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  چکیده
بندي وظایف حکومت  باشد. با طبقه هاي تأمینی و انواع آن می این مقاله تحلیل فقهی و اقتصادي بیمههدف 

ۀ حکومتی هاي زیادي به عنوان وظیف این وظایف بیمهبا تصریح پردازیم.  اسالمی به شرح وظایف تأمینی و حمایتی آن می
شغل، آموزش، درمان،  هاي مالی، مسکن، ازدواج،  گردد. در این راستا بیمه و مؤیدات فقهی آنان ذکر میمشخص 

ایتام، بازنشستگی و از کارافتادگی، سرپرستی، کارگشائی، فرهنگی و پوشاك   دفاع، وکالت،  پرستاري، سوانح، خوراك،
 شوند. به عنوان وظایف حکومت اسالمی مشخصاً ذکر می

 
  : بیمه، تأمین اجتماعی، تکافل، حمایتکلیدواژه

  
  مقدمه 

گیرد، تأمین و حمایت از کسانی است که تحت  یکی از وظایفی که براساس مفهوم والیت بر عهده ولی قرار می
یت هاي مکفی براي آحاد افراد جامعه و حما اي از حداقل گیرند. به عبارت دیگر تأمین مجموعه پوشش والیی قرار می

  آنان در جامعه همانند وظایف ولی خانواده نسبت به فرزندان به عهدة حکومت اسالمی است.
هاي مصارف صدقات  در محلهایی که حکومت اسالمی موظف به انجام آن است  از حمایتمهم مجموعه یک 

 ابنَ  وَ  اهللاِ  بيلِ ي سَ فِ  وَ  ينَ مِ ارِ غَ ال وَ  ابِ قَ ي الرِّ فِ  م وَ هُ وبُـ لُ قُـ  هِ فَ لَّ ؤَ المُ  وَ  ايهَ لَ عَ  ينَ لِ امِ العَ  وَ  ينِ اكِ سَ المَ  وَ  اءِ رَ قَ لفُ لِ  اتُ قَ دَ ا الصَّ مَ نَّ إ«در آیه 
. در این آیه تخصیص صدقات به فقرا، مساکین، عاملین بر آن و ذکر شده است 2»يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اهللاُ وَ  اهللاِ  نَ مِ  هً يضَ رِ فَ  يلَ بِ السَّ 

در پرداخت ا و واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است. تألیف قلوب، بردگان، ورشکستگان و در راه خد
هاي زکات باید به حدي باشد که براي یکسال  وجوه زکات حتی فقها به استناد به روایات بر این نظر هستند که پرداخت

. 3راهم نسازدکفاف مخارج زندگی نماید آن هم به طوري که موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را در مایحتاج زندگی ف
موارد  4»يلِ بِ السَّ  ابنِ  وَ  ينِ اكِ سَ المَ  ي وَ امَ تَ اليَ  ي وَ ربَ القُ  يذِ  وَ  ولِ سُ لرَ لِ  وَ  هُ سَ مُ خُ  هللاِ  نَّ أفَ  يءٍ ن شَ م مِ متُ نِ ا غَ مَ نَّ أوا مُ اعلَ  وَ «در آیه 

اده شده است. القربی و ایتام و مساکین و واماندگان راه تخصیص د پرداخت درآمدهاي ناشی از خمس به رسول و ذي
متوجه  5»اهَ م بِ يهِ كِّ زَ تُـ  م وَ هُ رُ هِّ طَ ًه تُ قَ دَ م صَ هِ الِ موَ ن اَ ذ مِ خُ « گیرندة این اموال یعنی کسی که خطاب خُذ در آیۀ رپس در اصل ب
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هاي تأمینی نماید.  وي است فرض است که نسبت به گروه افراد یاد شده در دو آیۀ فوق اقدام به تخصیص مالی و کمک
توان به  هاي مختلف حمایتی هستند. بر این مبنا است که می هاي مذکور در فوق به نحوي نیازمند کمک چه که گروه

ي دارد یعنی در  سرفصل عمدة تأمین اجتماعی در حکومت اسالمی رسید. این حمایت و تأمین تا طعام مساکین نیز تسرّ
م بر بالین بگذارد. آیاتی که به طعام مسکین اشاره شا سر بیبه دلیل عدم توان در تهیۀ طعام حکومت اسالمی نباید کسی 

م مساکین را در زمره مواردي طعاو حتی عدم ترغیب دیگران به ا 6فرمایند، بی تفاوتی در مورد عدم اطعام مساکین می
 يتَ أرَ أ« یز همین توجه بذل شده که فرمود:یا در مورد راندن یتیم ن .7نماید که مستحق عقوبت شدید هستند بندي می دسته

 امَّ أفَ « :است که ص و همچنین خطاب به رسول اکرم 8»ينِ سكِ المِ  امِ عَ طَ ي لَ عَ  ضُّ حُ اليَ  وَ  يمَ تِ اليَ  عُّ دُ يَ  كَ لِ ذَ فَ  ينِ الدِّ بِ  بُ ذِّ كَ ي يُ ذِ الَّ 
برد که  آنجا پیش مییق در این آیات وظایف حکومت اسالمی را در حمایت تا تدق. 9»رنهَ التَ فَ  لَ ائِ سَ ال امَّ أ ر وَ قهَ ال تَ فَ  يمَ تِ اليَ 

توان بدون پاسخ راند. البته سؤال در اینجا قاعدتاً باید پاسخ به نیاز تفسیر شود و نیاز اگر مشروع و  درخواست کننده را نمی
مبرم بود حکومت اسالمی موظف به پاسخ دادن به آن است. به عبارت دیگر وجوب کفایی در مورد تمام مصادیق 

  گردد.  می نیازهاي مشروع قابل تعمیم
کند که مبرم هستند و حکومت اسالمی بایست نسبت به آنها  خود این مبحث دامنۀ زیادي از نیازها را تعریف می

  است:ها  یا درخواستپاسخگو باشد. موارد زیر از جمله این سؤاالت 
   .ـ نیاز مالی (بیمه مالی)1
   .ـ نیاز به سرپناه و مسکن (بیمه مسکن)2
  .جفت و معاشر (بیمه ازدواج) وـ نیاز به ازدواج 3
  .ـ نیاز به کار و شغل (بیمه شغل)4
  .ـ نیاز به تعلیم و تربیت، آموزش، مشاوره، راهنمایی (بیمه آموزش) 5
  .ـ نیاز به بهداشت و درمان (بیمه درمان) 6
  .ـ نیاز به پرستاري و مراقبت (بیمه پرستاري)7
  .خطر (بیمه سوانح)ـ نیاز به امداد در زمان اضطرار و مواجهه با  8
  .ـ نیاز به طعام و خوراك (بیمه خوراك)9

  .ـ نیاز به اعتراض و فریاد (هرگاه مظلوم واقع شود) و دفاع در مقابل متجاوز (بیمه دفاع)10
  .مه وکالت)یـ نیاز به استعانت در احقاق حق (ب11
  .ی (بیمه ایتام)لوه ـ نیاز صغیر ب12

 

ي لَ عَ  ضُّ حُ اليَ  وَ  يمِ ظِ العَ  اهللاِ بِ  نُ مِ و يُ ال انَ كَ   هُ نَّ إ وهُ كُ اسلُ ًا فَ عَ ار ذِ  ونَ عُ با سَ هَ رعُ ذَ  هٍ لَ لسِ في سِ  مَّ ثُ  وهُ لُّ صَ  يمَ حِ الجَ  مَّ ثُ  وهُ لُّ غُ فَـ  وهُ ذُ خُ « 30- 34سوره حاقه، آیات  -  6
. بگیریدش، زنجیرش کنید و به جهنمش بکشید و او را با زنجیري درازي هفتاد ذراع بکشید، زیرا به خداي بزرگ ایمان نداشت »ينِ سكِ المِ  امِ عَ طَ 

  کرد (یا رغبت نداشت). و به طعام دادن به مسکینان ترغیب نمی
. شما به چه دلیل در جهنمید؟ گفتند ما از »ينَ سكِ المِ  مُ طعِ نُ  كُ م نَ لَ  وَ  ينَ لِّ صَ المُ  نَ مِ  كُ م نَ وا لَ الُ قَ  رَ قَ ي سَ م فِ كُ كَ َل◌َ ا سَ مَ «41-44سوره مدثر، آیات  - 7

  یم.ددا  نبودیم و به مسکین طعام نمی نمازگزاران
ام طعراند و بر ا ود به تندي میاو همان کسی است که یتیم را از خ ؟د دیديمرش دروغ میدین را آیا آن را که  ،1- 3سوره ماعون آیات  -  8

  کند (یا رغبت ندارد). مسکین ترغیب نمی
  ، پس از یتیم قهر مکن و درخواست کننده را مران.9-10سوره الضحی آیات  -  9
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  .کارافتادگی (بیمه بازنشستگی و بیمه از کارافتادگی) ـ نیاز به مستمري بازنشستگی و از13
  .ـ نیاز به سرپرستی افراد الزم الحمایه (بیمه سرپرستی)14
  .گشایی (بیمه کارگشایی) ـ نیاز به کارگشایی و گره15
  .ـ نیاز به اداي رسوم و سنن پسندیده (بیمه فرهنگی)16
  .ـ نیاز به پوشاك و البسه (بیمه پوشاك)17

هاي حمایتی را در اجراء و ادارة امور کشور ایجاد  هاي فعالیت رفصلسکدام از موارد نیازهاي مزبور تأمین هر 
  توان در بحث تأمین اجتماعی به معناي اعم کلمه گنجاند.  کند و غالب آنها را می می

  بیمه
» بیم«ت دارد و با واژة گرفته شده و ریشه سانسکری» بیما«در فرهنگ معین آمده است که برخی گویند واژة بیمه از 

به معناي ضد بیم » استراخووانی«در پارسی هم ریشه است. برخی دیگر از لحاظ فیلولوژي ریشۀ بیمه را ترجمۀ واژة روسی 
اي پرداختند و برخی بیمه را اسم شهري در طبرستان  ها در ایران به فعالیت بیمه زیرا که نخستین بار روس  دانند، می سو تر

اي است که  . مفهوم کاربردي روزمرة بیمه عبارت از ضمانت یا تضمین یا پوشش گروهی سازمان یافته10انندد و دیلم می
  شود. براي رویارویی با پیامد خطرات و ضررها و یا شرایط ناصواب آتی در زندگی اجتماعی ـ اقتصادي به کار گرفته می

کنند که به  ریفی بیمه است. بیمه را عقدي تعریف میکلمه بیمه همراه با عبارت تأمین اجتماعی ناشی از مفهوم تع
کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی (حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گذار) در  گر) تعهد می موجب آن یک طرف (بیمه

ام به گذار اقد گر و بیمه صورت وقوع یا بروز حادثه (موضوع بیمه) خسارت وارده بر او را جبران کند. به عبارت دیگر بیمه
از بیمه را نمایند. از لحاظ فقهی برخی از فقها نظیر آیت اهللا خمینی  هاي ناشی از ریسک می خرید و فروش و تسهیم هزینه

دانند. برخی از  نمایند و نتیجتاً اقامۀ فتوا در این باب را محتاج سازگاري با ادلۀ عمومی فقه می تحدثه تلقی میسمسائل م
دانند و بر این باور هستند که با وجود زکات در اسالم و سایر تبرعات، نیازي به بیمه  اطل میمحققین اهل تسنن بیمه را ب

  . 11نیست
جمود قواعد حقوق اسالم از سمت و سوي  و دبات عدم پویایی فقه اسالمی و رکوبسیاري از نظراتی که جهت اث

ر این گروه بر این است که حقوق و فقه اسالم دهد. نظ شود بیمه را وجه المنازعه قرار می مدافعان حقوق غرب مطرح می
به دلیل جمودي که آن را طی قرون در برگرفته توانایی پاسخ به مسائل روز را ندارد و در این باب بیمه را به عنوان 

  دارند:  ابراز میی به این بحث حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده کل. در پاسخ 12نمایند بارزترین مثال مطرح می
تواند حل کند. در  لذات پویا و در تحرك است و همه مسائل را در چهارچوب اصول کلی میوق اسالمی باحق«

اي نوین و نیازي جدید مقررات  ماندند و در مواجهه با هر پدیده این امور نیز اگر حقوقدانان اسالمی بیکار و ساکن نمی
بایستی آن نیاز را  شد می اي اولیه که نیاز به بیمه احساس میروزه .آمد کردند چنین توهمی به وجود نمی الزم را اعالم می

کند. ملت  طبق مقررات اسالمی حل نمایند. بیمه به اعالترین حد ممکن در حقوق اسالم وجود دارد و فقط نام آن فرق می
 

  )، حقوق بیمه، بیمه مرکزي ایران. مدیریت آموزشی و انتشارات.1381نگاه کنید به صالحی، جان علی محمود ( -  10
  ، سازمان تأمین اجتماعی، انتشارات کویر.1375  ،22-23 صیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم، محمدحسین ابراهیمی، صنگاه کنید به ب -  11
جناب آقاي دکتر حاج نورعلی تابنده، مدرسه عالی قضائی و اداري قم،  )2حقوق تطبیقی (توان در جزوه درسی  شرح این بحث را می - 12

  .مالحظه نمود 97- 117، صفحات 1356- 57دانشگاه تهران، سال تحصیلی 
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المال  بخواهند و بیتدهند حق دارند خدماتی را از خزانه  المال) می هایی که به خزانه (بیت تابع حقوق اسالم با مالیات
ضامن جان و مال و ناموس آنها است. تمام مردم در قبال همۀ خطرات: بیماري، فقر، بیکاري و غیره بیمه هستند و حتی 

دهنده این تضمین است، با توجه به  هاي زمان خالفت خلفاي راشدین و بعدها همه نشان باشند. داستان بیمه ازدواج نیز می
بینیم اوالً همه مردم در مقابل ضروریات زندگی بیمه  گردد و می ن رویه قضائی اسالمی تلقی میروش معمول که به عنوا

اسالم معتقد به ملی شدن بیمه  …المال است و این نشان دهنده اعتقاد به ملی بودن بیمه است  گر بیت هستند و ثانیاً بیمه
مصلحت نیست  …بیمه هستند » بیمه ملی«زد حداقل ضروریات زندگی است و همه مردم بدون قرارداد اختصاصی ن
ها را جمع کند و احیاناً حق بیمه شده  گر باشد، پول نسبت به ضروریات حیات فردي و اجتماعی هر شرکت خصوصی بیمه

المال) است  باشند به عهده خزانه ملی (بیت ها که احیاناً ضروري می گرچه اهم بیمه …را نیز نپردازد و یا نتواند بپردازد 
ولی با توجه به آزادي اراده فردي در انعقاد هر عقد و نیز توسل به قلمرو عقد صلح و شرکت و غیر آن انعقاد بیمه بین 

هایی در ضرورت درجۀ دوم یا ضرورت براي طبقۀ خاصی (مثالً  افراد و در قلمرو حقوق خصوصی نیز بالمانع است و بیمه
است نه همگان) با رعایت شرایط عقد به صورت خصوصی نیز قابل  بیمه حریق کاال یا غرق کشتی مورد ضرورت تجار

در مورد وام به منظور   هاي مصرفی را بدون بهره بپردازد، امواي که دارد ناچار است  هدات بیمهخزانه با تع …اجرا است 
 داند سهم خود را از سوتو ازد و میکند تا در هر رشته از تولید که مصلحت جامعه بود وام بپرد کار تولیدي نیز توجه می

آید و اگر زیان برد، زیان  نی صلح کند، اگر وام گیرنده سود برد اشکالی پیش نمییعممضاربه یا مزارعه و مساقات به مبلغ 
هاي عوام  از حلقوم  غالباً ربا بنابراین اینگونه سروصداها در مورد بیمه و …گردد او از محل بیمه اجباري پرداخت می

هاي عظیم بانک و  داران عظیم آزاد باشند تا بتوانند کمپانی خواهند سرمایه ت که به بهانه آزادي خواهی میاي اس فریبانه
  .13»برداري و انتفاع از ضعف مالی مردم مقید نباشند بیمه تشکیل دهند و در بهره

عقد بودن بیمه و  در باب ماهیت و مختصات حقوقی بیمه مباحث زیاد و متنوعی مطرح است. قرارداد یا معامله یا
نام)، اضطراري، تحمیلی، تصویبی، الحاقی، اذعانی، احتمالی، اتفاقی، غرري، رضایی،  همچنین الزم، جایز، غیرمعین (بی

هاي حقوقی در این باب است. مباحث اصول: حسن نیت،  مستمر، معلق، مستقل و معاوضی بودن عقد بیمه از سرفصل
جانبه  اي، نگهداري ذخائر براي مقابله با خطرات، تقسیم همه ، تعاون، نفع بیمهجبران خسارت، جانشینی، احتمال، خطر

شود در مورد بیمه باالخص مصادیق بارز دارد.  ارکان و شرایط عقد بیمه  خسارت که بعضاً شامل غالب معامالت می
رکان و شرایط عمومی همانند قصد و رضاي طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله نیز همان ا

. حقوقدانان اسالمی با استناد به 14شود سایر عقود است و شرایط صحت معامله نیز در باب بیمه به تصریح بحث می
دانند و  خصوصیات بیمه منجمله نیاز جامعه و استصالح و اصول صحت و اباحه عقد بیمه را صحیح و معتبر و مشروع می

بیل عدم نهی شارع و عمومیت ادله بر اطالقات آیات در باب وفاي به عقد و عهد و در این باب با ذکر ادلۀ مکفی از ق
  . 15نمایند شروط آن و حصري نبودن عقود و عقالئی بودن بیمه و آزادي اراده از این نظریه دفاع می

 

-57جناب آقاي دکتر حاج نورعلی تابنده، مدرسه عالی قضائی و اداري قم، دانشگاه تهران، سال تحصیلی  )2جزوه درسی حقوق تطبیقی ( -  13
  .97-117، صفحات 1356

اد بیمه در حقوق اسالم و ایران، سازمان انتشارات )، قرارد1371ها رجوع کنید به: عرفانی، توفیق ( براي شرح مفصل در مورد این ویژگی - 14
  .39-63کیهان، صفحات 

اُوفوا ) و آیۀ شریفۀ و 1اید به عقدهایتان وفا کنید، سورة مائده، آیۀ  (اي کسانی که ایمان آورده يا اًيُّها اَلَّذيَن آَمنوا اُوفوا بِاْلُعقودآیۀ شریفۀ  -  15
) مستند اصلی در باب عمومات اطالقات ادلۀ این گروه است و بر این نظر هستند که الف و الم 34اسرا، آیۀ (به پیمان وفا کنید، سورة  بِاْلَعْهدِ 
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که در میان فقها اختالف از حرمت کامل بیمه تا حلیت کامل آن طیف وسیعی از نظرات فقهی را ایجاد کرده 
کنند منجمله از ابتدا بیمه را در بین  فقهاي مخالف صحت قرارداد بیمه به دالئلی استناد میباعث تعلیق مبحث شده است. 

کنند که حتّی  بینند. برخی دیگر فرض می دانند و هیچکدام از عقود معین را قابل انطباق با بیمه نمی عقود معین بالمشابه می
ب (تعهد به انجام چیزي که هنوز جیا ضمان ما لم ی 16زیر شبهه و اشکال دارد: التزام ما الیلزماگر بیمه عقد باشد، به دالئل 

قق نیافته)، جهل به عوضین (تا وقوع حادثه و ورود خسارت عوض یا مبلغ قرارداد مجهول است)، تعلیق در عقد (عقد حت
اتفاق بیافتد و یا نیفتد لذا معلق است)،  بیمه منجز نیست و موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت است که ممکن است
خبري باشد)، قمار (عملی که صرفاً به  معاملۀ غرري (معامالتی که به نحوي مشمول غرر به معنی خطر، فریب، غفلت یا بی

اتکاء بخت و شانس و تصادف مالی بالعوضی را از دست داده یا بدست آورد)، عقد سفهی (که احیاناً مبلغ زیادي 
ولی چیزي به دست نیآورد)، ربا (دریافت مازاد از پرداخت اولیه پس از وقوع حادثه)، اکل مال به باطل (ممنوعیت بپردازد 

خوردن مال دیگران به غیر حق) مبارزه با قضا و قدر و مشیت الهی (به مبارزه طلبیدن مقدرات و دخالت در مشیت الهی)، 
هنگام عقد حادثه واقع نشده و خسارت وارد نگردیده)، بیع کالی به  - بیع معدوم (بیعی که مبیع در حین بیع وجود ندارد

  .17کالی یا دین به دین (بیعی که پرداخت ثمن نسیه و مثمن مؤجل است)
باشد آن را با یکی از عقود معین یا سایر عقود نامعین  موافقین قرارداد بیمه با قبول اینکه بیمه از عقود مستحدثه می

دارند که شرع انسان  نمایند و ابراز می راي توجیه مشروعیت بیمه از ادلۀ استنباط احکام استفاده میفقهی مطابقت داده و ب
را محصور به عقود مدون ننموده و نص صریحی بر حرمت سایر عقود وارد نشده و قرارداد بیمه را مغایر با شرایط صحت 

در این باب موافقین قرارداد بیمه به دالیل زیر آن را تأیید  اند. معامالت ندانسته بلکه آن را از مصادیق تعاون نیز دانسته
دهد تا دیگري تجارت کند و هر دو در سود  نمایند: عقد مضاربه (عقدي که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می می

گیرد)، عقد هبه  شریک باشند)، عقد ضمان (شخصی به دیگري بدهکار است و فرد سوم بدهکاري را به عهده می
کند که در صورت وقوع  دهد و در ضمن عقد شرط می گر می گذار مبلغی از مال خود را به عنوان هبۀ معوضه به بیمه (بیمه

گذار  گر نسبت به جبران خسارت اقدام نماید)، عقد صلح (طرفین در مورد مبلغی که بیمه حادثه و ورود خسارت بیمه
نمایند)، عقد جعاله ( التزام شخصی به اداي اجرتی معلوم در مقابل  لحه میپردازد با هم مصا گر می دهد و مبلغی که بیمه می

عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین)، عقد شراکت (تشکیل شرکت به نحو اشاعه، اعضاي شرکت شرط 
پردازد نزد  یگذار م کنند که هنگام بروز خسارت از محل سود حاصله اقدام کنند)، عقد ودیعه (حق بیمه که بیمه می
گذار ضامن خسارت احتمالی خواهد بود)،  گر در قبال دریافت اجرتی براي نگهداري مال بیمه گر امانت است و بیمه بیمه

دار  گذار را در بروز حوادث و ورود خسارت عهده پردازد تا امنیت بیمه گر می اي به بیمه گذار حق بیمه عقد حراست (بیمه
گر نوعی اداي دین است)، قاعدة التزامات و  وان قرض دارد و وجوه پرداختی از طرف بیمهشود)، عقد قرض (حق بیمه عن

 

شود و به عبارت دیگر استغراقی است و افادة  عهدي نبوده و شامل عقودي که در آن زمان در کل جهان وجود داشته می» هدلعبا«و » العقود«
)، قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران، سازمان انتشارات 1371ن باب رجوع کنید به: عرفانی، توفیق (نماید. .براي شرح مفصل در ای عموم می

  .245-258کیهان، صفحات 
اليحلُّ نویسد:  المختار می د. محمد بن عابدین الدمشقی در کتاب ر21- 27صفحات  ،هـ. ق. 1404نظام التأمین، بیروت، مؤسسه رساله،  -  16
  بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم.  همچنین نگاه کنید به محمد حسین ابراهیمی، .زملالتزام مااليا الهالك من ماله ِالنَّ هذتاجر اخُذ بدل لل

)، قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران، سازمان انتشارات 1371ها رجوع کنید به: عرفانی، توفیق ( براي شرح مفصل در مورد این ویژگی - 17
  .65-126صفحات کیهان، 
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گذار  گر به بیمه آور است لذا وعدة بیمه اي الزام آور (هرگاه فردي به فردي وعده مساعدت دهد چنین وعده وعدة الزام
اي که بین  (علتی وجود ندارد که معاهدهآور است)، عهد (وجوب وفا به عهد)، عقود معاهده  هنگام ورود خسارت الزام

گذار منعقد است را واجب الوفا ندانیم)، استحسان (از استنباط حکم با قیاس و قاعدة کلی و یا دالئل کلی  گر و بیمه بیمه
صرف نظر نموده و مالحظۀ حسن و مصلحت خاص را نمائیم)، مصالح مرسله و استصالح (تأمین هدف شارع و عدول از 

اس به لحاظ رعایت مصالح مردم)، دلیل عقل و بناي عقال (حکم عقل و محصول آن و رویۀ عملی خردمندان که نتایج قی
داند)، عرف (چیزي است که با کمک عقل در آدمی رسوخ یافته و برخی آن را در شناخت احکام و  بیمه را مفید می
ول بر صحت است مگر آن که فساد آن معلوم شود)، اي واقع شده باشد محم اند)، اصل صحت (هر معامله استنباط پذیرفته

عسر و حرج (چون بیمه به صورت مشارکت تعاونی همه جا در دسترس عموم نیست پس عسر و حرج وجود دارد و عسر 
کند)، اضطرار و ضرورت و نیاز عمومی (توجیه براي رفع مسئولیت و احساس ضرورت اجتماعی  و حرج نفی تکلیف می

هاي تعاونی مبتنی بر تبرع و همکاري و نیکوکاري)، زکات (زکات در اسالم  یمه)، تعاون (تشکیل بیمهو نیاز عموم به ب
یک بیمۀ واقعی است)، اصل اباحه (مادامی که دلیلی بر حرمت بیمه ارائه نگردیده اصل بر اباحه قرار دارد)، تأمین 

  .18اجتماعی (رضایت افراد به استفاده از تأمین مطرح نیست)
  

  هاي اجتماعی، تأمینی و درمانی  بیمه
با توجه به اهم وظایفی که براي حکومت اسالمی بر شمرده شد و همچنین مواردي که حکومت اسالمی موظف به 

پردازیم. قبل از ورود به این بحث باید اذعان داشت که سطح تأمین و  هاي تأمینی می رفع نیازهاي افراد است به بحث بیمه
ر حدود شرایط عرف قابل تعریف است. به عبارت دیگر پاسخ به نیاز هر فرد را عرف مشخص برخورداري هر نیازي د

گردد، ممکن است سؤال سائل به دلیل حیاء از  هم تلقی می »نیاز«که به آن اشاره شد به مفهوم  »سؤال«کند و از طرفی  می
ط باید ابراز داشت که وظیفه بر حکومت ضرورت و نیاز در اشد خود باشد. پس با این دو شر ولیکنقوه به فعل نرسد 

گیري و حداقل الزم براي تأمین آن را تعریف و مشخص نماید. یعنی  اسالمی است که اوالً براساس عرف نیاز را اندازه
تمام موارد مندرج در تعریف کلی حداقل معیشت بایست براساس عرف جامعه و با توجه به احوال نیازمند تعیین گردد. و 

جواز تصرف حتی در مال یتیم را در حد عرف تعیین فرموده است. ثانیاً بر  19»وفِ عرُ المَ بِ  لکُ أيَ لفَ يرًا قِ فَ  انَ ن كَ مَ  وَ «در آیۀ 
نابر در اموال دارد را به او مسترد کند. به عبارت دیگر ب نیازمندحکومت اسالمی فرض است که نیازمند را بیابد و حقی که 

ا هَ يفِ  لَ عَ جَ «این دریافت از حقوق سائل و محروم است. آیۀ شریفه  20»ومحرُ المَ  وَ  لِ ائِ سَ للِ  قٌ م حَ هِ الِ موَ أي فِ  وَ «آیه شریفه 
. در 22بندد سائل را به مفهوم نیازمند به کار می 21»ينَ لِ ائِ سَّ للِ  ءً اوَ سَ  امٍ يَّ أ هٍ عَ ربَـ أي ا فِ هَ تَـ اقوَ أ ايهَ فِ  رَ دَّ قَ  ا وَ يهَ فِ  كَ ارَ بَ  ا وَ هَ وقِ ن فَ مِ  يَ اسِ وَ رَ 

 

 ص)، قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران، سازمان انتشارات کیهان، ص1371ها رجوع کنید به: عرفانی، توفیق ( این ویژگیشرح براي  -  18
204-127.  

  اي که عرف تصدیق کند بخورد. و هر که فقیر است به اندازه .6سوره نساء، آیه  -  19
معلوم بودن این حق تصریح سوره معارج نیز  24-25وال ایشان حقی براي مسائل و محروم است. در آیات سوره الذاریات. و در ام 19آیۀ  - 20

  .»ومِ حرُ المَ  وَ  لِ ائِ لسَ لِ  ومٌ علُ مَ  قٌّ م حَ هِ الِ موَ أي فِ « شده است
  کسان براي همه سائالن.ها پدید آورد و در آن برکت داد و قوت همه را تعیین نمود در چهار روز ی سوره فصلت. بر آن کوه 10آیۀ  -  21
  ها و گدایی و امثال آن نیست که قبیح است. خانه بالبته منظور سؤال به در -  22
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اند و  فرماید که از آن فقرایی است که خود را در راه خدا محصور کرده شریفه دیگري در مورد انفاق صدقات می آیه
 ،شناسی از سیمایشان می نند که از اغنیا هستند. آنان راک نادانان گمان می ،روي زمین را ندارند. از عفتگذران استطاعت 
هم اکنون ترا در این زمان به «فرمایند:  فرمان به مالک اشتر می . در23کنند اصرار چیزي درخواست نمی هاز مردم ب

ی عاجز و موقرا که  طایفهاي سردار نخعی این کنم: زنهار، زنهار!  هاي پریشان خاطر وصیت می تهیدستان و خانواده
شوند  ان مردمی یافت میبرند از اندیشه به دور مدار. در میان درویش مسکین هستند و همواره در احتیاج و بینوایی به سر می

که با کمترین نوایی قناعت کنند و همت بلند آنها به نیروي حیا مانع است که دست نیاز بر در ثروتمندان دراز کنند و نیز 
ي نمایند و به قیمت آبروي خویش نان به دست آورند و شکم هاي گرسنه را بدین وسیله راضی  گروهی که تکد

  .24»سازند
وظیفۀ تو خدمت به رعیت و انتظام امور ملت است. «فرماید:  رمان خطاب به مالک اشتر مین فهمیدر جاي دیگر 

نکند که اداي وظیفه در پیش تو صورتی دیگر گیرد که وادار شوي در مقابل انجام تکلیف خود بر ملت ناز بفروشی و 
  .25»منت بگذاري. تو هر که هستی براي مسلمانان افزون از خدمتگزاري نخواهی بود

اي فعلی از قبل چیزي به عنوان حق بیمه پرداخته باشد و چه  هاي بیمه همانند نظام ه فردچ با این شرح و تفصیل
با نپرداخته باشد بر حکومت اسالمی فرض است که نیازهاي مشروع وي را که در ذکر شد، تأمین نماید. در ارتباط 

  شود. به مؤیداتی اشاره میذیالً وجوب تأمین این نیازها 
: بعضی از آنها در فرماید که می سورة توبه 58توان به استناد آیۀ  ـ در مورد وظیفۀ تأمین نیازهاي مالی افراد می1

پرداخت صدقات و تأمین نیازهاي مالی افراد را از وظایف حکومت اسالمی   ،26گیرند می بعی وتتقسیم صدقات بر 
وظیفۀ تأمین مالی نیازمندان وجوب اباحه و استحباب در اصل الحسنه آمده است  ت. آیات متعددي که در مورد قرضنسدا

ها و  آري کلیه نیازمندي«  فرماید: . در فرمان به مالک اشتر امیرالمؤمنین ع می27دهندگان حسنه رجوع شده است به قرض
 

م سيماهُ بِ  مهُ فُـ عرِ تَ  التغففِ  نَ مِ  غنياءَ اَ  لُ اهِ م الجَ هُ بُـ حسَ يَ  االرضِ  يًا فِ ربَ ضَ  ونَ يعُ طِ ستَ اليَ  يل اهللاِ بِ ي سَ وا فِ رُ حصِ اُ  ينَ ذِ الَّ  راءِ قَ لفُ لِ « سوره بقره. 273آیۀ  -  23
  .ً»افالحَ إ اسَ النَّ  ونَ لُ سئَـ اليَ 
  .45-46، صفحات 1371فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر، روابط عمومی وزارت امور اقتصادي و دارایی،  -  24
  .  55، صفحه 1371فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر، روابط عمومی وزارت امور اقتصادي و دارایی،  -  25
  .اتِ قَ دَ الصَّ  يفِ  كَ زُ لمِ ن يَ م مَ نهُ مِ  وَ  -  26
) کسی که به خدا قرض دهد هفرماید: در راه خدا قتال کنید و بدانید که خدا شنواي داناست (ب سوره بقره می 244- 245آیات در  -  27

 عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « حسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است که تنگنا یا فراخی دهنده است قرض
فرماید: خداوند گفت اگر نماز  سوره مائده نیز می 12. در آیه »يَبُسطُ  وَ  ضُ قبِ يَ  اهللاُ  وَ  هٍ رَ يثِ اً كَ افَ ضعَ أ هُ لَ  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَـ  َحَسناً رضاً قَ  اهللاَ  ضُ قرِ ي يُ ذِ الَّ ذَ  َمن يمٌ لِ عَ 

 حسنه به خداوند قرض دهید محققاً من با شما خواهم بود يها آورید و یاري آنها نمایند و قرض بپا دارید و زکات دهید و به رسوالن من ایمان
فرماید:  ه حدید میسور 11و  10در آیات . »اهللاَ َقرَضاً َحَسناً قَاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم «

از شما قبل از فتح  که ها و زمین از آن خداوند است و کسی کنید (در حالی که) میراث آسمان شود که در راه خداوند انفاق نمی شما را چه می
به هر دوي آنها نیکویی آنها از درجه برتري نسبت به کسانی که بعداً انفاق و قتال کردند برخوردارند و خداوند  ،ستیانفاق و قتال کرد مساوي ن

افه خواهد شد و براي او ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضی  ندکنید آگاه است. کیست به خداو وعده کرده و خداوند به آنچه عمل می
ُ◌ا تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا َولِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواالَ « پاداشی بزرگ خواهد بود رِض الَيسَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَبِل الَفتَح َو قَـَتَل ُاولَِئَک َوَما َلُکم َالَّ

َفُه َلُه َو َلُه َاجٌر  يٌر*َمن َذا الَِّذی يُقِرُض اَهللا َقرَضًا َحَسنًا فَـُيَضاعِ َاعَظُم َدرََجًه ِمَن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اُهللا الُحسَنی َواُهللا ِبَما َتعَمُلوَن َخبِ 
دهند دو برابر براي آنها  دهنده و آنها که به خداوند قرض نیکوئی قرض می فرماید: همانا مردان و زنان صدقه همین سوره می 18در آیه  ».َکرِيمٌ 
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 …باشد  شود. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشتۀ اقتصادي مصریان استوار حوائج مردم بر خراج مملکت تحمیل می
حاجتی به تشکیالت مالیه   و بازار زندگی رواج باشد، اوفتندکمتر و درویشان راستی وقتی که در کشوري نیازمندان 
گیریم که به ارباب حاجت و بیچارگان برسانیم. آن موقع که  خواهیم. ما خراج را می نیست. ما مالیات را براي مردم می

  .28»به دریافت خراج خواهد داشت همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نیازي
کنم  به تو و همه فرمانداران امر می«فرمایند:  ـ در مورد وظیفۀ تأمین مسکن حضرت امیر در فرمان به مالک می2

آماده کنید، آنگاه به  که قبل از اقدام در استفاده مالیات کشور به عمران و آبادي بپردازید. نخست زمین را اصالح و
دارم که حوزه حکومت شما  ردازید. نخست خانه بسازید سپس در آنجا نشمین گیرید. دوست میبپ ورد کشاورزي و

  .29»هاي دهگانان از فروغ توانگري و نشاط روشن باشد هاي فقرا و کوخ معمور و آباد باشد، کلبه
د، اشاره که خدمت حضرت امیر آوردنمستمنی جوان  30توان به شرح حکایت ـ در باب تأمین نیاز به ازدواج می3

حضرت رو به  .دهد و شغلی هم ندارم نمود که حضرت از او بازخواست کردند، عرض کرد کسی به من زن نمی
حاضرین فرمودند: چه شخص حاضر است به این جوان زن دهد. فردي اعالم آمادگی نمود و باز فرمودند: چه کس 

مختصر تأدیبی براي انجام مراسم ازدواج و اشتغال حاضر است به او شغل دهد و دیگري ابراز تمایل کرد. حضرت پس از 
  فرمودند.  اش روانه

ترین مردم کسی است که نیروي به دست آوردن دوستان  ناتوان«فرمایند:  در باب نیاز به معاشر حضرت امیر می
ین باب خود مبین لزوم . و ناتوانی افراد در ا31تر از او کسی بود که دوستی به دست آرد و او را ضایع گذارد ندارد و ناتوان

فرماید:  تأمین معاشر براي کسی است که نیاز به معاشر دارد ولی توانایی تأمین آن را ندارد. در فرمان به مالک اشتر می
  .32»همیشه با توده باش، با شادي آنها شاد شو و در اندوهشان شرکت کن«

  تواند تلقی گردد. جامعه نیز می ـ حکایت فوق مؤید وظیفه حکومت اسالم بر تأمین شغل آحاد افراد4
توان به فرمان حضرتش به مالک  ـ در ارتباط با تأمین نیاز به تربیت و تعلیم و آموزش و مشاوره و راهنمایی می 5

اي است که عیوب اعضاي خانواده را باید براي خود نقیصه و  فرماندار همچون رئیس خانواده«اشتر رجوع کرد که فرمود: 
آن که هدایت شد پس او را هدایت کردند و آن که گمراه شد «بزرگترین عیب گمراهی است که فرمود: و  33»عیب بداند

 

سوره  20ه در آی ».َضًا َحَسنًا ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اَهللا َقر « خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگی است
کنید و  یشتر نسبت به خودتان میپو آنچه خوبی نزد خدا کنید  حسنهفرماید: و نماز بپا دارید و زکات دهید و قرض دهید به خدا قرضی  مزمل می

َاعَظَم  ا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدُِّموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجُدوُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً وَ َواَِقيُموا الصََّلوَه َو آُتو « آن خوبی و پاداش برتري است
  .»َاجَراً 

  . 38- 39فرمان به مالک اشتر، صفحات  -  28
  .38صفحه  فرمان به مالک اشتر، -  29
ٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن طَْلَحَة ْبِن زَْيٍد َعْن أَِبي َعْبِد ا، 260باب النوادر .... ص:  ،265 ،7 ،الکافی - 30 ُد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ للَِّه ع قَاَل ِإنَّ َأِميَر ُمَحمَّ

  ..ُه ِمْن بيت المالاْلُمْؤِمِنيَن ع أُِتَي ِبَرُجٍل َعِبَث ِبذََكرِِه َفَضَرَب َيَدُه َحتَّى اْحَمرَّْت ثُمَّ َزوَّجَ 
الكتاب االخوان و  اعجزالناس من عجز عن. 1378، انتشارات علمی و فرهنگی، 12کلمات قصار، شماره ترجمۀ جعفر شهیدي، البالغه،  نهج - 31

  .به منهم اعجز منه من ضّيع من ظفر
  .17فرمان به مالک اشتر، صفحه  -  32
  .17صفحه  فرمان به مالک اشتر،  -  33
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  و مرشد به خلق بر حکومت اسالمی فرض است. پس معرفی راهنما و ولی 34»مرشد را نیافت ولیاو 
خش را به نحوي تأویل بر توان تمام مؤیدات ذکر شده در این ب می در ارتباط با تأمین نیاز به بهداشت و درمان ـ 6

خلیفۀ خدا نیز بر نمط  .است الّشافي وَ هوجوب این تأمین از طرف حکومت اسالمی دانست. به هرحال همانطور که 
  .35نماید آور نیز این امر را تأیید می از طرفی قاعدة التزامات و وعدة الزاماوست. 

ة حاکم اسالم است. عهدبراساس فرمان به مالک اشتر بر ند مـ تأمین نیاز به پرستاري و مراقبت از کلیه افراد مست7
هایی که پسر ابوطالب پیوسته به یاد ایشان است و  بخت ـ همان اما دل شکستگان تهیدست و مستمندان تیره«فرماید:  می

توانند  آه را میبال و پري هستند که در عین ناتوانی شرارة  خورد ـ آنها مرغان بی برد و غم آنان می همواره تیمار آنان می
داران پارسا و سحرخیزان پرهیزگار هستند که در محضر مردم  ور سازند. آنها شب زنده تا دامن سرادق الوهیت شعله

ضعیفند، ولی در پیشگاه ایزد توانا مقامی محترم و بزرگ دارند. آنها را خداوند، به دست تو، اي فرماندار سپرده و در 
تعمیر هاي دردمند غفلت کنی. مبادا که از  قرار داده است. مبادا که از پرستش آن دلحمایت تو، اي صاحب تاج و تخت 

  .36»نصیب و محروم مانی خدا بیعرش 
اگر در «فرماید:  ـ در تأمین نیاز به امداد در زمان اضطرار و مواجهه با خطر، حضرتش در فرمان به مالک می 8
تباه شود، مثالً باران از آسمان نبارد یا شط نیل از طغیان  مصراي از حوادث روزگار، زندگی بر کشاورزان  نتیجۀ حادثه

، برزگران تهیدست و ناچیز شوند، وظیفۀ فرمانداران است که به آب مانده سودمندش فرو نشیند، کشتزاران خشک و بی
امراي خراج و کارمندان امور مالی درباره مصریان سفارش کنند و تا حدودي که نخست به مصلحت ملت و در درجه 

انه گردد از مالیات توده کسر و به دامداران تخفیف بخشد. تو همی پنداري که این تخفیف خز دوم به صالح دولت می
تر و  مصر را تهی خواهد ساخت و بر دولت ما زیان خواهد رساند ولی ما به مصالح عالیه کشور اسالم از همگان دقیق

به آبادي مملکت و آسایش رعیت  ستا آشناتریم. باید تکرار کنم که: دولت ما با تمام وسایلی که در دست دارد، مصمم
ین با تمام قواي خود وامدار و گروگان رفاه و آسایش ملت اسالم پردازد و بیان آشکارترش آن است که امیرالمؤمن

  . 38کند سورة توبه دربارة زکات را متضمن بیمه سوانح تفسیر می 59در آیۀ  غارمينشیخ عبدالطیف جناحی کلمۀ  .37»است
با طعام دادن به  دارندسورة بقره: بر کسانی که طاقت آن را ن 184ـ وظیفه تأمین نیاز طعام و خوراك به استناد آیۀ 9
توانند در اطعام مساکین صرف  میبپردازند المال  . به عبارت دیگر مالیاتی را که مستقیماً باید به بیت39کنند همسکین فدی

  .40»ينَ كِ ا سَ مَ  امُ عَ طَ  هٌ ارَ فَّ كَ و أ« :اند مثل نمایند. برخی کفارات را نیز اطعام مساکین تعیین فرموده
در قبال تأمین حق اعتراض و فریاد مظلوم و دفاع در مقابل متجاوز باید گفت ـ در باب وظیفۀ حکومت اسالم 10

 

  .»ولًي مرشداً  َلهُ  َتِجدَ ن لَ فَـ  لضلِ ن يُ مَ  وَ  دِ هتَ مُ ال وهُ فَـ  اهللاُ  هدِ ن يَ مَ  وَ « .17 آیه کهف سوره -  34
اي داد بایست بر انجام آن قیام کند. به هر حال عقل این قاعده  گیرد که اگر کسی وعده این قاعده در فقه مالکی زیاد مورد استناد قرار می - 35

  پذیرد. را می
  .36صفحه  تر، فرمان به مالک اش -  36
  .39- 40فرمان به مالک اشتر، صفحات  -  37
  .2، قسمت 2، شمارة 2هـ. ق.)، سخنرانی در کنفرانس اسالمی مکه، مجله کنفرانس فقه اسالمی، دورة  1407( جناحی، شیخ عبدالطیف، -  38
  .»ينٍ سكِ مِ  امُ عَ طَ  هٌ ديَ فِ  هُ ونَ يقُ طِ يُ  ينَ ذِ ي الَّ لَ عَ « -  39
  ، یا کفارة آن اطعام مساکین است. 95سوره مائده، آیۀ  -  40
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باشد. این اجازه و رخصت  می 41»وامُ لِ م ظُ هُ نـَّ أبِ  ونَ لُ اتِ قَ يُـ  ينَ ذِ لَّ لِ  نَ ذِ اُ « که این وظیفه در قالب تأمین حق ناشی از آیۀ شریفه
  د هر فردي باید به تأمین آن بپردازد.تأمین نیازي است که اگر حکومت اسالم از پی برآوردن آن بر نیای

اي پسر حارث خداي «فرماید:  ـ در باب وظیفه تأمین نیاز به استعانت در احقاق حق در فرمان مالک اشتر می11
خود را غافل مپندار که همیشه در کمین رستگاران است، فریاد بندگان را به دقت گوش کند و کوچکترین مظلمه را از 

ن که همواره ها براي زمامدار در همه حال چیست؟ آ ترین صفت نظر نفرماید. میدانی که محبوب بزرگترین کسان صرف
و متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر کشور را در سایه گیرد و با جدیت تمام بکوشد  رو هدر راه زندگی، میان

ین نیاز به استعانت در احقاق حق به موجب . بلکه وظیفه حکومت اسالمی تأم42»که زیردستانش را راضی و خشنود سازد
االمر از میان  اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید رسول و اولی  اید، آیه شریفه زیر است که فرمود: اي کسانی که ایمان آورده

مان به مالک حضرت امیر ع تأکید فردر  .43خودتان را، پس اگر در چیزي نزاع داشتید به خدا و پیغمبر بازگردید
اي غافل مباش. به جزئیات  اي مالک هرگز از جریان امور کشور و طرز سلوك حکّام با رعیت، لحظه«مایند که: فر می

هاي کشور را تا آخرین کلمه با کمال دقت بشنو. مقتضی است به منظور انجام این  امور شخصاً رسیدگی کن و گزارش
پنهانی ترا از چگونگی مملکت مستحضر دارند.  تا بگماريال خویش، گروهی بازرسان مخفی مسئولیت بزرگ بر عم

درنگ به  بازرسان باید رفتار حاکم را در حوزه مأموریت او با منتهاي احتیاط مراقبت کنند و کوچکترین خالف را بی
مرکز حکومت گزارش دهند. این عمل چنان فرمانداران ترا در ایفاي تکلیف محتاط و دقیق خواهد کرد که از بیم 

هان در غیاب و در حضور بر هیچ حرکت مخالف اقدام ننمایند، به رعیت ظلم نکنند و در رسیدگی به مظالم و بازرسان پن
ها معتقدند اگر در انجام وظیفه کبر یا نخوت فروشند، معذور  حکومت... «44»شکایات قوم خونسردي و تعلل روا ندارند

ید که: ئخواه و مغرور از جانب من بگو م خویشتن. به حکادهند باشند، چون به قول خودشان تکلیفی بس مهم را انجام می
کنید، اگر در خالل  وظیفه چه کوچک و چه بزرگ محترم است. شما با تمام جدیتی که در انتظام امور کشور قیام می

ین مسئول و اید و در پیشگاه عدل خدا و دربار امیرالمؤمن عمل، کوچکترین دلی را بیازارید وظیفۀ خود را ناقص انجام داده
پا شو چون که آن کهن جامگان را به بارگاه حکومت  پوش بر خواهان پشمینهدادسزاوار کیفر خواهید بود. شخصاً به داد 

ت و بار ندهند و مظالم آنان را به عرض ملوك و زمامداران دیر رسانند. در بین کارمندان مصر گروهی را که بر امان
و آن گروه را به ویژه جهت رسیدگی به عرایض مستمندان برگمار و با این وصف  ینزداري برگ دیانتشان خاطري استوار

تر و از  خود در کوي و برزن به جستجوي ارباب حاجت برخیز و مخصوصاً پریشانان را که در هر محیط از همه مظلوم
  .45»ترند هنگام تشکیل دادگاه بر دیگران مقدم دارند همه خاموش

به وضوح پیدا است  46»رقهَ التَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ اَ فَ « :تأمین ولی براي صغیر از آیۀ شریفۀ ـ وظیفۀ حکومت اسالمی در12
 اش ورثههمچنین روایت منقول از رسول اکرم ص: من از هر مسلمانی اولی به نفس اویم. کسی که مالی به ارث نهاد براي 

 

  اند رخصت داده شد. اند و مورد ستم قرار گرفته آوردهتاخت  . به کسانی که به جنگ بر سرشان39سوره حج، آیۀ  -  41
  .  16صفحۀ   فرمان مالک اشتر ، -  42
  .»ولِ سُ الرَّ  وَ  ي اهللاِ لَ اِ  وًه◌ُ دُّ رُ فَـ ُاوِلی اَالمِر ِمنُکم فَإن تـََناَزعُتم ِفی َشیٍء  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ اَ وَ  اهللاَ  او يعُ طِ اَ  او نُ آمَ  ينَ ذِ االَّ هَ يـُّ ا اَ يَ « 59آیه  ء،نساسوره  -  43
  . 37فرمان مالک اشتر، صفحه  -  44
  . 46- 47فرمان به مالک اشتر، صفحات  -  45
  پس یتیم را مران. :فرماید خطاب به رسول اکرم می .9سوره الضحی، آیۀ  -  46
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  .47مدار آن هست خواهد بود و اگر دین یا فرزند صغیري باقی گذاشت من عهده
شناسی، کودکان خردسالی که در  اال اي مالک یتیمان را می«فرماید:  در فرمان به مالک، حضرتش می

هایی که در آغاز رستن بی باغبان ماند پژمرده  دهند و همچون نونهال ترین سنین عمر پرستار را از دست می حساس
حکومت مصر کودکان دربدر را یکجا  شوند، در هر کشور که باشند، پدري جز حکومت وقت ندارند. پس اي می

  .48»اي فرو مگذار گردآور و در تربیت آنها دقیقه
توان به وظیفۀ وفاداري و رحمانیت و شفقت  ـ در باب وظیفۀ تأمین مستمري بازنشستگی و از کارافتادگی می13

کرد.  ه کف عبور میمؤید این است: پیرمردي سائل بع دینی استناد نمود، همچنین خبري از حضرت امیرالمؤمنین 
کیست؟ گفتند اي امیر مؤمنان نصرانی است. پس امیرالمؤمنین فرمودند تا زمانی که جوان بود از او کار  وحضرت فرمود ا

  49المال به او پرداخت کنید. کشیدید و چون عاجز گردید او را مانع شدید. از بیت
وي مشکین را همچون کافور سرد ذشت روزگار ممالکا از پیران کهنسال که به گ«فرمایند:  در فرمان مالک می

گردد، یعنی  زاده که عمري طوالنی به سر برد بار دیگر به آغاز زندگی باز می اند، احترام و تجلیل کن. آدمی کرده سفید
اثر  شود. پیران دلی نازك و زودرنج دارند اندامشان نحیف و آوایشان کوتاه و بی براي نوبت دوم کودك و کوچک می

آید  ران میس گهاي من بر مقام محترم حکومت ب نوازي بر همان منوال پیران را بنواز وصیت . چگونه کودکان را میاست
نظیر این واقعه براي فردي یهودي نیز  .50»ولی چه باید کرد، انجام اوامر پروردگار و ایفاي تکالیف انسانیت مشکل است

  .51در زمان خلفاي راشدین واقع شده است
مبادا یکی از شما «فرمایند:  حضرت امیرالمؤمنین می الحمایه ب تأمین نیاز به سرپرستی افراد الزمـ در با14

گردد. در  . مسلم این وظیفه عیناً به حکومت اسالمی نیز برمی52»خویشاوند خویش را محتاج و نیازمند بیند و از پاي نشیند
و  53»اي لبریز از محبت بنگر ت را با چشمی پرعاطفه و سینهاي مالک! مهربان باش و رعی«فرمایند:  فرمان مالک اشتر می

هاي ویران را عمران نما و  دستی به سوي دل شکستگان دراز کن و آن غمکده«فرماید:  همچنین خطاب به مالک می
ال خداوند متعال تو و همه توانگران و ارباب نعم دنیا را به سرپرستی بینوایان سفارش فرمود که از ح« … 54»مرمت کن

  .55»تهیدستان بیخبر نمانند، پس بر سفارش خدا قیام کنید و میان به اجراي اوامر پروردگار بندید

 

، با تعلیق حسن محمدتقی جواهري، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 427، ص االسالم احلالل و احلرام يفهـ. ق.).  1409قرضاوي، یوسف ( -  47
  .425، صفحه 1جلد 

  .47 ۀفرمان به مالک اشتر، صفح -  48
صراني. فقال اميرالمؤمنين استعملتموه حتي نا؟ قالوا يا اميرالمؤمنين ذكبير يسأل. فقال اميرالمؤمنين ما ه  فشيخ مكتو .  45، ص 1وسائل الشیعه، ج  - 49

  . المال اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت
  .47 ۀفرمان به مالک اشتر، صفح -  50
  .277هاي اجتماعی، مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اندیشه اسالمی، تهران، صفحۀ  العابدین () حق ضمان و بیمه قربانی، زین -  51
 نَ لعدِ  ال يَ َال اَ . 24، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، صفحۀ 1378البالغه، ترجمۀ جعفر شهیدي، چاپ پانزدهم، تهران،  ، نهج24خطبۀ  -  52
  .. .ا.هَ دَّ سُ يَ ن اَ  هَ اصَ صَ لخَ ا امَ ي بِ رَ يَـ  هِ ابَ رَ ن القَ م عَ كُ دُ حَ اَ 

  .13فرمان به مالک اشتر، صفحۀ  -  53
  .17 فرمان به مالک اشتر، صفحۀ -  54
  .46 ه مالک اشتر، صفحۀفرمان ب -  55
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  .56»گره از کار رعیت بگشا«به مالک فرمود:  شـ در باب تأمین نیاز به کارگشایی حضرت15
اي مالک از «  :ـ در باب وظیفه مهیا نمودن شرایط مناسب براي اداي رسوم و سنن پسندیده حضرت امیر فرمود16

ي و تقلید از عادات زن و رعیت را هرگز در پیروماند سرباز  آن قوانین و آدابی که گذشتگان اسالم از خود باز گذاشته
  .57»دارمپسندیده باز
ر این . د58ُكّل إنسانٍ   اَّما اَْلِكْسَوُة فـََعَليِّ شود که  فقط به این حدیث اشاره می در باب تأمین نیاز به پوشش و البسه ـ17

  شود. و در باب کفارات زیاد از آن نام برده می پوشیدن برهنگان اخبار زیادي موجود استتأکید بر باب در موضوع 
هایی که جزو وظایف حکومت اسالمی است، شامل کلیۀ مواردي است که ذکر شد. حال  به طور خالصه بیمه

گر حکومت اسالم است ـ گرچه بخش  ها بیمه مام این بیمهپردازیم. در ت ها می به تعریف هر یک از این بیمهبطور خالصه 
ـ و  هاي تکمیلی تأسیس نماید اي در همۀ این موارد به صورت بیمه هاي بیمه هایی بنگاه توانند در قالب خصوصی نیز می

هاي زیر را  گردد. حدود و وسعت بیمه هاي اسالمی تأمین می و حق بیمه هم از محل مالیات ،گزار کلیۀ افراد جامعه بیمه
  نماید. عرف جامعه و معیارهاي آن و منابع مالی حکومت اسالمی مشخص می

  شود. تأمین منابع مالی براي نیازمندان ـ شامل ورشکستگان نیز می  بیمه مالی: -1
هیچ فردي نباید بی سرپناه باشد و بیمه مسکن موظف به تأمین حداقل سرپناه   بیمه مسکن: -2

  گنجد. ه است. استعانت در تعمیر مسکن در این بیمه میبراي عموم افراد جامع
ایجاد شرایط مناسب براي ازدواج و ارائه تمهیدات و رفع موانع ازدواج افراد    بیمه ازدواج: -3

  جامعه.
هرکس حق دارد شغل داشته باشد و بیمه شغل موظف به کارگماردن افراد   بیمه شغل:  -4

نماید، بیمه شغل فرد را شاغل  ت مالی میاست. برخالف بیمه بیکاري که پرداخ
  نماید. می

هر کس که بخواهد تا هر درجه از آموزش، تعلیم و تربیت پیشرفت کند،    بیمه آموزش: -5
  بایست مربی و امکانات مناسب در اختیار وي قرار گیرد.

بهداشتی کلیه آحاد جامعه هنگام بیماري بیمه درمان هستند و تأمین شرایط   بیمۀ درمان:  -6
  براي آنان از وظایف این بیمه است.

  کلیه افراد ناتوان در این بیمه مشمول دریافت مراقبت و پرستاري هستند.  بیمه پرستاري:  -7
اي اعم از طبیعی و یا غیرطبیعی محق دریافت  هر فردي در قبال بروز هر حادثه  بیمه سوانح: -8

  هاي خاص بیمه سوانح است. حمایت
که هیچ فردي گرسنه نماند.  يچتر غذایی افراد جامعه است بطورخوراك بیمه   اك:بیمه خور -9

  براساس این بیمه باید حداقل خوراك براي افراد به سهولت قابل حصول باشد.
ت. دادستانی در هر فرد حق اعتراض و تظلم و دفاع دارد و از این باب بیمه اس  بیمه دفاع:  - 10

 

  .18 فرمان به مالک اشتر، صفحۀ -  56
  .23 فرمان به مالک اشتر، صفحۀ -  57
  . 130، صفحۀ 5، حدیث باب ماحيل لقيم مال اليتيم، 5اصول کافی، جلد  اما پوشاك براي هر انسان واجب است. -  58
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  هاي امروزي در این حکم هستند. ی در نظامابطین قضائضتعریف حقوق آن و 
  استعانت به هر فرد در احقاق حقش از وظایف این بیمه است.  بیمه وکالت:  - 11
تأمین شرایط زیستی ایتام و صغار بدون سرپرست و حمایت از حقوق آنها   بیمه ایتام: - 12

  باشد. وظیفۀ این بیمه می
یا موقتاً توانایی   یا بیماري دائماً ودي که به دلیل کهولت سن یا نقص عضافرا  ازکارافتادگی:و بیمه بازنشستگی  - 13

  کار و ادامۀ اشتغال ندارند، بیمه هستند.
و  سفهاءجورین، سرپرست، سالخوردگان، بیوگان، مه سرپرستی کلیۀ افراد بی  بیمه سرپرستی:  - 14

  ست.اامثال آن در تحت پوشش این بیمه 
  باشد. گره از کار ناتوانان در کلیۀ امور اجتماعی به عهدة این بیمه می گشودن  بیمه کارگشایی: - 15
استعانت و یاري به افراد ناتوان در حفظ آداب و سنن پسندیده خود به عهدة   بیمه فرهنگی: - 16

  .باشد میاین بیمه 
بیمه برهنگی بر هیچ فرد روا نیست و تأمین حداقل پوشاك هر فرد بر عهدة این   بیمه پوشاك: - 17

  است.
  
  نابعم
  .1371فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر، روابط عمومی وزارت امور اقتصادي و دارایی،  •
  .1378ترجمۀ جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، البالغه،  نهج •
 مدرسـه عـالی قضـائی و اداري قـم، دانشـگاه     ، )2جناب آقاي دکتر حاج نورعلی تابنده، جزوه درسی حقوق تطبیقـی (  •

  http://www.sufism.ir .5613-57تهران، سال تحصیلی 
  بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم، سازمان تأمین اجتماعی، انتشارات کویر.) 1375ابراهیمی، محمد حسن ( •
، شـمارة  2نفرانس فقه اسـالمی، دورة  هـ. ق.)، سخنرانی در کنفرانس اسالمی مکه، مجله ک 1407جناحی، عبدالطیف، ( •

 .2، قسمت 2

  .قمري 1413، مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث، چاپ اول، بیروت، وسایل الشیعه ،حر عاملی •
 )، حقوق بیمه، بیمه مرکزي ایران. مدیریت آموزشی و انتشارات.1381صالحی، جان علی محمود ( •

 هاي مذهبی، نشر میثم، تهران. یبویه، پخش کتابصدر، محمد باقر () اقتصاد برتر، ترجمۀ علی اکبر س •

 )، قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران، سازمان انتشارات کیهان.1371عرفانی، توفیق ( •

 کلینی ()، اصول کافی. •

 هاي اجتماعی، مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اندیشه اسالمی، تهران. العابدین () حق ضمان و بیمه قربانی، زین •

جـواهري، سـازمان تبلیغـات    الاالسـالم، تعلیـق حسـن محمـدتقی      الحالل و الحرام فیهـ. ق.)،  1409یوسف (قرضاوي،  •
 اسالمی.

http://www.sufism.ir

