
 

 

 
 

 پیشگفتار
 

و  25ا19، اعاراف/36و  35ها به زمين هنوط كرد )باقره/ از آن زمان كه انسان از باهشت نار ت
های صود را به او نشان داد، صوف و نااامني و اضاطراب زنادگي او     ر، زمين سختي123ا117طه/

را فراگرفت و او در پي امنيت و رفع ناامني ظاهری و باطني ع ار را سایری كارد. در ايان مياان      
ران برای تأمين امنيت باطني انسان مأمور شدند، به او صانة امن و ساالمت را وعاده دادناد و    پيامن

آورد هادايت كردناد تاا آنكاه باا دااي        او را به روشي كه امنيت و اط ينان برای او به ارمغان مي
ر و بارای ه يشاه در آن مقاام    46، زجار/ 34ر وارد سرای سالمت شود )ق/30ا27مط ئن )فجر/

 81ر. مررفت و اي ان به صدا و انجام ع ال یاااح راه نجااد انساان اسات )انراام/      73ر/ب اند )زم
تردياد   ر و آنان كه راه هدايت پيامنران را رها كنند و از یراط مستقيم بلغزناد، باي  37، سنأ/82و

ر. 36و فااطر/  54ا51نااامني وجود آنان را تا ااوظة ورود به سرای عااب فرا صواهدگرفت )سنأ/
زندگي انسان نيز تووند و صطر و ناامني را در دو صود جاای داده و او را باه ساوی    برد مادی 

كناد و باا    هاای كساب امنيات را طاي ماي      ايجاد آرامش در زندگي دنيوی رهن ون است. او راه
های مختلف دریدد آگاهي از آيناده و كااهش صطرهاسات. انساان در پاي       انجام دادن فراايت

هاای مختلفاي از پاايرش زنادگي      صطرهاای گونااگون، باه روش    ها تالش بارای مقابلاه باا    قرن
انداز امواو و غياره دسات    اجت اعي، تشكيل دوات و نهادهای مختلف برای موافظت از او، پس

 يافته است.  
های پيشاگيری و مقابلاه باا صطار و كساب       ترين روش يافته بي ه در عصر زاضر از تكامل

ر آن در كنار تووند ینرت و اقتصااد شارايط   آرامش است و توسره و تووند چند قرن اصي
هاای زنادگي نفاو      بهتری را برای انسان رقم زده است. بي ه در چند قرن اصيار در ه اة عریاه   

كرده و به عنوان پديدل ع ومي ظهور يافته است. با توجه باه زضاور گساتردل بي اه در زنادگي      
بي اه در كشاورهای اساالمي و    انسان و اازوم آشانايي باا آن و از ساويي جدياد باودن قارارداد        

ضرورد استفاده از منافع آن، بررسي فقهي بي اه، ماد نظار انديشا ندان اساالمي قارار گرفتاه و        
های مختلفي دربارل آن مطرك شده است. در چند دهة اصير مسائل فقهي مربوط باه بي اه    ديدگاه

ماورد توجاه ع ياا     ع ليه كشيده شاده و های  به عنوان يكي از قراردادهای جديد زتي به رسااه
قرار گرفته است. با توجه به ابراد گستردل زقوقي، فقهي و اقتصادی بي ه و زضاور فرااو آن در   

های مختلف از ج له زقوق و  بازارهای مااي، آشنايي با بي ه و مسائل آن برای دانشجويان رشته
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اصتيااری ياا   هاای مااكور باه عناوان درس      اقتصاد امری نزم است. از ه ين رو در دروس رشته
ایلي ترنيه شده و نوشتة زاضر برای آشنايي دانشجويان با بي ه و منازث فقهاي و اقتصاادی باه    
یورد درسنامه نگاشته شده است. منازث بي ه بسيار گسترده است و در اين نوشاته مختصاری   

و  شود. از آنجا كه بي ه به عناوان يا  قارارداد باياد متناساب باا فقاه        از منازث اوايه مطرك مي
انديش ندان نوعي از بي ه را باا عناوان تكافال ياا      اصير برصي ازهای  زقوق اسالمي باشد در دهه
دهد. اين شايوه   را در ميان مسل انان پوشش ميای  اند كه نيازهای بي ه بي ة اسالمي طرازي كرده

در جهان اهل سنت باا اساتقناو مواجاه شاده اسات، وااي فقهاای شايره بي اة متراارف را            تاًع د
پايرفتاه، آن را باا فقااه اساالمي تطنياا داده و در چهااارچوب ایاوو اساالمي آن را بااازترريف       

شده در فقه شيري مطارك و ديادگاه اهال سانت و      اند. در اين كتاب بي ه با ترريف پايرفته كرده
شاود. دروس اواياه باه شاناصت موضاوع       های آنان در تأسيس بي ة تكافل نيز بررساي ماي  تالش

های آن اصتصاص يافته، اه يات و جايگااه آن در اقتصااد اماروز و      ثار و ويژگيبي ه، ماهيت، آ
نقش ريس  و صطر در بي ه تنيين شده و پس از آن به شناصت ازكام شرعي آن پرداصتاه شاده   

شاود. بي اة تكافال و     است وماهيت فقهي قرارداد بي ة مترارف و ایوو زاكم برآن بررسي ماي 
 شود. روس پاياني مطرك ميامتيازاد و شرايط آن نيز در د

باا مؤافاان اسات و    « سا ت »كتاب موصاوو طارك توقيقااتي دانشاگاه مفياد و ساازمان       
نظرپور، عضو هيئت عل اي   مو دنقي ز ايت آنان صلا اين اثر را به دنناو داشت. مرزوم دكتر

ن گياری ايا   ، اهت ام فراواني در شكل«س ت»دانشگاه مفيد و مدير گروه اقتصاد اسالمي سازمان 
توقيا داشت. صدايش بيامرزد. مؤافان از مراونتِ پژوهشي و مركز مطااراد اقتصادی دانشاگاه  

يوسافي شاي  ربااط، ساركار صاانم       مو درضاا  ويژه مدير موتارم مركاز، جنااب دكتار     مفيد به
صادمي  ز يدرضا مو دی )كارشناس مركزر، مدير موترم دفتر سازمان در قم، جناب دكتر گل

 از دوند، كارشناس گروه اقتصاد اسالمي، ك او تشكر را دارند. سل انو جناب آقای 
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