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 ،بیمه به غرر تسری .آید می حساب به یمستقل عقد و نیست کدام هیچ ،شود واقع
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 عدم (تسلّم و تسلیم بر قدرت عدم سوم و) احتمالی خسارت مقدار و نوع (عوضین
 در جهات این در غرر تحقق اما .دارد وجود) خسارت وجه پرداخت بر گر بیمه توانایی

، عقد مدت طول در) بیمه موضوع(  حادثه وقوع امکان زیرا .نیست محرز، بیمه عقد
 دلیل، سلم بیع جواز. گذارد می صحه آن بر نیز عرف.  واست عقالیی و ممکن ،محتمل

 عقد در) آینده در خسارت جبران وجود به جهل جهت از (غرر تحقق عدم بر یدیؤم و
 موضوع (خسارات جبران برای، قطعی ۀبیم حقّ تعیین با اساس این بر. است بیمه
 .دکر تنفیذ خسارت جبران از قبل و حال زمان در را عقد این توان می) بیمه
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 لهئطرح مس .1
استقبال جامعه از بیمه  .متولد شد و خود را به فهرست عقود و قراردادها تحمیل کرد بیمه

حقوق و البته فقه و  فضای بیشتری از اقتصاد، ،در پی داشتثیر و دلگرمی که أ تدلیل به
نشان از هیبت  ،ز نفی کامل تا پذیرش مطلقانظرها  ۀطیف و گستر .دکر  مطالبه شریعت

چالش  گزارشی از مواضع فقیهان، .های مختلف داشت بیمه و البته توجه دانشمندان رشته
 ای پاره) 49: 3 ج ،سنهوری (سفهي عقدي را بیمه برخي .کشد موجود را به تصویر می

 اینکه یا) 455: لنگرودی جعفری (دانند  میشانس به وابسته و قمار شبیه را  دیگر آن
این  .)120ـ117: یدسوق( اند دانسته یجب مالم ضمان و ماالیلزم التزام مصداق را بیمه

 فاقد را آن عقود، صحت موانع و قراردادها عمومي شرایطاندیشمندان با نگاه به 
 سنهوري، ( دارنددیدگاهیچنین  سنت اهل فقیهان اکثر. دانند می  الزممشروعیت

 مانند ادله عمومات بر بیمه ۀعرض با اند کوشیده امامی فقیهان اما )40: 3 ج العقد، ةنظری
 عند المسلمون« نبوي حدیث و) 29: النساء (»تجارت ۀآی« و) 1: هالمائد (»بالعقود اوفوا«

 مانند فقهي ۀمعهود عقود انطباق راه از یا ادله سایر و) 404: 5 ج کلینی، (»شروطهم
 فقیهان. کنند حل را آن فقهي مشکل بیمه، عقد رب جعاله بعضاً و هبه صلح، ضمان،
 .اند داده فتوا آن مشروعیت به ،اند بوده مواجه بیمه موضوع از سؤال با که شیعه معاصر

 از و اند دانسته یمستقل عقد را بیمه برخي اند؛ نگریسته »بیمه« ۀلئمس به زاویه دو از اینان
 از برخي و) 61 :نیهمدا ؛548: 2 ج خمینی،  ماما (اند دهکر بیان را بیمه حکم دیدگاه این

 مانند اي شده شناخته و معهود عقود با را بیمه متقدم، عالمان مبانی به توجه با نمعاصرا
: 6 ج خویی،  موسوی( معوّض هبۀ ،)50: ریهمط( ضمان ،)114: منصوری: ـ کن( صلح
 عقد اندراج و آنها از یکي با بیمه تطابق به نظر و اند کرده مقایسه جعاله و) 365 و 364
ای از فقیهان شیعه  پاره .اند داده فتوا بیمه مشروعیت به ،معهود عقود آن از یکي در بیمه

و اکثر علمای اهل سنت، بیمه را با اشکال مهم غرری بودن که همان جهل به وجود 
دیده از بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ زیان(عوضین 

 بر وارده یلاحتما خسارتی مقدار و نوع (عوضین اوصاف به جهل و) گر طرف بیمه
 وجه پرداخت در گر عدم توانایی بیمه(و عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم ) ارگذ بیمه

بیمه بحث و بررسی دربارۀ نظرانی که   فقیهان و صاحببیشتر. دانند می مواجه) خسارت
به استقالل  ،کنندرا واکاوی » هبیم در غرر تحقق جهات و کانام« اینکه از بیش ،اند دهکر

 بخت و ۀکه بر پای اند پرداختهیا عدم استقالل بیمه و تشابه بیمه به قمار و قراردادهایی 
 . اقبال است
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های مختلف  یکی در بیان دیدگاه های پیشین، وجه تمایز این نوشتار از پژوهش
 اند ان به آن استناد کردهادعایش تأیید در نظران بصاح کهاست  ای ادلهمربوط به بیمه و 

 از .سازگارترند سنت و کتاب با که هایی خواهد بودنظر اساس بر نهایی گیری نتیجه نیز و
 در غرر جهات به پرداختن از قبل بیمه، چون عقودی به غرر سرایت امکان دیگر سوی

 تنقیح باب از که دیثیاحا بر آن تطبیق با ،بیمه در غرر ققتح جهات همچنین و آن
توجه به .  بررسی شده است)مانند احادیث مربوط به بیع سلم( شوند می استفاده مناط

 عقال در کنار منابعی چون کتاب و سنت و اعتباربخشی به بیمه ۀعرف زمان حاضر و سیر
 . دیگر این جستار استۀمشخص  ووجه ممیزه ،ی آنیبر اساس اعتبار عرفی و عقال

 مستقل و دارای یعقد بیمه آیا اینکه مقاله یرو   و جدی پیشهمم های پرسش 
 فقهی ۀشد شناخته و معین عقود از یکی با مطابق و مندرج یا ؟ استضوابط خاص خود

 ۀنحو ،چنین است اگر ؟دارد وجود عقود سایر همانند بیمه در غرر ققتح احتمال است؟
 علمی مناط ؟می و محرز استآیا وجود غرر در بیمه حت ؟خواهد بود چگونه آن ققتح
 کار با به توان می آیا چیست؟ ،دکر صحت به حکم آن اساس بر توان می سلف بیع در که

 ؟دانست منتفی را معوض صفات به جهل از ناشی غرر ،بیمه عقددر مناط همانبردن 
 
  بیمهچیستی .2

 معنای ،ن ماهیت آ،معنای بیمه باید ق غرر در بیمه،قر مورد امکان تح بحث دقبل از
 . شودروشن گر بیمه و مسئولیت بیمه  حقّخسارت و خطر،

 
  بیمهۀواژ .1 .2

معنای آسایش و  هامن و بشود که از ریشۀ   گفته می"التّأمین"به آن ربی عدر زبان 
از ریشۀ بیم است و در در فارسی، بیمه . )389 :8 ج فراهیدی، (استاطمینان 
 به دو معناي ترس و »بیم«ن ذکر و معنا شده هاي کهن در آ هایي که واژه فرهنگنامه

 ترس یکی ،ده استکردو معنا ذکر » بیم« دهخدا براي  .)98: وشی فره( خطر آمده است
معناي خطر کشته شدن و  را به» بیمگاه«و » بیم جان«وی . خطردیگریو واهمه و 

  .)4577: 3 ج دهخدا،(داند  احتمال مرگ و محل خطر مي
 
  بیمهاصطالح .2. 2

ترتیب که  ینه ا ب.شود گفته می در اصطالح، به ضمانت مخصوصی از جان یا مال بیمه
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شود تا در صورت اصابت  هانه مبلغی به شرکت بیمه داده میمثالً برای شخص یا مال، ما
در .)4588 :2 ج دهخدا، (رداخت کندنی را پی مبلغ مع،خطر به جان یا مال، شرکت

است که شخص هرگونه خطر،   بیمه عملي «:ه استبیمه چنین تعریف شد فرهنگ عمید،
 با پرداخت معیني به ، شودمال او وارد یا  به جان  است  زیان و خسارتي را که ممکن

 او  بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به این کار  هاي مخصوص ها یا بنگاه  شرکتعهدۀ
گستان ایران، بیمه را فرهن. )409 :1 ج عمید،(کننده غرامت او را بدهد   بیمه،رسید

بیمه عملي است که اشخاص با «: ده استکرده و آن را چنین تعریف اصطالحي بانکي شمر
گذارند و  دیگري مي ۀ یا سرمایه یا جان خود را به عهدمسئولیت کاال پرداخت پولي،

برای  هرچند .)4588: 2 ج دهخدا،(ردازد ر زیان را بپکننده در هنگام زیان باید مقدا بیمه
 7/12/1316ب و قانون بیمه مص یکۀ ماد در تعریف مندرج،ذکر شده فوقبیمه تعاریف 

کند در ازای  ت که به موجب آن یک طرف تعهد میبیمه عقدی اس« :ستوافی به مقصود ما
پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را 

، وجهی را که گذار طرف تعهد را بیمه ،گر متعهد را بیمه. بپردازدنی ی معجبران نموده یا وجه
 .» موضوع بیمه نامند،شود و آنچه را که بیمه میحقّ بیمه  ،پردازد گر می ار به بیمهذگ بیمه

 
 معنای خسارت و خطر در بیمه. 3 .2

گر در  تحقق امري که بیمه، خسارت عبارت است از وقوع خطر یا ای در اصطالح بیمه
واقعه و پیشامدي است توان گفت  میباشد یا  د بیمه، متعهد جبران عواقب آن ميرارداق

 عبارت از اتفاق و ،در بیمه خطر اصطالح .شود گر مي د اساسي بیمههکه موجب انجام تع
هد و منجر د رخ مي ، نامعین البته نزدیک ویایا پیشامد احتمالي است که در زمان دور 

 .)1157: 7 ، جزء2 ج ری،سنهو (شود ار ميذگ به پیدایش ضرر به بیمه
 

 گر  بیمه و مسئولیت بیمهحقّ. 4 .2
 در جر مندۀگون کند آن را به  تعهد ميارذگ یمه، عبارت است از مبلغي که بیمه بحقّ

 .پرداخت شود صورت اقساط  یا بهکجا بیمه ممکن است یحقّ .گر بپردازد  به بیمهقرارداد
و جبران گر  ار در مقابل تعهد بیمهذگ  که بیمهاست» ضيعو« بیمه در واقع همان حقّ

 ، ایرانۀ قانون بیم19 ۀبرابر ماد. )18ـ17 ۀقانون بیمه، ماد (پردازد خسارت احتمالي مي
بالفاصله قبل از حادثه با  ،گر عبارت است از پرداخت تفاوت قیمت مال مسئولیت بیمه

اصل نه تنها عامل تضمین صحت عقد این  .قیمت باقیمانده و بالفاصله پس از حادثه
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زماني معتبر  یمهیک قرارداد ب .هم هستن خسارت که راهنماي مسئوال بل،بیمه است
ار ذگ  عقد بیمه باید براي بیمه.ته باشدداشوجود   در آناي  بیمه عقالییاست که نفع

و ست ا بین رفته آن از رکن اساسي صورت، در غیراین، اي داشته باشد فایده و نفع بیمه
گر  تواند بیمه اري نميذگ  عقالیي هیچ بیمه واي بدون اثبات نفع بیمه .شود بیمه باطل مي

 .دشون در مورد ادعایش برخوردار د و از قدرت و نفوذ قانوکن ملزم ،را به اداي تعهداتش
 
 یک عقد ۀمثاب بهبیمه  .3

 آیا این ؟طی باشدای دارای چه شربایداین عقد  ؟تلقی کردتوان بیمه را یک عقد   آیا می
 قانون مدنی عبارتست از 183 ۀ مادبر تعریف عقد بنا ؟خیر هست یا شدنی عقد فسخ

نمایند و مورد قبول آنها یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهّد بر امری «
کند، باز این اقدام  فردی ۀکه شخص حقیقی یا حقوقی، تطوّعاً به بیم در صورتی .»باشد

 ،شود شده پرداخت می پذیرش وجهی که در قبال خسارت به بیمه زیرا ؛مه، عقد استبی
هم  از سوی دیگر .شود حسوب می این تأمین است و این خود عقد مف بر قبولقمتو

اً  قانون بیمه، عنوان عقد صراحت1 ۀدر مادهم  شود و  مي بیمهشامل ، عقد عرفیتعریف
کند  موجب آن یک طرف تعهد مي ي است که بهبیمه عقد«:  ذکر شده است آندر تعریف

 در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارات ،در ازاي دریافت وجه یا وجوهي از طرف دیگر
 .»وارده بر او را جبران نموده یا وجه معیني بپردازد

 

 عقد شرایط صحت وارکان . 1 .3
 و نیز 216، 215، 210، مواد 196 تا 192، مواد 190ۀ دبر اساس قانون مدنی ایران ما

اهلیّت دیگر  از دو طرف عقد و) توافق(قصد و رضا : ز عبارتند ا ارکان عقد19ۀ د ما4بند 
 قانون 3 ۀدر ماد دلیل همین به .وجود موضوع معینو سوم ) بلوغ، رشد و عقل (طرفین

اریخ انعقاد  ت.1: طور صریح قید شود هامور بنامه باید این  در بیمه:  استبیمه آمده
 حادثه یا خطری که عقد بیمه .4 ؛ موضوع بیمه.3 ؛گذار بیمهگر و   اسم بیمه.2 ؛دادقرار

 ده میزان تع.7 ؛ حقّ بیمه.6 ؛ ابتدا و انتهای بیمه.5 ؛ است عمل آمده همناسبت آن ب به
 .گر در صورت وقوع حادثه بیمه

ل موضوع بیمه ممکن است ما«: گوید  موضوع بیمه ميدر موردانون بیمه  ق4 ۀماد
میزان و  .»...قي اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالي یا هر نوع مسئولیت حقو ؛باشد

 معین باشد، البته در در عقد بیمهباید گر نسبت به پرداخت خسارت  مقدار تعهد بیمه
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شده  تي بر بیمهگونه ملتزم شود که هر خسار گر این مورد پرداخت خسارت چنانچه بیمه
امام ( کند  کفایت می،ا ملتزم به رفع آن هستمن هستم یدار آ وارد شود من عهده

 مشروعیت جهت آن است ای، یکی از شرایط صحت هر معامله .)527 :2 ج خمینی، 
شود و مقصود اصلي و  معامله ميدادن ي که موجب انجام انگیزه و علت .)2: 2 ج ،محقق(

براین بستن هر بنا. دارد  جهت معامله نام،شود ه معامله براي نیل به آن واقع ميهدفي ک
منظور و هدف غیرقانوني و نامشروع و رواج فساد و خالف  اي که به گونه قرارداد بیمه

کلي   مغایر با روح  د و اهدافي شو انجام) نظم عمومي(اخالق و منافع و مصالح جامعه 
 .دشو  باطل و بالاثر تلقي مي،اشته باشدجامعه د

 
 قد  عۀمثاب بهبیمه های  ویژگی 2 .3
از عقود عمر  ۀ بیمه استثنایتمام اقسام بیمه ب قانون بیمه، 185 ۀ طبق ماد.موزل. 1. 2 .3

 عقد یبا انشا .، دو تعهد و التزام متقابل نسبت به یکدیگر دارندیعني طرفین عقد .الزمند
 و دیگری ار به پرداخت حق بیمهذگ التزام بیمه یکی :آید ، دو التزام متقابل پدید ميبیمه

 .)1139: 7، جزء2 ج سنهوری، (اي بیمه ۀگر به پرداخت خسارت یا سرمای تزام بیمهال
متعارف بوده  موجود و ، که در عصر شارعآن است» عقد معین« .غیرمعین. 2. 2 .3

 شارع، رسمیت شرعي یافته و احکام و آثار تعهدات آن نیز بیان شده یو از طریق امضا
 وجود نداشتندلیل  عقد بیمه به .اجاره و نکاح ، بیعمانند عقد .دارد فقهي ۀو پیشیناست 

 آید شمار مي ه عقود غیرمعین بۀ زمردر بودن،  نوعلت بهنیز  و  شارع و پس از آنزماندر 
 .)143 :جزء اول زراء،(

شود که  قي، عقد احتمالي به عقدي گفته ميدر اصطالح حقو. احتمالي. 3. 2 .3
عقد، براي طرفین عقد یا یکي از آنها ی صول اثر انشا ح اما.طرفین آن تعهد متقابل دارند

توان آن   عقد، نميیگي دارد و در حین انشا بست و وقوع حادثهحتمي نیست و به اتفاق
 منوط به ،ارگذ  آن به نفع بیمهیگر و ایفا  فعلیت یافتن تعهد بیمه.ردکعیین را تحدید و ت

، 2 جسنهوری، (عین است  تحقق آن نامعلوم و ناماي است که محقق شدن حادثه
 اگر .باشد  احتمالي شرط است وقوع خطر ،بیمه موضوع در مورد. )1140 و 7:1139جزء

 عقد، انعقاد  نباشد یا در هنگام   در آن محتملمنعقد شود که خطر بیمه روي موضوعي
 .)26 :قسطو(است   باطل بیمه  عقد،باشد  محقق شده خطر
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 حقّ فسخ  .3. 3
گذار  گر حقّ رجوع به بیمه ، بیمه دیدگاه بنا بر یک.ود دارد، دو نظر وجدر مورد حقّ فسخ

به پیشنهاد یا اذن بدهکار، پرداخت دین  در باب ضمان دین، اگر فردیچرا که ، را دارد
 خمینی،امام (به بدهکار را دارد ضامن پس از پرداخت دین، حقّ رجوع  ضمانت کند،را 
به ار گذ معاوضی است و در ازای تعهد بیمهعقدی  بنا بر نظر دیگر، بیمه). 23 :2 ج

یک  به پرداخت خسارت قرار دارد و هیچ) گر بیمه( طرف مقابل تعهد ،پرداخت حقّ بیمه
معوض است که بنا بر  غیرۀ مانند هبنبهاز این ج. رندمعموالً قصد هبه به یکدیگر را ندا

در این مورد  .)102: 5  ج،نجفی( شود محسوب میعقد  ای، چنین هبه ر مشهورنظ
های دیگر تفاوتی ندارند و باألخره تحقق تأمین یا به  های مسئولیت مدنی با بیمه بیمه

دلیل   و به از این نظر کامالً شبیه ضمانو  داردله نیاز  غریم، یا به قبول مضونٌپذیرش
،  قانون مدنی10 ۀبر اساس ماد. استراء االج یم غارم الزملزوم و قاعدۀ الزّع ۀقاعد

 در صورتی که مخالف ،اند کرده ت به کسانی که آن را منعقد قراردادهای خصوصی نسب
یک از طرفین،   برای هیچعقد بیمه، عقدی الزم است و بنابرین.  نافذ است،قانون نباشد

 ).609: 2 خمینی، ج امام(  وجود نداردصورت اقاله همگر ب ،حقّ فسخ
 
 استقالل عقد بیمه. 4 .3

 ۀشد  است یا اینکه مندرج و مطابق یا یکی از عقود معین و شناختهیقلآیا بیمه عقد مست
امکان دارد  و معتقدند اند دادهمطابقت  ،فقهی است؟ برخی از فقها عقد بیمه را با صلح

نسبت  شمول آن و  صلحمشروعیت دلیل و از اطالقِشود ح انجام  در قالب صلعقد بیمه
 ).114:  منصوری؛93: حسین حلّی( اقع صلح است که بیمه در واند  نتیجه گرفته،به بیمه

 برتسالم و تراضی طرفین عقد،  ،عقد صلحکه  چرا، پذیرند طباق را نمین این اای عده
: 1 خمینی، ج امام  (زی جز اینهاستتملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چی

مه یا موضوع آن، به که در بیمه چه بسا طرفین عقد، در پرداخت حقّ بی ، در حالی)516
الزم  به نزاعصلح نزاع برسند و تسالم و تراضی از بین برود و بنا بر نظر فقها، مسبوقیّت 

 ).173 :4 ، جشهید ثانی(نیست 
 خویی،  موسوی(صحیح است   باشد معوضۀنحو هب  بهبیمهاگر  که دیگر برآنند بعضی

کند تا در  هبه می  شرکت بیمهحقّ بیمه را بهار گذ بیمه که  ترتیب ینه ا ب.)364: 6 ج
بیمه در صورتی صحیح یعنی  .دشول مت، شرکت بیمه آن را متحصورت بروز خسار
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: 6 ج خویی،  موسوی (. شود و حقّ بیمه به قصد هبه پرداختواقع که به قصد هبه است
تواند شرط کند که متّهب در عوض هبه، امری را با او مصالحه  عقد هبه، واهب می در .)365

حسین ( ب باشد متهّ فعلشایدعوض هبه  دیگر  سخنبه ).52: 2 خمینی، جامام (د کن
در صورت بروز  ب که در عوض هبه، متهّکند شرط تواند میواهب رو   از این)39 و 38: حلّی

برخی از این . )نحو ضمان بته نه بهال( دشومتحمل پرداخت خسارت  ،خسارت برای واهب
به ار ذگ معاوضی است و در ازای تعهد بیمهعقدی   بیمهیل که به این دل،توجیه راضی نیستند

قرار دارد و از دیگر سو گر به پرداخت خسارت   تعهد بیمه از یک طرف،پرداخت حقّ بیمه
معوض است که  غیرۀمانند هبه نبه از این ج.یک معموالً قصد هبه به یکدیگر را ندارند هیچ

 .)582: لنگرودی (شود میمحسوب عقد  ای چنین هبه ،ر مشهوربنا بر نظ
ترتیب که  ینه ا ب. است آن شمرده شده ضماندر عقودی که بیمه، مندرج هاز جمل 

 مضمون ،شده  له و چیزی که بیمه  مضمونٌ در حکمِارذگ بیمه،  استشرکت بیمه، ضامن
د به پرداخت مالی که هتعقدر مشترک تعاریف فقها از ضمان، عبارتست از . خواهد بود

 دیگری ۀ است و ضامن بعد از پرداخت ذمه به ذمه است و نقل ذمیص دیگرشخ ۀدر ذم
در ). 38 - 34: حلّی حسین ؛113 :4  ج،شهید ثانی(دهکار را دارد حقّ رجوع به ب

ار به او گذ ای که بیمه  که در ازای حقّ بیمهگر متعهد شده است  در بیمه، بیمهکه حالی
. کندجبران ) ای که باشد به هر اندازه( ذیل موضوع بیمه را  خسارات،هکردپرداخت 

 ضامن کهطور  یعنی همان) 50: مطهری(داند  ان جریره میشهید مطهری بیمه را ضم
گر،   بیمهنیزدر بیمه  ،کند تقبل می )ای که باشد به هر اندازه( پرداخت دیه را ،ریرهج

بر  ،یدگاه پیشیناشکال وارد بر د. پذیرد می) ای که باشد به هر اندازه(مقدار خسارت را 
 امکان دارد هرچنداین است که ها   نقض و ابرامۀ نتیجبنابراین.  نیز وارد استانگارهاین 

عقد بلکه ، ت نیسمکدا  هیچ، واقع شود معوض یا ضمانۀصورت صلح یا هب هبیمه ب
و احتمالی اند  کرده بر استقالل عقد بیمه تأکید برخی از معاصران نیز . استیمستقل

 .)61: همدانینوری (د ندان ز ارکانش میابودن را 
 
 ی شدن غرر  احتمال وامکان .4
آیا امکان تحقق که دهد  خود را نشان می، این سؤال بیمه  بودن و استقالل از اثبات عقدپس

 پاسخ به چند پرسش ،این سؤالیافتن پاسخ  ۀالزم ؟خیرغرر در عقد بیمه وجود دارد یا 
 بیمه هم سرایت مانند  دیگرعقوده عقد بیع است یا به بوط بآیا غرر فقط مر :دیگر است

 ؟  خواهد بودکند؟ با فرض سرایت غرر به عقد بیمه، امکان تحقق غرر در آن به چه نحوی می
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 دیگرد و سرایت به عقیا به بیع اختصاص، غرر. 1 .4
ن  عقودی چوبه و ردای فراتر از بیع دا به عقد بیع است یا اینکه حیطه آیا غرر مختص

به تبیین نکته بررسی و تتبع در چند ؟ کند می سرایت )ن استیکه از عقود نامع(بیمه 
 .کند کمک می لهئمس
 
 علم به مقدار مبیعوجوب و لزوم . 1. 1 .4

دلیل اضافه بودن   مشتري بهۀ است و آنچه که در ذمالزممقدار مبیع و علم به دانستن 
شود؛ یعني   موجب بطالن عقد مي،اشد ثمن ب زیادیعلت  فروشنده بهۀمثمن یا در ذم

صل عقد  مبطل اچنیناکل مال به باطل است و هممصداق  .هم فاسد است و هم مفسد
 اسبابیکي از  .)271 :1 ج ،ثانی شهید(شود  که در آن غرر محقق ميدلیل این به، بیع

ه کند ک  فرقي نمي. جهل به وجود مبیع است،اي ن عقد در معامالت و عقود معاوضهبطال
 مال در خارج دنبومناط بطالن،  .شود یا نشودب مجهول، در آینده محقق این مبیعِ

 حر ؛44 :7 ج، شیخ طوسی (است در خارج  وجود مال جهل طرفین بهبلکه ،نیست
 متعاقدین، نسبت به اصل وقوع حادثه و نوع و نیزدر عقد بیمه  .)61 :13 ج ،عاملی

 بنابراین بیمه از عقودي . جاهلند،ق بشودقمیزان خسارتي که قرار است در آینده مح
 .باشد غرر تحقق  بسترشاید آسیب غرر در امان نیست و از نبهاین ج از است که

 
 نهی از اکل مال به باطل. 2. 1. 4

 بینکم التأکلوا اموالکم «عبارت ، سوره نساء29 ۀآی درتقد است مه طباطبایي مععال
 سببکند که نه فقط   از معامالتي نهي مي قید بالباطل،با در نظر گرفتن» بالباطل

منجر  جوامع به هالکت و فساد  وهم هستسعادت جامعه نیست، بلکه زیانبخش 
 ،طباطبایي (و معامالت غرري)  و قمارویربمعامالت مثل ( مانند معامالت باطل شود؛ مي
ر هر غرر دشاید بنابراین معامالت غرری، مصداق اکل مال به باطل است و  .)475: 4ج 

 .از جمله بیمه ایجاد شودو عقدی 
 
  حدیث مشهور نبویاطالق. 3. 1 .4

  قاعدة غررت برای حجیّترین منابع روایي شیعه و سني مشهورترین روایتي که از مهم
روینا  ده است؛شنقل ) ص (پیامبر  ازکه بودههمان حدیث مشهور نبوي  ،شده استناد
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 :رنهي عن بیع الغر) ص(  اللّه  رسولأنّ: بن محمد عن ابیه عن آبائه عن جعفر
 .)330: 12 ج، عاملی حر ( غرري نهي فرمودبیعاز ) ص(پیامبراسالم

طور مکرر نقل شده است  هي بناین حدیث در منابع روایي و اجتهادي شیعه و س
نهي النّبي  تعبیر او در اکثر منابع ب) 15 :3 ج ،قطني الدار؛ 532 :3 ج ،الترمذي: نک(

 ؛67: 5  جالمختلف، عالمه،(دودي ع و تنها در منابع م نقل شده استررعن بیع الغ
 ذکر  بیعحدیث بدون لفظشیخ طوسی،  »خالفال « همچون)17: 10 ج ،الفقهاءةتذکر

 .)56: 3 ج شیخ طوسی،( شده است
دلیل ارسال و مجهول بودن برخي از راویان آن، از نظر دانشمندان  این روایت به

:  انصاري؛29: نراقي (شود محسوب مي» ضعیف«  اصطالحدردارد و شیعه اعتبار زیادي ن
کن هرگاه روایتي طبق ل) 27: خمیني، فقه اهل بیت امام  ،386: 22  نجفی، ج؛185

موازین علم درایه و حدیث ضعیف باشد، ولي بیشتر فقیهان طبق آن فتوا صادر کرده 
قاعدة انجبار ضعف  (برانتواند ضعف سندي روایت را ج باشند، عمل و فتواي آنان مي

رت عبا .)379 :1  ج،ینيی نا،386: 22 ، جنجفی ( پذیرفتنی کندروایت راو  )حدیث
 بیع ۀ کلمۀآیا اضاف .»الغرر«و » بیع«: مرکب است واژهشده از دو  در حدیث یاد» الغرر بیع«

 موصوف به ۀ مصدر به مفعولش است یا از نوع اضافۀبه غرر در حدیث، از نوع اضاف
 : آن دو نظر وجود داردۀو نوع اضاف» الغرر بیع«در مورد ترکیب  ت؟صف

 مفعول ،»الغرر«صورت  که در این) معناي خریدن و فروختن به( بیع مصدر است )الف
براین معناي عبارت چنین بنا. )227 و 224: العقد ةنظریسنهوري،  (شود آن محسوب مي

دن کر و به تعبیر حقوقي، معامله خرید و فروش چیزي که در آن غرر باشدکه  شود مي
 شمول غرر ۀصورت دایر  در این.مبیعي که در آن غرر وجود داشته باشد، نهي شده است

 ج، نجفی(مربوط خواهد شد  بیمه هم مانندی شود و به عقود معاوض فراتر از عقد بیع مي
 صورت ندر ای. صفت آن است» غرر«در این عبارت، موصوف و » بیع «)ب ؛)378: 22

بیع (بیعي که موصوف به غرر باشد، نهي شده است از  :خواهد شدچنین معناي عبارت 
 بیعي است که در آن ناظر بهر، حدیث تنها فسی با این ت).بیع غرري= موصوف به غرر 

  این،روایت  مورددر دیگر ۀنکت .شود نميی  سایر عقود معاوضشاملشود و  ق ميقمح غرر
 ظاهر له ماکلّ: اللغة الغررفي«: اند  معنا کردهچنینر را  غر آن،در ذیلناقالن که است 

شیخ ( »الصفة ومجهول الحصول مجهول هو کلما: االصطالح في و. مکروه وباطن محبوب
داشتنی  تدوس خوشایند و لغت چیزی است که ظاهرش، غرر دریعني .)55 :3 ، جطوسي

 که نسبت به رسیدن نددر اصطالح هر چیزی را گوی .ناخوشایند باشد درونش باطن و و
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 عام است که  لفظ کل،.وجود داشته باشدجهل های   و نیز به ویژگیو قدرت بر تسلیمش
مشخصات  هم نسبت به ، در بیمههعالو بهشود،  میشامل هر عقدي مثل بیمه هم 

ست ا که قرارای هزینه و هم نسبت به مقدار جهل وجود دارد ارگذ  بیمهخسارت احتمالی
یعنی .احتمال دارد  نیزنتیجه آنکه غرر در بیمه . بپردازدل جبران خسارتگر در قبا بیمه

 .مبتالی به غرر شود ممکن است بیمه،
 

 کم و زیاد شدن مثمن  .4. 1. 4
انّه سئل عن بیع السمک في اآلجام، واللبن في الضروع و الصّوف علي ) ع(ن عن امیرالمؤمنی«

 ، جنوري (»جهول غیر معروف یَقِلُّ و یکثر و هو غررهذا کُلُّه الیجوز النّه م: ظهر الغنم، قال
 خرید و فروش ماهي در نیزار و شیر ندوشیده و ۀدربار) ع (از امیرالمؤمنین علي .)235 :13

ها جایز  کدام از این خرید و فروش هیچ«: پشم بر گوسفند سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند
کالم حضرت  از .»غرر استاین شوند و   مینیست؛ زیرا آنها مجهول هستند، کم و زیاد

 از عقودي است که در زیرا بیمه ، محقق شودنیز غرر در بیمه توان فهمید که ممکن است می
میزان خسارتي که  یعنی .شود کم و زیاد مي )گذار بیمه به شده مقدار خسارت وارد(مثمن آن 

 . شود یت پرداخۀ از حقّ بیم یا بیشترکمتر شاید ،رسد ار ميگذ به بیمه
 
 عدم قدرت بر تسلیم معوّض  جهل به میزان خسارت و .5

 ،مراد از غرري که از آن نهي شده«: گوید صاحب جواهر در تبیین معناي غرر چنین مي
مطلق  نه اینکه مراد، .خطر و آن هم از جهت جهل به صفات مبیع و مقدار آن است

زیرا در . شودبسلیم و تسلّم آن خطر ناشي از جهل به وجود مبیع و تشامل خطر باشد تا 
 .جایز است شود و حال آنکه بیع کاالي غایب حاصل مي ، خطر ضرورتاً،بیع کاالي غایب

خصوصاً مانند بیع آنچه در دریاست و یا بیع میوه قبل از چیده شدن و محصول 
 .باشد  نميایمن بنابرین از خطر جهل منسوب به دریافت کاال. کشاورزي قبل از درو

 ،الوه این ضرر با دادن حقّ خیار به مشتري در صورت عجز فروشنده از تحویل کاالع هب
ه  بشایدصاحب جواهر، غرر نظر   مبنایبر .)388: 22 ج، نجفی (»باشد قابل جبران مي

ار ذگ یمهار از میزان خسارتي که قرار است به بذگ گر و بیمه  بیمهزیرا .سرایت کند نیزبیمه 
 و  مبهم،اي که قرار است در آینده اتفاق بیفتد  حادثههم .دارند خبر ن،در آینده برسد

 . مجهول است،کند پرداخت می گر در قبال آن م میزان خسارتي که بیمه و همعلومنا
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 رایحقیقتاً خطر ناشي از عدم حصول کاال ب« :تابد این دیدگاه را برنمی ،شیخ انصاری
 .شود می مبیع و مقدار آن ناشي تر از خطري است که از جهل به صفات  بزرگ،مشتري

 خصوصاً که . صاحب جواهر وجود ندارد نظرین هیچ وجهي براي تقیید لغت بر اساسابنابر
خطر تسلیم کاال در میان فقها شهرت دارد از جهت ) بیع ثمار و زراعت(دو مثال ذکرشده 

 شیخ ایمبنبر اساس . )178: 4  جانصاري،شیخ ( » خطر مربوط به صفات کاال از جهتنه
اي که  داند در قبال حقّ بیمه ار نميذگ  بیمهزیرا، رر به بیمه حتمي است سرایت غ،انصاري
 رایجبران خسارت بچرا که  .خیر چیزي به او برسد یا است قرار آیا ،گر مي دهد به بیمه

 ،د و اگر چنین نشودشو به وي وارد ) موضوع عقد( ست که خسارتار در صورتي اذگ بیمه
 .  معلق خواهد بود،ارذگ سلیم معوّض به بیمهت  و در نتیجهرتجبران خسا

 
 عقد  ۀ نتیجابهام .6

 .)9: 3 محمود عبدالرحمن، ج(اند  دانسته همستورالعاقب ماکانمعنای  برخی غرر را به
طور  هتوان ب یعني غرر مربوط به هر چیزي است که آخر و عاقبت آن پوشیده است و نمي

هر چیزي که در وجود و «:  معتقد استقیم ابن. میم گرفتقطع و یقین دربارة آن تص
اي  چرا که چنین معامله . استاز بیعش نهي شده ،شک باشد) شدر بود و نبود (عدم آن

همان حکم قماربازي است و در قمار هم ما  ، میسر است و حکم آن واز جنس قمار
 »رسیم سیم یا نمير شود و به چیزي مي شود یا نمي دانیم که مالي عائدمان مي نمي

 آن بر متعاقدین مبهم ۀبیمه عقدي است که نتیجبنابراین  .)334: قیم الجوزیهال ابن(
 مۀحقّ بیداند  ار نميگذ  بیمه.تردید وجود داردرت و وجود معوض، است و در وقوع خسا

  .خیرآورد یا  همراه مي  بهنفع عقالیی  وسود  برای اودر طول مدت عقد، پرداختی،
 
 در اسالمی اصول مبنایي عقود تملیکي و معاوض له از منظرئ نگاه به مس.7

  شاید، در فقه و حقوق اسالمیي عقود تملیکي و معاوضی و زیربنایاساس اصول برخی از
 :شاخصی برای داوری دراین زمینه باشد

 شدن ارهاي دا اسالم تمام راه :اصل تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد. 1 .7
لِ «:کرده استیرقانوني را مسدود بالجهت و غ باطِ کُمْ بِالْ مْ بَیْنَ کُ والَ مْ وا اَ لُ أْکُ  :النساء(؛ ...التَ

مردم را به اجراي عدالت اجتماعي و  .»اموال یکدیگر را به باطل و به ناحق نخورید) 29
سْطِ «: ده استکراقتصادي دعوت  الْقِ وامینَ بِ وا قَ ونُ وا کُ هَاالَّذینَ امَنُ یُّ اي ؛ )135: ساءالن(یا اَ

در کنار این اصول، اصل . »کنندگان به قسط و عدالت باشید آنان که ایمان آوردید قیام
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زیرا هدف . م مصلحت جامعه بر مصلحت فرددوجود دارد؛ یعني تق» ها مصلحت انسان«
اي براي رشد هرچه   سعادت اجتماعي است که خود مقدمهانظام حقوقي اسالم، همان

 .)87: 13 طباطبایی، ج(شود  حسوب مین آنان به سعادت ابدي مبیشتر افراد و رسید
هاي حقوقي با عناوین  این اصل که در نوشته :اصل عدم استیفاي نامشروع. 2 .7
  و»دارا شدن غیرقانوني «؛»دارا شدن غیرعادالنه «؛» بدون جهتۀاستفاد« مانند یدیگر
  ت عمومي دیوانیأراري ه اص3801 ۀرأي شمار: ـ نک ( آمده است»استیفاي نامشروع«

 .)کار رفته است به»  بالجهتۀاستفاد«ت . ق319 ۀ و در ماد7/11/1349 کشور عالي
اي گوناگون اخالقي و اجتماعي ه گمان براي نفوذ قرارداد، شرایط و محدودیت بي

 شخص باید بر مبناي یکي از اسباب قانوني از مال  دیگرعبارت بیني شده است و به پیش
 عقد فاسد ۀدر نتیجآنچه رو  از این .ري منتفع شود یا حقي را تملک کندیا کار دیگ

  .، استیفاي نامشروع استایددست بی به
 عدم .مشروعیت ندارد  در اسالمیضرر حکم :اصل عدم مشروعیت ضرر .3. 7

 خود را نشان  اجراي قانونۀ مرحلدرگذاري و هم  قانونۀ مرحلدرشروعیت ضرر، هم م
  وجود ضرر در»االسالم الضرر و الضرار فی «با عبارت معروف خود) ص (مرسول اکر. دهد می

حکایت  انشاي قوانین ۀز مرحلطور که ا بنابراین همان . را منتفی دانستند تشریعۀمحدود
 مانند( طور در مواردِ خاص روابط اجتماعي مردم با یکدیگر، آنجا که عملي دارد، همین

  .گرفت نخواهد قرار  شارع امضاي مورد د،منجر شو دیگري  اضرار فردي به   به)غرري ۀ معامل
صاحب  : تنازع و تغابن،ي تشتتجا ه تعیین و تجاذب ب،اصل انضباط. 4 .7

شود که بناي شرع بر از بین بردن اختالف و  از روش شارع استنباط مي«: گوید میعناوین 
است که موجب از اموري » غرر«منازعه و قطع تجاذب میان مردم است و بدون شک 

 این نزاع از بین ۀکند که ریش شود؛ پس روش حکیمانه اقتضا مي اختالف و مشاجره مي
سلم فیه؛ مو اعتبار االنضباط في ال«: گوید  شیخ انصاری در تأیید می.)268 :اي مراغه (»برود

)  سلفۀدر معامل(فیه  ؛ در مورد مُسْلَم»النّ في ترکه مظنّة التنازع والتغابن و نحو ذلک
 تنازع و ۀمعین و مشخص کردن معتبر است؛ زیرا معین نبودن و مشخص نکردن آن، زمین

 .)192 :2 انصاري، جشیخ  (آورد را پدید مي) همدیگر را مغبون کردن و فریبکاري(تغابن 
  ج،مغنیه( »الضرر معه الیؤمن عمل الغرر أن« : فرمود)ع( امیرالمؤمنیناز سوی دیگر 

 این در موردصاحب جواهر . یستایمن ن ي است که از ضررعمل یعني غرر؛ )127 :3
جامع تمامي آن چیزي است که ، اند  که امیرالمؤمنین فرمودهااین معن«: گوید حدیث مي
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 که ای املهعمرو هر  از همین .)24: 22 ج، نجفی (»اند اهل لغت و فقه در معناي غرر گفته
 . در آن غرر وجود داردزیرا .است باطل ،د نباشی و امنیتِ خاطرایمن در آن از ضرر،

 نیزبیمه شاید توان گفت که   مي)ع( شده و کالم امام علی  در نظر گرفتن مبانی ذکربا
ممکن است چرا که  .یستندمتعاقدین در آن از ضرر ایمن نزیرا  . غرر بشودمجرای تحقق

ار ذگ رت به بیمهگر در ازاي جبران خسا اي باشد که بیمه که حقّ بیمه بسیار کمتر از هزینه
ار وارد ذگ به بیمه) موضوع عقد( خسارتي در طول مدت عقد، هیچچه بسا پردازد و  مي

 . از حقّ بیمه باشدکمتر ،آن ۀای ناچیز باشد که هزین  به اندازهد یا خسارتشون
 
  بیمه احتمالی غرر درتحقق ۀنحو .8

ال ؤ ساین اینک ،کند مییت  به عقود نامعینی مانند بیمه هم سراعد از اثبات اینکه غررب
 غرر با ۀرابط؟  امکان تحقق غرر وجود دارداز چه جهاتی ،عقد بیمه در  کهآید پیش می

 ؟ استبیمه به چه شکلی 
 
  در طول مدت عقد جهل به جبران خسارت. 1 .8
  شیء معدومۀحکم معامل. 1. 1 .8

و در زمان حال وجود  هرچند که فعالً ،ز استیاشیا در زمان حال جا ۀبیع نسبت به هم
 امکان یاد وجود داشته باشند و البته به شرط اینکه اشیا در زمان موع.نداشته باشند

اگر امکان تحصیل این معدوم در  .ی باشد، ممکن و عقالیوجود این اشیا در آن زمان
 اما .نزد بایع موجود نباشد هرچند که فعالً، ت بیع صحیح اس،آینده وجود داشته باشد

 ، مذکورتوصیف با .بیع باطل است ، باشد و نامعلومء مجهولن امکان برای آن شیاگر ای
 تحت موضوع ۀ چرا که امکان وقوع حادث.نیسترز مح عقد بیمه غرر در ،نبهاز این ج

 .کند یید میأ را ت این مطلبنیزی است و عرف یدر طول مدت عقد، ممکن و عقال بیمه
که امکان وجود آن در  هرچند ، قبول ندارداً مطلق را شیء معدومۀادریس، معامل ابن

عقد بیمه از ادریس  ابننظر بر مبنای  .)290: 2 ادریس، ج ابن( عرفاً محرز باشد ،آینده
ن به  شیء معدومی است که از آبر  چرا که معامله،. غرری باشدشاید هم منظراین 

زیرا  ،ایشان استدر مستند ادریس  ابن اشکال اما. شود جبران خسارت محتمل تعبیر می
، شاذّ بودندلیل   بهواست  کردهسنان نقل   که شیخ از ابنکند مید ناتبه خبر واحدی اس

ادریس معامله با آن  آنچه ابن دلیل دیگر اینکه .)131: 5 عالمه، ج( شود به آن عمل نمی
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ی است که یب و نه مربوط به اموال غاشدنی  نه مربوط به اموال مشاهده،را قبول ندارد
طعی  و نه امکان قشوند ه می که نه مشاهدهستنداموالی لکه ب ،ت معامله را دارندیالحص

 چنین ۀ که معاملطبیعی است .است ممکن اً و عادتاً در آینده عرفنها برای آ یافتنوجود
 امکان تحقق خسارت اما در بیمه .)131: 5 عالمه، ج(باشد داخل در بیع غرری  ،اموالی

 .استن خسارت، عرفاً و عادتاً ممکن یجه جبراو وقوع حادثه و در نت
 یاشیابیع ای که  عموم ادله افزون بر آن است و اصل بر جواز که بوده اینحق ا ما

بنابراین  .شود  هم میشامل موضوع بیمه داند،  را جایز میت تحققیقابل  و دارایمعدوم
 صحت نتیجهدر  .تحقق و ایجاد شیء مفقود است مانع  هم مقتضی موجود است وهم

 مورد این است که بیع به  مقتضیوجود .)131: 5 عالمه، ج( شود این نوع بیع، ثابت می
 ،ز است جاینظراز همین   خودش واقع شده ولای اهلیت و در محفرد دار از طرف نظر

مورد نیاز و حاجت ) بیع سلف(ها   این نوع بیعینکهدلیل دیگر ا .های دیگر  بیعمانند
با  مسلمین است و ای عسر و حرج برموجب ،بر عدم جواز بگذاریماگر اصل را  .است
مانع یا ست که  ااین  مانع و فقدانِاما دلیل نفی . نیستسازگار  نفی عسر و حرجۀقاعد

 بیع  چرا که.معامله است که این اشکال وارد نیست عدم تعیین زمان خاص برای دلیل به
 مبیع آن چیزی ز معامله معلوم شد کهگیرد و اگر بعد ا صورت می بر اساس یک مشاهده
سبب این   یا به. برای او حقّ خیار رؤیت وجود دارد،استخواسته  نبوده که مشتری می

 این .در صورت جهل به وجود مبیع، معامله باطل استاند  گفتهصورت مطلق  به است که
 و زیاست که جامشهور بیع سلم  این نوع معامله به زیرا،  نیستنیمانع هم پذیرفت

مگر  ،اصل بر جواز است) در سوق مسلمین(ای   هر معاملهدر .شود میدانسته مشروع 
 .)131: 5 عالمه، ج(  شودمعلومخالف آن 

که حتی در صورت حاضر نبودن   استمثبت این ،در باب جواز بیع سلم وارده احادیثدر 
خریداری بیع حال صورت  توان آن را به  کردن یک ثمن قطعی برای کاال میمبیع، با تعیین

 کسی که از یک نفر صد من روغن ۀ دربار)ع(الشحام از امام صادق  از جمله روایت زید.دکر
بایع را اگر مشتری «:  حضرت فرمودند.که در نزد بایع پولی وجود ندارد خرد در حالی می

 » با او اشکال ندارد معامله،کند فاداری بشناسد که به شرطش وفا میعنوان شخص و به
و است بایع به قول خود وفا  مطمئن  مشتریزیرا .)61 :13 ج  حر عاملی،؛44 :7 ج وسی،ط(
 و  بر عدم تحققیید دیگرؤم  و حکم جواز بیع سلم، دلیل.کند فراهم میاالی مورد نظر را ک

حقّ بر این اساس با تعیین  . وجود جبران خسارت در آینده است جهل بهنبۀغرر از جنبود 
  همزمان حال وهم در  را عقداین توان  می )موضوع بیمه( تسارجبران خ قطعی، برای ۀبیم

 .دکر ییدأ و ت تنفیذاشکال دانست و آن را بی قبل از جبران خسارت
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 جهل به نوع و میزان خسارت. 2 .8
 آیا آنچه که .شود  مبیع مطرح می اوصافعلم به ، وجود عوضیناحرازدر عقد بیمه بعد از 
همان چیزی است که در عقد بیمه شرط شده تا مطابق با  ،دشوقرار است جبران 

 ؟خیر متعاقدین قرار گیرد یا ۀخواست  ورات ذهنیوتص
 
  علم به اوصاف معوض در بیمهراه. 1. 2 .8

 نسبت به دبایبیمه، همچون بیع، طرفین  که در عقد پذیرفته شوداین مبنا  ممکن است
عنی یا قبالً مبیع را مشاهده کرده  ی. یکی از دو طریق علم داشته باشندبهعوضین، 

 در رث و نسبت به خصوصیات مؤکرده استکه مبیع را مشاهده  باشند یا یکی از طرفین
دارد که  این مبنا ما را وامی .کند برای طرف مقابل هم توصیف اطالع دارد، تفاوت قیمت

ه یل علم بتحص .عالم باشند الجبران  الزم باید نسبت به خسارت احتمالیطرفینبگوییم 
 وجود نیامده هکه هنوز ب (خسارت ۀ مشاهدیکی :ستپذیر ا  از دو راه امکانموضوعاین 
 شدنی پذیر و تصور ای امکان دهتوسط متعاقدین در زمان عقد که چنین مشاه) است

 . برای طرف مقابلف آنیوصتو  خسارت توسط یکی از آنان ۀمشاهددیگری  .نیست
 ،گونگی و میزان آن علم داردو به چاست ده کررا مشاهده گر که قبالً خسارت  بیمهیعنی 

  مشاهدهتحقق چنین علمی از طریقکه واضح است . ار را هم در جریان بگذاردذگ بیمه
ض و وکه در حکم مع( چنین جهلی به نوع و میزان خسارترو  از این. قطعاً محال است

 .شود میتحقق غرر در عقد بیمه ایجاد و  سبب )مبیع است
اگر مراد از مشاهده، همان دیدن از طریق چشم سر که  گفتمبنا بایدبررسی این در 

 و در عقود مختلفی  مشاهده در موارد بسیاریاًظاهر . استپذیرفتنی  استدالل فوق،باشد
معنای مشاهده، همان علم به صفات و  . داردمعنایی غیر از دیدن با چشماز جمله بیع، 

  در معامالت مثالً.)72: 10 جتا،  بی عالمه،( استشئ مورد عقد صات موجود در خمش
ا  استعداد میوه شدن روای است که هنوز به فعلیت نرسیده است  میوه سلف، مورد بیع

اند و نسبت به نوع و صفات  که گویا طرفین میوه را دیدهای است  گونه همعامله باما  ،دارد
 هم تحقق غرر در عقد جنبهاین  بنابراین از .)133 :5 ، جهمو( علم الزم را دارند آن

 .یعنی معلوم و محرز نیست که بیمه مبتالی به غرر شده باشد، منتفی است بیمه
 

 م در بیع سلف و تطبیق آن بر بیمهمناط عل. 2. 2 .8
 آیا چیست؟) حکم کرد  به صحتتوان بر اساس آن  سلف میکه در بیع( مناط علمی 
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 ناشی از جهل به صفات تا غرر کار گرفت هبمناط را در عقد بیمه هم ن توان هما می
 مال ۀ علمی که در بیع سلف در حکم مشاهدرسد نظر می  به؟دانستمعوض را منتفی 

 عقالی عالم حکم خردمندان و: قالع ۀ عقل و سیر نخست.باشدچیز مدلول چند  ،است
 که  خواهد بودطور قطع سیب است و محال ه یک درخت سیب، بۀکنند که میو می

ده کر را به عرف واگذار  شارع مقدس، برخی از امور:رف عدوم ؛ غیر از سیب بشودچیزی
نرسیده  مؤید صفات چیزی باشد که هنوز به فعلیت شایدای  و عرف و مردم هر منطقه

طور تخمینی و بر اساس  هبتوان  می) همچون بیع سلف(  عقد بیمهدربنابراین  .است
ث را ، خسارات الیی و عقالیشواهد موجود عرف  ذهنی از آن ی و تصوربرآورد کردیتحدّ

 قرار است مالک چه چیزی ، پرداختیۀبداند که در قبال حقّ بیم ه داد تائاراار ذگ بیمهبه 
گر قرار است چه نوعی از خسارت و تا چه  بیمهکه  شود معلوم می دیگر به سخن .بشود

 . دکن جبران ) استای که پرداخته  حقّ بیمهقبالِو در (نی را برای او میزا
 در مورد بیع سلف گفته شوداینکه یکی  .باشدرو  ه روبهایی  با اشکالشایداین بیان 

 اما) 25 :10 کلینی، ج: ـ نک(کند  طور صریح بر صحت آن داللت می هه باحادیثی وارد شده ک
توان  نمی سلف، تا قبل از پیدایش دانه،در بیع عالوه بر آن .  نیامده استیروایتدر مورد بیمه 

چ نه اینکه هیاست،  معامله بر سر چیزی است که به فعلیت نرسیده ،دادقرار  آن را مورد بیع
خواهند بر سر چیزی معامله کنند   این عقد نمی طرفین.وجود نداشته باشدآن ای از  نشانه

رتی حقّ بیمه در قبال جبران خسا ولی .)48: 4 ، جثانی شهید (وجود نیامده است هکه هنوز ب
که ( جبران خسارت ۀمددر ایجاد مقنیز و هیچ تضمینی است  وجود نیامده هت که هنوز باس

ن در یدر بیع سلف اگر مال معهمچنین . وجود ندارد )همان وقوع خسارت و حادثه باشد
مشتری حقّ فسخ  ،رفته است ی باشد که در زمان عقد انتظار مید، خالف آن چیزوزمان موع

 در مورد بیمه اما )50ـ49: 4 ثانی، ج شهید(کند أن لم یکن تلقی تواند عقد را ک دارد و می
گر صورت  هیچ جبران خسارتی هم از طرف بیمه  حتی اگر در زمان عقد. نیستگونه این

 . ماند  باقی میبه قوت خودرد و عقد  حقّ فسخ نداذارگ بیمه ،نگیرد
یاری از  بسمانندن است و  اوالً بیمه از عقود نامعی.دنپاسخ دار ها این اشکالالبته 

 بیمه ثانیاً موضوع عقد ؛ نص صریحی بر آن داللت نکرده استن دیگر،یعقود نامع
چه نوع خسارتی و تا چه میزانی گر  داند که بیمه ار میذگ ص و محدود است و بیمهخمش

 موضوع .نیست مبهم و الیتحقق موضوع عقد بر سر یک .کند میرا ضمانت و جبران 
گر  ثالثاً در عقد بیمه هم اگر بیمه؛ نداردربطی  خارجی خسارات الیتحدّث بیمه به وجود
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اقدام  )موضوع عقد( جبران خسارات رای و بکند خالف موارد قیدشده در عقدنامه عملبر
 یا سازمان(گر   از بیمهمراجع قانونی، در رسمیشکایت  با تواند ر میذاگ  بیمه،دکنن

  موضوع قانون بیمه، اگر خطر16 ۀابل، بنا بر ماد در مق.بخواهدغرامت ) شخص و گروه
در این  .گر را مطلع کند  بیمهباید وید، شور یا امر دیگری تشدید اذگ ط بیمهسو، تبیمه
 .استمخیّر  یا تغییر نرخ بیمه ، به فسخگر  بیمه، موضوع معاملهسبب تغییر به فرض
 

 بر انجام تعهدات عدم قدرت . 3 .8
  قدرت تسلیمجایگاه شرط . 1. 3 .8

، قدرت بر تسلیم و تسلّم آن )تتضمین جبران خسار(ت معوض ح از شروط صیکی
، ادریس ابن ؛16: 10 ، جعالمه( شود محسوب میاین حکم از موارد اجماعی در فقه  .است

متعذر و ناشدنی است، ویژگی  ،ری تسلیم معوض به مشت عقدی که در آن.)290: 2 ج
، مبسوط بر این دو موردال در شیخ . در هوا و ماهی در آبهندمانند فروش پر را ندارد، صحت
 مورد اول ردع را  اجما،در تذکرهعالمه  .)69: 2 ج: 1387طوسی، : ـ نک (است اجماع مدعی
 .دهد  را به اکثر نسبت میقول جواز) فروش ماهی در آب(در مورد دوم  اماکرده است، تأیید 

گوید که در این مورد نظر   سپس می، استن نظر علمای اهل جمهور همیافزاید میاو 
: ـ نک(شود  می النزوع هم این نظر تأییدة در غنی)17 :10 عالمه، ج (مخالفی سراغ نداریم

 .ستامشتری  حق حفظ  حکمت این حکم اجماعیاًظاهر )210 :زهره حلبی، ابن
 
  قدرت بر تسلیماطالق شرط .2. 3. 8
عدم جواز بیع ) بیعقدرت بر تسلیم و تسلّم م( این شرط وضع  ازرسد مقصود نظر می به

 این شرط .در هوا و ماهی در آب ۀ پرند مانند.ی است که مقدورالتسلیم نیستنداشیای
 بلکه هر چیزی که در تسلیم کاال به .نداردو قید خاصی است  صورت مطلق آمده به

شرط وارد  در این ،فروشنده باشد و سبب عجز و عذر برای ندت ایجاد کی مانع،مشتری
 آیا قدرت تسلیم مال کند شود که فروشنده شک می می  آشکار جایی  بحث درۀثمر .است

را ، مشتری حقّ خرید آن مال اشدصورت مطلق ب  به؟ اگر شرط خیرا به مشتری دارد یار
در  .تواند آن مال را به ملکیت خود در بیاورد  باید مطمئن شود که میبلکه، ندارد

 ، وجود دارد به مبیعنعجز و مانعی در راه رسیدکه  شدایجاد معامالت همینکه شک 
صورت حسی منتفی   قدرت یا به دیگر اینکهۀنکت .انجام دادتوان  نمیرا  ن معاملهآدیگر 
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 مانند ،شود  خارج است یا شرعاً منتفی می فراری که حسّاً از دسترسۀ مانند بند،شود می
 .)385 :22  ج،نجفی ( در بیایدالیه به ملکیت مرهونٌامکان ندارد رهن که 

 
 ارگذ به بیمه مال  تسلیمۀنحو. 3. 3 .8

 چه چیزی را به ،زدپردا ار با عنوان حقّ بیمه به او میذگ  که بیمهمبلغیگر در عوض  هبیم
 ار دارد یاذگ زم برای تسلیم مطلوب را به بیمهگر قدرت ال آیا بیمه آورد؟ تسلیم او درمی

موضوع بیمه اعم از عین یا شاید  .کند له را روشن میئمس،  تعریف موضوع بیمه؟خیر
 ارگذ  اینکه بیمهمشروط به ، باشدت حقوقییلمنفعت یا هر حقّ مالی یا هر نوع مسئو

از وقوع گذار  بیمهیا خطری باشد که  بیمه برای حادثه امکان دارد همچنین .نفع باشد ذی
 رگ با این تعریف بیمه. )29، ش منتصر اسدی: ـ نک ؛1216: سنهوری( دشو آن متضرر می

را  ذیل موضوع بیمه های ت خسار و ، عمل توافقی در متن عقدواردموظف است طبق م
پرداخته  مبلغی راکه در قبال آن مسلط کند ار را بر چیزی ذگ با این کار، بیمهو جبران 
أمین مقابل حقّ بیمه، ت است که شدنی موجه و دفاع  این انگاره .)1217:سنهوری(است 

 .جبران خسارت قرار دارددر قبال خطر و تضمین 
 

  یریگ نتیجه. 9
الوفاء  را عقدی الزمآن . اند  اکثر فقهای امامیه صحت و مشروعیت عقد بیمه را پذیرفته.1

 . صورت اقاله وجود ندارد ه مگر ب،یک از طرفین حقّ فسخ  که برای هیچاند دانسته
شود  منوط میای   به حادثهاین عقد .الی است غیرمعین و احتم، عقدی الزم،بیمه .2

شود که خطر در آن   موضوعی منعقد میبر و خواهد بودق آن نامعلوم و نامعین قکه تح
 . محتمل باشد

 وجود  و وقوع در قالب آنهاصلح یا هبه یا ضمان معوضاندراج بیمه در امکان  .3
 شرعی و قانونی نبۀ از ج را چه به لحاظ عرفی و چه بیمه. نیستکدام  اما هیچ،ددار
 .  استآن احتمالی بودن از ارکان البته .دکر یقتل مستقل عقد یک توان می

 هاوالً در عقد بیمزیرا  ،دارد دنی ش غرر احتمالبیمه از عقودي است که .4
نسبت به اصل وقوع حادثه و نوع و میزان خسارتي که قرار است در آینده متعاقدین 

از جمله  حدیث مشهور نبوی شامل هر عقدی مطلق بودن یاً ثان؛ جاهلند،ق بشودقمح
  احتمالیهای های خسارت  و ویژگی هم نسبت به صفات،ثالثاً در بیمه ؛دشو میبیمه 
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گر در قبال جبران خسارت  ست بیمه ا که قرارمبلغی و هم نسبت به  وجود داردهلج
 چرا که ،غرر بشود جرای تحقق مشایدتوان گفت که بیمه هم   ميشک یبپس . بپردازد

 ممکن است حقّ بیمه بسیار کمتر از زیرانیستند، متعاقدین در آن از ضرر ایمن 
در طول مدّت و چه بسا پردازد   ميگر در ازاي جبران خسارت اي باشد که بیمه هزینه

ای ناچیز  گونه  یا خسارت بهشودار وارد نذگ به بیمه) موضوع عقد(عقد، هیچ خسارتي 
 .آن از حقّ بیمه کمتر باشد ۀباشد که هزین

 به وجود مبیع در عقد بیمه محرز غرر ازجهت جهلکه  دهد های ما نشان می بررسی. 5
ی ی تحت موضوع بیمه در طول مدت عقد، ممکن و عقالۀ چرا که امکان وقوع حادث.نیست

،  قطعیۀقّ بیم یک حدر نظر گرفتن بنابراین با .کند یید میأ نکته را تنهم ایاست و عرف 
 .مدلل است  عقد موجه و، تنفیذگیرد قرار می موضوع بیمه که در یبرای جبران خسارات

 در عقد بیمه همچون بیع .کند  تحقق پیدا نمیرنیز غراز جهت جهل به اوصاف  .6
طور تخمینی و بر اساس شواهد موجود در عرف و لسان عقال، خسارات  ه بتوان می، سلف

 تاعقالیی به طرف مقابل داد   وپذیرفتنی یتصویر  و تصور وبرآورد کردالیتحدّث را 
 ،گر  بیمه دیگر از سویشود و می مالک چه چیزی ، پرداختیۀ حقّ بیمیبه ازابداند که 

 .دکنجبران  و تا چه میزانی ی را خسارتقرار است چه نوعِ
 در مقابلپذیرش اینکه   باارذگ گر به بیمه  تسلیم مال از طرف بیمهۀدر مورد نحو .7

امکان تسلیم تحقق  ،حقّ بیمه، تأمین در قبال خطر و تضمین جبران خسارت قرار دارد
یت امکان تحقق و فعل بنابراین از جهات مختلف .شود  و غرر منتفی میکند میپیدا 

احراز   غرر،بیمه درکه ن کرد اصراحت بی توان به می .یافتن غرر در عقد بیمه وجود ندارد
 مشکل فقهی وشرعی ندارد و به مشروعیت و ، غرری بودننبۀاز جبنابراین  .نشده است

 .شود مینافذ بودن آن حکم 
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 .بیروت، مؤسسه الرساله ،مین حقیقته و الراي الشرعي فیهأالت   نظام. )1404( داحم مصطفي زرقاء، .]16[
 بیروت، ،7، جزء 2جلد ، الوسیط في شرح القانون المدني .)م1964( سنهوري، عبدالرزاق .]17[

 .ر احیاء التراث العربيدا
 .دني، بیروت، داراحیاء التراث العربي، شرح القانون المنظریة العقد. )تا بی(، ــــــــــــــ  .]18[
 .حیاء التراث العربيانتشارات دارا ،بیروت ، جلد سوم،مصادر الحق. )م1953( ،ــــــــــــــ .]19[
 ، ترجمه سیّد محمّد) جلدي20 ۀدور(تفسیر المیزان  .)1364( طباطبائي، محمّدحسین .]20[

 ).ره(ي طبایر بنیاد علمي و فکري عالّمه طبا نشتهران، چاپ دوم، ،باقر موسوي همداني
دفتر  قم، ،چاپ سوم، جلد سوّم ،الخالف. )1407(  ، ابوجعفر محمدبن حسنیطوس .]21[

  .یاسالمانتشارات 
 المکتبة المرتضویة تهران، چاپ سوم، ،المبسوط في فقه االمامیة .)1387(ــــــــــــــ . ]22[

 .ثار الجعفریةإلحیاء اآل
 .سالمیةالکتب اإل دار تهران، چاپ چهارم، ،األحکام تهذیب. )1407(ــــــــــــــ . ]23[
  .جلد سوم، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة .)تا بی(، محمود  عبد الرحمان .]24[
 .منشورات الهجرة، قم  چاپ دوم، ،کتاب العین .)1410( ، خلیل بن احمدیفراهید .]25[
 .، فانوس اندیشهتهران ،فرهنگ زبان پهلوي .)ش1352( وشي، بهرام فره .]26[
  جلد چهارم،،چاپ سوّم، المصباح المنیر فی غریب الشّرح الکبیر للرافعی. )1425( فیّومی .]27[

 .تهران، نمونه
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 .شرن نتشارات به اتهران، جلد اوّل، چاپ چهارم، ،عقود معین .)1371( کاتوزیان، ناصر .]28[
 .، تهران مرکزي ایران، چاپ سومۀ، ناشر بیمجموعه قوانین بیمهم .]29[
 تهران، ،1 جچاپ هشتم، ،، بخش مدنيقواعد فقه ،)1376( مصطفيمحقّق داماد، سید .]30[

 .الميمرکز نشر علوم اس
 .جا بي ،یةالفقه العناوین. )1350(  یحسین یعل بن عبدالفتاح میرسید ،یمراغ .]31[
 .انتشارات میقات تهران، ،لۀ بیمهئبررسی فقهی مس. )1361( مطهّری، مرتضی .]32[
 .قم، مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ چهارم، جلد دوّم ،الوسیله تحریر .)1415( هللا خمینی، روح  موسوی .]33[
ظیم و نشر آثار امام  تنۀمؤسس تهران، یک، ج ،البیع کتاب . )1415(ــــــــــــــ  .]34[

 .قدس سره یخمین
 .جا بی ج ششم، ،مصباح الفقاهه فی المعامالت. )1413( خویی، ابوالقاسم  موسوی .]35[
 تهران، چاپ سوم، ،مجموعه مقرّرات و قوانین بیمه .)1385( منتصر اسدی، فاطمه .]36[

 .ن و مقرّرات بیمهمعاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانی
 .النّبوغ دار:  قمچاپ سوم، ،المیعقد التّأمین فی الفقه االس. )1416( نصوری، خلیل رضام .]37[
قم،  ،تقریرات موسي نجفي خوانساری، ج اوّل، الطالب منیة .)تا بی( نائیني، میرزا حسین .]38[

 .انتشارات مکتب محمدیه
 ،االسالم ایعجواهر الکالم في شرح شر. )م1981( حسن، محمد)صاحب جواهر (نجفي .]39[

 .التراث العربي ءداراحیا بیروت، چاپ هفتم،
 .چاپ سنگي جا، بی ،االیّام عوائد .)1425( نراقي، مالاحمد .]40[
  .چاپ پنجم، قم ،المسائل توضیح .)1374(نوری همدانی، حسین  .]41[

                                                                                                                                        


