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آموخته دوره دكتري رشته فقه و حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات  دانش. 1
 Email: Rezapar45@hotmail.com                                          )مسؤول  نويسنده( تهران

  بيمه عمر از منظر فقه و حقوق اسالمي
  1 زاده بنام رضا پرتوي

  آيتي رضاحمدسيد م
  چكيده

عليرغم آنكه متجاوز از چندين دهه از پيدايش بيمه و قراردادهاي بيمه عمر در ايران 
اين بخش از قراردادهاي بيمه به داليل فرهنگي، فقهي و حقوقي هنوز جايگاه  ،گذرد مي

ممات  و حيات با آن ارتباط دليل به و اند نكرده پيدا فقهي و حقوقي نظام در را خود واقعي
انسان داراي ماهيت و ويژگي خاص بوده و تفاوت چشمگيري با ساير قراردادهاي بيمه 

خارج از حوزه  و اساسي حقوقي قراردادهاي بيمه عمر عمالً رو مسايل عمده از اين. دارند
  .است شده قراردادها اين حقوقي و فقهي شبهات و مشكالت بروز باعث و مانده  باقي قوانين

طوري كه  به فقهاي اسالمي درباره ماهيت و مشروعيت بيمه عمر اختالف دارند؛
مصاديق گروبندي و تحدي با  طور كلي نامشروع و به مانند قمار و از بعضي آن را به
اند و بعضي ديگر  اكل مال به باطل و عقدي معلق و سفهي و غرري شمرده قضا و قدر و

با تطبيق بيمه عمر با تعاون و صلح و جعاله و ضمان و اجاره و وديعه و سلم و هبه و 
 با استناد به اصول آزادي وصحت و لزوم قراردادها همه ،مضاربه آن را مشروع دانسته
هاي ذكر شده براي صحت عقد بيمه را  اشكال ،موافقان. اند انواع بيمه عمر را پذيرفته

اند و يا مستند آنها را از  مانند ضمان مالم يجب و غرر و تعليق يا در عقد بيمه وارد نديده
كه ـ  بررسي ادله فقهاي مخالف بيمه عمر و پاسخ به آنها. اند نظر استداللي ضعيف يافته

هايي چون ربا و غرور و جهالت و قمار  كنوني بيمه را  نامشروع و داراي شبههمعامالت 
  .بسيار اهميت دارد ـ دانند دانسته و آن را قراردادي فاسد مي ...و رهان و

  

  واژگان كليدي
  بيمه، بيمه اشخاص، بيمه عمر، ربا، توثيق
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  بيمه عمر از منظر فقه و حقوق اسالمي

مسايل جديدي است كه دانشمندان اسالمي را ويژه بيمه عمر از  بيمه و به
فقها در مشروعيت . برانگيخت تا به تبيين حكم شرعي آن براي مردم اقدام نمايند 

قراردادهاي بيمه عمر . اند عقد و ماهيت بيمه عمر دچار آراي موافق و مخالف شده
قرن به شكل امروزي آن از سده پانزدهم ميالدي رواج پيدا كرده و در نيمه دوم 

اصوالً انواع بيمه يك نوع تأمين را  .اند اي پيدا كرده العاده نوزدهم پيشرفت فوق
نامه براي  گر با صدور بيمه هاي اشخاص بيمه در بيمه. كند گذار ايجاد مي براي بيمه

هاي عمر اين تأمين عالوه بر  در بيمه. كند گذار آرامش و تأمين فراهم مي بيمه
در بيمه عمر و . ز لحاظ اجتماعي هم حايز اهميت استجبران نيازهاي اقتصادي، ا

انداز هم  ترين شكل وجود دارند؛ يعني عمر و پس انداز اهداف ياد شده به كامل پس
  .كند ايجاد مي را سرمايه نوع يك هم و شود مي شده بيمه بازماندگان آتيه تأمين باعث

فوت كند و يا در انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه  در بيمه عمر و پس
پردازد و تنها شرط الزم اعتبار  سرمايه را مي گر بيمه ،نامه زنده باشد پايان زمان بيمه

. كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سررسيدهاي مقرر خواهد بود است نامه بيمه
عالوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين  نامه بيمهبدين لحاظ اين نوع 
انداز و  دهد و داراي عنصر پس ها را پوشش مي صادي بازماندهبوده، مشكالت اقت

  .ارزشي استر باباشد كه عنصر بسيا تشكيل سرمايه نيز مي
شود كه در  انداز مي پس گر بيمهها توسط  در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه

. دهد ، سرمايه بيمه را شكل مينامه بيمهاندازها در پايان مدت  نهايت اين پس
ها انجام داده و  هاي خوبي را با اين ذخيره گذاري توانند سرمايه هاي بيمه مي شركت

  .به تحقق توسعه اقتصادي در سطح كالن كمك كنند
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هاي عمر انفرادي در كشور ما قبل از انقالب  ويژه بيمه ههاي عمر ب توسعه بيمه
بيمه  62تا  60هاي  شكوهمند اسالمي به هيچ وجه چشمگير نبوده است و در سال

ولي به دليل پايين بودن  ،ها را صادر كرد نامه بيمهفقره از اين  1000آسيا حدود 
  .نرخ بهره فني آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت

در كشورهاي اسالمي بررسي بيمه عمر از ديدگاه فقهي بسيار حايز اهميت 
گذاري در  سرمايه هاي عمر امكان چون ذخاير فني شكل گرفته از بيمه است؛
كند و ضمن ايجاد اشتغال به افزايش  خصوصي را فراهم مي هاي عمومي و بخش

  .توليد ملي منجر خواهد شد
هاي جديد در عصر حاضر و لزوم بررسي مشروعيت و  از نظر تعدد و تكثر بيمه

احكام اين قراردادها مسائل بيمه عمر و پاسخ به شبهات و ابهامات وارده به آن از 
هاي  ييعمر نارسا هاي اشخاص و ل روز است و بررسي قوانين بيمهيدترين مساجدي

  .آن را برطرف خواهد كرد
درباره اصل بيمه از ديدگاه فقهاي اسالمي و نظرات موافق و مخالف تحقيقاتي 

ولي بررسي  ،ناظر بر مشروعيت اصل بيمه است ها عموماً انجام شده كه اين بررسي
استاد  :عنوان مثال مورد توجه حقوقدانان بوده است؛به ادله فقهاي مخالف بسيار

 بيمه به اصل بيمه از ديدگاه فقها پرداخته و مسألهمطهري در كتاب بررسي فقهي 
  .در نگاهي گذرا به بيمه عمر مشروعيت آن را رد كرده است

اي طوالني نبوده و عمالً از قرن هفدهم ميالدي رواج  اين قراردادها داراي سابقه
و كتب فقهاي متقدم ذكري از ) السالم عليهم(يافته است؛ لذا از اقوال معصومين 

عنوان اولين  ابتدا در حقوق كامن ال بهدر همين امر . بيمه به ميان نيامده است
اند و سپس حقوق اسالم موجب  سيستمي كه اين قراردادها در آن رواج يافته

در  .قراردادهاي بيمه شده است ترديدهايي در مورد اعتبار و مشروعيت اين نوع
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هاي متعددي در تبيين جايگاه فقهي و حقوقي از  اين تحقيق از مقاالت و نوشته
  .ديدگاه مخالفان بيمه گردآوري شده است

 
  بيمه عمر از ديدگاه حقوق اسالمي ادله مخالفانـ  الف

ولي اكثر  در جهان تشيع فقها بر دو گروه مخالف و موافق بيمه عمر هستند؛
ضمن رد ادله مخالفين، قائل به جواز بيمه هستند و آن را به عقود  مراجع تقليد

قياس ... معوض و ضمان معوض و همحصور در كتب فقهي چون صلح و هب
اند و گاهي آن را عقدي مستقل و مؤيد به ادلة عمومي از قرآن و سنت  نموده
 .اند دانسته

الت كنوني بيمه نامشروع و آن دسته از فقهاي مخالف عقيده دارند كه معام
به همين  ؛ربا و غرور و جهالت و قمار و رهان و غير است: هايي چون داراي شبهه

اند كه به نقد و بررسي ادله آنان خواهيم  دليل به بطالن و فساد آن فتوي داده
  :رين ادله اين گروه عبارت است ازت مهم. پرداخت

دين اسالم رواج داشته و ممنوع نبوده  عنوان عملي كه قبل از ظهور ربا به: ربا ـ1
و ممنوع اعالم  )279و  278 ، 275/ بقره( ني حرامآاست به موجب حكم صريح قر

بندي آن به  نيز معروف است و تقسيم» تنزيل«ربا در ميان معارضين به . شده است
» گيري زياده«و » خواهي زياده«شود تا مفهوم  نمي باعث قرضي رباي و معاملي رباي
  .)124م، ص  1986 /هـ 1406رشيد و بهجه البيطار، ( آن انفصال يابد از

اگر  «:عنوان معاملة ربوي گفته شده در محسوب كردن قرار دادن بيمه عمر به
در پنج سال  :براي مثال ،اي را خواسته مدتي كه در آن متقاضي بيمه، تأمين بيمه

اقساطي پرداخت نموده  صورت نفع مبلغي را كه به در اين صورت ذي ،خاتمه يابد
دريافت  ،همراه با مبلغ اضافي، بدون اينكه عوضي براي آن پرداخت نموده باشد
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نوع اين ربا، رباي . شودتواند محسوب  دارد و اين مبلغ ناچيز به جز ربا نمي مي
  .)158م، ص1996/ هـ1416عليان، ( »قرضي است
سرمايه از طرف  جايي كه ربا همان زيادت و مبلغ اضافه بر دين و از آن

لذا ربا از سه جزء  ،باشد زمان معلوم و مشروط مي بدهكار به طلبكار در قبال مدت
  :گردد ذيل تشكيل مي

شرط كردن . 3زمان  معين نمودن براساس مدت. 2زيادت و اضافه بر سرمايه . 1
  .)همان( آن در معامله

سه شرط اي كه داراي يكي از اين  مفهوم اين سخن آن است كه هر معامله
توان در عقد بيمه مشاهده كرد  معاملة ربوي خواهد بود و اين سه نوع را مي ،باشد

  :به اين دليل كه
بهرة آن را نيز كه  ،گذار با گرفتن پولي كه به شركت پرداخت است بيمه: اوالً

عنوان مثال در بيمه  گيرد و اين بهره همان ربا است به به آن افزوده شده بازپس مي
. كند هاي منظم خود از شركت بيمه دريافت مي را كه در مقابل قسط عمر، پولي

  .بيشتر از پولي است كه پرداخت كرده است
كمي كه پرداخته، پول بسياري را دريافت   در برخي مواقع هم با حق بيمه: ثانياً

  .شود دارد و اين معاوضة نقد قليل با نقد زياد است كه ربا محسوب مي مي
گذاران در معامالت  هاي پرداختي توسط بيمه بيمه حق بيمه هاي شركت: ثالثاً
ها در واقع كمك به عمل  برند و معامله كردن با اين نوع شركت كار مي ربوي به

  .حرام است
  :شود گفته نتايج زير استنباط مي از نكات پيش

دليل ربوي بودن معامله بيمه از نظر مخالفين بر اين فرض استوار است كه . 1
  .ان به بيمه گذار، جنبة قرض داردگذار پرداخت توسط بيمه حق بيمه
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 .برد كار مي در معامالت ربوي به گذاران را هاي بيمه شركت بيمه حق بيمه. 2

آنچه درخصوص توجيه قرارداد بيمه عمر از جهت ربوي نبودن آن بايد ذكر 
گردد اين است كه جداي از بحث تورم و كاهش ارزش پول در طول زمان، 

هاي بيمه به  چنانچه در بيمه عمر شركت :اند فرموده) ره(گونه كه امام خميني  همان
منظور تشويق و ترغيب مردم تعهد كنند كه عالوه بر مبلغ حق بيمه، مبلغي نيز 

پردازد از  گذار مي گر به بيمه اين پول اضافي كه بيمه ،صورت اضافي بپردازند هب
، 1369اسالمي، ( به عنوان قرض نيست زيرا پرداخت اقساط ؛قبيل رباي قرض نيست

  .)451ص 
بيمه عقدي است مستقل كه در ضمن عقد چنين شرطي  :نگارنده معتقد است

الوفا بوده و در نتيجه  نيز انجام گرفته است و چنين شرطي نيز جايز و مؤثر و الزم
  .اشكالي در آن نخواهد بود

به معناي فريب و نيرنگ مفهوم لغوي قمار و رهان  :قمار، گروبندي و رهان ـ2
  .و رهان به معناي مخاطره و ريسك كردن است

هر عقدي كه در آن يكي از دو طرف  :عبارتست ازمفهوم شرعي قمار و رهان
آن را  ـ سودكننده ـ عقد در معرض خسارت بدون عوض باشد كه ديگري

اصل در تحريم قمار و رهان اين قول پروردگار است كه . دست آورده است هب
یا اَیّها الّذین آمنوا انّما الخمُر و المیسُر و الأنصاُب و الأزلاُم رجٌس ِمن (: فرمايد مي

شامل » الميسر«در اين آيه لفظ . )90/ ةمائد( )عمِل الشیطاِن فاجتنبوه لعلّکم تفلحون
  .)169م، ص1996/ هـ1416عليان، ( كه لفظ عام است چون؛شود  تمام انواع قمار مي

كند كه به طرف  كه به موجب آن فرد قمار باز تعهد ميقمار عقدي است «
مقابل در صورت ضرر و باخت، مقداري پول يا هر چيز ديگر كه به آن توافق 

كند كه  بپردازند و رهان عقدي است كه به موجب آن فرد مراهن تعهد مي ،كنند
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اي غيرمحقق به طرف مقابل كه سخنش  در صورت صادق نبودن سخنش در واقعه
مقداري پول يا هر چيز ديگر كه به آن توافق كند،  ،و صادق شده استراست 

  .)986ـ985السنهوري، صص( »پرداخت نمايد
اي كه در آن ترديد در اعتبار حقوقي قراردادهاي بيمه عمر ميان  تنها نقطه

بندي  بحث قمار و شرط ،به اشتراك وجود دارد» ال كامن«سيستم حقوقي اسالم و 
بندي از سوي  در يك پروندة انگليسي شرط. يمة عمر استبودن قراردادهاي ب

  :چنين تعريف شده است» هاوكينز«ضي قا
اي  بندي، قراردادي است بين دو شخص مشروط بر رويداد حادثه قرارداد شرط«

نمايند كه در صورت وقوع رويدادي يكي از  طرفين تعهد مي. نامعلوم در آينده
يك از طرفين غير از پيروز شدن يا باختن،  هيچ. طرفين مبلغي را به ديگري بپردازد
  .)J.Beatson, 1998, P.337( »وابستگي ديگري به قرارداد ندارند

واقعيت اين است كه احتمالي بودن قراردادهاي بيمه عمر از نظر خطري كه 
بندي براي  كند كه قمار و شرط اين خطر را تقويت مي ،شود مورد بيمه واقع مي
چنانچه گفته خواهد شد در . در قرارداد بيمه صورت گيرد دريافت مبلغ مندرج

لزوم وجود منفعت قابل بيمه ميان بيمه «ال با الزم دانستن شرطي به نام  حقوق كامن
با اين . سعي در محدود نمودن اين اعمال نامشروع شده است» شده و ذي نفع

اي در اين  هرغم سكوت قوانين و مقررات بيم وجود در حقوق كشورمان مسلماً علي
 هاي بيمه در صورت احساس تباني و معامالتي از اين قبيل بايد از خصوص شركت

  .انعقاد قرارداد خودداري نمايند
ترديدي در حرمت و بطالن قمار و هر نوع توافقي مبتني بر آن با صراحت 

ولي با اين وجود قرارداد بيمه . )90/ و مائده 219/ بقره( آيات قرآني وجود ندارد
زيرا قمارباز  ؛طور كلي در رديف قمار و گروبندي محسوب داشت هعمر را نبايد ب
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دهد و حال آنكه  با انجام قمار، خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار مي
پس . )64، ص.ش1336ور،  بهره( رهاند گذار با انجام بيمه خود را از خطر مي بيمه

بلكه مورد  ؛بندي مذموم نيستار و گروقراردادهاي بيمه عمر نه تنها همانند قم
  .نيز قرار گرفته است ي قانون و فقهاشناساي
هاي عقد بيمه شبهه تحدي با قضا و  يكي ديگر از شبهه :تحدي با قضا و قدر ـ3

آنها چنين اعتقاد دارند كه بيمه كردن و بيمه شدن مفهوم تحدي و . قدر الهي است
پردازد، اما  ي به تحدي با قضا و قدر الهي ميمبارزه با قضا و قدر الهي دارد و شخص

شود و  زيرا بيمه مانع وقوع حادثه نمي ؛باشد اي ديگر مي گونه در حقيقت، امر به
بلكه حقيقت موضوع اين است كه بيمه بعد  ،حتي شركت بيمه چنين ادعايي ندارد

 مجركش،( كند از وقوع قضا و قدر و محقق شدن خطر به جبران خسارت اقدام مي
  .)134ص

از طرفي ديگر زمان و تاريخ وقوع قضاي الهي از اختصاص پروردگار جهانيان 
به اين  ،سازد خواهد نازل مي است كه هرگاه اراده كند، آن را بر هر كسي كه مي

ما اصاَب ِمن مصیبه فی الارِض َو لا فی «: فرمايد دليل كه خداوند سبحان مي
در  .)22/ حديد( »نبرأها اِنَّ ذلَک علی اللِه یسیراَنفِسکم الّا فی کتاٍب ِمن قبِل اَن 

حقيقت تحدي با قدر امري فراتر از توان است و جز انسان ديوانه كسي ديگر 
  .چنين قدرت و اعتقادي داشته باشدتواند ادعاي  نمي

در حقيقت بيمه عالوه بر دارا بودن جنبه و ماهيت تعاون و همكاري، 
عمل به احتياط و حذر و اخذ به اسباب و پيشگيري براي جبران خسارت و 

اگر وسايل و ابزارهاي حمايت و پيشگيري در دنياي امروز . باشد مسببات نيز مي
رسيم  سازد بررسي كنيم، به اين نتيجه مي ها را آسان مي ها و گرفتاري كه مصيبت

صبر به همراه خشوع و فروتني و رضا در مقابل درگاه باري تعالي در  :كه اوالً

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

  1391 پاييز،شماره بيست و دومسال ششم،        فصلنامه حقوق پزشكي/   59

وي
پرت

ضا 
ر

 
 سي

ام،
ه بن

زاد
 د

ضا
در
حم

م
 

تي
آي

 

به منظور تحمل خسارت و ضرر كمتر در صورت وقوع  :درجة اول قرار دارد، ثانياً
بريم كه امروزه عقد  ترين وسيله و ابزار پناه مي حادثه در آينده به بهترين و متقن

ترين وسيله براي توزيع و سرشكن كردن خسارت به شمار  بيمه بهترين و محكم
ي با قضا و قدر نبوده است و برداشتن رود، بنابراين عقد بيمه به معناي تحد مي

  .باشد چنين مفهومي از عقد بيمه ناشي از عدم درك و مطالعه عميق اين عقد مي
غرر در لغت به معناي خدعه و گول زدن است و اگر گفته  :غرري بودن ـ4
  .ا فريب داد و به باطل دعوت نمودالشيطان، يعني شيطان او ر هغرّ: شود

كه عاقبت آن مجهول باشد يا امري كه وجود و است  چيزي،مفهوم شرعي غرر
  .عدم در آن مساوي است

  :اند فقها تعاريف گوناگوني از غرر ارائه نموده
كه عاقبت آن مجهول باشد  چيزي«: سرخس حنفي آن را چنين تعريف كرده

  .»غرر است
شخص غرر آن امري كه حصول و عدم حصول آن م«: گويد قرافي مالكي مي

  »اي در هوا پرندهنيست مانند 
غرر آن است كه مشتري نداند چه خريده و فروشنده نداند «: گويد ابن حزم مي
  .)437ـ436الزحيلي، صص( »چه فروخته است

اي است كه  توان نتيجه گرفت كه بيع غرري، معامله از اين تعاريف چنين مي
  .شود رسد و مال او تباه مي رر ميدر آن به يكي از دو طرف عقد ض

غرر مؤثر و : شود از حيث تأثيرش در صحت عقد به دو قسم تقسيم ميغرر «
  .غرر غيرمؤثر

مي است كه كند و آن هنگا غرر مؤثر غرري است كه عقد را فاسد مي
  .ضرورتي در ميان نباشد
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غرر غيرمؤثر غرري است كه در صحت عقت تأثيري ندارد، بلكه عقد به قوت 
غرر، اندك يا زياد باشد، ولي بنا  و صحت خود باقي است و آن هنگامي است كه

اما در تبرعات غرر به هر مقدار باشد در صحت  ،به ضرورت در عقد تأثيري ندارد
سنهوري، ( »رسد گونه ضرري به شخص متبرّع نمي زيرا هيچ ؛آنها تأثيري ندارد

  .)49ص
را مبنا » بناي عقال«پيرامون غرري بودن يا نبودن يك قرارداد همواره بايد 

گذار را در اقدام به انعقاد قرارداد  اگر عقال، بيمه: رو، براي مثال داد و از اينقرار 
  .ين قرارداد را فاقد ايراد دانستبيمه عمر نكوهش و سرزنش نكنند، بايد ا

در حال حاضر ديدگاه مثبتي از نظر عرف جامعه نسبت به قراردادهاي بيمه 
ان آنها را غرري دانست ؛زيرا تو عمر از هر قسم وجود دارد و به همين جهت نمي

نمايند، پس از اين  عنوان عقال احترام به انعقاد اين قراردادها مي غالب مردم به
آيد، بايد با استناد به قاعدة معروف  جهت كه چنين معامالتي عقاليي به حساب مي

بيمه عمر را مشروع به حساب قراردادهاي  ،»کلّما حکم به العقل حکم به الّشرع«
  .آورد

بيع غرري عبارت است از داد و : همچنين در معناي بيع غرري گفته شده است
ستدي كه يكي از دو عوض در معرض خطر يعني در شرف هالكت و از دست 

ميرزاي قمي، ( رو برخي فقيهان از اين. )30نراقي، ص( رفتن و تلف و تباه شدن باشد
در بطالن بيع مجهول،  مناط«اند كه  بر عرفي بودن غرر تصريح كرده )170و 113ص

. يعني غرر تابع عرف و عادت است» غرر و سفاهت است در عرف و عادت
مبطل بيع است و غرر  ،كنند كه در عرف و عادت مسامحه در آن نمي يغرر

اي كه اگر  گونه به ؛شود عبارت از احتمال خطري است كه عرفاً از آن اجتناب مي
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غرر  ،شود و جهلي كه چنين نباشد نكوهش و توبيخ مي ،را انجام دهد كسي آن
  .)32نراقي، ص( شود ناميده نمي
مورد معامله بايد مبهم «:دارد  قانون مدني نيز در اين باره اشعار مي 216ماده 

  .»كه علم اجمالي به آن كافي است نباشد مگر در موارد خاصه
 برخي از دانشمندان حقوق اسالمي به دليل راه يافتن جهالت در عقد بيمه و

در مقابل برخي فقيهان بيمه را عقدي . اند غرري بودن آن عقد بيمه را باطل دانسته
ري نيست تا مشمول به نظر ايشان بيمه عقدي غر .اند مستقل، الزم و صحيح دانسته

  .نهي قرار گيرد
براي بطالن بيمه استدالل » نهی النبی عن بیع الغرر«مخالفان، به حديث نبوي «
شد كه نهي در حديث، مختص به بيع است و هر معاوضه و  مياند، ولي گفته  كرده
و شبيه آن از » نهیُت عن بیع الغرر«: يعني كالمي مانند؛شود  اي را شامل نمي معامله

تنها موارد . نقل نشده است تا به اطالق و تعليل آن عمل شود) ص(پيامبر اكرم 
شتران نر از ايجاد نتيجة لقاح (خاصي از معامالت غرري را مانند بيع مالقيح 

بيع (ضربه الغائص ) اند هاي حيوان كه هنوز به دنيا نيامده بچه(، بيع مضامين )ها بچه
بيع آن چه در دام (ضربه القانص  و) آورد دست مي آن چه غواص در آينده به

اسبوع الفقه ( »نهي فرموده است) آيد صياد از ماهيان يا حيوان و پرنده به دست مي
اين موارد همگي مربوط به بيع است و شمول آن بر غير بيع «. )402االسالمي، ص

 »مشكل است و تسري حكم غرر از بيع به ديگر معامالت و عقود بدون دليل است
  .)28مجله فقه اهل بيت، ص (

بايد ديد منظور از غرر در عقد بيمه چيست؟ اگر مقصود از غرر، فريفتن و 
گذار با  گر و بيمه چون بيمه ؛نتفي استاين معنا در عقد بيمه م ،گول زدن است

كنند و بنابر  نامه، بيمه را قبول مي آگاهي كامل از شرايط مقرر و مضبوط در بيمه
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تواند قصد فريفتن و گول زدن ديگري را داشته باشد  اي، هيچ يك نمي احوال بيمه
  .اصل قرارداد بيمه باطل خواهد شدچون در آن صورت 

زيرا آنچه  ؛نامه عمر، براي بيمه گذار وجود ندارد بيمهعنصر احتمال و ابهام در 
كه وي مي پردازد و نيز تأميني است است اي  مهگذار است اقساط بي مربوط به بيمه

آورد و اين تأمين بر حصول خطر متوقف نيست تا  كه در ازاي آن، به دست مي
در بيمة عمر اگر بيمه شده فوت كند، ورثة  .وقوع خطر نامعلوم است: كسي بگويد

گر در پي دادن تأمين و رفع ناراحتي و اضطرابي  بيمه. شوند او دچار نابساماني مي
گر اين  كار بيمه. است كه ممكن است بر اثر حادثه، در مال يا جان او رخ دهد

دهد  گر مي تعهدي كه بيمه. است كه به او تأمين دهد و همين عمل ارزش دارد
هر كس تعهدي كرد بايد تعهد  :است» المؤمنون عند شروطهم«مشمول حديث 
شرط در اين حديث به معناي قرارداد است يعني مؤمن پاي شرط . خود را وفا كند

گذارد بايد روي آن بايستد  خود ايستاده است و هر شرط و تعهد و قراري كه مي
  .)285ـ283مطهري، ص ( و از آن تخلف نكند

باطل، ضد حق است و در شرع هر امري كه در مقابلش  :به باطلكل مال أ ـ5
و مانند سرقت  ،چيز حقيقي با ارزش نباشد و يا هر چيزي كه شرعاً حالل نباشد

  .غصب و ربا و قمار و غش و غيره
زيرا كه خداوند  ؛حرام بودن خوردن مال به باطل بر هر مسلماني پوشيده نيست

و منظور از  )188/ بقره( )اموالکم بینکم بالباطلتأکلوا و لا: (فرمايد عزوجل مي
هايي غير از راهي كه خداوند سبحان  خوردن آنها به باطل يعني خوردن آنها از راه

  .)176عليان، ص ( مباح نموده است
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كس پوشيده نيست كه منظور از خوردن مال، استعمال و استفاده از آن  بر هيچ
شارع مقدس، كه هدف اصلي و غالب از مال خوردن بوده لذا  يياست و از آنجا

  .كار برده است خوردن به
به پنج  :)304محمود آل محمود، ص( رابطه بيمه با خوردن مال باطل بدين نحو است

  :باشد رسد بيمه نوعي خوردن مال به باطل مي نظر ميه دليل ب
شده نتواند قسطي كه گذار در صورت عدم وقوع خطر بيمه  چه بسا بيمه: اوالً

دست آورد در اين صورت قسطي كه  هبه شركت بيمه پرداخت نموده دوباره ب
كه  خواهد بود قسط بدون مقابل و عوض ،كند گذار دريافت مي گر از بيمه بيمه

  .همان خوردن مال به باطل است
چه بسا شركت بيمه به مقدار پرداختي خود و در صورت تحقق خطر، : ثانياً
عنوان مثال يك  گذار به بيمه را دريافت نكند و آن هنگامي است كه بيمههاي  قسط

گذار تمام مبلغ بيمه  قسط بيمه را بپردازد و خطر واقع شود كه در اين صورت بيمه
  .اين همان خوردن مال به باطل استنمايد و  را دريافت مي

الً يك قسط بيمه گذار بعد از عقد قرارداد يا بعد از پرداخت مث هرگاه بيمه: ثالثاً
باشد و دريافت اين مبلغ  فوت كند در اين صورت او مستحق تمام مبلغ بيمه مي

ناحق است و ه وسيله او بدون پرداخت عوض و مقابل مساوي، خوردن مال ب هب
در زمره ربا و حرام  ،هاي پرداختي پول دريافت كند همچنين اگر بيشتر از قسط

  .است
عدم تحقق خطر بيمه شده، شركت بيمه ملزم به  همانگونه كه در صورت: رابعاً

دريافت و پرداخت مبلغ بيمه مشروط به حادث شدن  ،باشد پرداخت مبلغ بيمه نمي
محقق ،م قمار كه حرام است صورت معنا و مفهو خطر بيمه شده است و در اين

  .شود مي
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 عقد بيمه مشتمل بر شروط فاسد است و سودمند بودن اين عقد با اين: خامساً
سازد و گرچه براي گروهي از مردم  شروط فاسد، آن را از دايره باطل خارج نمي

عنوان مثال از راه تجارت و مانند آن مفيد و  زيرا ضرر نيز به ؛مصلحت و مفيد است
سودمند است و بر اين اساس مناط و علت اباحه در هر امري كه خداوند سبحان 

ا هر عقدي كه شارع آن را باطل اعالم زير ؛وجود سود يا فايده نيست ،مباح نموده
دم گونه عقود بر ع نموده از فايده و سود نبوده است و نهي شارع حكيم از اين

  .اعتبار اين فايده داللت دارد
گر متعهد به پرداخت مبلغي  ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا بايد بيمه

اي  ارداد به ذي نفع بيمهگذار پرداخت نموده، در پايان موعد قر بيش از آنچه بيمه
آيا اين از مصاديق اكل مال به باطل نيست؟ در مواردي نيز خطر موضوع ،باشد 

چرا او  ،شود بري مي مسؤوليتگر از  افتد و بر اين اساس بيمه قرارداد اتفاق نمي
  بيمه را تصاحب كند و مسترد نكند؟بتواند به باطل مبلغ حق 

دارد لزوماً  گر دريافت مي آنچه بيمهنفع بايد گفت  در خصوص استفاده ذي
حتي اگر به دليل عدم حدوث خطر  ،بدون كار و تالش و اكل مال به باطل نيست

هاي بيمه وجوهي را در قبال  شركت«زيرا . اي نگردد ملزم به پرداخت منفعت بيمه
عنوان  كنند و در نتيجه وجوهي كه به گذاران هزينه و خرج مي اخذ اقساط از بيمه

بالجهت و بالعوض نبوده و از مصاديق اكل مال به باطل . شود دريافت مي اقساط
 »يا استفاده بالجهت و غيرعادالنه و يا دريافت وجوه بدون عوض نخواهد بود

  .)112و  111، صص 1371عرفاني، (
هاي مخالفين عقد بيمه اين  يكي ديگر از شبهه :التزامي كه شرعاً واجب نيست ـ6

التزام و تعهدي وجود دارد كه اين التزام شرعاً واجب و الزم  است كه در عقد بيمه
عقد و كفالت و تعدي و : است موردالتزام سه  ،زيرا در شريعت اسالم ،نيست
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شود و در اركان با هم  كه كفالت مشتمل بر بيمه نمي ييجا اتالف و از آن
تا ضامن باشد و  ،گر تعدي و اتالف صورت نگرفته است تفاوتند و از طرف بيمهم

 باشد لذا اين تعهد و الزام شرعاً درست نيست و در نتيجه عقد بيع باطل و فاسد مي
  .)28ـ24الزرقاء، صص(

اي وجود ندارد كه عقد بيمه با كفالت  گونه شك و شبهه رسد هيچ نظر مي  هب
 قسط در :عنوان مثال هب ؛باشد شباهتي داشته باشد و شرايط كفالت بر آن منطبق نمي

كنيم و از  عقد بيمه ركن است كه ما اين ركن را در كفالت و ضمان مشاهده مي
  .اساس تبرع و احساس صورت گيردطرفي ديگر كفالت بر

زيرا  ؛مطرح كردن اشكال كفالت و تعدي و اتالف بر عقد بيمه وارد نيست
گر  باشد و تعدي و اتالف از طرف بيمه شرايط كفالت قابل انطباق بر بيمه نمي

 ـ رت نگرفته است و به صرف اينكه عقد بيمه در داخل اين اسباب التزامصو
توان نامشروعيت آن را نتيجه گرفت و به  گيرد نمي قرار نميـ  كفالت و تعدي

  .ا بايد در موضوع عقد جستجو نمودهمين علت اشكال ر
مفهوم لغوي غبن فراموش كردن و جهل نسبت به يك امر و گول  :غبن ـ7

عبارت است از زيان و خسران متعاملين در حين  مفهوم شرعي غبنزدن است و 
كه كمتر  طوري هب ،معامله به اين معنا كه يكي از دو عوض با ديگري نابرابر باشد

  .يا بيشتر از قيمتش باشد
  .)222ـ221، صص4الزحيلي، ج ( غبن كم و غبن فاحش: غبن بر دو نوع است

غبني است كه از حدود تقويم مقوم خارجي نباشد يعني تقدير و  :غبن كم
  .تخمين كارشناسان آن را شامل شود

باشد يعني از حدود  عبارت از عدم توازن عادي در مبادالت مي :غبن فاحش
تقويم كارشناسان خارج باشد و اين نوع غبن در نظر بعضي فقها چون حنابله در 
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اما از نظر شافعيه و حنفيه  ،سازد را غيرالزم ميافتد و آن  صحت عقد مؤثر واقع مي
  .كاري باشد ا تعزير و فريبمگر اينكه همراه ب ؛تأثيري بر صحت عقد ندارد

گذار از پرداخت اقساط سرباز  هرگاه بيمه رابطه بيمه با غبن ازاين قرار است كه
كرده،  ها ناتوان است يا امتناع كه او از پرداخت قسط زند و در اين مدت زماني
در اين صورت شركت بيمه ملزم به ضمان و جبران  ،خطر بيمه شده واقع شود

خسارت نيست و عالوه بر آن بقيه اقساط به تأخير افتاده را نيز از او مطالبه 
رغم عدم ضمان و جبران خسارت از طرف  آيا عادالنه است كه علي. كند مي

از او  ،ها ناتوان شده است ت آنگذار از پرداخ هايي كه بيمه شركت بيمه، بقيه قسط
  مطالبه كند؟

گذار و مبلغ  گاهي هم در معاوضه در عقد بيمه، بين قسط پرداختي توسط بيمه
گيرد كه  صورت مي ،كند بيمه كه شركت بيمه در صورت وقوع خطر پرداخت مي

گذار پرداخته است  اين خطر ممكن است واقع نشود و در نتيجه اقساطي كه بيمه
  .اه گرددضايع و تب

هاي  ست كه فرضيها آن ،ها واضح و آشكار است آنچه كه از اين استدالل
اي  اند و هرگاه معاوضه مخالفان بيمه بر معاوضه بودن عقد بيمه استوار و بنا شده

يعني بايد غرر و غبن و ؛بايد توالي آن را بپذيريم  ،بودن عقد بيمه را پذيرفتيم
ديگر در آن نباشد تا حكم به صحت آن داده هاي  جهالت و ربا و موانع و شبهه

كه عقود بيمه را به عقودي چون ضمان و هبه معوض تشبيه و  هايي شود و آن
در حقيقت كار آنها بيشتر توجيهي است تا اينكه براساس واقعيت و  ،قياس كردند

گذار به نيت هبه معوض، اقساط بيمه را  زيرا كه هرگز بيمه ؛استدالل علمي باشد
كند كه در صورت  بلكه به اين هدف و منظور پرداخت مي ،كند اخت نميپرد

وقوع خطر مبلغ معيني دريافت كند و باز پس گرفتن اقساط پرداخت شده از 
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طرف او در صورت عدم تحقق خطر امري است كه به حكم قانون از عهده او 
كه در باشد اين است  و از جمله قواعد شريعت كه هدم آن جايز نمي«خارج است 

  .)107، ص3ابن القيم الجوزيه، ج ( »تصرفات و عبارات، مقاصد و اعتقادات معتبر است
اي و احتماالت وقوع و  عنوان يك عقد معاوضه بنابراين با پذيرفتن عقد بيمه به

گذار و مبلغ بيمه  هاي پرداختي توسط بيمه عدم وقوع خطر و نامشخص بودن قسط
  .باشد اد بيمه داراي شبهة غرر ميردگر در هنگام عقد، قرا توسط بيمه

هاي بيمه، بيع امان است و منظور از بيع امان  يكي ديگر از شبهه :بيع امان ـ8
اين است كه محل عقد در بيمه به ادعاي موافقان عقد بيمه، امان و امنيت است، 

 ،كند گذار دريافت مي هايي كه از بيمه شود در ازاي قسط گر متعهد مي يعني بيمه
كه امان،  يايج به تعبيري بهتر ا و را بيمه كند و از آن. امان و امنيت به او بدهد

لذا عقد بيمه به خاطر نامعلوم بودن  ،شي نيست كه محل خريد و فروش واقع شود
  .)36هـ، ص  1416علوان، ( محل عقد، باطل است

به آن از طرفي ديگر بيع امان و اطمينان، خدمتي اجتماعي است كه بايد دولت 
تعالي  باري مقابل در خدمات اين انجام از تقصير و كوتاهي صورت در و كند اقدام

هاي بيمه براي سود برخي  نه اينكه شركت ،گناهكار و مورد بازخواست واقع شود
  .خي از اقدام آن سود فراوان داردخصوص بيمه عمر كه بر هافراد را بيمه كنند و ب

ممكن است گفته : گويد اين شبهه چنين مياستاد مصطفي الزرقاء در جواب 
ترين  در جواب بايد گفت كه مهم. شود كه امان، مال در قبال عوض نيست

هاي زندگي امان است كه خداوند در رابطه با قريش نسبت به آنان منت  ثمره
َفلیعبُدوا رّب هذا البیِت اَلّذی اطعمهم ِمن جوٍع و «: فرمايد نموده است آنجا كه مي

اش به منظور  و در حقيقت انسان در طول زندگي )3/ قريش( »ِمن َخوفآمنهم 
اش نهايت تالش و  حصول و دسترسي به امان و آرامش رواني براي خود و خانواده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 پاييز، سال ششم، شماره بيست و دوم       فصلنامه حقوق پزشكي/   68 

ظر
ز من

مرا
ه ع

بيم
 

مي
سال

ق ا
حقو

 و 
فقه

 

پس در . كند دا ميفنمايد و گرانبهاترين چيزها را در اين راه  كوشش خود را مي
حصول آرامشي و شريعت اسالم چه دليلي وجود دارد كه ثابت كند خريد و 

  )53ـ52الرزقاء، صص( ضمان در قبال عوض ممنوع باشد؟
يكي از شروط صحت عقد تنجيز ذكر شده است يعني عقد بايد  :عقدي معلّق ـ9

عقد منجز آن است كه تأثير آن «: عقد منجز چنين تعريف شده است. منجز باشد
  .)189منصور، ماده ( »بود معلّق خواهد موقوف به امر ديگري نباشد واال انشابرحسب 

هرگاه طرفين عقد، اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند 
تعريف عقد معلق نيز از مفهوم مخالف عقد منجز مشخص . عقد را منجز گويند

ع شرط ديگري شود، يعني در صورتي كه اثر منظور در عقد، موكول به وقو مي
  .باشد، عقد معلق است

گر به  اين ايراد شده است كه عقدي معلق است، چون تعهد بيمه به عقد بيمه
پرداخت خسارت موكول به حدوث خطر و ايجاد خسارت يا حادثه فوت در بيمه 

آن  در كه عقدي و نيفتد يا و بيفتد اتفاق است ممكن بيمه مورد حادثه و باشد مي عمر
  .)31، ص1و گرجي، ج 204ص، 2حسيني مراغي، ج( است باطل اجماع حكم به ،باشد تعليق

هاي مختلف  پيش از مبحث، درباره اعتبار شرط تنجيز در صحت و صورت
طور كلي را بررسي كنيم كه يا در اصل  هتعليق در شرط ابتدا بايد اقسام تعليق ب

  .متعلق عقد انشاي عقد است يا در منشأ و اثر عقد مانند ملكيت و تعهد و يا در
را در امور اعتباري ممكن  انشا، برخي محققان، تعليق در انشادر مورد تعليق در 

اند به نظر آنان چون ايجاد امور  شمرده و قياس اعتبار با جهان خارج را رد كرده
ي ندارد كه بنابر حاكميت ارادة كننده وابسته است، هيچ مانع انشااعتباري، به قصد 

  .)109و  108، ص 1الفقاهه، ج  ، نهجحكيم، سيدمحسن( نيز منوط به امور خارجي باشد انشاو، ا
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در همه  :تنها دليل بر اشتراط تنجيز در عقد، اجماع است كه اجماع نيز اوالً
عقود ثابت نيست و قدر متيقن از اجماع، خصوص بعضي از عقود مانند بيع است و 

عالوه  هب. باشد) ع(اجماع ادعايي، تعبدي نيست كه كاشف از قول معصوم  :ثانياً
مانند آية  ؛يد بر صحت عقد تعليقي برخي عقود مانند ضمان، داللت داردقرآن مج

كه بر ضمانت تعليقي  )71/ يوسف( »و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم«شريفه 
  .داللت دارد

و تعهد ناشي از آن روشن و مشخص است فقط انجام  انشاپس در قرارداد بيمه، 
و ايراد خسارت است و دليلي ) مثالً فوت در بيمه عمر(تعهد معلق به وقوع حادثه 

حسيني مراغي، ( بر اين كه تعليق در بيمه، موجب بطالن عقد بيمه است وجود ندارد
  .)199، ص2ج 

گذار  زيرا بيمه ؛ستاي معتقدند كه بيمه عمر سفيهانه ا عده :عقدي سفهي ـ10
پردازد و در برابر آن چيزي دريافت  گر مي احياناً مبالغ بسياري به شركت بيمه

اما با بروز حادثه و وقوع  ،كند گر هم گرچه مبلغي دريافت مي بيمه. كند نمي
پردازد و  مي ،اي كه دريافت كرده است خسارت، مبلغي چندين برابر قسط بيمه

برخي از فقها نيز علت بطالن معامله مجهول را سفهي اي سفهي است  چنين معامله
. اي در عرف غرري و سفهي باشد باطل است اگر معامله. اند بودن آن ذكر كرده

  .)170، ص2ميرازي قمي، ج ( »مناط در بطالن بيع مجهول، غرر و سفاهت است«
 اند و عقد با توجه به اين كه ادله صحت عقد و تجارت، امضاي معامالت عقاليي
گرجي، ( سفهي، معامله عقاليي نيست تا مقتضي براي صحت آن وجود داشته باشد

  .)31، ص1ج
كنند، حساب كار خود را به  بديهي است كساني كه به اين معامله اقدام مي

اند و با محاسبه و سنجش، نوع كاالي مورد  خوبي كرده و تجاربي را اندوخته
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اي را با  كنند، اقساط بيمه را محاسبه ميپذيرند، خطر مورد بيمه  تقاضاي بيمه را مي
كنند و براساس اصول آماري و مالحظه سوابق،  ميزان خسارت احتمالي مقايسه مي

ترين نفعي كه از پرداخت اقساط گذار نيز كم بيمه. كنند اقدام به پذيرش آن مي
اقدام عقال بر بيمه عمر و گسترش روزافزون آن . برد، گرفتن تأمين است بيمه مي

  .)36حلي، ص( اهد بر معقول بودن آن است و سفاهتي در آن راه نداردش
در قراردادهاي بيمه، مسائل متعددي وجود دارند  :تعهد به نفع شخص ثالثـ 11

اند يكي از آنها  اي از اصول حاكم بر عقود قابل توجه و بررسي كه به لحاظ پاره
شكل بارز تعهد به نفع ثالث در قرارداد بيمه . تعهد به نفع شخص ثالث است

ها به  مدني و برخي قراردادهاي بيمه عمر و حوادث اشخاص كه در آن مسؤوليت
هايي حاصل  گذار توافق گر و بيمه كنندگان، بين بيمه ود اشخاص ثالث يا استفادهس
  .شود نمايان است مي

هر شخصي كه خواه مستقيماً و خواه توسط  :شخص ثالث عبارت است از
يعني اشخاصي كه طرف ،دار خود در معامله دخالت نداشته است  نماينده صالحيت
كند كه در صورت  گر تعهد مي بيمه عمر، بيمه در. مقام او نباشند قرارداد و قائم

فوت يا حيات بيمه شده، در زمان مشخص، مبلغ معيني را به شخص يا اشخاص 
در بيمه عمر شخص بيمه شده ممكن است خود . معين در قرارداد بيمه بپردازد

كنندة وجوه  طور كه ممكن است دريافت گذار باشد يا شخص ديگري، همان بيمه
  .خود بيمه شده باشد يا شخص ديگر گر، يمهاي از ب بيمه

ي تحت تأثير نيازها و تحوالت اجتماعي، ناچار به پذيرش يحقوقدانان اروپا
تعهد به نفع شخص ثالث شدند و از طرفي به تحليل ماهيت حقوقي و توجيه 

  .)15محقق داماد، ص( خردپذير اصل شخصي بودن قراردادها پرداختند
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عمرمعتقد است كه بيمه به شرط فوت وحيات تقسيم مي استاد مطهري دربيمه 
بلكه در بعضي اوقات اساس  ،در بعضي موارد احتمال شبهه ربا وجود دارد،شود

  .)82، ص1361. مطهري( شود صورت يك امر فرعي مي همعامله ربا است و بيمه ب
شود كه در قبال مبلغي پول و در مدت  گر متعهد مي بيمه ،شرط فوته در بيمه ب

همچنين . گذار بپردازد گذار مبلغ معيني به ورثه بيمه معيني در صورت مرگ بيمه
صورت  هپرداخت مبلغي ب يتواند كسي را بيمه كند و در ازا شخص سومي مي

گر  ساليانه شرط كند كه در صورت مرگ آن شخص مبلغ معيني را از بيمه
ممكن  ،بندد ميشرط فوت كه شخص سومي قرارداد ه لذا در بيمه ب .دريافت كند

است آرزو كند كه نفر دوم در طول مدت مقرره فوت كند تا مبلغي پول از 
  .از اين جهت معامله اي مكروه است ،موسسه بيمه دريافت كند

شرط حيات قضيه برعكس است و ممكن است در اين حالت ه در بيمه ب
قرارداد  ،زيرا در اين نوع بيمه ،گر غيراخالقي و مذموم باشد موضوع براي بيمه

 ،گذار فوت نكند شود كه اگر تا تاريخ معيني شخص بيمه بدين صورت بسته مي
گذار در  ولي در صورت فوت بيمه؛موسسه بيمه پرداخت مبلغ معيني را متعهد شود

لذا در اين حالت موسسه  ؛آن مدت مشخص موسسه وجهي پرداخت نخواهد كرد
  .ين فوت كندگذار در آن مدت مع بيمه است كه آرزو دارد بيمه
ولي در  ؛باطل نخواهد بود ،اي امر خالف واقع باشد البته صرف اينكه معامله

شرط حيات ه در بيمه ب مثالً. باطل خواهد شد ،مواقعي كه معامله به ربا آلوده شود
جا پرداخت شود تا در صورت  ممكن است حق بيمه در همان ابتداي قرارداد يك

مقدار پول بيشتري از ) سال 10 مثالً(معين  گذار بعد از مدت زنده بودن بيمه
  .سسه بگيردؤم
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توان گفت كه پول اصلي با نزولش در آن مدت به  در اين صورت مي
ماهيت اين  :كهچرا ؛گذار پرداخت شده است كه از نظر شرعي درست نيست بيمه

  .صورت فرعي مطرح است هي است و مسأله بيمه هم در كنارش بيمعامله ربا
  
  ادله موافقين بيمه عمربررسي ـ  ب

ولي اكثر  ،در جهان تشيع نيز فقها بر دو گروه مخالف و موافق بيمه عمر هستند
ضمن رد ادله مخالفين، قائل به جواز بيمه هستند و آن را به عقود  مراجع تقليد

قياس ... محصور در كتب فقهي چون صلح و هبة معوض و ضمان معوض و
مستقل و مؤيد به ادلة عمومي از قرآن و سنت اند و گاهي آن را عقدي  نموده
 :مهمترين ادله موافقان عبارت است از .اند دانسته

تطبيق با .4تطبيق با تعاون و تكافل . 3عرف عقال  .2 "اوفوا بالعقود" :آية .1
  تطبيق با مضاربه. 8تطبيق با وديعه  .7تطبيق با اجاره  .6تطبيق با ضمان  .5صلح 

 .اصل صحت در عقود .9

 »اوفوا بالعقود«در مورد مدلول امر در آية شريفة : »وفوا بالعقودا«آية شريفة  ـ1
  :دو نظر وجود دارد )1/ مائده(

  .بيانگر حكم تكليفي و مولوي است امر در آيه، ـ الف
 .در آيه، ارشاد به لزوم عقد است امر ـ ب

امر در آيه، برخي از فقيهان، مانند محقق اصفهاني و شيخ انصاري، معتقدند كه 
ي، معتقدند ياهللا خو يني و آيتيبرخي ديگر از فقيهان، مانند محقق نا. مولوي است

كه امر در آيه، ارشادي است و هر يك، در تقريب نظر خود، استدالل خاصي را 
اما در هر حال، آيه بر لزوم و صحت عقد داللت . )215انصاري، ص( اند بيان كرده

باشد، داللت آن بر لزوم عقد به داللت مطابقي  اگر مدلول آيه، ارشادي. دارد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

  1391 پاييز،شماره بيست و دومسال ششم،        فصلنامه حقوق پزشكي/   73

وي
پرت

ضا 
ر

 
 سي

ام،
ه بن

زاد
 د

ضا
در
حم

م
 

تي
آي

 

لزوم عقد بر صحت آن داللت دارد؛ چون لزوم عقد، متفرع بر صحت . خواهد بود
الوفا باشد و فسخ كردن آن، بي اثر، قطعاً آن عقد  عقد است؛ يعني وقتي عقدي الزم

  .ت به معناي ترتب اثر بر عقد استصحيح است؛ زيرا صح
ارع نظر خاصي نداشته، آن موارد، مشمول عمومات و اما در مواردي كه ش

همين : اي است كه شارع به صورت كلي بيان فرموده است؛ از جمله اطالقات ادله
گيرد و شامل معامالت جديد،  مي كه هر عقد عرفي را دربر» أوفوا بالعقود«آية 

عقود  همة. شود اند، نيز مي كه در عصر نزول آيات و صدور روايات متداول نبوده
در آنها  ،اي كه منشأ نهي شارع باشد جديد كه از نظر عقال داراي منفعتند و مفسده

  .ندا قفلي، مشمول اين آيه و صحيحنيست، مانند عقد بيمه و سر
چون بيمه تمام دنيا را فرا گرفته و به صورت يك عرف عام : عرف عقال ـ2

پس بيمه به خاطر  .استدرآمده است و شريعت اسالم، عرف مردم را معتبر دانسته 
آن، امري مشروع و جايز  ل مردم بهمايصورت عرف عام و ت تبديل شدن آن به

  .باشد مي
هاي پاك با گواهي  هر امري است كه نفوس و سرشت مفهوم شرعي عرف

يا هرچيزي كه مردم به آن عادت . عقول آن را بپذيرند و نسبت به آن آرام گيرند
به آن عمل كنند و بديهي است كه عرف عقال، بيمه نمايند و در گفتار يا كردار 

اند كه هم اكنون صنعت  عنوان وسيله آرامش و اطمينان در زندگي پذيرفته را به
  .گونه گسترش يافته است بيمه بدين

عرف از حيث عام و . اين تعريف مشتمل بر عرف قولي و عرف عملي است
  :شود خاص به دو نوع تقسيم مي
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. ها به آن عمل كنند اكثريت مردم در زماني از زمانآن است كه  عرف عام
آن است كه مردم شهر يا ناحيه يا گروه معيني  مانند عقد استصناع و عرف خاص

  .)191، ص6محمد الزبيدي، ج ( از مردم به آن عمل نمايند
عرف : شود همچنين عرف از حيث اعتبار و مشروعيت به دو قسمت تقسيم مي

حالل را حرام و حرام را : يعني ؛مخالف دليل شرعي نباشدعرفي است كه  صحيح
عرفي است كه  تقسيم مهر به مقدم و مؤخّر و عرف فاسد: مانند ؛حالل نسازد

: سازد، مانند حرام را حالل و حالل را حرام مي: مخالف دليل شرعي است يعني
  .ها در جشن  رقص

حقيقي و تعاون بيمه پس بايد نگاه مردم به بيمه را دگرگون ساخت و مفهوم 
گذار، در سطح جامعه گسترش داد، و به  ها توسط بيمه را از خالل تبرّع حق بيمه

خصوص بيمه عمر تعبيري ديگر عرف و ذهنيت مردم نسبت به بيمه و به 
  .دگرگون ساخت

هاي شركت  گويند كه فعاليت فقهاي موافق بيمه مي: تطبيق با تعاون و تكافل ـ3
به وسيلة : يعني؛گذار آن استوار است  و همكاري ميان بيمهبيمه براساس تعاون 

كنند، به جبران و دفع خسارت  گر پرداخت مي هايي كه آنان به بيمه قسط
كارگيري  آوري و به پردازند و شركت بيمه فقط يك واسطه است كه به جمع مي

  .گذاران دارد گر حكم نماينده بيمه بيمه: يعني ؛پردازد ها مي قسط
در لغت به معناي كمك و همكاري و از عون مشتق شده  لغوي تعاونمفهوم 

يعني هر  ؛كمك و همكاري در عمل خير و نيك است مفهوم شرعي تعاون .است
عملي كه خداوند به آن دستور داده باشد و دليل تعاون در شريعت اسالم قول 

و لاتعاونوا علی و تعاونوا علی البّر و التّقوی «: فرمايد پروردگار سبحان است كه مي
  .)2/ مائده( »الأثم و العدوان
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شكي وجود ندارد كه طبيعت بيمه براساس تعاون استوار بوده است و هرگز 
گذار ادامه دهد و  قابل تصور نيست كه شركت بيمه بتواند عمر خود را با يك بيمه

در . گذاران شرط ادامة حيات آن است به همين دليل وجود تعداد زيادي از بيمه
گذاران به وجود  اهيت عمل بيمه امر تعاون قابل مالحظه است، بدون اينكه بيمهم

  .آن پي ببرند
برخي . يكي از عقود قابل انطباق با عقد بيمه، عقد صلح است: تطبيق با صلح ـ4

اند و  ه از فقيهان و حقوقدانان اسالمي، عقد بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق كرد
  .اند با بيمه، به مشروعيت بيمه فتوا و نظر دادهاز راه انطباق صلح 

صلح در اصل براي رفع تنازع و . صلح به معناي تراضي و تسالم بر كاري است
. و سازش و سازگاري وضع شده است  تشاجر و حل دعاوي از راه مسالمت

اي كه بر صحت و مطلوبيت صلح داللت دارند و در عين حال،  نصوص و ادله
ته دارند كه صلح براي رفع تنازع يا نزاعي كه احتمال وقوع آن اشعار به اين نك

ها صلح  و از رواياتي كه بر روا بودن صلح داللت دارند و به دليل اطالق آن هست
  :آوريم شوند، چند روايت را مي ميابتدايي را نيز شامل 

الصلح جايز «): ع(ام كند كه قال ام روايت مي) ع(مرحوم كليني از امام صادق 
  .»ين الناسب

): ص(اهللا  قال رسول: كند اي را بدين صورت نقل مي مرحوم صدوق روايت مرسله
» ً ، 13حر عاملي، ج ( »الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احّل حراماً او حّرم حلالا

  .)3باب 
 174چنين ذيل آية  هم. روايت اخير، فروان مورد استناد فقها قرار گرفته است

حو مطلق داللت بر مطلوبيت صلح به ن» والصلح خيرٌ«: فرمايد مياز سورة نساء كه 
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چه ذكر شد، عقل نيز مستقالً بر مطلوبيت صلح، داللت دارد و عالوه بر آن. دارد
  .نظر و اجماع دارند همة طوايف اسالمي نيز بر مشروعيت صلح اتفاق

ع ديگر خويش است و تاببنابر آنچه گفته شد، صلح، عقدي مستقل و قائم به 
  .عقود نيست

توان بيمه را  از جملة مواردي كه مي )30، ص1گرجي، ج ( به نظر برخي فقيهان
بر آن عرضه كرد، باب صلح است، بدين طريق كه طرفين بر اين امر صلح 

گر باشد، خسارتي را كه به طرف  كنند كه يكي از آن دو، كه شركت بيمه مي
بر اين كه طرف ديگر، مقداري از مال شود، برعهده بگيرد، مشروط  ديگر وارد مي

گذار هر ماه مبلغي معين به شركت  همچنين ممكن است، بيمه. خود را به او بدهد
بيمه بدهد، به اين شرط كه اگر خسارتي به مال يا جان او رسيد، شركت بيمه از 

گر  گذار مال خود را برحسب قسط بندي، با بيمه بيمه. عهدة آن خسارت برآيد
سوزي، غرق، تلف يا دزدي  ند به شرط اين كه هرگاه در اموال او آتشك صلح مي

كند و بر اين صلح،  گر هم آن را قبول مي بيمه. رخ دهد، آن را جبران كند
در اين صورت مي توان عقد بيمه را مصداق صلح مشروط  .گونه اشكالي نيست هيچ

  .به تحمل خسارت دانست
شوند و  شامل عقد صلح نيز ميبا توجه به عمومات ادلة صحت عقود كه 

كه بر صحت و نفوذ عقد » الصلح جايز«و » الصلح خيرٌ«اي مانند  همچنين ادله
اي كه عقد صلح نزد فقيهان اماميه  صلح داللت دارند و با توجه به مفهوم گسترده

شود، عقد صلح گسترة فراواني از عقود و  دارد و شامل صلح ابتدايي نيز مي
  .شود نامعين، از جمله عقد بيمه، را شامل ميمعامالت مستحدث و 

 فقهايي كه قايل به مشروعيت بيمه هستند، عقيده دارند: تطبيق با ضمان ـ5
كه قرارداد بيمه از حيث اركان و اهداف شبيه عقد ضمان است و  )45عليان، ص(
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ايجاب و قبول در عقد بيمه همان عين ايجاب و قبول در ضمان است و وجود 
در حقيقت و ماهيت ضمان هيچ تأثيري ندارد و اساس در عقد ضمان  مضمون عنه

پس اركان عقد بيمه . باشد له و مضمون مي ضامن، مضمون: همان وجود سه ركن
مانند اركان ضمان است و چون عقد ضمان شرعاً درست است، پس معاملة بيمه 

  .باشد دليل جايز و شرعاً درست مينيز به همين 
و اهداف، بيمه و ضمان از اين لحاظ مشتركند كه دنياي اما از حيث غايات 

ها و خطرات  معاصر به علت پيشرفت سريع تكنولوژي و صنعتي انباشته از آسيب
ها به بيمه  ها و زيان كه مردم به منظور حمايت و پيشگيري از آسيب طوري است، به

وال و حقوق اي از وسايل نگهداري و حفظ ام عنوان وسيله پناه و ضمان هر دو به
  .شوند مردم شناخته مي

صحيح است، ادلة ضمان و عقود، شامل  بر اين اساس كه ضمان عين معوض
شوند؛ چون در بيمة اشيا، ضامن، مالي را كه نزد  بيمه، خصوصاً بيمة اشيا مي

كند كه اگر خسارتي بر آن وارد آيد يا كالً  صاحبش موجود است، تضمين مي
گر، مشروط است به  البته تعهد بيمه. خسارت آن استدار  تلف شود، ضامن عهده

به صاحب ) گر بيمه(ضامن . له يا صاحب كاال به ضامن پول بدهد اين كه مضمون
براي يك سال، ضامن مال تو هستم به شرط اين كه : گويد مي) گذار بيمه(كاال 

توجه به با . پذيرد مبلغ پول معينّي را بپردازي، و ضامن هم از اين پيشنهاد را مي
كه بيمه، نوعي ضمان انشايي در عين خارجي، مشروط به پرداخت عوض است اين

گانة بيمه، در اين نوع ضمان وجود دارد، به صحت و مشروعيت بيمه  و اركان سه
  .اند از راه انطباق بيمه با ضمان، فتوا داده

اجاره  فقهاي موافق عقد بيمه براي مشروعيت بيمه، آن را به :تطبيق با اجاره ـ6
كه در هر دوي بيمه و اجاره نگهبان، تحقيق  )45عليان، ص( قياس نموده و گفتند
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بيمه  ،گونه كه اجاره كردن نگهبان در اسالم مشروع است امن وجود دارد و همان
دليل ديگر  .نيز به علّت اشتراك هر دو در تحقيق امان، صحيح و مشروع است

  .وسيلة مستأجر استآنان نيز ضمان ضرر الحق به عين اجاره به 
آنها بيمه را به اجارة نگهبان و صحت ضمان مستأجر نسبت به شيء محل 

اما در . دادند ااجاره، قياس نمودند و در نتيجه به صحت و جواز عقد بيمه فتو
در حقيقت . اي آنان باشدتواند دليل و حجتي بر حقيقت اين ادعا و قياس آنان نمي

چنين بايد گفت كه بيمه و اجاره گرچه در تحقق امنيت تا حدودي با هم اشتراك 
توان احكام  دارند، اما به صرف اشتراك دو امر در بعضي از آثار و نتايج نمي

ديگري را بگيرند و به همين علت براي جواز و مشروعيت عقد بيمه بايد دليل 
  .ديگري را جستجو نمود

قياس عقد  ،)75همان، ص( يكي ديگر از ادلّة فقهاي موافق بيمه: تطبيق با وديعه ـ7
گونه كه شركت بيمه از تمام  همان. بيمه با وديعه به علّت مصلحت در آنهاست

كند، شخص  گذاران در ازاي ضمان شي بيمه شده استفاده مي هاي بيمه قسط
وديعه براي او جعل و پاداشي پذير نيز هرگاه به خاطر حفظ و نگهداري  وديعه

او ضامن  برد و هرگاه وديعه از بين برود يا تلف شود، درنظر گرفته شود، سود مي
  .است

  :را استنباط نمود ذيل توان نتايج مي مطابق با تعريف و اركان و شروط وديعه
  .ل باشدما تواند مال و غير وديعه ميـ 1
به حفظ ير آن را پذيرفت ملزم پذ وديعه، امانت است و هرگاه شخص وديعهـ 2

  .باشد و نگهداري از آن مي
پذير حق  عهگذار است و شخص ودي ملكيت وديعه همواره از آن وديعهـ 3

  .تصرف در آن را ندارد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

  1391 پاييز،شماره بيست و دومسال ششم،        فصلنامه حقوق پزشكي/   79

وي
پرت

ضا 
ر

 
 سي

ام،
ه بن

زاد
 د

ضا
در
حم

م
 

تي
آي

 

  .داراي اختيار قبول و رد آن استپذير  وديعه، عقدي تبرّعي است و وديعهـ 4
  .است ل و نيابت در حفظ و نگهداريوديعه، فقط محض توكيـ 5
پذير و عين و صيغه واقع و حاصل  گذار و وديعه وديعه عقد وديعه باـ 6
  .شود مي

اين دسته از دانشمندان بيمه را به علت وجود مصلحت در بيمه و وديعه، آنها را 
تواند ادعايشان را ثابت  اما در حقيقت، دليل آنان نمي. با همديگر قياس نمودند

عه چه از نظر حكمت و چه از نظر اهداف و كند چون هيچ تشابهي با عقد ودي
تواند دليلي بر صحت  باشد و نمي مقاصد ندارد و قياس بيمه با وديعه صحيح نمي

  .قرارداد بيمه باشد
فقهاي موافق بيمه عقيده دارند كه در عقد بيمه نفع : تطبيق با مضاربه ـ8

نيز ميان اين گذاران وجود دارد و در عقد مضاربه  مشتركي ميان شركت و بيمه
گونه  باشد و همان نفع مشترك قابل مالحظه مي ـ مضارب ـ صاحب مال و عامل

كه مضاربه در اسالم مشروع است پس به خاطر وجود سبب در هر دو معامله، بيمه 
  .باشد مشروع مي

كه اصل سرمايه، در مضاربه  هاي ميان بيمه و مضاربه اين است يكي از تفاوت
اي كه به صورت اقساط  ة عمر كه مقدار وجوه بيمهمشخص است؛ اما در بيم

دهد، عمالً نامشخص است؛ زيرا تعداد  شود و سرماية بيمه را تشكيل مي پرداخت مي
گذار است و مدت عمر افراد معلوم نيست تا با  اقساط پرداختي، منوط به عمر بيمه

مشخص گذار نزد شركت بيمه  هاحتساب دفعات پرداخت اقساط بيمه، سرماية بيم
  .گردد

هايي كه بين بيمه و مضاربه مطرح است، دورترين عقد فقهي  با توجه به تفاوت
به بيمه، از ميان عقودي چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و اين 
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دو قابل مقايسه نيستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بيمه تصحيح شود؛ زيرا بيمه و 
  .ام شرع، هيچ شباهتي با يكديگر ندارندمضاربه، از نظر عرف و احك

دليل (منظور از اصل صحت در اين جا، اصل عملي : اصل صحت در عقود ـ9
نيست، بلكه منظور، دليل اجتهادي است؛ يعني آيا از ادلة شرعي استفاده ) فقاهتي

خارج شودكه دليلي بر صحت عقود اقامه شود واز اصل اوليِ فساد، حكم عقود  مي
  ت آن داللت كند؟شود و بر صح

بايد به ادلة اجتهادي، چون كتاب و سنت، بنگريم و ببينيم از مفاد آيات و 
شود، آيا  روايات صحيح، دربارة حكم عقود و معامالت، چه چيزي استفاده مي

عنوان يك اصل،  اطالق يا عمومي وجود داردكه بر صحت عقود داللت كند و به
  ستناد قرار گيرد يا نه؟ن، مورد ابر صحت عقود مستحدث و نامعي

به بيان ديگر، آيا از منابع اصلي فقه، يعني كتاب و سنت، قاعده يا اصلي 
گردد كه صحت عقود را اثبات كند؟ مثالً دو نفر با رضايت، ايجاب و  استخراج مي

اند ودليلي بر منع آن مورد وجود ندارد، آيا دليلي بر صحت  قبولي را واقع ساخته
انيم از لحاظ ادله، ممنوع نيست، وجود دارد يا نه؟ يعني آيا د چنين عقدي كه مي

  ا از بن بست اصل اولي خارج سازد؟دليل اجتهادي داريم تا ما ر
اي كه قبل از شارع اسالم متداول بوده يا بعداً پديد آمده  بنابراين فساد معامله

استكشاف است، نياز به دليل دارد واال صحت معامله از تقرير و امضاي شارع 
شود؛ زيرا اگر امري بين مردم متداول بوده و شارع در مورد آن علم و  مي

توان از اين سكوت شارع  حساسيت داشته و بر منع آن تصريح نكرده باشد، مي
  .استظهار كرد كه آن عقد صحيح است؛ زيرا فساد معامله نياز به بيان و دليل دارد

هستند، اما اگر نهي و منع شرعي، درست است كه اين عقود، مستحدث و نو 
توان به لحاظ عرفي بودن  ها نشود، مي صورت قانون كلي بيان شده، شامل آن كه به
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عقد بيمه، اگر مشمول ربا، غرر و ديگر  :ها قائل شد؛ مثالً عقود، به صحت آن
  .ممنوعات شرعي نباشد، دليل بر بطالن آن نيست
صورت كلي و مطلق بيان  د را بهشارع دربارة عقود و معاهدات عرفي، قواع

اين ادلة شرعي، مشتمل بر اصل و معياري كلي هستند و شامل . فرموده است
اند، نيز  معامالت جديد، كه در عصر شارع و زمان صدور روايات متداول نبوده

شوند و همة معامالت عرفي و عقاليي و مفيد، كه مورد نهي شارع قرار  مي
  .داند، صحيح و معتبرن نگرفته
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 نتيجه

هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معاملة بيمه به  با توجه به واقعيت
عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است و با توجه به 

اي كه در مورد شكل بيمه، شده است، يعني بيمه تعاوني يا تبادلي و  تقسيم كلي
بازرگاني، ديدگاه فقيهان و صاحب نظران حقوق اسالمي دربارة بيمة خصوصي يا 

  .حكم فقهي بيمه متفاوت است
اند؛ زيرا به  برخي از حقوقدانان اهل سنت نيز  عقد بيمه را حرام و باطل دانسته
اينان ادلة . نظر ايشان بيمه عقدي جديد است و شباهتي با عقود معهودة فقهي ندارد

اند و اصطالحاً نظرية حصري بودن  ارف معني كردهصحت عقود را به عقود متع
هايي، مانند التزام مااليلزم و  غير از اين، به نظر ايشان اشكال. اند عقود را برگزيده

  .ه وجود دارد كه قابل دفع نيستندشبهة قمار و ربا و غرر، در عقد بيم
دليل شبهة ربا، اند و بيمة عمر را به  برخي از آنها نيز بين اقسام بيمه تفضيل داده

  .اند اند؛ اما بيمة اشيا را در مواردي صحيح دانسته نادرست دانسته
اي عقاليي است و عقال بيمه را كاري پسنديده و  بديهي است كه بيمه معامله

دانند و رغبت و اشتياق به آن، استرباح است، در برابر  مفيد براي فرد و جامعه مي
هاي احتمالي  گذار از آن، احياناً دفع زيان هدهد و مقصود بيم خدمتي كه ارائه مي

كردند  اگر بيمه عقدي سفهي و عملي غيرعقاليي بود، عقال بر آن اقدام نمي. است
بيمه نه تنها يك عقد عقاليي . يافت و در جوامع بشريِ امروز رواج چشمگيري نمي

كشور بيمه در توسعة . ناپذير تظام مالي در هر كشور است است، بلكه بخش جدايي
هاي  گونه كه اقتصاد امروز، بدون بانك و نظام همان. كند نقش مهمي را ايفا مي

هاي اقتصادي، محدود  اليتپولي و اعتباري رونق ندارد، بدون بيمه نيز قلمرو فع
  .شود مي
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