیری میجدی صورتبهخواهی این مهم در جوامع اسالمی به رویکردهای واالی عدالت

ر ی دطوری که همبستگی اجتماعمل ایجاد همبستگی اجتماعی است بهترین عواعدالت یکی از مهم

 کنوندر ایران از انقالب اسالمی تا .(1399)سایه میری و همکاران، سایه عدالت استمرار می یابد 

زدایی انجام گرفته است که ثمرات نیکویی را نیز به همراه داشته های بیشماری در راستای فقرتالش

و تطهیر ها پیگیری شده است کاستن اختالف طبقاتی است. هدف مشترکی که در تمامی این طرح

های انجام گرفته مثمر چهره جامعه اسالمی از لوث فقر و فالکت بوده است. گرچه در مجموع حرکت

کن کردن گیری در ریشههای چشمثمر بوده و نتایج خوبی را به همراه داشته است لیکن هنوز موفقیت

منشأ این عدم های خیریه از طرف دیگر حاصل نشده است. دهی مجموعهطرف و سامانفقر از یک

در نگرش جامع باید ابعاد مختلف  توان در فقدان نگرش جامع در این حوزه جستجو کرد.توفیق را می

رخواهی است که پی ی در امر خیگرتسهیلحوزه تکافل اجتماعی بازنگری شود یکی از این ابعاد بعد 

یل به اهداف خیرخواهانه تواند مسیر نفل اجتماعی میدر حوزه تکا یگرتسهیلهای بردن به بایسته

 نظارت تحت اجتماعی، سامانه ملی تکافل اجرای و طراحی با خیریه را تسهیل نماید. نهادهای

 هایکمک خود، اعطایی وجوه تخصیص در افراد به اصلی نقش دادن و جامعه اول طراز معتمدین

 سامانه این درون در جامعه واقعی نیازمندان تأمین جهت در را ملی و ایمنطقه محلی، فامیلی،

 آن توسعه به تدریج به و نمود شروع محدود منطقه یک از ابتدا توانمی را کار این. نمایند ساماندهی

بر تبیین  تأکیداین تحقیق تالش نموده تا با  .داد توسعه تکافل ملی سامانه یک به رسیدن حد تا

های طراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی از منظر اهداف، ی در امر خیر، به بایستهگرتسهیلهای بایسته

 بخش این مجدد احیای ، فرآیندها و اجرا بپردازد. مسلماًهاروش، هاورودیساختار و تشکیالت، 

 گذارتأثیر نهادهای و مراجع سوی از فرهنگی و پژوهشی کارهای مستلزم روز نیازهای با متناسب

 هایشخصیت گروهی، هایرسانه ها،دانشگاه و علمیه هایحوزه تقلید، معظم مراجع مانند اجتماعی

  .است هنرمندان و فرهنگی
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 منابع

 ، قاهره1991االسالم، فی االجتماعیمحمد؛ التکافل ابوزهره، .1

سایه میری علی، بهاره جانی، رابطه عدالت با همبستگی اجتماعی از دیدگاه امام علی)ع(، فصلنامه  .2

 .205 -219، صفحات 1399بانکداری اسالمی، شماره سی و یکم، تابستان علمی اقتصاد و 

محمد کاظم، معیارهای عدالت اقتصادی، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسالمی، رجایی ، سید .3

 .211-232صفحات  ،1398شماره سی و یکم، تابستان 

آوری اطالعات و وسعه فنجواد، افشار ابراهیم، بررسی وضعیت تپور محمد، لیاقتدار محمدرحمان .4

 1388ارتباطات در ایران و جهان، فرهنگ مدیریت، سال هفتم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

و المساعدات  ناتی: دراسه عامه الصول التامهیاالجتماع اتینیالعامه للتام هیالنظر، عباس ،حسن .5

 منشاه :هیاالسکندر، ق1403، هیاالسالم عهیالقانون والمقارن و الشر یف قهایو تطب هیاالجتماع

 المعارف

، پژوهشگاه حوزه و 1394مین اجتماعی از دیدگاه اسالم و غرب حسینی، سیدرضا ، الگوهای تأ .6

 دانشگاه 

، دوفصلنامه جستارهای 1388مین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، ، تأدرضایس ،ینیحس .7

 11اقتصادی، ش

و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسالمی، رضا و مصطفی کاظمی، تحلیل عرضه حسینی، سید .8

 31، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، ش 1398

 کیفیت: بانکی نظام در اطالعات فناوری دلیلی، شیوا و تیموری هادی و مجید محمد و شفیعی، .9

 همایش ،( اصفهان ملی بانک مشتریان مطالعه) مشتری وفاداری و الکترونیک بانکداری خدمات

 کار و کسب هوشمندی رویکرد با اطالعات وریآفن و هاسیستم مدیریت در نوآوری

 حکمت انتشارات، 1356، اسالم اجتماعى بینش، جعفرى کریم :مترجم /باقر محمد سید صدر، .10

 ،www.abdullahelwan.netاالسالم، فی االجتماعی التکافل( تابی) علوان ناصح عبداهلل .11

 .االول االصدار التوزیع، و النشر و للطباعه دارالسالم

ق، قاهره: دارالوفاء للطباعه و 1409 عثمان حسین عبداهلل، الزکاه: الضمان االجتماعی االسالمی .12

 المنصوره -النشر و التوزیع
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 و الفرص)الخیریه الجمعیات فی الکترونیا التبرعات جمع ،(م2012) سعید خالد الغامدی، .13

 (مداد)الدراسات و لالبحاث الدولی المرکز االلکترونیه، التبرعات کتاب من فصل( التحدیات

 السنه، و القرآن ضوء فی فلسفتها و هاالحکام مقارنه دراسه: الزکاه فقه( ق 1420) یوسف قرضاوی، .14

 .العشرون و الرابعه الطبعه التوزیع، و النشر و للطباعه الرساله موسسه: بیروت

 مین اجتماعیپژوهش تأ ، مؤسسه عالی1383قابل، احمد، اسالم و تأمین اجتماعی،  .15

زاده آرانی، غایت و کارکردهای اقتصاد اسالمی در قرآن با تأکید اکبر، حسین غفورکریمی ، علی .16

بر آراء عالمه طباطبایی، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسالمی، شماره سی و یکم، تابستان 

 125-150، صفحات 1398

امین اجتماعی در ایران با تکیه بر منابع اسالمی، کیاءالحسینی، سید ضیاءالدین؛ باقری، علی، ت .17

 ، قم، معاونت پژوهشی دانشگاه مفید1381

 مطالعات مجله مجازی، فضای در اسالم جهان فراروی هایظرفیت ،(1392) علی زاد،مرشدی .18

 174 163 جدید، هایرسانه و ماهواره

تهران: انتشارات مسجد  ،1365 مین اجتماعی در اسالمحمودی، مالک؛ ابراهیمی، بهادر، تأم .19

 الغدیر

هوا، مجموعه مقاالت  های باالی آن در کاهش آلودگی، بانکداری الکترونیکی و ظرفیتنخعی، علی  .20

 1393اردیبهشت  22المللی و آنالین اقتصاد سبز، کنفرانس بین

 وفاءدارال اسکندیه، لکتبه العامه الهیئه المعاصر، التامین ترشید و الزکاه( 1406) کمال یوسف .21

 .االولی الطبعه المنصوره، -التوزیع و النشر و للطباعه

22. https://sayeh.ir  
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