 ‐ 243216ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده ﻣﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﺳﻮال

ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻨﺪوﻗ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻗﺮار داده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ را ﮐﻢ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ وی از ﺑﯿﻤﻪی درﻣﺎﻧ و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۵ﯾﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﮐﺎر
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام؟ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ از ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﮐﻢ ﻧﻨﻨﺪ و از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮم؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎب و ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﺻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ:
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﻋ از
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ـ ﭼﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎری ـ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
»اﻷﺣﺎم اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ« اﺛﺮ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﻮﻧﯿﺲ.
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺎﻓﻠ اﻹﺳﻼﻣ «ﻧﻮﺷﺘﻪی
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دﮐﺘﺮ ﻋﻠ ﻣﺤ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮه داﻏ.
»ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣ«
ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠ و دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﺢ اﺣﺴﻦ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﻪی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه
و دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺷﺮوط از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
ـ ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﺷﺨﺺ در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮد ﯾﺎ رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ،از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺷﻮد.
ـ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن
ﺳﻨﻮات ﻣﻌﯿﻨ در ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﺮای وی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ـ ﺑﯿﻤﻪی درﻣﺎﻧ ،ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺷﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﮐﻢ ﻣﺷﻮد ،درﻣﺎن وی را ]ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﮐﻤﺘﺮ[ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
ـ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧ دوﻟﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪی ﺑﯿﺎری در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،و
در ﺻﻮرت ﺑﯿﺎر ﺷﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﻠﻐ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺎری ﺑﻪ وی ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
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ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺨﺺ در ﺻﻮرت درﮔﺬﺷﺖ وی ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪی ﺣﻮادﺛ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺨﺺ رخ
ﻣدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آﯾﻨﺪهی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺷﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺧﻄﺮاﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺷﺎن از اداﻣﻪی ﮐﺎر ﺷﻮد؛ ﻋﻮاﻣﻠ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﯿﺮی ،از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪه ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮِ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ ﯾ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺣﺪود اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﻓﺎه آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮد ،و اﻣﺎن دارد ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار
ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد :ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧ و دﯾﺮ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از أﺑﺤﺎث ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ).(۴۵ /۴
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا:
 ‐۱ﻫﺪف از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزاﯾ ﺑﺎ اﻗﺴﺎﻃ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺳﻮدآوری اﺳﺖ ،و ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣرﺳﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ درﺑﺎرهی ﺑﯿﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺧﺼﻮﺻ] ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد ﻧﻪ دوﻟﺖ[ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .در
ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ] ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد[ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﺎری و ﺗﻌﺎون اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻮدآوری و ﺗﺠﺎرت ،و ﺣﺘ اﮔﺮ
ﺑﺮﺧ اﺷﺎﻻت ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ آن ﺷ و ﺷﺒﻬﻪ وارد ﺳﺎزد ،ﻣﺗﻮان اﯾﻦ اﺷﺎﻻت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
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اﻣﺎ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﺧﺎﻟ از رﺑﺎ و ﻏَﺮر و ﻗﻤﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ارﮐﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ« از أﺑﺤﺎث ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ).(۳۰۵ /۴
دﮐﺘﺮ ﻋﻠ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺎﻟﻮس ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾ ﺑﯿﻤﻪی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻ ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﯾ ﺑﯿﻤﻪی ﺗﺠﺎری
داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﻪی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻤ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ و
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨ از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣدارد و
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐ را ﯾﺠﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار
ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﺷﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣ.(۳۷۲) 
 ‐۲ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺰوی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﭘﯿﺮی و ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از وﻓﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ وﻫﺒﻪ زﺣﯿﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ و ﺑﯿﻤﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﭘﯿﺮی و ﺑﯿﻤﺎری و دﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ از ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺷﻮد از اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ وأدﻟﺘﻪ ).(۱۱۶ /۵
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ـ در ﺑﺮﺧ ﺣﺎﻻت ـ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﺎﻟﻐ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ ﻣدﻫﺪ رﺑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺎب
ﻏَﺮر ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ]ﺣﻤﺎﯾﺖ[ وﻇﯿﻔﻪی دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻫﯿﭻ ﺷ و ﺷﺒﻬﻪای ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻣﯿﺎن ﯾ ﺷﺨﺺ و دﯾﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ در آن ﺷﺒﻬﻪی رﺑﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎی در آن
وارد ﻧﯿﺴﺖ از اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮی ).(۵۸ /۲۸
دﮐﺘﺮ وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﯿﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﺷﺨﺺ ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﻪ وی داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺑﺎ ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ داده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎون و
ﻫﻤﺎری از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘ اﺳﺖ
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ وأدﻟﺘﻪ ).(۱۱۶ /۵
 ‐۳ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و
ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎری و ﺗﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺳﻮد ،و ﻫﺪف از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﺮام ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﺒﯿﻠ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺎوﻧ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﺪفِ آن ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﺎﺗﻮﻧ از ﮐﺎر رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ
ﯾ ﺑﯿﻤﻪی ﺗﺎﻓﻠ و ﺗﻌﺎوﻧ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﻪی ﺗﺠﺎری از اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ).(۱۲ /۶
 -۴اﯾﻦ رای ،ﻫﻤﺎن رای ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهای ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﮐﺴ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺮده ،و ﺑﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺼﺪﯾﻖ اﻟﻀﺮﯾﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪی درﻣﺎﻧ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺧﺘﻼﻓ ﺳﺮاغ
ﻧﺪارم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪی درﻣﺎﻧ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ
اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣ رای ﺑﻪ ﺟﻮاز و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ.(۱۳۷۸ /۱۳) 
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوم ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣ ﺳﺎل ۱۹۶۵
ﻣﯿﻼدی در ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ دوﻟﺘ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﺷﻮد و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :ﻓﻘﻪ اﻟﻨﻮازل ﺟﯿﺰاﻧ.(۲۶۶ /۳) 
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ] ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
و ﮐﺎرﮔﺮان[ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد ﺣﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه و در ﭘﺮداﺧﺖ آن ،ﮐﺎری را
ﮐﻪ آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﺶ اﻧﺠﺎم داده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای آن ﻧﻈﺎﻣ را ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ از ﺑﺎب ﻣﻌﺎوﺿﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺘ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺟﺰو
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎوﺿﻪی ﻣﺎﻟ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﻫﺪف از آن ﺳﻮد ﺑﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ
ﺷﺮﻋ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ] از ﺳﻮی دوﻟﺖ[ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد ﻧﻮﻋ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﻮﻣﺖِ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﺎری ،آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪن و اﻧﺪﯾﺸﻪ از آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از:
ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬ اﻹﺳﻼﻣ (۳۹) و أﺑﺤﺎث ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ).(۳۱۳ /۴
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