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مقدمه 
با افزایش جمعیت سالمندان ،یکی از چالشهای پیش روی صندوقهای بازنشستگی،
پیشیگرفتن تعداد مستمریبگیران از تعداد شاغالن است .با این وضعیت ،صندوقهای
بازنشستگی از نوع مزایای معین با مشکل جدی مواجه خواهند شد؛ چراکه تعهدات طرح
ثابت ولی تعداد مشترکین رو به کاهش است .در این نوع طرحها برای تعیین مزایای نهایی
که اعضای طرح مستحق دریافت آن هستند از یک فرمول خاص استفاده میشود .این
فرمول ،عموماً تابعی است از متوسط حقوق پرداختی در سالهای پایانی یا کل سالهای
خدمت و سنوات خدمت عضو و همچنین یک عامل ضریبی یا درصدی (نرخ تعهدی)
است .این نوع طرح برای کارفرمایان بزرگ دارای کارکنان باثبات ،مناسب است و ازآنجاکه
ریسک مدیریت و سرمایهگذاری بهطور کامل متوجه بانی طرح است ،کارفرما در
92

تصمیمگیریهای اساسی مانند نوع مزایا نقش تعیینکنندهای دارد؛ هرچند به دلیل
مشکلبودن تعیین دقیق بدهیها و تعهدات طرح در قبال اعضای طرح ،جابهجایی و انتقال
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افراد بهسختی امکانپذیر است و از سویی تعیین قیمت تمامشده و هزینههای طرح برای
متولی یا کارفرما بسیار دشوار است (.)Blake, 2006, pp. 192-193

طرحهای بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکالت جدی مواجهاند که
بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبهرو میکند؛ ازاینرو در
بسیاری از کشورها از طرحهای بدیل همچون طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین
( )Defined Contributionاستفاده میشود .این طرحها بر اساس حق عضویتهای
پرداختی به حسابهای انفرادی و بازده سرمایهگذاری بر موجودی این حسابها (سود و
زیان) فعالیت مینمایند .در این نوع طرحها ،حق عضویتهای پرداختی به حساب افراد
واریز شده و به سرمایهگذاری با استفاده این حساب اقدام میشود و سود یا زیان حاصل از
سرمایهگذاری به صورت دورهای در این حساب لحاظ میشود .طرحهای مشارکت معین
قابلیت جابهجایی مزایا را فراهم میآورند تا اگر فرد به علت تغییر شغل یا بازنشستگی
خواستار ترک کارفرما باشد ،طرح ،مزایا را بهطور کامل با برداشت از حساب انفرادی افراد
پرداخت نماید .در خصوص توجیهپذیری مالی جایگزینی طرحهای مزایای معین با

طرحهای مشارکت معین میتوان مزایای سیستمهای اندوختهگذاری کامل و طرحهای
بازنشستگی مشارکت معین را در موارد زیر برشمرد:


حسابهای انفرادی کامالً اختیاری میباشند.

 اعضای طرح از مالکیت انفرادی منتفع شده و بر منابع صنندوقهنای بازنشسنتگی
خود نظارت دارند.


با ایجاد و گسترش اینگونه صندوقهنا ،فرهننگ پن انندازکردن در مینان منردم
افزایش یافته و انباشت پ اننداز و ثنروت در نهاینت موجنب توزینع عاد ننهتنر
مالکیت ثروت و سرمایه برای کارگران با درآمد متوسط میشود.

 افزایش پ انداز و سرمایهگذاری ناشی از حسابهای انفرادی منجنر بنه افنزایش
رشد اقتصادی شده که این نیز به نوبه خود ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و بهتنر،
افزایش دستمزدها و در کل افزایش درآمد ملی را به دنبال دارد.
با مشارکت معین جزء مفروض تلقی شده و در مقاله حاضر تمرکز بر بررسی فقهی
ضمانت در این نوع طرحها میشود .شایان گفتن است امکانسنجی پیادهسازی طرحهای
بازنشستگی با مشارکت معین در ایران در تحقیقهای متعدد مطالعه شده (جلیلی/1331 ،
چهارمحالی /1333 ،اسکندری و دیگران /1311 ،اکبرپور روشن و نیکپور /1312 ،زادهغالم)1331 ،

و پیشنهاد عملیاتی آن نیز در یکی از گزارشهای تحقیقی صندوق بازنشستگی کشوری
ارائه شده است (روغنیزاده.)1331 ،

ازآنجاکه سرمایهگذاری در طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین بسته به میزان درجه
ریسکگریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت میپذیرد ،بر خالف طرحهای با
مزایای معین که ریسک سرمایهگذاری بر عهده کارفرماست در طرحهای با مشارکت معین،
ریسک سرمایهگذاری بر عهده اعضا میباشد .در نگاه اول سازوکار این طرحها چنین
مینماید که چون ریسک سرمایهگذاری بر عهده اعضای طرح است ضمانتی برای
سرمایهگذاری وجوه وجود ندارد ،اما ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع
طرحهای بازنشستگی اقداماتی انجام شده ،در این تحقیق به دنبال بررسی فقهی آن هستیم.
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با توجه به محدودیتهای تحقیق ،توجیهپذیری مالی و اقتصادی طرحهای بازنشستگی
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بنابراین هدف از انجام این تحقیق «امکانسنجی فقهی ضمانت طرحهای بازنشستگی با
مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» میباشد؛ ازاینرو سؤال اصلی تحقیق عبارت
خواهد بود از اینکه «آیا ضمانت در طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین از نظر فقه
امامیه جایز است؟» برای پاسخ به این سؤال در تحقیق پیش رو از روش اجتهاد
چندمرحلهای استفاده خواهد شد.

بررسیپیشینهتحقیق 
بهطورکلی در حوزه بررسی فقهی طرحهای بازنشستگی مطالعه خاصی انجام نشده است.
درباره تحقیقات مرتبط با مطالعات فقهی در مباحث بازنشستگی تنها میتوان به چند مورد
از مقا ت بیمه عمر و تکافل اشاره کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد:
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سعدی و میرزاخانی ( )1315در مقاله «صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی»
بر مبنای دیدگاه عدم توقیفیبودن عقود ،بیمه عمر را به عنوان عقدی مستقل ،بر عمومات و
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اطالقات ادله صحت عقود عرضه نموده و در ضمن بیان مبرابودن از موانع صحت عقود ،به
بررسی شبهههایی مانند غرر ،تعلیق و ربا در بیمه عمر پرداخته و چنین نتیجهگیری
مینمایند که عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش است و هیچ
یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد.
عسگری و اسمعیلی گیوی ( )1333در مقاله «تحلیل نظری ساختار بیمههای عمر در نظام
تکافل و بیمه متعارف» با بررسی عناصری همچون ربا ،غرر ،قمار و أکل مال به باطل که
عمدتاً از سوی اهل تسنن در مورد بیمههای عمر رایج مورد اشکال است ،عالوه بر پاسخ به
این شبهات ،به مزایای الگوی تکافل پرداخته و بیان میدارند که ارائه محصو ت تکافل در
کنار بیمههای عمر میتواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک نماید.
احمد مانجو ( )Manjoo, 2012در مقاله «اصالحات قانونی انگلستان در حوزه
بازنشستگی و فرصتهای پیش رو برای صندوقهای بازنشستگی اسالمی» بیان میدارد:
مقررات انگلستان در حوزه بازنشستگی برای پاسخگویی به جمعیت مسلمان این کشور
امکان بهرهمندی از صندوقهای بازنشستگی اسالمی را پیشبینی کرده است .این مقاله ابتدا
به بیان مفهوم صندوق بازنشستگی اسالمی پرداخته ،سپ

برخی مسائل فقهی پیش روی

این موجودیت جدید را بیان میکند .مهمترین مسائلی که نویسنده در اینباره ذکر میکند
عبارتاند از .1 :کیفیت برخورد فقه اسالمی با نحوه محاسبه وجوه یک کارمند عضو
صندوق بازنشستگی هنگامی که قبل از موعد بازنشستگی فوت کند؛  .5لزوم سرمایهگذاری
منابع صندوقهای بازنشستگی اسالمی در طرحهای و پروژههای مشروع؛  .3مفهوم سالواره
که در پایان عضویت فرد در صندوق بازنشستگی و هنگام شروع دوران بازنشستگی مطرح
میشود و اینکه چنین مفهومی سابقه قبلی در آموزههای اسالمی ندارد؛  .1ازآنجاکه ساختار
طرحهای بازنشستگی متعارف در چارچوب فقه اسالمی نمیگنجد ضرورت دارد
صندوقهای بازنشستگی اسالمی در قالبهای جدید مثل تبرع در تکافل ساختاردهی شود.
علوی رضوی ( )1333در مقاله «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه» با توجه به
اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختالف آرای فقهی موجود در اینباره ،ادله موافقان و
مخالفان را نقد و بررسی نموده و نشان میدهد که اگرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه
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را نزدیک به قرض میکند ،اما به جهت تفاوتهای ماهوی دو عقد تبدیل به قرض
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نمیشود .همچنین مهم ترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه ،روایتهای
خاص وارده در اینباره بوده و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نمیباشند.
همانطورکه مشاهده میشود ،در هیچ کدام از مطالعههای پیشگفته بهطور آشکار به موضوع
ضمانت در طرحهای بازنشستگی پرداخته نشده است .از این جهت بررسی فقهی ضمانت در
طرحهای بازنشستگی مشارکت معین تحقیقی نو و بدیع مینماید .در ادامه ابتدا ضمن مروری
مختصر بر ادبیات ضمانت طرحهای بازنشستگی ،به بررسی فقهی تضمین در طرحهای
بازنشستگی با مشارکت معین پرداخته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مسائل
شرعی پیش روی این مسئله ارائه خواهد شد.

ضمانتطرحهایبازنشستگی 

سیستم بازنشستگی با مزایای معین در بسنیاری از کشنورها بنا وجنود شنرایط نامسناعدی
همچون افت بازار سهام ،پایینآمندن ننرخ بهنره ،ناهماهننگبنودن تعهندات و داراینی هنا،
اندوخته گذاری کمتر ،افزایش جمعیت سالخورده ،رسواییهنای منالی و افنزایش خسنارات
وارده به سیستمهای بازنشستگی ،با چالش های جدی مواجه است .اینن مسنائل بنه عنالوه

بحرانهای مالی اخیر ،در مجموع انگیزهای جهت هدف قراردادن موضنوع تضنمین مزاینای
بازنشستگی در مباحث سیاستگذاری بوده است (قاسمی وانانی و جلیلی.)1331 ،

یکی از د یل ایجاد صندوقهای ضمانت مزایای بازنشستگی «زیر سؤال بودن
موجودیت کارفرما تا انتهای طرح بازنشستگی» است .در بسیاری موارد که کارفرما به د یل
مختلف دچار ناتوانی مالی میشود ،این سؤال ذهن کارکنان را به خود مشغول میکند که
آیا اساساً کارفرما و صندوق بازنشستگی تا زمان سررسید تعهدات بازنشستگی باقی خواهند
ماند؟ ازاین رو وجود یک شخصیت مستقل که مزایای طرح بازنشستگی را ضمانت کند،
میتواند برای چنین کارکنانی سبب اطمینان خاطر گردد .بهطورکلی یکی از کارکردهای
صندوقهای ضمانت در بخشهای مختلف همچون ضمانت سپردهگذاری یا بیمهها ،رونق
بازار بوده است .به همین ترتیب به منظور پشتیبانی فعالیت در چنین بازار آسیبپذیری
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صندوقهای ضمانت مزایای بازنشستگی ،موجبات اطمینان خاطر کارکنانی را فراهم
میآورد که در صورت عدم وجود چنین ضمانتی ،همواره نگران بهرهمندی از مزایای
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بازنشستگی خویش هستند.
از دیگر د یل ضرورت وجود صندوقهای ضمانت بازنشستگی ،مبحث متنوعسازی
است .کارکنان عضو طرح بازنشستگی دستمزد جاری و درآمد بازنشستگی خویش را از
یک محل دریافت میکنند؛ بنابراین این افراد کامالً به کارفرمای خویش وابسته بوده و در
صورت ورشکستگی آنان از هر دو جهت آسیب خواهند دید .تئوری پرتفوی در این ارتباط
بیان میدارد که به منظور رویارویی با ریسک باید متنوعسازی بین طبقات مختلف داراییها
و اوراق بهادار صورت گیرد .با این حال برای کارکنان ،متنوعسازی ریسک حاصل از
دستمزد جاری و آینده که از یک محل تأمین میشوند ،بسیار مشکل است .از طرفی اکثر
این افراد تجربه و تخصص کافی جهت مصونماندن از ریسک را ندارند؛ ازاینرو وجود
ضمانت برای طرح های بازنشستگی تک کارفرما ،برای کارکنان و اعضای طرح از این حیث
هم اطمینانبخش خواهد بود (همان).

راهکارهایمقدمبرضمانتطرحهایبازنشستگی 

.1
اگر سیستمهای بازنشستگی ساختار مناسبی داشته باشنند منیتنوان اههنار کنرد کنه وجنود
طرحهای ضمانت مزایای بازنشستگی غیرضروری اسنت؛ بنه عننوان مثنال بنا فنراهمبنودن
اطالعات مناسب جهت برقرارنمودن تناسب بین دستمزدهای جاری و آینده در طرح های با
مزایای معین تا حد زیادی میتوان از کسریهای فزاینده این طرحها جلوگیری نمود.
از سوی دیگر با اعمال و تحقق مقررات و رویههای تخصیص دارایی ( Asset

 )Allocation Rulesتعهدات بازنشستگی کامالً ایمن خواهند بود .به عالوه تعهدات
بازنشستگی دارای اولویت پرداخت در زمان ورشکستگی ( )Bankruptcy Priorityو یا
دارای حق اولویت بستانکار ( )Secured Creditor Rightمیباشند؛ بنابراین در زمان وقوع
ورشکستگی این تعهدات پیش از سایر بستانکاران پوشش داده خواهد شد.
روش جایگزین دیگر جهت ضمانتنمودن مزایای بازنشستگی وضع قوانین دقیق
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است اطمینان از اندوختهگذاری کامل طرحهای بازنشستگی به د یلی ن همچون
نادرستبودن فرضیات اکچوئری در نرخهای بازدهی سرمایهگذاری پایین ،یا نبود ابزارهای
پوشش ریسک صندوق یا عدم پرداخت سهم کارفرما به دلیل مشکالت مالی و  ...ن
غیرممکن باشد ،اما باید قبول کرد که اگر اندوختهگذاری طرحهای بازنشستگی با دقت با
و بر اساس اصول و قواعد معقول صورت پذیرد ،مشکل کسری طرحهای بازنشستگی تا
حد بسیار زیادی برطرف خواهد شد؛ بهطوریکه شاید نیازی به ضمانت مزایای
بازنشستگی وجود نداشته باشد.
زمانی که مؤسسات وارد تعهدات بلندمدت میشوند ،استراتژیهایی که توانایی مؤسسه
را در ایفای تعهدات ضمانت کند ،اهمیت مییابند ( .)Chen & Clever, 2015دراینراستا
سه سازوکار اصلی برای ایمنی طرحهای بازنشستگی وجود دارد ( Broeders & Chen,

:)2013
الف) الزامات کفایت منابع ( :)Solvency Requirementsاین مقررات طرحهای
بازنشستگی را ملزم به اندوختهگذاری قابل قبول و نگهداری ذخیره از محل بازدههای بیش
از انتظار می نماید .صندوق بازنشستگی در این سازوکار ،ریسک را با اشخاص

برونسازمانی به اشتراک نمیگذارد ،بلکه داراییهای بیشتری نسبت به تعهدات به عنوان
یک ابزار ضربهگیر ( )Bufferنگهداری میکند .نمونههایی از این مقررات در دانمارک و
هلند یافت میشود.
ب) حمایت بانی طرح ( :)Sponsor Supportاین حمایت معمو ً یک گزینه اضافی در
کنار دو مدل دیگر قرار دارد .در اینن روش اگنر ینک طنرح بازنشسنتگی نتوانند از عهنده
تعهداتش برآید ،بانی طرح از منابع داخلی خودش به طرح کمک میکند.
ج) صندوقهای ضمانت طرحهاای باننشسات ی ( :)Pension Guarantee Fundاینن
صندوقها با توجه به حق عضویتی که از صندوقهای بازنشستگی دریافت میکنند ،جبنران
کسری منابع آنها را تضمین میکننند .اینن صنندوقهنا در بسنیاری از کشنورهای پیشنرفته
همچون آمریکا ،کانادا و آلمان با نامهای متفاوت وجود دارد و غالباً دولتی هستند.
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جدول زیر ضمانت طرح های بازنشستگی را در کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،آلمنان،
و ژاپن به صورت مقایسهای نشان میدهد.

سوئد ،سوئی

ایضمانتطرحهایبازنشستگیدرکشورهایمختلف 


:بررسیمقایسه
جدول1
نام

نامنهاد

سال

نوع

کشور  ضمانتکننده  تأسیس  نهاد 

پوشش 

منابعدرآمدی 

سرمایهگذاری 


نتایج 

 1791اوا
درآمرررده یاح ر ر اازا
طرر ر اهرر ر یا
بنداازایکادورهام زاداشدید،ا
یرررک)احررریاب ررر ا ا
تق یبرررررر ًا
شر ر ضمانر ر ما
دری فماحیاب ر افقر ا
ب ز شسررتگیابر ا
همااضن ناب اضسر یام اهر ا
دو)ادرآمررداح رر اازا
ه زم ن ابر ا
آمریکا  مزای ی اب ز شستگیا
دراداراییه یابر ادرآمردا
ا
دولتیا امزایرر یامنرر ا
اسم؛اب اط ریاضر ااسرت ارا
سر ر م ی اگررریاریاهر ر ا
تصرررر ی ا
( )PBGC1ا
ث بررماسرر م ی اگرریاریا
تکاض رف م ایر ا
بق یاآنازی اسؤالااسم .ا
داراییه یاام ا
س )ا ا
قرررررر نا
میگ دد .ا
ا
چنداض رف م ا
اریس ا
بخشاث بم:ایرکادررا قررداواسرر دهابرر یا
ررندوضانرر ما
ب اعلمافزو یاتنهرداتابر ا
طرر اهرر یابرر ا بررر اازایاهررر افررر دا ض ا ت هامدتا(53ادر د) ا
داراییهر یا رندوضادچر را
ا
کانادا  مزای ی اب ز شستگیا  1791ا ای لتیا ا
اوراضاق نرر ادولترریاوا
مزای یامن ا بخرررشامت :ررر :ا1/2ااااا
( )PBGF2ا
ضس یااسم .ا
در داازاتنهداتاف قردا ش ضتیا(53ادر د) ا

Pension Benefit Guarantee Company.
Pension Benefit Guarantee Fund.

1
2

ا دوخت ا
دراابتررداا13اپ رردابرر ا
ازایاش غل اوا 3اپ دا
بر اازایاب ز شسرتگ نا،ا س م ی اگیاریا ر فًاادرا
ا جرر مامل لنرر تاگسررت دها
ررندوضانرر ما
طرر اهرر یابرر ا امرر ادراحرر لاح نرر ا دارایرریاهر ییابر ادرآمرردا
درب ره اط ،ام ه ام فق ما
انگلستان ب ز شسررررررررتگیا  2113ا دولتی ا
مزای یامن ا خاگیاریاحریاب ر ا ث برررماوامتن سر ر ابر ر ا
سبیاآناشدهااسم .ا
( )PPF1ا
ب ااس ساریسکا لا تنهداتا ندوض ا
مترر لیاطرر اتن رر ا
میش د .ا
ا

ررندوضانرر ما
آلمان  ب ز شستگیاآل ر نا
( )PSVaG2ا
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شرررر ضماب رررر ا
مشررت ضانرر ما
سوئد 
ب ز شسررررررررتگیا
( )Gggg5ا

طرر ر اهرر ر یا
دراحرر لاح نرر ا ررندوضاا
ب ز شسررررتگی،ا
رر خاحرریاب رر ابرر ا %93ادراس دهابر یاوا
ونرن ماق بر اقبر لیادارد.ا
طرر ر اهرر ر یا
اس سام زاناخسر راتا اوراضابه ر داراب ر ادرآمرردا
خ دا ندوضات سر اب رکا
 1791ا دولتی اح رر ر یتیاوادرا
طیایکاس لاگیشرت ا ث بم ا
م لتررزا(ا)KFWاتضرر ا
مرر ارداخرر ا
%13ادراسه م ا
تن امیاش د .ا
شر ر ضماهر ر یا
شدهااسم .ا
ب ا
99
در رردیاازاتنهررداتا %91ادراس دهابر یاوا ب ات ه اب اهزینر ایابر ریا
غ ررر ا ضل اط اهر یا ب ز شستگیاطر اضر ا اوراضابه ر داراب ر ادرآمرردا نرر ماوارسرر احررریا
 1751ا
عض یماه ی اپ داختیامدلا
دولتی اب ز شستگی ا برر ا رر رتاسرر ر ا ث بم ا
م فقیاب اش رامیارود .ا
%51ادراسه م ا
تن امیاش د .ا

دق قرررررر ًامنرررررر دلا
بررررررررررر ایا
محررررردودیمهررررر یا ب ات ه ابر اسر م ی اگریاریا
ا
ررندوضهرر یا
ا
ررررررندوضهرررررر ییا مح فظ اض را ا ندوضاهر یا
ا
ب ز شسرررررتگیا
ررندوضانرر ما
تأم امر لیاازاط یریا
ب ز شستگیا(مرالًً ا%53ا ب ز شسررتگیادراسرر ئ س،ا
 1793ا دولتی اش:لیااهب ریاوا
سوئیس 
ا
س ئ سا()BVG1
دری فماحیاب ا ا
دراس دهاب ی،امر بقیا ررندوضاب ر اچ ر لشاهرردیا
بررر ایاسررر ی ا
دراسه ماداخلی،اخ رهیا م اه ا سم .ا
رررندوضهررر ا
ا
وااوراضاق ن اخ رهی) ا
اخت ریااسم .ا
ب مررر انررر ما
ب ز شسرررررررتگی،ا
راها ررردازیاشررردها
ژاپن  ا
ت سررر اا ج ررر ا
ررررندوضهرررر یا
ا

ع دت ًاط اه یا ب ااس ساس امؤلف  :ا
ازآ ج ض اس م ی اگریاریا ب ات ه ابر اهردیتیاضر ادرا
 DBاو ادرا .1احرریاب رر اسرر ا اا
ت سرر اPFAا رر رتا پ داخم امب لغ ان ماشردها
 1797ا دولتی امرر ارداخرر ا ملررر بیابررر اتنررردادا
میاگ ر د،ااطًعر تیادرا ب م ادراح لاتن دلااسماوا
(مالررررررررر ر ا مشت ض ن؛ ا
ب اضس یام اه ا سم .ا
دست سا سم .ا
ضًهبرررر داریا  .2احیاب ر اامتن سر اا

1

Pension Protection Fund.
Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
3
FÖrsäkringsbolaget Pensionsgaranti (Pension Guarantee Mutual Insurance Company).
1به نام صندوق ضمانت ) LOB (Law on Occupational Benefitsنیز شناخته میشود.
2

ب ز شسررررررررتگیا
()PFA1ا ا

و )...اط اهر یا برر امج رر امزایرر یا
DC
ن ماشده؛ا ا
 .5احیاب ر اامتن سر اا
بررر اتنهرررداتاف قررردا
ا دوخت  .ا
Source: (Stewart, 2007).

همانطورکه در این جدول مشخص است ،نهادهای ضمانت طرحهای بازنشستگی از
ساختارهای مختلفی همچون صندوق ،شرکت و برنامه برخوردار میباشند .همچنین غالب
طرحهایی که در دنیا تحت پوشش ضمانت دولتی قرار گرفتهاند از نوع طرحهای
بازنشستگی با مزایای معین هستند .ممکن است این سؤال پدید آید که طرحهای با
مشارکت معین چگونه تضمین میشوند و اساساً سازوکار تأمین تعهدات در این طرحها
چگونه است .برای پاسخگویی به این سؤال در ادامه بهطور مفصل به روشهای ضمانت در
100

طرحهای با مشارکت معین پرداخته شده است.
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ضمانتطرحهایبازنشستگیبامشارکتمعین 

.3
یکی از ریسکهایی که متوجه طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین است ،ریسک بازار
سرمایه ( )Capital Market-Riskدر مرحله جمعآوری ( )Accumulationاست و عبارت از
ریسک عدم تکافوی عملکرد صندوق بازنشستگی برای پرداخت مستمری کافی به اعضای
طرح میباشد.
دولتها در نقش خود به عنوان وضعکننده مقررات ،اقدامات گوناگونی برای کاهش
ریسک بازار سرمایه در طرحهای بازنشستگی میتوانند ایفا کنند .وضع رویههای احتیاطی
برای سرمایهگذاری ،الزامات متنوعسازی سبدهای سرمایهگذاری ،الزام به استانداردهای
گزارشگری و ارتقای میزان شفافیت صندوقهای بازنشستگی ،همگی از اقدامات مستقیم
دولتها دراینراستا محسوب میشود .دولتها همچنین از طریق ارتقای سطح کارایی
بازارهای سرمایه نیز میتوانند به صورت غیرمستقیم بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی
تأثیر بگذارند؛ اما در این میان بسیاری از دولتها پا را فراتر گذاشته و ضمانتهای
مشخصی برای عملکرد صندوقهای بازنشستگی ارائه مینمایند (.)World Bank, 2005
Pension Fund Association.

1

انواعضمانتها 

ضمانتها حداقل در چهار نوع ارائه میشود:


ضمانت پرداخت نرخ بهره مشخص و از پیش تعیینشده؛



ضمانت پرداخت سطح مشخصی از مزایای بازنشستگی؛



ضمانت نرخ بهرهای برابر با متوسط بازدهی صنعت بازنشستگی؛



ضمانت نرخ بهرهای برابر با یک شاخص از پیش تعیینشده.
مونهایازکشورهایباضمانتمطلق 
جدول:2ن 
ردیف  نامکشور 
ا

ضمانت 
خاس دهاگیاریادراب ک ا

2ا

لهست ن ا

23ادر دامزای یاط اع می ا

5ا

م لزی ا

2/3ادر دا خااس ی ا

1ا

م زیک ا

111ادر دامزای یاط اع میاب ز شستگی ا

3ا

سنگ پ ر ا

2/3ادر دا خااس ی ا

5ا

س ئسا

1ادر دا خااس ی ا

9ا

اروگ ئ ا

2ادر دا خاواقنی ا
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)Source: (World Bank, 2005

جدول با نمونهای از کشورهای ارائهدهنده ضمانت مطلق ()Absolute Guarantees

را برای طرحهای با مشارکت معین نشان میدهد .همانطورکه در این جدول مشاهده
میشود ،ضمانت آرژانتین برای طرحهای با مشارکت معین عمومی برابر نرخ سپردههای
بانکی و ضمانت اروگوئه معادل دو درصد میباشد .این دو کشور طرحهای با مشارکت
معین خصوصی را ضمانت نمیکنند .در مالزی ،سنگاپور و سوئی

به ترتیب ضمانت

طرحهای با مشارکت معین برابر  5/2درصد 5/2 ،درصد و  1درصد به صورت اسمی
میباشد .در مالزی و سنگاپور این ضمانت شامل طرحهای با مشارکت معین خصوصی
نمیشود؛ کمااینکه در سوئی

هم ضمانت تنها شامل طرحهای مبتنی بر کارفرما

( )Employer-Basedمیباشد .همانطورکه مشخص است ،در این سه کشور ضمانتها به
صورت کامالً اسمی است و نرخها فارغ از تورم بیان شده است.
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1ا

آرژا ت

در مدل مجارستان که کمی پیچیدهتر نسبت به سایر کشورهاست ،ازآنجاکه دولت
طرحهای خصوصی بازنشستگی را هم ضمانت میکند ،میزان ضمانت خود را به صورت
درصدی از مزایای طرح های عمومی بیان نموده است .در این کشور ضمانت تنها به افرادی
تعلق میگیرد که حداقل پانزده سال عضو طرح بوده باشند.
جدول دیگری که در پایین آورده شده ،مربوط به کشورهایی است که ضمانت آنها بر
اساس یک رابطه نسبی ( )Relative guaranteesو نه مطلق است .این نوع ضمانت که
بیشتر در کشورهای آمریکای

تین رواج دارد ،مبنای ضمانت را میانگین بازدهی

صندوقهای بازنشستگی تعیین میکند؛ به عنوان مثال در شیلی ،السالوادور و پرو ،ضمانت
دولت عبارت است از پنجاه درصد میانگین بازدهی صندوقهای بازنشستگی یا میانگین
صندوقهای بازنشستگی پ

از کسر دو درصد از هر کدام باشد.

ا
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ردیف  نامکشور 
1ا

آرژا ت

ضمانت 

 %91ام گ ا خ اب زده ااس ی ا ندوضاه ی اب ز شستگی او ام گ ا خ اب زده ااس ی ا ندوضاه ی اب ز شستگیا
ا
منه یا%2ااه اضداماض ت اب شد .ا

2ا

ش لی ا

 %31ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگی او ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگیا
منه یا%2ااه اضداماض ت اب شد .ا

5ا

ضل ب ا

م گ ا خاب زدها ندوضاه یاب ز شستگیاواب زدهاش خصاازاپ شاتن اشده ا

1ا

مج رست ن ا %13اض ت اازا خاب زدهااوراضاق ن ادولتی ا

3ا

پوا

 %31ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگی او ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگیا
منه یا%2ااه اضداماض ت اب شد .ا

5ا

لهست ن ا

 %31ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگی او ام گ ا خ اب زده اواقنی ا ندوضاه ی اب ز شستگیا
منه یا%1ااه اضداماض ت اب شد .ا

9ا

اروگ ئ ا

%2ا خاب زدهاواقنیاوام گ ا خاب زدهاواقنیا ندوضاه یاب ز شستگیامنه یا%2ااه اضداماض ت اب شد .ا
)Source: (World Bank, 2005

تأمینمالیضمانتطرحبازنشستگیبامشارکتمعین 
روشهای مختلفی برای تأمین مالی ضمانت طرحهنای بازنشسنتگی وجنود دارد .برخنی از
این روشها عبارت است از:



تأمین مالی از محل مننابع صنندوق بازنشسنتگی ( From Resources within the
)Pension Fund؛



تأمین مالی از محل سرمایه مندیر صنندوق ( From The Capital of the Pension

)Fund Manager؛


تنأمین منالی از محنل صنندوق مرکنزی ضنمانت ( From a Central Guarantee

)Fund؛


تأمین مالی از محل منابع دولت (.)From the Government

در آمریکای تین اولین منابع برای تأمین مالی طرح ضمانت ،اندوختههایی است که در
صندوقهای بازنشستگی موجود است؛ به عنوان مثال در آرژانتین و شیلی ضمانت به
صورت مرحلهای تعریف میشود .هرگونه بازده طرحهای بازنشستگی که بیش سی درصد
ن در آرژانتین ن یا پنجاه درصد ن در شیلی ن با تر از میانگین سیستم بازنشستگی باشد ،باید
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به عنوان ذخیره نوسانات نرخ بازدهی در صندوق نگهداری شود .این مبالغ باید در
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حسابهای جداگانه نگهداری شود .همچنین هر صندوق موهف است سه میلیون د ر یا
دو درصد از داراییهای صندوق را به عنوان ذخیره احتیاطی نگه دارد.
حال چنانچه کاهشی در بازده صندوق بازنشستگی ایجاد شود ،ابتدا از محل ذخیره
نوسانات نرخ بازدهی ( )Yeild Fluctuation Reserveسپ

از محل وجه نقدی که مدیر

صندوق ملزم به نگهداری آن است و نهایتاً از محل سرمایه خصوصی مدیر صندوق،
پرداخت های ضمانت جهت جبران کسری طرح صورت میگیرد .اگر هیچ یک از این منابع
نتواند تکافوی ضمانت طرح را نماید ،آنگاه کسر ضمانتها توسط دولت جبران خواهد
شد .سازوکار تأمین مالی ضمانت طرح های بازنشستگی در سایر کشورهای آمریکای تین
هم به همین ترتیب است.
برخالف کشورهای آمریکای تین ،مجارستان و لهستان هر کدام یک صندوق ضمانت
مرکزی برای طرحهای بازنشستگی ایجاد نمودهاند .صندوقهای بازنشستگی در مجارستان
باید  3/3تا  3/2درصد از حق مشارکتهای اعضا را به صندوق ضمانت مرکزی بپردازند.
این پرداختها تا تأمین هدف  3/3تا  1/2درصدی از جمع داراییهای نظام بازنشستگی
این کشور ادامه مییابد .در لهستان این نرخ  3/1درصد است .در این سیستم هم،

پرداخت های مربوط به ضمانت با اولویت مشابه کشورهای آمریکای تین انجام میگیرد؛
با این تفاوت که در لهستان بازدهیهای با تر از یک نرخ مشخص به حساب ذخیره
نوسانات واریز میشود و در مجارستان بین  3تا  2درصد از داراییها در این حساب
نگهداری میشود .صندوق ضمانت مرکزی زمانی وارد عمل میشود که ذخیرههای
پیشگفته برای جبران کسریهای صندوق کفایت نکند .نهایتاً دولت نیز زمانی ضمانت را بر
عهده می گیرد که منابع صندوق ضمانت مرکزی در جبران کسری صندوقهای بازنشستگی
ناتوان باشد.

بررسیفقهیضمانتدرطرحهایمشارکتمعین 
اگر منظور از ضمانت ،ضمان باشد که از جمله قراردادهای زم است و ارکان آن «ضنامن»،
104

«مضمون عنه» و «مضمون له» هستند (یزدی ،1153 ،ص .)231باید گفت کنه ضنمان عقندی
مستقل است که بر اساس یک بدهی اثباتشده منعقد میگردد؛ اما ازآنجاکه در اینن تحقینق
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منظور از ضمانت ،تضمین اصل و سود سرمایهگذاری طرحهنای مشنارکت معنین صنندوق
بازنشستگی است و نظر به اینکه رابطه میان صندوق بازنشستگی و اعضای طرح مشنارکت
معین از نوع شرکت می باشد ،زم اسنت در خصنوص ضنمانت در شنرکت بحنث شنود.
اگرچه بنا به نظر مشهور فقهی تضمین سرمایه در شرکت مجناز اسنت؛ امنا ازآنجاکنه او ً
مضاربه به نوعی شرکت به معنای عام محسوب میشود و ثانیناً بنا توجنه بنه اینکنه بحنث
ضمانت در مورد عقد مضاربه بهطور مفصل توسط فقها بررسنی شنده اسنت ،در اینجنا بنر
ضمانت اصل و سود سرمایه در عقد مضاربه تمرکز میگردد .همچنین ازآنجاکنه اینن مقالنه
در مقام ابزارسازی و معرفی یک ابنزار کناربردی اسنت زم اسنت بنه اشنکا ت وارده در
تضمین سود مضاربه هم دقت کند؛ زیرا در این صورت پایهرینزی طنرحهنای بازنشسنتگی
مشارکت معین نهتنها در قالب شرکت که در قالب مضاربه نیز بالاشکال خواهد بود و جنبنه
عمومیت و کاربردیبودن ابزارسازی رعایت میگردد.
وجود مخاطره در فعالیتهای اقتصادی سبب شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی
ضمانت اصل سرمایه خود باشند .با توجه به حرمت ربا در اسالم ،ایده استفاده از شرط
ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و بهطور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

مورد توجه اندیشهوران و طراحان مالی اسالمی است .گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان
عامل را صحیح دانستهاند ،اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل
میدانند و برخی دیگر شرط ضمان را سبب تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت
مالک در سود را در حکم ربا دانستهاند (علوی رضوی .)1333 ،یکی از ضوابط صحت شرط
ضمن قرارداد این است که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد .هر عقدی ،مقتضا یا به
تعبیری ،ویژگی و آثاری دارد که آن را از عقدهای دیگر متمایز میسازد .آثاری که از عقدها
به دست میآید از لحاظ اهمیت و وابستگی به ذات عقد در یک ردیف نیستند .میرزای

نائینی در منیةالطالب مینویسد:
مقتضیات عقد ،یک بار مقتضای ذات عقد است؛ به این معنا که سلب آن از عقد ،مساوی بنا
نفی و ابطال خود عقد است و بار دیگر مقتضای اطالق عقد است؛ خواه از آثاری باشد کنه
عرفاً بر عقد مترتب است یا از احکامی باشد که شرعاً برای عقد ثابت است (نائینی،1333 ،

بنابراین هر عقد و قراردادی مقتضا یا ماهیت مشخصی دارد که احکام ناهر به آن
ماهیت وضع میشوند .تشخیص مقتضای عقدها بهویژه عقود مربوط به مباد ت مالی و
اقتصادی ،یکی از مسائل مهم فقهی است که اثر فراوانی بر مسائل اقتصادی و بهویژه
طراحی ابزارهای مالی دارد؛ زیرا طراحان این قراردادها با استفاده از شرطها ،ترکیبی جدید
از عقدها را میسازند که اشتباه در اینباره میتواند به پدیدساختن قراردادهای باطل یا
ربوی بینجامد .شرط ضمان عامل در عقد مضاربه از جمله شرطهایی است که در حال
حاضر در نظام بانکداری بدون ربا صحیح دانسته شده و استفاده میشود؛ درحالیکه مطابق
روایتهای موجود ،در حالت طبیعی در قرارداد مضاربه سود بین مالک و عامل به نسبت از
پیش تعیینشده توزیع میشود؛ اما ضرر بر عهده مالک است.
عن ابی الحسن قال سألته عن مال المضاربه قال «الربح بینهما و الوضیعه علی المال»
(حر عاملی ،1131 ،ص :)55-11از حضرت رضا درباره مال مضاربه پرسیدم .وی پاسخ
دادند :سود بین آن دو [مالک و عامل] توزیع میشود و زیان به سرمایه وارد میشود.
حال در مورد اینکه آیا ضمن عقد مضاربه شرط ضمانت اصل سرمایه به وسیله عامل را
می توان گنجاند بسته به اینکه شرط ضمان عامل جزء شروط مخالف مقتضای عقد باشد ینا
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ص.)111
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خیر ،میتوان اههارنظر نمود .گروهی از فقیهان باور دارند که شرط ضنمان عامنل ،مخنالف
مقتضای عقد مضاربه است .در بین این گروه از فقیهان ،نظرهای متفاوتی دربناره کیفینت و
چگونگی مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه بیان شده است که در اینجا تنها بنه
کیفیت هر یک اشاره و از بیان استد لها خودداری میشود .برخی عامنل مضناربه را امنین
میدانند و شرط ضمان را از این جهت مخالف مقتضای عقند برمنیشنمارند .برخنی دیگنر
مقتضای ملکیت را تحمل سود و زیان می دانند و شرط ضنمان عامنل را مخنالف مقتضنای
ملکیت مالک می دانند .برخی دیگر نه تنها شرط ضمان را مخنالف مقتضنای ملکینت مالنک
می دانند ،بلکه آن را سبب تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شنمارند .گروهنی نینز شنرط
ضمان را نه مخالف مقتضای ملکیت و نه آن را علت تبدیل به قرض می دانند ،بلکنه شنرط
ضمان در مضاربه را خالف روح عدالت حاکم بر قراردادهای شرعی برمی شمرند و از اینن
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جهت مخالف مقتضای مضاربه میدانند (علوی رضوی.)1333 ،
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ضمانتطرحهایمشارکتمعین بااستفادهازروش

بررسیفقهی
چندمرحلهای 

اجتهاد
مراحل الگوی اجتهاد چندمرحلهای (موسویان و خوانساری )1312 ،که در اینن تحقینق بنرای
بررسی فقهی ضمانت در طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین استفاده شده به شرح ذینل
میباشد.
 .1شناسایی و انتخاب موضوع اقتصادی :در مرحله اول محقق بر اساس شناخت خود
از طرحهای بازنشستگی و مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه نسبت به انتخاب موضوع
«بررسی فقهی ضمانت در طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین» اقدام نموده است .نکته
شایان گفتن در این مرحله آنکه در بررسی مسائل فقه اقتصادی با چند نوع مسئله یا
موضوع روبهرو هستیم:
الف) گاهی یک محصول ،ابزار یا روش در جوامع غیراسالمی عرضه منیشنود و فقینه
می خواهد حکم آن را به عنوان ابزار مورد ابتالی مردم استنباط کند؛ برای مثنال فنردی
در یک جامعه غیراسالمی زندگی میکند و می خواهد از اوراق قرضه بنه عننوان ابنزار
سرمایهگذاری استفاده کند و حکم شرعی آن را از فقیه جویا میشود.

ب) گاهی یک محصول ،ابزار یا روش در جوامع غیراسالمی عرضنه منیشنود و فقینه
میخواهد حکم استفاده از آن در جامعه اسالمی را توسط حکومت استنباط کند.
ج) برخی اوقات حکومت اسالمی میخواهد برای رفع مشکل در نظام اقتصادی خود،
محصول ،ابزار یا روشی را طراحی نماید .طراحی محصول ،ابزار یا روش در زمینه
مسائل اقتصادی و مالی ،مراتبی دارد که میتوانند از سنطح مطنرحشندن در مقنام
نظری و پژوهشهای این عرصه تا سطوح عملیاتی و اجراییشدن آن بروز یابد.
تحقیق حاضر آمیختهای از نوع دوم و سوم مسائل فقه اقتصادی است؛ چراکه از یکسو
در صدد است حکم ضمانت در طرحهای بازنشستگی مشارکت معین را استنباط کند و از
سوی دیگر با لحاظ اقتضائات بومی و اسالمی ،تغییراتی در این دست طرحها اعمال نموده
که بهکارگیری طراحیهای جدید نیز مستلزم بررسی و نهایتاً تأیید فقهی است.
 .۲تعیین ابعاد فقهی موضوع اقتصادی :در این مرحله ،جنبههای فقهی موضوع
برای پژوهشگر مطرح میشود .سؤال فقهی این تحقیق عبارت است از« :ضمانت طرحهای
بازنشستگی با مشارکت با چه شرایطی از نظر فقهی مجاز میباشد؟»
 .3بررسی مستندات فقهی در رابطه با موضوع :در راستای تبیین فقهی ضمانت در
طرحهای بازنشستگی مشارکت معین ،مستندات فقهی موجود در رابطه با موضوع تحقیق
بررسی شد .اگرچه هیچ یک از مطالعات قبلی به صورت مستقیم به بررسی فقهی ضمانت
در طرحهای بازنشستگی نپرداخته اما تحقیقهایی با موضوعهای مشابه یافت میشد که از
آنها در مسیر انجام بررسی فقهی بتوان استفاده نمود که در بخش پیشینه تحقیق بدان اشاره
شد.
 .۴تطبیق ابعاد فقهی موضوع با مستندات فقهی :در این مرحله با استفاده از شناخت
حاصله از ماهیت طرحهای بازنشستگی ترکیبی و بررسی سایر مطالعات مرتبط ،جنبههای
فقهی موضوع احصا و بر اساس استد لهای منطقی مبتنی بر منابع فقهی ،دیدگاه حاصل از
بررسی فقهی ارائه شد .بهطور مختصر دیدگاه پژوهشگر در تحقیق ،درباره طرحهای
بازنشستگی با مشارکت معین آن است که در این طرحها با اعمال اصالحاتی فقهی ،امکان
اضافهنمودن تضمین به عنوان یکی از ویژگیهای

زم جهت جذابیت طرحهای
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مشخص میگردد و حتیا مکان به صورت سؤالهای مشخص جهت شفافشدن موضوع
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بازنشستگی خصوصی و همچنین فراگیرشدن طرحهای بازنشستگی مشارکت معین وجود
دارد؛ اما ازآنجاکه ممکن است پژوهشگر به دلیل عدم برخورداری از تخصص فقهی زم و
ناآشنایی با برخی جنبه های هریف ،در تطبیق موضوع اشتباه کرده باشد ،در مرحله بعد با
کمک خبرگان فقه اقتصادی به تقویت یا اصالح دیدگاه خود پرداخته است.
 .۵انتخاب خبرگان فقه اقتصادی :در این مرحله نکات اصلی و سؤا ت اساسی
احصاشده از موضوع تحقیق ،در معرض نظرات خبرگان فقهی آشنا به مباحث اقتصادی و
مالی قرار گرفت .انتخاب خبرگان فقهی در این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند انجام شد .نمونهگیری هدفمند که به آن نمونهگیری غیراحتمالی ،هدفدار یا کیفی
نیز میگویند ،به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات
است .این نوع از نمونهگیری شامل انتخاب واحدها یا موردهای مورد پژوهش بر اساس
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هدف پژوهش و نهتنها به صورت تصادفی است (.)Tashakkori, Teddlie, 2010, p.354
جدول زیر ویژگی خبرگان فقهی مورد مراجعه را در این تحقیق نشان میدهد.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سیدعباس موسویان و محمد صفری

جدول:4ویژگیخبرگانفقهیموردمراجعه 
برخیازویژگیها 

مدرکتحصیلی 
سمت 
ردیف 
فق اوامتخصصادرازم ن امس ئ ااقتص دی ا
یندهاس بیامجلساش رایااسًمیاوارئ ساض س نا
تلف ی ا
عض اض ت افقهیاس زم ناب رساوا
دضت ی ا عض اه ئماعل یادا شگ هاوامن ونااسبیاپژوهشیادا شگ ها
1ا
اوراضابه دار ا
ام ما دض ا
تأل فاضت اوامق رتاعل یاـاپژوهشیامتنددادراح زها
اقتص دااسًمی ا
فق اوامتخصصادرازم ن امس ئ ااقتص دی ا
عض اه ئماعل یاپژوهشگ هاف هنگاواا دیش ااسًمی ا
عض اض ت افقهیاس زم ناب رساوا
دضت ی ا مدی اگ وهامدی یمام لیادا شگ هاام ما دض ا
2ا
اوراضابه دار ا
تأل فاضت اوامق رتاعل یاـاپژوهشیامتنددادراح زها
اقتص دااسًمی ا
دارایادضت ایافق اارقتص د ا
عض اه ئماعل یادا ش دهااله تادا شگ هاام ما دضا ا
دضت ی ا
عض اه ئماعل یادا شگ ه ا
5ا
تأل فاضت اوامق رتاعل یاـاپژوهشیامتنددادراح زها
اقتص دااسًمی ا

1ا

عض اه ئماعل یادا شگ ه ا

دضت ی ا

3ا

عض اه ئماعل یادا شگ ه ا

دضت ی ا

مدرسافق اواا لادراح زهاوادا شگ ه ا
عض اه ئماعل یادا شگ هاام ما دض ا
فق اوامتخصصادرازم ن امس ئ ااقتص دی ا
عض اه ئماعل یادا شگ هاخ ارزمی ا
تأل فاضت اوامق رتاعل یاـاپژوهشیامتنددادراح زها
اقتص دااسًمی ا

پرسشنامه ای که در خصوص روابط حقوقی میان عناصر دخیل در طرحهای بازنشستگی
ترکیبی ،تهیه و در جهت تکمیل در اختیار خبرگان فقهی قرار داده شد ،حناوی سنؤالهنایی
بود که در جدول زیر آمده است.

 .۶گردآوری و جمعبندی نظرات خبرگان فقه اقتصادی :پ

ت نحت ا
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از انتخاب خبرگان

فقهی ،آرا و نظرات آنها در رابطه با مدل پیشنهادی برای طرحهای بازنشستگی ترکیبی
گردآوری شد .در این مرحله ابتدا از طریق پرسشنامه نظرات آنها جمعآوری شد ،سپ

از

روش گلوله برفی برای جمعبندی نظر خبرگان استفاده شد .در مجموع پنج خبره فقهی
پرسشنامه را تکمیل نمودند که نتایج آن در جدول زیر مشاهده میشود.
ش رهاسؤال ا
1ا
2ا
5ا

:نتایجتکمیلپرسشنامهفقهی 

جدول6
تندادا«بدونا ظ » ا
تندادا«م افق ن» ا
3ا
ا1ا
3ا

تندادا«مخ لف ن» ا
1ا
-
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پرسشنامهبررسیفقهیطرحهایبازنشستگیترکیبی 

جدول:5
ظ یا
ظ اهن بن لیاازامنظ افقهیا سبماب ام ن ع تازی ا
مخ لفم ا
م افقم ا
ردیف ا
دارم ا
چگ ااسم؟ ا
ندوضاب ز شستگیامیات ا داب اپ داخمابخشیاازامن بعا
ا
ا
ا
ا
 1ا ب ا ندوضان ماب ز شستگی،اا اس م ی ااعض اراادرا
ط اه یاب ز شستگیاب امش رضمامن اتض اضند .ا
ندوضاب ز شستگیامیات ا داب اپ داخمابخشیاازامن بعا
ب ا ندوضان ماب ز شستگی،اعًوهاب اا اس م ی ،ا
ا
ا
ا
ا
2ا
حداق اس د ام رد اا تظ ر ااعض ارا ادر اط اه یا
ب ز شستگیاب امش رضمامن اتض اضند .ا
منظ ر ااز اتض ادر ارابل اب ا ندوض اب ز شستگی اوا
ا
ا
ا
ا
ندوض ان م اب ز شستگی اعقد ان م ا سم ،ابل ا
5ا
منظ راتنهداپ داخمااسم .ا

همانطورکه مشاهده میشود ،به غیر از سؤال دوم ،خبرگان فقهنی نسنبت بنه دو سنؤال
دیگر پاسخ مثبت داده اند که این بینانگر موافقنت اکثرینت خبرگنان بنا دیندگاه پژوهشنگر
میباشد .در سؤال اول از ضمانت اصل و در سؤال دوم از ضمانت حداقل سودآوری بنرای
مشارکت سؤال شده است .همانطورکه میدانیم ،ضمانت سرمایه در عقد شرکت بنا به نظنر
مشهور فقهی مجاز و در مضاربه غیرمجاز است .مشهور فقهای شیعه ضمانت سنرمایه را در
عقد مضاربه که نوعی شرکت به معنای عام آن محسوب میشود ،جایز نمنیداننند .اگرچنه
برخی از فقها همچون صاحب عروه معتقد است که عامل میتواند سرمایه مالک را در عقند
مضاربه در صورت تلفشدن سرمایه ،ضمانت کند .برخی دیگر از فقها نیز همچون مرحنوم
آیتاهلل خویی و حضرت امام خمینی معتقدند که عامل میتواند خسارت وارده به مالک
را جبران کند؛ اما نه به عنوان ضمانت آورده مالک ،بلکه به عنوان جبران خسنارت و صنرفاً
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به عنوان نوعی دلگرمی برای مالک که عامل آن را نیز از محنل داراینیهنای خنودش بایند
بپردازد؛ بنابراین مبتنی بر آرای این دسته از فقها ،ازآنجاکه ضمانتکننده عاقل و بنالغ اسنت
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و بر اساس منفعت خود و طرف مقابل اقدام به ضمانت میکند ،ضمانت اصل سرمایه را در
عقد مضاربه جایز میدانند؛ اما مشهور فقها که با ضنمانت سنرمایه در مضناربه مخنالفانند
معتقدند که این ضمانت خالف مقتضای عقد اسنت .در اینن مینان مرحنوم سنیدمحمدکاهم

یزدی معتقد است که این امر خالف مقتضای عقد نیست ،بلکه خالف اطالق عقند اسنت.
البته همانطورکه بیان شد ،این اختالف بین فقها در مورد ضمانت اصل سرمایه اسنت و بنه
طریق اولی در مورد سود سرمایه اختالفنظرها بهمراتب بیشنتر اسنت کنه نیناز بنه تحقینق
بیشتری دارد؛ ولی در مجموع می توان گفت دلیل قاطع و محکمی بنر نفنی ضنمانت اصنل
سرمایه در مضاربه وجود ندارد؛ کمااینکه برخی از فقها نیز نسنبت بنه جنایزبودن آن حکنم
دادهاند.
البته در اینجا مم کن است نوعی دیگر از ضمانت هم مطرح باشد و آن ضمانت وفای به
قرارداد باشد .بدین معنی که اگر مضاربه منجر به سود شد ،عامل سود تحققیافته را به
مالک بپردازد؛ بنابراین ضمانت مزبور دربردارنده تضمین نسبت به پرداخت سود از جانب
عامل به مالک است در صورتی که قرارداد سودده بوده باشد.

نکته دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود ،به بیمه اصل و سود سرمایه مربوط
میشود و آن اینکه آیا ممکن است همانطورکه در عقد مضاربه عامل میتواند هزینههایی
را جهت انجام امر مضاربه از سرمایه مالک بردارد ،بخشی از سرمایه را هم نسبت به بیمه
اصل و سود سرمایه مصروف دارد؟ توضیح اینکه عامل در عقد مضاربه اجازه دارد حتی
برای برخی امور که بههاهر مستقیماً به موضوع مضاربه مربوط نیست از محل سرمایه
مضاربه هزینه نماید؛ به عنوان مثال در انجام مضاربه ممکن است سفرهایی برای عامل پیش
آید که در اینجا به عامل اجازه داده شده که از محل سرمایه مضاربه بابت این سفرها هزینه
کند .حال در خصوص بیمه مضاربه هم این سؤال وجود دارد که آیا عامل میتواند در
ه مان ابتدای عقد اعالم کند که از محل سرمایه مضاربه مبلغی را بابت ضمانت سود
مضاربه به بیمهگر می پردازد؟ پاسخ این است که در بیمه ضمانت نسبت به خسارت معنی
دارد؛ اما نسبت به سود معنی ندارد.
انفرادی مربوط به طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین میتوان گفت نسبت بنه تضنمین
اصل سرمایه خود صندوق بازنشستگی میتواند در قالب شرط ضمن عقد نسبت به این امر
اقدام نموده و اصل آورده اعضای طرح بازنشستگی را تضنمین کنند؛ امنا نسنبت بنه سنود
سرمایه ،نمیتوان حکم به جواز ضمانت نمود .اگرچه در این تحقیق ازآنجاکنه هندف ارائنه
یک مدل عملیاتی قابل پیادهسازی و بهکارگیری در نهادهای مالی است ،در مورد طرحهنای
مشارکت معین به همین میزان بسنده میشود و قدر متنیقن از آرای فقهنا مبننای مدلسنازی
قرار داده میشود که بنا بر آن ،صندوق بازنشستگی منیتوانند صنرفاً اصنل آورده اعضنا را
تضمین نماید ولی نسبت به سود در اینجا ،سکوت میکنیم؛ اما شاید بتنوان در منورد ربنح
تضمینی با تفکیک و تشریح شقوق به راهکاری شرعی دست یافت کنه مبتننی بنر آن سنود
سرمایه را هم بتوان ضمانت نمود .بدیهی است اگر تضمین ربح از سمت عامل و در قالنب
عقد باشد ،معامله باطل و این سود أکل مال به باطل میباشد؛ یعنی اگر صندوق بازنشستگی
خود به اعضای طرح ،ضمانت بدهند کنه منا بنه ازای آورده آننان اصنل و سنود معیننی را
میپردازد ،این معامله باطل خواهد بود .اگر در قالب شرط ضنمن عقند نینز عامنل ربنح را
تضمین کند ،اینجا هم محل اختالف علماست و نمیتوان بر این اساس ابزارسازی نمود؛ اما
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در مجموع در خصوص تضمین اصنل و سنود سنرمایهگنذاری افنراد در حسنابهنای
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حالت سوم این است که تضمین ربح نه از جانب عامل بلکه از جانب ثالث صورت بگینرد
که در اینجا همان عقد بیمه مطرح میشود .در خصوص ضمانت از سنوی ثالنث ینا همنان
بیمهگر نیز اگرچه اختالفات نسبت به حالت دوم بسیار کمتر است ،اما بنا به آنچنه پنیشتنر
بیان شد ،اساساً بیمه نسبت به خسارت معنادار اسنت و بیمنه در خصنوص سنود از لحناظ
منطق مالی بالاستفاده است؛ بنابراین اگرچه شاید بتوان به راهکناری شنرعی بنرای تضنمین
سود سرمایهگذاری دست یافت ،اما عملیاتیکردن و پینادهسنازی آن در بازارهنای منالی بنا
تردید جدی مواجه است.
در نهایت شایان گفتن اسنت کنه بنا توجنه بنه موافقنت اکثرینت خبرگنان بنا دیندگاه
پژوهشگر ،میتوان جهت حصول پشتوانه مستحکم تر برای دیدگاه مورد نظر تحقیق و تبیین
بهتر از موضوع طرحهای بازنشستگی ترکیبی ،جمعبندی نظرات را به همنراه چکینده ادلنه،
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جهت استفتا به مجتهدان ارائه نمود؛ اما در این تحقیق بنا نظنر بنه اینکنه مسنائل اختالفنی
موجود در تحقیق یعنی ضمانت اصل و سود در مضناربه ،قنبالً توسنط سنایرین از مراجنع
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عظام تقلید استفتا شده است ،به همین میزان از تحلینل نظنرات خبرگنان و پاسنخ اسنتفتای
مراجع بسنده میشود.
 .7دریافت آرای مجتهدان :بهطورکلی در آخرین مرحله از روش اجتهاد چندسطحی،
دیدگاه پژوهشگر همراه با توضیحات موضوعشناسی و دیدگاه خبرگان فقهی ،جهت استفتا
به مجتهدان ارائه میشود .در صورت تأیید دیدگاه توسط اکثریت مجتهدان ،دیدگاه
پژوهشگر تأیید میشود؛ ولی در غیر این صورت دیدگاه وی رد میشود .در این تحقیق
ازآنجاکه قبالً مسئله فقهی اخت الفی مورد استفتا قرار گرفته است ،صرفاً به تبیین و تحلیل
موضوع تضمین اصل و سود سرمایه در مضاربه پرداخته میشود.
در جدول زیر به سه مورد استفتا اشاره شده که در مورد ضمانت در عقد مضاربه از
مقام معظم رهبری و آیتاهللالعظمی مکارم شیرازی صورت پذیرفته است .از مجموع
پاسخهای اول و دوم چنین استنباط می شود که بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری در
مضاربه میتوان تضمین خسارت توسط عامل را شرط ضمن عقد نمود .همچنین تضمین
اصل سرمایه در مضاربه توسط شخص ثالث نیز جایز
ا

میباشد .ا

مکارمشیرازیدربارهضمانتدرعقدمضاربه 

رهبریوآیتاهلل

جدول:7استفتاازمقاممعظم
ناممرجع 

سؤال 

پاسخ 

مالحظاتمستنبطازاستفتا 

در جدول زیر سؤالی واحد از تعداد زیادی از مراجع عظام تقلید در قالب استفتا پرسیده
شده که متن آن عبارت است از« :تضمینکردن سود در مضاربه ن و بیع که توسط باننکهنا
در سرمایهگذاریها و عقود مبادلهای انجام میشود ن ،چه حکمی دارد؟ و اگر تضنمین شند
اما ضرری صورت گرفت ،تکلیف چیست؟» پاسخ مراجع عظام به اینن سنؤال در موضنوع
تضمین سود در مضاربه به همراه راهکار استنباطی برای موضوع تحقیق ،بنهطنور کامنل در
این جدول آمده است.
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مق مامنظمارهب یا اشخصی امبل:ی اپ ل اب اف دیا اگ اق ارداد اببند د اض اب ام ل ااو اب ا ح ا ح حا در امض رب امیات ان اتض ا
(،1591اس )1711ا داده ات اب اآن اتج رت اضند او اه ا ش عی امض رب ا رت ابگ د او اب اع م اش طا خس رت ات س اع م ارا اش طا
م هامبل:یارااب اعن اناس داآناب ا ضنداض اه ام هامقداریاازاسهمااواازاس داآناراا ن اعقدا د .ا
او اب دازد او اه اخس رتاه اهما علیاالحس اب ااو ابدهد او ااگ اخس رتی امت ه ا
ب اعهده ااو اب شد ،اآی اای امن مل ا س م ی اشد ،اع م ان م اب شد ،اچن ا
من مل اایا ح حااسم .ا
ح حااسم؟ ا
مق مامنظمارهب یا اشخصی امبل:ی اپ ل ارا اب اعن انا ش ط ان ن ام ل ام رد امض رب ادر ا رتا تض اا اس م ی ادر امض رب ا
(،1591اس )1711ا مض رب اب اف دی اداده ااسم .اب ا میض ر ااش ل ا دارد.ادر ا ت ج ااگ اع م اب اآنا ت س اشخصاث لثاه یزااسم .ا
ای اش ط اض اشخص اس می اآنا پ لی اض اب اعن ان اس م ی امض رب اگ فت ااسما
م ل ارا ان م اضند .ادر اای ا ف ارا یداوای اآنارااب ااث اتندیاواتف ی اتلفا
ضند ،ا ح اس م ی احی ادارد اب ای اگ فت ا
رت ااگ اع م اب اآن اپ ل اف ارا ا
ید ،اآی اضسی اض اپ ل اراا ع ضاآناب ان م ام اهن ا ید .ا
ا
پ داخم اض ده ،احی ادارد اب ایا
گ فت اآناب ان م ام اهن اضند؟ ا
اهللالنظ یا ش ضتى اههم اتأم اب ده ام ردا تنه اراهى اض اب اى اای اض ر اوه د ادارد اای ا تض اس دادرامض رب اازاط ییا
آیم ا
ا
ا
ز اخ د ا ز اب امش رضم اب ا اسم اض امض رب ارا اب ااس س اسهم امن فع اق ارا یک اعقد اخ رج ارزم امستق ا
م رماش ازیا
ااسم اب ا ح یاض ادر اآنا
(پ یگ هااینت تی،ا اشخ احق قى او احق قى ادارد.ا دهند ،اولى ادر اعقد اخ رج ارزم ا(من مل ادیگ ىا م
ای ااشخ اههم اه رى ادرا مالًًاخ یداواف وشاچنداهلداضت )اش طاضنندا عقداط ف اش طاضننداض ااگ ادرا
 )1573ا
تأم امش رضم ،اتض اه ییا اگ ادر اآن امن مل امض رب  ،اس د اض ت ااز اب سما مض رب اس داض ت اازام زانام ردا
من دل اپ داخم اس د ،اه ندا در د ای اب شت ااز اآن اب د ،اهب ان اگ دد.ا ت افیاب شد،اهب اناگ دد .ا
ب کاه او امش رضماه ی ادولتى اراا ه چن ادرام رداخس رتاس م ی  .ا
می یند .اه چن ادرا
طل ا ا
خ اسم ادار د اض ااست داد اا ا
س م ی اآ ه ا زاتض اش د.ا ظ ا
ام ردا
ادر
حض تاع لی
تض اه ىامیض راچ سم؟ ا

جدول:8پاسخمراجععظامتقلیدبهاستفتادربارهتضمینسوددرمضاربه 
ردیف 

1ا
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5ا

1ا
منبع:ا(خب

ناممرجع 

پاسخبهاستفتا 

استخراجیکراهکاربرایتضمین
سودمضاربه 

در ا رتی اض اب ک اب اای اس م ی  ،افن ل ما
اقتص دی اس لم اا ج م ادهد او امج اس د اح ا
ب ش ااز اس دی اب شد اض اب ا ح اس م ی ا
پ داخم امیاضند ،اا اع او اتض اس دا
اش لی ا دارد او اچن چ اب شت ا ب شد ،اب یدا
مض رب ارا اب ااس س اسهم امن فع اق ار ادهند،ا
در دی ااز اس د ارا اق ار ادهند؛ ان ن ً ادر امض رب ا
ولی ادر اعقد اخ رج ارزم اش ط اضنند ااگ ادر اآنا
اهللالنظ یا ا
آیم ا
ا
ه گ اخس رت ابدون اتقص  ،ام ب ط اب اس م ی ا
من مل امض رب  ،اس د اض ت ای اب شت اب د ای ا
م رماش ازی ا
اسم .االبت امیات ان اای اگ اع اض د اض ا
خس رتیاح اشد،اهب اناش د .ا
مض رب ارا اب ااس س اسهم امن فع اق ار ادهند ،اولیا
در اعقد اخ رج ارزم ا(من مل ادیگ ی امالًً اخ ید اوا
ف وش اچند اهلد اضت ) اش ط اضنند ااگ ادر اآنا
من مل امض رب  ،اس د اض ت ای اب شت اب د ای ا
خس رتیاح اشد،اهب اناش د .ا
اهللالنظ یاس دا
آیم ا
ا
ش طان اعقد ا
ب ا رتاش طان اعقدااش لا دارد .ا
علیاس ست ی ا
تض اس د ادر اعقد امض رب احتی اب اش طا
اهللالنظ یا
آیم ا
ا
ح ح ا سم؛ اولی ااگ اب ک ابخ اهد امستقًًا
تض اس دامض رب اغ مج زااسم .ا
للفاهللا فیا
ا
ای امب لغ ارا اخ رج ااز اعقد اب اس م ی اگیارانا
گل یگ ی ا
پ داخماضندام نیا دارد .ا
اهللالنظ یا ای اگ اتض ادر اق ل اهب اغ امن ض اب ا
آیم ا
ا
مح دعلیاعل یا ط ف امق ب ادر اف ض ان ر او ای اعدم اس د ام ردا هب اغ امن ض ا
تض ااش لاش عیا دارد .ا
گگ یا
گزاریابس ج،ا )1573ا

همانطورکه در جدول فوق مشاهده میشنود ،ننهتنهنا زینان وارده بنه سنرمایه و اصنل
سرمایه میتواند مورد تضمین قرار گیرد ،بلکه سود مضاربه نیز میتواند تضمین شنود .تنهنا
نکتهای که در خصوص تضمین سود مضاربه وجنود دارد اینن اسنت کنه روش پیشننهادی
مراجع عظام یکسان نبوده و هر یک قالب قراردادی جداگانهای را جایز شمردهاند؛ به عنوان
مثال آیتاهلل مکارم شیرازی ،شرط کردن در عقد خارج زم را جایز شمردهانند؛ درحنالیکنه
آیتاهلل سیستانی در قالب شرط ضمن عقد و آینتاهلل علنوی گرگنانی ،هبنه غینر معنوض را
پیشنهاد فرمودهاند.

جمعبندیونتیجهگیری 

در این مقاله با مروری بر ادبیات تضمین و ضمانت در نظام بازنشستگی به تبیین انواع
ضمانت در طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین پرداخته شد .در این تحقیق منظور از
ضمانت ،تضمین اصل و سود سرمایهگذاری طرحهای مشارکت معین توسط صندوق
بازنشستگی است و نظر به اینکه رابطه میان صندوق بازنشستگی و اعضای طرح مشارکت
معین از نوع شرکت میباشد ،بهتفصیل در خصوص ضمانت در شرکت بحث و برای پاسخ
به سؤال تحقیق از گامهای روش اجتهاد چندسطحی پیروی شد .در جمعبندی نظر خبرگان
فقهی و مراجع عظام تقلید درباره تضمین اصل و سود سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
در خصوص طرحهای بازنشستگی با مشارکت معین ،میتوان به قدر متیقن از پاسخ علما
تمسک کرد و تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی را توسط خود
صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث به عنوان راهکار عملیاتی پیشنهاد نمود که البته چنانچه
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این تضمین از سوی شخص ثالث همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد مرجح است؛
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چراکه در این حالت مورد اتفاق اکثریت مراجع عظام است.
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