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  دهيچك

نـوع   ينهستند. در ا يو اجتماع ياقتصاد ةاثرگذار و پركاربرد در عرص ياربس يقاز مصاد يعمر و زندگ هاي يمهامروزه ب

 ينرا فـراهم كننـد كـه تـأم     اي يهسـرما  يانه،مستمر ماه يها و پرداخت ها ينهدر هز ييجو اشخاص قادرند با صرفه ها يمهب

 يو حقوق يفقه يها كند. اما شبهات و اشكال يسرمسكن و ... را م اختس يزيه،فرزندان، ازدواج، جه يلتحص هاي ينههز

 يـن پيـدا نكننـد. از ا   ياسـالم  يخود را در كشورها يجايگاه واقع ها يمهنوع ب ينموجب شده است هنوز ا ينهزم يندر ا

كه  يا گونه به ارند؛د يمتفاوت يعمر، نظرها ةو مشروعيت بيم يقتحق ينةدر زم يفقها و حقوقدانان معاصر اسالم يدگاه،د

ضا و قدر و اكل مـال  با ق يتحد ي،امان ي،قمار ي،سفه ي،غرر ي،ربو ةمعامل ةنامشروع و به مثاب يطور كل آن را به يبرخ

عمر در قالب قـرارداد صـلح، تعـاون، ضـمان، وديعـه و مضـاربه و...        ةقائل به جواز بيم يديگر ةو عد انند د يبه باطل م

 ةانـواع بيمـ   ةهم يتقراردادها، به جواز و مشروع يشرعي و عقاليي بودن و اصل آزاد ةادل مهستند و با تمسك به عمو

 ينعمر براساس مواز هاي يمهانواع ب يتو مشروع يقتحق يو بازخوان يلحاضر به تحل ةمقال رو، يناند. از ا داده يعمر رأ

 يـين ) بـه تب يو مـالك  يحنبلـ  ي،حنفـ  ي،بر فقه عامه (مذاهب شـافع  يقاختصاص دارد و با تطب يرانو حقوق ا يهفقه امام

  .پردازد يم يفقها و حقوقدانان معاصر اسالم هاي پردازي يهنظر

      يديلواژگان ك

  مذاهب اربعه. يت،مشروع ي،حقوق يتماه يه،عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، فقه امام يمةب يمه،ب
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 مقدمه

شـود و همـواره    ترين تمايالت انسان محسوب مـي  وجود محيط آرام و باامنيت يكي از بارز

هاي اقتصادي براي ساختن يك زنـدگي بهتـر، كوشـش     بشر سعي داشته است كه با فعاليت

آميز اعضـاي آن نسـبت    ترين آفات خانواده، نگرش ابهام كار گيرد. يكي از مهم خويش را به

ست. داشتن ذهنيت در مورد عـدم اسـتقالل مـالي در آينـده، مصـدر      به آينده از جنبة مالي ا

ويژه در افراد جوان خانواده خواهد بود. اگر فرد بدانـد   هاي اجتماعي به بسياري از نابساماني

كس، خـود در آينـده    پذير هستند و بدون اتكا به هيچ انتقال  كه خطرات احتمالي تهديدكننده

كند در مقطع فعلي بيشتر تالش كند و  د امكان سعي مياي خواهد بود، تا ح صاحب سرمايه

انـدازهايش در آينـده بـه     تري بردارد، چرا كه واقف اسـت كـه پـس    هاي مؤثر و مطمئن گام

شود. بيمة  اي شايان توجه تبديل خواهد شد و دستخوش آفات اقتصادي و مالي نمي سرمايه

وجـود   حدود زيـادي متضـمن بـه   هاي خاصشان شايد تا  انداز با توجه به ويژگي عمر و پس

 آمارهـاي آمدن آرامش و آسودگي خاطر خانواده در حال و آينـده باشـند. از ايـن رهگـذر     

  است. نهاده افزايش به رو عمر بيمة قراردادهاي تعداد كه است آن دهندة نشان موجود

 حقـوقي  و فقهـي  موانـع  از و بـوده  قراردادهـا  عمـومي  قواعـد  تـابع  بيمة عمر،  قرارداد

 نظرهـاي  اخـتالف  قـرارداد،  اين حقوقي و فقهي اعتبار حصول نحوة در حال اين با .مبراست

 صـحت  ادلـة  عمومات شمول دليل به را عمر بيمة قرارداد شيعه، فقهاي. دارد اساسي وجود

 قمـار،  ربـا،  قبيـل  از فقهـي  موانـع  از بودن مبرا و قراردادها عمومي قواعد از تبعيت و عقود

 معهـود،  و معـين  هـاي  قالـب  در عقـود  ندانسـتن  محصـور  و عوضين، تعليقجهل به  غرر،

 بـا  شايد عمر، بيمة قرارداد معتقدند كه هرچند ،اند پذيرفته مستقل و مشروع عقدي عنوان به

مضاربه و تعهد بـه   معوض، هبة صلح، مانند معين و نهادهاي حقوقي، عقود برخي در ادراج

 ايرادهـاي  برخـي  دانستن وارد دليل به سنت، اهل فقهاي .شود منعقد نفع شخص ثالث و ...
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 هـاي  قالـب  در عقـود  دانسـتن  منحصر و مستقل عقدي عنوان با عمر، بيمة قرارداد بر فقهي

 همچـون  معيني عقود قالب در آن انعقاد طريق از تنها را عمر بيمة قرارداد مشروعيت معين،

  .اند پذيرفته ...و معوض هبة و مضاربه

آن،  عمر و تبيين اقسـام  بيمة بستر تحول تاريخي قرارداد بررسي ضمن حاضر،مقالة  در

براي نيل به ايـن مهـم، نـاگزير از رفـع      .شود آن واكاوي و تحليل مي و مشروعيت حقيقت

و ارتباط آن با تعهد به نفع ثالـث  عمر  هاي تعليق و ربا در بيمه ، جهل،هايي مانند غرر شبهه

 خواهيم بود.اسالمي مباني فقهي  آن براساسو بررسي شرايط صحت انعقاد 

  الف) بررسي بستر تحول تاريخي بيمة عمر

اي است كه در محافل بازرگاني پذيرفته شـد و پـس    در تاريخ بيمه، بيمة دريايي، اولين بيمه

در  1583از آن بود كه بيمة عمر رواج يافت. اولين قرارداد بيمة عمـر، در مـاه ژوئـن سـال     

صـورت شـرطبندي دو    س سلطنتي لندن منعقد شد. در اوايل، بيمة عمر بـه مؤسسة بيمة بور

نفر روي عمر شـخص ثالـث بـود و بسـياري از مـردم از پـذيرش آن خـودداري و اظهـار         

كردند اين عمل صحيح نيست كه انسان آرزوي مرگ شخصي را داشته باشد يا در مقابل  مي

نين ديـدگاهي مـانع آن بـود كـه     مرگ كسي كه در نظرش عزيز است، پولي دريافت كند. چ

آور خانواده در وضـع   بيمة عمر توسعه پيدا كند و در نتيجه بسياري از مردم بعد از مرگ نان

گرفتند، زيرا قادر به تشخيص اين مهم نبودند كه مرگ سرپرست خـانواده،   ناگواري قرار مي

رد. بيمـة عمـر تـا    آو وجود مي گذشته از صدمات روحي، مسائل مالي براي افراد خانواده به

رفت. در طول اين سده دانشمندان با اسـتفاده از علـم    اوايل سدة نوزدهم به كندي پيش مي

احتماالت و محاسبات مالي، بيمة عمر را از صورت اوليـه خـارج و برپايـة محكـم علمـي      

 1»ترين بي پرس«هاي كليسا استوار كردند. بيمة عمر به شكل نو، در صندوق تعاوني و كشيش

                                                           
1. Persbyterian. 
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دست آورد  هاي بزرگي به اين صندوق موفقيت 1875شكل گرفت و در سال  1359در سال 

و » نيويـورك «هاي بيمة عمر در سواحل ايـاالت   و پس از پنج سال، تعداد زيادي از شركت

  ).24: 1386زاده،  وجود آمدند (اسماعيل به» نيوجرسي«

ة عمر را آغـاز كـرد و تـا    عمليات بيم 1315در ايران، شركت سهامي بيمة ايران از سال 

 1331اي بود كه در اين زمينه فعاليت داشـت. از سـال    اين شركت، تنها مؤسسه 1331سال 

هـا در زمينـة بيمـة     به بعد پنج شركت بيمة مختلط خصوصي تأسيس شد كه تمامي شركت

بيش فعاليت داشتند. تنها شركتي كه در زمينة بيمـة عمـر فعاليـت چشـمگيري      و عمر هم كم

بود كه در مدتي نزديك به چهار سال بـيش از  » شركت سهامي بيمة ايران و آمريكا«، داشت

استثناي بيمـة ايـران،    هاي بيمه به نامه صادر كرد. بعد از انقالب اسالمي شركت ده هزار بيمه

در هم ادغام شدند و دو شـركت بيمـه بـه     1360ملي و در شهريور  1358در چهارم تيرماه 

شـده،   هاي ملـي  هاي صادرة شركت نامه البرز را تشكيل دادند. تمامي بيمهاسامي بيمة آسيا و 

همراه با اندوختة رياضي آنها به شركت بيمة آسيا منتقـل و ايـن شـركت موظـف شـد كـه       

گزاران بيمة عمر بر عهده بگيرد. شـايان   شده را نسبت به بيمه هاي بيمة ملي تعهدات شركت

 1368ز با تصويب مجلس شوراي اسالمي در سـال  ذكر است كه شركت سهامي بيمة دانا ني

نيـز بـه    1376صورت خصوصي در بخش بيمة اشخاص فعال شـد و از سـال    تأسيس و به

 ).24: 1377 اي پيوست (مطهري، هاي بيمه ها با فعاليت در همة زمينه جمع ساير شركت

حظـه  اما عقودي مال است، نشده بحث عمر بيمة دربارة در متون فقهي و سنت اسالمي،

شود كه كاركردي همچون عقد بيمه دارند. همين مسئله سبب شده اسـت كـه برخـي از     مي

نويسندگان، با مقايسة عقد بيمه با عقودي همچون ضمان جريره، سابقة بيمه را بـه پـيش از   

هايي كه بين ضمان جريره يا ضمان  است كه با وجود شباهت اسالم بازگردانند. اين در حالي

تـوان يكسـان    وجـه نمـي   خـورد، ايـن امـور را بـه هـيچ      چشـم مـي   يمـه بـه  عاقله با عقـد ب 

 سـيزدهم  سـدة  در بيمـه  بحـث  بار، ). اولين42: 1392زاده،  دانست.(صادقي مقدم، شكوهي

 اسـالمي  هاي سرزمين به بيمه ورود با همزمان امر اين در واقع،. اسالمي شد فقه قمري وارد
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 تسـنن  اهـل  عـالم  پرداخـت،  موضـوع  اين بارةدر گيري موضع به كه فقيهي و اولين داد رخ

 بـود  )ق 1252-1198(عابـدين   ابـن  بـه  معـروف  دمشـقي،  عابدين بن بن عبدالعزير  محمد

. وي در بحث جهاد كتاب رسائل، بابي نيز با عنوان المستأمن، ذكر )397 :1380 جماليزاده،(

تشكيل شد، قريب بـه  در مكة مكرمه  1406كرده است. در كنفراس فقه اسالمي كه در سال 

كنندگان از فقيهان عامة كشورهاي مختلـف اسـالمي، بـر تحـريم انـواع بيمـة        اتفاق شركت

توانـد معتبـر باشـد،     اند و اين اجماع در چارچوب فقه اهل سنت مي غيرتعاوني اجماع كرده

 ). از40: 1392زاده،  كنـد (صـادقي مقـدم، شـكوهي     هرچند كه بر شيعيان تكليفي ايجاد نمي

 پرداخـت،  اظهـارنظر  بـه  دربارة آن و كرد مطرح را بيمه بحث كه كسي اولين شيعه، ايعلم

كتــاب ارزشــمند  صــاحب و شــيعه نامــدار فقيـه  يــزدي طباطبــايي، محمــد كــاظم مرحـوم 

 هـاي  كتـاب  در نيـز  معاصر اسـالمي  علماي ساير .)73 :1371 عرفاني،(است »العروةالوثقي«

 خـويي،  ؛1384 انـد (حلـي،   داده اختصـاص  بيمه باب در اظهارنظر به را بخشي خود، فقهي

  ).1403 امام خميني، ق؛1412

  ب) تبيين بيمة عمر

 رسد مي نظر به كه احتمالي است، خطرات از مال و جان داشتن ايمن معناي به لغت در بيمه

 نـوعي « اصـطالح  و در )9: 1371 عرفـاني،  توفيـق (باشد  شده مشتق بيم واژة از بيمه كلمة

 الزامـي  گـزار)  گر و بيمه بيمه (بيمه قرارداد طرفين براي را تعهدي كه است قرارداد و معامله

  .)24 :1380 جماليزاده،( »است خسارت پرداخت در تعهد و تأمين نوعي واقع در و كند مي

ها را از نظر موضوع به سه دسـتة بيمـة اشـيا، بيمـة مسـئوليت و بيمـة        طور كلي بيمه به

هاي اشـخاص نيـز بـه پـنج دسـتة اصلي(براسـاس نـوع         اند. بيمه بندي كرده اشخاص تقسيم

هـاي   هـاي عمـر، بيمـه    بيمـه «شوند كـه عبارتنـد از:    بندي مي هاي ارائه شده) تقسيم پوشش

). 33: 1373(دستباز، » هاي بازنشستگي هاي درماني و بيمه ههاي حوادث، بيم مستمري، بيمه

شـود و از نگـاهي    هاي اشـخاص شـمرده مـي    گانة بيمه بنابراين بيمة عمر يكي از اقسام پنج
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گيـرد. بيمـة عمـر را     هاي اجباري) قـرار مـي   هاي اختياري (در برابر بيمه ديگر در زمرة بيمه

ـ «توان چنين تعريف كرد:  مي ك شـركت بيمـه و يـك شـخص حقيقـي يـا       قراردادي بين ي

گر) تكاليف و تعهداتي در مقابل شخص حقيقي  حقوقي كه به موجب آن شركت بيمه (بيمه

گيرد كه به مرگ و زندگي يك يـا چنـد شـخص حقيقـي      گزار) بر عهده مي يا حقوقي (بيمه

شـده در   گر متعهد است كه در انتهاي مدت بيمه، چنانچه بيمـه  شده) بستگي دارد. بيمه (بيمه

شده  نامه، بيمه گزار و چنانچه در طول مدت بيمه نامه را به بيمه قيد حيات باشد، سرماية بيمه

گزار هم متقابالً  نامه پرداخت كند. بيمه نفع بيمه نامه را به وراث يا ذي فوت كند، سرماية بيمه

  ».                  ردازدگر بپ طور اقساط در طي بيمه، به بيمه كند كه مبلغ حق بيمه را به تعهد مي

گـر   طبق اظهارنظر حقوقدانان، بيمة عمر عبارت است از قراردادي كه به موجب آن بيمه

شـده يـا در    شود كـه در صـورت فـوت شـخص بيمـه      در برابر دريافت حق بيمه متعهد مي

شـده را بـه    شـده در قـرارداد، مبلـغ بيمـة تعيـين      صورت زنده مانـدن، در سررسـيد تعيـين   

). به تعبيـر  79: 1381كنندة معين از سوي او بپردازد (صالحي،  شده) يا استفاده ار(بيمهگز بيمه

 ةمـ يب حـق  افـت يدر مقابـل  در گـر  مهيب آن، موجب به كه است يقرارداد ،عمر ةميب تر كامل

 در خـواه  و شده مهيب يةسرما شكل به واحده دفعتاً خواه را ينيمع مبلغ كه كند يم تعهد ،مقرر

 )شـده  مـه يب(ارزگ مهيب طرف از كه ثالث شخص اي ارزگ مهيب به يمستمر شكل به نيمع مدت

 فـوت  اسـت  ممكـن  گـر  مهيب تعهد يفايا موعد .بپردازد شده مهيب وارث به اي شود يم نييتع

  .باشد نيمع زمان در او اتيح اي شده مهيب

  رايج عمر يها مهيب انواع )ج

از ديدگاه خطـري كـه موضـوع بيمـه قـرار      هاي عمر و زندگي تنوع زيادي دارند، ولي  بيمه

هاي  بيمه«و  »فوت خطر شرط بههاي  مهيب« ،»اتيح شرط به هاي مهيب«گيرد، به سه دستة  مي

  شوند: تقسيم مي» مختلط
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 شده . بيمه به شرط حيات بيمه1

شـود در صـورت    گر متعهد مـي  اين نوع از بيمة عمر، قراردادي است كه به موجب آن بيمه

صـورت   طـور يكجـا يـا بـه     شده تا پايان مدت قرارداد، سـرماية بيمـه را بـه    مهزنده بودن بي

 هـدف  و انـداز  پـس  و يگـذار  هيسـرما  مـه، يب نـوع  نيا انعقاد ياصل علت مستمري بپردازد.

 نفع يذ اي خود يريپ دوران يبرا يشخص يمستمر اي مناسب و نيمع ينيمأت جاديا ارزگ مهيب

 يهـا  مـه يب حـق  صـرفاً  كند، فوت قرارداد مدت يانقضا از قبل شده مهيب اگر نيبنابرا .است

 خواهـد  گـر  مـه يب به متعلق و ستين استرداد قابل زين ها مهيب حق باشد، شده ساقط يپرداخت

  ).74: 1381 صالحي، (محمود بود

  شده . بيمه به شرط خطر فوت بيمه2

 گيرد. گر قرار مي بيمهشده، مورد تأمين  در اين نوع از بيمة عمر، تنها خطر فوت شخص بيمه

 گـر  مـه يب تعهدات در يريثأت فوت زمان فوت، شرط به عمر يها مهيب انواع از يبرخ در البته

 مـه يب يةسرما پرداخت به مكلف را گر مهيب زمان، هر در شده مهيب فوت كه معنا نه ايب ندارد،

هدف اين بيمة عمر، حمايت از اعضاي خانواده يا افراد تحت سرپرسـتي   .كند يم نفع يذ به

شده است. در واقع، اين نوع بيمه  شخص بيمه شده، در قبال پيامد ناگوار فوت شخص بيمه

اي (اعضـاي خـانواده) را بـه دوش     مفيد حال كساني است كه تأمين مخارج و معاش عـده 

 عمـر  تمام ةميب آن انواع نيتر مهم و دارد ياگونگون انواع زين فوت شرط به عمر ةميبدارند. 

  ).76: 1378 (بو،هستند  زماني (موقت) عمر ةميب و (كامل)

  انداز) انداز (مختلط پس هاي عمر و پس . بيمه3

آيـد.   ها، از تركيب دو نوع بيمة به شرط فوت و بيمة به شرط حيات پديد مـي  اين نوع بيمه

شـده، يكجـا و همزمـان     در اين نوع قرارداد بيمه، مخاطرة فوت و احتمال زنده ماندن بيمـه 

گـر   گيرد و عنوان آميخته يا مختلط بـه ايـن معناسـت كـه بيمـه      گر قرار مي مورد تأمين بيمه

كنـد.   احوال و شرايط، به تعهد خود دربارة يكي از دو مخاطره عمل مـي برحسب اوضاع و 
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نسبت سـنگين، از كاميـابي آشـكاري برخـوردار      اين نوع بيمة پيوندي، با وجود حق بيمة به

انداز از يك بيمة موقت بـا سـرماية نزولـي و     هاي مختلط پس ). بيمه25: 1378است (اوبر، 

تـدريج فـراوان    انـدازي بـه   ست. يعني عامل پـس انداز صعودي تشكيل شده ا يك عامل پس

، 5طـور معمـول    شود تا آنكه در پايان مدت با سرماية بيمه برابر شود. اين مدت زمان به مي

انداز،  ). بيمة عمر و پس67: 1384سال يا بيشتر است (باقري گيگل،  30و  25، 20، 15، 10

انـدازي نيـز مفيـد     ن، از جنبـة پـس  آور آ افزون بر حمايت مالي خانواده، در هنگام فوت نان

گذاران از اين محصـول   نامه براي افزايش استقبال بيمه اندازي اين بيمه خواهد بود. جنبة پس

ماهـه،   ماهه، شـش  صورت ماهيانه، سه ها به نامه اضافه شده و روش پرداخت اقساط اين بيمه

ي تأمين هزينه تحصيالت ها فراهم كردن سرمايه برا نامه ساليانه و يكجاست. هدف اين بيمه

اندازي در دوران پيري و از كـار افتـادگي    فرزندان در صورت فوت و تشكيل سرمايه و پس

  ). 21: 1385است (رضازاده برفويي، 

  د) حقيقت بيمة عمر

شـده خـود بيمـه گـزار باشـد يـا ديگـري و         در بيمة عمر بر حسـب اينكـه شـخص بيمـه    

كنـد. بـه تبـع آن     ا ثالث، نوع بيمة عمر نيز تغييـر مـي  گزار باشد ي كنندة سرمايه، بيمه دريافت

آن نيز متفاوت خواهد بود. بر اين اساس در بيمة عمر پنج حالت  حقوقي ماهيت و حقيقت

  ممكن است:

گزار خود را به نفع خويش بيمه كند: در بيمة عمر به شرط حيات توافـق شـود    بيمه .1

 گر مبلغ معيني را به او بپردازد. بيمهسالگي زنده بود،  50گزار بعد از  كه چنانچه بيمه

گزار ثالث را به نفع خود بيمه كند: در بيمة عمر به شرط فوت، توافق شـود كـه    بيمه .2

 گزار بدهد. گر مبلغ معيني به بيمه نامه فوت كند، بيمه اگر فرد معين در بيمه

ود كـه  گزار خود را به نفع ثالث بيمه كند: در بيمة عمر به شرط فوت، توافق شـ  بيمه .3

 گزار، مبلغ معيني به همسر و فرزندان او پرداخت شود. در صورت فوت بيمه
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گزار ثالث را به نفع ثالث بيمه كند: در بيمة عمر به شرط حيات، توافق شود در  بيمه .4

 گزار به سن معيني برسد، مبلغ معيني به او پرداخت شود. صورتي كه فرزند بيمه

ر بيمه كند: در بيمة عمر بـه شـرط فـوت، توافـق     گزار ثالث را به نفع ثالث ديگ بيمه .5

  كنندة چند فقير فوت كند، مبلغ معيني به صغار او پرداخت شود. شود كه اگر انفاق

در سه حالت اخير، استفاده كننده از سـرماية بيمـه، شخصـي غيـر از طـرفين اصـلي          

از آن قرارداد است. حال سؤال اين است كه چگونه ممكن است شخصـي خـارج از عقـد،    

منتفع شود؟ مگر بر طبق اصل نسبي بـودن قراردادهـا، اثـر عقـود، بـه عاقـدان آن محـدود        

نيست؟ در پاسخ بايد گفت: تعهد به سود ثالث از استثناهاي وارده بر اين اصل است. بيمـة  

). بـراي  27: 2، ج 1374عمر در بعضي از صور آن نوعي تعهد به نفع ثالث است (گرجـي،  

كننده، بايد حقيقت و ماهيـت ايـن عمـل     گر و استفاده گزار، بيمه بيمه تشريح روابط حقوقي

حقوقي شناخته شود. راجع به ماهيت حقوقي بيمة عمر به نفع ثالث، نظرهاي مختلفي ارائـه  

اند و عدة ديگري سعي در تحليـل آن   اي آن را شبيه حواله يا وصيت دانسته شده است. عده

رو به بررسي نظريـات مختلـف    اند. از اين ايقاع داشته بر اساس تعدد عقد يا عقد فضولي يا

  پردازيم. راجع به ماهيت حقوقي بيمة عمر به نفع ثالث مي

 . ديدگاه تعدد عقد و نقد آن1

شـود، سـپس    گـر منعقـد مـي    گـزار و بيمـه   بر اساس اين نظريه ابتدا عقد بيمة عمر بين بيمه

ـ  بيمه ه موجـب قـرارداد جديـدي بـه ثالـث      گزار طلب خود را كه ناشي از اين عقد است، ب

كند. اگر شخص ثالث موافقت كـرد، بـا ايجـاب و قبـول طـرفين،       كننده) منتقل مي (استفاده

دهـد. ديـوان    كننده انتقال مـي  گزار را به استفاده شود كه طلب بيمه قرارداد جديدي منعقد مي

مشايخي، يرفته است (كشور فرانسه در آراي اولية خود، اين ديدگاه را در مورد بيمة عمر پذ

بـرد،   اين ديدگاه ايراد مربوط به تجاوز اثر عقد به ديگران را از بين مـي  ).410: 2، ج 1353

  توان گفت: رو در نقد ديدگاه مذكور مي آورد. از اين بار مي ولي خود آثار نامطلوبي به
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ر طـو  گاه عقد دومي ولو بـه  چنين تحليلي با قصد واقعي طرفين منطبق نيست و هيچ .1

شود. چه بسا در بيمة عمر، اصـالً ثالـث تـا بعـد از فـوت       كننده منعقد نمي ضمني با استفاده

اي به نفع خود آگاه نشود، چه رسد به اينكه طرف عقد باشـد   گزار، از وجود چنين بيمه بيمه

 ).38: 1381(نشاط، 

اه هـر  آيد. بنابراين هرگ وجود مي كننده، حق از زمان قبول او به براي شخص استفاده .2

رود و موردي  كننده، قبل از قبول فوت كند، ايجاب نيز از بين مي گزار يا استفاده يك از بيمه

شده قبـول خـود    كننده اغلب بعد از فوت بيمه ماند. در حالي كه استفاده براي قبول باقي نمي

كند. به اين ترتيب سؤاالت بين ايجاب و قبول كه در يـك مـدت معقـول بايـد      را اعالم مي

 ).189: 1، ج 1475 وجود باشد نيز منتفي است (امامي،م

موجب قرارداد  گزار و سپس به براساس اين ديدگاه سرماية بيمه ابتدا وارد مالكيت بيمه .3

شود. اين امر سبب خواهد شد كه در فاصـلة انتقـال    كننده مي مالكيت استفادهوارد  اي جداگانه

گزار فوت كنـد، ايـن سـرمايه جـزو      صورتي كه بيمهكننده، در  مالكيت سرماية بيمه به استفاده

كه اين امر برخالف فلسـفة   تركة او محسوب شود و به مصرف پرداخت ديون برسد. در حالي

 گزار تأمين آتية خود يا وراثش بوده است. چرا كه هدف بيمه بيمة عمر است،

 . ديدگاه حواله و نقد آن2

. در هـر دو، شخصـي بـه غيـر از طلبكـار و      هايي وجود دارد بين بيمة عمر و حواله شباهت

دهد  عليه) دستور مي برد. در عقد حواله، محيل به بدهكار خود (محالٌ بدهكار از آن سود مي

گر  گزار با بيمه كه طلب را به محتال بپردازد، چنانكه در بيمة عمر به سود شخص ثالث بيمه

. اما شباهت ظـاهري ميـان وضـع    كننده پرداخت شود كند كه وجه بيمه به استفاده توافق مي

  كننده و محتال نبايد سبب يكسان پنداشتن اين دو عقد شود. استفاده

  توان اذعان كرد كه: در نقد ديدگاه مذكور نيز مي

عقد حواله متشكل از دو عمل حقوقي ادغام شده است كه موجب آن طلـب محيـل    .1

عليه، دين محيـل را   ال با محالٌشود و به موجب توافق محت عليه به محتال منتقل مي از محالٌ
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نفع هيچ نقشي در قرارداد نـدارد و   كه در بيمة عمر ذي گيرد، در حالي عليه بر عهده مي محالٌ

 ).470: 4ج  ؛1476 (كاتوزيان، گر بوده است گزار و بيمه توافق اصلي بين بيمه

شـود   ع نميحواله واق«دارد:  ق.م مقرر مي 725شود. مادة  عقد حواله با قبول واقع مي .2

كه در بيمة عمر به محض ايجاب و قبـول   در حالي». عليه مگر با رضاي محتال و قبول محالٌ

 شود. نفع برقرار مي گر نسبت به ذي گزار عقد محقق شده و تعهد بيمه گر و بيمه بيمه، بيمه

اگر در مورد «حواله وسيلة پرداخت دين و يكي از اركان حواله وجود دين است.  .3

  درسـت  ». مديون محتال نباشـد، احكـام حوالـه در آن جـاري نخواهـد بـود       حواله محيل

  كننـده) بـدهكار نيسـت (اوبـر،     است كه در بعضي موارد، بيمة عمر به نفع ثالث (استفاده

 1372: 59.( 

كه  بيمة عمر يك قرارداد خاص با احكام حوالة مستقل از عقود معينه است و مادامي .4

شـود نـه احكـام     قواعد عمومي قراردادها بر آن حاكم مـي  ذاتاً اقتضاي خاص نداشته باشد،

 ).39 :1381عقود معين ديگر (نشاط، 

 ديدگاه عقد فضولي و نقد آن .3

گـزار   موجب اين ديدگاه بيمه حقوقدان فرانسوي مطرح كرد. به 1اين نظريه را اولين بار پوتيه

كننده آن را  د. سپس استفادهه د صورت فضولي انجام مي گر معامله را به از طرف ثالث با بيمه

كند. بنابراين در حقيقت متعهدله، همان شخص ثالث است كـه بـه نـام او قـرارداد      تنفيذ مي

شود. حتي اگر  كننده ايجاد مي طور مستقيم براي استفاده ترتيب تعهد به شود. به اين منعقد مي

را تنفيذ كنند (مشـايخي،  توانند عمل فضولي  كننده پيش از تنفيذ بميرد، وراث او مي استفاده

  گوييم: ). در نقد ديدگاه مذكور نيز مي411: 1353

كنـد و پـس از    در معاملة فضولي، شخص فضولي معامله را براي ثالـث منعقـد مـي    .1

شود، در حـالي كـه در بيمـة     رو مي به له) رو رود و اصيل با ثالث (متعهد انعقاد، خود كنار مي

                                                           
1. Porhier. 
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كند و نماينـدة ثالـث نيسـت،     م و به حساب خود منعقد ميگزار حق بيمه را به نا عمر، بيمه

 ).393 :1476 بلكه خود طرف قرارداد است (كاتوزيان،

ٌله) است،  هايي كه صرف شده بر عهدة شخص ثالث (متعهد در معاملة فضولي هزينه .2

كننده  استفادهپردازد و قصد مطالبة آن از  گزار حق بيمه را مي در حالي كه در بيمة عمر، بيمه

 ).256: 1475 را ندارد (امامي،

شخص فضولي حق فسخ معاملة فضولي را ندارد، مگـر تحـت عنـوان فضـولي، در      .3

نفـع را تغييـر دهـد     تواند عقد بيمه را فسخ كنـد يـا ذي   گزار مي حالي كه در بيمة عمر، بيمه

 ).412: 1353(مشايخي، 

  آن نقد ايقاع و ديدگاه .4

گر يـك عقـد اسـت، امـا      گزار و بيمه وجود آنكه روابط حقوقي بين بيمهاي معتقدند با  عده

گيرد، يك ايقاع است.  كننده بر عهده مي گزار به نفع استفاده گر در مقابل بيمه تعهدي كه بيمه

كننده براي ايجاد اين تعهد ضروري نيست. در بـين معتقـدان    به اين معنا كه رضايت استفاده

كننده را  گر در مقابل استفاده ن فرانسوي كولن و كاپيتان، تعهد بيمهبه اين نظريه از حقوقدانا

 ؛ كاتوزيـان، 168 :1، ج 1372 لنگـرودي،  ؛256: 1475 داننـد (امـامي،   يك ايقاع مستقل مـي 

  گوييم: ). در نقد ديدگاه مذكور مي126 :1377

ايقـاع   كننده، به قبول او نيـاز نـدارد،   گر در مقابل استفاده درست است كه تعهد بيمه .1

گـزار اسـت و نيـروي     گر با بيمـه  مستقلي نيست، بلكه اين ايقاع نتيجة توافق و تراضي بيمه

 گيرد. آور خود را از اين توافق مي الزام

كننده، ايقاع بدانيم،  گر به پرداخت سرماية بيمه را به استفاده در صورتي كه تعهد بيمه .2

شود. اما  كننده ايجاد مي ق براي استفادهبه معناي آن است كه از زمان تحقق عقد بيمه، اين ح

كننـده بـا توانـايي اسـقاط آن مالزمـه نـدارد        بايد گفت امكان ايجاد حق بـه سـود اسـتفاده   

بـه  » 1316قـانون بيمـة    25مـادة  «كـه   . در حالي)71 :1370 ؛ اخالقي،411: 3كاتوزيان، ج (

مكن است حقي را كه براي كننده را تغيير دهد. چطور م گزار حق داده است كه استفاده بيمه
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كننـده را   ثالث به موجب عقد بيمه ايجاد شده است؛ بدون رضايت او ساقط كرد و اسـتفاده 

 تغيير داد. 

شود كه بيمة عمـر بـه نفـع شـخص      بنابراين با توجه به توضيحات مذكور مشخص مي

سـبب اداي  كننده (ديدگاه تعـدد عقـد) يـا     گزار به استفاده ثالث، موجب انتقال طلب از بيمه

گـر در   كننده (ديدگاه حواله) يا عقد فضولي يا تعهد يك طرفه بيمـه  گزار به استفاده دين بيمه

كننده (ايقاع) نيست. با مداقه در قانون بيمة ايران و ايراداتي كه اشاره شد، بهتر  مقابل استفاده

عليه آن در بيمـة  ٌ بدانيم كه معلق» ايقاع معلق«است ماهيت حقوقي بيمة عمر به نفع ثالث را 

و در » شده حيات بيمه«و در بيمة عمر به شرط حيات، » شده فوت بيمه«عمر به شرط فوت، 

در مـدت اعتبـار   » شـده  فـوت و حيـات بيمـه   «ٌعليه آن اعم اسـت از  بيمة عمر مختلط معلق

و گيـرد   آور خود را از عقـد بيمـه مـي    نامه. البته بايد توجه داشت كه اين ايقاع اثر الزام بيمه

  تنهايي منشأ تعهد نيست.  به

   عمر بيمة مشروعيت ه) ادلة تحقق

 چنـد  بـر  متوقـف  متعاقدين، شروط از نظر آن، صرف يافتن مشروعيت و معامله شرعي اعتبار 

 شـرعي،  نظر از تا باشد داشته را شرايط اين بايد عقد) يك عنوان عمر نيز (به بيمة كه است امر

 شـود.  شامل را آن شرعي، صحت ادلة و باشد شارع تأييد مورد آنكه اول قلمداد شود؛ صحيح

  ).293 :1380زاده، جمالي(باشد  مشروع» عقد«سوم پذيرفتني باشد و عقال از سوي آنكه دوم

 معاملـه  و اركـان عقـد   همة واجد قرارداد اين كه دهد مي نشان عمر بيمة قرارداد بررسي

جواز و مشروعيت  رو نيست. از اين وارد آن بر اشكالي بودن، عقد حيث از بنابراين، 1است؛

  .»شامل شدن عموم ادلة شرعي«و  »بودن عقاليي«است:  امر اثبات دو به منوط آن

                                                           
 و عقـد  مـورد  متعاقـدين،  عقد يا طرفين قبول، و ايجاب فقهي، اصطالح در و بيمه عقد انشاي و قرارداد نفس يعني. 1

  .عوضين
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  بودن  . عقاليي1

 نفع داراي باشد؛ يعني عقاليي شود، مي معامله آنچه كه است اين به منوط عقدي هر صحت

 اجـرت  و دليل، معاملـه  همين به باشد؛ داشته ماليت عرف، نظر از و باشد ارزش اقتصادي و

 آيـد،  مـي  شـمار  به و بيهوده عبث كاري است، خالي عقاليي غرض از كه كاري براي گرفتن

گيـرد   نمـي  قـرار  مـورد معاملـه   نيست، اعتنا قابل عقال نزد كه موردي و است حرام و باطل

كـه   دنيـا  اقتصـادي  ادبيـات  كـه  بـس  همين عمر، بيمة بودن عقاليي ). در83 :1413 آملي،(

 بر و ضرورتي اجتماعي عنوان به را بيمه اين گذارد، مي عقاليي رفتارهاي بر را اصل همواره

داراي  قراردادهـا  ايـن  نيـز  گر بيمه ديد از آن، بر عالوه. است پذيرفته جامعه نيازهاي اساس

افـراد   و متنوع هاي فعاليت براي اي، بيمه دادن عمليات انجام با گر بيمه. است عقاليي توجيه

 بـه سـود   تواند ميها آن كردن اداره با كه كند مي سازماندهي و آوري جمع را منابعي متفاوت،

بـراي   هـم  و گـر  بيمـه  براي هم عمر بيمة قراردادهاي نهايت، در .يابد دست خود اقتصادي

 هـايي  و مطلوبيـت  منـافع  داراي و عقاليـي  كامالً امري اقتصادي، نظام براي هم و گزار بيمه

  .انگاشت ناديده راها آن راحتي به توان نمي كه است

  شرعي . جواز2

 تأييـد  مورد كه بستگي دارد امر اين به عقاليي بودن، از پس عمر، بيمة قرارداد شرعي جواز

 و دليـل  هسـتند،  نوپديـد  جزو امور كه عمر، بيمة مانند عقودي مورد اگر در اما. باشد شرع

 معتبرند نظر شرعي از آيا كه شود شك ندارد، وجودها آن صحت بر شرعي صريح و مستقيم

 چنـين  حكـم  اصل اولـي،  بنا بر: گويند مي فقها برخي چيست؟ حكم صورت اين در خير، يا

 فـي  األصـلَ  انَّ« :اسـت  شـده  اجمـاع  ادعـاي  امـر  ايـن  بـر  و است بطالن و فساد اي معامله
 يحتـاج  تـوقيفي  امرٌ عليه ترتُّبِِه ألنَّ شرعاً األثر ترتُّبِ عدم بمعني الفساد، كالعبادات، المعامالت

 كلِّ في الفساد اصالةِ علي البناء كونُ انَّ والظاهرُ عدمه فاألصلُ يثبت لم فما الشّرعِ من ثبوته الي
؛ اصل در معامالت (مانند عبـادات)  بينهم... فيما عليه مجمع صحته علي دليلٍ ورود في ُشك ما
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شود، زيرا ترتب چيـزي   ر شرعي اثري بر آن مترتب نميبر فساد است، به اين معنا كه از نظ

بر چيز ديگر توقيفي است كه الزم است در شريعت ثابت شود، پس اگر ثابت نشود، اصـل  

» عدم آن است و هر كجا شك شود كه دليلي بر صحت آن وجود ندارد، اصل بر فساد است

. شـود  اقامـه  معامله صحت بر معتبري و شرعي دليل اينكه )؛ مگر6 :1418 مراغي، حسيني(

 كـه  باشـد  عامي دليل يا اطالق نخست،: است مستند امر دو به عقود نوپديد جواز و صحت

 شـده  بيـان  كلـي  قـانون  صـورت  به (كه شرعي منع و نهي دوم، فرا گيرد؛ را مورد مشكوك

فقهاي شيعه به مشروعيت بيمة عمر قائل هستند، چون بـاور دارنـد    .نشودها آن است) شامل

كه بيمه با نواهي شرع مخالفت و تعارضي ندارد و همچنين منطبق و موافق با اوامـر شـارع   

 ).222: 1379مقدس است (يقيني، 

  ادله عمومات به تمسك.  3

 كـه  ايـن داليـل   است؛ شده استناد نوپديد عقود جواز براي داليلي به فقهي متون در معموالً

 است كـه  حديث يك و كريم قرآن آيات از آيه دو از عبارت شوند، محسوب مي لفظي ادلة

  شوند. مي مشاهده فقهي منابع بيشتر در

  ) 1: مائده( »بالعقود اوفوا« آية: اول دليل

 مادة لحاظ ايفا، به و وفا »باشيد وفادار خود عقدهاي به«كه است اين آيه اللفظي تحت معناي

 عمل اينجا، در آن از منظور و است »رساندن آخر به«و  »كردن كامل«و  »تمام«معناي به آن،

 و عقـد  لـوازم  مقتضـا و  بـه  بايـد  كـه  معناست اين به »بالعقود اوفوا« و است آن مقتضاي به

 و عقـد  نفـس  ايفـا، لـزوم   بـه  امر از فقها رو، از اين .)133 :1375 نراقي،(بود  پايبند قرارداد

سـه   كلـي  طـور  بـه » بـالعقود  اوفوا«آية  مفاد دربارة فقها .اند كرده استفاده را آن مفاد به التزام

 مفـاد  دربارة چون: اند گفته و اند دانسته مجمل را آيه فقها، از گروهي :اند ديدگاه مطرح كرده

 بـه  رو، ايـن از  ندارد، ترجيح ديگر احتمال بر احتمالي هيچ و دارد وجود چندين احتمال آيه

كـرد   اسـتدالل  تـوان  نمـي  نـامعين،  چه و معين چه عقدي، هيچ لزوم و صحت آيه بر عموم
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حمل  فقهي پيشينة با متداول و معهود عقود بر را عقود ديگري، ). گروه125: 1375نراقي، (

جمـاليزاده،  ( انـد  ندانسـته  صـحيح  را نوپديـد  عقـود  صحت براي آيه به استدالل و اند كرده

 بـه  و انـد  كـرده  حمـل  اعـم  معناي بر را عقود متأخر، فقهاي ويژه به ). گروهي،289 :1380

 نه است جنس الم، و الف در اصلاند  گفته است،» الم و الف«همراه  كه جمع »العقود«لحاظ

» عقد« كه عنوان قبولي و ايجاب و قرارداد هر در بنابراين، كند؛ مي عموم افادة جمع، و عهد؛

 را عقـد  نتـايج  و آثار و استدالل آيه عموم به توان مي باشد، صادق آن بر لغت، عرف نظر از

 :1418 مراغي، حسيني(شده باشند  استثنا خاصي دليل به كه مواردي مگر كرد؛ مترتب آن بر

دليل عقل يا اطالق و مقدمات حكمت  به لحاظ هيئت، صيغة امر است و امر به» اوفوا). «25

). همچنـين مفـاد   92: 1تـا، ج   دارد (آخوند خراساني، بيسبب وضع، ظهور در وجوب  يا به

چـون  » العقود«ها دارد، زيرا  داللت بر لزوم وفا به مفاد همة عقود و پيمان» اوفوا بالعقود«آية 

آمده است، بر عموم زماني و افرادي داللت دارد؛ يعني هر نوع عقد و » الف و الم«همراه با 

رگونه عقد و پيمـاني كـه مـورد نهـي شـارع نباشـد،       پيماني كه در عرف مرسوم است، يا ه

الـوثقي نيـز    ). صـاحب العـروة  258-255: 1تا، ج  شود (آخوند خراساني، بي مشمول آيه مي

پذيرد، و معتقد است كه براي مشـروعيت عقـود نوپديـد بـه دليـل       انحصار در عقود را نمي

ح است، مگـر اينكـه   خاص نياز نيست، بلكه به مقتضاي عمومات، هر معاملة عقاليي صحي

). لـذا  710: 2ج  ،1419 يـزدي،  دليل خاصي بر عدم صـحت آن داشـته باشـيم (طباطبـايي    

هرگونه عقدي كه بر اساس رضايت طرفين يـا انشـاي يـك طـرف پديـد آيـد، صـحيح و        

توان بر صحت عقدي استدالل كرد كه صحت آن  الوفا است و بنا بر تعميم مفاد آيه، مي الزم

ين شرط كه عقد بودن از نظر عرف اثبات شود، و هيچ نهي و ردعـي بـر   مشكوك باشد، با ا

  ).43: 1392نژاد،  صحت آن عقد وجود نداشته باشد (صادقي مقدم، شكوهي

  )تراضي (قاعدة »تراض عن تجارة« آية: دوم دليل

 »منكم تراضِ عن تجارةإلَّا أن تكون ِ باْلباطلِ بينكم أمواَلكمَ كُلواالتْأُ آمنوا الَّذين أيهاَ يا... «

  )29: نساء(
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 اسـت؛ امـا   گرفتـه  صورت عبارات و لغات معاني حيث از هايي بحث نيز آيه اين دربارة

 ايـن  آيا در كه بوده موضوع اين سر بر بحث دارد، را بحث بيشترين فقها بين كه بخشي آن

 حصـر  مفيـد  ،»اال« بدانيم، متصل را استثنا چنانچه منفصل؛ يا است متصل استثناي مفيد آيه،

 اسـباب  و اسـت  تملـك  باطـل  و اسباب صـحيح  تمايز صدد در آيه يعني اين و بود خواهد

 از آنجا كـه  معتقدند فقها برخي .داند مي روي رضايت از تملك در منحصر را تملك صحيح

 در و اسـت  منفصـل  اسـتثنا  پس نيست، باطل مال به اكل در داخل تراضي، روي از تجارت

 امـوال  تملـك  باطـل  اسـباب  نخسـت، : شود مي آيه استخراج از كلي كبراي دو صورت، اين

 از تراضـي،  روي از تجـارت  دوم، و است فاسد باطل راه از معاوضه و است ممنوع ديگران

 چيـزي  مردم عرف در اگر بنابراين، .)110-95 ،1350 انصاري،(نيست  تملك باطل اسباب

. اسـت  روشن آن حكم باشد، تراضي روي از تجارت مصداق يا تملك باطل سبب مصداق

 آن حكم دربارة آيه چون است، عناوين از يك كدام داخل كه باشد مبهم و موردي مردد اگر

 متصـل  را اسـتثنا  چنانچـه  امـا  .كـرد  تمسـك  آيه اين توان به نمي آن، مورد در مهمل است،

 بـه  اسـتناد  بـا  توان مي »تراض عن تجارة«اطالق به توجه با و بود خواهد حصر مفيد بدانيم،

 صـحت  مـالك  زيـرا  دانسـت؛  صـحيح  را الصـحه  مشكوك و نوظهور قراردادهاي همة آيه،

 عـن  تجـارة «مصداق عرف، نظر از و هرچه است عقد مورد بر تجارت عرفي صدق معامله،

 هـر  در آيـه  كـه  معتقدنـد  نيز فقها از برخي .است صحيح و حالل معامله آن باشد، »تراض

 باشد، منفصل اگر و دارد حصر در ظهور باشد، استثنا متصل اگر. است حصر مفيد صورت،

 مشـروع  اسـباب  بيـان  صـدد  در شارع چون شود؛ مي حصر استفاده باز مقاميه، قرينة دليل به

 است؛ يكديگر اموال در تصرف و تملك غيرصحيح و باطل از اسبابها آن تمايز و معامالت

 شريفه، آية پس است؛ مقصود اين به مخل اهمال و گرفته صورت صورت، اهمال غيراين در

). 53 :1412 خـويي، (اسـت   اموال تملك صحيح و باطل اسباب بين تمايز انحصار و بيانگر

آن  و متوقـف اسـت   شرط يك بر اشيا تملك كه شود مي استفاده آيه مفاد از ديگر، عبارت به

 .است طرفين رضايت و عقد انشاي همان تجاري عرف در است كه» تراض عن تجارة«
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 ) 16 :1412 عاملي،( »شروطهم عند المؤمنون« روايت: سوم دليل

 فقهـي  قاعـدة  صـورت  به كه است برخوردار اعتباري و شهرت چنان از روايت اين مضمون

 و نيست اي هيچ خدشه جاي مضمون اين سندي اعتبار در. گيرد مي قرار فقيهان استناد مورد

 ؛10 :1375 نراقـي، (اسـت   اطمينـان  و وثـوق  مـورد  Aامامان  و aپيامبر  از آن صدور

 و اند كرده عمل روايات اين مضمون به متأخر و متقدم ). فقهاي272 :1418 مراغي، حسيني

 مسـلماني  هـر  بـر  كه آيد بر مي چنين حديث مفاد از. اند جسته استناد  به آن خود فتاواي در

 كاري، مورد در اگر و باشد پايبند حتماً خود شروط و تعهدات التزامات، كه به است واجب

  .كرد عمل آن به بايد كنند، التزام و تعهد كسي انشاي براي

 انسـان بـراي   را آنچه هر و است شرط به وفاي لزوم حديث، در مذكور عموم مقتضاي

 كند؛ آن وفا به و دهد انجام است الزم دهد، مي وعده او به و شود مي متعهد و ملتزم ديگري

). ايـن روايـت از   48-45 :1375 نراقـي، ( باشـد  عقـد  ضمن شروط يا ابتدايي شروط خواه

جمله رواياتي است كه براي صحت عقود غيرمعين (چون بيمة عمر) بر آنها استدالل شـده  

است. روايت از نظر سند شهرت دارد، پس به صورت يك قاعدة فقهي مـورد اسـتناد قـرار    

فرمايـد:   ري در اين مورد مـي ). شيخ انصا220: 3ج  ،1371 بجنوردي گرفته است (موسوي

(انصـاري،  » استدالل اين قاعده مبتني بر اين است كه شرط را مطلق الـزام و التـزام بـدانيم   «

كند  ). در اين صورت حديث بر وجوب عمل به تمامي عقود و شروطي داللت مي27 تا: بي

لذا التزام كنند و عقد بيمه از مصاديق عقود عرفي است،  كه اشخاص در هر زماني منعقد مي

). 128-122: 1386 نقيبي و (برهانيانخواهد بودبه مفاد آن بر اساس حديث نبوي ضروري 

 و عمومـات  و تـراض اسـت   عـن  و تجـارة  عقد مصداق عمر، بيمة قرارداد اينكه سرانجام،

 كـه  روايـاتي  و آيات اند، يعني شده واردها  ضمانت و تعهدات و عقود باب در كه اطالقاتي

 .گيرند مي بر در نيز را قراردادها اين كرديم، بحثها آن دربارة
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 در قالب قراردادهاي متداول فقهي عمر بيمة

فقها و حقوقدانان معاصر اسالمي كه موافق جواز و اعتبار شرعي بيمة عمـر هسـتند، بـراي    

اند كه به واكاوي و  اثبات مشروعيت، آن را در قالب قراردادهاي متداول فقهي تصحيح كرده

  پردازيم. آن ميتحليل 

  عمر در قالب عقد صلح ةبيم. 1 .3

يكي از عقود قابل انطباق با عقد بيمه، عقد صلح است. برخي از فقها و حقوقدانان اسالمي، 

انـد و از راه انطبـاق صـلح بـا بيمـه، بـه        عقد بيمه را با عقد صلح مقايسـه و تطبيـق كـرده   

حقوقي، وجود تنازع را يكـي از عناصـر    هاي تمام نظاماند.  مشروعيت بيمه، فتوا و نظر داده

ايـران   ةفقهاي اماميه و به تبع آن حقوق موضـوع  انمتأخر دانند. عقد صلح مي ةدهند تشكيل

گيري صلح بـدون   شكل ،هاي حقوقي جهان قانون مدني) برخالف نظام 770 الي  752 (مواد 

 يا صلح ابتدايي نام دارد.اند كه صلح در مقام معامالت  نزاع موجود يا نزاع تحمل را پذيرفته

 ةعنصـر نـزاع الزمـ    ،لفظي، آيات و روايات، سيرة عقال و حكمت تشريع عقود معين ةبا ادل

بـا قبـول مشـروعيت صـلح      .است پذير صحت عقد صلح و مشروعيت صلح ابتدايي ترديد

 شود و تمام عقود معين و نامعين ابتدايي، تعريف صلح با تعريف عقد و قرارداد مترادف مي

عمر را چه عقد معين و چه غيرمعين  ةگيرد؛ بنابراين بيم ميجز نكاح) در قالب آن شكل  ه(ب

عمر در قالب عقـد   ةبيم شود، كه ما اين نهاد حقوقي را ميدر قالب عقد صلح منعقد  ،بدانيم

اي اسـت بنـابراين    عمر در قالب عقد صلح، عقد معوض و غيرمسامحه ةبيم ناميم. صلح مي

. با توجه به معلـوم  شود محسوب ميمورد معامله از شرايط صحت اين عقد  علم تفصيلي به

عمر، زمان اجراي تعهـد و مقـدار    ةنبودن وقوع حادثه (فوت يا زنده ماندن شخص) در بيم

وجـود غـرر قابـل ترديـد      ةواسـط  همجهول خواهد بود، بنابراين صحت اين عقد ب ،عوضين

زيرا عـالوه بـر آنكـه     نيست، پذير اين عقد تطبيق قانون مدني نيز با 769 و  768  مواداست. 

معـين نيـز ابهـام     ةذكر مـدت و نفقـ   ،اي باشد احتمال قوي وجود دارد كه اين عقد مسامحه

ار زگـ  عمر، مبلغي كه بيمه ةدر بسياري از انواع بيم كند. مجهول بودن عوضين را برطرف مي
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قريـب بـه    .اضـافي  ةيعني با بهـر  ،كند بيشتر از مبلغي است كه پرداخت مي ،كند دريافت مي

 ةشـبه  مـذكور، بنابراين در صلح  ،دانند بطالن آن مي سبباتفاق فقها جريان ربا را در صلح 

در خيارات و بطالن، تـابع   ،عقد مورد نظر ما ربا از موانع ديگر صحت اين عقد خواهد بود.

از  تعـارض دارد. بـا ايـن قواعـد     ،رايـج  ةقواعد صلح است؛ حال آنكه بعضي از قوانين بيم

توان بيمه را  ) از جملة مواردي كه مي30: 1ج  :1374رو، به نظر برخي فقيهان (گرجي،  اين

كننـد كـه    بر آن عرضه كرد، باب صلح است، به اين طريق كه طرفين بر اين امر صـلح مـي  

شـود، بـر    گر باشد، خسارتي را كه به طـرف ديگـر وارد مـي    يكي از آن دو، كه شركت بيمه

بگيرد، مشروط بر اينكه طرف ديگر، مقداري از مال خـود را بـه او بدهـد. همچنـين     عهده 

گزار هر ماه مبلغ معيني به شركت بيمه بدهد، به اين شرط كه اگـر خسـارتي بـه     شايد، بيمه

گـزار مـال خـود را     مال يا جان او رسيد، شركت بيمـه از عهـدة آن خسـارت برآيـد. بيمـه     

سـوزي،   كند به شرط اينكه هرگاه در اموال او آتـش  لح ميگر ص بندي، با بيمه برحسب قسط

كنـد و بـر ايـن     گر هم آن را قبول مـي  غرق، تلف يا دزدي رخ دهد، آن را جبران كند. بيمه

تـوان عقـد بيمـه را مصـداق صـلح       صورت مي گونه اشكالي وارد نيست. در اين صلح، هيچ

  مشروط به تحمل خسارت دانست.

  تكافلعمر در قالب  ةبيم. 2 .3

بـه معنـاي   » كفالـت «تكافل از قرآن و سنت گرفته شده اسـت. واژة تكافـل از واژة عربـي    

). در برخي از منابع اين واژه را ضمانت Jaffer, 2007: 88ضمانت كردن گرفته شده است(

). بـراي بسـياري از   Salahuddin, 2006: 512انـد (  طرفيني يا مسئوليت مشترك بيان كرده

گـردد و   هاي دور برمـي  كه اين مفهوم به سال تقريباً نو است، در حالي مردم اصطالح تكافل

بـيش از   aمعروف است كه مهاجران مكه و انصار مدينـه بعـد از هجـرت پيـامبر اكـرم      

نـام حسـبيه بـا     ها، بـه  اند. تكافل از يك رسم عرب سال پيش اين عمل را انجام داده 14000

هاي تكافـل بـه    گرفته شده است. عمل شركت معناي اتحاد قومي و ديه (جبران پول خون)

شوند: تكافل عمومي و تكافل خانواده. تكافل خانواده يعني فراهم كردن  دو دسته تقسيم مي



  �359  يفقها و حقوقدانان معاصر اسالم يدگاهعمر از د يمةب يتو مشروع يقتحق

 هاي آنها در ارتباط با زندگيشان اي از افراد و خانواده مصونيت و امنيت براي افراد، مجموعه

)Ashraf, 2006: 1ني بر اصول تعاون است كه هدف آن ). تكافل خانواده سازوكار مالي مبت

كننـده   ها، يتيمان و ديگر بستگان شـخص مشـاركت   منظور حمايت از بيوه ايجاد مسئوليت به

هـاي   گويند كـه فعاليـت   ). فقهاي موافق مشروعيت بيمة عمر ميKhanzada, 2006است (

هايي  ة قسطوسيل گزاران استوار است؛ يعني به شركت بيمه، براساس تكافل و تعاون بين بيمه

پردازنـد و شـركت بيمـه     كنند، به جبران و دفع خسارت مـي  گر پرداخت مي كه آنان به بيمه

گر حكم  پردازد؛ يعني بيمه ها مي كارگيري قسط آوري و به فقط يك واسطه است كه به جمع

گزاران را دارد. شكي وجود ندارد كه طبيعت بيمه بر اساس تعاون استوار است  نمايندة بيمه

گـزار ادامـه دهـد و     شدني نيست كه شركت بيمه فعاليت خود را با يك بيمـه  رگز تصورو ه

گزاران شرط ادامة حيات آن است. در ماهيت عمل  همين دليل وجود تعداد زيادي از بيمه به

  گزاران به وجود آن پي ببرند. شود، بدون اينكه بيمه بيمه امر تعاون مالحظه مي

  ضمان عقد قالب در عمر . بيمة3 .3

قرارداد بيمة عمر از حيث اركان و اهداف شبيه عقد ضمان است و ايجاب و قبول در عقد  

عنه در حقيقـت و ماهيـت    بيمه، همان عين ايجاب و قبول در ضمان است و وجود مضمونٌ

ٌله و  ضمان هيچ تأثيري ندارد و اساس در عقد ضمان همان وجود سه ركن: ضامن، مضمون

عقد بيمه مانند اركان ضـمان اسـت و چـون عقـد ضـمان شـرعاً       مضمون است. پس اركان 

درست است، پس معاملة بيمه نيز به همين دليل جايز و شرعاً درست خواهد بود. بـر ايـن   

، ضامن، مـالي را كـه    شوند؛ چون در اين بيمه اساس ادلة ضمان و عقود، شامل بيمة عمر مي

ي بر آن وارد آيـد، يـا كـالً تلـف     كند كه اگر خسارت نزد صاحبش موجود است، تضمين مي

دار خسارت آن است. اما از حيث غايات و اهداف، بيمه و ضمان از ايـن   شود، ضامن عهده

علـت پيشـرفت سـريع فنـاوري و صـنعت انباشـته از        لحاظ مشتركند كه دنياي معاصـر بـه  

هـا و   منظور حمايـت و پيشـگيري از آسـيب    طوري كه مردم به ها و خطرات است، به آسيب



 1393 تابستان، 2ة، شمار10ة، دورهاي فقهيپژوهش� 360

اي از  عنـوان وسـيله   رو بيمة عمـر و ضـمان هـر دو بـه     اند. از اين ها، به بيمه پناه آورده يانز

  ). 45: 1416 شوند (عليان، وسايل نگهداري و حفظ اموال و حقوق مردم شناخته مي

  مضاربهعمر در قالب عقد  ةبيم .4 .3

گـزاران وجـود    مـه گويند در عقد بيمه، نفع مشتركي ميان شـركت و بي  فقهاي موافق بيمه مي

شود  دارد و در عقد مضاربه نيز بين صاحب مال و عامل (مضارب) نفع مشترك مالحظه مي

گونه كه مضاربه در اسالم مشروع است، پس به دليل وجود سبب در هر دو معامله،  و همان

هاي بين بيمه و مضاربه اين است كه اصل سـرمايه،   بيمه مشروع خواهد بود. يكي از تفاوت

صـورت اقسـاط    اي كـه بـه   اربه مشخص است؛ اما در بيمة عمر، مقدار وجـوه بيمـه  در مض

دهد، در عمل نامشـخص اسـت؛ زيـرا تعـداد      شود و سرماية بيمه را تشكيل مي پرداخت مي

گزار است و مدت عمر افراد معلوم نيست تا با احتساب  اقساط پرداختي، منوط به عمر بيمه

  گزار نزد شركت بيمه مشخص شود.  بيمهدفعات پرداخت اقساط بيمه، سرماية 

 و) ادلة عدم مشروعيت بيمة عمر و نقد آنها

علـت تشـخيص وجـود     از حدود سه دهة گذشته، گروهـي از فقهـاي مـذاهب خمسـه بـه     

 ،»الغـرم  فعليـه  الغـنم  لـه  من«عناصري مانند ربا، غرر، جهل به يكي از عوضين، قاعدة فقهي

در  تعليـق معاملة سفهي، اكل مال به باطل، بيع امـاني و   رهان، و قمار قدر، و قضا با تحدي

هاي عمر رايج، با تأكيد بيشتري موضوع غيرشرعي بـودن آن را مطـرح كردنـد و بيمـة      بيمه

ــه  ــا   عمــر اســالمي (تكافــل خــانواده) را ب ــرادات وارده ب صــورت جــايگزيني عــاري از اي

متأسـفانه همـين امـر يكـي از     هاي عمر پيشنهاد دادند كه  جاي بيمه سازوكارهاي متفاوت به

هـاي زنـدگي (كـه امـروزه از      ويـژه بيمـه   داليل بسيار مهم پايين بودن ضريب نفوذ بيمه بـه 

شـود) در كشـورهاي اسـالمي     يافتگي كشورها محسـوب مـي   هاي توسعه ترين شاخص مهم

ترين داليل عدم جواز و اعتبار بيمـة عمـر از    رو در اين بخش ضمن تبيين مهم از اين است.

 پردازيم: يدگاه فقها و حقوقدانان معاصر، به تحليل و نقد آنها ميد
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 عمر قرارداد بيمة . غرري بودن1

دليل راه يافتن جهالت در عقـد بيمـه و غـرري بـودن، آن را      برخي از حقوقدانان اسالمي به

اي و احتمـالي محسـوب    اند. قرارداد بيمة عمر از قراردادهـاي مـالي، معاوضـه    باطل دانسته

گـزار از ارزش و زمـان جبـران هـيچ      ود كه بر غرر فاحش مشتمل اسـت، زيـرا بيمـه   ش مي

رو دچار جهل است. همچنين گاهي مشخص نيسـت كـه آيـا اصـالً      اطالعاتي ندارد، از اين

بيمـه   مورد حادثة احتمالي وقوع به توجه عوضي صورت خواهد گرفت يا خير؟ بنابراين با

و  )خسـارت  ميـزان (عوضـين   از يكـي  مقدار بودننامعين  و) گذاري سرمايه ارزش كاهش(

پـس   .دانسـت  غـرري  و عقود احتمـالي  جزو توان مي را گذاري سرمايه بيمة تعهد پرداخت،

 وارد عمـر  بيمة اقسام همة در شايد شبهه اين عقد بيمه براي هر دو طرف آن، غرري است.

 آن هـاي  ويژگـي  از و بيمه عقد با مالزم جهالت، احتمال و از ناشي ضرر و غرر يعني شود؛

 مصـاديق  جمله از عمر بيمة ديگر، سوي از دارد. وجود بسيار و فاحش غرر آن، در و است

 نهـي «پس با توجه بـه روايـت نبـوي    .شود توجيه آن صحت تا نيست، و اضطرار ضرورت
نشـدني اسـت. در نقـد     ، بيمة عمر اسـتفاده )330: 12ج  ،1412 عاملي،( »الغرر بيع عن النبي

 غـرر،  از مقصـود  اگـر  چيسـت؟  غـرر  از توان پاسخ گفت كه منظور شده، مي مطرحديدگاه 

 از گـزار  بيمـه  و گـر  بيمه چون است؛ منتفي بيمه عقد در معنا اين زدن باشد، گول و فريفتن

 گفـت  بايد است، غرري بابت اين از و است جهالت مقصود اگر آگاهي دارند؛ بيمه شرايط

 كـه  رسـاند  مـي  ضـرر  عقـد  به جهالتي بلكه رساند، نمي خلل عقد به صحت جهالتي هر كه

 بيمـة عمـر،   قرارداد در. ندارد وجود ابهامي چنين عمر بيمة دربارة عقد شود و ابهام موجب

 خـاطر  امنيـت  تـأمين و  آن مقابل در و پردازد مي را بيمه حق گزار بيمه ها، بيمه ساير همانند

 گر بيمه دربارة احتمال عنصر اين، بر عالوه .ندارد وجود مجهولي بنابراين، آورد؛ مي دست به

 جمعـي  خصوصـيت  و دارد اختيـار  در را بيمه از انواع سبدي گر بيمه چون است؛ منتفي نيز

بيمـه،   نيـز  معنـا  اين با است؛ زيان و بيمه با احتمال خطر هاي شركت فعاليت كه است بيمه

 اسـت؛  خـارج  غرري عقد شمول و غرر از ديگر بيمة عمر معناي. كند مي سودآور را» غرر«
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 رفـع  براي و است خطر پوشش پي در كه است قراردادي نيست، بلكه خطري تنها نه چون

اشـكال   اين عمر، بيمة قراردادهاي همة در كه كرد ادعا توان نمي البته .است آمده پديد خطر

 واقعـي  گـذاري  سـرمايه  از آنجـا كـه   شـاخص،  بـر  مبتني قراردادهاي در. منتفي خواهد بود

 موجـب  اسـت،  غـرري  كـه  ديگري قرارداد بر بيمه قرارداد بودن مبتني و گيرد صورت نمي

. از سـوي ديگـر، ادعـاي غـرري بـودن      )128: 1381 آبـادي،  صـالح (شود  مي قرارداد ابطال

قراردادهاي بيمة عمر با اين واقعيت كه تمام شرايط انعقاد و اعتبار ايـن قراردادهـا در سـند    

شود، پذيرفتني نيست. خطرهايي كـه امـروزه زنـدگي بشـر را      صراحت ذكر مينامه به  بيمه

اي قـرار   اند انسان بتوانند زندگي خويش را تحـت پوشـش بيمـه    كنند، سبب شده تهديد مي

رو نيسـت (صـادقي مقـدم،     دهد، و اين حقيقتي است كه با هيچ مانع عقلي و شـرعي روبـه  

كرد كه چنانچه مقصـود از لفـظ غـرر، خطـر     توان عنوان  ). پس مي44: 1392نژاد،  شكوهي

باشد، قدر متيقن از آن خطري است كه عقال بر آن اقدام نكنند. در حالي كه در مـورد عقـد   

  بيمه ، عقالي جامعه نيز ابايي از انعقاد آن ندارند.

شايان ذكر است كه تسري حكم بيع غرري به انواع معامالت ديگر، بدون دليل است و  

از طرفي چنانچه فقيهي بخواهد با مقايسة عقد بيمه به بيـع غـرري، آن را باطـل شـمارد، از     

روش قياس در استنباط حكم بطالن بيمه بهره جسته اسـت كـه ايـن روش در فقـه اماميـه      

ي، با پذيرش بطالن معـامالت غـرري، سـاير عقـود ماننـد      شود. از طرف مردود محسوب مي

شركت، مضاربه مساقات، حواله و ضمان هم به علت امكان وجود غرر، بايد باطل باشد، در 

كه هيچ فقيهي به استناد غرر موجود در اين دسته از عقود، حكم به بطالن آنهـا نـداده    حالي

  ).132: 1386 نقيبي، و است (برهانيان

 عمر ن عقد بيمةبود . سفهي2

 مبالغ احياناً گزار بيمه زيرا است؛ سفيهانه عملي بيمة عمر، گويند مي برخي از فقهاي مخالف

 هـم  گـر  بيمه گرچه. كند نمي دريافت چيزي آن برابر در و پردازد مي بيمه به شركت بسياري

كه  اي بيمه قسط برابر چندين مبلغي خسارت، وقوع و حادثه بروز با كند، مي مبالغي دريافت
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 قبـال  در گزار بيمه اما است؛ باطل و سفهي اي معامله چنين و پردازد مي است، كرده دريافت

 محاسـبات  به توجه با نيز گر و بيمه كند مي كسب خاطر آرامش و تأمين بيمه، حق پرداخت

 .كنـد  مـي  جلوگيري خود زيان از حد امكان تا بيمه، حق ميزان تعيين در تجربي و فني دقيق

اي  اند. اگر معاملـه  برخي از فقها نيز علت بطالن معاملة مجهول را سفهي بودن آن ذكر كرده

» منـاط در بطـالن بيـع مجهـول، غـرر و سـفاهت اسـت       «در عرف سفهي باشد، باطل است.

). با توجه به اينكه ادلة صـحت عقـد و تجـارت، امضـاي     170 :2، ج 1421 قمي، (ميرزاي

د سفهي، معاملة عقاليي نيست تـا مقتضـي بـراي صـحت آن     هستند و عق  معامالت عقاليي

) بديهي است كساني كه به ايـن معاملـه اقـدام    31 :1ج  ،1374وجود داشته باشد (گرجي، 

انـد و بـا محاسـبه و     داننـد و تجـاربي را اندوختـه    خـوبي مـي   كنند، مقتضيات خود را به مي

كننـد،   ورد بيمه را محاسـبه مـي  پذيرند، خطر م سنجش، نوع كاالي مورد تقاضاي بيمه را مي

كننـد و بـر اسـاس اصـول آمـاري و       اي را با ميزان خسارت احتمالي مقايسه مي اقساط بيمه

گزار نيز كمترين نفعي كـه از پرداخـت اقسـاط بيمـه      پذيرند. بيمه مالحظة سوابق، آن را مي

هد معقـول  افـزون، شـا   برد، گرفتن تأمين است. اقدام عقال بر بيمة عمـر و گسـترش روز   مي

). البته بايد گفت كـه دليلـي بـر    36 :1427بودن آن است و سفاهتي در آن راه ندارد (حلي، 

بطالن عقد سفهي وجود ندارد، آنچه متيقن است، بطالن معاملة سفيه است نه عقـد سـفهي.   

رو، ادلـة   اما شايد گفته شود كه ادلة صحت عقود، تنها شامل معامالت عقاليي است، از اين

  ).45: 1392زاده،  مقدم، شكوهي  گيرد (صادقي عقود سفهي را در بر نمي مذكور،

  . بيع امان3

هاي بيمه، بيع امان و منظور از بيع امان، اين است كه محل عقد در بيمـه   يكي ديگر از شبهه

شـود در ازاي   گـر متعهـد مـي    به ادعاي موافقان عقد بيمه، امان و امنيت اسـت، يعنـي بيمـه   

كند، امان و امنيت به او بدهد. بـه تعبيـر بهتـري او را     گزار دريافت مي بيمههايي كه از  قسط

بيمه كند و از آنجايي كه امان، شيء نيست كه محل خريد و فروش واقع شـود، پـس عقـد    

). از طـرف ديگـر بيـع    36 :1416 بيمه به دليل نامعلوم بودن محل عقد، باطل است (علوان،
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ست كه بايد دولت به آن اقدام كند و در صورت كوتاهي امان و اطمينان، خدمتي اجتماعي ا

شود،  و تقصير از انجام دادن اين خدمات، در مقابل خداوند گناهكار است و بازخواست مي

ويژه بيمة عمر كه برخي از  هاي بيمه براي سود برخي افراد را بيمه كنند و به نه اينكه شركت

گويد: ممكن  رقاء در جواب اين شبهه چنين ميانواع آن سود فراوان دارد. استاد مصطفي الز

تـرين   است گفته شود كه امان، مال در قبال عوض نيست. در جـواب بايـد گفـت كـه مهـم     

هاي زندگي، امان است كه خداوند در رابطه با قريش نسبت به آنان منت نموده اسـت،   ثمره

ن    «فرمايد:  آنجا كه مي اَلّـذي اطعمهـم مـ هذا البيت جـوعٍ و آمـنهم مـن خَـوف    فليعبدوا رب «  

منظـور حصـول و دسترسـي بـه      خويش به  ) و در حقيقت انسان در طول زندگي3(قريش: 

كنـد و   اش، نهايت تالش و كوشش خود را مـي  امنيت و آرامش رواني براي خود و خانواده

گرانبهاترين چيزها را در اين راه فدا خواهد كرد. پس در شريعت اسالم چـه دليلـي وجـود    

كه ثابت كند خريد و حصول آرامش و ضمان در قبال عوض ممنـوع باشـد؟ (زرقـاء،    دارد 

1965: 52-53.(  

  عمر قماري بودن بيمة رهان و .4

كند كه به طرف مقابل در صـورت   قمار عقدي است كه به موجب آن فرد قمارباز تعهد مي«

. رهـان عقـدي   ضرر و باخت، مقداري پول يا هر چيز ديگر كه به آن توافق كننـد، بپـردازد  

كند كـه در صـورت صـادق نبـودن سـخنش در       است كه به موجب آن فرد مراهن تعهد مي

اي غيرمحقق، به طرف مقابل كه سخنش راست و صادق شده است، مقداري پـول يـا    واقعه

). قـرارداد  986-985: 1946(السنهوري، » هر چيز ديگر كه به آن توافق كند، پرداخت نمايد

بيند و اگر  گر زيان مي است، زيرا اگر رويداد مورد نظر اتفاق افتد، بيمهبيمة عمر نوعي قمار 

گـزار مبلـغ انـدكي     دهـد. همچنـين بيمـه    گزار مبلغ خـود را از دسـت مـي    اتفاق نيفتد، بيمه

 رو شـايد  ). از ايـن 169 :1416 دست آورد (عليان، تري به پردازد به اميد اينكه مبلغ بزرگ مي

 اقـدام  بـه قماربـازي   شـدن،  برنـده  تصـور  به قمارباز طوركه انهم كه شود وارد اشكال اين
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انعقـاد   به خود، منافع جلب با تصور هريك عمر، قرارداد در نيز گر بيمه و گزار بيمه كند، مي

 دسـت  از آنچه ازاي در طرفين قرارداد، از هر يك دارد احتمال و كنند اقدام مي بيمه قرارداد

 عمـر  بيمـة  و است مال دادن از دست و مخاطره نوعي قمار. نياورد دست به چيزي دهد، مي

سـورة مائـده اسـت     90است و ايـن اقـدام شـامل عمـوم نهـي از قمـار در آيـة         چنين نيز

 اثر انگيزه، در ماهوي هاي تفاوت از نظر ). در پاسخ بايد گفت: صرف95: 1380(ميرجليلي، 

 عمر بيمة قرارداد اجتماعي، نتايج و اخالقي اثرات و رواني، روحي اثرات اقتصادي، نتيجة و

 فعاليت يك بلكه كرد، تشبيه قمار به را آن بتوان كه نيست اقبال و شانس مبتني بر قراردادي

وارد  زحمـت،  بدون درآمد كسب قصد با فرد و است اقتصادي مفيد گذاري به سرمايه منجر

 در .كنـد  مـي  تقبـل  خـود  سـود  حفـظ  بـراي  را متعـارفي  هاي هزينه بلكه شود، نمي قرارداد

 اتكـاي  بـه  طرفين معاملـه  اگر كه است شده وارد اشكال اين شاخص، بر مبتني قراردادهاي

 صـورت،  ايـن  در مبـادرت كننـد،   سهام شاخص معامالت به تحليل بدون و شانس و بخت

 تـوان  مـي  نيز اشكال به اين پاسخ در ؛)213: 1381 آبادي، صالح(است  باطل و قمار معامله

 از گيـرد،  صورت شانس بخت و اتكاي به و تحليل بدون كه اقتصادي فعاليت هر كه گفت

 .مخـتص نيسـت   شـاخص  بـر  قراردادهاي مبتني به اشكال، اين و است مردود عقلي لحاظ

  گيرد. نتيجة نهايي اينكه بيمة عمر، درست در نقطة مقابل قمار و رهان قرار مي

  . تحدي با قضا و قدر5

هاي عقد بيمة عمر، شبهة تحدي با قضا و قدر الهـي اسـت. آنهـا چنـين      يكي ديگر از شبهه

اعتقاد دارند كه بيمه كردن و بيمه شدن، مفهوم تحدي و مبارزه با قضا و قـدر الهـي دارد و   

ديگـري اسـت؛     گونة پردازد، اما در حقيقت، امر به شخصي به تحدي با قضا و قدر الهي مي

شود و حتي شركت بيمه چنين ادعايي ندارد، بلكه حقيقـت   وقوع حادثه نميزيرا بيمه مانع 

موضوع اين است كه بيمه، بعد از وقوع قضا و قدر و محقق شدن خطر، به جبران خسارت 

). از طرف ديگر، زمان و تاريخ وقـوع قضـاي الهـي جـزو     134: 1416كند (عليان،  اقدام مي

خواهـد   اراده كند، آن را بر هر كسـي كـه مـي   اختصاص پروردگار جهانيان است كه هرگاه 
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ما اصاب من مصيبة في االرضِ و ال «فرمايد:  كند، به اين دليل كه خداوند سبحان مي نازل مي
). در حقيقـت  22(حديـد:  » في اَنفسكم اّلا في كتابٍ من قبلِ اَن نبرأها انَّ ذلك علي اهللاِ يسـير 

توانـد ادعـاي    و جز انسان ديوانه كس ديگري نمـي  تحدي با قدر، امري فراتر از توان است

چنين قدرت و اعتقادي داشته باشد. در حقيقت بيمـة عمـر عـالوه بـر دارا بـودن جنبـه و       

ماهيت تعاون و همكاري، پيشگيري براي جبران خسارت و عمل به احتياط و حذر و اخـذ  

ري در دنيـا امـروز   هاي حمايت و پيشگي به اسباب و مسببات هم هست. اگر وسايل و ابزار

رسيم كه اوالً  كنند) را 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 الهي در درجـة اول قـرار دارد؛ ثانيـاً    

ن و منظور تحمل خسارت و ضرر كمتـر در صـورت وقـوع حادثـه در آينـده، بـه بهتـري        به

ترين وسيله براي  بريم كه امروزه عقد بيمه، بهترين و محكم ترين وسيله و ابزار پناه مي متقن

معناي تحدي با قضـا   رود، بنابراين عقد بيمه به شمار مي توزيع و سرشكن كردن خسارت به

و قدر نبوده و چنين برداشتي از عقد بيمه، ناشي از عـدم درك و مطالعـة عميـق ايـن عقـد      

 است.

   الغرم فعليه الغنم له من .6

 عهـده  بـر  را خسـارت آن  و كنـد  مي تضمين را مال اصل گر بيمه عمر، بيمة قراردادهاي در

 را منافع آنكه ؛الغرم فعليه الغنم له من« :برسد او به نيز مال از حاصل منافع بايد پس گيرد؛ مي

 كـه  است اين ). پاسخ248: 3، ج 1350(شيخ انصاري،  »كند تحمل بايد هم را زيان برد، مي

 سـاير  بـا  مطـابق  و حـق بيمـه   دريافـت  ازاي در بيمـه  شـركت  وسيلة به خسارت پرداخت

 بيمه شركت و ندهد ارزشي رخ كاهش است ممكن. گيرد مي صورت رايج بيمة قراردادهاي

 كـارمزد  دريافت مقابل در پرداخت خسارت با در واقع،. موظف نشود خسارت پرداخت به

مطـابق   دقيقـاً  امـر  اين و شده متقبل را نيز خسارت كرده، دريافت را منافعي كه كسي بيمه،

 . است »الغرم فعليه الغنم له من«
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  گيري نتيجه

در  بيمـة عمـر   گرفتن قرار كه اين خواهد بود هاي عمر و زندگي بيمه در زمينة بحث نتيجة

 بـا  عقـد  ايـن  و اسـت  مشـكلي  امر فقها، و مورد تأييد همة شده از عقود شناخته يكي زمرة

 منـدرج  را بيمة عمـر  دهد نمي اجازه كه دارد ماهوي هاي تفاوت شده، مطرح عقود از هريك

اصـوالً   و هسـتند  شـرعي  ايراد فاقد اماميه فقه اساس بر عمرهاي  بيمه بدانيم. ابواب اين در

تـأمين  كنـد. ايـن    گزار ايجاد مي هاي عمر و زندگي، نوعي آرامش و تأمين را براي بيمه بيمه

رو، بيمة  عالوه بر جبران نيازهاي اقتصادي، از لحاظ اجتماعي هم حايز اهميت است. از اين

كند. ماهيت  مي بازي افراد امنيت در مهمي بسيار نقش بيمه، مهم انواع از يكي عنوان عمر به

ٌعليه آن در بيمـة عمـر بـه شـرط      است كه معلق» ايقاع معلق«حقوقي بيمة عمر به نفع ثالث 

و در بيمـة عمـر   » شـده  حيات بيمـه «و در بيمة عمر به شرط حيات، » شده فوت بيمه«ت، فو

نامـه.   در مـدت اعتبـار بيمـه   » شـده  فوت و حيـات بيمـه  «ٌعليه آن اعم است از  مختلط، معلق

 سـاير  ماننـد  و ندارنـد  شـرعي  ايـراد  اماميـه،  فقـه  اساس قواعـد  و زندگي بر عمرهاي  بيمه

 جهـت  مشروعيت، موضوع بودن معين مانند معامالت، صحت اساسي شرايط بايد قراردادها

 معـامالت،  صـحت  اصـلي  شـرايط  رعايـت  لـزوم  بر عالوه. شود رعايت طرفين رضايت و

فقها و حقوقدانان معاصر  از برخي .است الزاميها  بيمه ساير مانند بيمه اصلي اصول رعايت

 در اماميه فقهاي كه بيشتراند  نستهدا صحيح را آن برخي و باطل عقدي را بيمة عمر اسالمي،

 برخـي : اند نگريسته بيمة عمر به عقد زاويه دو از نيز گروه اين اما. گيرند مي قرار دوم گروه

 بيمة عمر نيز برخي واند  كرده را بيان آن حكم ديدگاه اين از و اند دانسته مستقلي عقد را آن

 بـه  ،هـا آن از يكـي  بـا  انطباق بيمه با اند و كرده فقهي مقايسه شدة شناخته و معهود عقود با را

  .  اند داده فتوا هاي عمر بيمه مشروعيت
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