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 چکيده

تحقق  در صورتو  استدر ارکان معامله  دادوستد نبود غررصحت یکی از شرایط 
 پیشوایان دین، ازاز  واردشدهیات چون در رواگردد.  چنین حالتی، معامله باطل می

یعنی شود؛  مى آنبطالن معامالت موجب  درو نهی از غرر غرری نهی است  عقد
، نگرددآن عمل  یمقتضا توجه نشود و به ،به نهی واردشدهنسبت در معاملۀ چنانچه 

بیمه هم یک عقد مشروع، شود.  و ترتیب اثری به آن داده نمیباطل بوده آن معامله 
که امکان ایمن اچر ؛وجود دارد در آنالوفاء است که امکان تحقق غرر مستقل و الزم

عبارتی این سؤال در خصوص  برای متعاقدین وجود دارد؛ به در آننبودن از ضرر 
گر جبران خسارت به  یمهگذار وجود دارد که آیا تعهد ب گر نسبت به بیمه تعهد بیمه

گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در  گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه بیمه
ین نوشتار جهات تحقق در اگذارد.  غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می

گر از نظر فقهی و حقوقی  غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه
ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده  ررسی گردیده و به پارهتحلیل و ب

 است. 

 گان کليدیواژ

گر و  تعهد بیمه گذار، یمهبغرر در بیمه، جهل به اوصاف خسارت، تسلیم مال به  
 گذار  بیمه

  

                                                           
 المللی امام خمینی)ره(                              دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین lotfidr@yahoo.com 
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 مقدمه 

یکی از موضوعات مستحدثه در فقه اسالم مسئله بیمه است که در مورد مشروعیت،  
 در خصوصبسیاری در بین فقهاء وجود دارد.  نظر اختالفماهیت و احکام آن 

باشند دو نظر  . که از مسائل مستحدثه می.ی و.و سرقفلمشروعیت عقودی همچون بیمه 
بودن احکام شرعی « امضائی»و « تأسیسی»کلّی وجود دارد که منشأ این دو نظر به بحث 

گردد. منظور از تأسیسی بودن حکم شرعی این است که آن حکمی که از ناحیۀ  یبرم
اما منظور از حکم ؛ باشد می ناپذیریس شده است، تغییربار تأسشارع مقدّس، برای اولین 

امضایی این است که: وقتی شارع، یک عمل رایج در عرف را که قبل از ظهور اسالم نیز 
کند پس آن حکم، طبق نظر عرف  عنوان حکم، تأیید و امضاء می وجود داشته است، به

فقهای بیشتر  یاد شدن خواهد بود.و زهم، با توجه به تغییر موضوع آن، قابل تغییر و کم 
احکام شرعی، اعم از عبادات و معامالت، تأسیسی هستند. بیشتر  معتقد بودند کهمتقدم، 

فقط همان عقودی که نامشان رسماً در شرع اسالم »پس به نظر آنها، در مبحث عقود، 
گونه عقد جدیدی، ممنوع و باطل است.  آمده، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر

 )قمی،« باطل است« بیمه»و یا « سرقفلی»به نام مطابق نظر این دسته از فقهاء، چیزی 
در بحث  ویژه بهدر چند بحث،  ها را بحثمیرزای قمی این (. 493ص 7ج ،ش0320

اکثر : »افزایند می« مغارسه»مطرح کرده و در بحث « معاطات»و « مغارسه»اعتبار 
متأخرین به قریب به اتفاق متأخرین از بیشتر  متقدمین، طرفدار این نظریه هستند و لیکن

( ناپذیر)یعنی تغییر عبادات را محکوم به توقیفو تنها  اند صحت و جواز آن فتوی داده
 (. 493ص ،7، جش0320)قمی، « دانند می

 شهید مرتضی مطهری در مورد اعتبار عقود جدید )غیر از عقود معین( و رابطۀ 
مسئلۀ ربا، »کتاب  اند که در با عقود معین، بیاناتی در یک سخنرانی مطرح کردهها  آن

آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه »چنین آمده است: « بانک و بیمه
در خارج   ای که باشد؟ از قدیم این مسئله مطرح بوده است که آیا الزم است هر معامله

ای  گیرد، داخل در یکی از ابواب فقهی باشد؟ یا مانعی ندارد که معامله صورت می
باشد؟ ما هیچ دلیلی نداریم که همه ها  آن یک از اشد بدون اینکه داخل در هیچصحیح ب

باید داخل در یکی از معامالت متعارفی که در فقه مطرح است باشد.   معامالت صحیح
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  ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی. مطابق این
موارد  االصورت بگیرد، درست است  و عقدی که میان دو نفر  عمومات هر معامله

ای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله  تعبیر دیگر، اصل در هر معامله  خاص و به
یا »صورت کلی داریم  دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به دلیل خاصی روشن شود. به به

 ها واند یعنی عهد (. عقود را همه مفسّران گفته0)مائده:« أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود
هایی که بین  فرموده است: به تمام پیمان  طور عام طورکلی و به به اند؛ معنا کرده ها یمانپ

  صورت هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما بهو  بندید باید وفادار باشید خود می
کرد. پیمان عمل   گوید باید به صلح، بیع، اجاره و یا عقد دیگر باشد. این اصل کلی می

همچنین حدیثی است نبوی که در فقه از مسلّمات است و مفاد آن هم همین مفاد است. 
شرط دراینجا یعنی قرارداد. «. المؤمنون عند شروطهم»اند که:  )ص( فرمودهاکرم یغمبرپ

یعنی مؤمن هر شرط، تعهد و هر قراری که ؛ اند ایستاده  مؤمنان پای شرایط خودشان
گونه  نباید از آن تخلف کند. این اصل کلی صحت هر و بایستدگذارد، باید روی آن  می

 است  شود، تضمین و تأمین کرده ، تعهد و قراردادی را که میان دو نفر بسته می پیمان
 (. 784-783ص، صش0394مطهری، )

بدون شک، بیمه که عبارت » :نویسد امام خمینی)ره( هم در مورد عقد بیمه می 
است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی، یا جان کسی، در برابر 
مقدار معینی از مال، از معامالت عقالیی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. 

شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعی  ای که ردّ آن، نوعی سفاهت شمرده می گونه به
هرحال بیمه از عقدهای متعارف و متداول است.  دوراندیشی است. بهخردمندی و 

روی، عمومات  بینند. ازاین  عقالء، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمی
یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا »، مثل آیه شریفه: ها شرطکننده بر وفای به عقدها و  داللت
و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و « شروطهم المؤمنون عند»و حدیث: « بالعقود

امام ) شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است ، شامل بیمه هم میها ضمانت
 (. مسئله اول ،919ص ،7ج ،0402، )ره(خمینی
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 مفهوم لغوی و اصطالحي غرر

واژۀ غرر در لغت به معنای خطر، هالکت، فریب خوردن، احتمال ضرر و اقدام نمودن 
، عینم، 049، ص30ج، 0327 ،دهخدا) عملی که ایمن از ضرر نیست آمده استبر 

شخص، جان یا مالش را در و ضرر، یعنی  خطردر معنای (. 741، ص7ج، 0391
غرر آن چیزی است که دارای و فریب،  ای غفلتمعرض نابودی قرار دهد و در معن

اثیر،  ابن ؛ق0413طریحی،  ؛ق0419منظور،  ابن) ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند باشد
القواعد »شهید اول در  .دانند می نیز غرر را هرچیز مستورالعاقبه ی. برخماده غرر( 0394

غرر را چنین تعریف کرده است: غرر در لغت چیزی است که ظاهری « و الفوائد
هم که در قرآن « متاع الغرور»محبوب و پسندیده و باطنی ناپسند داشته باشد، تعبیر 

از (. 723، صق0407شهید اول، ) برای دنیا ذکر شده است به همین معنی استکریم 
غرر عملی است که شخص با انجام آن که فرمودند:  نقل شده )ع(المؤمنینحضرت امیر

(. 392ص 77، جق0411 نجفی، ؛92ص 00، جق0401از زیان در امان نباشد )انصاری، 
معامله غرری در قالب تعریف بیع ، «مختلف»بر اساس معانی لغوی از غرر، در کتب 

باشد معرفی شده است که در ذیل به چند  اقسام معامالت میترین  غرری که معمول
  شود: نمونه اشاره می

 غرری که مورد نهی قرار گرفته عبارت است از بیعی که ظاهرش  یعالف( ب
 ؛0413طریحی،  ؛0419منظور،  ابنفریبد و دارای باطنی مجهول است ) مشتری را می

 .(ق0394اثیر،  ابن
از آن دو،  یکیغرری عبارت است از بیعی که مردد میان دو امر باشد.  یعب( ب

 (. 743ص 7، جق0419مورد نظر متعاملین و دیگری مخالف نظر ایشان باشد )جزیری، 
باشد و  الحصول می غرری عبارت است از بیعی که همراه با خطری محتمل یع( بج

 (. ماده غرر ق،0414ارس، ابن ف) چنین خطری تمام نبوده و ناقص استلذا بیع با وجود 
بر  ،دلیل وجود جهل در آن، طرفین عقد منظور از بیع غرری بیعی است که به (د 
. با توجه به تعریف لغوی و تعاریف ، ماده غرر(ق0394اثیر،  ابنآن احاطه ندارند )باطن 

ای است که  اصطالحی که ذکر شد در تعریف نهایی از معامله غرری باید گفت: معامله
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بار بودن  همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن توان تشخیص سودمند یا زیان
 . معامله را ندارند

  مصاديق غرر در معامالت 

 نظر وجود ندارد. با بررسی آراء اتفاقدانشمندان در تعیین مصادیق معامالت غرری میان 
 توان به نظریات ذیل اشاره نمود.  می فقهی

بودن  مقدورالتسلیممورد معامله که بر آن اجماع شده است  یطاز شرا الف(
مدن دانند که به دست آ مصداق معامله غرری را موردی می اول)ره( یدباشد. شه می

موضوع معامله مجهول باشد و در مثال برای معامله غرری به فروش کبوتر در آسمان یا 
معامله مجهول باشد و کمیت یا  موضوع کنند. به نظر ایشان اگر ماهی در آب اشاره می

گیرند که  کیفیت آن معلوم نباشد، مصداق معامله غرری نیست و از همین رو نتیجه می
)شهید امله غرری، عموم و خصوص من وجه برقرار است میان معامله مجهول و مع

دیگر ممکن است مورد  عبارت به (.22، ص00ج، 0401انصاری،  ؛017ص ق،0402اول، 
راجع به آن غرری محسوب ۀ بودن، معامل مقدورالتسلیمدلیل  معامله مجهول باشد ولی به

باشد که معامله آن  ناپذیر نشود همچنان که ممکن است مورد معامله معلوم ولی دسترس
 باشد.  مقدورالتسلیمیرغرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غ

اند و عقدی را که موضوع آن  بر معلوم بودن مورد معامله اجماع نموده ءفقها ب(
از معلوم بودن مورد معامله آگاهی طرفین معامله به  دانند. منظور مجهول است باطل می
مجهول بودن  از فقهاء باشد. به عقیده برخی موضوع معامله می جنس، مقدار و اوصاف

 ،9ج، ق0409 گردد )حسینی عاملی، مورد معامله موجب غرری شدن معامله می
غرر نباشد معامله را صحیح موجب  ،که جهل درصورتی یحت یزای ن . البته عده(380ص
یی از مرحوم سید محمدکاظم طباطبا یرال و جواب زؤدر همین راستا به س دانند.  نمی

؟ یا نه کنیم: سؤال: جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است یزدی توجه می
ای از میزان، گندم ریخته معادل  مثل اینکه اگر قیمت گندم و خرما مساوی باشد، در کفه

ید وزن جواب: اما در بیع، باطل است چون با آن در کفه دیگر خرما، بدون تعیین وزن؟
 و اما در صلح، اگرچه صحت بعید نیست لکن احتیاط ترک نشود ؛هر یک معلوم باشد
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مورد معامله غرری را صرفاً  (. صاحب جواهر)ره(042ص ق،0329یزدی، یی طباطبا)
دانند که مورد معامله مجهول است. به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر  حالتی می

اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی را که مورد معامله ؛ زیرا باشد  نمی
ت، سشود و هم حالتی که مورد معامله موجود نی نیست شامل می مقدورالتسلیم

 ی بودن،دلیل غرر م صحیح بوده و کسی بهلَصورت سَ که بیع ثمار و زرع به درحالی
ز امام جعفر صادق)ع( ایشان روایتی ا ینچنین معامالتی را باطل ندانسته است. همچن

اند که در آن بیع غرری بیعی تعریف شده است که موضوع آن برای طرفین  نقل کرده
برخی از فقهاء در  (.399ص ،77، جق0411، عقد یا یکی از ایشان مجهول باشد )نجفی

اند، بیع غرری از نظر حنفیه، شافعیه، حنابله زیدیه و أباضیه  مفهوم بیع غرری گفته
عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن معلوم نیست و یا از نظر کمیت مجهول 

 7ج ش،0392ی، ا مراغهفتاح رمی) باشد و یا اینکه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد می
در غرری بودن حالتی که موضوع معامله از حیث  انصاری)ره(شیخ (. 304ص

در این حالت چون نویسد:  است، تشکیک نموده و می بودن مجهول مقدورالتسلیم
ای را  ر تسلیم معامله را فسخ کند، پس شاید چنین معاملهتواند با خیار تعذّ خریدار می

دستیابی به مورد معامله از دهند که جهل در  نتوان غرری نامید ولی خود پاسخ می
مجهول بودن صفات آن برتر بوده و اگر فرض اخیر غرری باشد به طریق اولی زمانی 

 است باشد. البته ممکن که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است معامله غرری می
حالتی را که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است بازگشت به حالتی بدانیم که 

خیر فرض أمله مجهول است و مصداق معامله غرری را صرفاً ویژه حالت مورد معا
که  ءبا توجه به سخنان فقها یراز ؛اند این توجیه کارساز نیست کنیم، ولی چنانکه فرموده

عنوان مصادیق معامله غرری مطرح  دو مثال بیع ماهی در آب و کبوتر در هوا را به
ی موردی است که به قدرت بر تسلیم موضوع اند پس منظور ایشان از معامله غرر نموده

ی ها معامله آگاهی وجود ندارد و بعید است که برای مجهول بودن مورد معامله به مثال
 مقدورالتسلیمفوق اشاره شود. عالوه بر اینکه فقهای امامیه و نیز اهل سنت در لزوم 

اند. در  تناد کردهی اسربودن مورد معامله به روایت پیامبر اکرم)ص( در نهی از بیع غر
نویسد: سخن فقهاء در این خصوص  یتعاریف، مبندی  )ره( با جمعانصاری  نهایت شیخ
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واحد است که در معنای غرر، جهالت أخذ شده است و جهل، قدر جامع بین تفاسیر 
وارده در معنای غرر است. خواه جهل دراصل وجود مبیع باشد و خواه در حصول آن 

 (. 092، صق0409انصاری، ) میت و کیفیتدر صفات مبیع از حیث ک
ای که در آن  ج( صاحب عناوین در خصوص بیع غرری بیان داشته است: معامله 

خطر باشد معاملۀ غرری است و مقصود از خطر هم احتمال ضرری است که از نظر 
شود: از عدم اعتماد به  باشد که این حالت از چند امر ناشی می عقالء قابل اجتناب می

در از عدم اطمینان و  ن تسلیم یا تسلّم مبیعوجود مال و امثال آن، از عدم وثوق به امکا
قابلیت شیء به جهت معاوضه در مقابل عوض که در اثر جهل به مقدار یا  خصوص

شود. به تعبیر دیگر، خطر عبارت است از عدم اطمینان  جنس یا وصف آن حاصل می
قابلیت  شود آیا نسبت به اینکه آنچه که برای او حاصل میها  آن طرفین معامله یا یکی از

گیرد آیا حاصل  این معاوضه را دارد یا خیر؟ و یا اینکه کاالیی که عوض قرار می
بیع غرر یعنی اینکه یکی از عوضین »شود یا خیر؟ فاضل نراقی اظهار داشته است:  می

، ق0402)فاضل نراقی،  «ای که در شرف نابودی و تلف قرار بگیرد گونه در خطر باشد به
نویسد: غرری که از آن نهی  در معنای اصطالحی غرر میصاحب جواهر هم (. 31ص

زیرا  ؛شده است یعنی خطر ناشی از جهل به صفات و مقدار مبیع است، نه مطلق خطر
شود و حال آنکه بیع کاالی غایب جایز  در بیع کاالی غایب، ضرورتاً خطر حاصل می

است و یا در بیع سر درختی و محصوالت زراعتی، مادامی که چیده و درو نشده باشند 
صحیح و معتبر است بنابراین مراد از غرر، مطلق ها  آن غالباً خطر وجود دارد اما بیع

بعضی از فقهای معاصر موردی را که (. 399، ص77ج م،0890نجفی، ) خطر نیست
ای وجود دارد غرری  موضوع معامله مجهول است از جهت خطری که در چنین معامله

دلیل مالیت  باشد به  نمی مقدورالتسلیمشمرند ولی موردی را که موضوع معامله  می
تسلیم نباشد  دانند. طبق استدالل این گروه چیزی که قابل نداشتن موضوع عقد باطل می

بیع کبوتر در آسمان  ءکنند و اگر فقها  اصوالً مال تلقی نشده و عقال بر آن اثری بار نمی
دلیل خطری که در چنین  دانند به همین دلیل است نه به و ماهی در آب را باطل می

استدالل مذکور شاید (. 329ص ،0ج ،ق0323 یمعامالتی وجود دارد )خوانسار
وسیله غاصب  در موردی که مالی به؛ زیرا قابل پذیرش باشد ولی تمام نیست الجمله یف
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توان  خذ شده و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد اگر مورد معامله قرار بگیرد آیا میأ
هرحال ایشان پس از رد نظر مذکور به  دلیل عدم مالیت باطل دانست؟ به آن معامله را به

 ،دانند که مورد معامله مصداق معامالت غرری را حالتی میء ااستناد نظر مشهور میان فقه
بودن آن معلوم نباشد ولی جهل به وجود مورد معامله را  مقدورالتسلیممجهول بوده یا 

 یجه. نت(729ص 2ج ش0399 ،موسوی خوییدانند ) خارج از بحث معامالت غرری می
اند از معامالتی که موضوع آن مجهول  مصادیق معامالت غرری عبارت تردید یآنکه ب

 . بودن آن معلوم نباشد مقدورالتسلیمبوده یا 
توان عقد  بندی کلمات فقهاء در خصوص مفهوم اصطالحی غرر می از جمع 

غرری را چنین تعریف کرد: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ا که ناشی از 
مورد معامله )مبیع و ثمن( و یا جهل به صفات و یا شک و تردید جهل در اصل وجود 

ای که نتیجه و  گونه نسبت به حصول آن است ا موجد خطر مالی در معامله است. به
مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و ها  آن پایان آن برای طرفین معامله یا یکی از

شود که غرر مترادف جهل  میزیان وجود داشته باشد. از تعریفی که ذکر شد روشن 
نیست بلکه غرر ناشی از جهل و مستلزم آن است و نتیجه آن، خطر و احتمال ضرر و 

 باشد.  زیان می

 مستندات فقهي نفي غرر  

 آيات قرآن کريم .الف

وجود ندارد ولیکن در مورد  یخصوص هغرر و معامالت غرری آیۀ ب در خصوص
معامالت تجاری در قرآن کریم، حکم و قاعدۀ کلی وجود دارد که فقهای اسالم در 
ابواب معامالت از جمله در خصوص معامالت غرری که ممنوع بوده و مورد نهی قرار 

آن قاعدۀ کلی حرمت أکل مال به باطل است، که  ؛کنند گرفته است به آن استدالل می
دیق باطل همان غرر و معاملۀ غرری است. در مورد أکل مال به باطل آیاتی یکی از مصا

 کنیم. در قرآن وجود دارد که در زیر به چند مورد اشاره می
( مال یکدیگر را به ناحق 099:)بقره …وال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل  -0

 نخورید.
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ن تکونَ تجارة عن تراضٍ يا ايها الذين آمنوا ال تأكلوا اموالکم بينکم بالباطل إالّ أ -7
اموالتان را به باطل بین خود نخورید، مگر آنکه تجارتی  ای اهل ایمان، ؛(78:نساء) منکم

 از روی رضا و رغبت طرفین باشد.
( و هم 090:. )نساء.و أخذهم الرّبا و قد نُهوا عنه و أکلهم اموال الناس بالباطل. -3

رباخواری نهی شده بودند و هم از آن رو که از  گرفتند درصورتی  بدین جهت که ربا می
 خوردند. که اموال مردم را به باطل می

گردد  باشد مصداق باطل محسوب می هر آنچه شرعاً ممنوع می ،طورکلی به 
ی حرام، أکل مال یتیم، ها راهمواردی همچون: غصب، سرقت، ربا، غبن، انفاق مال در 

، 3ج ق،0328طبرسی، ) به باطل است غش در معامله، انواع قمار از مصادیق أکل مال
( و نیز 37، ص3ج ق،0392فاضل جواد،  ؛33، ص7ج ق،0394، فاضل مقداد، 74ص

نظر فقهاء معاملۀ غرری است که در حدیث  یکی از مصادیق أکل مال به باطل به اتفاق
 ش،0399مکارم شیرازی، ) هم مورد نهی قرار گرفته است )ص(معروف پیامبر اکرم

 معنای أکل در آیات قرآن کریم از نظر لغوی، خوردن  گرچه(. 322، ص3ج
باشد، لیکن منظور، مطلق تصرف است که با این حساب هر نوع تصرف نامشروع از  می

، ش0392 عالمه طباطبائی،) گیرد که از آن نهی شده است جمله غرر را هم در بر می
 (. 422، ص4ج

 ب: روايات

در بخش سنت سه دسته روایت وجود دارد. دستۀ اول، بیانگر روایت مشهور  
باشد،  می« عن الغرر )ص(نهی النبی»و یا « نهی النبی)ص( عن بیع الغرر» :نبوی)ص(

آمده است و ها  آن دستۀ دوم روایاتی است که از ائمه اطهار نقل شده که لفظ غرر در
باشد و  متعرض مفهوم غرر میها  آن ددستۀ سوم هم روایاتی است که مضمون و مفا

دلیل رعایت اختصار  است، ما در اینجا به )ص(تأیید کنندۀ روایت معروف رسول خدا
دهیم: بدون شک مدرک اصلی نفی غرر،  صرفاً روایت معروف نبوی را توضیح می

است. این تنها روایتی است که در خصوص نهی از « نهی النبی عن بیع الغرر»حدیث 
 در کتب روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است« ص»ی، از پیامبر اکرم بیع غرر
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، ق0471محدث نوری،  ؛331، ص07، جق0407عاملی،  ؛70، ص7ج، 0323مغربی، )
 ،حنبل احمد بن ؛0731ح ،237، ص3، جق0402 ،ترمذی ؛0203ح ؛793، ص03ج

، 7، جق0418مالک بن انس،  ؛797، ص2ج ،ق0409 ،نسایی ؛317، ص0ج ،ق0419
 (. 22ح ،994ص

 شود: روایت فوق از چند منبع معتبر نقل می
 رسولو رواه الصدوق فی )عیون اخبار الرضا( بأسانید و... وزاد: وقد نهی  .0

 ،331، ص07، جق0407شیخ حر عاملی، ) عن بیع المضطر و عن بین الغرر )ص(اهلل 
 از معاملۀ غرری نهی فرمود. )ص(( و به تحقیق رسول خدا3ح

نهی عن بیع « ص»جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه: انّ رسول اهلل روینا عن  .7
 پیامبر اسالم از معامالت غرری نهی فرمود.(. 70، ص7ج ،0323مغربی، ) الغرر

حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن الحسین األعرابی. ابوجعفر. حدثنا شاذان  .3
عباس قال: نهی رسولُ  ابنحدثنا ایوب بن عتبۀ عن یحیی بن ابی کثیر عن عطاء عن 

 (. 49ح ،02، ص3جم، 0829، الدار قطنی) عن بیع الغرر )ص(اهلل

حدیث فوق با توجه به اینکه تنها روایتی است که بیع غرری را ممنوع اعالم کرده  
باشد و فقهای مذاهب آن را  است و از طرفی مورد توجه تمام فرق مشهور اسالمی می

به دنبال آن در قوانین مدنی کشورهای اسالمی از جمله قانون مدنی  ؛ واند معتبر دانسته
ایران موادی درج گردیده است و حقوقدانان هم در آثار و متون حقوقی به آن استناد 

دلیل شهرت این حدیث، آن را تلقی به قبول نموده و ضعف سند  اند، اکثر فقهاء به کرده
 ق،0402اند )انصاری،  قابل جبران دانسته آن را به واسطۀ شهرت و توجه فقهاء به آن،

، طباطبائی حکیم، 492، ص7ج تا، بینائینی،  ؛399، ص77م، ج0890، نجفی، 092ص
دلیل ارسال  عبارتی این روایت به به(؛ 78ص ق،0402فاضل نراقی،  ؛382ص ،ش0392

آید که جزء احادیث  ویان آن از احادیث مرسل به حساب میاو مجهول بودن برخی از ر
شود و معتبر نیست  شود که ادلۀ حجیت خبر واحد آن را شامل نمی ضعیف شمرده می

اند ضعف سند آن جبران گشته  آن فتوا صادر کرده بر اساسدلیل عمل فقهاء که  ولی به
 باشد. و قابل قبول می
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 مفهوم بيع غرر در حديث نبوی

در حدیث یادشده از دو کلمۀ بیع و غرر ترکیب یافته است حال « بیع الغرر»عبارت  
سؤال این است که ترکیب اضافی بیع الغرر، از نوع اضافۀ مصدر به مفعولش است؟ یا 

اند: بیع  از نوع اضافۀ موصوف به صفت؟ برخی احتمال اول را ترجیح داده و گفته
اشد که در این صورت معنای عبارت چنین ب مصدر است و الغرر هم مفعول آن می

شود: خرید و فروش چیزی که در آن غرر باشد نهی شده و به تعبیر حقوقی، معامله  می
 ؛م0823سنهوری، ) نمودن مبیعی که در آن غرر وجود داشته باشد نهی شده است

 (. 772و  774صص
اند که  دانسته اما بعضی دیگر اضافۀ بیع به غرر را از نوع اضافۀ موصوف به صفت 

 ،شود: بیعی که موصوف به غرر باشد در این صورت معنای عبارت یادشده چنین می
نهی شده است، مطابق نظر اول نهی در حدیث، متعلق به مبیع است یا معاملۀ مبیعی که 

باشد. به  در آن غرر باشد مثل خرید و فروش میوه درختان قبل از رسیدن که ممنوع می
نهی متوجه رکن  ،چنانچه مصدر به مفعول خود اضافه شده باشد تعبیر صاحب جواهر

نجفی، ) معامله شده است و مراد از غرر، غرری است که از جانب یکی از عوضین باشد
باشد و  در نتیجه غرر صرفاً در مورد ثمن و مثمن مطرح می(؛ 399، ص77م، ج0890

اما مطابق نظر دوم، نهی  شود نمی ،شامل بیعی که غرر در خود عقد و صیغه وجود دارد
گیرد که در نتیجه همۀ  در حدیث، متعلق به خود بیع است و ماهیت عقد را در بر می

شود خواه غرر در صیغۀ عقد  های غرری حتی سایر عقود معاوضی را نیز شامل می بیع
رسد با توجه به  حاصل شود و خواه در موضوع عقد که ثمن و مثمن است. به نظر می

و اینکه دلیل خاصی برای تخصیص غرر به مورد معامله و مبیع وجود  اطالق حدیث
زیرا در  ؛عالوه اینکه حدیث در احتمال دوم ظهور دارد هب ؛نظر دوم موجه باشد ،ندارد

، 4، جش0392 ،امام خمینی) این صورت نیازی به تقدیر در کالم هم نخواهد بود
 (. 499، ص7ج ق،0407، غروی نائینی، 701ص
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 معاملۀ غرریحکم 

همچنان که ذکر شد در آیات قرآن کریم و روایات، حکم صریحی مبنی بر صحت یا  
بطالن معامالت وجود ندارد بلکه احکام معامالت در قالب حالل و حرام بیان شده 

یا حکم برخی از معامالت  ( و722:)بقره« و احل اهلل البیع و حرم الربا»است مانند آیۀ: 
در قالب نهی مطرح شده است و برای فاعل و مباشر آن وعدۀ عذاب داده شده است 

( لذا در علم 040:)نساء« و أخذِهم الرّبا و قد نُهوا عنه...»فرماید:  مثل این آیه که می
کند یا  اصول این بحث مطرح است که آیا صیغۀ نهی در معامالت بر فساد داللت می

منظور از داللت در اینجا داللت عقلی است یعنی آیا عقالً بین نهی از چیزی و  خیر؟
بطالن آن مالزمه وجود دارد؟ یا خیر؟ فساد هم در مقابل صحت قرار دارد، منظور از 

باشد و فساد در معامله  صحت معامله یعنی اینکه معامله واجد شرایط و اجزاء الزم می
یط الزم محقق نشده است که این عدم مطابقت سبب یعنی معامله مطابق اجزاء و شرا

شود اثر مطلوب در معامله پدید نیاید. در اینکه نهی از چیزی مقتضی بطالن یا فساد  می
گوییم: اگر نهی  باشد یا نه؟ در اصول فقه جای بحث فراوان دارد. ولی اجماالً می آن می

کند در چنین موردی، نهی  بر اعتبار امری در متعاقدین و عوضین یا اصل عقد داللت
داللت بر بطالن یا فساد دارد، مثل نهی از معاملۀ سفیه و مجنون که بر اعتبار عقل و 
بلوغ در بایع داللت دارد و یا مانند نهی از معاملۀ غرری که بر اعتبار قدرت بر تسلیم و 

ون شک گونه موارد، بد یا علم به اوصاف کیفی و کمی مورد معامله نظر دارد، در این
 کند، در نتیجه باید گفت معامالت  نهی از معامله، بر بطالن معامله داللت می

  ؛092، صق0402انصاری، ) غرری موجب بطالن یا فساد در معامله است
نائینی،  ؛302، ص7، جق0409ای،  مراغه میرفتاح ؛392، ص77م، ج0890نجفی، 

 (. 328، ص0، جق0323

 قلمرو غرر

طور مسلم، غرر در عقد بیع جاری است و مطابق حدیث  طور که بیان گردید، به همان 
نهی غرر، بیع غرری به اجماع فقهاء محکوم به بطالن است، اما اینکه غرر مخصوص 
عقد بیع است یا در سایر عقود و معامالت هم جاری است؟ باید گفت غرر اختصاص 
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زیرا آنچه در بیع غرری  ؛کند م تحقق پیدا میبه بیع ندارد بلکه در بسیاری از عقود ه
موجب بطالن است، عنوان غرر است، که این عنوان ویژۀ بیع نیست، یعنی نهی شارع از 
بیع غرری صرفاً به جهت غرر است نه اینکه بیع با وصف غرر موضوع نهی باشد، 
بنابراین در هر عقدی از عقود، خواه بیع و خواه غیر بیع غرر وجود داشته باشد، مشمول 

طالن است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز چنین عقد غرری وجود داشته باشد نهی و ب
افزون بر آن، روایت  ؛اند چنانکه در خصوص صلح بر مورد مجهول حکم بر جواز داده

نهی »اند  حلی بدون لفظ بیع ذکر کرده و آورده عالمهمعروف نبوی را شیخ طوسی، 
از نظر صاحب (؛ 739، ص3ج، 0402 ی،امام خمینبه نقل از: « )عن الغرر« ص»النبی 

ی، ا مراغهمیرفتاح ) عناوین و صاحب شرایع، غرر مسلماً در بیع و غیر بیع جاری است
همچنین شهید اول و (. 387، ص7، جق0413، محقق حلی، 371، ص7، جق0409

اند. در فقه اهل سنت هم، غرر  مطرح نموده غرر راشهید ثانی نیز در عقد بیع و غیربیع، 
ای مالی مثل آنچه در بیع وجود دارد، مطرح است و کلیۀ عقود  در سایر عقود معاوضه

البته در خصوص عقود تبرعی از قبیل هبه و وصیت بین  .گیرد ای را در بر می معاوضه
از عقود  یک ی، غرر را در هیچمالکوجود دارد. مذهب  نظر اختالفمذاهب اهل سنت 
گونه عقود نیز  دانند ولی مذهب شافعی قائل به جریان غرر در این تبرعی جاری نمی

گویند: آنچه که خرید و فروش آن به خاطر مجهول بودنش جایز نیست  باشد لذا می می
 اش هم جایز نیست.  هبه

ای هم از قبیل اجاره، مضاربه و  خالصه آنکه، غرر در بیع و سایر عقود معاوضه 
 ؛اما از دیدگاه فقه امامیه، در عقود تبرعی جریان ندارد؛ تواند جریان پیدا کند ض میقر

زیرا در آنجا هدف، احسان و ارفاق و مسامحه است نه معامله و مغابنه و از طرفی غرر 
شود و أکل مال به باطل در این موارد موضوعیت ندارد لذا   به منازعه منجر نمیها  آن در

شود و نیز در نکاح، کفالت و امثال آن هم که طبیعت و ماهیت   نمیحکم غرر جاری 
در عقد نکاح در هرچند . تواند مورد پیدا کند عقد، معاوضه و مغابنه نیست غرر نمی

شود غرر مطرح  لحاظ شرط تعیین و معلوم بودن که در آن لحاظ می موضوع مهریه به
به پیروی از فقه امامیه در در قانون مدنی هم (. 98، ص7، جش0322امامی، ) است

ق.م  709و نظایر آن غرر مطرح است مادۀ  ای مانند بیع، اجاره، مضاربه عقود معاوضه
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طورکلی  در خصوص معامالت به...« دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد  که مقرر می
رو  تدوین شده و به معلوم بودن مورد معامله و مبهم نبودن آن تصریح دارند ازاین

مقررات ؛ زیرا ای نیز جاری ساخت توان عالوه بر بیع، آن را در سایر عقود معاوضه می
شود مگر اینکه قانون برخالف  مربوط به تعهدات و معامالت در کلیۀ عقود جاری می

ق.م( که به عدم  294ق.م( و جعاله )مادۀ  227آن تصریح کند همچون عقد صلح )مادۀ 
 رت از جمیع جهات اشاره دارند.لزوم معلوم بودن مورد صلح و اج

توان دریافت که قدرت بر  می 704ق.م، از مادۀ  349همچنین با توجه به مادۀ  
ق.م در مورد  421تسلیم مورد معامله، شرط اساسی صحت کلیۀ معامالت است و مادۀ 

عین مستأجره به این شرط که از نفی غرر به دست آمده است اشاره دارد، مزارعه هم 
ق.م  081یر عقود معینه باید دارای شرایط اساسی صحت معاملۀ مذکور در مادۀ مانند سا

لذا در عقد مزارعه باید تعیین شود که عوامل الزمه برای کشت به عهدۀ کدام یک  ؛باشد
زیرا تعیین آن، تأثیر بسزایی در سهم هر یک از مزارع و عامل  ؛از عامل و مزارع است

گویند و نیز هر گاه مدت مزارعه  معامله غرری می نماید و در صورت جهل، به آن می
 شود. معین نشود عقد، غرری و باطل می

 معيار تشخيص غرر در معامله

اینکه تشخیص غرر در عقود و معامالت به عهدۀ چه مرجعی است؟ قابل دقت است،  
به عهدۀ عرف است  غرر در معاملهرسد تشخیص موضوع یعنی  در اینجا به نظر می
ای، عرف، غرر را منتفی دانست، حکم معاملۀ غرری )بطالن( بر آن  یعنی اگر در معامله

شود و اگر عرف، غرر را ثابت و محرز دانست، حکم معاملۀ غرری هم به دنبال  بار نمی
 آن خواهد آمد.

عنوان منبع شناخت احکام شرعی از  عرف و عادت از موضوعاتی است که به 
ی عرف و عادت و یا عرف عام، جا بهه فقه مطرح است، در فقه و اصول گاهی دیدگا

از پایبندی به  نظر قطعسیرۀ عقالء، شیوۀ عملی است که  .شود سیرۀ عقالء استعمال می
همچون معامالت و  ؛شریعت الهی، در بین مردم و عقالء مرسوم و متداول است

 یا سیرۀ عقالء، عرف خاص و دادوستدهایی که رواج دارد، در مقابل عرف عام 
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 چیزی و یا  بر انجامسیرۀ متشرعه وجود دارد که سلوک و روش عملی مسلمانان 
 ترک آن است.

حجیت و اعتبار عرف و عادت و سیرۀ عملی چه در قالب سیرۀ عقالء و چه به  
طور یقین احراز  شکل سیرۀ متشرعه از نظر فقه امامیه در صورتی مطرح است که به

گردد که شارع مقدس، این راه و شیوه را مورد قبول قرار داده و نصی یا قاعدۀ قطعی 
طورکلی در  به(. 411، صش0392تی، جنا) در شرع برخالف آن وجود نداشته باشد

خصوص تشخیص غرر، شرع، ضابطۀ خاصی ارائه نکرده است بلکه این مورد از موارد 
باشد که شرع داوری عرف و حکم عقالء را پذیرفته است  تشخیص موضوع حکم می

( و اگر اختالفی 781، ص0، جق0323میرزای نائینی،  ؛412، ص77م، ج0890)نجفی، 
تحقق غرر در معامله در منابع و آثار فقهی وجود دارد ناشی از داوری در تحقق یا عدم 

عرف در تشخیص مصداق است مانند اینکه برخی از فقیهان غرر را در معاملۀ خاصی 
، ق0402فاضل نراقی، ) کنند دانند ولی گروه دیگر آن را غرری تلقی می منتفی می

حیث ارزش و اوصاف برابر  هر گاه یکی از چند کاالیی که از برای مثال،(؛ 37ص
فروخته شود آیا باید معامله را غرری تلقی نمود یا خیر؟ بعضی از فقهاء آن را  ،است

ولی بسیاری (؛ 082، صق0402نصاری، ا) اند غرری ندانسته و حکم به صحت آن داده
، ق0402فاضل نراقی، ) اند از فقهاء آن را معامله غرری دانسته و حکم به بطالن آن داده

اما در اینکه آیا با توجه به جایگاه عرف (؛ 309، ص0، جق0323ینی، یمیرزای نا ؛37ص
لزوماً شرع هم آن را  ،ای که در عرف غرری نباشد و سیرۀ عقالء در فقه، هر معامله

توان گفت در برخی موارد،  اجماالً می .کند؟ جای بحث و بررسی است غرری تلقی نمی
شرع، داوری عرف و سیرۀ عقالء را در خصوص معامالت غرری که صرفاً بر مصالح و 

، 7، جق0409ای،  مراغه میرفتاح) پذیرد منافع مادی و مانند آن استوار است، نمی
( و حکمت اجتماعی، حکم شرعی را بر مصالح شخصی و دنیوی صرف، مقدم 370ص
توان گفت عرف و عادت جاری بین مردم یا گروهی از  طور مطلق نمی لذا به دارد. می

 آنان، مورد تأیید شرع است.
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 تعريف عقد بيمه 

موجب آن یک طرف تعهد  بیمه عقدی است که به»دارد  ماده اول قانون بیمه مقرر می 
ه کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادث می

گر و طرف  خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه
حق بیمه و آنچه را که بیمه  ،پردازد ر میاگذ گذار و وجهی را که بیمه تعهد را بیمه

 نامند.  شود موضوع بیمه می می
باشد ولی بدون عیب و ایراد نیست از  این تعریف قانونی، روشن و صریح می 

جمله عدم توجه به اصل تعاون و عدم توجه به اصل تعدد و مفاهیم آمار و محاسبات 
ای از جمله بیمه مسئولیت  های بیمه آماری است. همچنین در این تعریف بعضی از رشته

های عمر در این تعریف جا  مورد توجه قرار نگرفته است. در رشته اشخاص نیز بیمه
 شود. تر عقد بیمه چنین عنوان می تر و کامل علمینگرفته است. بر همین اساس تعریف 

عنوان حق بیمه در  موجب آن یک نفر در ازای پرداخت مبلغی به بیمه عملی است که به»
صورت تحقق خطر حقی برای جبران خسارت برای خود و یا به نفع شخص ثالثی 

را بر عهده  وسیله بنگاه یا سازمانی که مجموعه خطرها این غرامت به نماید. تحصیل می
 «شود. کند پرداخت می را ترمیم میها  آن بگیرد و طبق قواعد آماری

 غرری بودن بيمه از ديدگاه دانشمندان اهل سنت 

با از حیث غرری بودن عقد بیمه را  آنها، انانحقوقدفقیهان اهل سنت و بیشتر  
سازد. چون وجود اند که صحت عقد بیمه را دچار تردید میاشکاالتی مواجه دیده

آن کیفیت و کمیت باشد و با وجود خسارت   گذار، معلوم و یقینی نمی خسارت بر بیمه
ممکن است برای یک طرف قرارداد موجب غرر باشد و بنابراین، مشخص نیست؛ 

 ،2، جم0894 ؛48ص ،3، جم0823سنهوری، ) انعقاد قرارداد غرری هم جایز نیست
در عقد : اند داشتهدر این خصوص بیان (؛ 071-002ص، صق0392دسوقی،  ؛0198ص

اند بیمه  یا گفتهو بیمه، شبهه غرر و جهل به عوضین و تعلیق در عقد بیمه وجود دارد 
وجود غرر و جهل در مورد معامله یا تعلیق در عقد و سفهی بودن و عقدی سفهی است 

مصداق  را و یا اینکه بیمه( 48ص ،3م، ج0823)سنهوری، عقد موجب بطالن آن است 
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از نظر (. 071-002ص، صق0392دسوقی، ) انددانستهالتزام ماالیلزم و ضمان مالم یجب 
مخالفان عقد بیمه، چون قرارداد بیمه حائز شرایط عمومی قراردادها نیست یا موانع 

دانسته و در نتیجه عقد  فاقد مشروعیترا صحت عقود، در آن وجود دارد عقد بیمه 
فقیهان از طرف دیگر،  اما(؛ 41ص ،3ج م،0823نهوری، س) دانندرا صحیح نمیبیمه 

 «بالعقود وفوایا ایّها الّذین آمنوا أ»اند با عرضه بیمه بر عمومات ادله مانند  شیعه کوشیده
و حدیث ( 78)نساء: «عن تراضٍ منکم ة.... اال أن تکون تجار آیه تجارت»و  (0:مائده)

و سایر ادله و یا از راه ( 414ص ،2ق، ج0412)کلینی، « عند شروطهمسلمون الم»نبوی 
انطباق عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، هبه و بعضاً جعاله با عقد بیمه، مشکل 
فقهی بیمه را حل نمایند. اکثر فقیهان بزرگ شیعه که با سؤال از موضوع بیمه مواجه 

 ؛اند نگریسته« بیمه»له اند لکن از دو زاویه به مسئاند به مشروعیت بیمه فتوا دادهبوده
)امام  اند برخی بیمه را عقدی مستقل دانسته و از این دیدگاه حکم بیمه را بیان نموده

مانند  یا شده و برخی بیمه را با عقود معهود و شناخته (249ص ،7ق، ج0402خمینی، 
عالمه حلّی، ضمان ) (،004ق، ص0409منصوری،  ؛83ق، ص0383عالمه حلّی، صلح )
موسوی خویی، معوّض ) ۀ، هب(21ش، ص0390مطهّری،  ؛39-34ق، صص0383
مقایسه ( 47ص ،ش0394)عالمه بحرالعلوم، و جعاله ( 392-394صص ،9ق، ج0403

یا اندراج عقد بیمه در یکی از آن عقود ها  آن کرده و نظر به انطباق بیمه با یکی از
 اند.همعهود به مشروعیت بیمه فتوا داد

 پاسخ کلي به غرری بودن بيمه 

در لغت به معنی خطر و به هالکت، « غرر»طور که در مباحث قبلی گفته شد  همان 
جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر صرف « غرر»افتادن است. 

نامند که مال و  می« غرری»را از آن جهت « غرری»باشد. بیع  افتادن و هالک شدن می
افتد. در بیمه، غرر به معنایی که شمرده شد، وجود ندارد،  به مخاطره می سرمایه طرف

گذار هر دو با توجه بر مبنای همین  گر و بیمه ای برای دو طرف نیست. بیمه مخاطره
میزان خسارت وارده، زیانی در کنند و این اندازه ابهام  احتماالت، عقد بیمه را منعقد می

زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تأمین آن و حدود و زند؛   عقد بیمه، نمی یدرست به
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مشخصات دیگر، تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. از سویی دیگر ادلۀ 
و یعنی آن غرری که موجب بطالن عقد است  ؛در مورد بیع غرری استبیشتر  یادشده

که  گردد درحالی میهایی که بیع دارد موجب بطالن بیع  یژگیوبا توجه به ساختار بیع و 
شود  میبینی  پیش گذار نگری و منافعی که برای بیمه یندهآنسبت به بیمه با توجه به 
طور که گفته  عقد بیمه، بیع نیست بلکه همانمضافاً اینکه  ؛مقداری از غرر اشکال ندارد

شد قراردادی است مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص به خود و اعتبار آن 
عقالئی و جهانی است؛ و تحمل یک هزینه جزئی برای کسب منافع زیادی که برای 

صرفه است و تحمل ضرر کم برای جلب  به گذار دارد، عاقالنه و مقرون گر و بیمه بیمه
 فعت بیشتر، یک روش عقالئی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد. من

 ی اشکال غرری بودن در عقد بیمه رامنشأ اساس رسد می نظر پاسخ دیگر اینکه: به 
 دهد می تشکیل پول مبلغ دو را آن عوضین ند کهگیر  معوض بودن آن در نظر می

 بیمه حق ازاء در آنچه بهتر عبارتبه  .است آن تأمینی جنبه ،بیمه که حقیقت درحالی
 احتمال که است الزم نیز عالوه بر این، یادآوری این مطلب .گیرد تأمین است می قرار
 یک تکوینی مقدمات در گاهی احتمال است: گونه دو حقوقی، اعمال قطعی حدوث در

 تکوینی، پدیده یک عنوان به عروض شرط، که مشروطی امر مانند است حقوقی عمل
 است، حقوقی عمل که تحقق مشروط شرط، شدن محقق صورت در و است محتمل
 .دارد قرار ابهام پرده در و الصدور حقوقی، مشکوک عمل خود گاهی اما ؛است حتمی

 قبول را آن خود،پذیری  ریسک میزان با تواند فرد می و استبینی  پیش قابل اولی احتمال
 احتمال اما است پذیرفته مشروط امور کلیه را در ریسکی چنین نیز شارع و کند رد یا

 روشن و است گرفته قرار شارع نهی بودن، مورد غرری و باال ریسک خاطر به دوم
 که است قراردادی بیمه، .است اول نوع بیمه از در موجود احتمال و جهل که است
 ،گذار بیمه .یابد  نمی راه آن جهل در و ابهام و است معلومگذار  بیمه برای آن، اثر و نتیجه

 خطرهرچند  کند، می دریافت اطمینان خاطر و آرامش پرداختی،های  بیمه حق برابر در
 ،گر بیمه زیرا ؛است منتفی نیزگر  بیمه برای بیمه، بودن غرری .نپیوندد وقوع به بیمه مورد

 بر را قراردادها مجموع و کند می منعقد را بیمه قرارداد ان،گذار از بیمه زیادی تعداد با
 خطر ارزیابی برای را پزشکی معاینات و سنجد می احتماالت و اصول آمار علم مبنای
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 و ضرر احتمال کهشود  می طراحیای  هگون به ای، یمهب نظام لذا .دگیر  کار می واقعی به
 عمر، بیمه قراردادهایبیشتر  در ،گر بیمه حتی بلکه رود می یناز ب ،گر برای بیمه غرر

 را مبالغی همیشه خود، کارکنان مدیریتی و اداری امورهای  هزینهتأمین،  بر عالوه
 اقساط تعداد بودن مجهول مسئله باز مطالب، به عنایت با .دارد اختیار ذخیره در عنوان به

 در .است باقی خود حال به همچنانگذار  بیمه وگر  توسط بیمه پرداختی و دریافتی
 را آن و رساند  نمی ضرر عقد صحت به جهالتی هر گفت که توان می مسئله این جواب

 معامله بطالن و فساد موجب جهلی بلکه دهد  قرار نمی بطالن و فساد معرض در
 قرارداد مورد در اجمالی، علم که جایی در اما ؛قرارداد شود در ابهام موجب کهشود  می

 کافی قرارداد صحت برای اجمالی علم همان بیع، غیر مورد در خصوص به شود، حاصل
 مانند دارند اجمالی علم آن مورد به طرفین که صحت عقودی به فقهاء رو ازاین .است

 نیز بیمه قرارداد مورد دربنابراین، اند؛  داده فتوا جعاله ضمان و حواله، مساقات، مضاربه،
 در خواهند نمود پرداختگذار  بیمه وگر  بیمه که مبلغی زیرا دارد؛ وجود اجمالی علم
 است.  شده مشخصنامه  بیمه سند

 امکان تحقق غرر در بيمه 

« مستورالعاقبۀ ماکان»با توجه به مفهومی که برای غرر ذکر گردید و گفته شد غرر:  
توان یعنی غرر مربوط به هر چیزی است که آخر و عاقبت آن پوشیده است و نمی

یا گفته شد جهالتی که توأم با خطر و  ؛ وو یقین دربارۀ آن تصمیم گرفت طورقطع به
بیمه، عقدی است ؛ زیرا بیمه هم وجود دارد در عقدضرر باشد، امکان تحقق این حالت 

که نتیجۀ آن بر متعاقدین مبهم است و در وقوع خسارت و وجود معوّض، تردید وجود 
طول مدّت  گر پرداخت نموده درای که به بیمهداند که حقّ بیمهگذار نمی دارد و بیمه

چنین  )ع(آورد یا نه؟ در حدیثی از امیرالمؤمنین علیعقد سودی برایش به همراه می
غرر عملی  یعنی(؛ 072ص، 3ج ،0393)مغنیه،  «ررلضّا معها نالیؤمَّ الغررعمل أن»آمده: 

یست. صاحب جواهر دربارۀ این حدیث نضرر ایمن  غرر ازاست که انسان با وجود 
جامع تمامی آن چیزی است که اهل  ،اندکه امیرالمؤمنین فرمودهاین معنی »گوید: می

پس هر عملی که در (؛ 74ص ،77، جم0890نجفی، ) «اند لغت و فقه در معنای غرر گفته
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در آن غرر وجود دارد. با این استدالل، ؛ چراکه آن از ضرر ایمن نباشیم باطل است
؛ چراکه قاعدۀ غرر بشودتواند مشمول توان گفت که بیمه هم میطورقطع می به

عبارتی ممکن است که حقّ بیمه بسیار کمتر  باشند بهمتعاقدین در آن از ضرر ایمن نمی
پردازد و چه بسا در گذار می گر در ازای جبران خسارت به بیمهای باشد که بیمهاز هزینه

گذار وارد نگردد و یا  طول مدّت عقد، هیچ خسارتی )تحت موضوع عقد( به بیمه
یکن همچنان که توضیح . ولخسارت ناچیزی باشد که هزینۀ آن از حقّ بیمه کمتر باشد

 ای از عقود از قبیل هبه، صلح و بیمه اشکالی ندارد.  داده شد این اندازه از غرر در پاره
اگر مقصود از غرر، جهالت است یعنی در آن جهل گوییم:  در توضیح بیشتر می 

 رساند ید گفت که هر جهالتی به صحت عقد خلل نمیکند، با به عوضین راه پیدا می
دهد که رساند و آن را در معرض فساد و بطالن قرار میکه جهالتی به عقد ضرر میبل

موجب ابهام عقد شود؛ اما در جایی که علم اجمالی در مورد عقد حاصل شود، 
ه، مبادله عقد بیم خصوصاً در غیر مورد بیع، همان علم اجمالی به عوضین، کافی است.

کند؛ چون معاوضه تا گفته شود که در آن، جهل و غرر راه پیدا می مال با مال نیست
حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است و دیگری مال نیست بلکه تأمین و 

در معامله  (.تقریرات درس امام خمینی، 0324 محمدی گیالنی،) آرامش خاطر است
رسد، پول نیست تا گفته شود: مقدار پول گذار می ، به بیمهگر از سوی بیمهآنچه  بیمه،

گر  کند، نفس تعهد بیمهمجهول است. آنچه بیمه را یک معامله معقول و مشروع می
شود در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن را جبران کند یا است که متعهد می

ین تعهد برای ا(؛ 792و  793 ،790صص ،0390مطهری، )فالن مبلغ را بپردازد 
التجاره او  حریقی، مال برای مثال،گذار را از اینکه  گذار ارزش دارد؛ زیرا نگرانی بیمه بیمه

گر نیز منتفی است؛ زیرا  عنصر احتمال، در مورد بیمه. کندرا از بین ببرد بر طرف می
طبیعت بیمه، جمعی است نه قراردادی که جنبه فردی داشته باشد. یا حداقل در مورد 

گذاران سروکار دارد، جنبه جمعی دارد؛ زیرا وی در  ، که با تعداد فراوانی از بیمهگر بیمه
کند و سازد، حساب سود و زیان خود را میای که منعقد می همه قراردادهای بیمه

سنجد و همین امر، عنصر مجموع قراردادها را بر مبنای آماری و اصول احتماالت می
سازد. استناد دیگر فقها بر بطالن معامله غرری نیز ر منتفی میگ احتمال را در مورد بیمه
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منظور دفع خطر پدید  کنند؛ اما عقد بیمه که بهای نمیاین است که عقال چنین معامله
ای عرفاً قابل تسامح  ، اگر غرر در عقد بیمههمه بااین ؛ستمورد نظر عقال ،آمده است

 نباشد، آن عقد باطل است.

 گذار رت و عدم قدرت بر تسليم معوّض به بيمهجهل به ميزان خسا

مراد از غرری که از آن نهی »گوید: صاحب جواهر در تبیین معنای دقیق غرر چنین می 
آن هم از جهت جهل به صفات مبیع و مقدار آن است نه این که مراد و  شده خطر

هم شامل  مطلق خطر باشد تا خطر ناشی از جهل به وجود مبیع و تسلیم و تسلّم آن را
شود و حال آن که بیع کاالی  خطر حاصل می در بیع کاالی غایب ضرورتاً؛ زیرا شود

در دریاست و یا بیع میوه قبل از چیده شدن آنچه  خصوصاً مانند بیعغایب جایز است 
و محصول کشاورزی قبل از درو شدن. بنابرین مراد از خطر جهل منسوب به دریافت 

ینکه این ضرر با دادن حقّ خیار به مشتری در صورت عجز عالوه ا هب ؛باشدکاال نمی
 بنا بر(. 399ص ،77م، ج0890نجفی، ) «باشدفروشنده از تحویل کاال قابل جبران می

گذار از  گر و بیمهبیمه؛ چراکه تواند به بیمه هم سرایت کندنظر صاحب جواهر، غرر می
ای که برسد خبر ندارند لذا هم حادثهگذار در آینده  میزان خسارتی که قرار است به بیمه

گر در قرار است در آینده اتّفاق بیفتد مبهم است و هم میزان خسارتی که قرار است بیمه
قبال آن ضامن شود و جبران نماید مجهول است. ولیکن شیخ انصاری، نظر صاحب 

ال به حقیقتاً خطر ناشی از عدم حصول کا»گوید:  بیند و می جواهر را محلّ اشکال می
مشتری بزرگتر از خطری است که ممکن است از جهل به صفات مبیع و مقدار آن 
ناشی شود بنابراین هیچ وجهی برای تقیید اهل لغت بر اساس نظر صاحب جواهر 
وجود ندارد خصوصاً که دو مثال ذکر شده )بیع ثمار و زراعت( در خطر مربوط به 

انصاری، ) «طر مربوط به صفات کاالتسلیم کاال در میان فقهاء شهرت دارد نه درخ
بر اساس نظر شیخ انصاری احتمال سرایت غرر به بیمه حتمی (. 029ص 4، جق0402
 استدهد قرار  گر می ای که به بیمه داند که در قبال حقّ بیمه گذار نمی بیمه؛ چراکه است

گذار در صورتی است که خسارتی  زیرا جبران خسارت به بیمه ؛چیزی به او برسد یا نه
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تحت موضوع عقد بیمه به وی وارد گردد و اگر چنین نشود جبران خسارت و در نتیجه 
 گذار معلّق خواهد بود.  تسلیم معوّض به بیمه

 جهات تحقق غرر در عقد بيمه

ت به شرح زیر مطالبی که در باب غرر و خصوصیات بیمه ذکر شد از سه جه با توجه
 امکان تحقّق غرر در بیمه قابل بررسی است 

جهل به وجود عوضین یعنی بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و  از جهتالف( 
 گر  از طرف بیمه دیده زیانپرداخت یا عدم پرداخت مبلغ 

گر  وقوع خطر یا تحقق امری که بیمه»در اصطالح بیمه، خسارت عبارت است از  
واقعه و پیشامدی است که موجب »باشد یا  بیمه، متعهد جبران عواقب آن میدر قرارداد 

گر در قبال  ای را که بیمه شود برخی حقوقدانان مبلغ بیمه گر می انجام تعهّد اساسی بیمه
م، 0894سنهوری، ) دانند پردازد یکی از عناصر ارکان عقد بیمه می جبران خسارت می

ای  خطر هم، در اصطالح بیمه(. 0409ص ،0ش، ج0394معین،  ؛0044ص ،2، جزء7ج
عبارت از اتفاق و یا پیشامد احتمالی است که در زمان کم و بیش دور و نزدیک و 

م، 0894سنهوری، ) شود گذار می دهد و منجر به پیدایش ضرر به بیمه نامعین رخ می
ر عقد بیمه اشکال با توجه به این مطلب، این اندزه از غرر د(؛ 0022ص ،2، جزء7ج

گر هم  تعهد بیمه بالفاصلهشود  گذار می بعد از اینکه خطری متوجه بیمه؛ زیرا ندارد
این مورد شبیه معامله  .گیرد شود و حالت اجرایی به خود می مطابق قرارداد شروع می

نسبت به شیء معدوم است که چنانچه در زمان مقرر به وجود بیاید بیع آن صحیح 
که فعالً و هرچند یز است جادیگر بیع نسبت به همۀ اشیاء در زمان حال  عبارت به ؛است

این که این اشیاء در زمان موعد وجود  شرط بهدر زمان حال وجود نداشته باشند البته 
شیخ ) عبارتی امکان وجود این اشیاء در آن زمان ممکن و عقالنی باشد داشته باشند و به

اگر امکان تحصیل این معدوم در آینده وجود داشته پس (؛ 381، صق0411طوسی، 
که فعالً در نزد بایع موجود نباشد ولی اگر این امکان هرچند باشد بیع صحیح است 

توان حکم به وجود یک شیء  برای آن شیء، مجهول باشد بیع باطل است و نمی
با (. 381، صق0411شیخ طوسی، ) کند  وجه وجود پیدا نمی خارجی نمود که به هیچ
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امکان وقوع ؛ چراکه تواند محرز باشد این تعبیر، غرر در این جهت از عقد بیمه، نمی
ای که تحت موضوع بیمه باشد در طول مدّت عقد، ممکن و عقالنی است و  حادثه

ادریس حلی،  ابنگذارد. کسانی چون  عرف زمان حاضر هم بر این مطلب صحّه می
معامله به هیچ شیء معدومی را قبول ندارند ولو این که امکان وجود آن در آینده عرفاً 

ادریس آن  ابنمستنبط از نظر (. 781ص ،7، جق0401ادریس حلی،  ابنباشد )محرز 
معامله نسبت به شیء ؛ چراکه تواند غرری باشد جهت هم می است که عقد بیمه ازاین
شود. امّا این نحوۀ استدالل  به جبران خسارت محتمل تعبیر میمعدومی است که از آن 

دلیل  ادریس، خبر واحد ضعیفی است که به ابندلیل قول ؛ چراکه تواند صحیح باشد نمی
(. 030ص ،2ق، ج0403عالمه حلّی، ) شود ضعیف بودن و شاذّ بودنش، به آن عمل نمی

قبول ندارد نه مربوط به اموال قابل ادریس حلی معامله با آن را  ابن، آنچه و دلیل دیگر
مشاهده است و نه مربوط به اموال غائبی است که صالحیّت معامله را دارند بلکه 
مربوط به اموالی است که نه قابل مشاهده هستند و نه امکان قطعی وجود برای آن اموال 

است غرری  که معامله با چنین اموالی داخل در بیع در آینده عرفاً و عادتاً ممکن باشد
که گفته شد امکان تحقّق خسارت و  (، درحالی030ص ،2ق، ج0403عالمه حلّی، )

 باشد. وقوع حادثه و در نتیجه، جبران خسارت، عرفاً و عادتاً ممکن می
برای ما اصل بر ؛ چراکه امّا حقّ مطلب همان چیزی است که در ابتدای کالم آمد 

اند و در بیع با اشیاء معدومی  یز دانستهجاای که بیع را  جواز است و همچنین عموم ادلّه
که قابلیّت تحقّق دارند مقتضی موجود است و مانعی که بتواند جلوی تحقّق و ایجاد 

عالمه حلّی، ) شود شیء را بگیرد مفقود است پس صحّت این نوع از بیع، ثابت می
از طرف اهل خودش و  این است که این بیع ،امّا دلیل مقتضی ( و030ص ،2ق، ج0403

و دلیل یز است جاهای دیگر  در محلّ خودش واقع شده است پس همچون سایر بیع
ها )بیع سلف( نیاز  مردم بر این باورند که به این نوع از بیعبیشتر  دیگر این است که

داریم و اگر اصل را بر عدم جواز بگذاریم الزمۀ آن عسر و حرج بر مسلمین است و 
الحرج فی الدّین و »گوید  این قاعده می؛ چراکه برخالف قاعدۀ الحرج استاین حالت 

( و امّا دلیل نفی مانع؛ 030ص ،2ق، ج0403عالمه حلّی، ) «یا الحرج علی المسلمین
گوییم این مانع یا به خاطر عدم تعیین زمان خاصّی برای این نوع از  این است که می
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این بیع بر اساس یک مشاهده صورت اکه ؛ چرمعامله است که این اشکال وارد نیست
خواسته  گیرد و اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع آن چیزی نبوده که مشتری می می

است در این صورت برای او حقّ خیار رؤیت وجود دارد و یا به خاطر این است که 
که  طور مطلق گفته شده در صورت جهل به وجود مبیع، معامله باطل است بگوییم به

یز جااین نوع از معامله، مشهور به بیع سلم است که ؛ چراکه این مانع هم پذیرفته نیست
ای )در سوق مسلمین( اصل بر جواز است جز آنکه  معامله در هردانسته شده است و 

 (. 030ص ،2ق، ج0403عالمه حلّی، ) خالف آن دانسته شود
دلیل دیگری که بر عدم تحقّق غرر از جهت جهل به وجود جبران خسارت در  

آینده وجود دارد حکم به جواز بیع سلم است، احادیثی که در باب جواز بیع سلم وارد 
شده مثبت این مطلب است؛ که حتّی در صورت حاضر نبودن مبیع، با تعیین کردن یک 

 ،از جمله ؛ت بیع حال خریداری نمودصور توان آن را به ثمن قطعی برای کاال، می
خرد  ، دربارۀ کسی که از یک نفر صد من روغن می)ع(روایت زید شحّام از امام صادق

اگر مشتری »که در نزد بایع بالفعل کاالیی وجود ندارد، پس حضرت فرمودند:  درحالی
ای  لهچنین معام ،کند عنوان شخص وفاداری بشناسد که به شرطش وفا می این بایع را به

 ،ق0418شیخ حرّ عاملی،  ؛099، ح44، 2ج ،ق0412شیخ طوسی، «)با او اشکال ندارد
کند و کاالی  چراکه مطمئن است بایع به قولی که داده وفا می(؛ 90، 03ج ؛9، ح2ب

بر این اساس با تعیین یک حقّ بیمه قطعی، برای  . وکند مورد نظر را برایش فراهم می
توان عقد را در زمان حال و قبل از جبران خساراتی که تحت موضوع بیمه است می

 جبران خسارت، تنفیذ نمود.
ب( از جهت جهل به اوصاف عوضین یعنی نوع و مقدار خسارتی که قرار است  

 گذار وارد آید  بر بیمه
ه وجود عوضین برای ما محرز شد باید به سراغ اوصاف در عقد بیمه، بعد از آن ک 

آنان برویم و ببینیم که آیا آنچه که قرار است مورد جبران قرار گیرد همان چیزی است 
 که در عقد بیمه شرط شده تا بتواند مطابق با تصوّرات ذهنی متعاقدین قرار گیرد یا نه؟
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 طريق علم به اوصاف معوّض در بيمه

نسبت به عوضین، از  دباشیم که در عقد بیمه، همچون بیع، طرفین بایاگر قائل به این 
یکی از دو طریق علم داشته باشند؛ یعنی یا قبالً مبیع را مشاهده کرده باشند و یا یکی از 

قیمت  در تفاوتخصوصیّات مؤثّر آن  که مبیع را مشاهده نموده و نسبت به طرفین
 ؛22ص، 4ج ق،0477قدامه حنبلی،  ابناید )اطّالع دارد برای طرف مقابل هم توصیف نم

(، در این صورت طرفین عقد باید نسبت به خسارتی که 79ص، 4ج ،ق0472فیّومی، 
پذیر تحصیل علم به این مقوله، جز از دو راه امکانو  قرار است جبران شود عالم باشند

 زمان عقدمشاهدۀ خسارتی )که هنوز به وجود نیامده( توسّط متعاقدین در ، نیست: الف
مشاهدۀ خسارت توسّط یک نفر و ، پذیر و معقول نیست. ب ای امکان که چنین مشاهده

گر که قبالً خسارت را مشاهده نموده و به بیمه ،مثال رایب ؛وصف آن برای طرف مقابل
که تحقّق چنین علمی  گذار را هم در جریان بگذارد چگونگی و میزان آن، علم دارد بیمه

 نتیجۀ چنین جهلی به نوع و میزان خسارتبنابراین، ؛ اً محال استتوسّط مشاهده قطع
 که در حکم معوّض و مبیع است تحقّق غرر در عقد بیمه خواهد بود.

پاسخ: اگر مراد از مشاهده، همان دیدن از طریق چشم سر باشد استدالل فوق  
طورقطع صحیح است ولی باید گفت که در موارد زیادی و در عقود مختلفی از جمله  به

باشد  بیع، شاهد این مسئله هستیم که مشاهده، حمل بر معنایی غیر از دیدن با چشم می
مشخّصات موجود در چیزی است که قرار  و معنای مشاهده، همان علم به صفات و

طور مثال، در  به(؛ 27ص ،01، جق0471عالمه حلّی،) است مورد عقد قرار گیرد
ای است که هنوز به فعلیّت نرسیده  شود میوه که مورد بیع واقع میآنچه  معامالت سلف،

ای  گونه بهاست بلکه معامله بر سر چیزی است که استعداد میوه شدن را دارد و معامله 
اند و نسبت به نوع آن و صفاتش علم الزم را  گیرد که گویا طرفین میوه را دیده شکل می

 (. 033 ،2ق، ج0403عالمه حلّی، ) دارند
گر بر پرداخت  ج( از جهت عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم یعنی عدم توانایی بیمه

 وجه خسارت 
خسارت(، قدرت بر  یکی دیگر از شروط صحّت عقود معوّض )تضمین جبران 

باشد، در کتب فقهی بر این شرط ادعای اجماع شده است، )عالمه  تسلیم و تسلّم آن می
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ق، 0401ادریس حلی،  ابن ؛072ص ،3ق، ج0409عمیدی،  ؛09ص ،01، ج0403حلّی، 
عقدی که در آن از تسلیم معوّض به مشتری عذر و عجز وجود بنابراین، (؛ 781ص ،7ج

فروش پرندۀ در هوا و ماهی در آب، شیخ طوسی در مبسوط  یست مانندندارد صحیح 
( و 98ص ،7ج ،0392گفته است بر این دو مورد اجماع وجود دارد )رک. شیخ طوسی، 

عالمه حلی نیز در تذکره الفقهاء، اجماع را نسبت به مورد اوّل، تأیید کرده ولی نسبت به 
فقهاء نسبت داده بیشتر  را بهمورد دوّم )که همان فروش ماهی در آب است( این اجماع 

و در این مورد نظر  و گفته است: نظر فقهای اهل جمهور هم بر همین نظر است
آنچه که از ظاهر عبارات  .(02ص ،01ق، ج0403مخالفی سراغ نداریم )عالمه حلّی، 

آید این است که مراد از گذاشتن این شرط )قدرت بر  در این بحث بر می واردشده
تسلیم و تسلّم مبیع(، عدم جواز بیع نسبت به اشیائی است که از تسلیم آن عاجزیم 

صورت مطلق آمده است و قید  این شرط بهو  مانند فروش پرنده در هوا و ماهی در آب
کاال به مشتری مانعیّت ایجاد کند و  خاصّی نخورده است بلکه هر چیزی که در تسلیم

باشد، همانند شرط قدرت  مسبّب عجز و عذر برای فروشنده باشد در این شرط وارد می
که اگر کسی از انجام تکلیفی عذر داشته باشد و از انجام آن  ؛بر انجام تکالیف دینی

شود.  عمل عاجز باشد در این صورت وجوب تکلیف تا زمان قدرت، از او برداشته می
شود که فروشنده شک کند که آیا قدرت تسلیم مال  ثمرۀ این بحث در جایی معلوم می

صورت مطلق بدانیم در این صورت، مشتری  را به مشتری دارد یا نه؟ که اگر شرط را به
تواند آن مال را به ملکیّت خود در  حقّ خرید آن مال را ندارد و باید مطمئن شود که می

در آنجا تا زمانی که ؛ چراکه بر خالف انجام تکالیف دینی استبیاورد و البته این 
توان دست از عمل  نمی ،طورقطع از انجام این امور عاجزیم اطمینان حاصل نکنیم که به

به آن برداریم ولی در معامالت همین که شک کردیم که عجز و مانعی در راه رسیده به 
صورت حسّی  قدرت یا به ؛ت دهیمای صور توان معامله  دیگر نمی ،مبیع وجود دارد

طور محسوس از دسترسمان خارج  ای که پرواز کرده و به مانند پرنده ؛شود منتفی می
تواند به ملکیّت مرهونٌ الیه در   مانند رهن که نمی ؛شود شده است و یا شرعاً منتفی می

 (. 392ص ،77م، ج0890نجفی، ) بیاید
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 گذار بيمهگر به  نحوة تسليم مال از طرف بيمه

گذار با عنوان حقّ بیمه به او  گر در عوض پولی که بیمه برای اینکه بهتر بدانیم که بیمه 
گر قدرت الزم برای  آورد و این که آیا بیمه پردازد چه چیزی را به تسلیم او درمی می

 آور شویم؛ موضوع بیمه گذار دارد یا نه، موضوع بیمه را باید یاد تسلیم مطلوب را به بیمه
ممکن است اعمّ از عین یا منفعت یا هر حقّ مالی یا هر نوع مسئولیّت حقوقی باشد 

نفع باشد و  یذ ،دهد که حق بیمه میآنچه  گذار نسبت به بقای مشروط بر این که بیمه
گذار متضرّر  همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه

(. با این 78ص ،ش0392رک. منتصر اسدی،  ؛0709ص ،م0823)سنهوری،  گردد می
گذار توافق نموده  گذار موظّف است طبق مواردی که در متن عقد با بیمه تعریف، بیمه

است عمل نماید و جبران خساراتی را که ذیل موضوع بیمه تعهّد نموده است وفا نماید 
ته است مسلّط نماید و گذار را بر چیزی که در قبال آن پول پرداخ و با این کار، بیمه

که در مقابل حقّ بیمه، تأمین در قبال خطر و  نظرندبسیاری از حقوقدانان بر این 
 :در نتیجه باید گفت(؛ 0702ص، م0823سنهوری، ) تضمین جبران خسارت قرار دارد

ای که امکان وقوع حادثه؛ چراکه تواند محرز باشد غرر در این جهات از عقد بیمه، نمی
بیمه باشد در طول مدّت عقد، ممکن و عقالنی است و عرف زمان تحت موضوع 

گذارد و از طرفی حکم به جواز بیع سَلَم، دلیل  حاضر هم بر این مطلب صحّه می
دیگری بر عدم تحقّق غرر از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده است و بر 

ه تحت موضوع بیمه این اساس با تعیین یک حقّ بیمه قطعی، برای جبران خساراتی ک
 توان عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت، تنفیذ نمود.است می

 بندی جمع

با توجه به اینکه عقد بیمه از موضوعات مستحدثه در فقه اسالم است در مورد  
ویژه تطبیق موضوعات و مسائل موجود انواع بیمه با  مشروعیت، ماهیت و احکام آن به

نظر بسیاری در بین فقهاء وجود دارد. منشأ  قواعد و موازین شریعت اسالم اختالف
 گردد. یبرمبودن احکام شرعی « امضائی»و« تأسیسی»نظر به بحث  اساسی این اختالف

فقهای متقدم، معتقد بودند که بیشتر احکام شرعی، اعم از عبادات و معامالت، بیشتر 
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تأسیسی هستند. پس به نظر آنها، در مبحث عقود، فقط همان عقودی که نامشان رسماً 
منوع و گونه عقد جدیدی، م در شرع آمده، صحیح و قابل اعمال هستند و ایجاد هر

قریب به اتفاق متأخرین از فقهاء متأخر به صحت و جواز آن بیشتر  باطل است. لیکن
تعبیر دیگر:   دانند. به ( میناپذیر)تغییر عبادات را محکوم به توقیف و تنهااند  فتوی داده

دلیل خاصی روشن  ای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به اصل در هر معامله
با از حیث غرری بودن عقد بیمه را  انان آنها،حقوقداهل سنت و فقیهان بیشتر  شود.

اند. اما، اکثریت  داده عقد بیمهلذا از حیث فقهی نظر به بطالن اند  اشکاالتی مواجه دیده
 عمومات ادله و یا انطباق عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلحبا توجه به  شیعهفقهاء 

شبهات و اشکاالت غرری  اند و بیمه فتوا دادهعقد مشروعیت به هبه، با عقد بیمه،  و
 اند.  بودن بیمه را هم پاسخ داده

جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر افتادن و صرف « غرر» 
نامند که مال و سرمایه  می« غرری»را از آن جهت « غرری»باشد. بیع  هالک شدن می

ای  وجود ندارد، مخاطره ذکر شد، معنایی کهافتد. در بیمه، غرر به  طرف به مخاطره می
گذار هر دو با توجه بر مبنای همین احتماالت، عقد  گر و بیمه برای دو طرف نیست. بیمه

میزان خسارت وارده، زیانی به درستی عقد در کنند و این اندازه ابهام  بیمه را منعقد می
ن و حدود و مشخصات زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تأمین آ ؛زند  بیمه، نمی

و دیگر اینکه: نسبت به بیمه با دیگر، تعیین و مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. 
مقداری از غرر  ،شود میبینی  پیش گذار نگری و منافعی که برای بیمه یندهآتوجه به 

خاص  های ویژگیو  با توجه به مفهوم غرر، دالیل بطالن غرر در عقد بیع .اشکال ندارد
های عقد بیمه از سوی دیگر و با توجه به شرایط صحت  عقد بیع از یک سو و ویژگی

غرر در  :باید گفت ،کند بیع سلف و بیع بر مبیع معدوم که در آینده وجود پیدا می
مضافاً  ؛شکلی نیست که موجب بطالن عقد بیمه گردد از عقد بیمه، به ذکرشده جهات

تحت موضوع بیمه باشد در طول مدّت عقد، ممکن و ای که  اینکه امکان وقوع حادثه
گذارد و در مجموع شبهه  عقالنی است و عرف زمان حاضر هم بر این مطلب صحّه می

 غرری بودن در عقد بیمه که موجب بطالن این عقد باشد منتفی است. 
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  .العربی

 .مکتب االعالم االسالمی ، قم:معجم مقاییس اللغه (،ق0414)ابوالحسین احمد ، فارس بنا

 .دار صادر :، بیروتمسند احمد (،ق0401) احمد بن حنبل

 .شانزدهم چاپ ،کتابفروشی اسالمیه :تهران ،حقوق مدنی(، ش0322) امامی، سید حسن

بزرگداشت شیخ کنگرۀ جهانی : قم ،المکاسب(، ق0402) انصاری، شیخ مرتضی بن محمد
  .انصاری چاپ اول

 بیروت: دار ،فقهیه ث، بحوتقریرات درس شیخ حسین حلی (،ش0394) بحرالعلوم، عزالدین
 .الزهرا، چاپ دوم

 . الفکر دار :، بیروتصحیح البخاری (،ق0410) بن اسماعیل محمدبخاری جعفی، ابوعبداهلل 

با تصحیح احمد محمد  ،)الجامع الصحیح( السنن (،ق0409) ترمذی ابوعیسی محمد بن عیسی
  .دار إحیاء التراث العربی :شاکر بیروت

دار احیاء التراث العربی،  :، بیروتالفقه علی المذاهب االربعه (،ق0419) جزیری، عبدالرحمن
  .چاپ هفتم

چاپ  ،گنج دانش انتشارات :تهران ،ترمینولوژی حقوق (،0329) محمدجعفرجعفری لنگرودی، 
  .نوزدهم

  .انتشارات مؤسسه کیهان :تهران ،منابع اجتهاد(، ش0392)یم محمدابراه، جناتی

 ،هالی تحصیل مسائل الشریع هوسائل الشیع(، ق0412)شیخ محمد بن حسن  حر عاملی، 
  .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

 ،همفتاح الکرام (،ق0409) بن محمد حسینی عاملی نجفی محمدجوادحسینی عاملی، سید 
 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

  .مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اول :، قمالعناوین (،ق0402) عبدالفتاحمیر ی،ا مراغهحسینی  
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انتشارات کتابخانۀ  :قم ،الوثقی ةمستمسک العرو(، ق0414)حکیم، سید محسن طباطبایی 
 .اهلل مرعشی نجفی یتآ

 .بهمن 77انتشارات  :قم ،هنهج الفقاه (،ش0392) همو

 :تهران ،شرایع االسالم (،ق0413) الدین جعفر بن حسن بن یحیی ابوالقاسم نجم ،حلی )محقق(
 .انتشارات استقالل

مکتبۀ  :تهران ،الفقهاء ةتذکر (،ق0471) الدین حسن بن یوسف بن مطهر جمال هعالم ،حلی 
  .آل البیت إلحیاء التراث چاپ اولمؤسسۀ  :و قم المرتضويۀ

 .مکتب االعالم االسالمی :قم ،همختلف الشیع(، ق0409)همو 

السرائر الحاوی لتحریر (، ق0401)محمد بن منصور بن احمد بن ادریس  ابوعبداهللحلی، 
  .النشر االسالمی سسۀمؤ :قم ،الفتاوی

مطبوعاتی دار  ۀسسمؤ، قم: تحریر الوسیله(، ق0402)الموسوی  اهلل روحخمینی، )امام( سید 
 العلم، چاپ دوم. 

 مهر.  مطبعۀ، قم: کتاب البیعش(، 0392همو )

اکبر  یعل، به تحقیق جامع المدارک فی شرح مختصر النافع(، ق0412خوانساری، سید احمد )
  م.سسه اسماعیلیان، چاپ دوؤم :غفاری، قم

 .بیروت، منه هاالسالمی يعۀالتأمین و موقف الشر(، ق0392) دسوقی، سید محمد

 .عالم الکتب :)سنن دار قطنی( بیروت السنن(، م0829)دار قطنی، حافظ بن علی بن عمر 

  .تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل ،، جلد سوّمنامه لغت (،ق0327) اکبر یعلدهخدا، 

  .چاپ قاهره ،نظریۀ العقد(، م0823)احمد  عبدالرزاقسنهوری، 

  .، بیروت7، جزء 2ج ،القانون المدنی الجدیدالوسیط فی شرح  (،0894) همو

  .دار الفکر، چاپ اول :، بیروتداوود سنن ابی (،ق0401) سلیمان بن االشعث السجستانی 

مؤسسۀ فقه  :بیروت ،اللمعۀ الدمشقيۀ(، ق0404) الدین محمد بن مکی عاملی شمس ،شهید اول
 .چاپ اول ،الشيعۀ

 .النشر االسالمی سسۀمؤ :قم ،هالدروس الشرعی(، ق0404) همو

معارف  همؤسس :قم ،مسالک االفهام(، ق0403)الدین بن علی بن احمد عاملی  شهید ثانی، زین
  .اسالمی چاپ اول
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 :بیروت ،با تعلیقات سید محمد کالنتر ،الروضۀ البهيۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقيۀ(، ق0413) همو
  .دار احیاء التراث العربی

 سسۀمؤ :بیروت ،المیزان فی تفسیر القرآن(، ق0381)ین محمدحسسید عالمه طباطبایی، 
  .األعلمی للمطبوعات

مکتب وکالء امام  :بیروت ،الوثقی ةالعرو (،ق0401) محمدکاظمیی یزدی، سید طباطبا
  .)ره(خمینی

 مرکز نشر علوم اسالمی.  تهران: ،ال و جوابؤس(، ش0392) همو
انتشارات : تهران ،المبسوط فی فقه االمامیه(، ق0392)حسن  محمد بن شیخ ابوجعفر طوسی،

  .مرتضوی

 موسوی، محمدباقر سید ترجمه ،المیزان تفسیر (،ش0393) محمدحسین سید عالمه طباطبائی،
 .پنجم چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفترقم: 

انتشارات  :، تهرانمجمع البیانتفسیر  (،ش0321) طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن
 .فراهانی

انتشارات کتابفروشی مرتضوی، چاپ  :، تهرانمجمع البحرین (،ق0409) طریحی، فخرالدین
  .سوم

 .جا یب ،، جلد سوّمهمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیتا(،  ، محمود )بیعبدالرحمان

 .تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم ،فرهنگ فارسی عمید(، ش0329) عمید، حسن

)تقریر  المکاسب منيۀ الطالب فی حاشيۀ(، ق0323) ین بن عبدالرحیممحمدحس ینی،یغروی نا

  حیدریه. مطبعۀ: تهران ،موسی نجفی خوانساری(

  .مطبعۀ الحيدريۀ :تهران ،المکاسب و البیع(، ق0407) همو

، کنز العرفان فی فقه القران(، ق0394)ین مقداد بن عبداهلل سیوری حلی الد  جمالفاضل مقداد، 
  .مکتبۀ المرتضويۀ :تهران

 انتشارات مرتضوی. ،، تهران:مجمع البحرین، (ش0392شیخ فخرالدین ) ،قطریحی

 .انتشارات کیهان: تهران، جامع الشتات(، ق0320)میرزا ابوالقاسم بن حسن جیالنی  قمی،

 .چاپ ششم شرکت سهامی انتشار، :تهران، معین عقود(، ق0324) کاتوزیان، ناصر

  .المکتبۀ االسالميۀتهران نشر  ،الفروع من الکافی(، ق0397)محمد بن یعقوب  ،کلینی

 .انتشارات خرسندی، چاپ اول :تهران ،عقد بیع(، ش0399)اسداهلل  ،لطفی
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  .دار إحیاء التراث العربی :بیروت ،الموطّأ(، ق0418)مالک بن انس 

، 0، شفقه اهل بیتفصلنامه ، «تقریرات درس امام خمینی)ره( ،بیمه» (،0324) محمدی گیالنی
 .بهار

الطبعۀ ، سسۀ السبطين العالميۀؤم :، قم)ع(فقه االمام جعفر الصادق (،0393) مغنیه، محمدجواد
  .الثانيۀ

الحالل و الحرام و االحکام عن اهل بیت  (، دعائم االسالم و ذکر0323مغربی، قاضی نعمان )
 رسول اهلل علیه و علیهم افضل السالم، قاهره: دارالمعارف.

 .تهران: انتشارات میقات ،بررسی فقهی مسئلۀ بیمه (،ش0390) مطهّری، مرتضی

 .صدراتهران: مسئلۀ ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه، ش(، 0394) همو
تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ  ،، جلد دومفارسی معینفرهنگ  (،ش0391) معین، محمّد

 .چهارم

  .ميۀانتشارات دار الکتب االسال :قم ،تفسیر نمونه(، ش0392)ناصر  ،مکارم شیرازی

به کوشش  ،هۀمصباح الفقا (،ق0402) اکبر موسوی یعلموسوی خویی، سید ابوالقاسم بن سید 
  .انتشارات انصاریان :قم ،ی توحیدیمحمدعل

 .النعمان مطبعۀ :با حواشی روحانی، نجف اشرف ،منهاج الصالحین(، ق0389) همو

  .النشر االسالمی سسۀمؤ :قم ،العناوین ،ی، عبدالفتاح بن علیا مراغهمیرفتاح 

 .قم: دار النّبوغ، چاپ اوّل ،عقد التّأمین فی الفقه االسالمی ،منصوری، خلیل رضا 

قم:  ،، تقریرات موسی نجفی خوانساری، جلد اوّلالطالب ۀمني (،تا بی) ینی، میرزا حسینینا 
 . انتشارات مکتب محمدیه

انتشارات المکتب  :قم ،عوائد االیام(، ق0402)مهدی  احمد بنمولی  فاضل ،)کاشانی( نراقی 
  .االعالم االسالمی

احیاء دار  :بیروت ،فی شرح شرایع االسالم جواهر الکالم(، 0890) محمدحسن بن باقر ،نجفی 
 . چاپ هفتم ،العربی التراث

  آل ۀسسؤم :، بیروتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (،ق0419) نوری طبرسی، حسین 
  .البیت)ع( الحیاء التراث، چاپ اول 




