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 چكيده
هاي مختلف اعم از تأميني، اقتصادي (بازرگاني)، اجباري و ساير  اين مقاله تحليل فقهي و اقتصادي بيمههدف 

اسالمي و انواع آن به تحليل نظريه واليت فقيه  هاي حكومت باشد. در اين راستا ابتدا با مطرح نمودن ويژگي انواع آن مي
نماييم. ارتباط حكومت اسالمي با قانون و حدود اختيارات حاكم در  پرداخته، مشروعيت نظام اسالمي را بررسي مي

بندي وظايف حكومت اسالمي به شرح  گذاريم و با طبقه به بحث ميرا هاي احكام اوليه و ثانويه  چارچوب ويژگي
و مشخص هاي زيادي به عنوان وظيفة حكومتي  اين وظايف بيمهبا تصريح پردازيم.  ني و حمايتي آن ميوظايف تأمي

شغل، آموزش، درمان، پرستاري، سوانح،  هاي مالي، مسكن، ازدواج،  گردد. در اين راستا بيمه مؤيدات فقهي آنان ذكر مي
پرستي، كارگشائي، فرهنگي و پوشاك به عنوان وظايف ايتام، بازنشستگي و از كارافتادگي، سر  دفاع، وكالت،  خوراك،

 شوند. حكومت اسالمي مشخصاً ذكر مي
هاي اقتصادي (بازرگاني) بحث بعدي مورد نظر اين مقاله است. با تحليل اقتصادي بيمه و با توجه به اصل  بيمه

همان دالئل فقهي و مشابه ت و اس مقدسنظر شارع جهت با  همبيمه اساساً شود كه  گيري مي حكمت در اصول فقه نتيجه
در تجارت به  »زنجيرة ورشكستگي«. نظرية توان استدالل كرد نيز مياست در حليت بيمه مطرح كَمي كه در حرمت ربا ح

كه چگونه بيمه دهيم  مينشان رفتاري  -با يك الگوي رياضيگردد و در ارتباط با بيمه  عنوان يك نظرية جديد مطرح مي
 شود. در اقتصاد مي »ه ورشكستگيزنجير«باعث شكستن 

هاي اجباري وجاهت  هاي اجباري مبحث ديگر اين مقاله است. به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا بيمه بيمه
توان حتي براساس قانون، كارگر را ملزم به پرداخت حق بيمه كرد يا كارفرما را ملزم  فقهي دارند يا خير. براي مثال آيا مي

مه كارگر نمود يا دولت را موظف نمود تا سهمي از بيمة كارگر را بپردازد به عبارت ديگر آيا دولت به پرداخت حق بي
حق تصرف در منابع مالي تحت اختيار خود را در پرداخت يارانه جهت حق بيمة كارگر دارد؟ در مشروعيت اين اقدامات 

ي از نوع بيمه مسئوليت مدني مانند بيمه شخص ثالث هاي اجبار به انواع بيمه سپسشود.  ادلة كافي مشاهده نمي
القاعده اجبار اين بيمه باعث تشويق خاطي و تنبيه فرد منضبط است و  شود كه علي گيري مي بيمه نتيجه .پردازيم مي

 لي داريم.اتكائي و تكمي ،هاي مشترك برخالف اصل عدالت در اسالم است. در پايان اشارة مختصري به بيمه
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 مقدمه 
هاي حكومت اسالمي هستيم. بايد بدانيم حكومت  قبل از ورود به بحث بيمه ناگزير از طرح مباحثي در ويژگي

هايي داشته باشد و اين حكومت كه سيطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه  اسالمي قاعدتاً بايد چه ويژگي
هايي كه در اين نوع حكومت  بايست حمايت آن تا چه حد است. پس از آن ميقالبي بايد حركت و حكم كند و استيالء 

 ها است. از اين حمايتاي  فقرهشود را برشمريم كه بيمه  انجام مي

  واليت، بيعت و حكومت
ديده شده است. نوع اول از صدر اسالم تا كنون حكومت اسالمي در تاريخ از شكل كلي  ودبه طور كلي، 
واليت حكومتي را هم به  ،سند حكومت جلوس فرموده و ضمن داشتن واليت كليهم يفة خدا برحكومتي بوده كه خل

(ع)  و در آخر دوران زندگي حضرت اميرالمؤمنين علي(ص)  عهده داشته است. اين نوع حكومت در زمان رسول اكرم
قبل هم اين  ازمنه د. البته دربو(ع)  ولي خدا بادوره خالفت ظاهري و خالفت باطني هر دو دو مشاهده شد كه در اين 

 .1F2»…قِّ حَ بال اسِ النَّ  ينَ م بَ حكُ افَ  ی االرضِ فِ  هً يفَ لِ خَ  اكَ لنَ عَ جَ  نَّاا دَ اوُ يا دَ « كه در قرآن كريم آمده: واقع شده استموضوع 
شوند.  در رأس حكومت بودند حكومت اسالمي تلقي مي(ع)  يا علي(ص)  يا محمد(ع)  حكومت نوع اول كه داوود

و  2F3»هً يفَ لِ خَ  االرضِ  يفِ  لٌ اعِ ي جَ نِّ إ« :نشيند كه فرمود سند خودش ميم داد بر همان كسي را كه خداوند خليفه قرارچون 
حكومت اسالمي ديگري مشاهده شده كه   محوريت اين آيه است و غير از اين نوع حكومت، و حكومت اسالمي بر مبنا

خالفت باطني يا  - اند نشستهظاهري خالفت فقط ن اذن و اجازه بر مسند حكّامي منتسب به اسالم يا با اذن و اجازه يا بدو
بر اين مسند نشسته باشند بر طبق (ع)  كساني كه بدون اجازه و اذن معصومواليت كليه قابل تصرّف يا غصب نيست. 

 وَ  قيٌ شَ أو  صيٌ و وَ أ بيٌ نَ  الإفيه  جِلسُ اليَ  سٌ جلِ هذا مَ « فرمايد: مي يحهستند. حضرتش خطاب به شر شقي(ع)  فرمايش علي

نشيند و تو كيستي؟ مسلم است كه  اي يا نبي يا وصي او يا شقي مي در مسندي كه تو نشسته يحيعني اي شر .3F4»نتَ أ نمَ 
اوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حكومت قشدر  دنه در مقام وصايت پس اال و الب نه در مقام نبوت بود و يحشر

بهرة آن از حقيقت اسالم اندك  ،نوع اول شباهت بسيار دارد نيز در ظاهر اسالمي است و در بطناسالمي كه در ظاهر به 
تر  ولي خدا باشد و يا اذن معصوم همراه باشد باطن آن به حقيقت نزديك  است. اگر حكومت نوع دوم به نحوي با اجازة

4Fنهد آيت اهللا خميني اين نوع حكومت را خالفت اعتباري نام مي -است

در غير اين صورت فقط ظاهري به نام اسالم  -5
 دارد.

اند كه اگر چنين انحصاري نباشد  بر اين اساس است كه حتي در نظرية واليت فقيه، واليت را منحصر به فقيه نموده
م خواهد شد. لذا الزم و واجب دانستند كه واليت را به عهده فقيه بسپارند. فقيه از وحكومت اسالمي از شق دوم نوع د

 ه قيد شدهلخصوصياتي هستند كه در مقبولة عمربن حنظ دارايگيرد كه  تعريف فقهي افراد خاصي را در برميلحاظ 
 

  .ميان خلق خدا به حق حكم كن پسرا در روي زمين مقام خالفت داديم و تما اي داود  – 26سوره ص آيه  - 2
 همانا من (مستمراً) قراردهندة يك خليفه بر روي زمين هستم.  - 30آيهبقره سوره  - 3
 باشد يا وصي يا اينكه شقي باشد. روضه كافي، كه يا پيغمبر نشيند مگر كسي اين مجلس (فتوا و قضاوت) جايگاهي است كه در آن نمي - 4

 .2ح ،406ص االحكام، كتاب القضا و ،7ج
سازمان چاپ و انتشارات )، چاپ سوم، 1371شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث واليت فقيه از (كتاب البيع) آيت اهللا خميني ( - 5

 . 34وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صفحه 
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 وامِ عَ للِ فَ  ءوان الهَ اً عَ فَ الِ خَ مُ  وَ  هوالمَ  رِ ماً ِأل يعَ طِ مُ  ،هِ ينِ دِ لِ  اً ظَ افِ حَ  ،هِ فسِ نَ لِ  اً نَ ائِ ، صَ ءِ اهَ قَ ن الفُ كان مِ فأمَّا َمن  « :در مقبوله آمده است است.
و مخالف با هواي نفس خود  او بر اين اساس فقيه بايد داراي صيانت نفس و حافظ دين و مطيع امر ولي خد .5F6»دوهُ لِّ قَ ن يُـ أ

6Fاملريدين منيهباشد. همچنين براساس فرمايش شهيد ثاني در كتاب 

فقيه نه كسي است كه كتب زيادي خوانده باشد بلكه فقيه  7
قرار گرفته باشد. يعني هر جا نظر كند نور خدا را بينند. مسلم است كه  7F8»اهللاِ  هُ جوَ  مَ ثَّ فَـ  او لُّ وَ تُـ  امَ ينَ اَ «ه مصداق كسي است ك

هاي عالم است و هيچ عاقلي با آن مخالف  واليت فقيه با چنين اوصافي بعد از حكومت اسالمي نوع اول، اشرف حكومت
و به آن عاقلي حكومت فقيهي كه به احكام شرع آگاه پذيرد. زيرا هيچ  نيست كه سهل، جز حكومت ولي فقيه را نمي

 كند. معاوضه نمي تهرساست را با حكومت پادشاه يا رئيس جمهوري كه از شرّ شيطان نفس خود نعامل 
واليت فقيه يك امر اعتباري عقاليي است و تمام اختياراتي كه «نويسند:  آيت اهللا خميني در شرح واليت فقيه مي

واقعيتي جز جعل ندارد و في  الشرايط نيز ثابت است و اين واليت اند، براي فقيه جامع ادارة جامعه داشته پيامبر و ائمه براي
 8»شأن و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام است تهاذحدF9. رئيس دولت و همة «نويسند:  در ادامه مي

نه امتيازي در استفاده از درآمد و اموال عمومي بر افراد گو واليان و متصديان خدمات عمومي، يعني اعضاي دولت، هيچ
 .9F10»برند عادي ندارند بلكه سهم مساوي مي

اي  نبايد واليت كليه  اي كه به دو نوع اول و دوم حكومت شد، با توجه به معاني مختلف واليت، رغم اشاره علي
اهري مخلوط نمود. در شرح واليت نظرية عرفا كه در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حكومت ظ

دنّو باران بعد از باران  وي است مثل ضرب كه به معني قرب مأخوذ از ول نصيرولي بر وزن  …«بر اين وجه است كه: 
به معني ملك و به  واواليت به كسر اليت (بالفتح) مصدر آن است و وِو ونصير و ولي به معني محب و صديق و  است

و همسايه و هم منزل و مولي به معني مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصاحب و خويش  ،ارت و سلطنتمي امعن
و شريك و پسر و عم و پسر خواهر و رب و ناصر و منعم و منعم عليه و محب و تابع و صهر كه داماد باشد يا مطلق 

 والهُ مَ  يٌ لّ ا عَ ذَ هَ فَـ  والهُ مَ  نتُ ن كُ مَ ي گفت كه بر فرض تسليم صدور خويش نسبي يا سببي باشد و از اين جهت مال سعد تفتازان
بزرگي كه مبناي اصل دين باشد را چندين معني است و لفظ مشترك دليل مدعاي (ص)  از زبان گهربار حضرت رسول

ت مختلفه تعبير تواند باشد. و حقيقت واليت به همة معاني مشيت است كه از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارا نمي
كنند مثل عرش و كرسي و نَفس الرحمن و اضافة اشراقية حق تعالي و فعل حق و وجود ال بشرط و كلمة كن و فيض 

و مقام معروفيت حق و مقام معبوديت و (ع)  و علويت علي(ص)  منبسط و حق مخلوق و بسيط الحقيقه و حقيقت محمديه
و اسم را من حيث اسميت هيچ حكم بلكه هر سم اعظم الهي است يت چون او اين مش غيرذلك من االسماءمحبوبيت حق و 

 10F11» …حكم و هر خبر كه بواسطة اسم جاري شود آن حكم و آن خبر بر مسمي است
مقصود ما از واليت، واليت كلية الهيه كه در زبان عرفا و «نويسند:  آيت اهللا خميني نيز با تصريح اين موضوع مي

 

 .88ص ،14باب  ،2ج و بحار االنوار،131ص  ،10باب  ،27 ج وسايل الشيعه،  - 6
 تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني. - 7
 ، به هر جا روي كنيد وجه (صورت ) خدا را مي بينيد.115 آيه بقرهسوره  - 8
 .9-10، صفحات 1373واليت فقيه، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار  - 9

 .23صفحه  واليت فقيه، - 10
 .169المؤمنين، چاپ سوم. انتشارات حقيقت. صفحة  ةبشار ،)1372حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي ( حضرت - 11
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همچون سلطنت و حكومت   باشد؛ بلكه منظور همان واليت قراردادي و اعتباري است، ل است، نميبرخي از فالسفه متداو
در عليهم السالم بلكه اين حكومت و سلطنت ظاهري نزد ائمه و اولياء الهي  .11F12»ول در بين مردممعرفي و ساير مناصب مع

در اين باب آب دهان بز را بر (ع)  المؤمنينمقابل واليت كليه كه به آن اشاره شد، آنچنان حقير است كه حضرت امير
12Fدهند حكومت ظاهري ترجيح مي

خود را با آن عوض   فرسودةو كفش وصله زدة مستعمل حتي و حاضر نيستند  13
13Fنمايند

14Fنظر عرفا اشاره به خالفت اهللا و خالفت خليفه اهللا در جان جهان است. ، در صورتي كه واليت كلية مد14

15 
در مقام ذات جعل مستدام بر نصب اين  ِاّنياست كه  اهللا في االرض ةخليفلة آن خالفت اين خالفت در مرتبة ناز

. اين خليفه مظهر واليت حق است بر 15F16»هً يفَ لِ خَ  في االرضِ  ِاّني جاعلٌ « :و به صراحت فرموده كهخليفه بر روي زمين دارد 
سمي كه ذات مست كه اعظم داللت را برروي زمين و ولي اهللا است و همانطور كه ذكر آن رفت اسم اعظم خداوند ا

 دارد.  اقدس احديت است،
امة كليه شروع و به واليت بر مؤمنين و سپس مسلمين تنزل تاعالي واليت   واليت از مرتبةنزول اين  قوس رد

گيرد كه  نبي قرار ميآن خورد و در نازلة  بر مؤمنين تخصيصي مياهللا و واليت  16F17»اآمنو  ينَ ذِ الَّ  یلوَ  هللاُ اَ «فرمايد:  يابد. مي مي
ن ي مِ رَ اشتَـ  اهللاَ  نَّ إ«آيد يعني همانطور كه فرمود  و اين واليت در اثر بيعت پيش مي 17F18»مهِ سِ نفُ أن مِ  بالمؤمنينَ  َاوليٰ  بيُ النَ «

ل قالبيه چون نماز و زكات همانند ساير اعما  و . اين بيعت از اعمال قالبيه است 18F19»هَ نَّ م الجَ هُ لَ  انَّ بِ م هِ سِ انفُ  م وَ هِ الِ مو اب المؤمنينَ 
19Fسازد و انعقاد توافق واليت را مطرح مي باشد ميداراي صورت ظاهري و احكام عملي قالبيه  …و 

. و اين واليت با اذن 20
 

)، چاپ سوم، سازمان چاپ و انتشارات 1371حث واليت فقيه از (كتاب البيع) آيت اهللا خميني (شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مب - 12
 . 57وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صفحه 

زدند) نزد من  ه بر آن پينه ميكه اين (اشاره به لنگه كفشي ك سوگند به خدا ًال.اطِ بَ  عَ دفَ أو ًا اَ قَّ حَ  يمَ قِ  أن اُ ّال م إكُ تِ ن إمرَ مِ  يَّ إلَ  بُّ حَ أَ  َلِهیَ  اهللاِ وَ  - 13
خطبة نهج البالغه،  را اقامه يا باطلي را دفع كنم.ي تر از حكومت و فرمانروائي بر شماست، مگر آنكه بواسطة آن (زمامداري) حق دوست داشتني

33. 
 بِ غَ ال سَ  وَ  ةِ ظَّ ي كِ لَ وا عَ ارَّ قَ أن اليُـ  اءِ مَ لَ ي العُ لَ عَ  اهللاُ  ذَ خَ ا أَ مَ  وَ  رِ اصِ النَّ  ودِ جُ وُ بِ  ةِ جَّ الحُ  قيامَ  وَ  رِ اضِ الحَ  ورُ ضُ وال حُ لَ  ةَ سمَ النَّ  أرَ بَـ  وَ  ةَ بَ الحَ  قَ لَ ي فَـ ذِ الَّ ا وَ أمَ  - 14
ند به خدائي كه دانه را شكافت سوگ .نزٍ عَ  ةِ فطَ ن عَ ي مِ ندِ عِ  دَ أزهَ  هِ م هذِ ياكُ م دنُ يتُ لفَ َأل  ها، وَ لِ أوَّ  أسٍ كَ ا بِ هَ رَ آخِ  تُ يقَ سَ لَ  ا وَ هَ بِ ارِ ي غَ لَ ا عَ هَ بلَ حَ  يتٌ لقَ ِأل  ومٍ ظلُ مَ 

ن و انسان را آفريد، اگر نبود حضور مردم، و اگر نبود وجود ياراني كه حجت را بر من تمام كرد و اگر نبود اينكه خداوند از علما و آگاها
انداختم و فرجام  گردنش ميجامعه پيمان گرفته است كه در برابر سيري ستمكار و گرسنگي ستمديده آرام نگيرند، هرآينه افسار حكومت را بر

تر است. نهج البالغه،  يافتيد كه اين دنياي شما نزد من از آب دهان بزي كم ارزش كردم. آنگاه درمي كار خالفت را با جام نخستينش سيراب مي
 خطبة شقشقيه.

 واي اين تنقاصناف مالئك      ان جمله بدن هحق جان جهان است و ج - 15
 توحيد همين است دگرها همه فن   عضا    افالك و عناصر و مواليد ا

 ، من هر لحظه قرار دهندة يك خليفه در زمين هستم.30سورة بقره، آية  - 16
 .، خدا ولي كساني است كه ايمان آوردنديسآيت الكرسورة بقره،  - 17
 : واليت پيامبر بر مؤمنان از خودشان بيشتر است.6سوره احزاب، آية  - 18
 .خريداري كرده است جنت (پنهان)جان و مال مومنين را به بهاي : خداوند 111آية  توبهسوره  - 19
َاْن الَيْشرِْكَن بِاِهللا َشيئاً و الَيْسرِْقَن َو  َعليٰ  کَ عنَ يِ ابَ يُـ  اتُ نَ ومِ المُ  کَ ائَ ا جَ ذَ اِ  یُ بِ النَّ  اهَ يـُّ ا ايَ  :فرمايد سوره ممتحنه مي 12آية  در مورد بيعت با زنان نيز در - 20

اي . اْستًـْغِفْرَلُهنَّ اَهللا ِانَّ اَهللا َغفوٌر رَحيمٌ  وَ  نَ عهُّ يَ ابَ فَـ يأتيَن بِبـُْهتاٍن يـَْفَتريَنه بـَْيَن اَْيديِهنَّ َو اَْرُجِلِهنَّ َو ال يـَْعصيَنَك في َمْعروِف َن َو ال يـَْقتُـْلَن َاْوالَدُهنَّ َو الاليـَْزني
ن شرط كه هيچ كس را با خدا شريك نگيرند و دزدي نكنند و زنا ندهند و فرزندان خود را پيامبر اگر زنام مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند بدي

        .نكشند و (به مكر) تهمت نزنند و در كارهاي نيك نافرماني تو نكنند با آنها بيعت كن و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزندة مهربان است
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20Fوالهُ مَ  يٌّ لِ ا عَ ذَ هَ فَـ  والهُ مَ  نتُ ن كُ مَ شود كه فرمود:  و اجازه از ولي سابق به ولي الحق منتقل مي

. پس واليت تا آنجا كه عقد 21
21Fقرارداد واليت كه همان بيعت ولويه است جاري نشود حكم واليت ندارد

اين عداوت با اند كه آنكه نصب  فرمودهو  22
 .22F23»يٰ لَّ صَ  وأا نَ زَ  بيُ اصِ النَّ « :واليت كند حتي در اجراي احكام يا افعال حرام مختار است كه

 جه نازلة آن بر امت مسلمان به تعريفشود. واليت در و پس واليت با بيعت همراه است و جدا از آن تعريف نمي
 جانباز يا افراد  23F24)اولي االمركلي صاحب امر ( اسالمي بين نبي يا ولي يا وصي يا بطور مهگردد. اگر بيعت عا اسالم بر مي

اسالم قرار  مبايعين از خلق مسلمانند و در امت پس منعقد شد 24F25»واحُ فلِ اال اهللا تُ  لهَ إوا الولُ قُ « ايشان با انعقاد عمل قالبيه
لة اسالمند و جزو امت مسلمانند. اين مراتب نحامر هستند. در غير اين صورت در  گيرند و در پوشش واليت ولي مي

اي از احاطة واليت بر آحاد افراد جامعه است كه همگي تحت قبول شرايط قرارداد مراتب مختلف بيعت  هركدام مرتبه
و ماليات از واليت اسالم  جزيه گيرند و با پرداخت قرار نمي لة اسالم همنحدر در مرتبة نازله، كساني هستند كه است. 

دو نوع حكومت ذكر شده در ابتداي اين  مختص بهاين واليت شمول  كنند. مي اشكنند و در جامعه مسلمين مع يت ميتبع
 هر دو آنها بدون واسطه يا با واسطه خالفت با صاحب امر است.در كه  است بحث

يت فقيه اين واليت به صورت تشبيهي به فقيه داده شده است و بر اين مبني شيوة حكومتي جديدي در مبحث وال
هاي متعاليه بشري  گردد كه چنانچه ذكر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معني فقه و فقيه باشد از انواع حكومت مطرح مي

فقيه عادل و آگاه به احكام شرع مورد پسند خواهد بود. همانطور كه گفته شد اين حكومت به معناي جعل است و جعل 
اجماع عقالست. و اگر فقيه از طرف مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حكومت زايدة ملت است و اگر از طرف 

 به آن اشاره شد. فوقاًانبياء يا اوليا يا اوصيا الهي جعل گردد در حكم انواع حكومتي است كه 
جه است كه شايد نتوان به سادگي از آنها صرف نظر كرد. يكي از اينها شناخت اين جعل همواره با اشكاالتي موا

م هُ لَ « :گيرد و قلب او منبع دريافت تفقه و فقه است كه فرمود فقيه است. فقيه در مقام فقه يعني ادراك حقايق عالم قرار مي

توان به  ف بايد اعلي و اجلي از معرَّف باشد، نميقابل تشخيص عوام نيست و چون معرِّو اين مقام  25F26»اهَ بِ  ونَ هُ قَ فاليَ  وبٌ لُ قُـ 
كند كه  استناد آراء مردم اعلي و اجلي بودن فقيه را دريافت. اين امر يك تناقض ذاتي منطقي در انتخاب اَعلَم ايجاب مي

د و بسياري ا بر مردم عرضه نموقيام فرمود و حقانيت خود ر(ص)  قابل اغماض هم نيست. و بر اين اساس بود كه نبي اكرم
د ديگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و حضرت به دفاع پرداخت و سيدند و در اثر اين گرايش اسباب حوگر
 ولي اين حكايت در ساير موارد مثال بالتشبيه است. 26F27»بالسيفِ  انّا نبيٌ « :لذا فرمود ،جبار خلق خدا را سر به راه فرمودباال

 

 من موالي اويم اين علي موالي اوست.در غدير خم. هركس (ص)  فرمايش رسول اكرم - 21
در چادري نشست و حاضرين خدمت حضرتش رسيده و  بيعت و مصافحه (ع)  علي(ص)  در روز غدير خم نيز حسب امر رسول اكرم - 22

 نمودند.
 كسي كه واليت را قبول نكند چه نماز بخواند و چه زنا كند. - 23
  اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر در بين خود را. .منکُ مِ  ی االمرِ لِ و اُ  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أ وَ  اهللاَ  او يعُ طِ أ ،59سوره نسا  آيه  - 24
 .407، ص27، باب 14بحاراالنوار، ج  - 25
 قلب دارند ولي فقه (درك) ندارند. .179آيه اعرافسوره  - 26
إنَّ الَنبَی کاَن نَبُی «به صورت ، و17، ح201، ص15در بحاراالنوار، ج  »فِ يهذا نبُی الس«اين حديث به صورت  م.هست يرشمشمن پيامبر به  - 27

 نقل شده است. 2،ح43، ص100در ج »فِ يالس
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  شروعيت حكومتم
سؤال اساسي اين است كه بر  ها گردد. در بحث مشروعيت حكومت مشروعيت حكومت برمي تداوم اين بحث به

تر چه ضوابطي روابط ميان افراد جامعه و قدرتي كه  تواند بر ملتي حكومت كند يا بطور كلي اي حاكم مي طبق چه قاعده
يعني اگر كسي  .27F28»ِلَمن غلب لحقُّ ا«س قانون جنگل حق با قوي است يا نمايد. براسا بر آنها حاكميت دارد را مشخص مي
ابطة مشروعي را ضها هستند. همانطور كه اين دليل ديگران استيال يافتند حاكم آنبر يا گروهي قدرت بيشتري داشتند و 

هاي  حكومت نمايد نمايد و در اجماع عقال زور و استيالء و غلبه ايجاد حقي بر ديگران نمي براي حكومت معرفي نمي
به بيان ژان ژاك » قرارداد اجتماعي«وكراسي نيز مشروعيت عقلي ندارند. تنها بيان خاصي از ستيثتي و آرسلطنتي و ورا

28Fروسو

تنظيم  رايهاي اخير را مشروعيت بخشد، يعني مردم شرايط حادث شده و استقرار حكومت را ب تواند حكومت مي 29
جمهور آراء مردم را در  ،هايي انتخاب شيوه هاي مختلف ديگر كه براساس پذيرند. حكومت روابط اجتماعي خود مي
ها به موبوكراسي  گرچه دموكراسي  -است هگيرند نيز مبتني بر مشروعيت همان انتخاب در جامع انتخاب حاكم به كار مي

اس منتخب عوام الناسند. ولي به هر حال همان انتخاب اساس ان سيكريگرايد كه غالباً نيز همينطور است و غالباً ز
هاي  يتر منبعث از ديدگاهلهاي حكومت توتا توان به نظريه گردد. در مشروعيت حكومت نيز مي عيت تعريف ميمشرو

كمونيسم، اشاره نمود كه مشروعيت حكومت اخير در مباحث نظري آنها در اين است كه به دليل آگاهي اقشار استثمار 
  و نهايتاً تهكنند و حكومت را به دست گرف مي بكشي صاحبان عوامل توليد همگي متحد شده و انقال شده از بهره

هاي راست افراطي اسالمي به نام  دهند. شبيه به اين نظريه نيز در ديدگاه خود قرار مي فيلسوف دانايي را بر حكمراني بر
عرصه  هب اپسيد ناجي بشريت با انقالبي وسيع حجتيه وجود دارد كه بر اين هستند كه فشار ظلم و جور وقتي به حد اعلي ر

سياست خواهد گذاشت و حكومت را به دست خواهد گرفت و در اين باب بدعتي بسيار سوء در دين بدين معني مطرح 
(كمونيسم و را تشديد نمود. اگر دقت كنيم هر دو اين نظريات اخير  رجو كه براي تسريع ظهور بايد ظلم وكنند  مي

داناتر از و نصب حاكمي است. انقالب در هر دو نگرش  چگونگي حكومت اي مشابه استوارند.بر يك مبنحجتيه) 
نظرية حجتيه  .در هر دو نظريه مشترك استيعني فشار بر توده مردم انقالب عامل است و در هر دوي آنها مشابه ديگران 

 نمايد.  بدعتي بيش دارد كه ظلم و جور را تشويق نيز مي
موضوع در صفحات قبل اشاره شد و دو نوع حكومت  مبحث بعدي مشروعيت حكومت ديني است. تلويحاً به اين

تواند خليفه اهللا قرارگيرد و اتحاد خالفت معنوي و صوري مجتمعاً صورت  در نظر گرفتيم كه در نوع اول در رأس آن مي
 سب به دين با اجازه و يا بدون اجازه بر مسند خالفتتنمرا مطرح نموديم كه حكّامي  ئيها پذيرد. در نوع دوم حكومت

شود و اين واليت فقط در  اند. در حكومت نوع اول همانطور كه اشاره شد واليت عامل اصلي مشروعيت تلقي مي نشسته
شود كه در قبال اطاعت از ولي اهللا  اي بين ولي اهللا و مؤمنين و مسلمين بسته مي پذيرد يعني معاهده قالب بيعت شكل مي

29Fجنت

30Fو فالح 30

بود نيز حق استيال بر مردم را  السيف  نبيكه (ص)  ورت حتي نبي اكرمبه آنان هبه شود. در غير اين ص 31

 

 حق بر كسي است كه غلبه يافت. - 28
 قرارداد اجتماعي، ژان ژاك روسو. - 29
خداوند جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري  .هَ نَّ م الجَ هُ لَ  نَّ أم بِ هِ سِ نفُ أ م وَ هِ الِ اموَ بِ  ي ِمَن المؤمنينَ رَ اشتَـ  ِانَّ اهللاَ ، 111سوره توبه آيه   - 30

 كرده است.
 .407،ص 27،باب 14بحاراالنوار، ج  .واحُ فلِ اهللا تُ  اال لهوا الاِ ولُ قُ َها النَّاُس يـُّ ا اَ يَ  - 31
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يعني تو  31F32»ِطرٍ يِهم ِبُمصَ يَلسَت َعلَ  ركِّ ذَ مُ  نتَ ا اَ مَ نَّ َفذَکِّر إ« :فرمايد ندارد. در قرآن كريم خطاب به آن حضرت است كه مي
كر بده. پس حكومت الهي نيز بايد با رضايت اي، پس تذ ت من را نداري و فقط تذكردهندهحق استيال و فرمانروايي بر ام

مردم باشد و خداوند و ولي امر اختيار بر تصرف و غفر حق اهللا دارند ولي حق الناس را خداوند تا حصول رضايت صاحب 
توان حقي از افراد را حتي توسط خلفاي الهي اخذ نمود  بخشد. اين موضوع اصل مهمي است كه به هيچ وجه نمي حق نمي

32Fكه بر طبق شرايط بيعت با مؤمنين، مؤمنين نبي را اولي بر نفس خود قرار دهندمگر آن

. با شرح فوق در مورد مشروعيت 33
توان به طريق اولي مشروعيت حكومت اسالمي نوع دوم را منوط به رضايت كامل آحاد جامعه  حكومت الهي نوع اول مي

و فرمان ولي خدا بر مسند حكومت نشيند، براساس اين كه در  دانست. يعني اگر قرار شد كه فردي منتسب به دين با اجازه
اطاعت از او بر  ،يه خواهد بود و براساس همينئباشد، به هر حال اولي االمر جز ه مييئآن هنگام به نحوي صاحب اجازة جز

 وَ  ولَ سُ الرَّ ا و يعُ طِ أو  وا اهللاَ يعُ طِ أ او نُ مَ آ ينَ ذِ االَّ هَ يـُّ أا يَ « مؤمنين كه تابع شرايط عقد بيعت ولويه هستند واجب و مطاع است كه آيه
خطاب به مؤمنين است و لزوم اطاعت بر سايرين مصرّح نيست. و از اين لحاظ مشروعيت اين نوع  33F34»منكُ مِ  االمرِ  وليأ

حكومت هم همانند نوع اول است و تابع همان شرايط. ولي اگر در حكومت نوع دوم حاكم و يا حكّامي كه بر مسند 
قي خوانده ش(ع)  حضرت مولي شايفرمخدا يا ولي خدا باشند بر مصداق  اند بدون اجازه و اذن از طرف شستهحكومت ن

اي شريح تو بر جايي  ينعي 34F35»قيٌ شَ و أ  صيٌ و وَ أ  بيٌ االنَ  هِ يفِ  سُ جلِ يَ ال سٌ جلِ مَ  ذاهَ يح رَ ا شُ يَ « فرمايد: شوند. حضرت مي مي
35Fفرمايد او را تحذير مي از حكومت بر مردم (ع)  نشيند و امام در آن مي نشستي كه فقط پيامبر يا وصي پيامبر يا شقي

پر  36
ا بر يسيهاي ديني در دوران سلطنت فراعنه در مصر و دوران اسكوالستيك و حكومت كل واضح است كه تمام حكومت

اند. يعني  ز اين نوع بودههاي واقعه در تاريخ ا عباس و بسياري ديگر از حكومت اميه و بني اروپا و حكومت حكّام جور بني
36Fنامي از اسالم

ند از انواع دهايي كه ذكر ش بر خود داشتند و اذن و اجازه از خليفه اهللا نداشتند. به عبارت ديگر حكومت 37
هاي غيرتئوكراسي ـ به  ها ـ يا ساير حكومت باشند و همواره در تاريخ هرگاه اين حكومت هاي تئوكراسي مي حكومت

اند دوام و عمر آنان بيشتر شده است. اين خود مبحث قابل بحث و پرتفصيلي  اند يا به آن نزديك بوده عدالت رفتار كرده
 كنيم. است كه در اين مقاله از آن احتراز مي

اي به مقولة مشروعيت حكومت   قبل از اينكه بيشتر وارد مبحث حكومت اسالمي و وظايف آن شويم، اشاره
ف نيست. زمان غيبت از لحاظ مفهومي دوراني است كه خليفه اهللا در نظر عامه قابل اسالمي در زمان غيبت خالي از لط

باشد.  به معني عدم وجود نيست، بلكه به معني عدم توجه و شناخت نسبت به خليفه اهللا ميمصطلح شناسايي نيست و غيبت 
شريعت  عبه تشري(ع)  ه دين نوحمنجملن سلف ادياكردند يعني عالم نمايان  در تمام دوراني كه نمروديان حكومت مي

بود خود را ظاهر ساخت و با تشكيك در (ع)  وقتي خليفه اهللا كه در آن زمان ابراهيم .خليفه اهللا در غيبت بود ،پرداختند مي
 

 هم ديده شده. مسيطربه شكل  مصيطر. لفظ 21-22سوره غاشيه آيات  - 32
 واليت پيامبر بر مؤمنان از خودشان بيشتر است. .مهِ سِ نفُ ن اَ مِ  نينَ ؤمِ المُ ي بِ ولَ اَ  بيُ النَّ : 6حزاب، آية سوره ا - 33
 . اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر در بين خود را.59سوره نسا  آيه  - 34
 .2، حديث 3و كتاب القضاء باب  7و  6 فحات، ص 8 جوسايل الشيعه ،  - 35
. يٍّ بِ نَ  يِّ صِ او وَ  (َکَنِبیٍّ) بيٍّ نَ لِ  ينَ مِ سلِ المُ  يفِ  لِ ادِ عَ ال اءِ ضَ القَ بِ  مِ الِ العَ  امِ مَ ِإل ل يَ ا هِ نَّمَ ا هَ ومَ كُ فانَّ الحُ  هَ ومَ كُ الحُ  او قُ اتـَّ  ،401ص  ،27باب  ،11وسائل الشيعه ،ج - 36

 قضاء و عادل در مسلمين هستند.ه ب از حكومت بپرهيزيد، زيرا حكومت مختص امام و نبي و وصي نبي است كه عالم
، شركت سهامي بانك غيرربوي )1382هرسيني (عبدالرضا و بيژن  ،اسالم هستند به مقاله بيدآبادحقّه، در تحقيق اين موضوع كه تمام اديان  - 37

 .مراجعه شود و بازبيني عمليات بانكي متداول، پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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حكومت به هاي عقيدتي ايشان را لرزاند، دوران غيبت در آن دوره به اتمام رسيد ولي باز مجدداً  دين عالم نمايان پايه
عالم ظهور فرمود ولي باز مجدداً (ع)  موسي يابودند افتاد تا خليفه اهللا (ع)  فراعنه كه از عالم نمايان دين ابراهيمدست 

خليفه اهللا در غيبت قرار گرفت و به حكومت تئوكراسي بر مبناي احكام تورات پرداختند و (ع)  پس از موسينمايان يهود 
 37F38»قٍّ حَ  يرِ غَ بِ  اءَ يَ نبِ االَ  مُ هُ لَ تَـ قَـ  وَ « :كه فرمود(ع)  كشتند. اين كشتار انبياء د، او را ميفرمو خليفه اهللا ظهور ميدر هر زماني كه 

به قول  و ظهور بارز فرمود(ع)  با ظهور خليفه اهللا بود تا آنكه عيسي مسيح(ع)  همگي مخالفت عالم نمايان دين موسي
38Fخود قاتلين به قتل رسيد

كشتني (ع)  يأويلي متضمن اين مقال است كه مسيحيت عيسالبته بيان قرآن كريم با اندك ت .39
39Fنيست

قرن دوران غيبت بود و هركدام از خلفاي الهي ظهور  5/5. از زمان عيسي (ع) تا بعثت رسول اكرم نيز حدود 40
 كه ظهور كلي(ص)  رسيدند. پس از رحلت رسول اكرم ن مسيح و يهود به قتل مياديابه دست عالم نمايان   فرمودند، مي

دست فرمود كه به  خانه نشين شد و در غيبت بود تا پس از ربع قرن باز ظهوري(ع)  فرمود خليفه اهللا يعني حضرت امير
 

 انبياء را به غير حق كشتند. 155و سوره نساء آيه  181سوره آل عمران آيه  - 38
  و گفتند ما عيسي مسيح پسر مريم را كشتيم. .»اهللاِ  ولَ سُ رَ  مَ ريَ مَ  بنَ اي يسَ عِ  يحَ سِ ا المَ لنَ تَ قَـ ا نَّ إم هُ ولَ قَ  وَ «157سوره نساء آيه  - 39
ا مَ  وَ  نِ الظَّ  اعِ بَ تـِّ  اّال إ لمٍ ن عِ مِ  هِ م بِ هُ ا لَ مَ  نهِ مِ  كٍّ ي شَ فِ لَ  يهِ وا فِ فُ لَ تَـ خاِ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إ م وَ هُ لَ  هَ بِّ ن شُ كِ لَ  وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ  وَ  وهُ لُ تَـ ا قَـ مَ  وَ «سوره نساء . 157-158آيه  - 40
اي بر آنها بود و همانا آنان كه اختالف در  ردند او را و لكن شبههند او را و مصلوب نكت. و نكش»ماً يكِ حَ اً يزَ زِ عَ  اهللاُ  كانَ   وَ  يهِ لَ اِ  اهللاُ  هُ عَ فَـ ل رَ اً بَ ينَ قِ يَ  وهُ لُ تَـ قَـ 

فيع اين كردند پس شك در خود ايشان بود. در آنها به آن علمي نيست مگر تبعيت گمان و او يقيناً كشته نشد بلكه خداوند او را به سوي خود تر
 كند: غزل از مولوي مطابقت مين يابا فرمود و خدا عزيز داناست. اين تأويل 

 هر لحظه بشكلي بت عيار بر آمد
 گاهي به دل طينت صلصال فرو رفت
 منسوخ چه باشد چه تناسخ به حقيقت

 گشت دمي چند برين روي زمين او مي
 گه نوح شد و كرد جهاني بدعا غرق

 يوسف شد و از مصر فرستاد قميصي 
 كرد شباني حقّا كه هم او بود كه مي

 خلقانصالح شد و دعوت همه زان كرد به 
 آن عقل كه فاضل شد و كامل شد و عاقل

 ايوب شد و صبر همي كرد ز كرمان 
 يونس شد و در بطن سمك بود به دريا

 عيسي شد و در مهد همي داد گواهي 
 شق كرد قمر را به سر انگشت اشارت

 مسجود مالئك شد و لشگركش ارواح 
 چوبي بتراشيد و بر او بست دو صد تار

 رفت آمد و مي كه ميباهللا كه هم او بود 
 گفت انا الحق حقّا كه هم او بود كه مي

 اين دم به نهان است ببين گر تو بصيري
 رومي سخن كفر نگفته است و نگويد
 تبـريز هـم او بـود هــم او شمـس معـاني

 

 دل برد و نهان شد
 غواص معاني 
 آن دلبر زيبا 
 از بهر تفرّج 
 خودرفت به كشتي 
 روشن كن عالم 

 يد بيضااندر 
 از بهر صالحي 
 ناگاه چو پيري 
 خود درد و دوا بود

 از بهر طهارت 
 زان روح مقدس 
 از غمزة محبوب
 زان روح مقدس

 قانوني عالم 
 هر قرن كه ديدي 
 در صوت الهي 
 از ديدة باطن
 منكر مشويدش 

 گلشــن انـوار   در
 

 هر دم به لباس دگر آن يار برآمد 
 مدگاهي ز تك كهگل فخّار برآ

 شمشير شد و از كف كرار برآمد
 عيسي شد و بر گنبد دوار برآمد 
 گه گشت خليل و به دل نار برآمد 
 از ديدة يعقوب چو انوار برآمد
 گه چوب شد و بر صفت مار برآمد

 ناقه شد و پس از دل كهسار برآمد 
 برآمد مست شدو برسر كهسار خوش

 از خانة دل نعره زنهار برآمد 
 ة ديدار بر آمدموسي شد و خواهند

 از معجز او نخل پر از مار برآمد
 كو بدر شد و باز دگر بار برآمد
 شيطان ز حسد بر سر انكار برآمد
 صد نالة زار از دل هر تار برآمد
 تا عاقبت آن شكل عرب وار بر آمد
 منصور نبود او كه بر آن دار برآمد

 او اين همه گفتار برآمد اين است كز
 انكار برآمد كافر بود آن كس كه به 

 او بـود كه در جوشش اسرار بـرآمد
 

 گه پير و جوان شد 
 پس به جنان شد  زان

 قتّال زمان شد 
 تسبيح كنان شد 
 آتش گل از آن شد 
 تا ديده عيان شد
 زآن بحر كفان شد

 في الحال عيان شد 
 برتر ز جوان شد 

 شد جان  همه چشمش
 بر طور روان شد 
 زان روح روان شد

 ن شدزان روح روا
 فرياد كنان شد 
 مردود زمان شد 
 داراي جهان شد 
 نادان به گمان شد
 در ديده بيان شد 
 از دوزخيان شد 
 در عشق نشـان  شد
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نين ابي كوقتل رسيد. خلفاي الهي بعد از آن حضرت نيز باز در غيبت به سر بردند. حضرت مولي النمايان اسالم  عالم
الم با فاجعه كربال ننگ عالم نمايي در بشريت را به حد كمال رسانيدند و يان اسامن فرمود كه عالم الحسين ظهوري هللاعبدا

عباسي با دو و نيم قرن دوام  اميه و بني ننگ عالم نمايان اديان سلف را تحت الشعاع قرار دادند. حكومت عالم نمايان بني
م نمايان و حكّام جور به قتل گرديد و يكي يكي آنها را عال مي امر اولياء و باعث كثرت مزاحمت براي خلفاي الهي

رساندند و نهايتاً رشتة خالفت به دليل كثرت حماقت جهان و غلبه عالم نمايان دين اسالم بر افكار ملت در غيبت قرار 
گرفت. پس از اين دوره هرگاه ولي امري سر از جيب خود بيرون آورد و به بازگويي حقايق پرداخت باز به دست عالم 

شامخين و فقهاي عاملين كه به نحوي از انحاء به تبعيت از امر سابق بر  ءتل رسيد. قتل بسياري از عرفانمايان اسالم به ق
گنجد. به هر حال ذكر اين مسئله به اين جهت اهميت دارد كه غيبت  الحق صاحب فرمان و رسالتي بودند در اين مقوله مي

گردد و در زماني كه اين تنزل استعداد و  ز خليفه اهللا خالصه ميبه معني تنزل استعداد خلق اهللا در تبعيت و فرمانبرداري ا
تفكر واقع است، نبايست توقع داشت كه حكومت نوع اول ديني ظهور و مشروعيت يابد و تا نوع اول اين حكومت با 

به  توان ت ولوي حكومت را به دست نگيرند، نميعتفاصيلي كه ذكر آن رفت و يا شق اول از نوع دوم با احراز بي
مشروعيت حكومت خوشبين بود. و خالصة اين كالم اين است كه اگر غيبت كبري باشد مشروعيت حكومت تئوكراسي 

 از لحاظ فلسفي با اشكال همراه است.

  حكومت اسالمي
تعريف خاصي از   پردازيم. جدا از كليات مسائل نظري كه مطرح گرديد، حال به شرح حكومت اسالمي مي

خميني در اختالف حكومت اسالمي با ساير هللا ا آيت .باشد مياست كه در بين متأخرين مرسوم حكومت اسالمي مطرح 
. مثالً استبدادي نيست هاي موجود نيست حكومت اسالمي هيچ يك از انواع طرز حكومت«« نويسند: ها مي طرز حكومت

ن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ بازي بگيرد و در آبه مستبد و خودرأي باشد؛ مال و جان مردم را ولت كه رئيس د
اش تعلق گرفت بكشد، و هركس را خواست انعام كند، و به هركه خواست تيول بدهد و امالك و اموال  هركس را اراده

و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. (ع)  و حضرت اميرالمؤمنين(ص)  ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم
است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه » مشروطه«ي است و نه مطلقه؛ بلكه حكومت اسالمي نه استبداد

تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به 
همان احكام و » جموعة شرطم«معين گشته است. (ص)  يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم

فرق  است.» حكومت قانون الهي بر مردم«قوانين اسالم است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسالمي 
در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا » جمهوري«و » سلطنتي  مشروطة«هاي  اساسي حكومت اسالمي با حكومت

پردازند؛ در صورتي كه قدرت مقننّه و اختيار تشريع در اسالم به خداوند متعال  انونگذاري ميها به ق شاه، در اينگونه رژيم
اختصاص يافته است. شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننّه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد؛ و هيچ قانوني جز 

، كه »مجلس قانونگذاري«به جاي  توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسالمي حكم شارع را نمي
هاي مختلف  وجود دارد كه براي وزارتخانه» ريزي مجلس برنامه«دهد.  يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي

ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين  دهد؛ و با اين برنامه در پرتو احكام اسالم برنامه ترتيب مي
وانين اسالم كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين مجموعة ق كند. مي
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هاي  توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتي كه در حكومت
نمايند، هرچه خواستند به نام  يجمهوري و مشروطة سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نمايندة اكثريت مردم معرفي م

حكومت اسالم حكومت قانون است. در اين طرز حكومت،  كنند. تصويب كرده، سپس بر همة مردم تحميل مي» قانون«
حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسالم، يا فرمان خدا، بر همة افراد و بر دولت 

گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون (ص)  ة افراد، از رسول اكرماسالمي حكومت تام دارد. هم
بيان شده است. اگر (ص)  هستند: همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم

آن حضرت را خليفه قرار داده است:  دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي خالفت را عهده(ص)  رسول اكرم
. نه اينكه به رأي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه »االرض اهللا في ةخليف«

ـ خداي تعالي از راه  العهد بودند رفت اختالفاتي در امت پديد آيد ـ چون تازه به اسالم ايمان آورده و جديد احتمال مي
40Fرا الزام كرد كه فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خالفت را ابالغ كند(ص)  ول اكرموحي رس

به (ص)  . پس رسول اكرم41
را به خالفت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا (ع)  حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين

باري، حكومت در اسالم به مفهوم تبعيت  مجري فرمان خدا بود. خدماتي كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و
و واليت (ص)  از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم

يروي پبه اند،  يا حكمي را ابالغ كرده هر وقت مطلبي را بيان(ص)  داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم
از قانون الهي بوده است: قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند. حكم الهي براي رئيس و مرئوس 

االجرا است، همان حكم و قانون خدا است. تبعيت از رسول   متبع است. يگانه حكم و قانوني كه براي مردم متبع و الزم
نيز به  »االمرِ ی ولِ اُ «پيروي از متصديان حكومت يا  .»ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أوَ «فرمايد:  ميهم به حكم خدا است كه (ص)  اكرم

. رأي اشخاص، حتي رأي رسول »منكُ مِ  ولي االمرِ اُ  وَ  ولَ سُ الرَّ  او يعُ طِ أ وَ  اهللاَ  او يعُ طِ أ«فرمايد:  حكم الهي است، آنجا كه مي
41F»»د: همه تابع ارادة الهي هستندگونه دخالتي ندار اكرم ص، در حكومت و قانون الهي هيچ

42. 
ه بحث بايد به اين موضوع اشاره كرد كه چگونگي تعيين احكام الهي بايد روشن باشد. بر اين اساس دامقبل از ا

كنند. احكام اوليه مجموعة  بندي مي احكام و مقررات جامعة اسالمي را به دو گروه احكام اوليه و احكام ثانويه طبقه
و مقررات اسالمي است كه در كتاب و سنت درج و شارع حكم كلي يا جزيي در مورد آنها بيان بسياري از احكام 

كند اين احكام به احكام  هاي جديد را معين مي باط حكم فروعات و فرضنفرموده و فقيه با استفاده از منابع احكام و است
د كه حكومت اسالمي در ادارة كلي جامعه به مجموعة دارن راز ميباوليه معروف هستند. اما طرفداران تقرير احكام ثانويه ا

شود كه احكام اوليه در حل آنها ناتوان هستند. در اين ارتباط حاكم اسالمي اقدام  جديدي از مسائل و مشكالت روبرو مي
عة اسالمي تواند حتي در مخالفت با احكام اوليه باشد و از اين باب مصلحت جام نمايد كه مي اي مي به وضع احكام ثانويه

42Fنمايد ميدهد. به عبارت ديگر حاكم به صالحديد خود اقدام به صدور رأي و حكم جديد  نظر قرار مي را مد

43. 
 

اي پيامبر آنچه را  » …هُ تَ الَ سَ رِ  غتَ لَّ ا بَـ مَ ل فَ فعَ م تَ ن لَ َوإ كَ بِّ ن رَ مِ  يكَ لَ إ لَ نزِ ا اُ غ مَ لِّ بَـ  ولُ سُ ا الرَّ هَ يـُّ أا يَ «اشاره است به واقعة غدير خم كه با نزول آية  - 41
  .67، آية مائده. سورة اي بر تو از پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، اگر اين كار را انجام ندهي رسالتت را نرسانده

 .32-35صفحات . 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 42
احكام ثانويه در مباحث روز بسيار واضح است، براي مثال حكومت تصميم به عدم اجازه به صدور كاال به خارج از كشور بدهد. يا مثال  - 43

حكم به تثبيت قيمت توليدكنندگان كند. مشابه اين گونه موارد بسيار بسيار زياد است و شايد بتوان آنها را يكي از علل اساسي عدم حصول 
 معناي حقيقي كلمه دانست.حكومت اسالمي به 
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از طريق توان مطرح كرد. در درجه اول اينكه مصلحت انديشي  در باب احكام ثانويه مباحث اساسي و مهمي مي
نظر بسياري از انديشمندان اسالمي قابل قبول نيست. چه كه اين امر به  و يابد بر حكم خداوند تفوق مياحكام ثانويه 

من  ه:فرمود ك ميبه اين مضمون با پرهيز از اين كار (ع)  معاويه بن ابوسفيان با همين مكر اسالم را به بيراهه كشانيد و علي
43Fدهد از معاويه مكارترم ولي حفظ احكام الهي اجازة استفاده از مكر را به من نمي

مود سياست ما عين دين . همچنين فر44
44Fست.است و دين ما عين سياست ما

يعني احكام ثانويه ما عين بلكه همان احكام اوليه ما است و احكام اوليه ما همان  45
 احكام ثانويه ما است.

در درجة دوم مسئله استنباط احكام ثانويه است. استنباط احكام ثانويه بايد توسط حاكمي صورت پذيرد كه 
داشته باشد. براي مثال  …المللي، فرهنگي و  بت به مسائل فقهي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي، بيناشراف كامل نس

بسياري از مصائبي كه در اقتصاد ايران پس از سلطنت پهلوي مشاهده شد به دليل اين بود كه از احكام اوليه پيروي نشد و 
گذاري در اقتصاد را آشفته كرد.  ي و مغاير با قبلي بستر سرمايهاحكام ثانوية قوة مقننه و مصوبات دولت يكي پس از ديگر

گذاري  تغيير مداوم قوانين باعث افزايش نااطميناني در اقتصاد گرديد كه اين نااطميناني به عنوان باالبرنده هزينة سرمايه
45Fعمالً وضعيت اقتصاد كشور را در شرايط ضعيف فعلي نگهداشت

د كه عدم جواز همه براي اين بومشكالت . اين 46
 47F48»مهِ الِ موَ أي لَ عَ  ونَ طُ لَّ سَ مُ  اسُ النَّ « حديثكه بيان ديگر آن  46F47»لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطرٍ «آيه تصرف در اموال ديگران بر مبناي 

گرديد. مجموعة اين  شد و هر روز قانون و مقررات جديدي براي اصالح وضع اقتصادي طرح و اجرا مي ناديده گرفته مي
صورت گرفت ولي در اصل با تضعيف اصل  يرانجامعة ااقتصاد و گرچه به نيت مصلحت و حفظ و توسعه  اقدامات

 

ن ذلك من و نحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كالمهم و نضيف إليه من قبلنا أمورا لم يذكرها فنقول قالت هاشم أما ذكرتم من الدهاء و المكر فإ - 44
عمر من التدبير و صواب الرأي و الخبرة باألمور أسماء فجار العقالء و ليس من أسماء أهل الصواب في الرأي من العقالء و األبرار و قد بلغ أبو بكر و 

قط بمعاملة إال و كان (ع)  العامة و ليس من أوصافهما و ال من أسمائهما أن يقال كانا داهيين و ال كانا مكيرين و ما عامل معاوية و عمرو بن العاص عليا
له أقل مذاهب في وجوه الحيل و التدبير من الرجل الذي يستعمل ما يحل أعلم بها منهما و لكن الرجل الذي يحارب و ال يستعمل إال ما يجل (ع)  علي

ء معروف و  و ما ال يحل و كذلك من حدث و أخبر أ ال ترى أن الكذاب ليس لكذبه غاية و ال لما يولد و يصنع نهاية و الصدوق إنما يحدث عن شي
واحد منهم عند المسلمين في طريق المتقين و لو كان الدهاء مرتبة و المكر منزلة معنى محدود و يدل على ما قلنا أنكم عددتم أربعة في الدهاء و ليس 

يا ثم قال الدهاة لكان تقدم هؤالء الجميع السابقين األولين عيبا شديدا في السابقين األولين و لو أن إنسانا أراد أن يمدح أبا بكر و عمر و عثمان و عل
ه ألن الدهاء و المكر ليس من صفات الصالحين و إن علموا من غامض األمور ما يجهله جميع العقالء أ ال أربعة و عدهم لكان قد قال قوال مرغوبا عن
أكرم الناس و أحلم الناس و أجود الناس و أشجع الناس و ال يجوز أن يقال كان أمكر الناس و أدهى (ص)  ترى أنه قد يحسن أن يقال كان رسول اهللا

ذكر اجلواب عما  270ص  15البالغة ج  نهج شرحابن ابي الحديد،  حاط بكل مكر و خديعة و بكل أدب و مكيدة.الناس و إن علمنا أن علمه قد أ
 .فخرت به بنو أمية

ه و الفالسفة النبوة جعلت لتقرير الشريعة التي هي سياسة الدنيا و من ثم كل من الزم الشرعيات تهذبت أخالقه و حسنت أفعاله و تقدس في نفس - 45
 الصراطعلي بن يونس نباطي،  .ره على زهده و رمسه و نظر بعين بصيرته فعرف الرب و ما يفاض عنه بعنايته فالشرعيات ألطاف في العقلياتأقبل بفك

 . 61ص  1المستقيم ج 
 ) مالحظه كرد. دانشگاه صنعتي شريف.1382نيلي ( مسعوداستراتژي توسعه صنعتي كشور،  :توان در شرح اين موضوع را مي - 46
 .بر آنان تسلطى ندارى. 22سوره غاشيه، آيه  - 47
والي الالئي، عهمچنين  .272، صفحه 6هايشان مسلط هستند. روايت از پيامبر اكرم ص، بحار االنوار، محمدباقر مجلسي، جلد  مردم بر مال - 48

 .222 و 457، صفحات 1ابن ابي جمهور االحسائي، ج 
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48Fشد اقتصاد كشورمالكيت باعث تضعيف 

. ماحصل اين بحث اين است صدور احكام ثانويه هرچند به عقل مصلحت 49
توان چون شيخ حسين نوري را  ي را ميتر از انديشة شارع مقدس باشد. در اين باب نظر فقهاي تواند معقول باشد ولي نمي

49Fگريزد گريزد كه ميش از گرگ ميبطرح نمود كه: فقيه بايد آنچنان از فتوا 

50. 
حقوق مسلمه افراد است به نفع جامعه اسالمي به تشخيص و  به عبارت اخري احكام ثانويه به معني سلب حق از

 اري است كه به سادگي قابل حصول نيست.بسي ةسلب حق به اين دليل نيازمند وثوق ادل حاكم و صالحديد

عالوه بر موارد فوق و پس از احراز شرايط عامه نظير عقل و تدبير آيت اهللا خميني دو شرط اساسي علم به قانون و 
50Fدانند عدالت را از شرايط زمامدار در حكومت اسالمي مي

حاكم و خليفه اوالً بايد احكام اسالم را بداند، «نويسند:  مي ،51
قانوندان باشد؛ ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخالقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضاء را دارد؛ زيرا يعني 

ري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، سحكومت اسالمي حكومت قانون است، نه خود
تواند حاكم و مجري قانون  شود و اگر نكند، نمي ه ميكند، قدرت حكومت شكستتقليد اليق حكومت نيست، چون اگر

51F».اسالم باشد

52 
دانند و  هاي باال را اليق اطاعت مي پردازند و صاحب خصلت پس از شرح اين موضوع به مبحث واليت فقيه مي

رد، براي هيچ داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دا(ع)  و ائمه(ص)  گوييم واليتي را كه رسول اكرم وقتي مي«« نويسند: مي
است. زيرا اينجا صحبت از مقام (ص)  و رسول اكرم(ع)  كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه

، يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة »واليت«نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. 
قام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي باالتر ببرد. به سنگين و مهم است؛ نه اينكه براي كسي شأن و م

مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، برخالف تصوري كه خيلي از افراد دارند، امتياز نيست » واليت«عبارت ديگر، 
52Fعقاليي ياز امور اعتبار» واليت فقيه« اي خطير است. بلكه وظيفه

ندارد؛ مانند جعل (قراردادن است و واقعيتي جز جعل  53
53F».»و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد

54 
يعني كلية  الفقهاء أمناء الرسولبنابراين، ««نويسند:  در همين مبحث مقام فقيه را به معني امين رسول معرفي و مي

است و » امانت«اعم از » عدالت«اي عادل موظف و مأمور انجام آن هستند. گرچه اموري كه به عهدة پيغمبران است، فقه
كساني هستند كه از  أمناء الرسولممكن است كسي در امور مالي امين باشد، اما در عين حال عادل نباشد، لكن مراد از 

. يعني تا هنگامي الدنيا يدخلوا فيلم  امفرمايد:  هيچ حكمي تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنان كه در ذيل حديث مي

 

 توان در توضيح آن نوشت ولي براي توضيح بيشتر مطلب رجوع كنيد به بيدآباد ها مي و كتابشرح اين مقوله خارج از اين مقاله است  - 49
 مقاله. 40)، مسائل سياستگذاري كالن اقتصاد ايران، مجموعة 1382(

  .ائلالوس  كدرمست - 50
 .37ة صفح. 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 51
همچنين نگاه كنيد به ترجمه . 38ة صفح. 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 52

 . 30-31) چاپ سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، صفحات 1371كتاب البيع شؤون و اختيارات واليت فقيه ، آيت اهللا خميني (
و جاعل آن نسبت  عشود و آن را به واض را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مي يمور اعتباري، در برابر امور تكويني، امورا - 53

امور زندگي خود وضع و جعل   آن مردم باشند كه براي ادارة عنامند. و اگر واض» اعتبار شرعي«آن شارع باشد، آن را  عدهند. چنانچه اگر واض
 گويند.» اعتبار عقاليي«را  كنند، آن

 .40-41صفحات . 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 54



 13 

تواند امين  آوري مال دنيا باشد، عادل نيست، و نمي اند. پس اگر فقيهي در فكر جمع كه به منجالب دنياطلبي در نيامده
و مجري احكام اسالم باشد. فقط فقهاي عادل هستند كه احكام اسالم را اجرا كرده، نظامات آن را (ص)  رسول اكرم

كنند.  نمايند، حدود و تماميت ارضي وطن مسلمانان را پاسداري مي انند، حدود و قصاص را جاري ميگرد مستقر مي
زيه و خراج، جاز گرفتن خمس و زكات و صدقات و  خالصه، اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدة فقها است:

تقيم حاكم باشد ـ و ولي مقتول هم و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراي حدود و قصاص، كه بايد تحت نظر مس
مأمور اجراي (ص)  همانطور كه پيغمبر اكرم حفظ مرزها، و نظم شهرها ـ همه و همه. ،تواند عمل كند بدون نظارت او نمي

احكام و برقراري نظامات اسالم بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعت آن را واجب شمرده است، 
54F»»دل هم بايستي رئيس و حاكم باشند، و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسالم را مستقر گردانند.فقهاي عا

55 
حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان قانون «« نويسند: در ادامه ضمن تأكيد بر حكومت بر وفق قانون مي

عي آزادند، يعني بعد از آنكه طبق مقررات شرعي . مردم و مسلمانان در دايرة مقررات شراند هستند، در پناه قانون اسالم
ها در كار نيست. آزادي دارند و حكومت عدل  عمل كردند، كسي حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو. اين حرف

لرزد كه شايد  اند. هركس در خانة خود مي ها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده اسالمي چنين است. مثل اين حكومت
هاي مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و  ن بريزند و كاري انجام دهند. چنان كه در حكومت معاويه و حكومتاآل

 تالمد هاي طويل حبس -كردند كردند، و حبس مي كشتند، تبعيد مي مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مي
برند، و هيچ  همه در ساية قانون با امنيت كامل بسر مي چون حكومت اسالمي نبود. هرگاه حكومت اسالمي تأسيس شود،

اين است كه فقها تمام اموري را » امين«پس، معناي  حاكمي حق ندارد برخالف مقررات و قانون شرع مطهر قدمي بردارد.
كرد؟  ها بيان قانون ميگو بود و تن كه اسالم مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند، نه اينكه تنها مسئله بگويند. مگر امام مسئله

گويي و بيان قوانين هم يكي از وظايف  گويي امين آنها باشند؟ البته مسئله گو بودند تا فقها در مسئله مگر پيامبران مسئله
داند، وسيلة اصالح  دارد، يعني، آن را آلت و وسيلة تحقق عدالت در جامعه مي» آلي«فقهي است، لكن اسالم به قانون نظر 

داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادالنه به منظور پرورش انسان  اخالقي و تهذيب انسان مياعتقادي و 
 . 55F56»ب است. وظيفة مهم پيغمبران اجراي احكام بوده، و قضية نظارت و حكومت مطرح بوده استمهذّ

هاي ناروا را تحريم نموده  ي از قدرتكنند و حتي دادخواه ولي اجراي قانون را به نحوي مجدداً به فقيه مرجوع مي
هاي حكومتي و قضات  شود كه آيا به سالطين و قدرت از امام سؤال مي««نويسند:  ه ميلو در ارتباط با مقبولة عمربن حنظ

فرمايند. دستور  رجوع كنيم. حضرت در جواب از مراجعة به مقامات حكومتي ناروا چه اجرايي و چه قضايي، نهي مي
ي كه از عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هرچند تو قضا ملت اسالم در امور خود نبايد به سالطين و حكام جوردهند كه  مي

اش را غارت  اند يا خانه حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان اگر پسر او را كشته
مراجعه كند. همچنين، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد،  اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي كرده
، يعني »طاغوت«تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به  نمي

حقوق مسلم خويش  هاي ناروا به ها و دستگاه هاي ناروا، روي آورده است. و در صورتي كه به وسيلة اين قدرت قدرت
؛ به حرام دست پيدا كرده، و حق ندارد در آن تصرف كند. حتي بعضي از فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقا ثابتاً لهنايل آمد، 

 

 . 60-61صفحات . 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 55
 . 61-62 صفحات. 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  مي)، آيتواليت فقيه (حكومت اسال - 56
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توانيد در  اند كه مثالً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيلة حكام جور پس گرفتيد، نمي گفته 56F57»عين شخصي«فقها در 
57Fآن تصرف كنيد

، شك نداريم. مثالً در اينكه اگر »عين كلي«ل نباشيم، ديگر در كليات، يعني در ياگر به اين حكم قا . ما58
آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيله او  زا كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير

 گويد از امام صادق ه ميلعمربن حنظ...  .58F59»كند قتضا ميوصول كرد، تصرف در آن جايز نيست. و موازين شرع همين را ا
ر از دوستانمان (يعني شيعه) كه نزاعي بينشان بود در مورد قرض يا ميراث، و به قضات براي رسيدگي فدربارة دو ن(ع) 

ايشان هر كه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به «مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين روا است؟ فرمود: 
مراجعه كرده باشد؛ و هرچه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت بطور حرام » طاغوت«مراجعه كند، در حقيقت به 

و آن قدرتي » طاغوت«كند حق ثابت او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأي  گيرد؛ گرچه آن را كه دريافت مي مي
وا رُ كفُ وا أن يَ رُ مِ د أُ قَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ   وا اليمُ اكَ حَ تَ يَـ  ناَ  ونَ يدُ رِ يُ «فرمايد:  عالي ميگرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداي ت

 .59F60»»هِ بِ 
امروز جامعه مسلمين طوري «نويسند:  و پس از شرح مبسوطي راجع به فقها به مقدسين ساختگي اشاره كرده مي

زنند. رشد اين  به اسم اسالم به اسالم صدمه ميگيرند و  شده كه مقدسين ساختگي جلو نفوذ اسالم و مسلمين را مي
ها افرادي  هاي نجف و قم و مشهد و ديگر حوزه هاي روحانيت است. در حوزه كه در جامعه وجود دارد در حوزهجماعت 

 .60F61»دهند ايي دارند و از اينجا روحيه و افكار سوء خود را به نام اسالم در جامعه سرايت مينمهستند كه روحيه مقدس 
جاي فقهاي عادل و فضال و مدرسين و طالب است. «نويسند:  ها پرداخته مي س به موضوع مهم تصفيه حوزهپس

توان به  جاي آنها است كه امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است؛ و بديهي است كه امانت الهي را نمي
عهده بگيرد و ولي امر مسلمين و نايب اميرالمؤمنين  خواهد چنين منصب مهمي را به دست هركس داد. آن آدمي كه مي

باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن، دخالت كند، بايد منزه بوده دنياطلب نباشد. آن كسي 
آن فقيهي كه  توان به او اطمينان كرد. كند، هرچند در امر مباح باشد، امين اهللا نيست، و نمي كه براي دنيا دست و پا مي

تواند  امين نيست و نمي  كند، شود و از اوامرشان اطاعت مي گردد و از حاشيه نشينان دربارها مي وارد دستگاه ظلمه مي
هايي بر اسالم وارد شده است.  داند كه از صدر اسالم تاكنون از اين علماي سوء چه مصيبت امانتدار الهي باشد. خدا مي

61Fابوهريره

هايي  داند كه به نفع معاويه و امثال او چه قدر احكام جعل كرد؛ و چه مصيبت ؛ ليكن خدا مييكي از فقها است 62
 

چون شخصي ادعا كند كه ديگري (مدعي عليه) ملكي يا پولي به او وامدار است. اما مورد مطالبه معين و مشخص نباشد، بلكه حقي را به  - 57
چون مدعي گردد كه ملك يا پولي معين از آن او نزد مدعي عليه است كه در گويند. اما » عين كلي«طور كلي مطالبه كند، مورد مطالبه را 

 نامند.» عين شخصي«تصرف او است، و آن را بطلبد، مورد مطالبه را 
 . 22االحكام به احتمال آن قابل شده، القضاء، محقق آشتياني، ص  محقق سبزواري در كفايه - 58
 .78-79صفحات . 1373يني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، اهللا خم واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 59
 اهللابدِ ا عَ بَ أَ  لتُ اَ سَ  الَ قَ   :هَ لَ نظَ حَ  بنِ رَ مَ ن عُ عَ   ،ينِ صَ الحُ  بنِ ن داودَ ي، عَ حيَ يَ  بنِ  انَ فوَ ن صَ ي، عَ يسَ عِ  بنِ دِ مَّ حَ ن مُ ، عَ ينِ سَ الحُ  بنِ دِ مَّ حَ ن مُ ي، عَ حيَ يَ  بنُ دُ مَّ حَ مُ  - 60

، لٍ اطِ أو بَ  قٍّ ي حَ م، فِ اليهِ  مَ اكَ حَ ن تَ : مَ لَ ذلك؟ قاَ  لُّ حِ أيَ  اهِ ضَ الي القُ  وَ  انِ لطَ ا الي السُ مَ كَ ا حَ تَ فَـ  أو ميراثٍ  ينٍ ي دَ فِ  هٌ عَ نازِ ا مُ مَ هُ ينَـ ا بَ نَ ابَـ ن أصحَ ين مِ لَ جُ ن رَ عَ (ع) 
تعالي:  ال اهللاُ به. قَ  رَ كفَ أن يُ  اهللاُ رَ مَ ا أَ مَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ  كمِ حُ بِ  هُ ذَ ه أخَ ّقًا ثابتًا له؛ ألنَّ حَ  انَ كَ   ناِ  حتًا وَ سُ  ذُ أخُ ما يَ انَّ ه، فَ لَ  مُ حكُ ا يَ مَ  وَ  وتِ اغُ الي الطَ  مَ كَ اَ ا تحَ مَ انَّ فَ 
 ».باب اختالف الحديث». «كتاب فصل العلم«،  67، ص 1اصول كافي، ج  .»هِ وا بِ رُ كفُ وا أن يَ رُ د أمَ قَ  وَ  وتِ اغُ الطَّ   وا اليمُ اكَ حَ تَ أن يَـ  ونَ ريدُ يُ «
 .132-133 صفحه. 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 61
هـ . ق.) صحابي در سال هفتم هجري اسالم آورد. هرچند بيش از سه سال از مصاحبت پيامبر برخوردار نبود، بيش از هر  58يا  57ابوهريره ( - 62

نقل كرد. تا آن جا كه در عصر خلفا بارها بزرگان صحابه به او اعتراض كردند. ابوهريره. عالمه صحابي ديگر از آن حضرت حديث 
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 .62F63»بر اسالم وارد ساخت
اشكال سر آنها «نويسند:  تواند امين رسول باشد مي در باب اينكه آخوندهاي درباري متمايز از فقيه است كه مي

ا جاي ديگر خوانده يا نخوانده، و براي شكم يا بسط رياست به اين است كه عمامه بر سر گذاشته و چهار كلمه هم اينجا ي
برند. اينها را بايد رسوا  روايت است كه از اين اشخاص بر دين بترسيد؛ اينها دين شما را از بين مي …اند  ها پيوسته دستگاه

قط نشوند، امام زمان را ساقط كرد، تا اگر آبرو دارند در بين مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اينها در اجتماع سا
هاي ما عمامة اينها را بردارند. عمامة اين آخوندهايي كه به نام فقهاي اسالم،  بايد جوان كنند. كنند؛ اسالم را ساقط مي مي

ن هاي ما در ايرا دانم جوان كنند بايد برداشته شود. من نمي به اسم علماي اسالم، اينطور مفسده در جامعة مسلمين ايجاد مي
گويم بكشند؛ اينها قابل  دارند؟ من نمي هاي اينها را برنمي اند؟ كجا هستند؟ ما كه بوديم اينطور نبود؟ چرا عمامه مرده

هاي غيور ما در ايران موظف هستند كه نگذارند  كشتن نيستند؛ لكن عمامه از سرشان بردارند. مردم موظف هستند، جوان
وند و با عمامه در بين مردم بيايند. الزم نيست آنها را خيلي كتك بزنند ليكن اين نوع آخوندها معمم در جوامع ظاهر ش

 .63F64»نبايد بر تن هركسي باشد  اين لباس شريف است،  هايشان را بردارند. نگذارند معمم ظاهر شوند، عمامه

 وظايف حكومت اسالمي
في را در قبال جامعه دارد كه برخي به هر حال چه حكومت اسالمي از نوع اول باشد و چه از دو شق نوع دوم وظاي

 :توان چون موارد زير برشمرد از آنها را مي
 .ينيني و تقعـ وظايف تشري1
 .يهي و تأديبيبـ وظايف قضايي و تن2
  .ـ وظايف تأميني و حمايتي3
  .ـ وظايف نظامي و دفاعي4
  .ـ وظايف مالي و اقتصادي 5
  .ـ وظايف مديريتي و اجرايي 6
  .شي و تربيتيـ وظايف آموز 7
 اي ـ وظايف خدماتي و توسعه 8

 تأمين و حمايت
گيرد، تأمين و حمايت از كساني است كه تحت  يكي از وظايفي كه براساس مفهوم واليت بر عهده ولي قرار مي

هاي مكفي براي آحاد افراد جامعه و حمايت  اي از حداقل گيرند. به عبارت ديگر تأمين مجموعه پوشش واليي قرار مي
 آنان در جامعه همانند وظايف ولي خانواده نسبت به فرزندان به عهدة حكومت اسالمي است.

هاي مصارف صدقات  در محلهايي كه حكومت اسالمي موظف به انجام آن است  از حمايتمهم مجموعه يك 
 

و دايره المعارف اسالميه، ابن ابي  78و  69-63، ص 4البالغه، ابن ابي الحديد ج  شرح نهج المضيره، محمد ابوهريره،  الدين ابوهريره شيخ شرف
 .419-418 ص، ص 1الحديد، ج 

 .164. ص 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  قيه (حكومت اسالمي)، آيتواليت ف - 63
 . 136-137 صص. 1373اهللا خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،  واليت فقيه (حكومت اسالمي)، آيت - 64
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 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 لمُ ا 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 آيه 
. در اين آيه تخصيص صدقات به فقرا، مساكين، عاملين بر آن و ذكر شده است 64F65»يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اهللاُ وَ  اهللاِ  نَ مِ  هً يضَ رِ فَ  يلَ بِ السَّ 

در پرداخت واماندگان در راه از طرف خداوند واجب شده است.  تأليف قلوب، بردگان، ورشكستگان و در راه خدا و
هاي زكات بايد به حدي باشد كه براي يكسال  وجوه زكات حتي فقها به استناد به روايات بر اين نظر هستند كه پرداخت

م كفاف مخارج زندگي نمايد آن هم به طوري كه موجبات تنگدستي و قناعت و تقيد را در مايحتاج زندگي فراه
65Fنسازد

 66F67»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 آيه . 66
شده  القربي و ايتام و مساكين و واماندگان راه تخصيص داده موارد پرداخت درآمدهاي ناشي از خمس به رسول و ذي

 67F68»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 « گيرندة اين اموال يعني كسي كه خطاب خُذ در آية راست. پس در اصل ب
هاي تأميني  متوجه وي است فرض است كه نسبت به گروه افراد ياد شده در دو آية فوق اقدام به تخصيص مالي و كمك

توان  هاي مختلف حمايتي هستند. بر اين مبنا است كه مي ي مذكور در فوق به نحوي نيازمند كمكها نمايد. چه كه گروه
به سرفصل عمدة تأمين اجتماعي در حكومت اسالمي رسيد. اين حمايت و تأمين تا طعام مساكين نيز تسرّي دارد يعني در 

ر بالين بگذارد. آياتي كه به طعام مسكين اشاره شام ب سر بيبه دليل عدم توان در تهية طعام حكومت اسالمي نبايد كسي 
68Fفرمايند، بي تفاوتي در مورد عدم اطعام مساكين مي

م مساكين را در زمره مواردي طعاو حتي عدم ترغيب ديگران به ا 69
69Fنمايد كه مستحق عقوبت شديد هستند بندي مي دسته

 يتَ أأرَ « يز همين توجه بذل شده كه فرمود:يا در مورد راندن يتيم ن .70
 :است كه(ص)  و همچنين خطاب به رسول اكرم 70F71»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 
نجا پيش يق در اين آيات وظايف حكومت اسالمي را در حمايت تا آتدق. 71F72»رنهَ التَ فَ  لَ ائِ سَ ال امَّ أ ر وَ قهَ ال تَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ أفَ «

توان بدون پاسخ راند. البته سؤال در اينجا قاعدتاً بايد پاسخ به نياز تفسير شود و نياز  برد كه درخواست كننده را نمي مي
اگر مشروع و مبرم بود حكومت اسالمي موظف به پاسخ دادن به آن است. به عبارت ديگر وجوب كفايي در مورد تمام 

 گردد.  ميمصاديق نيازهاي مشروع قابل تعميم 
كند كه مبرم هستند و حكومت اسالمي بايست نسبت به آنها  خود اين مبحث دامنة زيادي از نيازها را تعريف مي

 است:ها  يا درخواستپاسخگو باشد. موارد زير از جمله اين سؤاالت 

 

 .60سوره توبه، آيه  - 65
 .130هاي مذهبي، نشر ميثم، تهران، صفحة  ر سيبويه، گروه پخش كتابصدر، محمد باقر () اقتصاد برتر، ترجمة علي اكب - 66
 . 41سوره انفال، آية  - 67
 از اموال آنها زكات بگير تا با آن آنها را پاك و منزه نمايي. .103سوره توبه، آية  - 68
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، آيات  - 69
. بگيريدش، زنجيرش كنيد و به جهنمش بكشيد و او را با زنجيري درازي هفتاد ذراع بكشيد، زيرا به خداي بزرگ ايمان نداشت »ينِ سكِ المِ  امِ عَ طَ 

 كرد (يا رغبت نداشت). نان ترغيب نميو به طعام دادن به مسكي
. شما به چه دليل در جهنميد؟ 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 لَ ا سَ مَ «41-44سوره مدثر، آيات  - 70

 يم.ددا  نبوديم و به مسكين طعام نمي نمازگزاران
ام طعراند و بر ا او همان كسي است كه يتيم را از خود به تندي مي ؟د ديديمرش دروغ ميدين را آيا آن را كه  ،1-3ت سوره ماعون آيا - 71

 كند (يا رغبت ندارد). مسكين ترغيب نمي
 ، پس از يتيم قهر مكن و درخواست كننده را مران.9-10سوره الضحي آيات  - 72
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  .ـ نياز مالي (بيمه مالي)1
  .ـ نياز به سرپناه و مسكن (بيمه مسكن)2
 .جفت و معاشر (بيمه ازدواج)و ـ نياز به ازدواج 3
 .ـ نياز به كار و شغل (بيمه شغل)4
 .ـ نياز به تعليم و تربيت، آموزش، مشاوره، راهنمايي (بيمه آموزش) 5
 .ـ نياز به بهداشت و درمان (بيمه درمان) 6
 .ـ نياز به پرستاري و مراقبت (بيمه پرستاري)7
 .طر (بيمه سوانح)ـ نياز به امداد در زمان اضطرار و مواجهه با خ 8
 .ـ نياز به طعام و خوراك (بيمه خوراك)9

 .ـ نياز به اعتراض و فرياد (هرگاه مظلوم واقع شود) و دفاع در مقابل متجاوز (بيمه دفاع)10
 .مه وكالت)يـ نياز به استعانت در احقاق حق (ب11
 .ي (بيمه ايتام)لوه ـ نياز صغير ب12
 .كارافتادگي (بيمه بازنشستگي و بيمه از كارافتادگي)ـ نياز به مستمري بازنشستگي و از 13
 .ـ نياز به سرپرستي افراد الزم الحمايه (بيمه سرپرستي)14
 .گشايي (بيمه كارگشايي) ـ نياز به كارگشايي و گره15
 .ـ نياز به اداي رسوم و سنن پسنديده (بيمه فرهنگي)16
 .ـ نياز به پوشاك و البسه (بيمه پوشاك)17

هاي حمايتي را در اجراء و ادارة امور كشور ايجاد  هاي فعاليت رفصلسدام از موارد نيازهاي مزبور تأمين هر ك
 توان در بحث تأمين اجتماعي به معناي اعم كلمه گنجاند.  كند و غالب آنها را مي مي

 بيمه
» بيم«دارد و با واژة  گرفته شده و ريشه سانسكريت» بيما«در فرهنگ معين آمده است كه برخي گويند واژة بيمه از 

به معناي ضد بيم » استراخوواني«در پارسي هم ريشه است. برخي ديگر از لحاظ فيلولوژي ريشة بيمه را ترجمة واژة روسي 
اي پرداختند و برخي بيمه را اسم شهري در طبرستان  ها در ايران به فعاليت بيمه زيرا كه نخستين بار روس  دانند، مي سو تر

72Fننددا و ديلم مي

اي است كه  . مفهوم كاربردي روزمرة بيمه عبارت از ضمانت يا تضمين يا پوشش گروهي سازمان يافته73
 شود. براي رويارويي با پيامد خطرات و ضررها و يا شرايط ناصواب آتي در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي به كار گرفته مي

كنند كه به  يفي بيمه است. بيمه را عقدي تعريف ميكلمه بيمه همراه با عبارت تأمين اجتماعي ناشي از مفهوم تعر
كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي (حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) در  گر) تعهد مي موجب آن يك طرف (بيمه

م به گذار اقدا گر و بيمه صورت وقوع يا بروز حادثه (موضوع بيمه) خسارت وارده بر او را جبران كند. به عبارت ديگر بيمه
از بيمه را نمايند. از لحاظ فقهي برخي از فقها نظير آيت اهللا خميني  هاي ناشي از ريسك مي خريد و فروش و تسهيم هزينه

دانند. برخي از  نمايند و نتيجتاً اقامة فتوا در اين باب را محتاج سازگاري با ادلة عمومي فقه مي تحدثه تلقي ميسمسائل م

 

 )، حقوق بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزشي و انتشارات.1381نگاه كنيد به صالحي، جان علي محمود ( - 73
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دانند و بر اين باور هستند كه با وجود زكات در اسالم و ساير تبرعات، نيازي به بيمه  طل ميمحققين اهل تسنن بيمه را با
73Fنيست

74 . 
جمود قواعد حقوق اسالم از سمت و سوي  و دبات عدم پويايي فقه اسالمي و ركوبسياري از نظراتي كه جهت اث

اين گروه بر اين است كه حقوق و فقه اسالم  دهد. نظر شود بيمه را وجه المنازعه قرار مي مدافعان حقوق غرب مطرح مي
به دليل جمودي كه آن را طي قرون در برگرفته توانايي پاسخ به مسائل روز را ندارد و در اين باب بيمه را به عنوان 

74Fنمايند بارزترين مثال مطرح مي

 دارند:  ابراز ميي به اين بحث حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده كل. در پاسخ 75
تواند حل كند. در  لذات پويا و در تحرك است و همه مسائل را در چارچوب اصول كلي ميق اسالمي باحقو«

اي نوين و نيازي جديد مقررات  ماندند و در مواجهه با هر پديده اين امور نيز اگر حقوقدانان اسالمي بيكار و ساكن نمي
بايستي آن نياز را  شد مي اوليه كه نياز به بيمه احساس مي روزهاي .آمد كردند چنين توهمي به وجود نمي الزم را اعالم مي

كند. ملت  طبق مقررات اسالمي حل نمايند. بيمه به اعالترين حد ممكن در حقوق اسالم وجود دارد و فقط نام آن فرق مي
المال  واهند و بيتدهند حق دارند خدماتي را از خزانه بخ المال) مي هايي كه به خزانه (بيت تابع حقوق اسالم با ماليات

ضامن جان و مال و ناموس آنها است. تمام مردم در قبال همة خطرات: بيماري، فقر، بيكاري و غيره بيمه هستند و حتي 
دهنده اين تضمين است، با توجه به  هاي زمان خالفت خلفاي راشدين و بعدها همه نشان باشند. داستان بيمه ازدواج نيز مي

بينيم اوالً همه مردم در مقابل ضروريات زندگي بيمه  گردد و مي رويه قضائي اسالمي تلقي ميروش معمول كه به عنوان 
اسالم معتقد به ملي شدن بيمه  …المال است و اين نشان دهنده اعتقاد به ملي بودن بيمه است  گر بيت هستند و ثانياً بيمه

مصلحت نيست  …بيمه هستند » بيمه ملي« حداقل ضروريات زندگي است و همه مردم بدون قرارداد اختصاصي نزد
ها را جمع كند و احياناً حق بيمه شده  گر باشد، پول نسبت به ضروريات حيات فردي و اجتماعي هر شركت خصوصي بيمه

المال) است  باشند به عهده خزانه ملي (بيت ها كه احياناً ضروري مي گرچه اهم بيمه …را نيز نپردازد و يا نتواند بپردازد 
ي با توجه به آزادي اراده فردي در انعقاد هر عقد و نيز توسل به قلمرو عقد صلح و شركت و غير آن انعقاد بيمه بين ول

هايي در ضرورت درجة دوم يا ضرورت براي طبقة خاصي (مثالً  افراد و در قلمرو حقوق خصوصي نيز بالمانع است و بيمه
ست نه همگان) با رعايت شرايط عقد به صورت خصوصي نيز قابل بيمه حريق كاال يا غرق كشتي مورد ضرورت تجار ا

در مورد وام به منظور   هاي مصرفي را بدون بهره بپردازد، امواي كه دارد ناچار است  هدات بيمهخزانه با تع …اجرا است 
 دد سهم خود را از سوتوان ازد و ميكند تا در هر رشته از توليد كه مصلحت جامعه بود وام بپرد كار توليدي نيز توجه مي

آيد و اگر زيان برد، زيان  ني صلح كند، اگر وام گيرنده سود برد اشكالي پيش نمييعممضاربه يا مزارعه و مساقات به مبلغ 
هاي عوام  از حلقوم  غالباً ربا بنابراين اينگونه سروصداها در مورد بيمه و …گردد او از محل بيمه اجباري پرداخت مي

هاي عظيم بانك و  داران عظيم آزاد باشند تا بتوانند كمپاني خواهند سرمايه كه به بهانه آزادي خواهي مياي است  فريبانه
 .75F76»برداري و انتفاع از ضعف مالي مردم مقيد نباشند بيمه تشكيل دهند و در بهره

 

 ، سازمان تأمين اجتماعي، انتشارات كوير. 1375،  22-23 صبيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسالم، محمدحسين ابراهيمي، ص  - 74
ي تابنده، مدرسه عالي قضائي و اداري قم، آقاي دكتر حاج نورعل حضرت )2حقوق تطبيقي (توان در جزوه درسي  شرح اين بحث را مي - 75

 .مالحظه نمود 97-117، صفحات 1356-57دانشگاه تهران، سال تحصيلي 
آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده، مدرسه عالي قضائي و اداري قم، دانشگاه تهران، سال تحصيلي  حضرت )2جزوه درسي حقوق تطبيقي ( - 76

 .97-117، صفحات 57-1356
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قد بودن بيمه و در باب ماهيت و مختصات حقوقي بيمه مباحث زياد و متنوعي مطرح است. قرارداد يا معامله يا ع
نام)، اضطراري، تحميلي، تصويبي، الحاقي، اذعاني، احتمالي، اتفاقي، غرري، رضايي،  همچنين الزم، جايز، غيرمعين (بي

هاي حقوقي در اين باب است. مباحث اصول: حسن نيت،  مستمر، معلق، مستقل و معاوضي بودن عقد بيمه از سرفصل
جانبه  اي، نگهداري ذخائر براي مقابله با خطرات، تقسيم همه تعاون، نفع بيمهجبران خسارت، جانشيني، احتمال، خطر، 

شود در مورد بيمه باالخص مصاديق بارز دارد.  اركان و شرايط عقد بيمه  خسارت كه بعضاً شامل غالب معامالت مي
ان و شرايط عمومي همانند قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله نيز همان ارك

76Fشود ساير عقود است و شرايط صحت معامله نيز در باب بيمه به تصريح بحث مي

. حقوقدانان اسالمي با استناد به 77
دانند و  خصوصيات بيمه منجمله نياز جامعه و استصالح و اصول صحت و اباحه عقد بيمه را صحيح و معتبر و مشروع مي

ل عدم نهي شارع و عموميت ادله بر اطالقات آيات در باب وفاي به عقد و عهد و در اين باب با ذكر ادلة مكفي از قبي
77Fنمايند شروط آن و حصري نبودن عقود و عقالئي بودن بيمه و آزادي اراده از اين نظريه دفاع مي

78 . 
 در ميان فقها اختالف از حرمت كامل بيمه تا حليت كامل آن طيف وسيعي از نظرات فقهي را ايجاد كرده كه

كنند منجمله از ابتدا بيمه را در بين  فقهاي مخالف صحت قرارداد بيمه به دالئلي استناد ميباعث تعليق مبحث شده است. 
كنند كه حتّي  بينند. برخي ديگر فرض مي دانند و هيچكدام از عقود معين را قابل انطباق با بيمه نمي عقود معين بالمشابه مي

78Fر شبهه و اشكال دارد: التزام ما اليلزماگر بيمه عقد باشد، به دالئل زي

ب (تعهد به انجام چيزي كه هنوز جيا ضمان ما لم ي 79
قق نيافته)، جهل به عوضين (تا وقوع حادثه و ورود خسارت عوض يا مبلغ قرارداد مجهول است)، تعليق در عقد (عقد حت

تفاق بيافتد و يا نيفتد لذا معلق است)، بيمه منجز نيست و موكول به حدوث خطر و ايجاد خسارت است كه ممكن است ا
خبري باشد)، قمار (عملي كه صرفاً به  معاملة غرري (معامالتي كه به نحوي مشمول غرر به معني خطر، فريب، غفلت يا بي

اتكاء بخت و شانس و تصادف مالي بالعوضي را از دست داده يا بدست آورد)، عقد سفهي (كه احياناً مبلغ زيادي 
ي چيزي به دست نيآورد)، ربا (دريافت مازاد از پرداخت اوليه پس از وقوع حادثه)، اكل مال به باطل (ممنوعيت بپردازد ول

خوردن مال ديگران به غير حق) مبارزه با قضا و قدر و مشيت الهي (به مبارزه طلبيدن مقدرات و دخالت در مشيت الهي)، 
هنگام عقد حادثه واقع نشده و خسارت وارد نگرديده)، بيع كالي به  -بيع معدوم (بيعي كه مبيع در حين بيع وجود ندارد

79Fكالي يا دين به دين (بيعي كه پرداخت ثمن نسيه و مثمن مؤجل است)

80. 

 

)، قرارداد بيمه در حقوق اسالم و ايران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ها رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق ( فصل اين ويژگيبراي شرح م - 77
 .39-63صفحات 

اُوفوا و آية شريفة و ) 1ايد به عقدهايتان وفا كنيد، سورة مائده، آية  (اي كساني كه ايمان آورده يا اًيُّها اَلَّذيَن آَمنوا اُوفوا بِاْلُعقودآية شريفة  - 78
) مستند اصلي در باب عمومات اطالقات ادلة اين گروه است و بر اين نظر هستند كه الف و الم 34(به پيمان وفا كنيد، سورة اسرا، آية  بِاْلَعْهدِ 

ر استغراقي است و افادة شود و به عبارت ديگ عهدي نبوده و شامل عقودي كه در آن زمان در كل جهان وجود داشته مي» هدلعبا«و » العقود«
)، قرارداد بيمه در حقوق اسالم و ايران، سازمان انتشارات 1371نمايد. .براي شرح مفصل در اين باب رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق ( عموم مي

 .245-258كيهان، صفحات 
اليحلُّ نويسد:  المختار مي دمشقي در كتاب ر. محمد بن عابدين الد21-27صفحات  ،هـ. ق. 1404نظام التأمين، بيروت، مؤسسه رساله،  - 79
 بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسالم.  همچنين نگاه كنيد به محمد حسين ابراهيمي، .زملالتزام مااليا تاجر اخُذ بدل الهالك من ماله ِالنَّ هذلل

رارداد بيمه در حقوق اسالم و ايران، سازمان انتشارات )، ق1371ها رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق ( براي شرح مفصل در مورد اين ويژگي - 80
 .65-126كيهان، صفحات 
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باشد آن را با يكي از عقود معين يا ساير عقود نامعين  موافقين قرارداد بيمه با قبول اينكه بيمه از عقود مستحدثه مي
دارند كه شرع انسان  نمايند و ابراز مي ي توجيه مشروعيت بيمه از ادلة استنباط احكام استفاده ميفقهي مطابقت داده و برا

را محصور به عقود مدون ننموده و نص صريحي بر حرمت ساير عقود وارد نشده و قرارداد بيمه را مغاير با شرايط صحت 
ر اين باب موافقين قرارداد بيمه به داليل زير آن را تأييد اند. د معامالت ندانسته بلكه آن را از مصاديق تعاون نيز دانسته

دهد تا ديگري تجارت كند و هر دو در سود  نمايند: عقد مضاربه (عقدي كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي مي
گيرد)، عقد هبه  شريك باشند)، عقد ضمان (شخصي به ديگري بدهكار است و فرد سوم بدهكاري را به عهده مي

كند كه در صورت وقوع  دهد و در ضمن عقد شرط مي گر مي گذار مبلغي از مال خود را به عنوان هبة معوضه به بيمه يمه(ب
گذار  گر نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد)، عقد صلح (طرفين در مورد مبلغي كه بيمه حادثه و ورود خسارت بيمه

نمايند)، عقد جعاله ( التزام شخصي به اداي اجرتي معلوم در مقابل  ه ميپردازد با هم مصالح گر مي دهد و مبلغي كه بيمه مي
عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين)، عقد شراكت (تشكيل شركت به نحو اشاعه، اعضاي شركت شرط 

پردازد نزد  گذار مي كنند كه هنگام بروز خسارت از محل سود حاصله اقدام كنند)، عقد وديعه (حق بيمه كه بيمه مي
گذار ضامن خسارت احتمالي خواهد بود)،  گر در قبال دريافت اجرتي براي نگهداري مال بيمه گر امانت است و بيمه بيمه

دار  گذار را در بروز حوادث و ورود خسارت عهده پردازد تا امنيت بيمه گر مي اي به بيمه گذار حق بيمه عقد حراست (بيمه
گر نوعي اداي دين است)، قاعدة التزامات و  ن قرض دارد و وجوه پرداختي از طرف بيمهشود)، عقد قرض (حق بيمه عنوا

گذار  گر به بيمه آور است لذا وعدة بيمه اي الزام آور (هرگاه فردي به فردي وعده مساعدت دهد چنين وعده وعدة الزام
اي كه بين  لتي وجود ندارد كه معاهدهآور است)، عهد (وجوب وفا به عهد)، عقود معاهده (ع هنگام ورود خسارت الزام

گذار منعقد است را واجب الوفا ندانيم)، استحسان (از استنباط حكم با قياس و قاعدة كلي و يا دالئل كلي  گر و بيمه بيمه
صرف نظر نموده و مالحظة حسن و مصلحت خاص را نمائيم)، مصالح مرسله و استصالح (تأمين هدف شارع و عدول از 

به لحاظ رعايت مصالح مردم)، دليل عقل و بناي عقال (حكم عقل و محصول آن و روية عملي خردمندان كه  نتايج قياس
داند)، عرف (چيزي است كه با كمك عقل در آدمي رسوخ يافته و برخي آن را در شناخت احكام و  بيمه را مفيد مي
بر صحت است مگر آن كه فساد آن معلوم شود)،  اي واقع شده باشد محمول اند)، اصل صحت (هر معامله استنباط پذيرفته

عسر و حرج (چون بيمه به صورت مشاركت تعاوني همه جا در دسترس عموم نيست پس عسر و حرج وجود دارد و عسر 
كند)، اضطرار و ضرورت و نياز عمومي (توجيه براي رفع مسئوليت و احساس ضرورت اجتماعي  و حرج نفي تكليف مي

هاي تعاوني مبتني بر تبرع و همكاري و نيكوكاري)، زكات (زكات در اسالم  ه)، تعاون (تشكيل بيمهو نياز عموم به بيم
يك بيمة واقعي است)، اصل اباحه (مادامي كه دليلي بر حرمت بيمه ارائه نگرديده اصل بر اباحه قرار دارد)، تأمين 

80Fاجتماعي (رضايت افراد به استفاده از تأمين مطرح نيست)

81. 
 كنيم: بندي مي به موارد مطرح شده بيمه را از لحاظ نحوة پوشش عملياتي به انواع زير طبقهبا توجه 

  .هاي اجتماعي، تأميني و درماني ـ بيمه1
 .هاي اقتصادي ـ بيمه2
 .هاي اجباري ـ بيمه3

 

)، قرارداد بيمه در حقوق اسالم و ايران، سازمان انتشارات 1371ها رجوع كنيد به: عرفاني، توفيق ( براي شرح مفصل در مورد اين ويژگي - 81
 .127-204كيهان، صفحات 
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 .هاي تكميلي، مشترك و اتكايي ـ بيمه4

 هاي اجتماعي، تأميني و درماني  بيمه
كه براي حكومت اسالمي بر شمرده شد و همچنين مواردي كه حكومت اسالمي موظف به  با توجه به اهم وظايفي

پردازيم. قبل از ورود به اين بحث بايد اذعان داشت كه سطح تأمين و  هاي تأميني مي رفع نيازهاي افراد است به بحث بيمه
به نياز هر فرد را عرف مشخص  برخورداري هر نيازي در حدود شرايط عرف قابل تعريف است. به عبارت ديگر پاسخ

گردد، ممكن است سؤال سائل به دليل حياء از  هم تلقي مي »نياز«كه به آن اشاره شد به مفهوم  »سؤال«كند و از طرفي  مي
ضرورت و نياز در اشد خود باشد. پس با اين دو شرط بايد ابراز داشت كه وظيفه بر حكومت  وليكنقوه به فعل نرسد 
گيري و حداقل الزم براي تأمين آن را تعريف و مشخص نمايد. يعني  والً براساس عرف نياز را اندازهاسالمي است كه ا

تمام موارد مندرج در تعريف كلي حداقل معيشت بايست براساس عرف جامعه و با توجه به احوال نيازمند تعيين گردد. و 
تصرف حتي در مال يتيم را در حد عرف تعيين فرموده است. ثانياً بر  جواز 81F82»وفِ عرُ المَ بِ  لکُ أيَ لفَ يرًا قِ فَ  انَ ن كَ مَ  وَ «در آية 

نابر در اموال دارد را به او مسترد كند. به عبارت ديگر ب نيازمندحكومت اسالمي فرض است كه نيازمند را بيابد و حقي كه 
ا هَ يفِ  لَ عَ جَ «ئل و محروم است. آية شريفه اين دريافت از حقوق سا 82F83»ومحرُ المَ  وَ  لِ ائِ سَ للِ  قٌ م حَ هِ الِ موَ أي فِ  وَ «آيه شريفه 

84Fبندد سائل را به مفهوم نيازمند به كار مي 83F84»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 

. در 85
اند و  فقرايي است كه خود را در راه خدا محصور كرده فرمايد كه از آن آيه شريفه ديگري در مورد انفاق صدقات مي

 ،شناسي از سيمايشان مي نند كه از اغنيا هستند. آنان راك نادانان گمان مي ،روي زمين را ندارند. از عفتگذران استطاعت 
85Fكنند اصرار چيزي درخواست نمي هاز مردم ب

ن زمان به هم اكنون ترا در اي«فرمايند:  . در فرمان به مالك اشتر مي86
ي عاجز و موقرا كه  طايفهاي سردار نخعي اين كنم: زنهار، زنهار!  هاي پريشان خاطر وصيت مي تهيدستان و خانواده

شوند  برند از انديشه به دور مدار. در ميان درويشان مردمي يافت مي مسكين هستند و همواره در احتياج و بينوايي به سر مي
و همت بلند آنها به نيروي حيا مانع است كه دست نياز بر در ثروتمندان دراز كنند و نيز  كه با كمترين نوايي قناعت كنند

هاي گرسنه را بدين وسيله راضي  گروهي كه تكدي نمايند و به قيمت آبروي خويش نان به دست آورند و شكم
 .86F87»سازند

رعيت و انتظام امور ملت است.  وظيفة تو خدمت به«فرمايد:  ن فرمان خطاب به مالك اشتر ميهميدر جاي ديگر 
نكند كه اداي وظيفه در پيش تو صورتي ديگر گيرد كه وادار شوي در مقابل انجام تكليف خود بر ملت ناز بفروشي و 

 

 اي كه عرف تصديق كند بخورد. است به اندازهو هر كه فقير  .6سوره نساء، آيه  - 82
معلوم بودن اين حق تصريح سوره معارج نيز  24-25سوره الذاريات. و در اموال ايشان حقي براي مسائل و محروم است. در آيات  19آية  - 83

 .»ومِ حرُ المَ  وَ  لِ ائِ لسَ لِ  ومٌ علُ مَ  قٌّ م حَ هِ الِ موَ أي فِ « شده است
 ها پديد آورد و در آن بركت داد و قوت همه را تعيين نمود در چهار روز يكسان براي همه سائالن. آن كوهسوره فصلت. بر  10آية  - 84
 ها و گدايي و امثال آن نيست كه قبيح است. خانه بالبته منظور سؤال به در - 85
م سيماهُ م بِ هُ 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. 273آية  - 86
 .ً»افالحَ إ اسَ النَّ  ونَ لُ سئَـ اليَ 
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 .87F88»منت بگذاري. تو هر كه هستي براي مسلمانان افزون از خدمتگزاري نخواهي بود
علي از قبل چيزي به عنوان حق بيمه پرداخته باشد و چه اي ف هاي بيمه همانند نظام ه فردچ با اين شرح و تفصيل

با نپرداخته باشد بر حكومت اسالمي فرض است كه نيازهاي مشروع وي را كه در ذكر شد، تأمين نمايد. در ارتباط 
 شود. به مؤيداتي اشاره ميذيالً وجوب تأمين اين نيازها 

: بعضي از آنها در تقسيم فرمايد كه مي سورة توبه 58ه استناد آية توان ب ـ در مورد وظيفة تأمين نيازهاي مالي افراد مي1
88Fگيرند مي بعي وتصدقات بر 

ت. نسپرداخت صدقات و تأمين نيازهاي مالي افراد را از وظايف حكومت اسالمي دا  ،89
دان به وظيفة تأمين مالي نيازمنوجوب اباحه و استحباب الحسنه آمده است در اصل  آيات متعددي كه در مورد قرض

89Fدهندگان حسنه رجوع شده است قرض

ها  آري كليه نيازمندي«  فرمايد: مي(ع)  . در فرمان به مالك اشتر اميرالمؤمنين90
شود. تو مباني مالي را محكم كن تا رشتة اقتصادي مصريان استوار باشد  و حوائج مردم بر خراج مملكت تحميل مي

حاجتي به تشكيالت   و بازار زندگي رواج باشد، اوفتندكمتر ن و درويشاراستي وقتي كه در كشوري نيازمندان  …
گيريم كه به ارباب حاجت و بيچارگان برسانيم. آن  خواهيم. ما خراج را مي ماليه نيست. ما ماليات را براي مردم مي

 .90F91»موقع كه همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نيازي به دريافت خراج خواهد داشت
كنم كه قبل از  به تو و همه فرمانداران امر مي«فرمايند:  مين مسكن حضرت امير در فرمان به مالك ميـ در مورد وظيفة تأ2

 آماده كنيد، آنگاه به كشاورزي و اقدام در استفاده ماليات كشور به عمران و آبادي بپردازيد. نخست زمين را اصالح و
دارم كه حوزه حكومت شما معمور و آباد  دوست مي بپردازيد. نخست خانه بسازيد سپس در آنجا نشمين گيريد. ورد

 

 .  55، صفحه 1371ط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر، رواب - 88
 .اتِ قَ دَ الصَّ  يفِ  كَ زُ لمِ ن يَ م مَ نهُ مِ  وَ  - 89
) كسي كه به خدا قرض دهد هفرمايد: در راه خدا قتال كنيد و بدانيد كه خدا شنواي داناست (ب سوره بقره مي 244-245آيات در  - 90

 عٌ يمِ  سَ اهللاَ  نَّ أوا مُ اعلَ  وَ  اهللاِ  يلِ بِ ي سَ وا فِ لُ اتِ قَ  وَ « واهد شد و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده استحسنه پس به چند برابر بر او اضافه خ قرض
فرمايد: خداوند گفت اگر نماز  مي سوره مائده نيز 12. در آيه »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 دهيد محققاً من با شما خواهم بود يها بپا داريد و زكات دهيد و به رسوالن من ايمان آوريد و ياري آنها نمايند و قرض
فرمايد:  سوره حديد مي 11و  10در آيات . »َوَعزَّرُتُموُهم َو اَقَرضُتُم اهللاَ َقرَضاً َحَسناً قَاَل اهللاُ إنِّی َمَعُکم لَِئن أَقمُتُم الَصَلوَه و آتَيُتُم الزََّکوَه َو آَمنُتم ِبُرُسِلی «

از شما قبل از فتح  كه ها و زمين از آن خداوند است و كسي كنيد (در حالي كه) ميراث آسمان شود كه در راه خداوند انفاق نمي شما را چه مي
درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً انفاق و قتال كردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها نيكويي  آنها از ،ستيانفاق و قتال كرد مساوي ن

افه خواهد شد و براي او ضدهد پس بر او به چند برابر ا حسنهقرضي  ندكنيد آگاه است. كيست به خداو وعده كرده و خداوند به آنچه عمل مي
ُ◌ا تُنِفُقوا ِفی َسِبيِل اِهللا َولِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَالرِض الَيسَتِوی ِمنُکم َمن أنَفَق ِمن قَبِل الَفتحَ َوَما َلُکم « پاداشي بزرگ خواهد بود َو قَـَتَل ُاولَِئَک  َالَّ

َتعَمُلوَن َخِبيٌر*َمن َذا الَِّذی يُقِرُض اَهللا َقرَضًا َحَسنًا فَـُيَضاِعَفُه َلُه َو َلُه َاجٌر  َاعَظُم َدرََجًه ِمَن الَِّذيَن اَنَفُقوا ِمن بَعِد َو قَاتـَُلوا وَُکّالً َوَعَد اُهللا الُحسَنی َواُهللا ِبَما 
دهند دو برابر براي آنها  دهنده و آنها كه به خداوند قرض نيكوئي قرض مي فرمايد: همانا مردان و زنان صدقه همين سوره مي 18در آيه  ».َکرِيمٌ 

سوره  20ه در آي ».ِانَّ اْلُمصَِّدقيَن َو اْلُمصَّدِّقاِت َواَقَرُضوا اَهللا َقرَضًا َحَسنًا ُيَضاَعُف َلُهم َو َلُهم َاْجٌر َکرِيمٌ « ش بزرگي استخواهد شد و براي آنها پادا
كنيد و  خودتان مييشتر نسبت به پو آنچه خوبي نزد خدا كنيد  حسنهفرمايد: و نماز بپا داريد و زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي  مزمل مي

وُه ِعنَداِهللا ُهَو َخيَراً َو َاعَظَم َواَِقيُموا الصََّلوَه َو آُتوا الزََّکوَه َو اَقَرُضوا اَهللا َقرَضاً َحَسناً َو َما تـَُقدُِّموا ِألنُفِسُکم ِمن َخيٍر َتِجدُ « آن خوبي و پاداش برتري است
 .»َاجَراً 
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 .91F92»هاي دهگانان از فروغ توانگري و نشاط روشن باشد هاي فقرا و كوخ باشد، كلبه
92Fتوان به شرح حكايت ـ در باب تأمين نياز به ازدواج مي3

كه خدمت حضرت امير آوردند، اشاره نمود كه مستمني جوان  93
حضرت رو به حاضرين  .دهد و شغلي هم ندارم رد كسي به من زن نميحضرت از او بازخواست كردند، عرض ك

فرمودند: چه شخص حاضر است به اين جوان زن دهد. فردي اعالم آمادگي نمود و باز فرمودند: چه كس حاضر 
است به او شغل دهد و ديگري ابراز تمايل كرد. حضرت پس از مختصر تأديبي براي انجام مراسم ازدواج و اشتغال 

 فرمودند.  اش نهروا
ترين مردم كسي است كه نيروي به دست آوردن دوستان ندارد  ناتوان«فرمايند:  در باب نياز به معاشر حضرت امير مي

93Fتر از او كسي بود كه دوستي به دست آرد و او را ضايع گذارد و ناتوان

. و ناتواني افراد در اين باب خود مبين لزوم 94
فرمايد:  نياز به معاشر دارد ولي توانايي تأمين آن را ندارد. در فرمان به مالك اشتر ميتأمين معاشر براي كسي است كه 

 .94F95»هميشه با توده باش، با شادي آنها شاد شو و در اندوهشان شركت كن«
 تواند تلقي گردد. ـ حكايت فوق مؤيد وظيفه حكومت اسالم بر تأمين شغل آحاد افراد جامعه نيز مي4
توان به فرمان حضرتش به مالك اشتر  أمين نياز به تربيت و تعليم و آموزش و مشاوره و راهنمايي ميـ در ارتباط با ت 5

اي است كه عيوب اعضاي خانواده را بايد براي خود نقيصه و  فرماندار همچون رئيس خانواده«رجوع كرد كه فرمود: 
پس او را هدايت كردند و آن كه گمراه  آن كه هدايت شد«و بزرگترين عيب گمراهي است كه فرمود:  95F96»عيب بداند

 و مرشد به خلق بر حكومت اسالمي فرض است. پس معرفي راهنما و ولي96F97 »مرشد را نيافت ولياو شد 
توان تمام مؤيدات ذكر شده در اين بخش را به نحوي تأويل بر وجوب  مي در ارتباط با تأمين نياز به بهداشت و درمان ـ 6

از خليفة خدا نيز بر نمط اوست.  .است الّشافي وَ هت اسالمي دانست. به هرحال همانطور كه اين تأمين از طرف حكوم
97Fنمايد آور نيز اين امر را تأييد مي طرفي قاعدة التزامات و وعدة الزام

98. 
 ة حاكم اسالم است.عهدند براساس فرمان به مالك اشتر بر مـ تأمين نياز به پرستاري و مراقبت از كليه افراد مست7

هايي كه پسر ابوطالب پيوسته به ياد ايشان است و  بخت ـ همان اما دل شكستگان تهيدست و مستمندان تيره«فرمايد:  مي
بال و پري هستند كه در عين ناتواني شرارة آه را  خورد ـ آنها مرغان بي برد و غم آنان مي همواره تيمار آنان مي

داران پارسا و سحرخيزان پرهيزگار هستند كه در  د. آنها شب زندهور سازن توانند تا دامن سرادق الوهيت شعله مي
محضر مردم ضعيفند، ولي در پيشگاه ايزد توانا مقامي محترم و بزرگ دارند. آنها را خداوند، به دست تو، اي فرماندار 

 

 .38صفحه  فرمان به مالك اشتر، - 92
ٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن طَْلَحَة ْبِن زَْيٍد َعْن أَِبي َعْبِد ا، 260باب النوادر .... ص:  ،265 ،7 ،الكافي - 93 قَاَل ِإنَّ (ع)  للَّهِ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

 ..َي ِبَرُجٍل َعِبَث ِبذََكرِِه َفَضَرَب َيَدُه َحتَّى اْحَمرَّْت ثُمَّ َزوََّجُه ِمْن بيت المالأُتِ (ع)  َأِميَر اْلُمْؤِمِنينَ 
الكتاب االخوان و  اعجزالناس من عجز عن. 1378، انتشارات علمي و فرهنگي، 12كلمات قصار، شماره ترجمة جعفر شهيدي، البالغه،  نهج - 94

 .به منهم اعجز منه من ضّيع من ظفر
 .17فرمان به مالك اشتر، صفحه  - 95
 .17صفحه  فرمان به مالك اشتر،  - 96
 .»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 آيه كهف سوره - 97
ر انجام آن قيام كند. به هر حال عقل اين قاعده اي داد بايست ب گيرد كه اگر كسي وعده اين قاعده در فقه مالكي زياد مورد استناد قرار مي - 98

 پذيرد. را مي
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غفلت كني.  هاي دردمند سپرده و در حمايت تو، اي صاحب تاج و تخت قرار داده است. مبادا كه از پرستش آن دل
 .98F99»نصيب و محروم ماني خدا بيتعمير عرش مبادا كه از 

اگر در نتيجة «فرمايد:  ـ در تأمين نياز به امداد در زمان اضطرار و مواجهه با خطر، حضرتش در فرمان به مالك مي 8
شط نيل از طغيان تباه شود، مثالً باران از آسمان نبارد يا  مصراي از حوادث روزگار، زندگي بر كشاورزان  حادثه

آب مانده، برزگران تهيدست و ناچيز شوند، وظيفة فرمانداران است كه  سودمندش فرو نشيند، كشتزاران خشك و بي
به امراي خراج و كارمندان امور مالي درباره مصريان سفارش كنند و تا حدودي كه نخست به مصلحت ملت و در 

ه كسر و به دامداران تخفيف بخشد. تو همي پنداري كه اين گردد از ماليات تود درجه دوم به صالح دولت مي
تخفيف خزانه مصر را تهي خواهد ساخت و بر دولت ما زيان خواهد رساند ولي ما به مصالح عاليه كشور اسالم از 

به آبادي  ستا تر و آشناتريم. بايد تكرار كنم كه: دولت ما با تمام وسايلي كه در دست دارد، مصمم همگان دقيق
ملكت و آسايش رعيت پردازد و بيان آشكارترش آن است كه اميرالمؤمنين با تمام قواي خود وامدار و گروگان م

سورة توبه دربارة زكات را  59در آية  غارمينشيخ عبدالطيف جناحي كلمة  .99F100»رفاه و آسايش ملت اسالم است
100Fكند متضمن بيمه سوانح تفسير مي

101 . 
دارند با طعام دادن به سورة بقره: بر كساني كه طاقت آن را ن 184اك به استناد آية ـ وظيفه تأمين نياز طعام و خور9

101Fكنند همسكين فدي

توانند در اطعام مساكين  ميبپردازند المال  . به عبارت ديگر مالياتي را كه مستقيماً بايد به بيت102
 .102F103»ينَ كِ ا سَ مَ  امُ عَ طَ  هٌ ارَ فَّ كَ و أ« :اند مثل صرف نمايند. برخي كفارات را نيز اطعام مساكين تعيين فرموده

ـ در باب وظيفة حكومت اسالم در قبال تأمين حق اعتراض و فرياد مظلوم و دفاع در مقابل متجاوز بايد گفت كه اين 10
ت تأمين باشد. اين اجازه و رخص مي 103F104»وامُ لِ م ظُ هُ نـَّ أبِ  ونَ لُ اتِ قَ يُـ  ينَ ذِ لَّ لِ  نَ ذِ اُ « وظيفه در قالب تأمين حق ناشي از آية شريفه

 نيازي است كه اگر حكومت اسالم از پي برآوردن آن بر نيايد هر فردي بايد به تأمين آن بپردازد.
اي پسر حارث خداي خود را «فرمايد:  ـ در باب وظيفه تأمين نياز به استعانت در احقاق حق در فرمان مالك اشتر مي11

ان را به دقت گوش كند و كوچكترين مظلمه را از غافل مپندار كه هميشه در كمين رستگاران است، فرياد بندگ
ن كه ها براي زمامدار در همه حال چيست؟ آ ترين صفت بزرگترين كسان صرف نظر نفرمايد. ميداني كه محبوب

و متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر كشور را در سايه گيرد و با جديت  رو ههمواره در راه زندگي، ميان
. بلكه وظيفه حكومت اسالمي تأمين نياز به استعانت در 104F105»زيردستانش را راضي و خشنود سازدتمام بكوشد كه 

اطاعت كنيد خدا و اطاعت كنيد   ايد، احقاق حق به موجب آيه شريفه زير است كه فرمود: اي كساني كه ايمان آورده
105Fو پيغمبر بازگرديد االمر از ميان خودتان را، پس اگر در چيزي نزاع داشتيد به خدا رسول و اولي

مان به مالك فردر  .106
 

 .36صفحه  فرمان به مالك اشتر،  - 99
 .39-40فرمان به مالك اشتر، صفحات  - 100
 .2، قسمت 2، شمارة 2هـ. ق.)، سخنراني در كنفرانس اسالمي مكه، مجله كنفرانس فقه اسالمي، دورة  1407( جناحي، شيخ عبدالطيف، - 101
 .»ينٍ سكِ مِ  امُ عَ طَ  هٌ ديَ فِ  هُ ونَ يقُ طِ يُ  ينَ ذِ ي الَّ لَ عَ « - 102
 ، يا كفارة آن اطعام مساكين است. 95سوره مائده، آية  - 103
 اند رخصت داده شد. اند و مورد ستم قرار گرفته آوردهتاخت  . به كساني كه به جنگ بر سرشان39سوره حج، آية  - 104
 .  16صفحة   فرمان مالك اشتر ، - 105
 .»ولِ سُ الرَّ  وَ  ي اهللاِ لَ اِ  وهُ 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 « 59آيه  ء،نسا سوره - 106
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اي  اي مالك هرگز از جريان امور كشور و طرز سلوك حكّام با رعيت، لحظه«فرمايند كه:  تأكيد مي(ع)  حضرت امير
هاي كشور را تا آخرين كلمه با كمال دقت بشنو. مقتضي  غافل مباش. به جزئيات امور شخصاً رسيدگي كن و گزارش

تا پنهاني ترا از چگونگي  بگماريال خويش، گروهي بازرسان مخفي ام اين مسئوليت بزرگ بر عماست به منظور انج
مملكت مستحضر دارند. بازرسان بايد رفتار حاكم را در حوزه مأموريت او با منتهاي احتياط مراقبت كنند و 

درنگ به مركز حكومت گزارش دهند. اين عمل چنان فرمانداران ترا در ايفاي تكليف  كوچكترين خالف را بي
محتاط و دقيق خواهد كرد كه از بيم بازرسان پنهان در غياب و در حضور بر هيچ حركت مخالف اقدام ننمايند، به 

ها معتقدند اگر  حكومت... «106F107»رعيت ظلم نكنند و در رسيدگي به مظالم و شكايات قوم خونسردي و تعلل روا ندارند
دهند. به  در انجام وظيفه كبر يا نخوت فروشند، معذور باشند، چون به قول خودشان تكليفي بس مهم را انجام مي

يد كه: وظيفه چه كوچك و چه بزرگ محترم است. شما با تمام ئخواه و مغرور از جانب من بگو م خويشتنحكا
يد، اگر در خالل عمل، كوچكترين دلي را بيازاريد وظيفة خود را ناقص كن جديتي كه در انتظام امور كشور قيام مي

خواهان دادايد و در پيشگاه عدل خدا و دربار اميرالمؤمنين مسئول و سزاوار كيفر خواهيد بود. شخصاً به داد  انجام داده
ن را به عرض ملوك و پا شو چون كه آن كهن جامگان را به بارگاه حكومت بار ندهند و مظالم آنا پوش بر پشمينه

ين و آن زداري برگ ت و ديانتشان خاطري استوارزمامداران دير رسانند. در بين كارمندان مصر گروهي را كه بر امان
گروه را به ويژه جهت رسيدگي به عرايض مستمندان برگمار و با اين وصف خود در كوي و برزن به جستجوي 

ترند هنگام تشكيل  تر و از همه خاموش ه در هر محيط از همه مظلومارباب حاجت برخيز و مخصوصاً پريشانان را ك
 .107F108»دادگاه بر ديگران مقدم دارند

به وضوح پيدا است همچنين  108F109»رقهَ التَ فَ  يمَ تِ اليَ  امَّ اَ فَ « :ـ وظيفة حكومت اسالمي در تأمين ولي براي صغير از آية شريفة12
 اش ورثهلي به نفس اويم. كسي كه مالي به ارث نهاد براي روايت منقول از رسول اكرم ص: من از هر مسلماني او

109Fدار آن هستم خواهد بود و اگر دين يا فرزند صغيري باقي گذاشت من عهده

110. 
ترين  شناسي، كودكان خردسالي كه در حساس اال اي مالك يتيمان را مي«فرمايد:  در فرمان به مالك، حضرتش مي

شوند، در هر  هايي كه در آغاز رستن بي باغبان ماند پژمرده مي همچون نونهالدهند و  سنين عمر پرستار را از دست مي
كشور كه باشند، پدري جز حكومت وقت ندارند. پس اي حكومت مصر كودكان دربدر را يكجا گردآور و در 

 .110F111»اي فرو مگذار تربيت آنها دقيقه
ن به وظيفة وفاداري و رحمانيت و شفقت ديني توا ـ در باب وظيفة تأمين مستمري بازنشستگي و از كارافتادگي مي13

كرد.  مؤيد اين است: پيرمردي سائل به كف عبور مي(ع)  استناد نمود، همچنين خبري از حضرت اميرالمؤمنين
كيست؟ گفتند اي امير مؤمنان نصراني است. پس اميرالمؤمنين فرمودند تا زماني كه جوان بود از او  وحضرت فرمود ا

 

 . 37فرمان مالك اشتر، صفحه  - 107
 . 46-47فرمان به مالك اشتر، صفحات  - 108
 پس يتيم را مران. :فرمايد خطاب به رسول اكرم مي .9حي، آية سوره الض - 109
، با تعليق حسن محمدتقي جواهري، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، 427، ص االسالم احلالل و احلرام يفهـ. ق.).  1409قرضاوي، يوسف ( - 110

 .425، صفحه 1جلد 
 .47 ةفرمان به مالك اشتر، صفح - 111
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111Fالمال به او پرداخت كنيد. ن عاجز گرديد او را مانع شديد. از بيتكار كشيديد و چو

112 
 سفيدوي مشكين را همچون كافور سرد مالكا از پيران كهنسال كه به گذشت روزگار م«فرمايند:  در فرمان مالك مي

گردد، يعني  يزاده كه عمري طوالني به سر برد بار ديگر به آغاز زندگي باز م اند، احترام و تجليل كن. آدمي كرده
شود. پيران دلي نازك و زودرنج دارند اندامشان نحيف و آوايشان كوتاه و  براي نوبت دوم كودك و كوچك مي

س هاي من بر مقام محترم حكومت ب نوازي بر همان منوال پيران را بنواز وصيت اثر است. چگونه كودكان را مي بي
نظير اين واقعه براي  .112F113»گار و ايفاي تكاليف انسانيت مشكل استآيد ولي چه بايد كرد، انجام اوامر پرورد ران ميگ

113Fفردي يهودي نيز در زمان خلفاي راشدين واقع شده است

114. 
مبادا يكي از شما خويشاوند «فرمايند:  حضرت اميرالمؤمنين مي الحمايه ـ در باب تأمين نياز به سرپرستي افراد الزم14

گردد. در فرمان  . مسلم اين وظيفه عيناً به حكومت اسالمي نيز برمي114F115»نشيند خويش را محتاج و نيازمند بيند و از پاي
و  115F116»اي لبريز از محبت بنگر اي مالك! مهربان باش و رعيت را با چشمي پرعاطفه و سينه«فرمايند:  مالك اشتر مي

را عمران نما و  هاي ويران دستي به سوي دل شكستگان دراز كن و آن غمكده«فرمايد:  همچنين خطاب به مالك مي
خداوند متعال تو و همه توانگران و ارباب نعم دنيا را به سرپرستي بينوايان سفارش فرمود كه از « … 116F117»مرمت كن

 .117F118»حال تهيدستان بيخبر نمانند، پس بر سفارش خدا قيام كنيد و ميان به اجراي اوامر پروردگار بنديد
 .118F119»گره از كار رعيت بگشا«لك فرمود: به ما شـ در باب تأمين نياز به كارگشايي حضرت15
اي مالك از آن »  ـ در باب وظيفه مهيا نمودن شرايط مناسب براي اداي رسوم و سنن پسنديده حضرت امير فرمود:16

ي و تقليد از عادات زن و رعيت را هرگز در پيروماند سرباز  قوانين و آدابي كه گذشتگان اسالم از خود باز گذاشته
 .119F120»ردامپسنديده باز

120Fُكّل إنسانٍ   َاّما اَْلِكْسَوُة فـََعَليِّ شود كه  فقط به اين حديث اشاره مي در باب تأمين نياز به پوشش و البسه ـ17

. در اين باب 121
 شود. و در باب كفارات زياد از آن نام برده مي پوشيدن برهنگان اخبار زيادي موجود استتأكيد بر در موضوع 

و وظايف حكومت اسالمي است، شامل كلية مواردي است كه ذكر شد. حال هايي كه جز به طور خالصه بيمه
گر حكومت اسالم است ـ گرچه بخش  ها بيمه پردازيم. در تمام اين بيمه ها مي به تعريف هر يك از اين بيمهبطور خالصه 

 

صراني. فقال اميرالمؤمنين استعملتموه نا؟ قالوا يا اميرالمؤمنين ذكبير يسأل. فقال اميرالمؤمنين ما ه  فشيخ مكتو .  45ص ، 1وسائل الشيعه، ج  - 112
 . المال حتي اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت

 .47 ةفرمان به مالك اشتر، صفح - 113
 .277مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس انديشه اسالمي، تهران، صفحة هاي اجتماعي،  العابدين () حق ضمان و بيمه قرباني، زين - 114
 نَ لعدِ  ال يَ َال اَ . 24، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، صفحة 1378البالغه، ترجمة جعفر شهيدي، چاپ پانزدهم، تهران،  ، نهج24خطبة  - 115

 .. .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 مالك اشتر، صفحة  - 116
 .17 فرمان به مالك اشتر، صفحة - 117
 .46 فرمان به مالك اشتر، صفحة - 118
 .18 فرمان به مالك اشتر، صفحة - 119
 .23 فرمان به مالك اشتر، صفحة - 120
 . 130صفحة ، 5، حديث باب ماحيل لقيم مال اليتيم، 5اصول كافي، جلد  اما پوشاك براي هر انسان واجب است. - 121
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ة اين موارد به صورت اي در هم هاي بيمه هايي كه بعداً توضيح داده خواهد شد، بنگاه توانند در قالب خصوصي نيز مي
گردد.  هاي اسالمي تأمين مي و حق بيمه هم از محل ماليات ،گزار كلية افراد جامعه ـ و بيمه هاي تكميلي تأسيس نمايد بيمه

 نمايد. هاي زير را عرف جامعه و معيارهاي آن و منابع مالي حكومت اسالمي مشخص مي حدود و وسعت بيمه
 شود. براي نيازمندان ـ شامل ورشكستگان نيز مي تأمين منابع مالي بيمه مالي: -1
هيچ فردي نبايد بي سرپناه باشد و بيمه مسكن موظف به تأمين حداقل سرپناه  بيمه مسكن: -2

براي عموم افراد جامعه است. استعانت در تعمير مسكن در اين بيمه 
 گنجد. مي

مهيدات و رفع موانع ازدواج افراد ايجاد شرايط مناسب براي ازدواج و ارائه ت  بيمه ازدواج: -3
 جامعه.

هركس حق دارد شغل داشته باشد و بيمه شغل موظف به كارگماردن افراد  بيمه شغل:  -4
نمايد، بيمه شغل فرد را  است. برخالف بيمه بيكاري كه پرداخت مالي مي

 نمايد. شاغل مي
و تربيت پيشرفت كند،  هر كس كه بخواهد تا هر درجه از آموزش، تعليم  بيمه آموزش: -5

 بايست مربي و امكانات مناسب در اختيار وي قرار گيرد.
كليه آحاد جامعه هنگام بيماري بيمه درمان هستند و تأمين شرايط بهداشتي  بيمة درمان:  -6

 براي آنان از وظايف اين بيمه است.
 بت و پرستاري هستند.كليه افراد ناتوان در اين بيمه مشمول دريافت مراق بيمه پرستاري:  -7
اي اعم از طبيعي و يا غيرطبيعي محق  هر فردي در قبال بروز هر حادثه بيمه سوانح: -8

 هاي خاص بيمه سوانح است. دريافت حمايت
كه هيچ فردي گرسنه  يچتر غذايي افراد جامعه است بطورخوراك بيمه  بيمه خوراك: -9

اي افراد به سهولت قابل نماند. براساس اين بيمه بايد حداقل خوراك بر
 حصول باشد.

ت. دادستاني هر فرد حق اعتراض و تظلم و دفاع دارد و از اين باب بيمه اس بيمه دفاع:  -10
هاي امروزي در اين حكم  ابطين قضائي در نظامضدر تعريف حقوق آن و 

 هستند.
 ست.استعانت به هر فرد در احقاق حقش از وظايف اين بيمه ا بيمه وكالت:  -11
تأمين شرايط زيستي ايتام و صغار بدون سرپرست و حمايت از حقوق آنها  بيمه ايتام: -12

 باشد. وظيفة اين بيمه مي
يا موقتاً توانايي   يا بيماري دائماً وافرادي كه به دليل كهولت سن يا نقص عض از كارافتادگي:و بيمه بازنشستگي  -13

 د.كار و ادامة اشتغال ندارند، بيمه هستن
 سفهاءجورين، سرپرست، سالخوردگان، بيوگان، مه سرپرستي كلية افراد بي بيمه سرپرستي:  -14

 ست.او امثال آن در تحت پوشش اين بيمه 
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 باشد. گشودن گره از كار ناتوانان در كلية امور اجتماعي به عهدة اين بيمه مي بيمه كارگشايي: -15
راد ناتوان در حفظ آداب و سنن پسنديده خود به عهدة استعانت و ياري به اف بيمه فرهنگي: -16

 .باشد مياين بيمه 
برهنگي بر هيچ فرد روا نيست و تأمين حداقل پوشاك هر فرد بر عهدة اين  بيمه پوشاك: -17

 بيمه است.

 هاي اقتصادي بيمه
سيار طوالني دارند، به طوري كه شوند سابقة ب هاي بازرگاني نيز معرفي مي هاي اقتصادي كه غالباً با واژة بيمه بيمه

قرن پيش براي  65سنگتراشان مصر باستان در  رسد. بر پاية پاپيروس به دست آمده،  سال پيش مي 6500سابقة آن تا حدود 
صندوقي مشخص كرده بودند و هر يك از آنها با پرداخت سهم  ،كمك به يكديگر و پشتيباني از خود در برابر حوادث

قبل از ميالد هامورابي پادشاه بابل قانوني وضع كرده بود  2250سنة ند. در دش مند مي صندوق بهره هاي خود از مساعدت
كه براساس آن متصديان حمل و نقل به نام دارماتا نسبت به حفظ و سالمت كاال تا تحويل در مقصد مسئول و پاسخگو 

به وجود آمد كه با تشكيل صندوق مشترك و دريافت  هايي قبل از ميالد انجمن 588-640هاي  بودند. در يونان نيز در سال
نمودند. مشابه اين موضوع در رم باستان نيز ديده شده  ماهيانه از اعضاء افراد زيانديده و آسيب خورده را ياري مي

121Fاست

 پردازيم. به هر حال . موارد مشابه زيادي از بكارگيري بيمه نيز در قرون وسطي مالحظه شده است كه به آن نمي122
اء مختلف رايج بوده و حتماً حداقل انواعي از آنها در تجارت و نحن بود كه قبل از اسالم بيمه به امنظور از اين تاريخچه اي

رفته است. و شايد علت اينكه در روايات و اخبار به صراحت از آن نام برده نشده  العرب بكار مي ةداد و ستد در جزير
 ه. و در صدر اسالم، شارع جز موارد الزم در مسائل اقتصادي مداخله نفرموده است.است، پيش پا افتاده بودن موضوع بود

 هاي اقتصادي به صورت امروزي در انواع مختلف زير قابل شمارش هستند: بيمه
 هاي زندگي. بيمه  .1
 هاي حوادث شخصي. بيمه  .2
 هاي درماني. بيمه  .3
 ه، سيل و سقوط هواپيما.سوزي و خطرهاي تبعي از قبيل انفجار، دزدي، زلزل بيمه آتش  .4
 بيمه باربري.  .5
 بيمه وسايل نقليه (دريايي، هوايي و زميني) مسئوليت مدني مربوط به آن.  .6
 اي) عمومي. بيمه مسئوليت (مدني و حرفه  .7
 كاري و نصب و مسئوليت مدني مربوط به آن (بيمه مهندسي)  هاي تمام خطر مقاطعه بيمه  .8
 بيمة پول در صندوق و در حين عمل.  .9

 بيمه صداقت و امانت كارمندان.  .10
 بيمه مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته.  .11
 هاي كشاورزي. بيمه فرآورده  .12

 

 . 65-73صفحات  )، حقوق بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزش و انتشارات.1381صالحي، جان علي محمود ( - 122
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 هاي صادراتي. بيمه  .13
گذار نسبت به  گر با اخذ حق بيمه از بيمه هاي فوق كه هركدام براساس شرايط عقد قرارداد بيمه در تمام انواع بيمه

دهد، عمالً قاعدة كلي كه ذيالً به آن اشاره خواهد شد، صادق است.  يتي مالي ارائه ميهاي حما موضوع بيمه پوشش
 هاي زيادي با يكديگر دارند ولي در كليت همگي مشابه هم هستند. هاي فوق تفاوت گرچه در جزئيات هركدام از بيمه

ريال  Aiام مبلغ iگذار  از بيمهر گ توان كليت بيمه را اين چنين بررسي نمود كه فرض كنيد بيمه از لحاظ رياضي مي
فرض  pنمايد. احتمال تلف شدن دارايي را  ريال به عنوان حق بيمه وضع و اخذ مي Biرا براي يك نوع دارايي به ارزش 

:  گذاران در مورد همان نوع دارايي خاص متعدد باشند به طوري كه داشته باشيم كنيد. بر اين اساس اگر تعداد بيمه
i=1,...,n گر برابر خواهد بود با:  ان دريافتي حق بيمه توسط بيمهميز 

)1( ∑
=

=
n

1i
iAA 

 گذاران در اثر تلف شدن دارايي برابر خواهد بود با: گر به بيمه و ميزان اميد رياضي پرداخت بيمه
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 اگر نرخ بيمه برابر با نسبت زير باشد:
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 توانيم با جابجايي جمالت و جمع كردن بنويسيم: مي
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بازپرداخت ) ضرب در pدارايي (شدن ) به احتمال تلف q) برابر است با نسبت نرخ بيمه (Aگر ( يعني ميزان دريافتي بيمه

 گر از انجام اين معامله برابر خواهد بود با: ود بيمهس ) .Bگذار ( گر به بيمه بيمه

 )6 ( 
B

P
qAI −=π

 
0Iدر حالت  =π ) گر سودي نخواهد داشت، يعني فعاليت اقتصادي وي  ) برقرار خواهد بود و عمالً بيمه5رابطة
0Iپس نبايد وارد بازار گردد. همينطور اگر باشد، متضمن بازده نمي <π  باشد، يعني دريافتي كمتر از پرداختي وي باشد

B
P
qA  . پس وقتي فعاليت وي متضمن سود است كه داشته باشيم:>

 )7(         
P
q

B
AB

P
qA0I >⇒>⇒>π 

بيني شده باشد نرخ حق بيمه بايد بزرگتر از احتمال وقوع حادثه باشد  پيشبه عبارت ديگر اگر احتمال وقوع حادثه صحيح 
 گر نرخ سود بيمه ) بزرگتر از يك باشد. در اين حال است كهBي (وهاي  ) به هزينهAگر ( تا نسبت درآمدهاي بيمه
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1
p
q
ست و در قبال ارائه يك خدمت درصدي كار ا العمل گر حق خواهد بود. اين تفسير به اين معني است كه بيمه <

تا  باشد بنگاه مي nماليات از مشابه اخذ ي و. اين كار دارد دريافت ميريسك  كاري پوشش العمل كارمزد به عنوان حق
آنها را در قبال خطرات پوشش ريسك دهد. از لحاظ مطالبي كه در ابعاد مختلف اصل حكمت در مورد تحريم ربا در 

كند، يعني نوسانات  دقيقاً عقد بيمه عكس ربا از لحاظ توليد نوسانات عمل مي  ) ذكر شد،1382رسيني (مقالة بيدآباد و ه
نماييم.  يتوانيم بررس لكرد ادوار تجاري ميدهد. اين مسئله را در عم كند، بلكه تخفيف مي اقتصادي را نه تنها تشديد نمي

سال در اقتصاد با طي يك دور كامل اتفاق  8-11هر   حدوداًجاري ناشي از نوسانات فصلي يا نوساناتي كه تدر ادوار 
كشاند.  افتد، اقتصاد را از ركود به بحران و سپس به رونق و شكوفايي و مجدداً به سمت ركود و آغاز سيكل جديد مي مي

 شويم. اي در اقتصاد است و در اينجا وارد مباحث ريز آن نمي ادوار تجاري عنوان مبحث مفصل و پردامنه
حداكثر است و سپس شروع به كاهش  درهنگامي كه اقتصاد در شكوفايي قرار دارد، توليد كل در اقتصاد 

شود تا در بحران  رود. تا نهايتاً به بحران برسد. در اين فرآيند بيكاري عوامل توليد تشديد مي نمايد و به سمت ركود مي مي
پس از خالي شدن موجودي انبارها  شوند تا نهايتاً  كسته ميها يكي پس از ديگري ورش رسد. بنگاه خود مي كثربه حدا

اقتصاد به رونق   قيمت كاالها رو به افزايش بگذارد و با افزايش تقاضا براي كاالها توليد و عرضه رو به رشد شود و مجدداً
ا پايين بگيرد  ر ميسال بعد برسد. هنگامي كه اقتصاد در بحران قرا 8-11به شكوفايي بعدي در   حركت كند تا مجدداً

گذارند و به دليل اينكه به تعهدات مالي خود  ها رو به ورشكستگي مي آمدن قيمت كاالها، توليدكنندگان و واسطه
گردد.  توانند عمل كنند مشكالت و مصائب بعدي اجتماعي نيز در پي اين سيكل اجباري در اقتصاد مشاهده مي نمي

شود كه قادر به عمل به  هاي مالي مملو از زندانياني مي رسد، زندان بحران مي هنگامي كه اقتصاد به پايين سيكل يعني
همانطور كه در شكل نشان كند.  كند يعني دامنة نوسان را كم مي تعهدات خود نبودند. بيمه عمالً اين سيكل را تضعيف مي

توليد در چرخة رونق و شكوفايي  چين در اثر وجود بيمه عمالً سبب گرديده كه از درآمد و منحني خط داده شده است،
بكاهد و در عوض از ركود و بحران در چرخة متعاقب آن تا حدي جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر دامنة نوسان اقتصاد 

 است. شدهبه سمت منحني رشد بلندمدت اقتصاد محصورتر مدت  نوسانات روند كوتاهرا كم كرده و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و كوتاه مدت در طي ادوار تجاري وضعيت اقتصاد در بلندمدت

 دامنة پائين

 دامنة باال
 روند بلندمدت

 بحران

 شكوفائي

 رونق
 ركود

 اثر بيمه
 روند كوتاه مدت

 زمان

 توليدكل
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 نظريه زنجيرة ورشكستگي و بيمه
داراي مقداري  tيم. هر بنگاهي در زمان ئاجازه دهيد بحث جديدي را در زمينه زنجيرة ورشكستگي مطرح نما

 ل قبول) وي برابر مجموع ارزش كاالها و سرماية فيزيكي و ساير موارد قابWiهاي ( باشد. كل دارايي دارايي و بدهي مي
 باشد يعني:  ) ميFiبه عالوه مطالبات از ديگران ( )Ci(در پرتفوي بنگاه 

)8 (             iii FCW += 
ميزان مطالبات برابر بنگاه  nبا ) وي است. در مجموع در اقتصاد Diبرابر تعهدات مالي ( بنگاهو در طرف ديگر ميزان بدهي 

 ميزان تعهدات است يعني: 
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 خالص دارايي هر بنگاه برابر است با:

)10(                         iii
n
i DFCW −+= 

) موجودي كاال در اقتصاد برابر خالص دارايي 9در كل اقتصاد با جمع كردن معادلة فوق و جايگزين نمودن از (
 :يعني  اقتصاد خواهد شد،
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 Ciبه ميزان  امi-1ام از بنگاه i بنگاه يكي پس از ديگري با يكديگر معامالتي دارند يعني بنگاه nحال فرض كنيد 

فروشد. اين حالت در چرخة فروش كاال به صورت نسيه باعث پديدة تسري ورشكستگي  ام ميi+1رد و به بنگاه خ يم كاال
ام تعهد i-1ام به فروشندة iخريدار   شود، دار فروخته مي تدمرتيب كه همچنان كه كاال به صورت شود. به اين ت مي
فروشد و سندي  ام ميi+1را در سررسيد بازپرداخت نمايد. از طرفي وي خودش كاال را به خريدار   Diكند كه مبلغ  مي

رود.  مي i+1 به و i به i-1تصرف بنگاه همچنان از ريافت ميكند كاال نيزد Fiبه ميزان امi+1مبني بر مطالبة خود از خريدار 
تر شدن موضوع فرض كنيم كه  افتد. اگر براي ساده اين ترتيبات در اين شكل ساده همچنان مداوماً و مكرراً اتفاق مي

ر از كااليي كه خريد و هاي ما غي يابد و بنگاه درصد افزايش مي αدر هر مرحله فروش با نسبت  Ciارزش اسمي كاالي 
م دارايي و بدهي آنها الاقارتباط با كاالي مزبور كنند، دارايي ديگري ندارند و فقط مطالبات و تعهدات آنها در  فروش مي

 توانيم زنجيرة فوق را به شكل زير طراحي كنيم: مي دهد. را تشكيل مي

)12( 
آورده شده و هر عبارت ارزش كاال را در همـان بنگـاه    nدر رديف اول جريان فروش كاال از بنگاه صفر تا بنگاه 

j دهد. اين جريان به صورت معادلة تفاضلي است لذا رديف دوم با جايگزيني تمام  نشان ميCi   ها برحسـبC0   در اصـل
هـا را در   دهد و رديف چهارم جريان مطالبـات بنگـاه   ها را نشان مي بدهي بنگاهحل رديف اول است. رديف سوم جريان 
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 باشد.  مي nهاي صفر تا  دهندة سود بنگاه دهد. رديف پنجم نشان مرحله نشان مي هر
 كل سود معامالت در اقتصاد برابر خواهد بود با:
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 هاي ايجاد شده در اقتصاد برابر است با:  كل بدهي
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 رابر است با: كل مطالبات ايجاد شده در اقتصاد ب
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 هاي فوق همگي حاوي جمع جمالت يك تصاعد هندسي هستند: رابطه
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 بنابراين داريم:
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 توان با جايگزيني زير پيدا كرد: صحبت روابط فوق را مي مجدداً

)20( DF −=π 
اي از بين برود. پس ميزان مطالبات وي كه در اثر فروش كاال  در اثر حادثه Cnحال فرض كنيد موجودي كاالي نفر آخر 

برابر با  πnنيز به خود وي به ميزان نمود و سودي  ) را ميDnهاي وي ( بايست عمالً جبران بدهي به نفر بعدي مي
1n)1( −α+α شود ولي  هاي او است، صفر مي رود. يعني مطالبات وي كه جزو دارايي به ارمغان آورد، از بين مي

 ماند. پس: هاي او همچنان جزو تعهداتش باقي مي بدهي

)21(       0Fn = 

)22(              nn D−=π 
1nحال رقم زيان اين فرد برابر ميزان بدهي وي به فروشنده هاي معادالت  است. عدم ايفاي تعهدات مالي در سري −

1nاز مطالبات فروشند Dnپيمايد يعني به ميزان  ) مسير معكوس را مي12( 1nF(يعني  − شود و از طرفي  پرداخت نمي) −
1nسود فروشنده   توان نوشت: ) مي12رود. با استفاده از معادالت ( نيز از بين مي −

)23( 1n2nnn F)1(C)1)(1(D)1(F −− α+=α+α+=α+= 
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 پس:
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1nيعني مطالبات فرد به دليل حادثة از بين برندة موجودي كاالي وي صفر  nت فرد صفر شدن مطالبا علتنيز به  nاز  −

 معادلة فوق به شكل كلي زير براي هر بنگاه صادق است: .خواهد شد
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0Fn) است وقتي recursiveگشتي (ازين معادله باچون  1n0باشد كلية  = F,...,F فر خواهند شد. يعني در تجارت نيز ص −

توانند  توانند دريافت كنند تعهدات خود را نيز نمي شوند و چون مطالبات خود را نمي كلية تجار ورشكست مي Cكاالي 
در اين حالت زيان همة  شوند. تجار از محل همان كاال ورشكست مي بازپرداخت نمايند. لذا در ارتباط با يك كاال كلية

 د بود با: تجار برابر خواه

)26( jj D−=π 
 كل زيان اسمي وارده به اقتصاد برابر است با:  ) قابل حصول است.12كه از مجموعه معادالت (

)27( 
)1)1((CD

n

0

n

0i
i

n

0i
i α

−α+
−=−=π ∑∑

== 
گر به عنوان حق بيمه  مالك آن درصدي از ارزش اسمي معامله را نزد بيمه Cحال فرض كنيد در هر معامله كاالي 

) 12گذار بپردازد با استفاده از معادالت ( را به بيمه qCiام همواره مقدار iگذار  نرخ بيمه باشد و بيمه qسپارد. اگر  مي
 ام است.jگذار  حق بيمه بيمه  Qjتوان حق بيمه پرداختي را در هر زمان محاسبه نمود. در شكل زير  مي
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           (29) 
 جمع كل حق بيمه پرداختي برابر خواهد بود با:
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يعني كل حق بيمه پرداخت شده در اقتصاد برابر خواهد شد با نرخ بيمه ضرب در كل مطالبات تجار از يكديگر در مورد 

و كل كاال از بين برود، احتمال تلف شدن كاال  اي حادث شود معامله يك بار حادثه n. فرض كنيد اگر در هر Cكاالي 
 برابر خواهد بود با:
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1nnگر بايد رقم  وم شود، بيمهعدام كاال مnپس اگر در معاملة  CD ام بپردازد، با اين پرداخت وي توانايي nرا به تاجر  =−

1nFت و نتيجتاً چون بازپرداخت تعهداتش را خواهد داش ) كلية 25شود معادلة بازگشتي ( در اين حالت صفر نمي −
ام سود nكنند. در اين حالت فقط تاجر  كند و تجار قبلي همان سود خود را دريافت مي مطالبات تجار قبلي را صفر نمي
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دهد. از لحاظ  وي را پوشش مي Dnي به ميزان نمايد چون بيمه با پرداخت ارزش كاالي و كند ولي زيان هم نمي نمي
نمايد. نرخ بيمه  ) بوده و وي از آن در محاسبة نرخ بيمه استفاده مي31گذار نرخ احتمال وقوع حادثه براساس معادله ( بيمه

 آيد: در مورد اين مثال از رابطة زير به دست مي
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jبرابر است با   jگذار و هزينه بيمه
0j )1(qCQ α+=گر برابر خواهد بود با: و نتيجتاً كل دريافتي (درآمد) بيمه 
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 ) برابر است با :31گر با احتساب معادله ( اميد رياضي هزينه بيمه
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 آيد: گر از رابطة زير به دست مي اميد رياضي سود بيمه
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ولي همچنان اقتصاد از ورشكستگي  شود گر صفر مي اگر نرخ حق بيمه مساوي يك بر كل تعداد معامالت باشد سود بيمه
اين موضوع  ودهد بايد سودي هم ببرد  ئه ميگر اين خدمت را به جامعه ارا يابد. ولي با توجه به اينكه بيمه نجات مي

  طلبد كه: مي
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 باشد كه واضح است. هگر بايد بزرگتر از متوسط ارزش مطالبات ناشي از يك معامل يعني كل حق بيمه دريافتي توسط بيمه

 هاي اجباري  بيمه
شود كه وظيفة اين نوع  جامعه براساس قانون تحميل و اجبار مي هاي فعلي شكل خاصي از بيمه به افراد در نظام

بيمه در دو نوع ايجاد حمايت اجباري براي افراد با بنية اقتصادي ضعيف و متوسط؛ و حمايت ديگران در مقابل عملكرد 
خت حق بيمه به يك نمايد تا با پردا گذار را موظف مي شوند. در نوع اول، قانون بيمه بندي مي رفتار اجتماعي فرد طبقه

گر خود را در مقابل بسياري از موارد اضطراري و غيراضطراري نظير سانحه يا بازنشستگي بيمه نمايد. در باب اينكه  بيمه
در زمرة احكام قانوني توان به سادگي اظهارنظر كرد و اين تحميل  اين اجبار به چه ميزان وجاهت فقهي داشته باشد نمي

ه بحث كلي آن گذشت و تشخيص مصلحت در وضع احكام ثانويه در شرايط مختلف مكاني و گيرد ك ثانويه قرار مي
ده متفاوت است. به عبارت ديگر در اين باب بايد اين سؤال را عالقا زماني با توجه به بسياري از متغيرهاي مختلف علي

را بر وفق شرايط خاصي بيمه نمايند؟  تواند چنين اجباري را بر افراد تحميل نمايد كه خود پاسخ داد كه آيا حكومت مي
توان اذعان  ن شيوة حكومتي رفت به وضوح ميياهايي كه در باب بيمه در  ا ويژگيپاسخ اين سؤال در حكومت اسالمي ب

هاي اجباري  هاي مطرح شده فعاالنه عمل كنند نيازي به چنين اجبار و تحميلي از نوع اول بيمه داشت، در صورتي كه بيمه
 نيست.

شود به نحوي كه قانون  هاي تأمين اجتماعي و كارگري مشاهده مي حق به اين اجبار نوع ديگري از اجبار در بيمهمل
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اي از حق بيمة كارگران را بپردازند و همزمان كارگران نيز باالجبارسهم  نمايد تا سهم عمده كارفرمايان را مجبور مي
اين عمل نوعي تصرف در اموال و حقوق ديگران است كه براساس  القاعده پردازند. علي كمتري از حق بيمة خود را مي

دهد كه هركسي به  اين اصل اجازه نمي تواند داشته باشد. اصل عدم جواز در تصرف اموال غير در فقه مشروعيت نمي
  امضاء سادگي حتي با وضع قانون حقوق مالكيت افراد را به نحوي مضمحل نمايد. به عبارت ديگر شريعت اسالم تأييد و

وا ال نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  اهَ يـُّ ا اَ يَ « فرموده كه اموال افراد كه از راه مشروع حاصل شده است، متعلق به ايشان است. براساس آية شريفة
ايت صاحب . اكل مال غير و تصرف در آن بدون رض122F123»منكُ مِ  ضٍ ارَ ن تَـ ًه عَ ارَ جَ تِ  ونَ كُ ن تَ  اَ ّال إ لِ اطِ البَ م بِ كُ ينَ م بَ كُ الَ موَ وا اَ لُ أكُ تَ 

يعني تصرف در مال مسلم جز  123F124هِ فسِ نَ  يبِ طِ  بِ الاِ  مِ سلِ مُ  ءِ امر  مالَ  لُّ حِ اليَ فرمود كه (ص)  سول اكرمهي شده است و رنمال 
بلكه  ،را ملزم كرد تا حق بيمه بپردازد كه سهل توان كارگر با يمبا رضايت خاطر او جايز نيست. بدين ترتيب نه تنها ن

يت دارند كه در فقط در صورتي اين دو مشروع .بيمه كارگرانش نمود حق توان ملزم به پرداخت ميكارفرما را صد البته ن
راضي ببندند. و در صورت تگذار و كارگر عقد بيمه را به  مهگذار و در مورد دوم كارفرما با بي بيمه مورد اول كارگر با

عقود فضولي   اگر تراضي نباشد اين عقد در زمرة توان منضم نمود. به عبارت ديگر عدم تراضي جوازي بر حليت آن نمي
 يابد. مسمي مي

سهيم  در اينجا نيز قابل بررسي است و آن اينكه آيا دولت حق دارد در پرداخت سهم حق بيمه كارگر ومينكتة س
به  گربه سه قسمت، سهم حق بيمه كار باشد اين سوال در اين نوع بيمه ها از اين بابت مطرح است كه حق بيمه كارگر

در . شود كارگر به عهدة دولت تقسيم مي  ، سهم حق بيمه كارگر به عهدة كارفرما و سهم حق بيمهعهدة خود كارگر
% است. به عبارت ديگر آيا دولت حق دارد از اموال 3% و 20% و 7قوانين فعلي در بيمه تأمين اجتماعي ايران اين سهام 

درآمدي اخذ گرديده سهمي براي كمك به بيمه كارگران در نظر گرفته و  ملي كه از منابع زكات و انفال و ساير منابع
گردد و شرح آن  هاي صرف زكات و صدقات برمي ها در اسالم و محل پرداخت نمايد. گرچه اين بحث به پرداخت يارانه

منابع  ي براي هزينه كردنكل توان مجوز زكات به راحتي نميمنابع خيلي مفصل است ولي بايد گفت كه در صرف 
مگر اينكه حكومت اسالمي با شرايط خاصي از لحاظ فقر طبقة  المال براي اعطاي يارانة سهم بيمه كارگر پيدا نمود بيت

نكتة حائز اهميت در اينجا اين است كه علت عدم سهولت اعطاي اين مجوز در پرداخت  .اجتماعي مورد نظر روبرو باشد
موميت كارگران است. چون اين پرداخت عمالً شامل كلية بيمه شدگان سهم حق بيمة كارگر به عهدة دولت اشكال ع

 گردد.  شود و معلوم نيست برخي از بيمه شدگان مستحق دريافت اين يارانه باشند يا نه اين اشكال فقهي ايجاد مي مي
د است. ترين توزيع مجدد درآمكدبراساس د نشو ميارائه اجباري برخي از تفاسيري كه در باب مشروعيت بيمه 

هاي سياستي، ابزارهاي  ها بايد به تعداد هدف گذاري توان نشان داد كه براي سياست براساس قضاياي اقتصاد رياضي مي
اي براي حصول هر هدفي اقدام نمود. به عبارت ديگر اگر هدف توزيع  القاعده نبايد با هر وسيله سياستي را بكار برد و علي

هاي اسالمي  ها است، گرچه در ماليات هاي ديگر باالخص ماليات سياست در بخش مجدد درآمد و ثروت است وظيفة اين

 

 ايد اموال يكديگر را بين خود به باطل مخوريد مگر آنكه تجارتي با رضايت كرده باشيد. : اي كساني كه ايمان آورده29سوره نساء، آيه  - 123
الناس  ءِ امر  مالَ  لُّ حِ اليَ دانند و شايد علت ضعف آن نيز در خاص بودن آن مستتر باشد كه صحيح آن  روايت را ضعيف مي سند اين برخي  - 124

، بحار روايت از پيامبر اكرم ص( »مهِ الِ موَ أي لَ عَ  ونَ طُ لَّ سَ مُ  اسُ النَّ «باشد. با روايت مشهور شيعه و سنّي:  بوده است و عام را شامل مي همفسِ نَ ا يبِ طِ ال بِ اِ 
مطابقت كامل ). 222و  457، صفحات 1همچنين عوالي الالئي، ابن ابي جمهور االحسائي، ج  .272، صفحه 6االنوار، محمدباقر مجلسي، جلد 

 .صادق است نه فقط مسلم دارد. به عبارت ديگر اين قاعده براي عام الناس
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هاي مشخص شده نظير زكات و خمس و انفال و جزيه و امثالهم  حصول اين هدف يعني توزيع مجدد ثروت در چارچوب
رداخت بخشي از ار صاحبان درآمد را به پذتا حد محدودي قابل تحميل است و پيش از آن قرآن كريم با تشويق و ان

خ فرموده وگرنه اقدام اجرايي براي اين وزثروت خود به نيازمندان جامعه تحريض نموده است و وعده بهشت و وعيد د
هاي اجباري با طرح  توان از بيمه دوباره توزيع ثروت مازاد بر زكات و مشابه آن معين نفرموده است. حال چگونه مي

طلبد كه اميد  قانع كننده نيست. شرح اين موضوع خود يك مقاله مجزا مي توزيع مجدد درآمد حمايت نمود ندكتري
 است در آينده در محل ديگري به آن بپردازيم.

گر وي را متعهد  نمايد تا با پرداخت حق بيمه نزد بيمه گذار را موظف مي هاي اجباري قانون بيمه در نوع دوم بيمه
گذار را  ث ايجاد خسارت در اموال يا جان ساير افراد جامعه گرديد، بيمهگذار باع سازد كه چنانچه عملكرد اجتماعي بيمه

هاي فعلي  شوند. مثال اين بيمه اجباري در نظام بندي مي ها در گروه بيمه مسئوليت مدني طبقه پوشش دهد. اين نوع بيمه
اي شد و خسارت به فرد  ههاي معروف به شخص ثالث است. براي مثال اگر اتومبيلي در خيابان باعث ايجاد سانح بيمه

اهت فقهي جنمايد. و پرداخت خسارت مصدوم مي گر اقدام به ديگر وارد آورد، در صورت بيمه بودن اتومبيل مزبور بيمه
اي  توان به راحتي قاعده تر است ولي هنوز نمي تواند باشد. گرچه از نوع اول وجيه اين نوع اجبار نيز دچار ترديد و تأمل مي

كه بتوان براساس آن حقي را از افراد ساقط نمود و آنها را ملزم به پرداخت حق بيمه اجباري كرد. در را مطرح ساخت 
هاي زير قابل تحليل  توان شرايط مختلفي را تحليل نمود. كليت موضوع در قالب بررسي باب توضيح اين موضوع مي

 است.
و مدت رانندگي و زمان در به مهارت با توجه دام و هرك دارندنفر اتومبيل  nرانان  اتومبيل  فرض كنيد در جامعة

شوند كه براساس ضوابط رانندگي  دچار سانحه تصادف مي Piخود با احتمال  عبورهاي  و محل دورهل طودر رانندگي 
مه با بي iن شرايط فرد يهزينة ايجاد شده هر فرد در اثر سانحه باشد. در ا Ciباشند. و فرض كنيد در هر سال مبلغ  مقصر مي

نمايد. اگر  گذار بيمه مي ديگران را در مقابل سوانح رانندگي ايجاد شده توسط بيمه Aiشدن و پرداخت حق بيمه به ميزان 
 اميد رياضي هزينه سانحه مساوي حق بيمه باشد يعني: 

)37( iAiPiCiPiC =−+=Ε 0)1()( 
 داشته باشيم: i داگر در مورد فرحال برند.  نميگر سودي از بابت بيمه شدن و بيمه كردن فرد مزبور  گذار و بيمه  بيمه

)38( jAjCjPjC >=Ε )( 

jjjگر به ميزان گر است. پس بيمه يعني حق بيمه بيشتر از پرداخت بيمه CPA برد. حال فرض  سود مي jاز معامله با فرد  −
 باشد يعني: qرداختي آنها نفر از افراد احتمال سانحة آنها بيش از نرخ بيمه پ mكنيد كه 

)39( qPi > 

 نفر احتمال سانحة آنها كمتر (يا مساوي) از نرخ بيمه باشد. m-nو باقي يعني 

)40( qPi ≤ 

ط گر صفر است. اين به معناي اين است كه صنعت بيمه در شراي و فرض كنيد نرخ بيمه در حداقل خود است و سود بيمه
 كند: گذاران پرداخت مي برد. يعني تمام حق بيمه دريافتي را در سوانح به بيمه رقابت كامل به سر مي
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 به عبارت ديگر اين معادله در شرايطي برقرار خواهد بود كه:
)42(   
 

هاي فوق  عادلة فوق را به دو دستة گروهم .يعني حق بيمه دريافتي مساوي اميد رياضي كل هزينه خسارت پرداختي است
 كنيم. تفكيك مي
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 اگر سمت راست معادله فوق را با استفاده از معادله باال بنويسيم:
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 با جايگزيني دو رابطه فوق داريم:
 

)45( 
 

ل سانحة آنها كمتر از نرخ حق بيمه اسـت، بـيش از مقـدار لـزوم     دهد كه براي گروهي كه احتما اين رابطه نشان مي
، كمتـر از مقـدار الزم حـق بيمـه پرداخـت      دارنـد كنند و برعكس كساني كـه احتمـال سـانحة بيشـتر      حق بيمه پرداخت مي

 بـا  توسـط افـراد  برنـد   انتفاعي كه افراد با احتمال سانحة بيشتر مـي  دازامكنند. به عبارت ديگر براساس معادلة فوق ميزان  مي
تر باشد در ايـن ميـان سـود بيشـتري كسـب       شود. معني اين امر اين است كه هر كه خاطي احتمال سانحة كمتر پرداخت مي

منظم باشد بيشتر از نيازش حق بيمـه پرداخـت   و اش كمتر باشد و بيشتر محتاط  كند و هر كه احتمال تصادف و يا سانحه مي
باشد، كه هدف ارسـال   خطا و تنبيه فرد منضبط است و خالف اصل عدالت در اسالم مي كند. اين نتيجه به معني تشويق مي

 انَ يـزَ المِ  وَ  ابَ تَـم الكِ ُهـعَ ا مَ لنَـنزَ اَ  وَ  اتِ نَـيـِّ البَـ بِ  ُرُسَلَنا النَ رسَ د اَ قَ لَ «رسل و نزول كتاب و ميزان براي استقرار هدايت است كه فرمود: 
توان بـه امـر    و همچنين قضاوت در اين پديده را مي .125F126»انِ االحسَ  وَ  دلِ العَ بِ  رُ مُ أيَ  اهللاَ  نَّ إ« مچنين. و ه124F125»سطِ القِ بِ  اسُ النَّ  ومَ قُ يَـ لِ 

 مستند ساخت. 126F127»دلِ العَ وا بِ مُ حكُ ن تَ اَ  اسَ النَّ  ينَ م بَ متُ كَ ا حَ ذَ اِ  ا وَ هَ هلِ لي اَ اِ  اتَ انَ وا االمَ دُ ؤَ ن تُـ م اَ كُ رُ أمُ يَ  اهللاَ  نَّ إ« :خداوند در آية
حل ديگري براي آنها به دست  توان از لحاظ عقلي مشروع دانست و بايد راه ها را نمي اين نوع بيمه بدين ترتيب

شود و شرايط ضمن عقد از لحاظ  آورد. در اين بيمه اگر اجباري بودن آن حذف شود، اين بيمه چون تبديل به عقد مي

 

فرستاديم تا مردم به عدالت رفتار  وآشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان فرهاي  ترديد پيامبرانمان را با نشانه . بي25آيه  ،سوره حديد - 125
 كنند.

 كند. همانا خداوند امر به عدل و احسان مي  ،90 آيه ،سوره نحل - 126
دم بخواهيد حكمي سپارد به صاحبان آن رد نموده و هرگاه بين مر كند كه امانات كه به شما مي خداوند به شما امر مي ،58 هآي ،سوره نساء - 127

 كنيد به عدالت حكم كنيد.
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 .شود مي گذار گردد اشكال شرعي آن رفع گر و بيمه تواند مشمول بيمه فقهي مي

 هاي مشترك و اتكايي و تكميلي بيمه
هاي بيمه براي  هايي است كه شركت ) روشRe-insurance) و اتكايي (Co-insuranceهاي مشترك ( بيمه

 د. نبر ميسرشكن كردن پيامد ناشي از خطرات حادث شده در مورد موضوع بيمه بكار 

در مورد خطرهاي   نمايند. اين بيمه معموالً مه ميدر بيمه مشترك چند شركت بيمه به طور مشترك خطري را بي
 گيرد.  شود و هر شركت سهمي از آن را به عهده مي ها و از اين قبيل بكار برده مي بزرگ مثل حريق يا انفجار كارخانه

گيرد و  گر مستقيم بيمة بخشي از خطر را خود به عهده مي بيمه اتكايي نوعي بيمه مجدد است، بدين شكل كه بيمه
گر مستقيم قسمتي از تعهدهاي خود را در قبال  كند. به عبارت ديگر بيمه گر اتكايي واگذار مي مازاد آن را به بيمه

  نمايد. گر ديگري بيمه مي گذار نزد بيمه بيمه
گذار جهت ايجاد حمايت بيشتر در مقابله با حوادث مابقي  هايي هستند كه بيمه هاي تكميلي نيز از انواع بيمه بيمه

نمايد. اين نوع بيمه جدا از بيمة مضاعف است كه يك موضوع بيمه توسط  گر ديگري بيمه مي بيمهنزد وضوع بيمه را م
 شود. گر بيمه مي چند بيمه

 ها براساس صحت اصل بيمه اقتصادي از لحاظ فقهي محل ايراد فقهي نيست. اين گونه بيمه

 نابعم
 .1371ي وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر، روابط عموم •
 .1378ترجمة جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، البالغه،  نهج •
 المجذوبيه، انتشارات حقيقت، تهران. د ). العقاي1362عليشاه اول) (ب(مجذوكبودرآهنگي محمدجعفر قراگزلو  جناب •
   http://www.sufism.ir منين، چاپ سوم. انتشارات حقيقت.المؤ ةبشار ،)1372جناب حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي ( •
 تهــران.  ). نظـر مـذهبي بـه اعالميـه حقـوق بشـر، انتشـارات صـالح،        1354(رضاعليشـاه ثـاني) (   تابنـده حـاج سلطانحسـين    جنـاب  •

http://www.sufism.ir 
 ). مجموعـه مقـاالت حقـوقي و اجتمـاعي، انتشـارات حقيقـت، تهـران.       1381عليشـاه) ( ب(مجذوتابنـده  حاج دكتر نـورعلي   بجنا •

http://www.sufism.ir 
 هـران. ). مجموعـه مقـاالت فقهـي و اجتمـاعي، انتشـارات حقيقـت، ت      1378عليشـاه) ( ب(مجذو تابنـده حـاج دكتـر نـورعلي     جناب •

http://www.sufism.ir 
مدرسه عالي قضائي و اداري قم، دانشـگاه تهـران، سـال    ، )2جناب آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده، جزوه درسي حقوق تطبيقي ( •

 http://www.sufism.ir .5613-57تحصيلي 
 بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه اسالم، سازمان تأمين اجتماعي، انتشارات كوير.) 1375محمد حسن ( ابراهيمي، •
 .البالغه شرح نهج  . ()ابن ابي الحديد •
 الالئي. عوالياالحسائي، ابن ابي جمهور ()  •
چاپ سـوم، سـازمان چـاپ و     شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث واليت فقيه از (كتاب البيع))، 1371(آيت اهللا خميني  •

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 تهران.، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، (حكومت اسالمي) واليت فقيه)، 1373(آيت اهللا خميني  •
 تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني. ،آيت اهللا خميني •

http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
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 http://www.bidabad.com مقاله. 40الن اقتصاد ايران، مجموعة )، مسائل سياستگذاري ك1382، بيژن (بيدآباد •
هـاي فقـه    گذاري و كاسـتي  هاي مصرفي و سرمايه اقتصادي ربا در وام -). تحليل فقهي1382بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا ( •

 http://www.bidabad.com ي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.، پژوهشكده پولي و بانكشارعمتداول در كشف احكام 
). شركت سهامي بانك غيرربوي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهـوري  1382بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا ( •

 ttp://www.bidabad.comh اسالمي ايران.
 .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ديسك فشرده 2جامع االحاديث، نور  •
، قسمت 2، شمارة 2هـ. ق.)، سخنراني در كنفرانس اسالمي مكه، مجله كنفرانس فقه اسالمي، دورة  1407جناحي، عبدالطيف، ( •

2. 
 .قمري 1413لتراث، چاپ اول، بيروت، ، مؤسسة آل البيت الحياء اوسايل الشيعه ،حر عاملي •
 دايره المعارف اسالميه،  •
 هاي اشخاص، جلد اول، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران. ). اصول كليات بيمه1377، هادي (ردستيا •
 قرارداد اجتماعي.) 1354ان ژاك (ژرسو،  •
 .CD، مركز تحقيقات كامپيوتري اسالمي، ديسك فشرده كافيروضه  •
 )، حقوق بيمه، بيمه مركزي ايران. مديريت آموزشي و انتشارات.1381جان علي محمود (صالحي،  •

 هاي مذهبي، نشر ميثم، تهران. صدر، محمد باقر () اقتصاد برتر، ترجمة علي اكبر سيبويه، پخش كتاب •

 ات اسالمي، چاپ دوم.)، اقتصادنا، برسي مكتب اقتصادي اسالم، ترجمة عبدالعلي اسپهبدي، انتشار1357صدر، محمد باقر ( •

 )، قرارداد بيمه در حقوق اسالم و ايران، سازمان انتشارات كيهان.1371عرفاني، توفيق ( •

 كليني ()، اصول كافي. •

 هاي اجتماعي، مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس انديشه اسالمي، تهران. العابدين () حق ضمان و بيمه قرباني، زين •

 جواهري، سازمان تبليغات اسالمي.الاالسالم، تعليق حسن محمدتقي  ل و الحرام فيالحالهـ. ق.)،  1409قرضاوي، يوسف ( •

 قمري. 1403هـ. ق)، بحاراالنوار، مؤسسة الوفا، چاپ دوم، لبنان، بيروت،  1403مجلسي، مال محمد باقر ( •

 .االحكام  كفايه، محقق سبزواري •
  .المختار در()،  ،محمد بن عابدين الدمشقي •
 ، تهران.4اي، شماره  هاي بيمه ها و پژوهش ). چكيده مقاله1381اي ( يمهمركز تحقيقات ب •
 ها، انتشارات صدرا، قم. مطهري، مرتضي ( ). والءها و واليت •
 )، بررسي مسئلة فقهي بيمه، انتشارات ميقات.1361مطهري، مرتضي ( •

 .بانك و بيمه، انتشارات صدرا، چاپ اولربا، ) 1364مرتضي (مطهري،  •
 هاي صادراتي و اهميت آن در توسعه صادرات. جهاد دانشگاهي. ). نقش بيمه1365حمد (ميرمحمدي، م •
 .لمستقيم الصراطانباطي، علي بن يونس ()  •
 هـ. ق.  1404نظام التأمين، بيروت، مؤسسه رساله،  •
 استراتژي توسعه صنعتي كشور، دانشگاه صنعتي شريف.)، 1382نيلي، مسعود ( •

• Carmichael, J., Pomerleano, M. (2002). The Development and Regulation of non-bank Institutions. World 
Bank. Washington D.C.  

http://www.bidabad.com/
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