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تکافل به معنای ضامن و متعهد شدن و بیمه اسالمی )تکافل( یا بیمه تعاونی ازجملهه ماهایثی اسهت دهه در 
ایران اسالمی دمتر مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ دماود ماانی نظری، شناخت درسهت و جهامعی از 

ههای  دنهد و تفاو  بررسهی می آن وجود ندارد. این مقاله پیشینه بیمه اسالمی و ماانی آن را در جوامع عرب
شمارد. در یها  یاضهر دهه بحها آزادسهازی در  های مرسوم و بازرگانی برمی اساسی بیمه اسالمی را با بیمه

های تعاونی به منزله جایگزینی مناسب برای مردمی  رسد ده بیمه صنعت بیمه مطرح است ضروری به نظر می
 یرند. گذاران قرار گ دردن صنعت بیمه مورد توجه سیاست

 
بیمه، مانای فرهنگی بیمهه، بیمهه در ایهران، بیمهه اسهالمی، تکافهل، م،ه ولیت،  واژگان کلیدي:

 گ،ترش بیمه اسالمی، بیمه در جهان اسالم 
  

                                                                                                                   


  mousaaei@ut.ac.ir                                                           )نوی،نده م، و ( تهراناستاد دانشگاه  

 شناسی اقتصاد دانشگاه تهران هدانشجو ددتری جامع 
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 مقدمه   

بیمه قراردادی برای جاران خ،ار  ناشی از یوادث بهین شصصهیتی یقیقهی یها یقهوقی و گروههی 

گر( یها متشهکل دهردن گروههی  قهرارداد یهط فهرب )بیمههیافته بهه موجهب ایهن  متشکل و سازمان

دنهد دهه در ازای وجهه یها وجهوهی دهه  گزاران( در سازمانی به نهانم موس،هه بیمهه، تعههد می )بیمه

پردازند در صورتوقوع یا بروز یادثه معینی برای هریط از آنان، خ،ارا   گزاران به این سازمان می بیمه

پهردازد  گزار می (. وجهی را دهه بیمهه10ی بپردازد )هوشنگی، ص واردشده را جاران دند یا وجه معین

 .(1960، ص 2شود )ایرانشهر، ج  شود موضوع بیمه نامیده می یق بیمه و آنچه بیمه می

واژه بیمه نص،تین بار در منابع فارسی، در تحفه العالم عادالطیف شوشتری، به معنهای افمینهان 

(. محمهد معهین آن را برگرفتهه از 181، ص 2ارددانی، ج دادن به شصص به دار رفته است )محاوبی 

ش ( آن را بهه معنهای رایه  1319 -1314ی هندی یا اردو دان،ته است. فرهنگ،تان ایهران )«بیما»

 (. 15دنونی آن پذیرفته است )فرهنگ،تان زبان ایران، ص 

مهو  در میهان توان به فرد یا دشوری خاص ن،ات داد. نص،تین نهوع بیمهه مع ابداع بیمه را نمی

بازرگانان، بیمه دریایی بوده است. نص،تین قراردادهای بیمه در سهده هشهتم / اههاردهم در اروپهای 

غربی ب،ته شد و تا سده دهم / شانزدهم قراردادهای بیمه عمدتا یو  یمهل و نقهل دریهایی منعقهد 

بیمهه، ازجملهه بیمهه  شود. سپس بتدری  و بنابر ایتیاجا  جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر می

سوزی، به وجود آمد. تمردز جمعیت در شهرها و رشد و توسعه صنایع، تمردز داالها در اناارها و  آتش

جز آن، در قرن اهاردهم / بی،تم موجب ازدیاد خطر و ضرور  توسعه هراهه بیشهتر بیمهه و ایجهاد 

حوال  اقتصادی و اجتمهاعی در ش(. از سوی دیگر، بر اثر ت 1352های جدید شد )شیاانی،  انواع بیمه

های اجتماعی بیمهه  و جنگ جهانی او  و دوم( جناه 1932 -1929قرن اخیر )ردود بزرگ اقتصادی 

(. دولههت آلمههان در فاصههله سههالهای 11-8بیشههتر مههورد توجههه دولتههها قههرار گرفههت )عمرانههی، ص 

ه شهامل بیمهه های اجتمهاعی را ایجهاد دهرد ده نص،تین سازمان بیمهه 1268/1889و  1212/1833

بیماری، بیمه یادثه ناشی از دار و بیمه ازدارافتهادگی و سهالمندی بهود. از الگهوی آلمهان در اروپها و 

های اجتماعی به امریکای التین، ایاال  متحهده  بیمه 1930جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهه 

تماعی در ب،یار یاز دشورهای های اج و دانادا گ،ترش پیدا درد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیمه

 .(21-20ای بر تامین اجتماعی، ص  استقال  یافته در افریقا، آسیا و منطقه دارائیب دایر شد )مقدمه

 انواع بیمه، بیمه دارای انواع گوناگون، و قلمرو وسیع است از لحاظ هدب بیمه بر دو گونه است: 

های غرامتی و اشصاص  ن نوع بیمه به بیمه. بیمه بازگرانی )صنعت بیمه(، با هدب د،ب سود. ای1

های م،ه ولیت تق،هیم  های امهوا  و بیمهه های غرامتی ده به دو نوع بیمه شود. هدب بیمه تق،یم می

شود، جاران خ،ارتهای م،تقیم و غیرم،هتقیم بهه اشهیا  و دارایهی بیمهه گهزار اسهت )شهیاانی،  می
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هدب اصلی، جاران زیانهای مهالی بهر اثهر های اشصاص )یا غیرغرامتی(،  ( در بیمه7-2ش، ص 1336

وقوع یوادث، بروز بیماریها، رسیدن به سن بازنش،تگی و فو ، برای خانواده یها خهود فهرد اسهت. در 

-23: هوشنگی، ص 31بیمه اشصاص موضوع بیمه ییا  و سالمت فرد بیمه شده است )دستااز، ص 

24). 

ای  توزیع مجدد درآمد به نفع بصهش عمهده . بیمه اجتماعی، با هدب برقراری عدالت اجتماعی و2

(. بیمههه 7ش، ص  1336؛ شههیاانی، 42ش، ص  1374از جامعههه بههه صههور  غیرانتفههاعی )دریمههی، 

اجتماعی بهه منظهور پیشهگیری از فقهر ناشهی از عوامهل غیهر اختیهاری )بیکهاری، پیهری، مهرگ یها 

ی اشهصاص بهرای یفه  و ریزی شهده و بهر پرداختههای اجاهار ازدارافتادگی سرپرست خانواده( فرح

یمایت از خودمتکی است. نظام بیمه اجتماعی، شاغلین جامعه را از فریق مشاردت مالی بیمه شهده، 

 .(203: دستااز، ص 21دند )اعتضادپور و رجای راد، ص  دارفرما و دمط دولت یمایت می

 بیمه، براساس نوع عملیا ، دو گروه است: 

شود ده از فریق عملیا  متعارب بیمه )دریافت یق  گفته می. بیمه م،تقیم. به همه انواع بیمه 1

 پذیرد.  بیمه و پرداخت خ،ار ( صور  می

. بیمه اتکایی. در شردتهای بیمه عالوه بر بیمه م،تقیم، به منظور جاران خ،ار  ایتمالی دهه 2

آن ق،مت  شود، شردتهای بیمه با انعقاد قراردادهای اتکایی بیش از توان مالی شردت تصمین زده می

دنند. به مجموعه ایهن  از خ،ارا  را ده خارج از توان شردت است، به شردت بیمه دیگری واگذار می

 (.29-28شود )هوشنگی، ص  گفته می« بیمه اتکایی»عملیا  

 

 بیمه و تدبیر . 1

رود. برخهی افهراد بهه دلیهل  تدبیر در معیشت و زندگی، یکی از عوامل موفقیت ان،هان بهه شهمار مهی

گذارنهد و  اعتقادا  مذهای خاص از امور دنیایی خویش غافل شده، مراتب را برعههده قضها و قهدر می

زنهد و پردا دنند. برخی نیز بر اثرد  اندیشی تنها بهه امهور آخهر  می نقش تدبیر را ضعیف قلمداد می

دانند. امهام صهاد   شمارند و دین را تنها متکفل امور آخرتی می رسیدگی به امور دنیا را غیرموجه می

)ههردس « لیس منا من ترک دنیاه الخرته و ال اخرته لهدنیاه»فرماید:  )ع( در نفی این گونه عقاید می

از ما نی،ت( و همچنین دنیای خود راب ه خافر آخر  و یا آخر  را به خافر دنیای خود ترک نماید 

از یضر  علی )ع( نقل شده است ده: برای دنیای خود انان )تدبیر و( دار دهن دهه گهویی همیشهه 

ای و برای آخر  خود انان دن ده گویی فردا وقهت مهردن تهو اسهت. ان،هان مهومن از خداونهد  زنده

کن و لااس و تغذیهه درخواست زندگی نیکو دارد ده در آن همه نیازهای معیشتی او فراهم گردد. م،

مناسب و دافی از ضروریا  زندگی است و براساس تعالیم اسالمی داشتن یط زندگی، ده در آن نان و 
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آب، لااس و پوشاک، م،کن و وسایل رفاهی هر فرد به قدر دفایت مهیا باشد، از اهداب عالی یکومت 

های تهازه  های مصتلهف و گوشهت هایی اون انگور، زیتون، خرما و میوه اسالمی است. خداوند از نعمت

ها را برای استفاده در اختیار ان،هان قهرار داده  دریایی و شیر اهارپایان و ع،ل زناورها مثا  زده و آن

های گیاهی، ع،ل، روغن زیتون  ها، سازیجا ، دانه است. در روایا  نیز از نان، گوشت، شیر، انواع میوه

ج،مانی یاد شده و سفارش شده اسهت دهه ان،هان مهومن و و ... به عنوان وسایل تامین و ازدیاد قوه 

متمکن بای،تی این غذاها را برای خود و عیالش تهیه نماید. عالوه بر آن بای،تی از امکانا  الزم برای 

های الزم بهرای ارایهش و زینهت برخهوردار باشهد و یهط  پذیرایی از مهمان و م،کن م ناسب و هزینهه

آن است دهر فاه و اسایش در آن موجود باشد. انان ده امهام بهاقر  زندگی مطلوب از نظر ائمه )علی(

خداوندا رفاه و اسهایش در زنهدگی را « اس لط اللهم الرفاهیه فی معیشتی ما ابقیتنی»فرماید:  )ع( می

های الههی،  ام نصیب من ب،از. سفارش آیا  و روایا  به استفاده از مواهب و نعمت تا زمانی ده زن ده

دههد  رای خانواده و فراهم نمودن وسایل رفاهی در ید دفایت )بدون اسراب( نشان میتامین م،کن ب

ای متشکل از افرادی متدین  همهراه بها سهالمت ج،همی و  ده دین ماین اسالم درصدد ایجاد جامعه

روانی است و در همین راستا عالوه بر تعیین وظیفه برای م،ووالن جامعه به وظایف فهردی اشهصاص 

 ژه ماذو  داشته است.نیز توجه وی

 

 تدبیر در زندگي فردي  .1-1

در این جا به اند مورد از تهذدرا  و رهنمودههای ائمهه )ع( در مهورد بهه دارب،هتن تهدبیر در امهور 

روی و  دنیم: هرگاه خداوند ن،ات به بنده خود اراده خیر داشته باشد، بهه او میانهه اقتصادی اشاره می

سازد. آفت )امور( زندگی، تدبیر بهد اسهت.  دبیر بد و اسراب او را دور میدند و از ت تدبیر نیکو الهام می

ها از سو  تدبیر هراسهنادم. از ایهن  تدبیر بد دلید فقر است. از فقر بر امت خود هراسی ندارم، اما بر آن

هایی دهه در زنهدگی  روایا  به خوبی مشهود است ده ب،یاری از مهوارد هالدهت ان،هانها و ناب،هامانی

هاست، و یتهی خداونهد ههم بهه دعهای آنهان  شود به دلیل تدبیر بد خود آن اشصاص ایجاد میفردی 

فرماید: اگهر د،هی  دند و در همین زمینه سصن امام صاد  )ع( ب،یار بامعنا است ده می توجهی نمی

سی یا اهل هزار )دینار یا درهم( داشته باشد و همه را در راه صهحیحی خهرج دنهد بهه فهوری دهه 

گویهد:  گهردد. راوی می شود یکی از آن سه نفری خواهد بهود دهه دعایشهان م،هتجاب نمیدست  تهی

ها دی،تند؟ فرمود: او  مردی ده مالی را ده خداوند بها و عطها دهرده خهرج دنهد و  قربانت گردم آن

بگوید خدایا به من روزی بده. جواب آمد مرگ روزی تهو را نهدادم؟ دوم مهردی دهه )بهه دلیهل بهدی 

سهوم « مگر فال  او را به دست تو نهدادم؟»فرماید:  و ستم دند و نفرین نماید. خداوند میهم،ر( به ا
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ورزی را  مردی ده در خانه بنشیند و دعا دند ده خدایا روزی مرا برسان خطاب شود مگر راه تحصهیل

 در اختیار  نگذاشتم؟ 

 

 تدبیر در زندگي از ديدگاه برخي دانشمندان  . 1-2

است ده برای مرد بهترین زیاایی آن است دهه تهامین معیشهت خهود را از راههی ابوعلی سینا معتقد 

تر و از یرص و فمع آشکار دور باشد و درآمد خهود را بهه سهه  بطلاد ده به اصو  عفت و رفق نزدیط

انداز و بصش سوم را به انفها  و  بصش تق،یم نماید: بصش او  را به مصرب شصصی، بصش دوم را پس

گوید: ادت،اب ما  به  دهد همچنین خواجه نصیرالدین فوسی در این زمینه می مصارب عام اختصاص

انداز و ذخیره اما  و اقوا  غافهل نااشهد و در موقهع خهرج و  تدبیر منوط است و عاقل بای،تی از پس

انفا  دردن از اسراب بپرهیزد و از سو  تعایر ایتراز نماید. یعنی انان نااشد ده برخی اوقا  بیش از 

آمده اسهت « نفائس الفنون فی عرایس العیون»عمو  و بعضی اوقا  دمتر خرج نماید. در دتاب ید م

ده خرج دمتر از دخل یا م،اوی او بهود؛ دوم آن دهه  ده یف  ما  به سه شرط صور  پذیرد: او  آن

در ایزی ده تمیز آن معتذر باشد، همچون ملکی ده از عمارا  آن قاصر ماند یا جوهری ده راغب آن 

دمتر اتفا  افتد، صرب نکند؛ سوم آن ده رواج دار فلاد و سود اندک را اون متواتر باشد، بهر منهافع 

ب،یار ده بر سایل اتفا  بود اختیار دند. و عاقل باید از ادخار )ذخیره نمهودن( اقهوا  و امهوا  غافهل 

 فا  صرب دند. نااشد تا در اوقا  ضرور  و تعذر ادت،اب مانند قحط و نکاا  و ایام امراض و آ

 

 نگري  آثار فقدان آينده . 1-3

شود  نگری باعا ایجاد فقر می نگری گویند. فقدان آینده داشتن هدب و تالش برای آینده بهتر را اینده

دند. متاسفانه در جههان  و از هدایت نیروها و امکانا  هراند اندک به سوی آینده بهتر جلوگیری می

برند. وقتی  ا را از یاد میاندیشند و فرد نگری جای خود را باز نکرده و مردم تنها به امروز می سوم آینده

های امهروز، آینهده و منهابع را نهابود  نگری در جامعه به صور  یط فرهنگ در نیاید، نیازمنهدی آینده

ها  دند، نظم و انضااط اجتماعی ندارد، فرصهت گذاری صحیح نمی دند، ارا ده انین ملتی سرمایه می

دند و رفهاه زودگهذر را بهر  تی اندیشه نمیشود، در دارها به درس دننده می دهد، مصرب را از دست می

 دهد.  گذاری درازمد  ترجیح می سرمایه

 

 تقدير معیشت در روايات  . 1-3-1

مفهوم تقدیر معیشت همان اندازه قرار دادن و تدیر نمودن در امور معیشت )زندگی( است. در روایها  

و صهار بهر مشهکال  اصهالح  آمده است ده امور شصص ملمان بدون تفقه در دین و تقدیر بر معیشت
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یهابیم دهه معیهار تقهدیر  نصواهد شد. با در نظر گرفتن همه روایاتی ده در این زمینه وارد شهده درمی

ها و شرایط مصتلف تغییرپذیر است. به فور مثا ، زمانی در شهر مدینه عرضه  معیشت ن،ات به زمان

دنهد:  صهاد  )ع( انهین نقهل میگندم دم شد و قیمت آن باال رفت. معتب، خدمتکار یضهر  امهام 

ههای زیهادی  یضر  از من پرسیدند: ای معتب اقدر ذخیره گندم داریم؟ گفتم آن قدر ه،ت ده ماه

هها را  دند. آن را خارج نما! یابن رسو  اهلل )ص( در مدینهه فعهامی وجهود نهدارد. آن ما را دفایت می

وز گندم بصر و غذاهای خانواده مهرا نصهف بفروش! بعد از آنکه آنها را فروختم، یضر  فرمود: روز به ر

توانم غذای آنان را از گندم تنها قرار دههم امها دوسهت  داند ده می گندم و نصف جو قرار بده. خدا می

دنم عالوه بر ایهن امهام صهاد   دارم ده خداوند بایند مرا ده تقدیر معیشت را به خوبی رعایت می می

اندیشید و درصدد پویایی اقتصاد وجامعه بود و از همهین  د نمی)ع( به دار و اقتصاد تنها برای رفاه خو

گوید: یضر  به من هفتصهد درههم  رو در روایتی از ایشان آمده است ده راوی )محمد بن عذافر( می

تحویل داد و فرمود در داری صرب دن )گراه( من ن،ات به آن ولع و گرفته و صهد دینهار سهود بهه 

ضر  برخورد نموده( و عرضه دردم فدایت شوم خداوند صد دینهار دست آوردم. روزی در فواب )با ی

دهد ده اندازه قهرار دادن بهرای  ها نشان می روزی نمود. یضر  فرمود ضمیمه سمرایه دن. این روایت

دخل و خرج و به دار انداختن سرمایه و ایجاد شغل از مواردی است ده در شرع مقدس اسالم بر آنهها 

بیند ده در زمان دماود فعام در شهر، قهو   )ع( تقدیر معیشت را در آن می تادید گردیده است. امام

عیا  خود را مصلوفی ازگندم و جو قرار دهد و فاق روایا  دیگر یکهی از مهوارد تقهدیر معیشهت آن 

ها برای عیالش تهیه نماید، اما نکته مهم تایین نقش تدبیر در زندگی فهرد  است ده مرد از انواع نعمت

ت ده ن،ات به دار انداختن سرمایه و دخل و خرج مناسهب دوتهاهی نکنهد و در شهرایط م،لمان اس

 مصتلف تصمیم مقتضی را بگیرد تا بر اثر سو  تدبیر به هالدت نرسد. 

 

 نگري و حوادث  تدبیر، آينده .1-3-2

 دند ان،هان در مهدار زنهدگی هرگهز از یهوادث و خطرهها غافهل نااشهد. نگری اقتضا می تدبیر و اینده

وارث و یهوادث روزگهار « لکل امر  فی ماله شریکان الموارث و الحوادث»فرماید:  امیرالمومنان )ع( می

باشند. و اگر او بتواند با ی،ن تدبیر انان دند ده بار هزینه  دو شریط در اموا  و زنگی هر شصص می

ز موارد ی،ن تدبر ریزی جلوگیری دند، ا یوادث دم گردد و در یقیقت از یط خ،ار  غیرقابل برنامه

آید. در این زمینه سصن مقام معظهم رهاهری )مدظلهه العهالی( ب،هیار جالهب اسهت دهه  به شمار می

فرماید: فایعی است ده یوادث همیشه در دمین اشهصاص اسهت. در دمهین عمرهها )در دمهین(  می

ایهن فهور  توانهد های اقتصادی تجاری است. د،ی نمی های ارام و سالم و هم در دمین فعالیت زندگی

ای پهیش  فرض دند ده در هر شرایطی ده دشور باشد با هر نظمی و با هر دقتی در اداره امور، یادثهه
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آیهد. بیمهه ایهن  نصواهد آمد. یادثه برای دشتی، تجهار  خانهه، اشهصاص و وسهیله نقلیهه پهیش می

با یهط خهرج قابهل گذار در واقع  گذار یکصرجی دارد. اما این بیمه خصوصیت را دارد. اگراه برای بیمه

دند. نکته اساسی در دار بیمه این است دهه  ریزی جلوگیری می ریزی از خ،ار  غیرقابل برنامه برنامه

هایی اسهت دهه گهاه یهط  دنند یوادث محاساه نشده اسهت. خ،هار  آنچه یوادث به ما تحمیل می

نماییم ده از ما یمایت  یگر را وادار م دنیم و بیمه نشاند. ما وقتی خرج می زندگی را به خاک سیاه می

بینی را ده تدریجی هم گرفتهه خواههد شهد خهرج  دند در واقع یط هزینه قابل محاساه و قابل پیش

دنیم به بهای اینکه داار یط یادثه غیرقابل محاساه و دفعی نشویم و این یط م،ه له عقالیهی و  می

 ایز ب،یار خوبی است. 

 

 نگري  بیمه و آينده .1-3-3

اندیشهد. تهالش بهرای تهامین فرزنهدان و فهراهم  تای تالش برای بقای خود به آینده میان،ان در راس

نگر تالشهگر و پردوشهش  نگر است. ان،ان آینهده های ان،ان اینده ای بهتر یکی از انتصاب ساختن اینده

ث جویی پیش از وقوع یواد دارد. او برای ااره پروری خود را دور نگه می است و از هرگونه س،تی و تن

دنهد بها تهدبیر بهه  داند ده در ما  او یوادث نیز شریط خواهند بود لذا سهعی می دند و می تالش می

انداز تدریجی قابهل تحمهل نمایهد و  ای عمل نماید ده بار یوادث را با دمط همنوعان و یا با پس گونه

انهداز مهالی  بها پس نگری ان،هان موجاا  ا ختال  فکری را برای خود و خانواده از بین بارد. اگر آینده

های ایتمالی  ای اون بیمه، به توزیع خ،ار  یافته های تشکل عینیت پیدا دند و با عضویت در سازمان

گشا دست یازیده است؛ ارا ده ان،ان همیشه برای مصون مانهدن از  بپردازد در یقیقت به تدبیری راه

های جمعی روی آورده و آن را بهترین راه برای در امهان مانهدن خهود از خطهرا   یوادث به همکاری

 ایتمالی دان،ته است. 

 

 بیمه و عزت نفس  .1-4

عز  به معنای ایرگی، قو  و ارجمندی و عزیزی آمده است و در اصل به معنای یهالتی اسهت دهه 

اساسی روانی فهرد اسهت و نقهش سازد. عز  نفس یکی از نیازهای  ناپذیر می ان،ان را مقاوم و شک،ت

ای در سالمت، سعاد  و پیشرفت هر فرد و ملتی دارد و عاار  از درجهه تصهویب،  دننده ب،یار تعیین

دند. شصص با ایمان عزیز  تایید، پذیرش و ارزشمندی است ده شصص ن،ات به خویشتن ای،اس می

اسهت. امهام صهاد  )ع( است و خداوند عز  را مصصهوص خهود و رسهو  خهود و مومنهان قهرار داده 

فرماید: خداوند تمام دارهای شصص با ایمانم را به خود او واگذار درده و به او اجازه نداده است ده  می

ذلیل شود. از مهمترین عوامل ایجاد ذلت برای ان،ان، ابراز نیاز به دیگران است و هرگاه ان،ان بتوانهد 
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ها به دیگران واب،ته نشود و از تکیه دهردن  مصیاتاساابی را فراهم دند ده در مواقع بروز مشکال  و 

فرمایهد:  انهان دهه امهام صهاد  )ع( می به دیگران اجتناب دند عهز  خهود را یفه  نمهوده اسهت.

شود و یاس از آن اه در زند مردم اسهت  درخواست نیاز از مردم، موجب از بین رفتن عز  و ییا می»

ی بهح ضور امام صاد  )ع( رسید و عرض درد: یهابن گوید مرد زراره می«. برای مومن مایه عز  است

ای هم ندارم ده با آن داسهای  توانم با آن خوب دار دنم و سرمایه رسو  اهلل دستم سالم نی،ت و نمی

نیاز  دنم و فردی محروم وم،تمندم. امام )ع( فرمود: دار دن و روی سر  بار بگذار و بار و از مردم بی

 باشد.

 

 امین اجتماعي عزت نفس و ت . 1-4-1

یکی از بهترین راهکارهای اسالم برای یف  عز  نفهس افهراد جامعهه اسهالمی فهراهم آوردن زمینهه 

های اجتماعی و تقویت روح برادری است. در قرآن و روایا  به مفاهیم ب،یاری اون تعهاون،  همکاری

سهالم، والیهت و  جماعت، اجتماع، جمع، ا جماع، شور، م ود ، اخو ، مواسا ، وید ، اتحاد، ایهب

دههد  اند. اینها و موارد ب،یار دیگری در منابع اسالمی نشان می الفت امر شده و مورد تادید قرار گرفته

شوند و این هما،تگی باعا سعادتمندی افراد  ده در یط جامعه دینی افراد برادر یکدیگر مح،وب می

عاد  همه مردم است. در انهین شود ارا ده هر م،لمانی در عمق د  خود آرزومند س آن جامعه می

دنند. سیاست اسالم در ا مور اجتماعی انان  اجتماعی مردم مشکال  دیگران را مشکل خود تلقی می

است ده در میان آدمیان روح صمیمیت و ای،اس وید  پدید ایهد و ان،هانها یفاظهت از دیگهران را 

جمعی از خهود گذشهت و فهداداری آورند و در برابر منافع  همانند یفاظت از جان خود به ی،اب می

دند از یق یمایت آن جامعه نیز برخوردار است. هم انان ده فردا  دنند. هردس برای جامعه دار می

گهردد جامعهه  دند در زمانی ده او نیازمنهد می با دار خویش نیازی از نیازهای اجتماعی را برفرب می

به او دمط دند. تهامین اجتمهاعی، فعالیهت  های خدما  اجتماعی تواند )و باید ( در قالب سازمان می

دههد و  ها را هدب قهرار می ای است ده دمط به سازش و تطابق متقابل افراد و محیط آن یافته سازمان

باشد. نگرش دین اسالم آن است ده مردم  اهداب آن تامین ایتیاجا  و رفع مشکال  افراد جامعه می

ه آیاد مردم را در یمایت خهود بگیهرد و در موقهع عیا  یکومت ه،تند و دولت اسالمی بای،تی هم

نیازمندی آنان را تنها نگذاشته تا عز  و ایترام آنان یف  گردد و این مهم تنها با ایجاد تشهکیال  و 

 های مربوط به آن قابل تحقق است.  سازمان
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 بیمه و پیشگیري از خسارت معنوي  . 4-4-2

  نفس به دو عامل فردی و اجتماعی محتاج است؛ بهه توان گفت تامین و یف  عز به فور خالصه می

ههای مهردم، بهه  لحاظ فردی خداوند اسااب و وسیله عز  نفهس اهون تقهوای الههی، یهاس از دارایی

بای،هت بهرای یفه   دارگیری تدبیر در زندگی، قناعت و ... را در ا ختیار خود ان،ان قرار داده و او می

را ذلیل نکند. امها از لحهاظ اجتمهاعی ایجهاد ب،هترهای الزم  ایترام و عز  خویش اقدام نماید و خود

های صحیح دارگزاران نظام اسالمی مانند تاسیس موس،ا  خدماتی نظیر بیمه و  ریزی همراه با برنامه

تواند با پرداخت به موقع خ،ار  به  ... جهت یف  عز  و شرافت ان،انی افراد ضروری است. بیمه می

های معنوی یاری دند. هرگهاه بهه  های مادی و هم خ،ار  در جاران خ،ار  گذاران، آنان را هم بیمه

دیده از دو بعد قابل بررسهی  ای از جهت بروز یوادث وارد آید دغدغه فرد خ،ار  ان،ان خ،ار  عمده

آید و در مریله بعد اون عهز  و  است. ابتدا شصص خ،ار  دیده درصدد جاران خ،ار  مادی برمی

ها  های جمعی در قالب سازمان گیرد و اگر همکاری ض خ،ار  معنوی قرار میشصصیت او نیز در معر

،  ای در اختیار او قهرار دههد نوعان را به صور  آبرومندانه های هم هایی اون بیمه بتواند دمط و تشکل

عالوه بر جاران زیان مادی از خ،ار  معنوی نیز به شصصیت او جلهوگیری شهده عهز  و ایتهرامش 

 گردد.  یف  می

 

 بیمه و آرامش خاطر  . 1-5

نمایهد. بهرای شهناخت  ای اند بعدی است ده سنجش آن با معیار وایهد نهاممکن مهی زندگی پدیده

ههایی اهون سی،هتم تغذیهه، اشهتغا ، امنیهت و  زندگی افراد جوامع عالوه بر بهه دهارگیری شاخصهه

ز توجهه خاصهی ماهذو  بای،ت به یف  سالمت روانی و ج،مانی آنان نی های مصتلف دیگر می برنامه

گردد ده الزمهه ایجهاد انهین محیطهی ماهارزه بها  داشت. محیط آرام موجب آرامش خافر ان،ان می

 باشد.  عوامل مصرب است و موجد آلودگی روان می

 

 تامین اجتماعي امنیت و خطر  .1-5-1

هها  در دنیای پیشرفته امروز م،اله تامین اجتماعی انان جای خود را در جامعه و زندگی فردی ان،ان

گردد و افراد نیز در صور  محرومیهت از  باز درده است ده جامعه بدون آن داار مشکال  فراوانی می

درده اسهت و  نمود پیدا« بیمه»شوند. تامین اجتماعی در دنیای امروز به صور   این یقو  نگران می

تهرین نیازهها  همه ابعاد زندگی ان،انی را تحت پوشش قرار داده است نیاز به امنیت، یکهی از برج،هته

شمرده شده است. نیازهای روانی، همانند نیازهای مادی و ج،همانی در زنهدگی فهرد همهواره نقهش 

این ای،اس ابتدایی، در  ای دارند ان،ان از همان بدو دوددی به امنیت عاففی نیاز دارد و دننده تعیین
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محیط عاففی آرام در آغوش مادر از مریله شیرخوارگی شروع و در سراسر زندگی ان،ان بهه مهوازا  

یابد. از آغاز خلقت ان،ان، امنیت خواسته او بوده اسهت و همهواره در ج،هتجوی  رشد او، گ،ترش می

سهت. ب،هیاری از نهادههای تامین نیازهای ج،می، فکری و روانی اجتمهاعی و فهردی خهود برآمهده ا

های قضهایی بهه منظهور ایجهاد امنیهت فهردی و  اجتماعی اون شهر، دولت، قانون و یقو  و دستگاه

توان نیازها و ایتیاجا  ان،ان را به دو دسته تق،یم نمهود و  اند. به فور دلی می اجتماعی شکل گرفته

ازههای دسهته دوم او دهه همهان نیهاز بهه هرگاه ایتیاجا  اولیه او مانند آب، غذا و ... تامین گردد، نی

ها ا یتیاج دارند در دنیایی زندگی دننهد دهه امهور  :ند. درواقع آن امنیت و آساش خافر است بروز می

بینی دنند و از ایهن فریهق ای،هاس  ای پیش منظم و مرتب بوده و بتوانند امور آینده خود را تا اندازه

ساز امنیت فکهری و رویهی  تصادی به فور عامل، زمینهامنیت و اساش خافر دنند. امنیت مادی و اق

شود. از ایهن رو  های مادی در زندگی باعا ناامنی فکری می است، زیرا اختال  و نامتعاد  شدن جناه

افرادی ده از نظر درامد دارای شغل مطم نی ه،تند و از دار و یرفهه متناسهب و منزلهت اجتمهاعی 

بیننهد در زنهدگی خهود از  اعی آینده خود را تضهمین شهده مهیبرخوردارند و از نظر اقتصادی و اجتم

مندند. در همین ارتااط سصن گهربار پیامار ادرم )ص( ب،یار زیااست دهه  آرامش فکری بیشتری بهره

)هرگاه مایحتاج زندگی ان،ان تامین گردد نفهس او «. ان النفس اذا ایرز  قوتها استقر »اند:  فرموده

ضا )ع( نیز دو یدیا وارد شده اسهت دهه خودشهان فعهام یک،ها  خهود و گیرد( از امام ر آرامش می

اند اگر فعام و قو  یک،ا  آمهاده شهود خهافر  دردند و نیز فرموده خانواده را خریداری و نگهداری می

دند. دریقیقت بیمهه )تهامین اجتمهاعی( بهرای تحقهق انهین  بار شده و آرامش پیدا می ان،ان ساط

گونه ده در تعریف بیمه آمده اسهت: بیمهه ایجهاد صهندو   ه است: همانآرامش خافری به وجود آمد

شود و ههدب آن افمینهان  ای است ده از پرداخت ماالغی جزیی )به صور  گ،ترده( ایجاد می ذخیره

ههای ایتمهالی در تجهار  و  هها و یها آسهیب هایی است ده داار خ،هار  )خافر( بصشیدن به ان،ان

گر بتوانهد خطهرا   گر است ده بیمه گذار و بیمه نوع قرارداد بین بیمه شوند بیمه یط م،افر  و ... می

شود جارانط رده و تضمین نمایهد. بنهابراین بیمهه )تهامین( بهه  شونده می ایتمالی را ده متوجه بیمه

معنای نوعی امنیت )خافر( در مقابل دمرشکن و پرآسیب زندگی است. بیمهه همچنهین بهرای رونهق 

های بازرگانی و صنعتی و آسهودگی خهافر آیهاد مهردم ضهعیف  ن به فعالیتاقتصادی، امنیت بصشید

توان گفت آرامش روانی ان،ان نتیجه ایراز دو عامل درونی و بیرونی اسهت؛  ای مطلوب است می پدیده

تر و تهذیب نفس ان،هان بیشهتر  عامل درونی همان ایمان، قناعت، تقوا و ... بوده ده هراه ایمان قوی

ههایی  با مشکال  از آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود و عامل بیرونی ههم تضهمین باشد در ماارزه

 اون بیمه است.
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 رابطه بیمه و قضا و قدر  .1-5-2

در ماانی اعتقاد ما آمده است ده بای،تی ن،ات به اراده و مشیت الهی ت،لیم باشیم و در برابر یوادث 

های الهی ه،تند. آیا تادیهد  ث و مشکال  جز آزمایشها صاور و شکیاا باشیم و این یواد و دگرگونی

بر بیمه ن مودن افراد منافاتی با موضوع قضا و قدر و به فور دلی با فرهنهگ دینهی مها نهدارد شههید 

دارد: در اعتقادا  ما قضا و قدر جز  ماانی مح،وب  محمدجواد باهنر در تشریح این موضوع اظهار می

هی همان یکم قطعی خدا درباره جریانا  و یوادث، و  در به معنی شوند به این معنا ده قضای ال می

باشد: به عاارتی دیگر مشیت و اراده خدا در جامعه، رویهدادها و یهوادث زنهدگی  ها می گیری آن اندازه

های آن یادم باشد. آیا تادید بر بیمه نمودن فرد از هر اهت با فرهنگ دینی ما ده  ان،ان و دگرگونی

های الهی است و باید ت،لیم اراده خدا باشهیم منافها  دارد؟ ایها بها تادیهد بهر  مشیتهمه یوادث به 

قضا و قدر معنایش این اسهت دهه اراده خهدا »دنیم یا نه، باید گفت  این عقیده را متزلز  می« بیمه»

 تواند م،یر اراده خدا را دشف دند و از قوانین استفاده دنهد و یادم است ولی این ان،ان است ده می

اعتماد به اراده الهی و یردت در ب،تر صحیح علل و عوامل خودش نوعی تودهل و نهوعی اعتمهاد بهه 

دانهد خهدا روزی  ، و در عین اینکه مهی خداست و وجود بیمه مثل آن است ده یط نفر دناا  دار برود

پیدا دنهد دهد، او برای هرداری علت و ساای قرار داده است، اینکه د،ی دناا  دار برود تا روزی  می

منافاتی با اعتقادش ندارد و رفتن به دناا  دار یعنی ب،ی  دردن علل و عواملی دهه خهدا قهرار داده و 

 اش اراده خداست.  همه

 

 مباني فرهنگي )اجتماعي( بیمه . 2

 

 بیمه و فقرزدايي  . 2-1

 تعريف لغوي و اصطالحي فقر  . 2-1-1

آمده است و برخی آن را به معنهای وجهود یاجهت و فقر در لغت به معنای نداری و نداشتن مایحتاج 

اند. در روایا  فقر به معانی فمع، یهرص و آزمنهدی، جههل و نهادانی،  نداشتن امکانا  نیز معنا درده

 یماقت و شد  ناامیدی تف،یر گردیده است. 

 

 عوارض فقر  . 2-1-2

فقر تراژدی غمنادی است ده روابط عاففی والدین و فرزندان را متالشهی، روح پهاک ان،هان را نهابود، 

ماندگی، مادران را گرفتار غم، زندگی خهانواده را ماهد  بهه  دوددان معصوم را محکوم به مرگ و عقب

ر و در ترین جوالنگاه ماارزه برای د،ب معاش و ذههن داوشهگر ان،هان را دنهد و مواجهه بها خطه تلخ
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دنهد در دهالم  مجموع ثاا  سیاسی همیشگی اجتماعی و سالمتی محیطی دره زمهین را تهدیهد مهی

ال،الم( فقر به شد  مورد مذمت قرار گرفته و به دوری گزیدن از آن سفارش شهده  معصومین )علیهم

دیهن،  دننده غم و ضعف و س،تی در است. مفاد این روایا  فقر را موجب ذلت، سرگردانی عقل، ایجاد

اند. یضر  علی )ع( در توصیه به فرزن گرامهی خهود محمهد بهن ینیفهه  غربت در وفن و .... دان،ته

فرماید : یا بنی ان اخاب علیط الفقر فاستعذ باهلل منه فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه  می

ه همانا فقهر دیهن ان،هان را للمقت ای فرزند! از تهیدستی بر تو هراسنادم! از فقر به خداوند پناه بار د

دند. مفاد روایت نشانگر آن است ده فقهر تنهها  ، عقل را سرگردان و مردم را با ان،ان دشمن می ناقص

یط معضل اقتصادی نی،ت بلکه معنویا  ان،ان و اخالقی اجتماعی او را نیز تحت تاثیر و تهدید قهرار 

 دهد.  می

 

 بارزه با فقر ايجاد روح برادري و همبستگي راه م . 2-1-3

ای ماارزه درده است اون منشا  فقر تنها وجود ظلم و اجحهاب و یها  اسالم با م، له فقر به فور ریشه

ها در اسهتعدادهای فکهری و  ناود یط سی،تم صحیح اقتصادی نی،ت، بلکه عواملی اون وجود تفاو 

ه به جنگ فقر رفتهه اسهت. در توانایی ج،مانی نیز دخالت تام دارند. لذا اسالم با یط برنامه همه جانا

های پیشنهادی اسهالم ایجهاد روح بهرادری و هما،هتگی در بهین افهراد ا جتمهاع از  بین همه راه یل

فرماینهد مومنهان وقتهی در راه خهدا بها ههم باصهفا و  ای برخوردار است. امام علی )ع( می اهمیت ویژه

دنش درد و رنه  باشهد بهرادر دیگهر در مهربان باشند. ب،ان یط تن خواهند بود ده اگر یکی از آنان ب

دند. در روایتی دیگر از امام باقر )ع( است دهه از ابهن ارفهاه  جا از بدنش ای،اس درد و رن  می همان

ای  سوا  دردند: ای پ،ر ارفاه برادری )مواسا ( در بین شما اگونه است؟ شای،ته است. ایا بهه گونهه

ههای خهود را  بهرادر ایمهانی خهود دنهد و نیازمنهدیاست ده هنگام نیاز، یکی از شما دست در جیب 

دهن  شهدید )و فقهر ریشهه برفرب سازد؟ نه، این گونه نی،ت. اگر انهین بودیهد هرگهز نیازمنهد نمهی

توانهد معضهال  و  های مومن با همکهاری و تقویهت روح بهرادری در بهین خهود مهی گردید(. ان،ان می

م ن باشند دهه بهرادری ایمهانی و دوسهتی و مشکال  جامعه را یکی پس از دیگری یل نمایند و مط

 محات با یکدیگر موجب نجا  است. 

 

 بیمه و مبارزه با فقر . 2-1-4

ههای جمعهی و راههی بهرای تقویهت روح  نمادی از همکاری« بیمه»موس،ا  خدما  اجتماعی نظیر 

مشهکال  تواند نقش ب،یار مهمی در جلوگیری از گ،ترش فقر و دیگر  برادری در جامعه است ده می

اجتماعی ایفا دند در قدیم بیشهر نیهازی بهه وجهود انهین موس،هاتی نداشهت اهرا دهه بی،هاری از 
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ها را محکم نمود.  هایی این یمایت شد. الاته بعدها با انعقاد پیمان مشکالتش در درون خانواده یل می

شود ده بعد  ه میدید« ضمان جریره»و « غرامت بر عاقله»به فور مثا  در بین اعراب قال اسالم پیام 

رسد در عصر یاضر با توجه به گ،ترش جامعه  از ظهور اسالم نیز مورد تایید قرار گرفت. اما به نظر می

شهری ارایه خدما  به صور  )نظر بیمه( راه یل مناسای برای رفع این معضهل و مشهکال  دیگهری 

گردد  فر افراد جامعه بیشتر میباشد و هراه بر تعداد این مرادز افزوده گردد افمینان و آرامش خا می

دوستی در اقشار مصتلف اجتماع و ای،اس سرنوشت مشترک  درواقع وجود ای،اس خیرخواهی و نوع

دند تا ماارزه با این گونه مشهکال  در  در بین آنان و نیازمندی آنان به رفع مکررای محتم، ایجاب می

 اماندهی گردد. های بیمه س ها و شردت اهاراوب یط تشکیال  مانند سازمان

 

 بیمه و انفاق و احسان  .2-2

باشهد. انفها  )بصشهش و عطها  انفا  و معنای عطا دردن و بصشیدن ما  و مانند آن در راه خیهر مهی

دردن( هم در ما  است و ههم در غیهر آن و بهه دو شهکل واجهب و م،هتحب در قهرآن آمهده اسهت 

 نیکوداری بارها مورد تادید قرآن دریم قرار گرفته و به اثرا  فردی و اجتماعی آن اشاره شده است. 

 

 هاي بشر  کمك به همنوع يکي از ويژگي .2-3

ما در همه جوامع بشری با پدیده نیکوداری، دمط به همنوع، ایثار، فداداری، گذشهت، بصشهندگی و 

رو ه،تیم و دلیلش هم این است ده این نوع رفتار ان،انی ریشه در فطر  بشهر دارد بهه  سصاو  روبه

تواند تحمل دنهد  شتابد و نمی ل شده به دمکش میای ده اگر ان،انی بایند همنوعش داار مشک گونه

ده دیگران در رن  و سصتی به سر برند و او ای،اس آرامش و آسهایش دنهد. بهه همهین دلیهل نظهام 

داند و پیروانش  ها را اعضای یط پیکر می اقتصادی اسالم با توجه به واقعیت اجتماعی بودن بشر ان،ان

ههای پیهامار )ص(  دند. امام رضا )ع( درباره ویژگهی سفارش می را به همدردی با نیازمندان و ناتوانان

فرماید: )و افضلهم عنده اعمهم نصیحه للم،لمین و اعظمهم عنده منزله ای،نهم مواسهاه و  انین می

اش بهه م،هلمان فراگیرتهر بهود و  موازره( برترین افراد نهزد پیهامار )ص( د،هی بهود دهه خیرخهواهی

درد. گراه صنعت  د ده د ر بصشش مالی و مددرسانی بهتر رفتار میترین مردم نزد وی د،ی بو بزرگ

بیمه به شکل امروزی آن از غرب شروع شده است و مانای آن همکاری براساس منافع متقابل اسهت؛ 

اما فرهنگ اسامی ما عالوه بر آن، دارای پشتوانه عظیمی اون تقویت روح برادری دینی، هما،تگی و 

صله ریم است. همچنین امتیاز بیمه براساس فرهنگ اسالمی ن،هات بهه  اتحاد اجتماعی و دوستی و

شهود، ولهی از  های اروپایی در این جهت است ده یق بیمه از افراد ضعیف و فقیهر دریافهت نمهی بیمه

تواند یهق عضهویت  ها می دننده در این نوع بیمه شوند و از فرفی افراد شردت مزایای آن برخوردار می
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ا  و ای،ان )صدقه( بدهند تا هم در امور معنوی مشهاردت دهرده باشهند و ههم در خود را به نیت انف

ها رسیدگی گردد. هراند ای،ان نمودن خود در دفع خطهرا  و بالیها تهاثیر  مواقع بروز یادثه به آن

گهذار بها  انگیز دارد. درواقع بیمه نیز ب،تری مناسب برای اجرای سهنت ای،ها اسهت دهه بیمهه شگفت

 سازد.  مند می ود را از ای،ان دیگران بهرهای،ان خویش، خ

 

 «رحم»بیمه و قاعده   .2-4

 

 معنا و مفهوم رحم  . 2-4-1

ریم دردن یا ریم آوردن در لغت به معنای مهربانی نمودن، دل،وزی دردن شفقت داشتن و یا تریم 

دهد ده تریم  ها نشان می اشاره شده و مفاد ادثر آن« ریم»نمودن است در روایا  زیادی به موضوع 

تهوان  ای اسهت دهه مهی نمودن و دل،وزی داشتن دارای آثار فردی و اجتماعی است. این آثار به گونهه

تریم و آثار آن را به صور  یط قاعده دان،هت و ایهن آثهار تنهها مصصهوص آخهر  نی،هت؛ بلکهه در 

ها و خافرا  به یاد مانده و مکتوب از گذشته فراوان دیده شده است ده هردس ن،ات بهه  سرگذشت

هها و مشهکال  مهورد  ان،ان و همنوع خود و یا یتی ن،ات به ییوانا  ریم نموده است در مصهیات

منهد بهودن ریهم و آثهار آن را انهین بیهان  الهی قرار گرفته است یضهر  علهی )ع( قاعهده« تریم»

)ای نوب نیکی دن تا به تو نیکی شود. ریهم دهن « یا نوب ای،ن یح،ن الیط اریم تریم»دنند:  می

تا مورد ریمت قرار گیری(. قرآن دریم فل،فه خلق را تریم خداوند ذدر نموده است و خداوند مهردم 

فرماید ده ریمت من وسیع است و همهه  ا برای پذیرش ریمت و موهات آفریده است و از فرفی میر

هها یها  اشیا را برگرفته است. نتیجه آن ده با توجه به مفاد و روایها  معتاهر، ریهم نمهودن بهر ان،هان

یط دهد ده  ییوانا  موجب ناز  شدن ریمت در دنیا و آخر  خواهد شد. مفاد این روایا  نشان می

توان گفت هر ان،انی ده ریم دردن و دل،هوزی  قاعده دلی در این زمینه وجود دارد و براساس آن می

ها و از جملهه  شود. اه ب،ا ب،یاری از نیکی نمودن را سرلویه دار خود قرار دهد مورد ریمت واقع می

همین قاعده باشهد  شود. نمایانگر مفاد ها ده موجب دفع بالها و رفع مشکال  از ان،ان می صدقه دادن

انان ده ستم ستمکاران را در  های الیتغیر خود آنها را قانونمند درده است، هم ده خداوند فاق سنت

دهد همچنین در مورد ریم به ضعیفان و محرومهان )و یها یتهی بهه ییوانها (  دنیا و آخر  جزا می

ن را دلشهاد نمهوده و سهعی در پاداش نصواهد گذاشت و در صورتی ده افراد مومن آنا اعما  آنان را بی

رفع مشکال  آنان بنمایند خداوند بارهای غم و زنجیرهای اسار  و بدبصتی و نکات را از دننهده دهار 

دارد. این یط سنت الهی است ده در قرآن نیز به مفاد آن اشاره شده است ناود یس تریم  نیط برمی
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تواند اثرا  زیاناهار و  شود، می صی ایجاد میجویی شص و عاففه در بین افراد اجتماع  ده بر اثر منفعت

 غیرقابل جارانی را به جامعه تحمیل نماید. 

 

 بیمه تجلي احساس ترحم و عواطف انساني  .2-4-2

و عوافف ان،انی باشد. هرگاه مردم از روی یس دل،هوزی و تهریم « ریم»تواند تالور عینی  بیمه می

دهند و با نیت خیر و به جههت رفهع مشهکال  مهالی  های اجتماعی را سرلویه دار خود قرار همکاری

های مهادی همنوعهان خهود اقهدام دننهد دریقیقهت ظههور و بهروز عینهی عوافهف و  جاران خ،ار 

جها دهه نیهت یها انگیهزه عمهل ب،هیار مهوثر و  ای،اسا  پاک خود را بهه اشهم خواهنهد دیهد. از آن

سا  پهاک ان،هانی و بهرای رضهایت یهق ساز است اگر افراد با ایمان با نیت دل،وزی و ای،ا سرنوشت

تعالی اقدام به همکاری و همیاری یکدیگر دنند، به فور فایعی آثار خوب آن ده همانا رفع مشکال  

مصدا  عینی پیدا خواهند نمود و « اریم تریم»دننده است ظاهر شده و قاعده  از همه اعضای دمط

پهیش نیایهد، درآمهدهای ایجادشهده از تعهاون و ای برای اعضا  اگر این نیت نیط استمرار یابد و یادثه

 توان صرب دیگر مارد الزم در اجتماع نمود.  همکاری اعضا را می

 

 تعريف بیمه در فقه . 3

گر دریافهت  گر ده در برابر پولی ده بیمه دننده و شردت، یا شصص بیمه بیمه قراردادی است بین بیمه

شهده را جاهران  بر ان،ان و یا ایزی دیگر دهه بیمهه های وارده دنند، خ،ار  گزار پرداخت می و بیمه

 دنند.

 شود:  جایگاه بیمه در فقه، و نظریا  فقها  عظام: در ابتدا  نظریا  فقها  به دو دسته تق،یم می

 . قائلین به بطالن عقد بیمه 1

 . قائلین به صحت عقد بیمه 2

 

 قائلین به بطالن  . 3-1

ده آنان معتقد بودند ده عالوه بهر  باشند، به دلیل این ادثریت فقها  قدیم قائل به بطالن عقد بیمه می

عاادا  معامال  نیز توقیفی ه،تند، بدین معنا ده خداوند متعا  انواع معامال  و شهرایط آنهها را در 

ان و ... و اضافه بهر اینهها شرع بیان درده است. مثال مانند: بیع اجاره، رهن، م،اقا ، جعاله، هاه، ضم

ای دهه بهر معیارههای معهامال   جعل دردن عناوین برای معامال  مشروع نی،ت، پس هر نوع معامله

تعریف شده در شرع بصور  خاصی، منطاق باشد، صحیح وگرنه بافل است. و عقد بیمه جز  عقودی 

ی،ت، پس بافل است و دلیهل باشد ده بر معیار هیچ ددام از ابواب معامال  تعریف شده منطاق ن می
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عدم انطاا  و بطالن را نیز هرددام ایزی ذدر درده است، بعضاً بهرای غهرری بهودن، و بعضهی دیگهر 

بدلیل ادل ما  به بافل، و بعضا به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بهودن و قمهار بهودن بافهل و 

 اند.  ناصحیح دان،ته

 

 قائلین به صحت  . 3-2

اند ده اینان قائل به  عاصر و نزدیط به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دان،تهادثریت از فقها  م

گویند فقط عاادا  توقیفی است و معامال  امضایی اسهت،  باشند، و می توقیفی بودن در معامال  نمی

اختراع و ابداع شارع نی،ت بلکه جز  اموری است ده در میان مردم به صور  فایعی و عرفهی وجهود 

ته، و فقط شرع آمده با یط سری تغییرا  و یا بدون تغییهر تاییهد و امضها  دهرده اسهت. در ایهن داش

موارد، لزومی ندارد ده یتما باید در شرع قاال آن معامله تعریف شهده باشهد، بلکهه همهین قهدر دهه 

دنهد، و بیمهه از ایهن نهوع معاملهه و  عموما  شامل آن شد و نص خاص مصالف نداشتیم دفایت مهی

رداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطالن آن نداریم، و عموما  اون اوفوا بالعقود و المومنهون قرا

 آور.  شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام عند شروفهم شامل قراداد و عقد بیمه می

ام خمینهی، ای از فقها  اون مریوم ام ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختالب وجود دارد؛ عده

ارادی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و ... قایل به این ه،تند ده عقد بیمه 

گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصال لزومی ندارد ده عقد بیمهه  قرار و عقدی منفصل است و هیچ

س عمومها  صهحیح و را تحت عناوین دیگر از عقود داخل دنیم اون عقدی اسهت منفصهل و براسها

 باشد. درست می

ای از فقها ، مدعی ه،تند و بودند، ده عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نی،ت، بلکه آن  اما عده

را باید تحت یکی از عناوینی اون هاه معوضه، صلح، ضمان و ... داخل دهرد. افهرادی اهون یضهرا  

 باشند.  ز  این مجموعه میآقای خویی، ویید خراسانی، سی،تانی، موسوی بجنوردی و ... ج

دانند،  * ارا فقها  عظام در گذشته قرار بیمه را بافل دان،ته ولی فقها  فعلی صحیح و درست می

 دلیل هر گروه ای،ت؟

دان،تند، عمده دلیل آنان این بهود دهه آنهان  جواب: فقها  گذشته قرارداد بیمه را عقدی بافل می

دان،تند دهه در صهور  بهروز یادثهه و یها ورود  رتی میعوض مالغ پرداختی یق بیمه را جاران خ،ا

دند، ده در این فرض اوال بروز یادثه و ورود ضرر یط امر ایتمهالی اسهت و  گر پرداخت می ضرر، بیمه

دند به اعمالی اون: شانس، قمهار، ادهل  قطعی نی،ت ده ازن این جهت قرارداد بیمه شااهت پیدا می

شهود. میهزان آن انهدان  گر متقال می اران خ،اراتی ده باید بیمهما  باافل و ... و از فرفی دیگر ج

ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خ،هار  زیهاد و اگهر یادثهه دواهط باشهد  معلوم نی،ت. اون اگر یادثه
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خ،ار  اندک است. بنابراین اون میزان خ،ار  و سقف تعهدا  آن مشصص نی،هت. از ایهن جههت 

شود ده در شرع از معامال  غرری و مجهو  منع شده  مداد میقرارداد بیمه یط نوع معامله مجهو  قل

 است. 

 اند.  بر این اساس جمعی از فقها  قرارداد بیمه را بافل دان،ته

دانند،  گر پرداخت دند، عوض، یق بیمه نمی ولی علما  بعدی و فقها  درام، خ،ار  ده باید بیمه

انند، و این تعههد معلهوم، معهین و قطعهی د بلکه اصل تعهد به پرداخت و جاران خ،ار  را عوض می

است، پس براساس مانای دوم مشکل شااهت به اعمالی اون، شانس، قمار، ایتالی بودن، مجهولیهت 

 دانند.  و ... نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می

منفصل ده  عقد بیمه براساس نظریه ادثریت فقها  و یقو  دانان، عقدی است صحیح و درست، و

باشند. از نظر قانون د،ی ده یق بیمه  گزار می گر و بیمه باشد، ده فرفین آن بیمه دارای دو فرب می

عین و.... باشد و یا منفعت و یها  -شود. موضوعا  اون ما   گزار شناخته می دند، بیمه را پرداخت می

توانهد موضهوع بیمهه قهرار  گزار می م، ولیت و یتی خطری ده ممکن است از آن ضرر وارد شود بیمه

باشد، نه خ،هار  دهه بعهد از  بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا یق بیمه و اصل تعهد می

شود، بیمه قراردادی الزامی است ده بعد از انعقاد فرفین ملزم بهه رعایهت آن  وقوع یادثه پرداخت می

ههای دو جاناهه بهرای پرداخهت  نظام دمط توان در باشنإ. از آنجایی ده ماهیت عملیا  بیمه را می می

رو، قضا  م،لمان عموما معتقدند دهه  پو  خون )دیه( در آداب و رسوم عرب نیز مشاهده درد، از این

تناقضی ندارد. در یقیقت، اصل غرامهت و م،ه ولیت گروههی مهورد « شریعت»مفهوم بیمه با مفهوم 

ان، اذعان دارنهد دهه پایهه و اسهاس م،ه ولیت قاو  اسالم و پیامار ادرم بوده است. یقوقدانان م،لم

مشترک در نظام عقیال ده توسط م،لمانان مکه )مهاجرین( و مدینه )انصار( مطرح شده بود، شهالوده 

 بیمه مشترک را بنا نهاد. 

 

 پیشینه بیمه در اسالم . 4

ندارد. هرانهد ای  نهاد یقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رای  در فقه اسالمی پیشینه

العمهر  برخی از قراردادهای خاص در نظام یقوقی اسالم، مانند یق عمری، شرط ضمانت نفقهه مهادام

 برای هم،ر و ضمان جریره، شااهتی صوری با این نهاد یقوقی دارد.
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 آشنايي فقه . 4-1

« بیمهه»اردو های فارسی و  فقیهان م،لمان در نیمه او  قرن سیزدهم با این نهاد  یقوقی ده در زبان

آشنا شدند و آن را در نظام یقوقی اسهالم تجزیهه و   شود نامیده می« سیکورتا»یا « تامین»و در عربی 

 تحلیل فقهی دردند.

 

 در فقه اهل سنت . 4-2

ظاهرا اولین فقیه م،لمان ده درباره عدم مشروعیت بیمه دریایی نظر داده، ابن عابدین فقیهه معهروب 

 ینفی است.

به وضع قانون بیمه اقدام درد ده  1280عثمانی نیز نص،تین دشور م،لمان بود ده در امپراتوری 

 با مصالفت فقهای ینفی روبرو شد.

 

 در فقه شیعه . 4-3

( اولین بهار دربهاره بیمهه 337از میان فقهای شیعه ایتماال سیدمحمدداظم فاافاایی یزدی )متوفی 

هم، شیخ ی،ین یلی به تفصیل و با عنهوانی م،هتقل اظهارنظر درده و پس از او در اواخر قرن اهارد

 به بررسی آن پرداخته است. 

 

 توجه جدي فقها . 4-4

ههای مصتلهف، واب،هتگی نظهام  گذاری در بصهش های اخیر پیشرفت صنعت، گ،ترش سرمایه در سا 

 تجار  و اقتصاد به بیمه و تأثیر آن در زندگی بشر ساب شد ده فقهای م،لمان به بررسی جدی ایهن

 نهاد یقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند

 . 

 ديدگاه شیعه . 5

های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجهود تعهاون و عهدم د،هب ربهح، مشهروع  فقهای م،لمان بیمه

 شوند.  های خصوصی به سه دسته موافق، مصالف و قائالن به تفصیل تق،یم می دانند و درباره بیمه می

 

 گروه اول موافقان  . 5-1

گیرنهد. سهه گروهنهد:  موافقان مشروعیت قرارداد بیمه، ده اغلب فقهای شیعه در این گهروه جهای می

دانند: اختالب نظر دربهاره م،هتقل  نص،تین گروه عقد بیمه را بر یکی از عقود معین فقهی منطاق می
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یهز مطهرح بودن عقد بیمه یا منطاق بودن آن بر یکی از عقود معین، در بین یقوقدانان غیرم،لمان ن

 است. 

 شود.  ها بر بیمه اشاره می در اینجا به تعدادی از این عقود معین و نحوه انطاا  آن

 ( عقد مضاربه 1

 دانند.  برخی از فقیهان عقد بیمه ا منطاق بر عقد مضاره می

تقریاا در سی سا  گذشته، اهل سنت در نظام بانکداری اسالمی برای انعقهاد عقهد بیمهه از عقهد 

شهوند دهه  گزار در قرارداد مضاربه متعههد می گر و بیمه اند: بدین صور  ده بیمه ستفاده دردهمضاربه ا

 هرگونه خ،ارتی ده در متن قرارداد ذدر شده است ازفریق مضاربه پرداخت شود.

این قرارداد شایه عقد بیمه است با این تفاو  ده در عقد بیمه باید یق بیمه پرداخت شهود ولهی 

شود و در صور  بروز یادثه خ،ار  از  ق بیمه از ناییه مضارب به سرمایه اضافه میدر عقد مضاربه ی

 شود.  سرمایه یا سود شردت پرداخت می

 تواند از پرداخت وجه مذدور خودداری دند.  در صور  عدم بروز یادثه، مضارب می

 ( عقد ضمان 2

است دهه در نهزد صهایاانش ای  عقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض ن،ات به اعیان خارجیه و شصصیه

 قرار دارد.

شاید ذدر دلمه تضمین در امتیازنامه بین ناصرالیدن شاه و الزار پولیادف روسی و قهانون تجهار  

دنندگان  دولت عثمانی دلیل بر این باشد ده تنظیم دنندگان امتیازنامه و وضهع 1280بحریه مصوب 

 ند. ا دان،ته قانون مذدور بیمه را بر عقد ضمان منطاق می
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 ( صلح 3

تواند در قالب این عقد با ت،الم  گردد و بیمه می عقد صلح از عقود م،تقل است و به عقود دیگر برنمی

گر  گزار مانی بر پرداخت وجه بیمه به صور  اق،اط یا نقد در مقابهل تعههد بیمهه گر و بیمه بین بیمه

 رد. ن،ات به جاران خ،ار  وارد شده ن،ات به موضوع بیمه، انجام گی

 ( هبه معوضه 4

گزار در هر سا  یا هر مهاه  دانند، یعنی بیمه برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطاق بر هاه معوضه می

دند، با این شرط ده در صور  بروز یادثهه و خ،هار   گر می یا یکجا مالغی را به رایگان تملیط بیمه

 اش برآورد.  زار یا خانوادهگ گر وجه مذدور را به تملیط بیمه به ما  یا جان او بیمه

 ( عقد موااله 5

دانند، زیهرا در عقهد مهوااله شصصهی دهه ن،هب او  برخی دیگر عقد موااله را نوعی بیمه م، ولیت می

دههد و درمقابهل،   مجهو  است دیگری را برای پرداخت خ،ار  یاصله از جاناش ولی خهود قهرار می

 این فرد پس از فو  او وارث وی خواهد شد.

 ود ديگر ( عق6

برخی دیگر از فقها، عقد بیمه را بر یکی از عقود شردت، جعاله، ودیعه، یواله، ودالت، قرض و یا عقهد 

 اند.  تارع به شرط عوض، منطاق دان،ته

 

 گروه دوم موافقان . 5-2

گروه دوم از موافقان عقد بیمه، با اشاره به برخی نهادهای یقوقی خاص ده در نظهام یقهوقی اسهالم 

اند ده وجود تفکر بیمه را در صدر اسالم و پهیش از  ها با نهاد بیمه، دوشیده موجود است و مقای،ه آن

 آن اثاا  دنند. 

 اند. بر این پایه، آنان بیمه را مشروع دان،ته

 اند:  جمله این موارد از آن

 ( نظام عواقل 1

سنت صحیح ناوی بر ثاو  این نهاد یقوقی و فقههی داللهت دارد و مهذاهب مصتلهف اسهالمی آن را 

 اند. پذیرفته

اش یهدادثر در  در نظام عاقله اگر فردی مرتکب قتل غیرعمد شود، مردان بهالغ از اههل و عشهیره

عی بیمه است ده به پرداخت خ،ارا  مهالی مد  سه سا  باید دیه معقو  را پرداخت دنند، و این نو

 در موارد دیگر نیز قابل ت،ری است. 
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گوید: عاقله بهه واسهطه تقصهیر در مراقاهت از قاتهل  از رد المصتار می« دتاب المعاقل»ابن عابدین در 

شود. پیش از زمان شارع نیز ایهن عهاد  در بهین مهردم یتهی در پرداخهت  متحمل پرداخت دیه می

سوزی و جز آنها وجود داشته است. در مقابل این رای، برخی عقد بیمه  سرقت، آتش خ،ار  یاصل از

 دانند.  دانند و قیاس آن را به نظام عاقله صحیح نمی را از عقود م،تحدث می

 ( ضمان خطر الطريق 2

به نظر بعضی فقیهان، انانچه شصصی به دیگری بگوید در این جاده امنیت وجود دارد و اگ د،ی به 

تو خ،ار  زد من ضامنم، در آن صور  وی ضامن پرداخت خ،ار  وارده خواهد بود. عقد بیمهه ما  

گر در مقابل یوادث ایتمالی و بنابراین مشروع است. برخی دیگر بیمه  نیز نوعی تضمین از جانب بیمه

 اند. را با نهاد ضمان جریره، قاعده االلزاما  یا الوعد الملزم قیاس درده و آن را مشروع دان،ته

 

 گروه سوم موافقان  . 5-3

اند،  هایش بر عقود معهود قابل انطاا  ندان،ته گروه سوم از موافقان عقد بیمه، آن را با توجه به ویژگی

اند. با توجه به یضور مجتهدان شهیعه در وضهع قهانون  بلکه آن را از عقود م،تحدث و م،تقل شمرده

، 21، 3پذیرش عقد بیمه را، با عنوانی م،هتقل در اصهو  اساسی جمهوری اسالمی ایران، شاید بتوان 

 این قانون، رای فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد. 31، 29

 اند.  های مصتلف بیمه را مشروع دان،ته این گروه از موافقان به شیوه

 ( عمومات 1

 ان تکون تجاره عن تراض منکم( و مشروعیت آن به دلیل عمومیت )ال تادلوا اموالکم بینکم بالاافل اال

جا ده آیا  یاد شده از نهوع قضهیه یقیقیهه، و شهامل  عمومیت )اوفوابالعقود( دان،ته و معتقدند از آن

تمام مصادیق معامال  در هر زمان و مکان است، وجهی برای تصصیص این عموما  بهه عقهود زمهان 

 شارع وجود ندارد. 
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 ( اصاله الصحه 2

انهد و  برخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد بیمه، بهه اصهاله الصهحه تم،هط درده

اند ده شارع ب،یاری از معامال  متداو  بین مهردم را ا مضها دهرده اسهت و عهاد   ای دیگر گفته عده

رج شارع در معامال  مانی بر قاو  معامال  رای  در میان مردم است و اون بیمه عقدی عرفی و خها

 پذیرد.  اند شارع آن را می از یوزه شرع است ده مردم آن را پذیرفته

 ( اصاله االباحه 3

اند اساس این اصل مانی بر ماهاح  برخی از فقها برای مشروعیت عقد بیمه به اصل ابایه تم،ط درده

یمهه نیهز بودن همه اشیا و افعا  است مگر این ده از فرب شارع منعی وارد شده باشد. بنابراین عقد ب

 نعی درباره آن نرسیده مشروع است.ده م

 

 . ديدگاه اهل سنت6

 

 ادله موافقان اهل سنت  . 6-1

ده دلیلی بهر مشهروع بهودن آن بهه مها  دانند مگر این در مقابل، بعضی از مذاهب اصل را بر تحریم می

 رسیده باشد. 

اند برای اثاا  مشهروعیت  اغلب فقهای اهل سنت ده بیمه را از عقود مشروعه و م،تحدثه دان،ته

 اند:  آن به این دالیل استناد درده

 ( استحسان 1

توان یکم شهرعی را اسهتنااط  براساس این قاعده در جایی ده با قیاس یا قاعده دلی یا دلیل دیگر می

توان یکمی مصالف برای م، له برگزیهد و در عقهد بیمهه، گراهه  درد به مالیظه مصلحتی خاص می

، قمار، جهل به عوضین و ... وجود دارد اما اون عهدم مشهروعیت آن خهالب مصهالح ایتما  غرر، ربا

 توان قائل به مشروعیت آن شد.  اجتماع است، از راه این قاعده می

انهد و آن را از مصهادیق ظنهون  در میان مذاهب اسالمی، امامیه و شافعیه ایهن قاعهده را نپذیرفته

 اند. غیرمعتار دان،ته

 ( مصالح مرسله 2

بنابر قاعده مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و یف  دین و نظم اجتماعی جامعه، در جایی ده نص 

توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمهه شهد بها ایهن همهه،  خاص یا مطلق وجود ندارد. می

برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هر نوع مصلحت را مشمو  این قاعده ندان،ته و معتقدنهد دهه عقهد 
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بیمه به علت وجود قمار، غرر، جهل به عوضین و ... در آن، از مصالح غیرضروری اسهت دهه شهرع بهه 

 الغای آن نظر داده است. 

 ( ضرورت اقتصادي 3

اند  بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرور  و ایتیاج نظام اقتصادی به آن اثاا  درده

 دانند.  مانند قمار، غرر، رهان، تعلیق میو ضرور  و ایتیاج را رافع اشکاالتی 

 

 مستند مخالفان  . 6-2

 عدم مشروعیت فقهی بیمه در نظر مصالفان آن، دوگونه م،تند دارد. 

 ( عدم انطباق بر عقود 1

 ها منطاق نی،ت.  برخی معتقدند ده عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ یط از آن

 ( وجود اشکاالت 2

دانند ده در این قهرارداد وجهود دارد و مهورد  دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل ایراداتی میبرخی 

 نهی شاع است. مهمترین این اشکاال  انین است: 

 جهل در معامله  (2-1

 الف( بیمه عقدی غرری است و مشمو  روایت )نهی النای عن بیع الغرر( است. 

گزار به امید دریافهت دهل تعههد بیمهه  ب( بیمه نوعی قمار و د،ب منفعت ایتمالی است. اون بیمه

دند و این اتکا به بصهت  گر نیز به امید پیش نیامدن خ،ار  به انعقاد قرارداد اقدام می شود و بیمه می

 و تصادب نوعی قمار است. 

خت خ،ار ، در هنگام عقد وجود نهدارد و ج( عقد بیمه نوعی بیع معدوم است، زیرا مایع، یعنی پردا

 دهد.  ای است ده ایتماال در آینده روی می متفرع بر وقوع یادثه

جا دهه زمهان ورود خ،هار  و  د( معلوم بودن موضوع تعهد فرفین از شرایط صحت عقد است و از آن

 یمه بافل است. پردازد معلوم نی،ت. موضوع تعهد مجهو  و درنتیجه ب گزار می میزان اق،افی ده بیمه

توانهد آن را  هه( بیمه عمر قضا و قدر الهی است، زیرا مرگ و ییا  به دست خداوند است و د،ی نمی

 تضمین دند.

 ربا در معامله  (2-2

دهنهد: بعهالوه در بیمهه عمهر نیهز انااهه  های بیمه با اموا  خود معامال  ربوی انجام می و( شردت

گیرد ده  شده زنده بماند، اق،اط پرداختی را با سود آن پس میگزار پس از انقضای م د  تعیین  بیمه

دند دهه  گزار دریافت می این ریاست: گاه نیز شردت بیمه خ،ار  تاخیر در پرداخت اق،اط را از بیمه

 شود.  عملی ربوی مح،وب می
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 خروج از عمومات  (2-3

ضمان »و بنابراین از مصادیق نیافته  ز( بیمه، تعهد و ضمانت در پرداخت خ،ارتی است ده هنوز تحقق

 است. « مالم یجب

ح( در عقد بیمه، پیش آمدن خ،ار  و یادثه وعدم آن هردو ممکن است. بنابراین، بیمه از مصهادیق 

 شود.  معامله ایتمالی است نه یقیقی، و عموماتی اون )اوفوا بالعقود( شامل آن نمی

 معلق بودن  (2-4

ای ایتمالی در آینده مکو  است، ایهن عقهد  ط( از آن جا ده در عقد بیمه، پرداخت خ،ار  به یادثه

 شود.  منجز نی،ت و تعلیق آن موجب بطالن می

 اکل مال بالباطل  (2-5

دنهد،  ی( عمومیت آیه )ال تادلوا اموالکم بینکم بالاافل( ادت،اب بدون جهت را در معهامال  منهع می

شود؛ در بیمه عمهر  گونه خ،ارتی مالط یق بیمه می ردت بیمه بدون پرداخت هیچیا  آن ده گاه ش

 شوند.  نیز اشصاص ثالا بدون جهت مالط می

 

 قائلین به تفصیل  . 6-3

 اند. درمقابل موافقان و مصالفان مشروعیت عقد بیمه، برخی فقیهان به نوعی تفصیل در یکم قائل شده

 

 بیمه عمر . 7

ایشان بعضی از انواع بیمه را با استفاده از انطاا  آن بر عقود اسالمی مانند ضمان، صلح، مضاربه، هاه 

معوضه و نظایر آنها، یا به دلیل دیگری اون ضرور ، مصالح مرسله، استح،ان و اصل ابایهه مشهروع 

شکاال  )رجوع دنیهد بهه دانند، اما بعضی دیگر از انواع بیمه، از جمله بیمه عمر را به دلیل برخی ا می

 شمارند.  سطور پیشین( غیرمشروع می

 

 نقد و نظر . 7-1

های امهوا  و اشهصاص علهت اصهلی  رسد ده عدم تفکیط میان موضوع عقد بیمه در بیمهه به نظر می

های اموا  ویژگهی غرامتهی دارنهد و  انین تفصیلی بوده است، ارا ده با پذیرفتن این م، له ده بیمه

گزار و غیر غرامتی است، وجهی بهرای تفصهیل وجهود  بیمه اشصاص نوعا تامین بیمه درمقابل، موضوع

 نصواهد داشت. 

ای ندارد، هرانهد  نهاد یقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رای ، در فقه اسالمی پیشینه

العمهر  برخی از قراردادهای خاص در نظام یقوقی اسالم، مانند یق عمری، شرط ضمانت نفقهه مهادام
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، ص 4؛ زییلی، ج 23برای هم،ر و ضمان جریره، شااهتی صوری با این نهاد یقوقی دارد )امین، ص 

؛ امهام خمینهی، 1090-1089ص  2، جهز  7؛ سهنهوری، ج 22؛ زرقها ، ص 15؛ بحرالعلوم، ص 441

(. فقیهان م،لمان در نیمه او  قرن سیزدهم با این نههاد یقهوقی دهه در 601-609، ص 2، ج 1401

شود اشنا شدند و آن را در  نامیده می« سیکورتا»یا « تامین»و در عربی « بیمه»بانهای فارسی و اردو ز

 (.35، 9-7؛ عرفانی، ص 15-14نظام یقوقی اسالم تجزیه و تحلیل فقهی دردند )امین، ص 

ظاهرا اولین فقیه م،لمان ده درباره عدم مشروعیت بیمه دریهایی نظهر داده، ابهن عابهدین فقیهه 

بهه وضهع قهانون  1280معروب ینفی است. امپراتوری عثمانی نیز خ،تین دشور م،لمان بود ده در 

به نقل از ابهن عابهدین:  443، ص 4بیمه اقدام درد ده با مصالفت فقهای ینفی روبرو شد )زییلی، ج 

( از میهان فقههای شهیعه ایتمهاال سهید محمهد دهاظم 35؛ عرفهانی، ص 24؛ امین، ص 23زرقا  ص 

( 313، 312ش ، م، له  1376( اولین بار درباره بیمه اظهارنظر درده )337ایی یزدی )متوفی فاافا

و پس از او در اواخر قرن اهاردهم، شیخ ی،ین یلی به تفصیل و با عنوانی م،هتقل بهه بررسهی آن 

گذای در  (. در سالهای اخیر، پیشرفت صنعت، گ،ترش سهرمایه47-15پرداخته است )بحرالعلوم، ص 

ای مصتلف، واب،تگی نظام تجار  و اقتصاد به بیمه و تاثیر آن در زندگی بشهر سهاب شهد دهه بصشه

؛ 85-83فقهای م،لمان به بررسی جدی این نهاد یقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازنهد )صهدیقی، ص 

؛ برای آگاهی از آثار موجود در این زمینهه رجهوع 17، 14؛ زرقا  ص 21؛ وتری، ص 61مشایصی، ص 

های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجود تعهاون  (. فقهای م،لمان بیمه38-21فلعتی، ص دنید به 

های خصوصی به سه دسته موافق، مصالف و قائالن به  دانند و درباره بیمه و عدم د،ب ربح، مشروع می

؛ زییلهی، 58-57، 22؛ زرقا  ، ص 1089-1088، ص 2، جز  7شوند )سنهوری، ج  تفصیل تق،یم می

 (.610، ص 2، ج 1401؛ امام خمینی ، 441، ص 4ج 

گیرند )عرفهانی، ص  موافقان مشروعیت قرارداد بیمه، ده اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می

داننهد؛  ( سه گروهند: نص،تین گروه عقد بیمه را بر یکی از عقهود معهین فقههی منطاهق می128، 70

ق بهودن آن بهر یکهی از عقهود معهین، در بهین اختالب نظر درباره م،تقل بودن عقد بیمهه یها منطاه

(. در اینجها بهه 28-23؛ صهادقی نشهاط، ص 127یقوقدانان غیرم،لمان نیز مطرح است )همان، ص 

 شود.  تعدادی از این عقود معین و نحوه انطاا  آنها بر بیمه اشاره می

 

 قرارداد بیمه و عقد مضاربه . 7-2

دانند. تقریاا در سی سا  گذشته، اهل سهنت  برخی از فقیهان عقد بیمه را منطاق بر عقد مضاربه می

انهد؛ بهدین صهور  دهه  در نظام بانکداری اسالمی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه اسهتفاده درده

ن قهرارداد ذدهر شوند ده هرگونه خ،ارتی ده در مهت گزار در قرارداد مضاربه متعهد می گر و بیمه بیمه
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شده است ازفریق مضاربه پرداخت شود. این قرارداد شایه عقد بیمه است با این تفهاو  دهه در عقهد 

بیمه باید یق بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه یق بیمه از ناییه مضهراب بهه سهرمایه اضهافه 

. در صهور  عهدم شهود شود و در صور  بروز یادثه خ،ار  از سرمایه یا سود شردت پرداخت می می

؛ عرفهانی، ص 27، 69تواند از پرداخت وجه مذدور خودداری دند )امهین، ص  بروز یادثه، مضارب می

؛ بهرای ایرادههای 1089، ص 2، جهز  7؛ سنهوری ج 610، ص 2، ج 1401؛ امام خمینی، 129-131

؛ 1089-1087، ص 2، جهز  7؛ سهنهوری، ج 134-132فقهی این انطاا  رجوع دنید به عرفانی، ص 

 (. 444، ص 4زییلی، ج 

قرارداد بیمه و عقد ضمان، عقهد بیمهه نهوعی عقهد ضهمان عهوض ن،هات بهه اعیهان خارجیهه و 

ای است ده در نزد صایاانش قرار دارد. شاید ذدر دلمه تضمین در امتیازنامهه منعقهده بهین  شصصیه

ت عثمانی دلیل بر ایهن دول 1280ناصرالدین شاه و الزار پولیادف روسی و قانون تجار  بحریه مصوب 

دنندگان قهانون مهذدور بیمهه را بهر عقهد ضهمان منطاهق  دنندگان امتیازنامه و وضع باشد ده تنظیم

؛ بحرالعلوم، 38-35؛ وتری، ص 139-134؛ عرفانی، ص 80-79، 26-25، 18اند )امین، ص  دان،ته می

ای از ایرادهای فقهی  ه؛ برای پار610، ص 2، ج 1401؛ امام خمینی، 74-70؛ رویانی، ص 38-24ص 

؛ 28-27؛ امین، ص 143-139؛ عرفانی، ص 1089-1088، ص 2، جز  7رجوع دنید به سنهوری، ج 

 (. 38-29به بعد؛ بحرالعلوم، ص  70

 

 قرارداد بیمه و صلح . 7-3

تواند در قالب ایهن عقهد بها  گردد و بیمه می عقد صلح از عقود م،تقل است و به عقود دیگر برنمی

گزار مانی بر پرداخت وجه بیمه به صور  اق،هاط یها نقهد در مقابهل تعههد  گر و بیمه ن بیمهت،الم بی

 1365گر ن،ات به جاران خ،ار  وارده شده ن،ات به موضوع بیمه، انجام گیرد )امام خمینهی،  بیمه

؛ بهرای ایرادههای فقههی رجهوع 74؛ زویانی، ص 40-39، بحرالعلوم، ص 2866، م، له 411ش، ص 

 (. 37-36ایمد مطهری، ص دنید به 

 

 قرارداد بیمه و هبه معوضه. 7-4

گزار در هر سا  یا هر مهاه  دانند، یعنی بیمه برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطاق بر هاه معوضه می

دند، با این شرط ده در صور  بروز یادثهه و خ،هار   گر می یا یکجا ماغلی را به رایگان تملیط بیمه

؛ 74اش درآورد )رویهانی، ص  گزار یها خهانواده گر وجه مذدور را به تملیط بیمه یمهبه ما  یا جان او ب

: برای ایرادهای فقهی رجهوع دنیهد بهه 69؛ امین، ص 413، ص 1412؛ همو، 421، ص 1410یونی، 

 (. 38-37ایمد مطهری، ص 
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 قرارداد بیمه و عقد موااله: . 7-5

دانند، زیهرا در عقهد مهوااله شصصهی دهه ن،هب او  برخی دیگر عقد موااله را نوعی بیمه م، ولیت می

دههد و درم قابهل،  مجهو  است دیگری را برای پرداخت خ،ار  یاصله از جنایتش ولی خود قرار می

(. برخی دیگر از فقها، عقهد بیمهه 59، 31-30این فرد پس از فو  او وارث وی خواهد شد )زرقا ، ص 

له، وک الت، قرض، و یا عقد تارع به شرط عوض، منطاق را بر یکی از عقود شردت، جعاله، ودیعه، یوا

 (. 48-35؛ وتری، ص 257-256؛ قرضاوی، ص 159-151اند )عرفانیف ص  دان،ته

گروه دوم از موافقان عقد بیمه، با اشاره به برخی نهادههای یقهوقی خهاص دهه در نظهام یقهوقی 

اند ده وجود تفکر بیمه را در صد اسالم و پیش  اسالم موجود است و مقای،ه آنها با نهاد بیمه، دوشیده

، 4ش، ج  1360؛  امهام خمینهی، 11-10ای، ص  ؛ خامنهه258-257از آن اثاا  دنند )قرضاوی، ص 

 اند:  اند. این موارد از آن جمله (. بر این پایه، آنان بیمه را مشروع دان،ته281ص 

 

 نظام عواقل و عقد بیمه: 

سنت صحیح ناوی بر ثاو  این نهاد یقوقی و فقههی داللهت دارد و مهذاهب مصتلهف اسهالمی آن را 

اش  از ا ههل و عشهیره اند. در نظام عاقله اگر فردی مرتکب قتهل غیرعمهد شهود، مهردان بهالغ پذیرفته

یدادثر در مد  سه سا  باید دیه معقو  را پرداخت دنند، و این نوعی بیمه اسهت دهه بهه پرداخهت 

از رد المصتهار )ج « دتاب المعاقهل»خ،ارا  مالی در موارد دیگر نیز قابل ت،ری است. ابن عابدین در 

شود. پهیش  حمل پرداخت دیه میگوید: عاقله به واسطه تقصیر در مراقات از قاتل مت ( می410، ص 5

سهوزی و  از زمان شارع نیز این عاد  در بین مردم یتی در پرداخت خ،ار  یاصهل از سهرقت، آتش

دانند و قیهاس  جز آنها وجود داشته است. در مقابل این رای برخی عقد بیمه را از عقود م،تحدث می

 (.1090-1089 ، ص2، جز  7دانند )سنهوری، ج  آن را به نظام عاقله صحیح نمی

عقد بیمه و ضمان خطرالطریق، به نظر بعضی فقیهان، انانچه شصصی به دیگری بگویهد در ایهن 

جاده امنیت وجود دارد و اگر د،ی به مها  تهو خ،هار  زد مهن ضهامنم، در آن صهور  وی ضهامن 

ث گر در مقابهل یهواد پرداخت خ،ار  وارده خواهد بود. عقد بیمه نیز نوعی تضهمین از جانهب بیمهه

(. برخی دیگر بیمه را با نهاد ضمان جریره، قاعهده 60، 25ایتمالی و بنابراین مشروع است )زرقا ، ص 

-60؛ زرقها ، ص 79-78اند )رویانی، ص  االلزاما  یا الوعد الملزم قیاس درده و آن را مشروع دان،ته

-39ید بهه سهیفی، ص هایش )رجوع دن (. گروه سوم از موافقان عقد بیمه، آن را با توجه به ویژگی62

اند با توجه  اند، بلکه آن را از عقود م،تحدث و م،تقل شمرده ( بر عقود معقود قابل انطاا  ندان،ته43

به یضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شایدب تهوان پهذیرش عقهد 

فقهی مورد توافق مشهور فقههای پ این قانون، رای 3، 21، 29، 3بیمه را، با عنوانی م،تقل در اصو  
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؛ مرتضهی 1089، ص 2، جهز  7؛ سهنهوری، ج 75؛ رویاین، ص 29شیعه به شمار آورد )عرفانی، ص 

(. این گروه از موافقان 610-609، ص 2، ج 1401، امام خمینی، 69-67، امین، ص 278مطهری، ص 

عمومیت التادلوا اموالکم بینکم اند. مشورعیت آن به دلیل  های مصتلف بیمه را مشروع دان،ته به شیوه

( دان،هته و 1(. و عمومیت اوفوا بالعقود )مائهده: 29بالاافل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم : )ن،ا  

معتقدند از آنجا ده آیا  یاد شده از نوع قضیه یقیقیه، و شامل تمام مصادیق معامال  در هر زمان و 

؛ 75عقود زمان شارع وجهود نهدارد )رویهانیف ص  مکان است، وجهی برای تصصیص این عموما  به

(. برخهی دیگهر بهرای 281-279: امهین، همانجهام مرتضهی مطههری، ص 41-40، 15بحرالعلوم، ص 

-181انهد )عرفهانی، ص  مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد بیمه، به اصاله الصهحه تم،هط درده

شارع ب،یاری از معامال  متهداو  بهین اند ده  ای دیگر گفته (. و عده91-69، 90-68؛ امین، ص 184

مردم را امضا درده است و عاد  شارع در معامال  مانی بر قاو  معامال  رای  در میان مردم است و 

پهذیرد  انهد شهارع آن را می اون بیمه عقدی عرفی و خارج از یوزه شرع است ده مردم آن را پذیرفته

قها برای مشروعیت عقد بیمه بهه اصهل ابایهه ( برخی از ف91-90؛ امین، ص 181-176)عرفانی، ص 

اند. اساس این اصل مانی بر مااح بودن همه اشیا و افعا  است مگر اینکه از فرب شهارع  تم،ط درده

منعی وارد شده باشد. بنابراین عقد بیمه نیز ده منعی دربهاره آن نرسهیده مشهروع اسهت. در مقابهل، 

گر اینکه دلیلی بر مشروع بودن آن بهه مها رسهیده باشهد دانند م بعضی از مذاهب اصل را بر تحریم می

(. اغلب فقهای اهل سنت ده بیمه را از 91-69، 90: امین، ص 36؛ زرقا ، ص 201-196)عرفانی، ص 

 اند برای اثاا  مشروعیت آن به این دالیل استناد درده اند:  عقود مشروعه و م،تحدثه دان،ته

 

 بیمه و استحسان 

توان یکم شهرعی را اسهتنااط  ر جایی ده با قیاس یا قاعده دلی یا دلیل دیگر میبراساس این قاعده د

توان یکمی مصالف برای م، له برگزیهد و در عقهد بیمهه، گراهه  درد به مالیظه مصلحتی خاص می

ایتما  غرر، ربا، قمار، جهل به عوضین و ... وجود دارد اما اون عهدم مشهروعیت آن خهالب مصهالح 

توان قائل به مشروعیت آن شد. در میان مذاهب اسهالمی، امامیهه و  اه این قاعده میاجتماع است، از ر

-125اند )عرفهانی، ص  اند و آن را از مصادیق ظنون غیرمعتاهر دان،هته شافعیه این قاعده را نپذیرفته

 (.265-224؛ ییدری، ص 169

 

 بیمه و مصالح مرسله 

( برای رعایهت مصهلحت و یفه  266-265بنابر قاعده مصالح مرسله * )رجوع دنید به ییدری، ص 

توان قائل به مشورعیت  دین و نظم ا جتماعی جامعه، در جایی ده نص خاص یا مطلق وجود ندارد، می
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ن مضووعی مانند عقد بیمه شد. با اینهمه برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هر نوع ملحت را مشمو  ای

قاعده ندان،ته و معتقدند ده عقد بیمه به علت وجود قمهارب غهرر، جههل بهه عوضهین و ... در آن، از 

، ص  4؛ رییلهی، ج 173-169مصالح غیرضروری است ده شرع به الغای آن نظر داده است )عرفانی، 

آن اثاها  (. بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرور  و ایتیاج نظام اقتصادی به 445

داننهد )عرفهانی، ص  اند و ضرور  و ایتیاج را رافع اشکاالتی مانند قمار، غرر، رههان، تعلیهق می درده

186-191 .) 

عدم مشورعیت فقهی بیمه در نظر مصالفان آن، دو گونه م،تند دارد. برخی معتقدنهد دهه عقهود 

، ی،هینی 69)عرفهانی، ص  شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچیط از آنها منطاق نی،ت

، 445-443، ص 4؛ زییلهی، ج 1090، ص 2، جهز  7م سنهوری، ج 392-390، ص 108شیرازی، ج 

، 5برای انتقاد از این رای و مناقشه در انحصار عقهود بهه عقهود معهین رجهوع دنیهد بهه معرفهت، ص 

بیمه را به  ؛ سنهوری، همانجا( برخی دیگر عدم مشروعیت562، 536ش، ص  1370فاافاایی یزدی، 

دانند ده در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است. مهمترین ایهن اشهکاال   دلیل ایراداتی می

 است. « نهی النای عن بیع الغرر»انین است: الف( بیمه عقدی غرری است و مشمو  روایت 

ل تعههد بیمهه گزار به امید دریافهت ده ب( بیمه نوعی قمار و د،ب منفعت ایتمالی است، اون بیمه

دند و این اتکا به بصهت  گر نیز به امید پیش نیامدن خ،ار  به انعقاد قرارداد اقدام می شود و بیمه می

 و تصادب نوعی قمار است. 

ج( عقد بیمه نوعی بیع معدوم است، زیرا مایع، یعنی پرداخت خ،ار ، در هنگام عقد وجود نهدارد و 

 دهد.  در آینده روی می ای است ده ایتماال متفرع بر وقوع یادثه

د( ملعوم بودن موضوع تعهد فرفین از شرایط صحت عقد است و از آنجها دهه زمهان ورود خ،هار  و 

 پردازد معلوم نی،ت، موضوع تعهد مجهو  و درنتیجه بیمه بافل است.  گزار می میزان اق،افی ده بیمه

توانهد آن را  وند است و د،ی نمیهه( بیمه عمر قضا و قدر الهی است، زیرا مرگ و ییا  به دست خدا

 تضمین دند. 

دهنهد؛ بعهالوه در بیمهه عمهر نیهز انانچهه  و( شردتهای بیمه با اموا  خود معامال  ربوی انجهام می

گیرد دهه  گزار پس از انقضای مد  تعیین شده زنده بماند، اق،اط پرداختی را با سود آن پس می بیمه

دند دهه  خیر در پرداخت اق،اط را از بیمه گزار دریافت میاین رباست؛ گاه نیز شردت بیمه خ،ار  تا

 عملی ربوی مح،وب می شود. 

ز( بیمه، تعهد و ضمانت در پرداخت خ،ارتی اسهت دهه هنهوز تحقهق نیافتهه و بنهابراین از مصهادیق 

 است. « ضمان مالم یجب»
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بمیه از مصادیق  ح( در عقد بیمه، پیش آمدن خ،ار  و یادثه و عدم آن هردو ممکن است. بنابراین،

 شود.  ( شامل آن نمی1معامله ایتمالی است نه یقوقی، و عموماتی اون اوفوابالعقود )مائده: 

ای ایتمالی در آینده مودو  اسهت، ایهن عقهد  ط( از آنجا ده در عقد بیمه، پرداخت خ،ار  به یادثه

 شود.  منجز نی،ت و تعلیق آن موجب بطالن می

( ادت،اب بدون جهت را در معهامال  منهع 29والکم بینکم بالاافل )ن،ا  ی( عمومیت ایه ال تادلوا ام

شهود، در  دند. یا  آنکه گاه شردت بیمه بدون پرداخت هیچ گونه خ،ارتی مالهط یهق بیمهه می می

شوند )درباره این یارادها رجوع دنید به عرفانی، ص  بیمه عمر نیز اشصاص ثالا بدون جهت مالط می

؛ ی،ینی شیرازی، همانجها؛ 56-47؛ زرقا  ، ص 1088 -1087، ص 2جز   ،7؛ سنهوری، ج 71-115

ش،  1376؛ فاافاایی یهزدی، 235-223، ص 3؛ تحیدی، ج 28-27؛ امین، ص 76-75رویانی، ص 

؛ برای پاسخ به این اشکاال  دهگانه و قو  به صحت برخی از انهواع عقهود مهذدور، ماننهد 312م، له 

دیدگاه برخی فقها رجوع دنید به عرفانی، زرقا ؛ ی،هینی شهیرازی، ضمان مالم یجب و عقد معلق، از 

، 63-41، توییهدی، همانجها؛ صهدیقی، ص 605ش، ص  1370رویانی، همانجاها، فاافاایی یزدی، 

-207، ص 1؛ میرزای قمهی، ج1090-1089، ص 2، جز  7؛ سنهوری، ج 76-75، ص 1شهیدی، ج 

208.) 

عقد بیمه، برخی فقیهان به نوعی تفصهیل در یکهم قائهل در مقابل موافقان و مصالفان مشروعیت 

اند. ایشان بعضی از انواع بیمه را با استفاده از ا نطاا  آن بر عقود اسهالمی ماننهد ضهمان، صهلح،  شده

مضاربه، هاه معوضه و نظایر آنها، یا به دلیل دیگری اون ضرور ، مصالح مرسله، استح،هان و اصهل 

عضی دیگر از انواع بیمه، از جمله بیمه عمر را بهه دلیهل برخهی اشهکاال  دانند. اما ب ابایه مشروع می

رسد ده عدم تفکیط میهان موضهوع  شمارند. به نظر می )رجوع دنید به سطور پیشین( غیرمشروع می

های اموا  و اشصاص علت اصلی انین تفصیلی بوده است، ارا ده با پذیرفتن ایهن  عقد بیمه در بیمه

گزار  موا  ویژگی غرامتی دارند و در مقابل، موضوع بیمه اشصاص نوعا تامین بیمههای ا م، له ده بیمه

اوبر، ص  -؛ لوک 241-205و غیرغرامتی است. وجهی برای تفصیل وجود نصواهد داشت )عرفانی، ص 

 (.1089؛ سنهوری، ص 10-11، 7

 

 ي اسالمي  بیمه

صلح، رفاه اقتصادی، پیشرفت م،لمانان  تعالیم اسالم بعنوان یط دین دامل، دربرگیرنده دلیه مفاهیم

 باشد.  در زندگی شصصی، فامیلی و در سطح امت می

بمنظور اشکار ساختن اهمیت این موضوع در زندگی یط م،لمان، اسالم خواستار یف  یک،هری 

 باشد نظیر:  یقو  اولیه می
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 یق یفاظت از دین  -

 یق یفاظت از زندگی -

 ت ان،انی یق یفاظت از شصصیت، شان و منزل -

 یق یفاظت از اموا   -

 یق یفاظت از افکار  -

گوید ده بیمه اسالمی اولین بار در اوایل قرن دوم عصر اسالم  یط نظریه پذیرفته شده عمومی می

های م،لمان رابطه تجاری خود را با هند، ماالیها،  بوجود آمد این امر درست زمانی مطرح شد ده عرب

نی، مجمع الجزایر و سایر دشورهای آسیایی گ،ترش داده بودنهد. تجهار بهه دلیهل م،هافرتهای فهوال

 شدند.  درنتیجه یوادث ناگوار و دزدی در راه، اغلب با خ،ارتهای سنگینی مواجه می

به روش درست، همگی تجار به گرد هم جمع شدند « همکاریهای دوجاناه»برمانای اصل اسالمی 

تا قال از انجام م،افرتهای فوالنیشان صندوقی تشکیل دهند. این صندو  به منظور جاران خ،هار  

را شدند. دریقیقت اروپاییان ایهن روش  افرادی از گروه بود ده درنتیجه وقایع ناگوار داار خ،ار  می

نهادند. در پرتو نظریهه فهو  و همچنهین ای،هاس نیهاز بهه « بیمه دریایی»استقاا  درده و نام آن را 

ای، قضا  م،لمان، نگاه فراتری ن،ات به نظام اسالمی بیمه پیهدا دردنهد. نتهای   داشتن پوشش بیمه

باشد. برمانهای دهد ده بیمه در اسالم باید برمانای اصو  تقابل و همکاری  های آنان نشان می بررسی

این اصو ، نظام بیمه اسالمی شامل م، ولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک، ویهد  و ... 

 باشد.  می

 باشد زیرا:  فاق نظر قضا ، این مفهوم بیمه در اسالم مورد قاو  می

 دنند.  . اعضا صندو  برای اسایش و رفاه مشترک اعضا با یکدیگر همکاری می1

نماید تا در موقع نیاز عضهو دیگهر مهورد اسهتفاده  ود را به صندو  پرداخت می. هر عضو سهم خ2

 قرار گیرد. 

باشهد دهه خ،هارتها را تق،هیم و  می« هاهه». این مفهوم در زیر گروه/ یا جز  تق،یما  قرارداد 3

 نمایند.  ها را فاق نظام صندو  مشترک، توزیع می م، ولیت

 باشد، عنصر عدم افمینان یذب خواهد شد. . تا زمانی ده م،اعد  و همکاری مطرح 4

 . هدب از بیمه د،ب منفعت از دیگران نی،ت. 5

ای مرسوم نوعی معامله تواتری بهه  نظریه مورد قاو  یقوقدان م،لمان این است ده عملیاتب یمه

عامهل ذیهل  3باشد ده با قوانین و الزاما  شریعت اسالم به دلیل دارا بودن  صور  خرید و فروش می

 ابقت ندارد: مط

 ( القرار 1
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شهود در  عنصر القرار دهه بهه معنهای نهامعلوم یها عوامهل ایتمهالی در اجهرای قهرارداد از آن یهاد می

گیرد. این عاار  به دلیل ایتمهالی بهودن  های عمومی مورد استفاده قرار می های عمر و بیمه نامه بیمه

بنیادین قراردادهای اسالمی معلهوم بهودن  باشد ارا ده یکی از اصو  موضوع قرارداد یا مودد علیه می

باشد. در انهین قهراردادی، بیمهه گهذار مالهغ معینهی )یهق بیمهه(  مودد علیه یا موضوع قرارداد می

نماد و در عوض شردت بیمه پرداخت مالغ معینی غرامت )مالغ بیمه شده( را در صهور   پرداخت می

ذار از میزان خ،هار  آتهی یها پرداخهت آن توسهط گ نماید. اما بیمه آمیز تضمین می بروز وقایع فاجعه

شردت بیمه افمینان ندارد. عالوه بر این، هر نوع قرارداد ده به نفع یط فرب قرارداد و باعها ایجهاد 

های  نامهه شود. این م، له در بیمه بندی می فاقه« قرار»خ،ار  ناعادالنه به فرب دیگر شود در گروه 

گذار بصواهد قال از روز خ،ار ، بیمه  الی برای مثا ، اگر بیمهعمر و عمومی صاد  است. در یالت ق

به « استاندارد دوگانه»دهد. به همین نحو، شرایط  نامه را بافل دند، یق بیمه پرداختی را از دست می

گذار و برگشت ق،متی از یق بیمه در صور   نامه ع مومی از جانب بیمه معنای اخذ هزینه ابطا  بیمه

 باشد.  ه از جانب شردت بیمه یادم مینام ابطا  بیمه

های موجهود از لحهاظ شهریعت  نامه فاق فتوای صادره انجمن فقه اسالمی جده، تمامی انواع بیمه

 باشد:  مطرویه به شرح ذیل میباشد. دالیل  اسالم غیرقابل می

 ایتمالی بودن  -( قرارداد عدم افمینان 1

بای،ت شرایط  ست لذا فاق قوانین شریعت اسالم میقرارداد بیمه یط نوع قرارداد خرید و فروش ا

قرارداد خرید و فروش را داشته باشد. یکی از شرایط این نوع قراردادها مشصص بهودن موضهوع مهورد 

 بای،ت از مالغ معامله در زمان معامله آگاه باشند.  معامله است. یعنی هم خریدار و هم فروشنده می

بینی دند  تواند پیش مالی یا محتمل الوقوع است. شصص نمیمتاسفانه بیمه به خافر ماهیتش ایت

)ایتمالی « القرار»ده خ،ار  اه زمانی و با اه شدتی بروز خواهد درد. بنابراین به دلیل وجود عامل 

بودن( قراردادهای فعلی بیمه با شرایط قراردادهای خرید و فروش موردنظر شهریعت اسهالم مطابقهت 

 باشند.    نمیدند بنابراین مورد قاو نمی

شهود.  ( قمار: به موجب وجودالقرار در قراردادهای بیمه، عنصر قمار نیز در این بحها مطهرح می2

ین مطلب بدان معنا نی،ت ده بیمه نوعی قمار دردن است اما بدلیل ماهیت ایتالی یط فرب قرارداد 

 شود. ای متمکن می به فور ناعادالنه

گذاری آنها بها  دهند ده درآمد یاصل از سرمایه افمینان می ( ربا )بهره(: معموال شردتهای بیمه3

ها بهه  یداقل ری،ط، یدادثر خواهد شد با در نظر گرفتن عنصر فراریت بازار سرمایه، بیشتر یق بیمه

الذدر، محققهین اسهالمی در سراسهر  گیرد. با توجه به دالیل فو  بردار تعلق می های بهره گذاری سرمایه

 ینی برای تامین نیاز روزافزون بیمه ه،تند.جهان، بدناا  جایگز
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را بعنوان یط جایگزین ماندگار برای بیمهه « تکافل»انجمن فقه اسالمی جده، سی،تم  1958در سا  

 به تصویب رساند. 

 

 تکافل . 8

شود به صورتی  تکافل به عنوان فریی برمانای برادری/ اخو ، وید  و همکاری دو جاناه تعریف می

نمایهد:  مالی و جاناه بین اعضا  در صور  نیایز هریط از اعضا  و توافق سایرین فراهم میده دمکهای 

به معنای رسیدگی دردن/ بهرآورده دهردن نیهاز یهط « دفا »تکافل اسمی است ماخوذ از فعل عربی 

باشد. بدین معنی ه هر عضو از گهروه  شصص، تکافل به معنای دمکهای متقابل در بین اعضا  گروه می

های  دند تا شصص نیازمند در گروه را یمایت نماید. این عملیا  درست مثهل بیمهه و تالش می سعی

شد و یتی امروزه نیز بین گروهی  باشد ده درسالهای اولیه پیدایش بیمه، نیز استفاده می مشترک می

)همکهاری پرداخت یق بیمه برمانای تارع « تکافل»گیرد. مفهوم اصلی  از افراد مورد استفاده قرار می

باشد. قصد و نیت برای پرداخت عانه )پرداخت بصور  هدیه( نهوع یها ماهیهت قهرارداد را  یا هدیه( می

دند زیرا قرارداد دیگر ماهیت خرید و فروش نداشته بلکه یط نوع قرارداد اعانه یها مشهاردت  عوض می

و از اینرو قهرارداد تکافهل  دند باشد. از لحاظ شریعت اسالم، این یالت، الزاما  قرارداد را عوض می می

جایگزین ماندگاری برای بیمه خواهد بود. تفاو  دیگر تکافل با سایر قراردادها این اسهت دهه درآمهد 

گذاری عملیا  تکافل فاق شریعت اسالم مصرب شود. عاار  تکافل در زمان پیامار  یاصل از سرمایه

نامیهده « الکنهز»م،لمانان به صندوقی ده گرفت یعنی زمانی ده  ادرم )ص( نیز مورد استفاده قرار می

دردند.این اعانا  بهه منظهور دمهط بهه عضهوی از  می شود و تحت نظام عقیل قرار داشت، دمط می

 شان بود ده م، و  پرداخت دیه )پو  خون( بودند. اعضا  جامعه

 های عملیا  تکافل در ذیل بطور اختیار بیان شده است: مهممترین جناه

 ری،ط نی،ت. شردت، پذیرنده  -

 شود.  شردت بعنوان مدیر وامین و ناظر بر عملیا  تکافل مح،وب می -

 شود.  ذخیره می« وقف»تمامی اعانا  پرداخت شده توسط اعضا  در صندو  تکافل موسوم به  -

 شود.  تمامی پرداختها یاصل از منافع تکافل )یعنی خ،ارا ( از محل صندو  وقف تامین می -

گذاری ده مورد قاو  شریعت اسهالم  شد به سرمایه در همان زمان، پولی ده به صندو  تکافل وارد می

 یافت.  بود تصصیص می

 اگر از محل صندو  وقف تکافل، سود و منفعتی عاید شد، بین اعضا  صندو  تق،یم خواهد شد.  -

 اند.  یکدیگر را پذیرفته تکافل به معنای تروی  اخو  اسالمی بین اعضایی است ده بار م، ولیت
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 بیمه اسالمي، مدلي جديد در صنعت بیمه . 9

باشد. دو دلیل مهم برای غیرمجاز بودن آن بهه شهرح  بیمه متعارب دنونی از نظر شریعت غیرمجاز می

پردازد ده ممکن است اتفها  بیفتهد و ممکهن  دننده بهای ایزی را می باشند. او  اینکه بیمه ذیل می

شود. دلیل دوم اینکهه شهردتهای  یفتد. به عاار  دیگر مفهوم غرر در اینجا مطرح میهم است اتفا  ن

گذاری در اورا  بهادار با درآمد ثابت متوسل  گذاریهای خود به مواردی از جمله سرمایه بیمه در سرمایه

نی پو  باشند. در بیمه اسالمی یا تکافل، افراد در یط صندو  ه مگا شوند ده از نظر شرع مجاز نمی می

شهده پرداخهت  گذارند تا در صور  نیاز یکی از برادران دینی آنها. مالغی فاق شرایط بیمه خود را می

گذاران است. بهرخالب  شود و مابقی پو  پرداخت نشده صندو  در آخر سا  مالی متعلق به همه بیمه

ی یا تکافهل، افهراد شوند. در بیمه اسالم بیمه متعارب ده شردتهای بیمه مالط پو  پرداخت نشده می

دنند تا در صور  نیاز، به یکی از برادران یا خواهران دینهی  گذاری می در یط صندو  همگانی سپرده

آنها، مالغی فاق شرایط بیمه شده پرداخت شود. براسهاس ایهن فهرح، مهابقی پهو  پرداخهت نشهده 

مهه متعهارب دهه گهذاران خواههد بهود. بهرخالب بی صندو  در آخر سا  مهالی متعلهق بهه همهه بیمه

شوند. براساس این گزارش یهط نظریهه پذیرفتهه شهده  های بیمه مالط پو  پرداخت نشده می شردت

گوید ده بیمه اسالمی اولین بار در اوایل قرن دوم عصر اسالم به وجود آمد. این امر درست  عمومی می

ایهر و سهایر دشهورهای زمانی مطرح شد ده اعراب م،لمان رابطه تجاری خود را با هنهد، ماالیها، الجز

های فوالنی، درنتیجه یهوادث نهاگوار و دزدی در  آسیایی گ،ترش داده بودند. تجار به دلیل م،افر 

بهه « های دوجاناه همکاری»شدند برمانای اصل اسالمی  های سنگینی مواجه می راه، اغلب با خ،ار 

نی، صندوقی تشکیل دهنهد. های فوال روش درست، تجار گرد هم جمع شدند تا قال از انجام م،افر 

این صندو  به منظور جاارن خ،ار  افرادی از گروه بود ده در نتیجه وقهایع نهاگوار داهار خ،هار  

 نهادند.« بیمه دریایی»ها نیز از این روش استقاا  درده و نام آن را  شدند. اروپایی می

م،هلمان نگهاه  ای، قضها  در پرتو نظریه فو  و همچنین ای،اس نیاز بهه داشهتن پوشهش بیمهه

دهد ده بیمهه در االم  های آنان نشان می فراتری ن،ات به نظام اسالمی بیمه پیدا دردند. نتای  بررسی

باید برمانای اصو  همکاری متقابل باشد. برمانای این اصو ، نظام بیمهه اسهالمی شهامل م،ه ولیت 

  مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک، وید  و امثا  اینگونه موارد است.

با ورود بیمه به دشورهای اسالمی بحا االش برانگیز تطایق بیمه بها مهوازین فقههی و مهذهای 

میالدی شورای فتوای ملی مالزی اعالم درد ده بیمه و به ویژه بیمه عمر از  1972مطرح شد. در سا  

و های گذشته تهالش دردنهد سهاز  نظر ماانی فقهی )اهل ت،نن( بافل است. محققان اسالمی در سا 

ای متعارب از ایرادا  شرعی  ای جدید را معرفی دنند ده عالوه بر دارا بودن داردردهای بیمه دار بیمه

 وارد شده به آنها نیز به دور باشد. 
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های آنها منتهی به  بدین ترتیب از اند دهه قال مطالعه و تحقیق در این باره شروع شد. نتیجه تالش

ر مفهوم تکافل شد. به فور دلهی تکافهل بهه معنهای امهروی و ای ماتنی ب معرفی سازودار جدید بیمه

مصطلح آن متضمن تعاون بای ددیگر جهت برآورده دردن نیاز مشترک یعنی افمینهان وا منیهت در 

 ابعاد مصتلف آن است.

، دشورهای اسالمی به ارائهه خهدما  مهالی شهامل 1990و بصصوص در دهه  1970از اوائل دهه 

واعد ا سالمی روی آوردند. درنتیجه تعداد زیادی موس،ا  آموزش و پژوهشی بیمه، براساس ایکام و ق

های بیمه اسالمی، با نام بیمهه گهزان تکهافلی، تاسهیس و شهروع بهه  در این زمینه و همچنین شردت

 فعالیت دردند. 

ها نه تنها در دشورهای اسالمی و دشورهای بها جمعیهت بهاالی م،هلمان،  این موس،ا  و شردت

 دنند.  مریکای شمالی، استرالیا و برخی دشورهای اروپایی فعالیت میبلکه در آ

های  شردت بیمه خصوصی اسالمی در سرتاسر دنیا وجود دارد. در فو  سا  250در یا  یاضر 

 ای در این یوزه در تمام دنیا مشاهده شده است.  اخیر رشد فزاینده

بینهی  ین اندازه صنعت تکافهل و پیشای در مورد تعی میالدی مطالعه 2004و  2003های  در سا 

ها انجهام شهد. ایهن  های دریهافتی و مشهاردت بری،ب میزان یق بیمهه 2015اندازه صنعت در سا  

های بیمه  ای روبرو شده است و تمایل شردت دهد ده بیمه اسالمی با رشد فزاینده ها نشان می تصمین

 رای  برای ورود به بازار تکافل افزایش یافته است. 
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 تفاوت بین بیمه اسالمي )تکافل( و بیمه . 10

 توان در موارد ذیل خالصه نمود:  ها را می ی اسالمی با سایر بیمه های اساسی بیمه به فور دلی تفاو 

 

 هاي اساسي بین بیمه و تکافل )بیمه اسالمي(  فرق

 تکافل بیمه 

 گذاری سرمایه
بنیاد آن بر سود استوار است و با ا 

 تطابق ندارد.یکام شرعی 

بنیاد آن بر سود استوار نی،ت و با 

 ایکام شرعی دامال تطابق دارد.

 نظار  بر روند داری تکافل ندارد مجلس نظار  شرعی

 مفاد
براساس رضایت شردت )دمپنی( 

 شود. تق،یم می
 به همه مشتردین تق،یم میشود

 ضمانت / گرانتی
از سوی شردت )دمپنی( داده 

 شود می
 همدیگر را ضمانت میکنندمشتردین 

 خ،ار / غرامت
از سرمایه شردت )دمپنی( پرداخته 

 میشود
 شود. از سرمایه تکافل پرداخته می

 شود از سرمایه سهام داران پرداخته می شود از یق بیمه پرداخته می مصارب اداری

دارمزد بنگاه / 

 دمیشن آژانس(
 شود رداخته میاز سرمایه سهام داران پ از یق بیمه پرداخت میشود

 یکم
با اوامر و مقررا  شریعت اسالمی 

 مطابقت ندارد

دامال در تطابق با اوامر و مقررا  

 شریعت اسالمی

 سود و مضاربه خرید و فروش نوعیت قرارداد

م، ولیت شردت 

 )دمپنی(
 دننده سرمایه اداره ضمانت دننده صادرشده
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 تکافل و اسالم . 11

خ،ارتهای ناشی از یوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره. تکافل بها بیمهه  ای بیمه برای جاران گونه

های بازرگانی متداو ( از نظر جاران زیانهای مالی مشابهت دارد، ولهی اهون تعهدادی از  مرسوم )بیمه

افمینهان و جههل( و  محققان اسالمی بیمه مرسوم را با شریعت ناسازگار و آن را دارای عناصر غرر )بی

انهد )رجهوع دنیهد بهه تکافهل: بیمهه  مار( و ربا می دانند، تکافل را به جای آن معرفهی نمودهمی،ر )ق

های مرسهوم را دارد، از آن سهه عیهب بهه دور اسهت و  ( ده عالوه بر آنکه داردرد بیمه2002اسالمی، 

(. تکافل ماتنهی بهر اصهل قرآنهی تعهاون و بهه 2000آید )صدیقی،  اخالقی به شمار می -نهادی مالی 

گروهی است و هر عضوی در یمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد این  معنای دمط متقابل میان

 نوع بیمه شایه بیمه تعاونی است.

مفهوم تکافل در زمان پیامار ادرم نیز وجود داشته است. م،لمانان صهدر اسهالم در نظهام عاقلهه 

بای،هت دیهه )پهو  خهون(  می مشاردت داشتند. هدب از این مشاردت دمط بهه اشصاصهی بهود دهه

پرداختند. فاق رسم عربهای جاهلی، قاتل یا قایله یا خانواده او مجاور بودند بهه خهانواده مقتهو   می

جویی شده بود بعهد از  خواهی یا انتقام دیده بپردازند تا زیان آنها جاران شود. این رسم جایگزین خون

یف  شود. با ورود پیامار ادهرم بهه مدینهه، میهان  ظهور اسالم، نظام دیه، به ساب منافع آن، تایید و

مهاجران و انصار نظام عاقله شکل گرفت. ازفریق این پیمان تمام م،لمانان مدینهه، بهدون توجهه بهه 

شان، عضو یط جامعه شدند و صندوقی به نام دنز ایجهاد شهد دهه اعضها سهاالنه در آن مالغهی  قایله

دهرد. نظهام ارش نیهز  داخت دیه مشکل داشت. دمهط میریصتند. این وجوه به عضوی ده برای پر می

 (.2002برای جاران آسیب بدنی بود )نورازه، 

و سهپس سهوریه، بهه پیهروی از  1261/1845، مصر در 1839/ 1255سلطنت عثمانی در یدود 

، شیخ محمد عاده، از علمای اصالح فلب مصر، العام  1321/1903مصر، بیمه مرسوم را پذیرفتند. در 

قرارداد بیمه عمر، شرعی نی،ت. گفتنی است ده وجود نظام خانواده گ،ترده در جهان اسالم  درد ده

ای نیهاز ماهرم وجهود نداشهته باشهد. در  و رواج دمط اجتماعی متقابل باعا شد ده به یمایت بیمهه

های اخیر بر یمایت متقابل، به عنوان شکل پذیرفتنی بیمهه، و تحهریم بیمهه مرسهوم، بهویژه در  دهه

(، تادید شد و بیمه تکافل، بهه 1976ش /  1345المللی اقتصاد اسالمی در مکه ) ،تین اجالس بیننص

 (. 1999ای ده در اسالم پذیرفتنی است، مطرح گردید )بهاتی،  عنوان بیمه

، شورای فتوای ملی مالزی اعالم درد ده بیمه، بهویژه بیمهه 1972ژوئن  15/ 1351خرداد  25در 

فقهی بافل است، به همین دلیل، هی تی تشکیل شد تا در مورد اگهونگی ایجهاد عمر، از نظر موازین 

اند ده اینگونه قراردادب  بیمه اسالمی )تادفل( مطالعه و تحقیق  دد مصالفان بیمه مرسوم، توضیح داده

مشتمل بر اند غرر است، از جمله مطم ن ناودن از نتیجه و مطم ن ناودن از دوره قهرارداد )بیمهه و 
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انهد، اهرا دهه در صهور  بهروز خطهر  (. آنها همچنین به قماری بودن بیمه توجه داده2001، شریعت

ای را ده پرداخت درده از دسهت  شونده یق بیمه دند و اگر خطر پیش نیاید بیمه دننده زیان می بیمه

( بیمهه تجهاری شهایه قمهار اسهت و 50-47، ص 4دهد )همانجا(. به نوشهته افضهل الریمهان )ج می

دنند. به نظر او، دریافت یق بیمه و پرداخت مالغی بیشتر، در  بندی می بیمه به نوعی شرط شردتهای

صور  وقوع زیان، داری شایه قمار است. یکی دیگر از ایرادا  بیمه ایهن اسهت دهه شهردتهای بیمهه 

های یق  برای محاساه نرخ  مرسوم عملیاتی دارند ده با بهره همراه است، از جمله: استفاده از نرخ بهره

آوری شده در فعالیتهای مالی ده بها بههره همهراه اسهت  گذاری وجوه جمع بیمه )بیمه عمر( و سرمایه

ب( در برابر این گروه، شمار زیادی از محققان و فقها بیمه را پذیرفته و به  2002)ازمان بن اسماعیل، 

: مطههری، ص 549،ص 2ج اند )برای نمونه رجوع  دنید به امام خمینهی،  اشکاال  مذدور پاسخ گفته

(. در هر صور ، فرایان و مدافعان تکافل )بیمه تعاونی( تادید 119-118ای، ص  : خامنه30، 27-28

دنند ده نااید از بیمه برای استثمار و سودجویی استفاده شود و بیمه براساس اصو  بیمه تعهاونی  می

( در قرآن دریم به مومنان امر شهده 1اسالمی مجاز است. بیمه تعاونی به این دالیل، پذیرفتنی است: 

شهوندگان فعاالنهه بهرای  ( بیمه2(. 2ده در دارهای نیط یاور یکدیگر باشند )رجوع دنیهد بهه مائهده: 

پهردازد.  شونده برای دمط به نیازمندان، یق بیمه می ( هر بیمه3دنند.  مصلحت همگانی همکاری می

ده در آن توزیع خ،هار  و م،ه ولیت براسهاس  گیرد ( بیمه تکافل براساس قرارداد همه صور  می4

( تا آنجا ده به 6( هدب از تکافل د،ب سود به هزینه افراد دیگر نی،ت. 5نظام صندو  مشترک است 

(. تکافل برپایه قرارداد 69یابد )اودری، ص  شود، عدم افمینان داهش می تعیین یق بیمه مربوط می

می نیز، به نوعی شردت سهامی با م، ولیت محدودنهد دند. شردتهای بیمه اسال مضاربه نیز ع مل می

 ( 75، 73)همان، ص 

شرایط و امتیازا  تکافل. الف( همانطور ده گفته شد تکافل ماتنی بهر مضهاربه )فاهق فقهه اههل 

پردازد و سود یاصهل، بها  دننده )شردت بیمه تکافل( می شونده یق بیمه را به بیمه سنت( است؛ بیمه

شود. ب( تکافل ماتنی بر اصل اساسهی همکهاری متقابهل و تشهریط  تق،یم میتوافق، میان دو فرب 

شونده قال از سررسهیدن دوره قهرارداد بمیهرد، افهراد ذینفهع  م،اعی است. ج( در بیمه عمر اگر بیمه

های پرداخت شده را بگیرند.  های پرداخت شده و سودهای یاصل از یق بیمه توانند دل یق بیمه می

تواند از شردت بیمهه، دهل یهق  ه بیش از دوره قرارداد به ییا  خود ادامه دهد، میشوند اما اگر بیمه

های پرداخت شده و همچنین سودهای یاصل از آن رامطالاه دنهد. د( در مهورد بیمهه عمهومی،  بیمه

شونده باید درک دنند ده پرداخت یق بیمه به عنوان تارع است و در صهورتی دهه  دننده و بیمه بیمه

توانهد یهق بیمهه را  شونده به لحاظ یقوقی نمی در موضوع مورد توافق یاصل نشود. بیمه هیچ زیانی،

شهونده اسهت. ه( در  دننده ملزم به جاران خ،هار  بیمه پس بگیرد. اما در صور  بروز خ،ار ، بیمه
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تکافل، فرفین برای امضای قرارداد باید صالییت یقوقی )مانند بلهو  و سهایر شهرایط عقهد قهرارداد 

( داشته باشند. و( در تکافل باید منفعت قابل بیمه شدن موجود باشد و موارد ممنوع در اسهالم شرعی

ب( اگونگی فعالیت شردت بیمه تکافل، در تکافل عمومی  2002توان بیمه درد )معصوم باهلل،  را نمی

تکافهل دربهاره  پردازند و با عامهل شوندگان یق بیمه را به عنوان تارع می های تکافل( بیمه )انواع بیمه

پهردازد  دنند و عامل تکافل به جاران خ،ار  در دوره توافق شهده می میزان سهم پرداختی توافق می

دننهده یهق بیمهه پرداخهت شهده را سههم مح،هوب  شونده در سود سهیم باشد، بیمه برای اینکه بیم

نهد م،هترد نمایهد توا شونده در سود هم سهیم است و یق بیمه را نیهز می دند، بدین ترتیب بیمه می

 الف(.  2002)همو، 

همه دشورهای عضو اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی از مضاربه یا مضاربه تعهدیل شهده )رجهوع 

دنید به ادامه مقاله( استفاده می دنند. در یا  یاضر دو الگوی مضاربه در شردتهای تکافهل بهه دهار 

مضاربه محض، شردت تکافهل و بیمهه  شود: مضاربه محض و مضاربه تعدیل شده. در الگوی گرفته می

اند و بیمه شونده یق دارد صد در صد مهازاد یهق  گذاری م،تقیم سهیم شونده تنها در درآمد سرمایه

گذاری، مصارج عملیا  د،هر  بیمه پرداخت شده را دریافت دند قال از توزیع درآمد یاصل از سرمایه

شهوندگان، و  است، زیرا بیمه زنگی مصهتص بیمهگردد. این الگو برای تکافل خانواده انتصاب شده  نمی

گذاری مجهدد  وجوه آن متعلق به آنان است در الگوی مضاربه تعدیل شده، سود یاصل بهرای سهرمایه

شونده سهیم است، مصارج عملیهاتی  شود. شردت تکافل در مازاد وجوه تکافل با بیمه دنار گذاشته می

یمهه مقهدم نی،هت. در ایهن الگهو شهردت تکافهل و دند و دیگری در توزیهع مهازاد یهق ب را د،ر می

اند. مصارج عملیها  قاهل از توزیهع مهازاد  گذاری و مازاد یق بیمه سهیم شونده در درآمد سرمایه بیمه

 .الف( 2002گردد )ازمان بن اسماعیل،  د،ر می

شردت تکافهل و هشهت شهردت تکافهل اتکهایی در  63شردتهای تکافل در جهان اسالم. امروزه  

شردت تکافل در دشهورهای  16شردت تکافل در دشورهای عربی،  31دنند:  جهان اسالم فعالیت می

شردت تکافل در دشهورهای غیرم،هلمانی دهه جمعیهت م،هلمان نیهز دارنهد  16م،لمان غیرعرب و 

(. گفتنی است ده در ایران و ب،یاری از دشورهای اسهالمی، بها توجهه بهه 3-1  )رجوع دنید به جدو

پذرفته شدن بیمه مرسوم وپاسصگویی از اشکاال  وارد بر آن، نیهازی بهه تاسهیس شهردتهای تکافهل 

و سهپس در همهان سها  در  1978ش/  1357ناوده است. نص،تین شهردت تکافهل در سهودان، در 

دو شردت تکافل در برون ی سا  بعد دو شردت  1993ش /  1372عرب،تان سعودی تاسیس شد. در 

یط شردت تکافل در سنگاپور تاسیس گردید. تنها شردت  1995ش/  1374تکافل در اندونزی، و در 

بیمه تکافل در عرب،تان سعودی، شردت ملی بیمه تعاونی است. در دویهت، وزار  تجهار  و صهنعت 

صهادر دهرد. نص،هتین قهانون  1998/ فوریه 1377بهمن مجوز تاسیس نص،تین شردت تکافل را در 
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در مالزی به تصویب رسید و ایتماال مالزی تنها دشور اسالمی اسهت دهه  1984ش/  1363تکافل در 

ش / 1374دننهد )تهاریخ تاسهیس ههردو:  قانون تکافل دارد. در سنگاپور دو شردت تکافل فعالیت می

مشترک میان اند شردت تشکیل شهده اسهت و بیشهتر گذاری  اینکام، ده با سرمایه -( آمپرو 1995

گذاری مشترک میهان  دند، و شردت تکافل سنگاپور ده یاصل سرمایه شایه صندو  تعاونی عمل می

شردت بیمه دپل و جامعه تعاونی اند منظوره معلمان ماالی سنگاپور است. وزار  دارایهی انهدونزی 

می عمهر و در همهان سها ، مجهوز تاسهیس ، مجوز تاسیس نص،تین بیمه اسال1994ش /  1373در 

ها بجز بیمه عمر( را بهرای م،هلمانان ایهن دشهور صهادر دهرد  دومین بیمه اسالمی )شامل انواع بیمه

 .( 1999)میثمی و دوان، 

پاسیفیط سهه مریلهه را فهی  -پاسیفیط. توسعه تکافل در منطقه آسیا  -تکافل در منطقه آسیا 

ریله پرورش )توسعه یافتن( و مریله تثایت. در اغلب دشهورهای درده است: مریله تکامل تدریجی م

فهی شهد. در آن دوره،  1970و  1960ش/  1350و  1340پاسیفیط مریله او  در دو دههه  -آسیا 

اشتیا  شدید برای تاسیس نظام مالی اسالمی، به تاسیس بانکداری اسالمی انجامید. مریله دوم برای 

و قهانون  1983ش /  1362ا تصویب قانون بانکداری اسهالمی در ، ب1980ش /  1360مالزی در دهه 

 1990ش/  1370، فی شد و برای اندونی و برون ی و سهنگاپور در دههه 1984ش /  1363تکافل در 

به وقوع پیوست این دهه برای مالزی مریله تثایت بانکداری و تکافهل بهود. در سهالهای اخیهر، گهروه 

المللی تکافل اتکایی تشکیل شده است ده اقدام به تکافل اتکهایی  نتکافل اتکایی آ سه آن و شردت بی

تاسیس شد تا زیانهای  1997ش /  1376( تکافل استرالیا در 2002دند )شریف  شردتهای تکافل می

مالی مربوط به مناز  و وسایل نقلیه تجاری و خصوصی م،لمانان استرالیا را جاران دنهد. در منشهور 

شود و اعضای آن در سهود  ه است ده تامین مالی آن فقط شامل امور یال  میتکافل استرالیا ذدر شد

، بیمهه 1999/ اواخهر دسهامار 1378( در اوایهل دی 2001اند )تکافهل اسهترالیا،  شردت تکافل سهیم

انهد  دننهد. عاار  تکافل در بنگالدش تشکیل شد. سه شردت بیمه تکافل ده در بنگالدش فعالیت می

دنهد، بیمهه اسهالمی  گالدش با م، ولیت محدود ده در زمینه عمومی فعالیهت میاز: بیمه اسالمی بن

زندگی خاور دور با م، ولیت محدود ، و بیمه بازرگهانی اسهالمی بها م،ه ولیت محهدود، از مشهکال  

شردتهای بیمه اسالمی در بنگالدش، فقدان موس،ا  تکافل اتکایی است، از این رو شهردتهای بیمهه 

 (. 2000آورند )وردهان،  اتکایی به شردتهای بیمه اتکایی مرسوم روی میاسالمی برای بیمه 

شردت بیمه اسالمی در سودان واب،ته به بانهط اسهالمی فیصهل و نص،هتین شهردتی اسهت دهه 

( تاسیس ایهن شهردت بهر بصهش 1978ش / 1357براساس نظام بیمه اسالمی دار خود را آغاز درد )

و  1983ش /  1362به فوری دهه بانهط اسهالمی سهودان در  بیمه سودان تاثیر ب،یاری داشته است.

، اقدام به تاسیس شردتهای بیمه اسالمی واب،ته به بانط 1984ش /  1363بانط الارده این دشور در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            40 / 56

http://mieaoi.ir/article-1-241-fa.html


 295 1395زمستان ،  هفدهم ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

(. شردت بیمه اسهالمی، دهه براسهاس تکافهل اسهالمی عمهل 43-42نمودند )عثمان بابکرایمد، ص 

(. این شردت دارای هی ت 52-50)رجوع دنید به همان، ص گیرد  ای بهره می دند، از عقد مضاربه می

اند و در  نامه، صایاان سرمایه شردت بیمهه و در سهود آن شهریط نظار  شرعی است. دارندگان بیمه

( شهردتهای بیمهه 1992ش /  1371مجمع عمومی یق رای دارند. فاق قانون جدید بیمه )مصهوب 

انهد. فاهق ایهن قهانون،  ظف به تاسیس صندو  تکافلای درازمد  خود مو اسالمی برای عملیا  بیمه

اند ده از شیوه تکافل )بیمه تعاونی اسهالمی( پیهروی دننهد  دلیه شردتهای بیمه در سودان ملزم شده

 (. 80)همان، ص 

 

 وضعیت ايران . 12

 

 صنعت بیمه در ايران . 12-1

 هاي بازرگاني )صنعت بیمه(  بیمه. 12-1-1

ش( واژه بیمه رسما در ایهران، ضهمن قهانون  1314 -ش  1270الف( دوره انحصار شردتهای بیگانه )

ش،  1352ش به دار رفت. )ایهران، قهوانین و ایکهام،  1256الحا  ایران به اتحادثه پ،تی جهانی در 

و تاسیس اداره یمهل »ش امتیازنامه  1270( نص،تین بار ناصرالیدن شاه در 14، فرجادی ، ص 6ص 

را به الزار پولیکاب روسی واگذار درد دهه بهه اجهرا درنیامهد )شهیاانی، « نقل و سازمان بیمه در ایران

گری شردتهای خارجی بهه اوایهل سهلطنت ایمدشهاه  (. آغاز عملیا  بیمه224، 219ش، ص  1352

قفقاز( گردد. در این سا  دو موس،ه روسی نادزدا و دافکاز مردوری )مریخ  ش باز می 1289قاجار در 

ای خود را آغاز دردند. پس از آن، شردتهای خارجی دیگر شروع بهه فعالیهت دردنهد و  فعالیتهای بیمه

ش( در انحصهار شهردتها و  1314 -ش  1289سها  ) 25بدین ترتیهب بهازار بیمهه ایهران بهه مهد  

ع ش ، جاهای متعدد( رشهد سهری 1336؛ شیاانی، 26های خارجی قرار گرفت )عرفانی، ص  نمایندگی

ش ایران را به بازار مناسای برای فعالیت شهردتهای خهارجی  1314ش تا  1310فعالیتهای تجاری از 

شردت بیمه خارجی در ایران مشغو  فعالیت بودنهد  29ش  1314بیمه تادیل درد. به فوری ده در 

ا ( در این میان، شهردتهای بیمهه اینگ،هتراخ و یوردشهایر از همهه فعهالتر بودنهد و ته55)آجری، ص 

: ایرانیکها، ذیهل واژه( موس،ها  بیمهه 91هنگامانقالب اسالمی به فعالیت خود ادامه داند )همان، ص 

ای  دردند و هریط سود قابل مالیظهه های خود را با نرخ گران و غیرمنطقی صادر می نامه خارجی بیمه

 ( 11شد )جااری، ص  آوردند ده به صرو  ارز از دشور خارج می به دست می

ش( در  1350 -ش  1314تاسیس شردت بیمه ایران تا ایجاد سهازمان بیمهه مردهزی )ب( از از 

ش به تشویق و پشتکار الک،اندر آقایان و پشتیاانی علی ادار داور، شهردت بیمهه ایهران بهاس  1314
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رمایه دولت تشکیل شد. این شردت، بیمه تمام موس،ا  دولتی را برعهده گرفت و بر عملیها  بیمهه 

ای ارز  اشت. با تاسیس آن، نرخهای بیمه تنز  درد و از خروج مقهدار قابهل مالیظههخارجی نظار  د

جلوگیری به عمل آمد. تا پیش از این تاریخ هیچ شردت بیمه صد در صد ملی در خاورمیانهه و یتهی 

-249، 236ش، ص  1352؛ شهیاانی، 181، ص 2هندوستان وجهود نداشهت )محاهوبی ارددهانی، ج 

به تصهویب مجلهس  1316ماده در اردیاهشت  36وال ، قانون بیمه مشتمل بر ( در ادامه این تح250

(. بها تصهویب ایهن قهانون، امهور بیمهه 5ش ، ص  1374شورای ملی رسید )ایران، قهوانین و ایکهام، 

% از 25سازمانهای دولتی انحصارا به شردت بیمه ایران واگذار شد و شردتهای دولتی موظف شدند ده 

را در ایران، نزد شردت سهامی بیمه ایران، بیمه اتکایی دنند. بدین ترتیب، عمال  های صارده خود بیمه

؛ شیاانی، 36-35ش، ص  1352بازار بیمه دشور به انحصار این شردت درآمد )ایران، قوانین و ایکام، 

ش هشت شردت بیمه ایرانی متعلق بهب خش  1343تا  1329ش همانجا( در فاصله سالهای  1352

گری بهه  ای دربهاره عملیها  بیمهه ش تصهویانامه 1331(. در 101س شد )آجری، ص خصوصی تاسی

ای بهه وجهود  تصویب دولت مصد  رسید ده بهرای فعالیهت شهردتهای خهارجی م یهدودیتهای تهازه

آورد. درنتیجه اجرای این تصویانامه، از تعداد شردتهای بیمه خارجی فعا  در بهازار بیمهه بشهد   می

قهانون بیمهه اجاهاری و »(. تحهو  بعهدی در صهنعت بیمهه، تصهویب 4، ص داسته شد )علی آبهادی

ش بهود دهه بهه  1347در « م، ولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری در مقابهل شهصص ثالها

ش،  1374ش اجااری شد )ایران، قهوانین و ایکهام  1348موجب آن، بیمه م، ولیت وسایل نقلیها ز 

ای و نیهز تهامین  های سازمان همکاریههای منطهق رای موافقنامه؛ علی آبادی، همانجا( برای اج41ص 

در تهران تاسیس شد )محاهوبی « مدرسه عالی بیمه» 1349نیروی فنی صنعت بیمه دشور، در مرداد 

( براساس آمار و ارقام سازمان بیمه مردزی، یق بیمه م،هتقیم بهازار بیمهه از 193، ص 2ارددانی، ج 

ش رشد سریع یق بیمه آغاز شهد و  1326دندی داشت، اما از  ش رشد یکنواخت و 1325تا  1317

ش، ده یق بیمه ه عمدتا به ساب تحوال  سیاسی  1331تا  1328ادامه یافت بجز سالهای  1340تا 

 رشد منفی داشت.  -اجتماعی و وقایع ملی شدن صنعت نفت و تاعا  اقتصادی آن  -

 30ش( در  1358-1350ج( از تاسیس سازمان بیمه مردزی ایران تا ملی شهدن صهنعت نفهت )

گری به تصهویب رسهید و در شهیوه نظهار  بهر  قانون تاسیس بیمه مردزی ایران و بیمه 1350خرداد 

موس،ا  بیمه تغییرا  مهمی به وجود آورد. بدین ترییب، برای اولین بار، در ایران امور بیمه از جمله 

ار  بر موس،ا  بیمه، تاسیس شردتهای جدید و هدایت امر بیمه زیر نظار  ضوابط قانونی درآمد نظ

(. سازمان بیمه مردزی ایهران بها 88ش، ص  1352؛ همو، 12ش، ص  1374)ایران، قوانین و ایکام، 

سرمایه دولت به صور  سهامی تشکیل شد و وظیفهه تنظهیم، تعمهیم و ههدایت امهر بیمهه در ایهران 

یت از بیمه گزاران و صایاان یقو  آنها و اعما  نظار  بر فعالیت موس،ا  بیمهه در دشهور را ویما
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(. اردهان ایهن 95-94ش، ص  1352ش، همانجا: ه مو،  1374برعهده گرفت )ایران، قوانین و ایکام، 

اند. رشد سهریع اقتصهادی ناشهی از  سازمان مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هی ت عامل و بازرسان

ها موجب توسعه بازار بیمهه دشهور در ده  گذاری افزایش قیمت نفت و به تاع آن افزایش یجم سرمایه

مند درد، بهط روی  گذاری در ایران عالقه ش شد و مجددا شردتهای بیمه خارجی را به سرمایه 1350

شهاردت ش، شردتهای بیمه تهران دانها، یهاف  و ایهران و امریکها )توانها( بها م 1354و  1353ده در 

گذاران خارجی تاسیس شد. بدین ترتیب، تعداد شردتهای بیمه ایرانی به سیزده شردت رسید  سرمایه

المللهی بیمهه  ش قانون الحا  ایهران بهه سی،هتم بین 1356( در 10)سازمان بیمه مردزی ایران، ص 

ین و ایکام، م، ولیت مدنی و وسایل نقلیه )دار  ساز( به صور  ماده وایده تصویب شد )ایران، قوان

 (. 63ش، ص  1374

های بازرگانی در ایران از آغهاز تها  د( وضع صنعت بیمه ایران پس از انقالب اسالمی: تحوال  بیمه

عالوه بر شردت سهامی بیمه ایران، سیزده شردتب یمهه خصوصهی و  1357بهمن  22تا  1370سا  

ش،  1372؛ دریمهی، 28ف ص دردند )عرفانی دو نمایندگی خارجی در بصش صنعت بیمه فعالیت می

( پس از پیرزوی انقالب اسالمی، دلیه بصشهای اقتصادی، از جمله بیمه دگرگهون شهد و 37، ص 1ج 

دارشناسان بیمه بر آن شدند ده قوانینب یمه را منطاق با موازین شرع و همگهام بها اقتصهاد اسهالمی 

قهانون  44دهرد و فاهق اصهل  شورای انقالب، شهردتهای بیمهه را ملهی 1358تیر  4تغییر دهند. در 

: همهو، 30-29ش، ص  1374اساسی، اداره امور آنها به دولت واگذار شهد )ایهران، قهوانین و ایکهام، 

(. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شهردتهای بیمهه 6؛ علی آبادی، ص 44، اصل 34ش، ص  1373

ه هی هت مهدیره مشهترک ش، براساس مصهوب 131و  1360یوردشایر و انگ،تراخ لغو شد. در سالهای 

نامه در ده شردت بیمه متوقف شد و تنها سه شردت بیمه ایهران، آسهیا و  شردتهای بیمه، صدور بیمه

الارز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. بدین ترتیب دلیه اورا  بهادار شردتهای بیمه منحل شده بهه 

مالکیهت « اره امور شهردتهای بیمههاد»ش به موجب قانون  1367شردت آسیا و الارز انتقا  یافت در 

سهام شردتهای بیمه آسیا و الارز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شردت بیمه دیگر، شردت دولتهی 

ش اهار  1376های اشصاص شروع به فعالیت درد. در  بیمه دانا تشکیل شد و منحصرا در زمینه بیمه

سیا، الارز و دانا، و شرک شردت با سهرمایه شردت بیمه دولتی به نامهای شردت سهامی بیمه ایران، ا

شردتهای بیمه و بانکها برای دمط به توسعه صادرا  به نام شردتب یمهه توسهعه صهادرا  در بهازار 

؛ سهازمان 16: فرجهادی، ص 32-31ش، ص  1374ایران فعالیت می دردند )ایران، قوانین وا یکهام، 

ش( و در پهی آن  1367-1359  باایران )شهرویر بیمه مردزی ایارن، همانجا( در این دوره، جنگ عرا

ای بر اقتصاد ایران یادم درد. با وجود این، صنعت  ش شرایط ویژه 1363داهش قیمت جهانی نفت از 

بیمه توان،ت با ارائه خدما  جدید، مانند بیمه خطر جنگ، بیمهه دیهه و ماننهد آن، و نیهز گ،هترش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            43 / 56

http://mieaoi.ir/article-1-241-fa.html


 / میثم موسائي، زينب شفیعيبیمه و تأمین اجتماعي  عقد                                                                                

 

298 

ش  1366ه جلوگیری دند و بازار بیمه دشهور را تها ای موجود، از داهش شدید یق بیم خدما  بیمه

ش دوران جدیدی در روند رشد یق بیمه بازار آغاز شد، به فهوری  1368در ثاا  ن،ای نگه دارد. از 

% رسهید. )سهازمان بیمهه مردهزی 50ش به یدود  1370-1368ده میانگین نرخ رشد یق بیمه در 

س، با همکاری شردتهای بیمه، برای نص،تین بهار  1373(. در 3؛ رجوع دنید به نمودار 17ایران، ص 

برنامه پنج،اله صنعت بیمه در سازمان بیمه مردزی فرایی و تهدوین شهد در ایهن برنامهه ههدفهای 

های بازرگهانی در سراسهر دشهور،  دیفی گ،ترش فرهنگی بیمه در جامعهه، گ،هترش و تعمهیم بیمهه

موس،ا  بیمه و باالخره اصالح ساختار صهنعت  گذاری و استفاده بهینه از منابع مالی گ،ترش سرمایه

 .(15بینی شده است )همتی، ص  بیمه پیش

 

 هاي اجتماعي  بیمه .12-1-2

نص،تین اقدام در زمینه اجتماعی، بیمه دردن دارگران راه آهن سراسری بود. ایداث شهاکه راه آههن 

 30ت را بهر آن داشهت دهه در در ایران، تمردز دارگران، بروز سوانح و پیشامدهای گوناگون، دولت وق

را تصهویب ک نهد. ههدب ایهن « صندو  ایتیاط دارگران فر  و شوارع»فرح تشکیل  1309اسفند 

ها و بینگاههای صهنعتی بهود )شهیاانی،  صندو  ارائه خدما  به دارگران راه،ازی و دارگارن دارخانه

، بهه موجهب 1315اد (. در مرد221؛ فالب، ص 22؛ اعتضادپور و رجای راد، ص 278ش، ص  1352

تقریاها براسهاس مقهررا  صهندو  « صندو  ایتیاط دارخانجها  دولتهی»تصویانامه هی ت وزیران، 

ایتیاط دارگران فر  و شوارع به وجود آمد و اداره دل صناعا  و معادن موظف شد ده همه دارگران 

(. 305داهاز، ص ؛ پا280ش، ص  1352ها و موس،ا  صنعتی دولتی را بیمه دند )شهیاانی،  دارخانه

الیحه جدید بیمه دارگران به تصویب دولهت رسهید دهه بهه موجهب آن، قهانون بیمهه  1322در آبان 

ش به اجرا درآمد. براساس این قهانون موس،ها  دولتهی و غیردولتهی مکلهف  1324دارگران از اواخر 

ه دولهت شدند ده دارگران خود را نزد شردت سهامی بیمه ایران یا شردت بیمهه داخلهی دیگهری ده

 1352مقتضی بداند، در مقابل یوادثی ده در یین انجام وظیفه روی داده باشد بیمه دنند )شیاانی، 

 (312-310؛ پادااز، ص 284-283ش، ص 

ای تصهویب دهرد دهه بهه موجهب آن  ، هی ت دولت الیحهه1331برای نص،تین بار، در او  بهمن 

ر تاسیس شد و تمهامی دهارگران دشهور زیهر زیرنظر وزار  دا« های اجتماعی دارگران بیمه»سازمان 

؛ 188، ص 2؛ محاهوبی ارددهانی، ج 286های اجتماعی قرار گرفتند )شهیاانی، ص  یمایت نظام بیمه

به تصویب رسید و جهایگزین « قانون تامین اجتماعی» 1354( در تیر 42اعتضادپور و رجای راد؛ ص 

مان تهامین اجتمهاعی زیهر نظهر وزار  رفهاه های اجتماعی شد. با تصویب این قانون، سهاز قانون بیمه

(. پس از پیروزی انقالب اسهالمی، نظهام تهامین اجتمهاعی 43تشکیل شد )اعتضاپور و رجای راد، ص 
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های اجتماعی نیز، دهه بصشهی از  قانون اساسی پذیرفته شد. از این رو نظام بیمه 43و  29فاق اصو  

های اجتمهاعی در  در یا  یاضر، فریههای بیمهه نظام تامین اجتماعی است، به قو  خود باقی ماند.

شود: سازمان تامین اجتمهاعی: سهازمان  ایران با توجه به افراد زیر یمایت آن، به سه دسته تق،یم می

بازنش،تگی دشور، و صندوقهای بازنش،تگی م،هتقل دهه داردنهان شهاغل در موس،ها  تهابع خهود 

برا ، وزار  دفاع و پشتیاانی نیروهای م،لح، )شردت بیمه ایران، شردت ملی نفت ایران، شردت مصا

راد، ص  دهنهد )اعتضهادپور و رجاهی بانط مردزی وس ازمان جنگلها و مراتع( را تحت یمایت قرار می

ش و لوایح  1358های اجتماعی )براساس قانون تامین اجتماعی مصوب  (. مشموالن نظام بیمه22-31

والن قهانون دهار، مشهموالن قهانون اسهتصدام دشهور یهو اند از: مشم ش( عاار  1373قانونی تا پایان 

مقررا  استصدام خاص، مشموالن قانون استصدام نیروهای م،لح جمهوری اسالمی ایران، و صهایاان 

 (. 21یرب و مشاغل آزاد )همان، ص 

پس از انقالب اسالمی، نظام یمایتی تامین اجتماعی گ،ترش امشهگیری یافهت. براسهاس ایهن 

ای نی،هتند  پذیر جامعه ده به دلیل ناتوانی در د،ب درآمد مشمو  نظام بیمهه سیبنظام، گروههای آ

گیرند. نظهام یمهایتی بهه صهور  یمایتههای اجتمهاعی و امهداد انجهام  تحت یمایت دولت قرار می

هایی ده امور یمایتی اجتماعی و امدادی را در جمههوری اسهالمی  ( سازمان32پذیرد )همان، ص  می

رند دمیته امداد امام خمینی )ره( بنیاد م،تضعفان و جاناازان انقالب اسالمی، بنیهاد ایران به عهده دا

شهید انقالب اسالمی، سازمان بهزی،تی دشور، بنیاد پانزده خرداد، و ستاد رسیدگی به امور آزادگهان 

 ( است. 39-33)همان، ص 

م به بیش از یط قهرن بیمه در جهان اسالم، آغاز فعالیتهای صنعت بیمه در دشورهای جهان اسال

یط شهردت بیمهه  1289، یکومت عثمانی قانون بیمه را وضع درد و در 1280گردد. در  پیش بازمی

ص « ای ادهو در تههران نگرشی به ششمین سمینار بیمهه)»انگلی،ی در این دشور به فعالیت پرداخت 

63 .) 

ظهاهر  1297/1880د صنعت بیمه در دشورهای عربی، برای نص،تین بار، در دشور مصر در یدو

گران اروپایی برای تامین و  شد، ولی پیشرفت یقیقی آن در اوایل قرن اهاردهم / بی،تم بود ده بیمه

گذاران خارجی ده عمهدتا اروپهایی بودنهد، بهه فعالیهت در دشهورهای عربهی  یمایت از منافع سرمایه

-1329های  ر فاصهلة سها های بیمه در خاورمیانة عربهی و شهما  آفریقها د پرداختند. بیشتر شردت

شردت بیمة م،تقیم  217ش تعداد آنها به 1360 تاسیس شد و تا اواخر دهة 1988-1950ش/ 1367

ش صنعت بیمة دشهورهای عربهی رشهد  1360و  1350های  و پانزده شردت اتکایی بالغ شد. در دهه

اختصهاص  دل یق بیمه جهانی به دشهورها ٪5، 1986ش/ 1365، به فوری ده در  اشمگیری درده
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(. در شرایط فعلی اهار نوع بهازار بیمهه از نظهر نهوع مقهررا  31ش، ص1370داشته است )دریمی، 

 ای ناظر، در دشورهای عربی قابل تشصیص است: بیمه

اتکایی  بازارهای انحصاری متشکل از یط یا اند شردت بیمه دولتی ده بعضهاً یهط شهردت بیمهة -1

ای در  دند. این نظهام بیمهه های بیمة م،تقیم با مالکیت دولت فعالیت می مردزی در دنار شردت

دشورهای الجزایر، عرا ، لیای، موریتانی، سومالی، سهوریه و جمههوری دمودراتیهط یمهن یهادم 

 است. 

های بیمهه ملهی مجهاز بهه فعالیهت در امهر  های بیمه خارجی در دنار شردت ارهایی ده شردتباز -2

های بیمه ملی صهور  گیهرد. ایهن نهوع  اند، با این تفاو  ده عملیا  بیمه داخلی نزد شردت بیمه

بازار در دشورهای بحرین، مصر، اردن، دویت، لانان، عمان، قطر، تهونس و امهارا  متحهده عربهی 

 (30، ص«تشکیل بازار مشترک بیمه»)همانجا؛  وجود دارد

های بیمه داخلی اعم از دولتی، خصوصی یا با مالکیت دوگانه مجهاز بهه  بازارهاییی ده فقط شردت -3

، 1988ش/ 1367شود تا  ها به یداقل سهام محدود می اند. مالکیت خارجی در این شردت فعالیت

 ش(1370بوده است )دریمی،  بازارهای بیمه در مصر، مرادش و سودان از این نوع

های بیمهه بها همکهاری  در عرب،تان سعودی قانون بیمه خاصی وجود ندارد. در این دشور شردت -4

مشترک بیمه خارجی ده براساس قانون تجار  به ثات رسیده است در امر بیمه فعالیت دارند. در 

 اقدام درده است. دولت به تاسیس شردت بیمه تعاونی  1980ش/ دهة 1360سالهای پایانی دهة 

گرفهت.  در دو بصش دولتهی و خصوصهی انجهام می 1992ش/1371فعالیت بیمه در پاد،تان در 

ای در پاد،ههتان  ههای بیمهه بهیش از پنجهاه شهردت پاد،هتانی و دوازده شههردت خهارجی بهه فعالیت

بیشهتر  دهه« شردت بیمه پاد،هتان»اند.  سه شردت دولتی نیز در این زمینه فعا   اند. بعالوه، مشغو 

های عمومی بصهش  های بیمه نامه ده بیمه« شردت بیمه ملی»فعالیت آن در بصش بیمه اتکایی است؛ 

اسهت )امتیهاز   های عمر فعها  ده در بصش بیمه« شردت دولتی بیمه عمر»دند؛ و  دولتی را صادر می

 (49علی، ص

نماینهده  13و  شهردت داخلهی 22در بهازار تردیهه  1984ش/ 1363براساس آمار و افالعا ، تا 

ای به  در معامال  بیمه ٪4/93دردند، دهدر این میان  های خارجی در صنعت بیمه فعالیت می شردت

(. 50ض، ص 1367  های خهارجی اختصهاص داشهت )دریمهی، های داخلی و بقیه به نمایندگی شردت

ت شردت بیمه اهار شردت اتکایی نیز فعالیت دارند ده فعالیت شردت بیمه ملی ری اجااری، و فعالی

(، و بیمهههه خلهههق ری 1979ش/ 1358(، بیمهههه اسهههتاناو  ری )1945ش/1344دسهههتط ری )

های اتکایی، از منابع داخلی تامین شده اسهت  ( اختیاری است. یق بیمه این شردت1980ش/1359)

 (53)همان، ص
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و اصهالیا  بعهد از آن و  1963ش/1342فعالیت موس،ا  بیمه در مهالزی براسهاس قهانون مصهوب 

و قهانون نحهوه  1979ش/1358عالیت دالالن و دارشناسان ارزیاب خ،ار ، براساس قهانون مصهوب ف

نظار  بر فعالیهت  1988ش/ 1367گیرد. در  صور  می 1981ش/1360اداره موس،ا  مالی مصوب 

های بیمه وزار  دارایی به بانط نگارا )بانط مردهزی مهالزی(  موس،ا  بیمه از اداره نظار  بر فعالیت

اند ده براساس زمینه فعالیت خود به  های بیمه به موجب قانون موظف ار شد. بعالوه، دلیه شردتواگذ

، «آشنایی با بازار بیمه مهالزی)»عضویت انجمن بیمه عمومی مالزی یا انجمن بیمه عمر مالزی درآیند 

 های بیمه مالزی در مالکیهت م،هتقیم دولهت نی،هت و مالکیهت از فریهق (. هیچیط از شردت63ص

(. صنعت بیمه عمومی در مالزی ماادلة 65شود )همان، ص اقتصادی دولتی اعما  می -موس،ا  مالی

های اتکهایی را بررسهی و  دهد و ی،هاب ای انجام می بیمه اتکایی را به فریق اختیاری و با روش رایانه

 .(29دند )ایافوک، ص ت،ویه می

 

 اي سازمان همکاري اقتصادي )اکو( همکاريهاي بیمه. 13

های  المللی در صنعت بیمه به صور  تاسیس صهندو  ای و بین مشاردت و همکاری در سطوح منطقه

گیرد. جلوگیری از خروج غیرمعقو  ارز به منظور خریهد خهدما   مشترک با دو هدب دلی صور  می

های بیمه منطقه، موس،ها  بیمهه و  شردت  ای؛ بهاود بصشیدن به معیارهای خدما  قابل عرضة بیمه

های بیمه اتکایی از اردان سازمان همکاری اقتصادی* است. این سازمان در راه ارائه خدما  و   صندو

ای در راه بیمه و تااد  افالعا  و تجارب و دانش بیمه در بازار منطقهه  های منطقه گ،ترش همکاری

های  (. تاسهیس صهندو 63، ص«ای ادو در تهران نگرشی به ششمین سمینار بیمه)»نیز فعالیت دارد 

ای در ایهن منطقهه بهوده اسهت. ایهن  های بیمه اتکایی بیمه در منطقه ادو گامی برای گ،ترش فعالیت

های اتکایی ده  ها با هدب باالبردن ظرفیت نگهداری بازار بیمه در منطقه و نظار  بر یق بیمه صندو 

اند از:  ر تاسیس شدند و عاا 1975-1967ش/1354-1346های  شد، در سا  به صور  ارز خارج می

صندو  یوادث به مدیریت شردت سهامی بیمه ایهران؛ صهندو  بهاربری بهه مهدیریت شهردت بیمهه 

سههوزی بههه مههدیریت شههردت بیمههه اتکههایی ملههی تردیههه. همچنههین، در  پاد،ههتان؛ و صههندو  آتش

های بیمه مهندسی و هواپیمایی تاسیس شد و مدیریت آنهها بهه ترتیهب بهه  صندو  1968ش/1347

، هر پهن  صهندو  1975ش/1354دزی ایران و شردت بیمه پاد،تان واگذار شد. در شردت بیمه مر

و مدیریت صندو  اتکایی جدید به شردت بیمه اتکهایی ملهی تردیهه )ملهی   نامارده در یکدیگر ادغام،

ری( واگذار شد. سه شردت بیمه اتکایی منطقه ادو )شردت بیمه اتکایی ملهی تردیهه، شهردت بیمهه 

(. در 64ص  انهد )همهان، شردت بیمه مردزی ایران( موس،هان صهندو  ملهی اتکایی پاد،تان یا پیط،

ای ادو در صنعت بیمه، بیمه مردهزی ایهران دانشهکده بیمهه ادهو را در  های منافقه ااراوب همکاری
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سابقه بود. دانشکده بیمه ادهو بها ههدب  ش تاسیس درد. این اقدام در خاورمیانه و قاره آسیا بی1369

ی از فریق آموزش و پژوهش در زمینه بیمه یا موضوعا  مربوط بهه آن اختصاصهاً در گ،ترش همکار

 .(79-78سطح دشورهای عضو ادو در یا  فعالیت است )دانشگاه عالمه فاافاایی، ص

 

 هاي مالزي براي گسترش بیمه اسالمي نگاهي به برنامه. 14

بینی درده و قصد دارد پس  ای برای تقویت صنعت بیمه اسالمی پیش های گ،ترده دشور مالزی برنامه

از نهادینه شدن بانکداری اسالمی، بیمه اسالمی را نیز به عنوان مدلی جدید از این صنعت بهه جههان 

 معرفی دند. 

گذاری  دو  همگهانی سهپردهافراد در یط صهن  در بیمه اسالمی یا تکافل،  به گزارش ایرنا از مالزی،

دنند تا در صور  نیاز، به یکی از برادران یا خواهران دینی آنها، مالغی فاهق شهرایط بیمهه شهده  می

 پرداخت شود. 

براساس این فرح، مابقی پو  پرداخت نشده صندو  در آخر سها  مهالی متعلهق بهه همهه بیمهه 

شهوند.  ه مالط پهو  پرداخهت نشهده میهای بیم گذاران خواهد بود. برخالب بیمه متعارب ده شردت

گوید ده بیمه اسهالمی اولهین بهار در اوایهل  براساس این گزارش، یط نظریه پذیرفته شده عمومی می

قرن دوم عصر اسالم به وجود آمد. این امر درست زمانی مطرح شد ده اعراب م،لمان رابطهه تجهاری 

 یی گ،ترش داده بودند. ماالیا، الجزایر و سایر دشورهای آسیا  خود را با هند،

های  اغلب بها خ،هار   های فوالنی، درنتیجه یوادث ناگوار و دزدی در راه، تجار به دلیل م،افر 

 شدند.  سنگینی مواجه می

به روش درست، تجار گرد هم جمع شدند تا قاهل  "های دوجاناه همکاری"برمانای اصل اسالمی 

ند. این صندو  به منظور جاران خ،ار  افرادی از های فوالنی، صندوقی تشکیل ده از انجام م،افر 

ها نیز از این روش استقاا  دهرده و  شدند. اروپایی گروه بود ده درنتیجه وقایع ناگوار داار خ،ار  می

 نهادند.  "بیمه دریایی"نام آن را 

ای، قضها  م،هلمان نگهاه  در پرتو نظریه فو  و همچنین ای،اس نیاز بهه داشهتن پوشهش بیمهه

دههد دهه بیمهه در  های آنهان نشهان می ن،ات به نظام اسالمی بیمه پیدا دردند. نتای  بررسی فراتری

اسالم باید برمانای اصو  همکاری متقابل باشهد. برمانهای ایهن اصهو ، نظهام بیمهه اسهالمی شهامل 

 م،وولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک، وید  و امثا  اینگونه موارد است. 

دشورهای اسالمی بحا االش برانگیز تطایق بیمه بها مهوازین فقههی و مهذهای با ورود بیمه به 

میالدی شورای فتوای مالی مالزی اعالم درد ده بیمه و به ویژه بیمه عمهر  1972مطرح شد. در سا  

های گذشهته تهالش دردنهد  از نظر ماانی فقهی )اهل ت،نن( بافل اسهت. محققهان اسهالمی در سها 
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ای متعارب از ایرادا   را معرفی دنند ده عالوه بر دارا بودن داردردهای بیمه ای جدیدی سازودار بیمه

 شرعی وارد شده به آنها نیز به دور باشد. 

ههای آنهها  بدین ترتیب از اند دهه قال مطالعه و تحقیق در این بهاره شهروع شهد. نتیجهه تالش

به فو  دلی تکافهل بهه معنهای ای ماتنی بر مفهوم تکافل شد.  منتهی به معرفی سازودار جدید بیمه

امروزی و مصطلح آن متضمن تعاون با یکدیگر جهت برآورده دردن نیهاز مشهترک یعنهی افمینهان و 

 امنیت در ابعاد مصتلف آن است. 

، دشورهای اسالمی به ارائهه خهدما  مهالی شهامل 1990و بصصوص در دهه  1970از اوائل دهه 

آوردنهد. درنتیجهه تعهداد زیهادی موس،ها  آموزشهی و بیمه، براساس ایکام و قواعهد اسهالمی روی 

گران تکافلی، تاسیس و شروع  با نام بیمه  های بیمه اسالمی، پژوهشی در این زمینه و همچنین شردت

ها نه تنها در دشورهای اسالمی و دشورهای با جمعیت باالی  به فعالیت دردند. این موس،ا  و شردت

 دنند.  سترالیا و برخی دشورهای اروپایی فعالیت میا  م،لمان، بلکه در آمریکای شمالی،

های  شردت بیمه خصوصی اسالمی در سرتاسر دنیا وجود دارد. در فو  سا  250در یا  یاضر 

 2004و  2003های  ای در این یوزه در تمهام دنیها مشهاهده شهده اسهت. در سها  اخیر رشد فزاینده

 2015بینهی انهدازه صهنعت در سها   کافهل و پیشای در مورد تعیین اندازه صهنعت ت میالدی مطالعه

دهد دهه بیمهه  ها نشان می ها انجام شد. این تصمین های دریافتی و مشاردت بری،ب میزان یق بیمه

های بیمه رای  برای ورود بهه بهازار تکافهل  ای روبرو شده است و تمایل شردت اسالمی با رشد فزاینده

 افزایش یافته است. 

 

 یريگ نتیجهجمع بندي و 

مانای بیمه بر همکاری و همیاری گذاشته شهده اسهت. در اسهالم ایهن صهنعت از پشهتوانة عظیمهی 

برخوردار است. اگر بیمه بر ماانی دینهی اسهتوار شهود و موضهوعاتی اهون ای،هان و انفها  و ریهم، 

اگهر انهین  نمایند و هم نوعان خود اقدام می موردتوجه و تالیغ قرار گیرد مردم برای رفع مشکال  هم

از اثرا  مطلهوب   از اهداب بیمه قرار داده شود و اعضا   ماارزه با فقر و رفع مشکال  یاصل از یوادث،

عز  نفس و تقویت ماانی هما،تگی و وید  اجتماعی آگاه باشند، به بیمه رغات بیشتری خواهنهد 

ند تاثیر به سهزایی عمل و د،ب رضایت خداو نمود. هرگاه مردم بدانند ده نیت و انگیزة پاک در نتیجة

دارد و بیمه را با ای،اسا  پاک ان،انی همراه دنند، صنعت بیمه از یالت اقتصادی صرب خارج شهده 

آورند. به فور دلی باید گفت در عصر جدید  به بیمه بیشتر روی می  های دینی، و مردم همراه با انگیزه

تواند ماتنی بهر  د  جدید از بیمه میداردردهای اقتصادی اجتماعی زیادی برای بیمه وجود دارد. و م

اصو  اسالمی و براساس مفهوم اساسی تکافل به معنی تضمین مشترک اجهرا شهود. بیمهه و ری،هط 
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دانهد و  های قابل مالیظهه را مجهاز می اساساً با یکدیگر متفاوتند و اصل اسالمی منافع پوشش ری،ط

ی سهو  دههد دهه نتهای  بهتهری را بهرای تواند اقتصهاد را بهه م،هیر مکانیزم جدید بیمه )تکافل( می

ای دهه ایهن  ی دلهی گران به فور خاص و نیز برای جامعه به فور دلی به ارمغان آورد. اما نتیجهه بیمه

ی اسالمی تنها یط اسم اسهت و  ی اسالمی گرفتم این بود ده بیمه جانب از بحا مفصل پیرامون بیمه

ه و درمانا و اصل بحا تغییری به وجود نیامهده و تنها یط پ،وند اسالمی است ده به بیمه اضافه شد

دشد و  میتوان گفت شایه مفهومی مثل بانکداری اسالمی است ده تنها پ،وند اسالمی را به دوش می

 شود.  ای از ماانی اسالمی در آن دیده نمی نشانه
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