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بیمه از دیدگاه فقه وحقوق اسالمی
امیرحسین حاجی زاده، 1عباسعلی فراهتی

2

 -1کارشناس ارشد فقه وحقوق اسالمی مدرس دانشگاه پیام نور
 -2استادیاردانشگاه کاشان

چکیده:
یکی از مسائل مستحدثه  ،نوظهور و مبتال به  ،افراد جامعه امروزی مسئله بیمه و خدمات آن
می باشد  .بیمه جدای از معنای لغوی آن  ،در مفهوم کلی به منظور پیش بینی خطرات آتی ،
جلوگیری از خسارات احتمالی در آتیه  ،به حداقل رساندن ضرر و زیان و جبران خسارات وارده
 ،تامین آرامش فکری انسان می باشد .
مهمترین بحث مطرح شده از سوی فقهای اسالمی ( امامیه  ،اهل سنت ) در ارتباط با بیمه ،
صحت فقهی یا بطالن است .لذا در این پژوهش ضمن تعریف و تبیین مختصر بیمه  ،بیمه از
منظر فقها و حقوقدانان اسالمی اعم از مخالفین و موافقین مورد کشف و بررسی قرار گرفته
است .چنانچه در ابتدا به بررسی انواع بیمه در قالب قواعد فقهی پرداخته و نهایتا به تفکیک ،
آراء و دیدگاههای طرفداران حلیت یا حرمت بیمه  ،به همراه ادله و مستندات ارائه شده از
سوی ایشان  ،بیان گردیده است.
واژگان کلیدی  :بیمه  ،فقه امامیه  ،فقه اهل سنت  ،شرکت  ،قانون
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مقدمه
در دنیای واژگان ،واژه ی تامین از زمانهای دور در ذهن و وجود آدمی نقش کلیدی داشته است .
انسانهای اولیه و گذشتگان برای امرار معاش و زندگی شکار می کرده اند و از همان ابتدا برای تامین روزهای آینده به فکر بوده
اند بنابراین پس از صید و مصرف گوشت روزانه ی شکار سعی می کرده اند ما بقی آن را به روشهای مختلفی نگهداری کنند تا
اگر در زمانهای آتی موفق به شکار تازه ای نشدند از ذخیره ی خود استفاده کنند و یا اسکیموها پس از اینکه به صورت گروهی
برای شکار فوک تالش می کردند شکار به دست آمده را به طور مشترک بین همدیگر تقسیم می نمودند و پس از تقسیم هر
یک مجددا به روشهای مختلفی در مکان امن قرار می دادند تا از دسترس جانوران به دور باشد و بتواند آذوقه ی فصل زمستان
باشد بنابراین تامین که در لغت به معنای در امنیت قرار گرفتن خواسته خود تجلی می کند به مرور زمان واژه های مترادف
آن ظهور نموده است .نهایتا در این مقدمه از واژه ی بیمه پرده دری می کنیم  .بیمه به معانی مختلفی در کتب و رسائل بیان
شده است.
از جمله معنای بیم و ترس از آن اقتباس می شود ولیکن در نهایت مفهوم کلی آن پیش بینی خطرات آتی و جلوگیری
ازخسارات احتمالی در آتیه با روشهایی که ضرر و زیان را جبران و یا به حداقل برساند .در قرون معاصر همانند سایر علوم ،علوم
بیمه نیز تغییرات اساسی نموده است به طوری که در علم نوین از آن به عنوان «صنعت بیمه» یاد می شود  .از ظهور دین
مبین اسالم که شاکله ی آن بهبودی امور دنیوی و نهایتا رفاه و سعادت بشری در دو عالم است از این مقوله نیز دور نمانده
است  .به طوری که پیامبر اعظم (ص ) در جوانی در قالب گروهی به نام «حلف الفضول» که فقهای معاصر آن را نوعی تامین یا
بیمه می دانند مشارکت می نموده است .
با گذ شت زمان همگام با پیشرفت علم بیمه  ،فقها و اندیشمندان اسالمی اعم ازشیعه و سنی دیدگاه های مختلفی در این
خصوص بیان نموده اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد .
در بیان اول به تعاریف ،پیشینه اسالم و تنوع انواع بیمه سخن پراکنی می گردد  .سواالتی ازجمله اینکه تعریف بیمه چیست؟
مبانی بیمه دراسالم کدام است؟ ساختار بیمه اسالمی چگونه است ؟

2
www.SID.ir

Archive of SID

در بیان دوم به بررسی نظرات فقهای اسالمی در ارتباط با قرارداد بیمه و مبحث مربوط به مخالفین قرارداد بیمه و شرح عناوین
فقهی می باشد همچنین در ادامه ی فصل نظر ات موافقین قرارداد بیمه و دریچه ی ورود آنان جز طریق قوائد فقهی بیان می
گردد تا پاسخ گوی سواالت جامعه ی اسالمی گردد و در نهایت نتیجه گیری حاصل این تحقیق ارائه می گردد.
تعریف بیمه  ،پیشینه اسالمی

تعریف بیمه
شایسته است در ابتدا تعریف ساده ای از بیمه و واژه های آن بیان گردد  .سپس مباحث پایه ای و تاریخی آن بیان شود .
بیمه عقدی است که بیمه گردر قبال دریافت حق بیمه متعهد می گردد  ،مبلغی مشخص و یا خسارت احتمالی را جبران نماید
که در اینجا بیمه گر حکم فروشنده و بیمه گذار حکم خریدار جبران خسارت یا مبلغ مشخص در قبال موضوعی حادث شده
است  .پرداخت می شود حکم مبیع را دارد که در مسئله یک تحریر الوسیله ی امام خمینی ذکر شده است «بیمه عقدی است
که بین شنونده و بیمه کننده واقع می شود بدین قرار که مومن ( بیمه کننده ) ملتزم می شود خسارت معیین از بیمه شونده
را به عهده گیرد و جبران کند و در مقابل بیمه شونده که او را مستامین یا مومن له می نامیم مبلغی معین بر رضایت طرفین
را متعهد شود که مبلغی بپردازد فی المجلس یا بعدا .
( ترجمه تحریر الو سیله – سید باقر موسوی همدانی – مسئله . ) 1

قرارداد بیمه :
بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گذار ( بیمه شونده ) متعهد می شود ماهانه یا ساالنه و یا یکباره مبلغ معین به بیمه گر
( بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن  ،بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گذار و یا شخص ثالثی که رد قرارداد بیمه معین و
قرارداد به نفع او منعقد شده است  .مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری ،در صورت وقوع حادثه ای  ،یا
ضرری که در قرارداد بدان تسریح شده است بپردازد.
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مبانی و پیشینه ی بیمه در اسالم
اگر تامین ،تعاون و همیاری ،کمک به ستم دیده ،ایجاد روحیه مشارکت و احساس جمعی ،توزیع و تقسیم خسارت  ،جبران
ضررهای قابل محاسبه را ازا هداف بیمه بدانیم  .بدین معنا که بیمه زیانهای مالی وارده بر افراد را سبک تر می سازد ،خسارت
های وارده را از طریق توزیع خسارت بر بیمه گذاران کاهش می دهد  ،امنیت روانی و فکری را فراهم می سازد  .می توان گفت
که مبانی اندیشه ای بیمه در فرهنگ دینی از جایگاه ارزشمند و مطلوبی برخوردار است .البته منظور از بیمه ،نظام بیمه ای به
طور عام است نه شکل موجود آن  .یعنی بحث ناظر به ماهیت نظام بیمه گری است .

پیشینه و سیر تحول بیمه در حقوق اسالم :
تحقیقات گذشته نشان داده است که سابقه پیمان ها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه ی امروزی داشته اند به سالهای قبل
از بعثت حضرت رسول اکرم (ص )باز می گردد  .در دوران مذکور پیمانی به نام ( حلف الفضول ) در میان جوانان و جوانمردان
قریش در مکه بسته شد که ب ه بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت داشت و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر
مکه تضییع شود آن را اززاید اموال اغنیا بستا نند و آنها را در حمایتهای اقتصادی و نظامی خود قرار دهند که حضرت
رسول(ص )  ،نیز در آ ن شرکت داشت و بعد از اسالم نیز به آن افتخار می فرمود .
اخبار و احادیثی که از دوره ی خلفای راش دین به دست آمده حکایت از وظیفه ی دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و
حتی د ر مورد افراد زمی دارد که در قلمرو حکومت اسالمی زندگی می کردند .به طوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به
کارکردن نبود ( ولو غیر مسلمان) هزینه زندگی وی از طرف بیت المال پرداخت می گردید و این نوعی بازنشستگی یا از
کارافتادگی بود  .یکی از حقوقدانان عرب معتقد است که در نظام اسالمی  ،بیت المال یک شرکت بیمه عمومی است که کلیه
افرادی راکه در سایه ی حکومت اسالمی زندگی می کنند تحت پوشش قرار می دهد و در شریعت اسالم بیمه حوادث و
خسارات پیش بینی شده است  ( .القرضاوی ،1111 ،ص ) . 124
همانگونه که می دانیم پرداخت خمس و زکات واجب است و از محدوده مصرف این واجب شرعی است که منافع قابل توجهی
از بودجه حکومت اسالمی را تشکیل می دهد  .لذا مواردی است که به بیمه های امروزی شباهت دارد که از جمله ی آنها می
توان به موارد زیراشاره نمود :
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 :-1مساکین که درآمدی ندارند .
 : -2فقرا که درآمد آنها کفاف هزینه ی زندگی آنان را نمی دهد .
 : -3کودکان یتیم که فاقد سرپرست می باشند  .در راه ماندگان ولو در وطن خود مال و ثروت کافی داشته باشند ،بدهکارانی
که قادر به پرداخت دیون خود نیستند  .آزاد کردن بندگان ،پرداخت هزینه ی زندگی افرادی که توانایی کارکردن نداشته
باشند و درآمدی هم ندارند .بیمه زندگی زنان بدون شوهر ،پردخت هزینه های پزشکی افراد نیازمند ،پرداخت هزینه برای
اصالح ذات البین و  ...و به طور کلی پرداخت هزینه های الزم در هر موردی که موجب رضایت خداوند است .
عده ای از مفسران قرآن کریم معتقدند که در« آیه  91سوره مبارکه توبه» چندین نوع بیمه پیش بینی گردیده است که آن
را چنین تفسیر نموده اند  « :صدقات » قسمت عمده ی بودجه موارد مصرفی را که به بیمه امروز شباهت دارد  ،فراهم می
کند .مراد و منظور آیه چنین است :
«انما الصدقات للفقرا» ( بیمه فقر وبازنشستگی ) «و المساکین» ( بیمه کسر درآمد ) «و فی الرقاب» ( بیمه آزادی بردگان و ؟
) بیمه ورشکستگی و خسارت دیدگان از آتس سوزی  ،سیل  ،سرقت و غیره «و فی سبیل اهلل » ( ....بیمه ی خدمات و بیمه
های اجتماعی « ،وابن سبیل» ( بیمه ی سفر و در راه ماندگی ) «و لذی القربی و الیتامی» ( بیمه خانواده شهدا و یتیمان )  .به
عقیده شیخ عبد اللطیف جناحی ( از علمای بحرین ) با توجه به کلمه غارمین ووجود زکات  ،برخالف آنچه که می گویند بیمه
از غرب آمده است  .می توان گفت  :که غربیها بیمه را از اسالم اقتباس کرده اند .
اسال م طرح علمی تطبیق بیمه های اجتماعی را نتیجه ی همبستگی مسالمت آمیز و وحدت کلمه می داند که در میان یکایک
افرد جامعه وجود دارد و بنابراین مسئله برادری واخوت اسالمی چهارچوبیا ست که فرضیه بیمه ی اجتماعی در ان تطبیق ....
عملی می گردد  .بیمه در حقوق اسالمی حقی است انسانی و مخصوص گروه و دسته ای معین نیست و حتی افرادیکه بر اثر
ک هولت سن یا بیماری یا علل دیگر نقش و سهمی در تولید ندارند درجامعه اسالمی از حقوق بیمه های اجتماعی برخوردارند .
با توجه به بررسی های انجام یافته مالحظه می شود که تا قرن سیزدهم هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه ( تامین
سیکورتا و یا سیکورته ) دیده نمی شود  .ولی با توسعه روابط بازرگانی کشورهای اسالمی در اواخر جنگهای صلیبی با سایر
کشورها ،مسئله ی بیمه به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسالمی با آن مواجه
گردیدند پاسخ به این سوال بود که آیا بیمه جز یکی از عقود معهود در فقه است یا خیر ؟
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پس از مطالب ذکر شده در بیان اول ،حال نوبت به تجزیه و تحلیل نظرات مختلف از بابت فقه اسالمی در ارتباط با قرار داد
بیمه میرسد  .اندیشمندان اسالمی از جهت حلیت قرارداد بیمه به سه گروه تقسیم می گردند که ابتدا عنوان می شود و سپس
دیدگاه های مخالفین قرارداد بیمه را از لحاظ التزام ما ال یلزم ،ضمان ما لم یجب ،بیمه و جهل به عوضین بیمه و تعلیق در
عقد ،بیمه و معامله غرری،بیمه وقمار  ،بیمه و عقد سفهی  ،بیمه و ربا و نهایتا بیمه واکل مال به باطل بحث می گردد و نمونه
های آن ذکر می شود .در مبحث دوم دیدگاه موافقین قرارداد بیمه از باب بیمه عمر و عقد مضاربه  ،بیمه و ضمان بیمه و هبه
 ،بیمه و صلح  ،بیمه و جعاله  ،بیمه و شرکت ،بیمه و ودیعه ،بیمه و قرض با ذکر نمونه ها عنوان می گردد .
طرفداران تفکیک در کلیت و حرمت بیمه سخنانی گفته اند که با ذکر عناوینی به صورت مختصر از انواع بیمه ها شامل بیمه
اتکایی – بیمه ی اتومبیل – بیمه مسئولیت و بیمه ی عمر در دو مرحله شامل انطباق با عمومات و اطالعات فقهی و حقوقی و
همچنین عاری بودن امر مورد نظر از موانع و اشکاالت فقهی و حقوقی با ذکر آیات شریفه – روایات متعدد مورد بررسی قرار
می گیرد .
نظریات فقهای اسالمی در مورد قرارداد بیمه :
با ت وجه به این که قرارداد بیمه به صورت کنونی از عقود مرسوم در زمان پیامبر (ص ) و معصومین ( ع ) نبوده است لکن اظهار
نظر فقها در این مورد جنبه ی فتوایی دارد .با توجه به کثرت فقها و حقوق دانانی که در زمینه قرارداد بیمه فتوی ارائه نموده و
یا به اظهار نظر پرداخته اند ،به طور کلی می توان این فتاوی را به سه دسته تقسیم نمود :
گروه اول  :قائلین به حرمت انواع قراردادهای بیمه ای.
گروه دوم  :قائلین به حلیت انواع قراردادهای بیمه ای.
گروه سوم  :قائلین به حالل بودن برخی از انواع بیمه و حرام بودن برخی دیگر .

6
www.SID.ir

Archive of SID

مبحث اول

مخالفین قرارداد بیمه:
این گروه از فقها به طور کلی استدالل می کنند که برای صحت عقود شرایطی تعیین گردیده است در صورتی که قراردادی
حائز تمام این شرایط باشد عقد است  .چه اینکه چنین قراردادی در صدر اسالم وجود داشته باشد و یا بعدا به وجود آمده باشد
.
بیمه نیز ا ز عقود مستحدثه و نوظهور می باشد ولی با توجه به اینکه داخل هیچ یک از عقود شناخته شده ی فقه اسالمی نبوده
و در بین عقود معین  ،شباهتی ندارد و از طرفی عقود معین نیز محصور و محدود می باشند  .بنابراین به لحاظ عدم انطباق
بیمه با یکی از عقود معین قرارداد مذکور غیر شرعی است به همین جهت این گروه از فقها و حقوق دانان قراردادهای بیمه را
حرام می دانند .
عده ی دیگری از مخالفین بر این عقیده اند که به فرض قرارداد بیمه عقد بوده است ولی در این قرارداد شبهه و احتمال جهل
به عوضین  ،تعلیق ؟ غرر و با وجود دارد و یا اینکه قرارداد بیمه « معامله بر معدوم »  « ،؟ ،؟ « » استیفا بال جهت » «مبارزه
با قضاو قدر و مشیت الهی » و « التزام ما ال یلزم » و « ضمان ما لم یجب » می باشد و اجماع فقها نیز آن را غیر مشروع
دانسته اند  .پس چنین قراردادی فاقد مشروعیت است و شرایط صحت عقد را ندارد پس باطل خواهد بود .
اکثریت طرفداران این عقاید را فقها و حقوقدان ان اهل سنت تشکیل می دهد که در ادامه به دالیل این دسته به صورت جزیی
اشاره می گردد .

بیمه و التزام ما ال یلزم و ضمان ما لم یجب
در میان گروه مخالفان قراردادهای بیمه ای  ،اولین و مهم ترین شخص مخالف « ابن عابدین » از فقهای قرن سیزدهم اهل
سنت است وی بیان می دارد که  :بیمه چون التزام ما ال یلزم است ،پس ضمان آور نبوده و سبب شرعی بر مطالبه بدل مال
تلف شده در آن وجود ندارد ؛در نتیجه چنین عقدی فاسد است  .و دریافت عوض مال تلف شده حالل نمی باشد  .فقیه مذکور
بین قرارداد بیمه ای که در یک کشور اسالمی منعقد می شود با قراردادی که در یک کشور غیر اسالمی منعقد می گردد
تفاوت قائل می باشد .چنانچه فقط برای بیمه شونده ی مسلمان که در یک کشور غیراسالمی بیمه شده  ،دریافت خسارت را
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صحیح می داند  .همین استدالل در مورد « ضمان ما لم یجب » نیز می توان گفت ضامن شدن از تعدی که هنوز به وجود
نیامده نیز باطل می باشد .

نمونه  :بیمه عمر و ضمان مالم یجب :
ضمان ما لم یجب  :یعنی ضامن شدن نسبت به تعهدی که هنوز به وجود نیامده و سبب آن تحقق نیافته است .
این شبهه بر قراردادهای بیمه ای از آنجا وارد می شود که بیمه گر متعهد می شود خطر مورد بیمه را هنوز محقق نشده جبران
نماید.
در جواب این ایراد می توان گفت  :اوال در صورتی بیمه از مصادیق ضمان مالم یجب خواهد بود که بیمه گر انشا تعهد قبلی
نسبت به جبران خطر مورد بیمه نماید اما از انجا که در قراردادها ی بیمه انشا تعهد بعدی یعنی تعهد پس از وقوع خطر مورد
بیمه صورت می گیرد بنابراین بیمه به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نخواهد بود ( عرفان  ) 1331 .ثانیا :دلیل قطعی از
کتاب و سنت بر بطال ن ضمان ما لم یجب در دست نیست و ادعای اجماع بر ضمان ما لم یجب ناتمام است ( .طباطبایی یزدی
1119 .؛ میرزای قمی)1113 ،

بیمه و جهل به عوضین
اشکال دیگری که مخالفین قرارداد بیمه مطرح کرده اند این است که چون ازجمله شرایط صحت عقود  ،معلوم بودن موضوع
تعهداتی است که طرفین قبول می نمایند و با توجه به اینکه عوضین در قرارداد بیع معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در
قبال اقساطی که می پردازد چه مبلغی خسارت دریافت می کند و یا اینکه اصال خسارتی دریافت نکند  .از طرف دیگر بیمه گر
نیز وضوح مشابهی دارد و نمی داند که تا وقوع حادثه و وورد خسارت چه مبلغی دریافت خواهد کرد  .بنابراین به لحاظ مجهول
بودن عوض یا عوضین در قرارداد منعقده چنین قراردادی اصل می باشد ( .مطهری  1331ص )29
عده ای ا ز جهل به عوض را در صورت تراضی بال اشکال می دانند ( مانند مولف جامع الشتات ) و جهل به عوضین در مواردی
ایجاد اشکال شرعی نمی نماید و قرارداد بیمه می تواند ازاین موارد بوده باشد این عده بین جهل فاحش موثردر عقل و جهل
غیر موثردر عقد تکفیک قائل گردیده اند .
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البته علما و فقهای زیادی این ادله را رد نموده که از جمله می توان به استاد شهید مرتضی مطهری اشاره نمود که بیان می
دارد « ماهیت بیمه همان مسئله تامین و اطمینان قلب است و معامله ای نیست که یک طرف آن مجهول باشد  .تعهدی هم
که بیمه گر به بیمه گار می دهد از نظر عقال دارای ارزش می باشد و بنابراین مسئله مجهول بودن عوض ( جهل به عوض ) در
قرارداد منتفی است .

بیمه و تعلیق در عقد :
از جمله ایراداتی که مخالفین عقد و بیمه عنوان کرده انداین است که عقد باید منجز باشد ولی بیمه  ،عقدی معلق است یعنی
این که تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت  ،موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت می باشد که معلق است و ممکن است
اتفاق بیفتد و یا اصال اتفاق نیفتد  .لذا به لحاظ وجود تعلیق در عقد  ،باطل است انشا به منزله ایجاد است و ایجاد معلق،
معقول نیست به عالوه تعلیق برخالف مقتضای عقد است  .زیرا اقتضای عقد به وجود آمدن حق و تعهد است که به مجرد انشا
حاصل می شود و موکول داشتن حق و تعهد مذکور بر امر خارجی مخالف مقتضای عقد بوده و موجب بطالن آن می شود .
عالوه برا دله ذکر شده اجماع بر بطالن عقد معلق ،نیز شده است .
مخالفین این آراء دالیل زیادی برای رد ادله این گروه آورده اند .

نمونه  :بیمه عمر و تعلیق :
منظور از تعلیقی بودن قراردادهای بیمه عمر  ،از سوی منتقدین ،تعلیق در اثر قرارداد است  .زیرا در این قراردادها اثر اصلی
عقد که عبارت است از پرداخت نفع بیمه ای به بیمه گذار یا ذی نفع بیمه ای  ،به امر دیگری که عبارت است از فوت یا حیات
بیمه شده در مدت معین  ،معلق است  .منشا این ایراد در قراردادهای بیمه عمر معلق بودن تحققق تعهد بیمه گر مبنی بر
پرداخت نفع بیمه ای به ذی نفع  ،بر فوت یا حیات بیمه شده در مدت معین است  .اما فقها و حقوقدانان ؟در عقود را به طور
مطلق معتبر نمی دانند  .فقهای امامیه (نائینی ، 1343ج  ،1ص19؛ موسوی خمینی  )13439در مورد صحت عقد معلق
اختالف نظر دارند و حقوق دانان تنها تعلیق در انشا را مطلق عقد می دانند ( شهیدی  ، )1333قانون مدنی درماده 131از عقد
معلق به عنوان عقدی صحیح در کنار سایر عقود نام برده است و در فقه اسالمی از عقود معلق  ،مانند وصیت ،نذر  ،عهد و ....
نام برده شده است  .بر این اساس ایراد تعلق بر قراردادهای بیمه عمر وارد نمی باشد  .هرچند تعلیق در اثر قرارداد نیز شامل
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قراردادهای بیمه عمر نمی باشد و در بیمه تمام عمر و بیم ه های عمر مختلط این تعلیق در عمر به صفر می رسد  ( .امامی و
السان )1333،

بیمه و معامله غرری
غرر در معامله یعنی موضوع آن معادله مجهول باشد به طوریکه از ناحیه ی جهل مزبور احتمال ضرر  ،باشد شارع مقدس از
مسائلی که موجب نزاع و اختالف طرفین معامله می شود پیش گیری کرده لذا معامالت غرری را باطل دانسته است  .در عقد
بیمه  ،عوضین یعنی قسط بیمه ای که بیمه گذار و مبلغ بیمه ای که بیمه گر می پردازد یا یکی از انها مجهول است  .از نظر
فقهی  ،چنین معامله ای باطل است ؛ زیرا غرر در عقود معاوضی و مالی موجب بطالن آن است و بیمه عقدی معاوضی مالی ا
است که در ان مسامحه نیست .
مهمترین دلیل بطالن بیع غرری روایت «نهی النبی عن بیع الغرر » است .
در اینجا پرسش این است که آیا غرر  ،عقود دیگری را نیز باطل میکند ؟ غالب فقها معتقدند که غرر در دیگر عقود و معامالت
نیزجاری است .
برخی ازفقیهان با القایخ صویت ازبیع در « نهی النبی عن بیع الغرر » و استفاده تحلیل از غرر  ،فتوا به بطالن هر معامله ی
غرری داده اند  .ما با توجه به اینکه مورد نهی پیامبر (ص ) ،بیع است  .به نظر غالب فقیهان شیعه  ،حداکثراین نهی اختصاص
به معاوضات محض ،مانند بیع دارد .

نمونه غرر در بیمه عمر
غرر عبارت است از اینکه عوضین در هر معامله معوض  ،در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن از نظر عرف و عادت
مورد التفات باشد حال اگر عوضین درقراردادهای بیمه عمر را حق بیمه و سرمایه بیمه ای در نظر بگیریم  .جهالت در عوضین
قراردادهای بیمه عمر راه می یابد و به خاطر این جهل  ،معامله غرری می گردد  .هرچند در بیمه نامه های عمر  ،مقدار حق
بیمه و سرمایه بیمه ای مشخص است اما غرری بودن آن جا ناشی می شود که این قراردادها از قرادادهای احتمالی محسوب
می شوند  .یعنی خطر مورد بیمه دراین قراردادها از ( حیات بیمه شده یا فوت ) امری ا حتمالی است  .زیرا احتمال دارد بعد از
پرداخت تنها اولین قسط از اقساط حق بیمه خطر مورد بیمه به وقوع بپیوندد و در مقابل احتمال دارد که بعد از پرداخت همه
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اقساط حق بیمه  ،خطر مورد بیمه  ،تحقق پیدا نکند  .همین امر باعث مجهول بودن مقدارحق بیمه و سرمایه بیمه ای می
شود  .لذا به خاطر جهل مزبور در قرا ردادهای بیمه عمر و به طور کلی در همه اقسام بیمه ،ایراد غرری بودن براین قراردادها از
سوی برخی فقها ( عرفانی  ) 1231 ،وارد شده است .

ایا بیمه عقدی غرری است ؟
برخی ازفقها بیمه را از مصادیق عقود دانسته اند وبنابر این حکم به بطالن آن داده اند در پاسخ باید گفت :
اگر مقصود از غرر ،جهالت است یعنی در ان جهل به عوضین راه پیدا میکند  .باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد خلل
نمی رساند بلکه جهالتی به عقد ضرر می رساند و آن را در معرض فساد و بطالن قرار می دهد که موجب ابهام عقد شود  .اما
در جایی کمه علم اجمالی درمورد عقد حاصل شود خصوصا در غیر مورد بیع همان علم اجمالی به عوضین کافی ا ست .
عقد بیمه مبادله ی مال با مال نیست تا گفته شود که در آن جهل و غرر را پیدا می کند چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو
چیز است که یکی ماست و دیگری مال نیست بلکه تامین و آرامش خاطراست.
در بیمه و معامله آن  ،آن چه از سوی بیمه گر به بیمه گذار می رسد  ،پول نیست تا گفته می شود  ،مقدار پول مجهول است
آن چه بیمه را یک معامله ی معقول و مشروع می کند نفس تعهد بیمه گر است که منعقد می شود در صورت وقوع حادثه یا
بروز خسارت آن را جبران کند یا فالن مبلغ را بپردازد .
این تعهد برای بیمه گذار ارزش دارد ؛ زیرا نگرانی بیمه گذار را از این که مثال حریقی  ،مال التجاره او را از بین ببرد برطرف
می کند .
عنصرا حتمال در مورد بیمه گر نیز م نتفی است زیرا طبیعت بیمه  ،جمعی است نه قراردادی  .که جنبه ی فردی داشته باشد
یا ؟ در مورد بیمه گر که با تعداد فراوانی از بیمه گذاران سروکار دارد جنبه ی جمعی دارد زیرا وی در همه ی قراردادهای بیمه
ای که منعقد می سازد  ،؟ سود و زیان خود را می کند و مجموع قراردادها را بر مبنای آماری و اصول احتماالت می سنجد و
همین امر  ،عنصراحتمال را در مورد بیمه گر منتفی می سازد  .اسناد دیگر فقها بر بطالن معامله غرری نیزا ین است که عقد
چنین معامله ای نمی کنند  .اما عقد بیمه که به منظور دفع خطر پدید آمده است موردنظر عقل است  .با این وجود اگر غرر
در عقد بیمه ای عرفا قابل تسامح نباشد آن عقد باطل است .
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در پا سخ کسانی که قرارداد بیمه را به لحاظ وجود غرر در آن باطل دانسته اند  .عده ای نیز در مقام دفاع از عقود مذکور با
استدالالت خود در مقام توجیه مشروعیت آن برامده اند که به صورت فهرست وار به مهمترین آنها اشاره می گردد .
 – 1معامله ی بیمه غرری نیست  . 2در سایرعقود مثل مضاربه  ،مساقات  ،شرکت  ،حواله و  ...امکان غرر وجود دارد
 . 3بیمه عقد تاسیسی و مستحدثه است و شامل « نهی النبی عن الغرر » نمی گردد  . 1 .هر غرری مبطل عقد نیست  .9غرر
مذکور مختص بیع است « نهی النبی عن بیع الغرر » و عالوه بر آن ضعف سند نیز دراین حدیث مشهود است .

بیمه و قمار :
برخی از علما و حقوقدانان شیعه و سنی با این استدالل که بیمه یک قمار بوده و قمار نیز حرام است عقد بیمه را از عقود فاسد
دانسته اند  .یعنی اینکه بیمه گذار اگر می دانست تا پایان دوره خسارتی ایجاد نمی شود به هیچ عنوان ازبیمه استفاده نمی
کرد  .درمقابل شرکت بیمه گر نیز به همین صورت عمل می نمود و از این حیث که بخت و اقبال به مدد یکی از دو طرف می
آید اقدام به قمار می نمایند  .در پاسخ کسانی که مدعی وجود شبهه در قمار بوده و بیمه را به واسطه ی وجود شبهه قمار
 ،حرام می دانند می توان به اختصار بیان نمود که بیمه معامله ای معاوض ی است  .و طرفین قرارداد هرکدام به نحوی از این
قرارداد سود می برند ولی در قمارهمواره یک طرف بازنده است  .از طرف دیگر ماهیت بیمه ،فرار از خطرا ست و با ماهیت قمار
( پذیرش خطر ) کامال متفاوت است  .از نظر فنی و اقتصادی نیز بیمه را نمی توان قمار به حساب آورد و مقایسه ی این دو
اشتباه است  .در قمار طرفین جز برد و باخت پولی که بر سریک حادثه معین در وسط گذاشته اند هیچ منفعت دیگری نمی
برن د  .در حالیکه در قرارداد بیمه  ،بیمه گذار در موضوع بیمه منفعت مالی شخصی دارد  ،یعنی بیمه قرارداد غرامتی است در
حالیکه در قمار عنصر غرامت جایگاهی ندارد .
د یگر تفاوت مهم این دو آن است که قمار قبال در مورد نوع حادثه توافق می شود و برد یا باخت قطعی است  .در
حالیکه دربیمه های عمومی جبران غرامت قطعی نیست ولی حق بیمه باید پرداخت شود عالوه برا ین در صورت برنده شدن
قمار باز عالوه بر پول خود مقدار پولی را بدون تحمل خ سارت دریافت می کند در حالیکه در بیمه ها حق بیمه هرگز پس داده
نمی شود .
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نمونه  :بیمه عمر و قمار و شرط بندی :
قمار و شرط بندی  ،عملی است که صرفا با اتکای به بخت و شانس و تصادف  ،موجب به دست آوردن مالی بالعوض می شود و
در قرارداد بیمه عمر نیز فوت یا حیات انسان که امری ا تفاقی ا ست موجب به دست اوردن یا از دست دادن مالی بال عوض ،
برای بیمه گر یا بیمه گذار می شود  .وجود همین نکته مشترک باعث شده که عده ای قمار و شرط بندی روی عمر دیگری را
نسبت به قرارداد بیمه عمر مطرح کنند  .اما با در نظر گرفتن جنبه ی گروهی بیمه برای بیمه گر و جنبه ی تضمینی و تامین
روحی بیمه برای بیمه گذار  ،حتی در صورت عدم وقوع خطر مورد بیمه  ،روشن می گردد که ماهیت بیمه عمر با قمار و شرط
بندی کامال متفاوت است عالوه برا ین در برخی اقسام قرارداد بیمه عمر  ،مانند بیمه های عمر مختلط و بیمه تمام عمر و بیمه
های با استرداد حق بیمه شبهه ی از دست دادن مال بال عوض برای بیمه گذار منتفی است  .از دیدگاه عرف و عقال و از نظر
انگیزه  .اقدام به بیمار و قمار و حتی از نظر تاثیر اقتصادی نیز ،این دو مورد کامال ازهم متمایز می باشند .

بیمه و عقد سفهی
عده ای معتقدند که بیمه عمل سفهی است زیرا بیمه گذار احیانا مبالغ زیادی به شرکت بیمه گر می پردازد و ابدا چیزی به
دست نمی آورد بیمه گر نیزگا هی مبلغی جزئی به عنوان اقساط بیمه دریافت می کند و با بروز حادثه مبلغ کالنی که چندین
برابر حق بیمه است می پردازد با توجه اینکه معامله سفهی باطل است  .بیمه نیز به خاطر سفهی بودن آن باطل است .
در پاسخ ذکر شده است که اوال دلیلی بر بطالن عقد سفهی نیست و آنچه که منع شده معامله سفیه است و به عالوه بیمه
معامله ای سفهی نسبت و ؟ را انجام می دهند و سفهی نبودن بیمه واضح و روشن است حضرت امام خمینی ( ره ) نیز عقیده
دارند که در معامله الزم نیست که همیشه در برابر پرداخت پول چیزی باشد یعنی اشکالی نیست که بیمه گذار پولی پرداخت
کند ولی در قبال آن چیزی دریافت نکند .

بیمه و ربا
این عده اعتقاد دارند که در بعضی از بیمه ها نظیر «بیمه عمر » وقتی که بیمه گر پس از پایان قرارداد ،وجه پرداختی بیمه
گذار را بر می گرداند گاهی هم مبلغی اضافه می پردازد و این بهره همان رباست و در برخی دیگر از بیمه ها با بروز حادثه بیمه
گذار مبلغی به مراتب بیشتر از مبلغ اولیه دریافت می کند و این پول اضافی نیز رباست  .شرکت بیمه در صورتی که بیمه گذار
در پرداخت اقساط تاخیرکند  .خسارت تاخیر پرداخت می کند که این خسارت تاخیر نیز رباست  .به عالوه ممکن است شرکت
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بیمه وجوه دریافتی را در معامالت ربوی به کار گیرد که این نیز حرام است و حتی اگر قصد استفاده ی ربوی داشته باشند
جهت معامله ی نامشروع و چنین معامله ای باطل است  .بسیاری از علمای اهل سنت ،بیمه را قرارداد ربوی می دانند ( عرفانی
 . 1341ص ) 199
در میان فقهای شیعه ن یز از طرفداران این نظریه می توان به آیت اهلل شیخ حسین حلی اشاره کرد که عقیده دارد مبلغ
پرداختی اضافه در بیمه عمر رباست و لو که به منظور تشویق بیمه گذاران باشد زیرا این نوع معامالت به منزله ی قرض ربوی
است و شرکت های بیمه نیز مبلغ اضافی را از وجوهی که بیمه گذاران به شرکت قرض داده اند می پردازند .
در پاسخ به کسانی که قرارداد بیمه را به لحاظ شبهه ربا در آن  ،غیر شرعی می دانند  ،بعضی از علما و حقوقدانان شیعه بر
این باورند که اوال این عقیده براساس تفسیر موسع از ربا می باشد و با توجه به معنای دقیق ربا در فقه نمی توان بیمه را
معامله ای ربوی دانست و به عالوه بحث درباره ی ماهیت حقوقی و شرعی بیمه است و نه سوء استفاده از آن  ،در هر معامله
ای امکان سوء استفاده های نا مشروع وجود دارد مثل ربا در بیع و امکان وجود سوء استفاده دلیلی بر حرمت معامله نمی گردد
 .حکم بر مشروعیت عقد به تایید سو استفاده شرکت های بیمه نسبت این مشکل او توان با این شرط که پول پرداختی را در
غیرشرعی به کار نیدازد  ،می توان حل نمود و اگر بیمه گر تخلف نماید مسئولیت آن به عهده اوست  .ثانیا عمل بیمه  ،نوعی
تجارت تضمینی است و در هر یک از انواع بیمه شرکت بیمه خطری را تضمین می نماید و بهای این تضمین ( حق بیمه ) را از
بیمه گذار می گیرد  .حق بیمه ودیعه بادوام نیست که عامل ربوی بتواند در آن رخنه کند  .و در نتیجه وجه اضافه بر اقساط ،
ربا تلقی نمی شود  .با توجه به اینکه آنچه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو اینکه بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی بوده
باعث تامین و آرامش خاطر است که آن هم ناشی از تعهد بیمه گر به جبران خسارت است  .لذا شبهه در ربا در قراداد بیمه
موردی ندارد ثالثا اطالق " اوفو بالعقود " شامل بیمه نیز می گردد و اشتغال به امر ربوی  ،امر ثانوی وجانبی ا ست در قرارداد
بیمه  ،ربا زمانی متصور است که حق بیمه پرداختی را قرض بدانیم در حالی که بیمه قرض نیست و شبهه ربا موردی ندارد .
حضرت امام خمینی ( ره ) نیز ب ر این عقیده اند که پرداخت اقساط بیمه به عنوان قرض نیست تا مازاد بر آن ربا محسوب گردد
 .بیمه عقدی مستقل ا ست که در ضمن عقد چنین شرطی صورت گرفت و این شرط موثر و الزم است ( عبد الکریم ؟ شیرازی
 1349ص . ) 223
اگر بیمه کننده ملتزم شود که در راس مدت ،چیزی عالوه بر آنچه از بیمه شده گرفته بدهد اشکالی ندارد مثل اینکه کسی
زندگی خود را نزد شرکت بیمه برای مدتی معین بیمه کند  .به مبلغی معلوم و شرکت در قبال اینکه او را بیمه کرده این مبلغ
را به اقساط در اول هر برج از بیمه شده دریافت کند و در ضمن ملتزم شود به اینکه به منظور تشویق بیمه شوندگان عالوه بر
مبلغ بیمه چیزی را به بیمه شونده بپردازد زیرا این زیادی که می دهد از باب ربای قرضی نیست  ،به خاطر اینکه آن اقساطی
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که گرفته عنوان قرض ندارد بلکه تامین و بیم ه است و بیمه معامله ایست مستقل که پرداخت اضافی در ضمن آن شرط شده
است و شرط هم شرطی است جائز و الزم الوفا  (.ترجمه مسئله  1موسوی همدانی سید باقر ) 1193،
استاد شهید مطهری نیز عقیده داشتند که انچه به عنوان مبلغ اضافی از طرف شراکت بیمه به بیمه گذار پرداخت می گردد
یک نوع جبران افت مالیت پول است یعنی به لحاظ اینکه ارزش پول به مرو ر زمان و در اثر تورم کمتر می شود و اگر شرکت
بیمه مثال به جای صد هزار تومان مبلغ بیم ه  ،یکصد و ده هزار تومان می پردازد .به خاطر این است که صد هزار تومان فعلی
ارزش صد هزار تومان چندین سال قبل را ندارد  ( .مطهری ،1393ص  19و ) 13
با توجه به استدالل های فوق و سایر دالیلی که به خاطر اختصار از ذکر آنها خودداری گردید می توان مشکل خسارت تاخیر
تادیه پرداختی به وسیله ی بیمه گذار به لحاظ عدم پرداخت به موقع اقساط خود و همچنین مشکل پرداخت وجه اضافی بر
حق بیمه  ،از ناحیه بیمه گذار را حل نموده و نظر بر صحت و مشروعیت عقد بیمه داد .

نمونه  :بیمه عمر و ربا
منشا این شبهه در قرار داد بیمه عمر  ،بیشتر بودن مبلغ سرمایه ی بیمه ای  ،نسبت به حق بیمه است  .منتقدین به ربوی
بودن قراردادهای بیمه عمر ،نوع ربا در این قراردادها را ربای قرضی محسوب می کنند  .بر این اساس وقتی بیمه گر ملتزم می
گردد که مبلغی بیشتر از انچه به عنوان حق بیمه دریافت کرده است ب ه بیمه گذار بپردازد و این مقدار اضافه از قبیل مقدار
اضافه ای است که در قرض ربوی دریافت می گردد  .حتی برخی معقتدند ماهیت اصلی واساسی این نوع بیمه ها رباست و
بیمه یک امر فرعی است ( مطهری . ) 1333 ،
در جواب این ایراد می توان گفت  :ماهیت قرض با ماهیت قرارداد بیمه عمر کامال متفاوت است .انچه به عنوان حق بیمه از
سوی بیمه گذار پرداخت می گردد  .هرگز درحکم قرض نیست  ،مقدار اضافی سرمایه بیمه ای  ،شامل قرض ربوی گردد  .بلکه
قرارداد و بیمه عمر در مقابل پرداخت حق بیمه  ،به دلیل عدم وقوع خطر ؟؟ بیمه  ،هیچ مبلغی از سوی بیمه گر  ،پرداخت
نگردد  ( .بیمه عمر به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه )

15
www.SID.ir

Archive of SID

بیمه و اکل مال به باطل
عده ای از فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند با توجه به اینکه در قراردادهای بیمه شرکت های بیمه اغلب بدون آنکه کاری
برای بیمه گذاران انجام دهند ،وجوهی را از آن دریافت می کنند ،این عمل آنان از مصادیق اکل مال به باطل است .
بنابراین چنین قراردادی با اشکال شرعی مواجه است از طرفی مثال در بیمه عمر وجوهی که بیمه گذار از شرکت بیمه گر
دریافت می دارد به خاطر هزینه های شرکت بیمه حتی در صورتی که حادثه ای نیز اتفاق بیفتد ؟؟ جهت نبوده نمی توان آن
را از مصادیق اکل مال به باطل شمرد  .سایر ایرادات وارد بر عقد بیمه به دلیل رعایت اختصار ذکر نمی گردد .
مبحث دوم  . 2موافقین قرارداد بیمه :
دالیل این گروه  :عمدتا مشابه به یکدیگر بوده و با قبول اینکه مسئله ی بیمه از عقود مستحدثه و نو ظهور است  .در مقام رد
عقاید مخالفین بیمه و اشکاالت برامده اند که در قسمت قبل به مهمترین آنها به اختصار اشاره ای گردید  .این گروه خود به دو
دسته تقسیم شده اند  :عده ای بیمه را با یکی ا ز عقود معین فقهی و یا سایر عقود نامعین اسالمی مقایسه نموده اند یا با نهادها
و اعمال حقوقی مقایسه نموده اند وگروه دیگر مقایسه و مطابقت بیمه با یکی از عقود معین یا غیر معین اسالم را الزم ندانسته
اند و قائل به این امرند که عقود محصور ومحدود نیستند و هر قرارداد صحیحی ،بیمه است .از نظر شرع و عرف معمول نیز
بیمه و مضاربه شباهتی با همدیگر ندارند .
هرچند هن وز هم عده ی زیادی ازفقهای اهل سنت قرارداد بیمه را خالف شرع می دانند ولی در سیتسم بانکداری اسالمی که
قریب پنجاه سال در کشورهای اسالمی رایج گردیده  ،فقهای اهل سنت برای بیمه از قرارداد مضاربه استفاده می کنند  .بدین
ترتیب که طرفین قرارداد  ،طی قرارداد مضاربه ای متعهد می شوند که هر گونه خسارت ذکر شده در قرار داد را  ،طرفین
مضاربه بپردازند که این قرارداد شبیه قرارداد بیمه است  .با این تفاوت که در عقد بیمه  ،حق بیمه پرداخت می شود ولی در
عقد مضاربه  ،حق بیمه با عنوان قرارداد مضاربه از ناحیه ی مضارب (عامل ) به راس المال و سرمایه اضافه می گردد و در
صورت بروز حادثه و ورود خسارت از محل سرمایه یا سود شرکت  ،نسبت به پرداخت و جبران خسارت اقدام می شود .
مبحث دوم  :دیدگاه موافقین قرارداد بیمه و ایرادات ایشان در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
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بیمه عمر و عقد مضاربه
برخی از دانشمندان و فقهای شیعه و اهل سنت با انطباق قرارداد بیمه عمر تحت عنوان مضاربه بر مشروعیت این قرارداد  ،فتوا
داده اند ( موسوی خمینی  ،بیتا ؛ توحیدی نیا  ) 1331،هرچند اکثر فقهای اهل سنت بیمه عمر را در قالب عقد مضاربه به
مشروع ؟ ( عرفانی  1331؛ توحیدی نیا  ) 1331،اما در مقابل برخی از فقها با آن مخالف بوده و تفاوت هایی بین قراردادهای
بیمه عمرو عقد مضاربه قائل اند.
قبل از پرداخت به این موارد اشاره ای به نحوه انطباق عقد مضاربه با قرارداد بیمه عمر می شود :
بر این اساس بیمه گذاران در قرارداد بیمه  ،در حکم سرمایه گذارانی هستند که سرمایه ( حق بیمه ) را به صورت یکجا یا به
صورت اقساط در اختیار بیمه گر  ،به عنوان عامل  ،قرار می دهند و بیمه گر با سرمایه گذاری در راه های مشروع بعد از کسر
هزینه مخارج و سهم سود معین شده را ،سود حاصل شده را در بین سرمایه گذاران ( بیمه گذاران ) تقسیم می کند در این
قرارداد مقداری از سود حاصل شده به عنوان تبرع در حساب ویژه نگهداری می شود که از محل همین حساب  ،خطر مورد
بیمه جبران می گردد .
به عبارت دیگر قرارداد بیمه با ادراج در عقد مضاربه و به عنوان شرط ضمنی عقد مضاربه منعقد می گردد  .در تکافل خانواده
نیز که به دلیلی برای بیمه عمر محسوب می شود عقد مضاربه مهم ترین قالب برای انعقاد قرارداد است .
در این قرارداد نیزاز محل حساب ویژه  ،خطر مورد بیمه  ،جبران می گردد و در صورت فوت بیمه شده قبل از پرداخت تمامی
حق بیمه ها  ،حق بیم ه های وصول نشده از محل حساب ویژه پرداخت می گردد و در واقع قرارداد به پایان می رسد  .در
صورت اتمام قرارداد تکافل به تمامی حق بیمه های دریافت شده و سود حاصل از انها به بیمه گذار یا ذی نفع معین شده ،
مسترد می گردد از میان فقهای شیعه « ،موسوی خمینی»  ،انعقاد بیمه را در ضمن عقد مضاربه صحیح دانسته و آن را نسبت
به طرفین قرا رداد  ،عقدی جایز معرفی کرده است اما با در نظر گرفتن تفاوت های اساسی بین عقد مضاربه و قرارداد بیمه عمر
روشن می گردد که این دو قرارداد کامال متفاوت از هم می باشند که به این موارد تحت عنوان ایرادات انطباق قرارداد بیمه
عمر با عقد مضاربه اشاره می گردد.
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ایرادات انطباق قراردادهای بیمه عمر با عقد مضاربه .
در عقد مضاربه  ،هدف اصل ی از انعقاد عقد  ،تجارت و کسب سود برای طرفین است ( شهید ثانی  ) 1119 -اما در قراردادهای
بیمه عمر هدف اصلی قرارداد  ،حداقل برای بیمه گذار کسب سود تجارت نیست زیرا در برخی از اقسام بیمه عمر  ،مانند دو
بیمه عمر به شرط فوت « در صورت زنده بودن بیمه گذار در پایان مدت قرارداد هیچ گونه نفع مادی عائد او نخواهد شد» .
عقد مضاربه از عقود جایز ( حلی ، 1193 ،ج 2ص ،331طوسی ؛  ، 1334ج ، 2ص  )334و قراردادهای بیمه عمر نسبت به
بیمه گذار جایز و نسبت به بیمه گر از عقود الزم تلقی می گردد  ( .دستباز  1344با کریمی  ) 1334 ،بنابراین در عقد مضاربه
با مرگ هر کدم از طرفین عقد فسخ می گردد اما در قراردادهای بی مه عمر  ،چه بسا با مرگ بیمه گذار تعهد بیمه گر شروع
گردد .
در عقد مضاربه  ،سرمایه از مالکیت مالک خارج نمی گردد و عامل در حکم وکیل مالک است ( حلی  ،1193ج ، 2ص ، 333
طوسی  1334،؛ نجفی  ،بیت ا ) اما در قراردادهای بیمه عمر متعارف  ،حق بیمه های پرداخت نشده توسط بیمه گذار از
مالکیت او خارج نشده و به مالکیت بیمه گر در می آید  .در عقد مضاربه مقدار سرمایه ،باید مشخص باشد ( حلی  ،1193ج، 2
ص  333؛ نجفی  ،بی تا ) حال اگر در قرارداهای بیمه عمر حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گذار را سرمایه در نظر بگیریم
مقدار آن عمال مشخص نیست ؛ زیرا تعداد حق بیمه ها به عمر بیمه شده بستگی دارد و طول عمر بیمه شده  ،به هیچ وجه
مشخص و معلوم نیست ( برهانیان ) 1333،
تجارت شرط اصلی و اساسی مضاربه است ( حلی  ،1193 ،ج ، 2ص  ، 331نجفی  ،بی تا ) در حالیکه در قراردادهای بیمه عمر
 ،چنین شرطی وجود ندارد و بیمه گر حق بیمه های دریافتی را در هر راهی که سود آور باشد سرمایه گذاری می کند .
ماده  993قانون مدنی  ،تحمل خسارت توسط مضارب را از جمله مبطالت عقد مضاربه برشمرده است در صورتی که در
قراردادهای بیمه عمر ،در صورت وارد آمدن هر گونه خسارتی بیمه گر یعنی عامل ،ان را متحمل خواهد شد  ( .برهانیان
) 1333،
ظاهراین است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه  .این بیمه ای که در زمان ما رایج و متعارف ا حتمال هم دارد که
عقد مستقلی نباشد  .بلکه مصداقی از ضمانت ؟ است نه صلح است نه هبه معوضه عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن
تر است و از باب ضمان عهده نیست  ،بلکه از باب التزام بجبران خسارت است هر چند که آن هم به نحو صلح می شود  .واقع
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ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض  ( .لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از دین هاست ) بر تمامی
تقادیر بیمه بنابر ا قوی صحیح است و برای بیمه عقدی است الزم که هیچ یک از دو طرف نمی تواند آن را فسخ کند مگر انکه
در ضمن عقد حق فسخ را برای خود شرط کرده باشد  .بله طرفین می توانند اقاله کنند ( یعنی از طرف دیگر خواش کند عقد
را صرفنظر نماید ) ( ترجمه سید باقر موسوی همدانی تحریر الوسیله – موسوی خمینی )

بیمه و ضمان
عده ای از فقها و حقوقدانان  ،عقد بیمه را با عقد ضمان مقایسه می دانند و به مشروعیت آن رای داده اند .بدین ترتیب که
شخص ماهانه یا ساالنه مبلغی به شرکت بیمه می پردازد و این مال در مالکیت او باقی می ماند و هر کس از افراد شرکت نیز
به نسبت مالی که در شرکت دارند خسارت دیگران را ضمانت می کنند که این از مصادق ضمان اعیان و مانعی هم ندارد  .زیرا
ضمانت متعددی است که از منشا واحد سرچشمه گرفته و اشکال دارد و نوعی بیمه تبادلی ا ست .
حضرت امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را هر دو نمی دانند و بیان داشته اند که عقد بیمه می
تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد همانطور که قبال اشاره گردید.
از طرفداران این نظریه می توان حضرت امام خمینی ( ره ) ،آیت اهلل صادق روحانی  ،آیت اهلل – شیخ حسن علی آیت اهلل سید
محمد وحیدی وسایرین نام برد .نکته ی حائز توجه این که در عقد بیمه مضمون منه وجود ندارد که اشکالی ایجاد نمی کند و
در ضمان وجود مضمون عنه و یا حتی زنده بودن وی نیزضرورتی ندارد .
البته برخی از اساتید حقوق نسبت به این مسئله دچار شک و تردید گشته اند و اشکاالت دیگری را در مقایسه ضمان بیمه
مطرح می کنند  :از جمله این که فقها تبرع را عنصر سازنده ضمان می دانند و ضمان معوض باطل است  .در بیمه برخالف
ضمان ذمه قابل انتقال به غیرنیست  ،و ایراداتی از این قبیل ،که جهت جلوگیری از اطاله کالم از تشریح انها خودداری می
گردد .

بیمه و هبه
عده ای از فقها و حقوقدانان برای توجیه مشروعیت بیمه از نظر فقه اسالمی  ،آن را با عقد هبه مقایسه نموده اند و معتقدند که
اگر شخص درهر مال یا هر سال مبلغی از خود را به دیگری که شرکت بیمه می باشد تحت عنوان « هبه معوضه » بدهد و در
ضمن عقد شرکت کند که در صورت وقو ع حادثه و وورد خسارت شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید مشروط
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علیه ( بیمه گر ) موظف است که به شرط عمل نماید این شرط در ضمن عقد الزم بوده و واجب الوفاست و در صورت تخلف از
شرط می تواند از خیار شرط استفاده نموده و قرارداد را فسخ کند .
مقایسه ی بیمه و هبه معوضه مور د ایراد و اشکال تعدادی ازفقها و حقوقدانان اسالمی قرار گرفته است برای مثال حضرت امام
خمینی( ره ) بیان داشتند که بیمه ی رایج فعلی بدون تردید از مصادیق هبه معوضه نیست  .زیرا هر چند بیمه معوضه آن
است که در آن شرط عوض نشده باشد ولی منافاتی هم ندارد که گیرنده ی هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما
مالزمه ای بین آنها وجود ندارد در صورتیکه در بیمه این مالزمه وجود دارد .
ایراد دیگر این که در هبه پس از قبض مال موهوب  ،متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است ولی در بیمه چنین نیست
زیرا وجوه پرداختی بیمه گذاران جز اموال شرکت بیمه می گردد و نیز قابل استرداد نیست .

بیمه عمر و هبه
برخی از فقها و دانشمندان حقوق اسالمی ،از راه انطباق عقد بیمه با عقد هبه معوض بر مشروعیت همه اقسام بیمه نظر داده
اند ( خویی  ،1119 ،حلی  : 1119 ،آقا نیریزی) 1349 ،

بررسی تطبیقی قراردادهای بیمه عمر با عقد هبه
وجه تطبیق بیمه عمر با عقد هبه را می توان چنین بیان داشت؛ در این قراردادها بیمه گذار به عنوان واهب مبالغی را به
صورت اقساط یا به صورت یکجا ( مال موهوبه ) به بیمه گر  ،به عنوان متهب  ،پرداخت می کند و در ضمن عقد هبه  ،شرط
می کن د که اگر تا تاریخ معین  ،زنده بماند ( بیمه عمر به شرط حیات ) یا فوت کند ( بیمه عمر به شرط وفات ) یا در هر دو
صورت چه در صورت حیات و چه در صورت وفات تا تاریخ معین ( بیمه عمر مختلط ) بیمه گر مبلغی را به عنوان عوض به
بیمه گذار یا ذی نفع بیمه ای معین شده پرداخت کند .
به نظر می رسد که بر این تطبیق  ،ایراد ی وارد نباشد و حتی می توان گفت قراردادهای بیمه عمر نسبت به سایر اقسام بیمه
شباهت بیشتری با عقد هبه معوض دارند ؛ زیرا در سایر بیمه به دلیل الزم بودن عقد بیمه  ،بیمه گذار حق فسخ قرار داد و
رجوع به مبالغ پرداختی و استرداد آنها را ندارند  .در حالیکه در عقد هبه معوض لزوم این عقد منوط بر قبض عوض است  .اما
این ایراد بر قراردادهای بیمه عمر وارد نمی باشد زیرا این قراردادها نسبت به بیمه گذار از عقود جایز و نسبت به بیمه گر الزم
تلقی می گردند  .بنابراین بیمه گذار  ،همانند واهب در عقد هبه معوض  ،قبل از پرداخت نفع بیمه ای توسط بیمه گر ( عوض
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) و در طول قرارداد  ،می تواند قرارداد را فسخ و تقاضای بازخرید بیمه نامه از محل ذخیره ریاضی ( که در اکثر قراردادهای
بیمه عمر تشکیل می شود ) داشته باشد زیرا پرداخت حق بیمه در قراردادهای بیمه عمر اجباری نیست .
با این حال برخی ( برهانیان  )1333معتقدند تفاوت هایی بین قرارداد بیمه و عقد هبه معوض وجود دارد که انها را از همدیگر
جدا می سازد ازجمله اینکه  - :در عقد هبه معوض مالزمه ای بین دریافت مال موهوبه و پرداخت عوض ازسوی متهب وجود
ندارد  .یعنی متهب می تواند از پرداخت عوض خودداری کند که در این صورت عقد هبه باطل نمی گردد ؛ در حالی که در
قراردادهای بیمه عمر با پرداخت اولین قسط از سوی بیمه گذار  ،در صورت وقوع خطر مورد بیمه  ،بیمه گر ملزم به پرداخت
مبلغ بیمه است  .در جواب این ایراد می توان گفت  :قرارد اد بیمه عمر نسبت به بیمه گر عقدی الزم محسوب می شود و شرط
ضمن عقد این قرارداد برای بیمه گر الزم الوفاست  .همان طور که فقها عمل به این شرط را واجب می دانند  ،خویی ( 1319
) در این مورد معتقد است  ،و می توان گفت قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوض تصحیح کرد و بر بیمه گر
واجب است به شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران نماید  « .بنابراین اگر بیمه عمر  ،در قالب عقد هبه معوض ،
منعقد گردد مالزمه بین پرداخت حق بیمه  ،به عنوان مال موهوبه و عمل به شرط  ،یعنی پرداخت سرمایه بیمه  ،همچنان
وجود دارد .
نگرش و دیدگاهی که عرف و عقال نسبت به قراردادهای بیمه عمر دارند غیر از تلقی آنها  ،از هبه معوض است زیرا اقدام به
تملک مجانی مال  ،اگرچه مشروط به عوض باشد با اقدام به بیمه کامال متفاوت است .در پاسخ به این ایراد نیز می توان گفت :
مطمئنا تلقی عرف از بیمه عمر م تعارف  ،غیر از تلقی آنها از عقد هبه معوض منعقد نمود و بر این انعقاد هیچ ایرادی وارد
نیست و همان طور که بسیاری از فقهای شیعه ضمن اشاره به استقالل قرارداد بیمه انعقاد ؟/

بیمه و صلح
گروه دیگری از فقها و اسات ید حقوق برای بیان مشروعیت عقد بیمه به عقد صلح متوسل گردیده اند و بیان می دارند که در
قرارداد بیمه  ،بیمه گذار به طور ماهانه یا ساالنه مبلغ معینی به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای رخ دهد ،شرکت
بیمه در مقام در جبران خسارت وارده برآمده و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ایکه بیمه گذار می دهد و مبلغی که
بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند با توجه به اینکه عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض
در آن شرط نیست به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه وارد است مطرح نخواهد
شد .
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حتی برخی همچون شیخ انصاری ( ره ) پا را فراتر گذاشته ،معتقد است هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود را نداشته
باشد الزاما عنوان عقد صلح را خواهد داشت.
البته عالوه بر این که عده ای بیمه را از مصادیق صلح می دانند ولی اتفاق نظر دارند که با صلح  ،می توان بیمه را شرعی
دانست  .الزم به ذکر است امام خمینی ( ره ) وتنی چند از فقهای عظام معتقدند که بیمه رایج عرضی بدون تردید صلح نمی
باشد بلکه عقدی مستقل است .

بیمه و جعاله
بیمه و جعاله نیز مقوله ی دیگری است که عده ای بر آن نظر دارند با توجه به اینکه بیمه عقدی است که در آن هر یک از
طرفین خود را ملزم به پرداخت مالی به طرف دیگر می نماید لذا عده ای در مقام تطبیق بیمه با جعاله برآمده اند  .زیرا توافق
بیمه گذار و بیمه گر بر جبران خسارت مالی احتمالی توام با این است که شرکت در مقابل پولی که می گیرد کاری انجام دهد
.

نمونه  :بیمه عمر و جعاله
-

بررسی تطبیق بیمه و قراردادهای بیمه عمر با جعاله :

در ارتباط با تطبیق عقد بیمه با جعاله بیان شده است اگر بیمه گذاران به عنوان جاعل  ،عقد بیمه را بیمه گر به عنوان
عامل معین  ،این گونه منعقد نماید که « :اگر در طول مدت قرارداد  ،خطر مورد بیمه را در صورت وقوع  ،جبران نمایی ،
متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خواهم بود »  .عقد بیمه در قالب جعاله منعقد گشته است .زیرا که تعهد بیمه
گر و اقدامات عملی دیگر از قبیل ایجاد نمایندگی و تعیین کارشناس و  ....نزد عقال ارزشمند است و همین تعهد و اموال
مورد جعاله قرار می گ یرند به همین دلیل برخی از اندیشمندان عقد بیمه را مطابق با جعاله دانسته اند و از این طریق به
مشروعیت آن نظر داده اند ( جمالی زاده  ) 1339 ،به همین ترتیب در مورد قراردادهای بیمه عمر نیز تعهد بیمه گر
مبتنی بر تامین بیمه ای به عنوان عمل در مقابل جعل ( حق بیمه ) قرار می گیرد  .اما به نظر می رسد که این تطبیق به
دلیل وجود تفاوتهای اساسی بین قراردادهای بیمه عمر و جعاله ممکن و صحیح نباشد  .در ادامه به این تفاوتها اشاره می
گردد :
قانون مدنی در ماده  ، 393جعاله را عقدی جایز معرفی می نماید در حالیکه بیمه عمر نسبت به بیمه گذار  ،جایز و نسبت
به بیمه گر ،الزم است همچنین عقد جعاله ؛ پس از انجام عمل  ،توسط عامل  ،عقدی الزم محسوب می شود  .در حالیکه

22
www.SID.ir

Archive of SID

بیمه عمر برای بیمه گذار همیشه عقدی جایز محسوب می گرد د در جعاله عامل در برابر دریافت جعل  ،عملی را برای
جاعل انجام می دهد در حالی که در قراردادهای بیمه عمر  ،چنین تعهدی وجود ندارد و بیمه گر بدون اینکه عملی را
انجام دهد  ،حق بیمه را دریافت می کند به عبارت دیگر تعهد بیمه گر را نمی توان عمل محسوب نمود  .در جعاله عامل
بعد از انجام عمل  ،مستحق دریافت جعل می گردد.
در حالیکه در قراردادهای بیمه عمر قبل از پرداخت اولین قسط حق بیمه  ،بیمه گر هیچ نوع تعهدی ندارد .جعاله محدود
به زمان خاصی؟ /مقرارت جعاله در بین طرفین اجرا می گردد .
التبه اشکاالتی در این فرضیه ذکر گردیده است  .که می توان به موارد زیر به اختصار اشاره نمود :
 . 1جعاله عقدی جایز ا ست ولی قرارداد بیمه  ،جز در مورد بیمه عمر که از یک طرف جایز و از طرف دیگر الزم است
عقدی الزم محسوب می شود عقد بودن بیمه ،مسلم ولی عقد بودن جعاله مورد تردید است .
 . 2در جعاله  ،جاعل برای عامل کاری انجام می دهد و در بیمه  ،بیمه گر کاری برای بیمه گذار انجام نمی دهد تا
مستحق پاداش باشد .
 . 3در جعاله وقتی جاعل ملزم به پرداخت حق الجعاله می باشد که عامل وظیفه ی خود را انجام داده باشد در حالی که
بیمه گذار به محض امضا ی قرارداد باید اقساط را بپردازد در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت .
 . 1در جعاله تعیین عامل شرط نیست در حالی که در قرارداد بیمه  ،بیمه گر باید حتما مشخص و معلوم باشد .

بیمه و شرکت
بعضی از فقها برای مشروعیت بخشیدن به قرارداد بیمه راه حل دیگری پیشنهاد کرده اند و این بدین شرح است که عده
ای شرکت را به نحو اشاعه با هم تشکیل داده و هر کدام از اعضای شرکت شرط می کند که چنانچه خسارتی به جان و
مال و  ...وی وارد آی د  ،شرکت نسبت به پرداخت خسارت از محل سود حاصله اقدام خواهد کرد که در این صورت چنین
شرط در ضمن عق د الزم به عمل آمده و واجب الوفا می باشد  .البته باید توجه داشت که تشکیل چنین شرکتی شاید در
یک محدوده ی م عین مسکن باشد و از طرف دیگر به فرض تشکیل نیزاین شرکت جوابگوی انواع بیمه و عملیات بیمه ای
بزرگ نخواهد بود .
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بیمه و ودیعه :
برخی دیگر از فقها و حقوقدانا ن عقیده دارند اقساطی که بیمه گذار می پردازد در نزد شرکت بیمه به عنوان امانت
نگهداری می شود و بیمه گذار شرط می کند که بیمه گر در قبال دریافت اجرتی برای نگهداری مال او ضامن خسارت
وارده در صورت بروز حادثه و خطر گردد که بیمه ازاین لحاظ قابل مقایسه با عقد ودیعه می باشد .
البته این دیدگاه از جانب فقهای شیعه و هم از جانب فقهای اهل سنت مورد شبهه واقع گردیده است  .بدین صورت که
در بیمه  ،مال در دست بیمه گر نیست و ازطرف دیگر اجرت در ودیعه در مقابل حفاظت امین از چیزی است در حالی که
در بیمه  ،شرکت بیمه در قبال دریافت اقساط  ،عملی انجام نمی دهد  .و جهی هم که از طرف شرکت بیمه به بیمه گذار
پرداخت می گردد در قبال اقساط دریافتی بیمه گذار بوده و نوعی معاوضه تجاری است  .به همین جهت مقایسه بیمه و
ودیعه قیاس مع الفارق است .

بیمه و قرض:
قرض مقوله ی دیگری است که حقوقدانان و فقها آن را با بیم ه مقایسه نموده اند  ،طبق این نظریه  ،آنچه که بیمه گذار
به بیمه گذاری می پردازد عنوان « قرض » دارد  .وجوه پرداختی از طرف بیمه گر نوعی « ادای دین » می باشد .
مقایسه ی قرارداد بیمه با قرض سابقه ی تاریخی دارد که به قرن پنجم و ششم قبل از میالد باز میگردد  .گرچه نظریه
قرض بودن را می توان درمورد قرادادهای بیمه دریایی در قرون گذشته پذیرفت ولی واقعیت این است که قرارداد بیمه
امروزی ،نه به صورت وام است و نه طرفین قرارداد چنین قصدی را دارند در حال حاضر نیز بیمه گر به مالک کشتی یا
صاحب کاال وام نمی دهد  .بلکه این اشخاص مذکور هستند که مبلغی به عنوان حق بیمه به طور مقطوع و غیر قابل
برگ شت به بیمه گر می پردازد و اگر قرار باشد که به پرداخت « بیمه » به عنوان « قرض دادن » اطالق شود و خساراتی
هم که بیمه گر می پردازد  ،عنوان « ادای دین » داشته باشد در حقیقت امر موهومی را موجود پنداشته ایم و این
برخالف قاعده ی معروف « العقود تابعه للقصور » است .
نظریه ی مذکور با اشکال شرعی نیز مواجه است زیرا اگر خسارت پرداختی از طرف بیمه گر بیش از مبلغی باشد که بیمه
گذار پرداخت نموده است در این صورت ما به التفاوت آن ربا خواهد بود که عدم مشروعیت قرارداد بیمه را به دنبال
خواهد داشت  .حضرت امام خمینی (ره ) نیز عقیده دارند پرداخت حق بیمه به عنوان قرض نیست تا ربا تلقی شود بلکه
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وجه الضمانی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود در اثر شرطی است که طرفین آن توافق کرده اند  .و شرط مذکور نیز
الزم االجرا می باشد .

مبحث سوم

 . 3طرفداران تفکیک در حلیت و حرمت بیمه :
این عده همانند گروه پیشین تالش کرده اند تا قراردادهای بیمه را با یکی از عقود اسالمی ،ضمان  ،مضاربه ،صلح و یا
دالیل دیگر ،نیاز شدید مردم  ،عسر و حرج و  ...مورد مقایسه قرار داده و مشروعیت آنها را استنباط نمایند در صورت عدم
تطبیق با یکی از عقو د اسالمی و یا ادله استنباط احکام عقیده برحرام بودن بیمه دارند .
قسمت عمده ی دالیل این گروه در صفحات و مباحث پیشین ذکر گردید .از فقها و حقوقدانان شیعه  ،مرحوم آیت اهلل سید
کاظم طباطبایی ،آیت اهلل سید محسن حکیم و آیت اهلل سید هادی میالنی و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری و از فقها و
حقوقدانان اهل سنت  ،دکتر یوسف القرضاوی  .شیخ عبد الرحمن عیسی  ،احمد طه السنوسی ،شیخ محمد ابو زهره  ،شیخ
محمد مبروک و  ...می توان نام برد که هر کدام درباره ی حلیت برخی از انواع بیمه و حرام بودن برخی دیگر به اظهار نظر
پرداخته اند .به هر حال جهت رعایت اختصار به لحاظ اهمیت و شهرت ادله و دیدگاه فقها در این زمینه تعداد ی از قراردادهای
بیمه مورد بررسی قرار می گیرد .

بیمه مسئولیت و ضمان جریره
برخی از علما و حقوقدانان اسالمی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه مسئولیت آن را با « ضمان جریره » مقایسه نموده
اند .ضمان جریره با عقد مواالت قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفین که او را ضامن می نامند متعهد می شود
که هرگاه طرف دیگر ( مضمون ) ضررو زیانی به دیگران وارد نمود همه ی خسارت حاصله را جبران نماید و در عوض پس
از وفات مضمون  ،ضامن وارث او محسوب می شود  .البته بر این مقایسه ایرادات زیادی وارد شده است که به اختصار می
توان به موارد زیراشاره نمود :
اوال  :عقد ضمان جریره بین دو شخص حقیقی است حال ان که عقد بیمه بین یک شخص حقیقی ( بیمه گذار ) و یک
شخص حقوقی است .

25
www.SID.ir

Archive of SID

ثانیا  :ضامن پس از فوت مضمون له به میزانی که دیه پرداخت کرده ارث می برد ولی در بیمه چنین نیست .
ثالثا  ،در ضمان جریره مضمون له نباید وارث نسبی داشته باشد و پیدایش وارث بعد از عقد نیز موجب بطالن ضمان
جریره می گردد  .در حالیکه بیمه عقدی آزاد و مطابق است .

بیمه مسئولیت و نظام عوامل :
از منظر فقه شیعه وجه تشاب ه بیمه مسئولیت با نظام عوامل ( خویشان ذکور پدر جانی که دیه مقتول را می دهند ) در
این است که طبقه ای وارث انسان  ،شبیه شرکت بیمه هستند و خسارتی را که انسان به طور غیرعمد بر دیگران وارد
کرده را می پردازند  .پرداخت دیه شبیه اقساط بیمه است که با پرداخت آن حق بیمه ای به پرداخت کننده تعلق می
گیرد که همان ارث می باشد .
عده ای بر این مقایسه ایراد گرفته اند و بیان می دارند :
اوال :بیمه ی مسئولیت و تجاری از طریق توافق به عمل می آید و عقد جعلی است  .حال آن که در عاقله پرداخت
خسارت الزامی است .
ثانیا :به فرض تشاب ه بیمه و عاقله  ،این تشابه فقط در بیمه مسئولیت ناشی از قتل غیر عمدی می باشد و سایر خسارت را
شامل نمی شود .

بیمه عمر و انواع مهم آن :
قرارداد بیمه عمر بیش از سایر انواع بیمه مورد مخالفت فقهای اهل سنت و عده ای از علمای شیعه قرار گرفته است  .به
طور مثال آیت اهلل سید محمد کاظم طباطبایی و آیت اهلل میالنی دو تن از مراجع تقلید نظرشان بر حرمت بیمه عمر
است .

بیمه عمر و حق عمری و نفقه مادام العمر
«حق عمری» نوعی حق انتفاع است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا
شخص ثالث برقرار می شود  .حال اگر این « حق عمری» به صورت معوض و به مدت عمر ناقل برقرار شده باشد و یا چنین
مقرر شود که عوض پس از فوت ناقل به ورثه او یا مادامی که خود ناقل زنده است به خود او تأدیه گردد  ،چنین قراردادی
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شبیه بیمه عمر تلقی می گردد .البته اشکاالتی به این استدالل وارد گردیده است که به ذکر مهمترین آنها می پردازیم .اوال :در
نفقه عمری مدت انفاق معین است ولی مدت بیمه عمر یعنی زمان حیات بیمه گذار را نمی توان مشخص نمود.
ثانیاً :عقد عمری ،عقدی الزم است و جز با تراضی طرفین فسخ نمی شود در حالی که اگر بیمه گذار اقساط خود را نپردازد ،
قرارداد بیمه به هم خواهد خورد.
غالب علمای اهل سنت به دلیل وجود شبهه قمار و متعلق بودن عقد بیمه ،بیمه را غیر شرعی تلقی نموده اند.

بیمه عمر و وصیت
مقایسه بین بیمه عمر و وصیت بدین صورت است که طبق قراردادی که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود بیمه گذار
اقساط معینی به بیمه گر پرداخت و وصیت می کند که پس از فوت او و یا شخص ثالث در قرارداد مبلغ معینی به ورثه بیمه
گذار یا شخص دیگری که بیمه گذار معین کرده از طرف بیمه گر پرداخت شود.
مخالفین این نظریه اعتقاد دارند که بیمه ی عمر با وصیت قابل مقایسه نمی باشدزیرا"موصی به "باید در حال حیات باری خود
موضعی قابل استیفا بوده باشد و حال آنکه مبلغ بیمه برای خود بیمه گذار در زمان حیات وی قابل استفاده نیست  .برخی
دیگر از علمای اهل سن ت در مقایسه ی بیمه ی عمر با نظام بازنشستگی و یا تعهد به شخص ثالث داشته اند که ایرادات زیادی
به آن وارد گردیده است.

 .ادله ی مشروعیت قرارداد بیمه عمر:اثبات مشروعیت هر نهاد حقوقی یا هر قراردادی به ویژه امور مستحدثه ،دو مرحله دارد:
 -1انطباق امر مورد نظر با عمومات و اطالقات فقهی و حقوقی؛
 -2عاری بودن امر مورد نظر از موانع و اشکاالت فقهی و حقوقی؛
عموماتی در قرآن کریم و روایات وارد شده که فقها و حقوقدانان برای اثبات اصل آزادی قراردادها و محصور نبودن عقود در
قالب های معین و معمود ،به آنها تمسک جسته اند که به طور خالصه به این موارد اشاره می گردد.
 -بررسی مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها
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 آیه شریفه « و ال تاکلوا اموالکم بینکم و بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم»( قرآن کریم  ،سوره نساء ،آیه )21در این آیه شریفه ابتدا تصرف و تملک در اموال دیگران از راههای باطل نهی شده و سپس تصرف و تملکی که از روی تجارت
همراه با رضایت باشد .استثنا گردیده است .این آیه به عنوان مرجعی عام درباب بیع مورد استفاده فقها قرار گرفته است و در
برداشت کلی ارائه شده است ( قنواتی.)1341 ،
در هر قراردادی رضایت طرفین عقد ضرروی است و قراردادی که فاقد رضایت هر دو یا یکی از طرفین باشد نفوذ و اعتبار
ندارد.
هر قراردادی که از نظر عرفی مصدا ق (تجاره عن تراض ) باشد موانع دیگری نداشته باشد ،از نظر شرعی صحیح است و آثار
قرارداد بر آن مترتب می گردد.
بنابراین بسیاری از فقها با استناد به این آیه ،هر قرارداد و معامله ای را که با رضایت طرفین ،منعقد گردد ،و شرایط اساسی
صحت قراردادها را داشته باشد ،از نظر شرعی ،صحیح دانسته و معتقدند که این آیه اختصاص به عقود معین ندارد بلکه عقود
جدید و مستحدثه را نیز شامل می وشد( .خویی  ،1112موسوی خمینی)1343 ،

 آیه شریفه « اوفوا بالعقود»( قرآن کریم  ،سوره مائده  ،آیه )1«اوفوا» صیغه امر از ماده «وفا» است و صیغه امر ،ظهور در وجوب دارد و «العقود« جمع همراه با الف و الم است که این جمع
نیز بر عموم زمانی و افرادی داللت دارد (مظفر ،بی تا) .با این توضیح فقها در معنای عبارت «اوفوا بالعقود» گفته اند :وفای به
عقد به معنای «عمل بر طبق مقتضای عقد» است بر اساس این دیدگاه «افوا بالعقود» به معنای وجوب عمل به معنا و عقد
ترتیب اثر دادن به پیمان است و بنابراین آیه به صورت مطابقی بر صحت عقد داللت دارد( .مراغی1114 ،؛ موسوی خمینی،
 .)1343برخی دیگر از فقها « اوفوا بالعقود » را به معنی لزوم عقد و وجوب التزام به آن تفسیر نموده اند .براساس این دیدگاه
«اوفوا بالعقود» به معنای وجوب اتمام عقد و ادله آن و لزوم پایبندی به عقد است .بنابراین «لزوم عقد» داللت مطابقی و «
صحت عقد» داللت التزامی آیه است (نایینی ،1343 ،خویی 1112؛ غروی اصفهانی)1113 ،
بنابراین بر این اساس فقها داللت این آیه را مخصوص عقود معین و معامالت مرسوم ندانسته و معتقدند که شامل هر عقد و
پیمانی میشود( .انصاری.)1119 ،
 -روایت «المومنون عند شروطهم»
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حدیث فوق دارای عموم افرادی و زمانی است و این معنا از «الف و الم» «المومنون» و از واژه «شرط» برداشت می شود که به
صورت جمع وارد شده است گروهی از فقها که شرط را بر مبنای «مطلق التزام» در نظر می گیرند  ،معتقدند که شرط شامل
شرط ابتدایی و شروط ضمن عقد است .این چنین ،برداشت می کنند که روایت مزبور ،نه فقط التزامات ضمن عقد ،بلکه خود
قرارداد را نیز به عنوان «التزام اصلی» شامل می شود .در نتیجه با استناد به این روایت ،عالوه بر شروط و تعهدات ضمن عقد به
صحت و اعتبار همه عقود و معامالت عقالیی نظر داده و حتی شروط ابتدایی و تعهدات مستقل خارج از عقد را الزام آور دانسته
اند ( طباطبایی)1119 ،
 روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»با توجه به مفاد حدیث ،مردم حق هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و این حق تصرف خود را به هر نحو و
کیفیتی که بخواهند می توانند اعمال کنند  .بنابراین در صورت شک در مشروعیت تصرف خاصی می توان برای اثبات
مشروعیت آن به این حدیث تمسک کرد (.مراغی  ،1114 ،غروی اصفهانی )1113 ،به عبارت دیگر مفاد حدیث چنین است«:
هرگونه تصرف مالکانه ای که مالک در مالش انجام دهد مورد امضای شارع است(».جمالی زاده  )1339و این مفاد از اطالق
حدیث برداشت می شود زیرا در آن تسلط بر مال ،به نوع خاصی مقید نشده است .مگر اینکه معامله ای نامشروع باشد که در
این صورت با دلیل خاصی از اطالق حدیث خارج می گردد مانند قرض ربوی یا معامله ی غرری که دلیل خاص شرعی بر
ممنوعیت آنها وجود دارد.

نتیجه گیری
بیمه از ابتدای ورود در دنیای اسالم عمدت ًا از سوی فقهای اهل سنت با تحریم مواجه شد از همین رو بود که با توجه به فوائد
مهم بیمه فکر جایگزینی آن شکل گرفت .بیمه تبادلی و تعاونی تقویت شد .فتوای فقیه حنفی« ،ابن عابدین» در تحریم بیمه
دریایی به علت عدم شباهت آن به عقود شرعی از قدیمی ترین این فتاوی است.
آنچه به عنوان بیمه تبادلی وتعاونی مطرح نشده از جهت شرعی آن را می توان تایید و تصحیح کرد ولی تشکیل آن پس از
عدم تصحیح بیمه مرسوم است .برای تصحیح بیمه باید بیمه جز عقود شرعی معین قرار گیرد .مثال بیمه ،نوعی هبه یا اجاره و
 ...باشد و یا آنکه بیمه عقد جدیدی باشد  .از نظر شرعی عقود شرعی محدود به عقود معین نیست .بلکه می تواند عقود جدید
هم تایید شرعی بیابد .اگر محدوده ی عقود را عقود مرسوم قدیمی ندانیم و راه برای تصحیح عقود جدید باشد .باید ضمن
امکان تصحیح ،عقد جدید مشتمل بر نواحی و منعیات شرعی باشد.
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بنابراین اوالً :بیمه مرسوم در صورتی که شرکت بیمه از سرمایه ی خود در معامالت غیرشرعی استفاده نکند مشکل شرعی
نداشته و نمی توان گفت چون بیمه براساس سود است و در آن همکاری و تعاونی مطرح نیست پس شرع ًا اشکال دارد .الزم
است نهاد بیمه حتما مبتنی بر همکاری ملی و تعاون باشد.
بلکه اگر براساس سو دشکل بگیرد همان طور که بیمه های تجاری چنین هستند از آنجا که با ضوابط فقهی هماهنگ است
شرعاً صحیح است.
در مورد بیمه اسالمی که شرکت مزبور با پول اعضا به مضاربه می پردازد و سود را بین شرکت و فرد عضو تقسیم می کند باید
توجه داشت مضاربه در بین عمده ی فقهای امامیه مختص به تجارت است و صنعت و کشاورزی و دیگر خدمات را شامل نمی
شود .البته معموال اهل سنت مضاربه را در مورد اعم از تجارت می دانند.
توجه کافی به عملکرد و قصد و غرض در بیمه روشن می کند که بیمه معاوضه پول با پول نیست تا حکم حرمت پیدا کند،
شکل کلی بیمه اسالمی از نظر شرعی و فقه امامیه نیز صحیح است ولی بیمه مرسوم هم می تواند اهداف آن را تامین کند.
ثانیا :قرارداد بیمه عمر به عنوان یک قرارداد صحیح و مستقل ،تابع قواعد عمومی قرار دادها بوده و با هیچ مانع فقهی و حقوقی
مواجه نیست .حکم به صحت و استدالل قرارداد بیمه عمر با عرضه ی این قرارداد بر عمومات و اطالقات ادله صحت عقود مانند
آیات شریفه «افوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» و روایات «المومنون عند شروطهم» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و عدم
مواجه آن با موانع فقهی و حقوقی از قبیل ربا ،قمار ،تعلیق و غرر ،صورت گرفته است .هرچند که در بررسی تطبیقی قرار داد
بیمه عمر با عقود معین روشن گردید که از طریق انطباق این قرارداد با عقود معینی مانند عقد صلح وهبه معوض می توان بر
مشروعت آن حکم داد ،زیرا امکان انعقاد این قرارداد در قالب عقود معین مشابه وجود دارد .با این حال با توجه به عمومات ادله
صحت عقود و محصور نبودن عقود در قالب های معین ،نیازی به انعقاد این قرارداد در قالب عقود معین مشابه وجود ندارد .زیرا
قرارداد بیمه عمر یک عقد مستقل با هیچ مانع شرعی و حقوقی مواجه نیست بنابراین لزومی بر انعقاد ماهیتی مستقل و صحیح
در قالب ماهیت مشابه دیگر وجود ندارد.
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