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  چکیده
هاي اجباري وجاهت فقهی دارند یا خیر. براي مثال آیا  به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا بیمهدر این مقاله 

مه کارگر نمود توان حتی براساس قانون، کارگر را ملزم به پرداخت حق بیمه کرد یا کارفرما را ملزم به پرداخت حق بی می
یا دولت را موظف نمود تا سهمی از بیمۀ کارگر را بپردازد به عبارت دیگر آیا دولت حق تصرف در منابع مالی تحت 

شود. در  اختیار خود را در پرداخت یارانه جهت حق بیمۀ کارگر دارد؟ در مشروعیت این اقدامات ادلۀ کافی مشاهده نمی
پردازیم و با تحلیل این نوع  ي از نوع بیمه مسئولیت مدنی مانند بیمه شخص ثالث میهاي اجبار بحث بعدي به انواع بیمه

القاعده اجبار این بیمه باعث تشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط است و برخالف اصل  شود که علی گیري می بیمه نتیجه
  عدالت در اسالم است. 

  : بیمه، بیمه اجباري، عدالت، اسالمکلیدواژه

  مقدمه
شود که وظیفۀ این نوع  ه براساس قانون تحمیل و اجبار میهاي فعلی شکل خاصی از بیمه به افراد جامع در نظام

بیمه در دو نوع ایجاد حمایت اجباري براي افراد با بنیۀ اقتصادي ضعیف و متوسط؛ و حمایت دیگران در مقابل عملکرد 
بیمه به یک  نماید تا با پرداخت حق گذار را موظف می شوند. در نوع اول، قانون بیمه بندي می رفتار اجتماعی فرد طبقه

گر خود را در مقابل بسیاري از موارد اضطراري و غیراضطراري نظیر سانحه یا بازنشستگی بیمه نماید. در باب اینکه  بیمه
در زمرة احکام قانونی توان به سادگی اظهارنظر کرد و این تحمیل  این اجبار به چه میزان وجاهت فقهی داشته باشد نمی

ص مصلحت در وضع احکام ثانویه در شرایط مختلف مکانی و زمانی با توجه به بسیاري از گیرد و تشخی ثانویه قرار می
ده متفاوت است. به عبارت دیگر در این باب باید این سؤال را پاسخ داد که آیا حکومت عالقا متغیرهاي مختلف علی

مه نمایند؟ پاسخ این سؤال در حکومت تواند چنین اجباري را بر افراد تحمیل نماید که خود را بر وفق شرایط خاصی بی می
هاي  توان اذعان داشت، در صورتی که بیمه می وجود داردن شیوة حکومتی یاهایی که در باب بیمه در  ا ویژگیاسالمی ب

  هاي اجباري نیست. فعاالنه عمل کنند نیازي به چنین اجبار و تحمیلی از نوع اول بیمه 2مطرح شده
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  هاي اجباري  بیمه
شود به نحوي که قانون  هاي تأمین اجتماعی و کارگري مشاهده می ین اجبار نوع دیگري از اجبار در بیمهملحق به ا

اي از حق بیمۀ کارگران را بپردازند و همزمان کارگران نیز باالجبارسهم  نماید تا سهم عمده کارفرمایان را مجبور می
ل نوعی تصرف در اموال و حقوق دیگران است که براساس القاعده این عم پردازند. علی کمتري از حق بیمۀ خود را می

دهد که هرکسی به  این اصل اجازه نمی تواند داشته باشد. اصل عدم جواز در تصرف اموال غیر در فقه مشروعیت نمی
  سادگی حتی با وضع قانون حقوق مالکیت افراد را به نحوي مضمحل نماید. به عبارت دیگر شریعت اسالم تأیید و امضاء

وا ال نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  اهَ يـُّ ا اَ يَ « فرموده که اموال افراد که از راه مشروع حاصل شده است، متعلق به ایشان است. براساس آیۀ شریفۀ
ب مال . اکل مال غیر و تصرف در آن بدون رضایت صاح3»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 
یعنی تصرف در مال مسلم جز با  4هِ فسِ نَ  يبِ طِ  بِ الاِ  مِ سلِ مُ  ءِ امر  مالَ  لُّ حِ اليَ فرمود که  ص سول اکرمهی شده است و رن

بلکه  ،را ملزم کرد تا حق بیمه بپردازد که سهل توان کارگر با یمرضایت خاطر او جایز نیست. بدین ترتیب نه تنها ن
یت دارند که در فقط در صورتی این دو مشروع .بیمه کارگرانش نمود حق لزم به پرداختتوان م کارفرما را صد البته نمی

راضی ببندند. و در صورت تگذار و کارگر عقد بیمه را به  مهگذار و در مورد دوم کارفرما با بی بیمه مورد اول کارگر با
عقود فضولی   ی نباشد این عقد در زمرةتوان منضم نمود. به عبارت دیگر اگر تراض عدم تراضی جوازي بر حلیت آن نمی

  یابد. مسمی می
سهیم  در اینجا نیز قابل بررسی است و آن اینکه آیا دولت حق دارد در پرداخت سهم حق بیمه کارگر ومینکتۀ س

به  به سه قسمت، سهم حق بیمه کارگر باشد این سوال در این نوع بیمه ها از این بابت مطرح است که حق بیمه کارگر
در . شود کارگر به عهدة دولت تقسیم می  ، سهم حق بیمه کارگر به عهدة کارفرما و سهم حق بیمهة خود کارگرعهد

% است. به عبارت دیگر آیا دولت حق دارد از اموال 3% و 20% و 7قوانین فعلی در بیمه تأمین اجتماعی ایران این سهام 
خذ گردیده سهمی براي کمک به بیمه کارگران در نظر گرفته و ملی که از منابع زکات و انفال و سایر منابع درآمدي ا

گردد و شرح آن  هاي صرف زکات و صدقات برمی ها در اسالم و محل پرداخت نماید. گرچه این بحث به پرداخت یارانه
ی براي هزینه کردن منابع کل توان مجوز خیلی مفصل است ولی باید گفت که در منابع صرف زکات به راحتی نمی

مگر اینکه حکومت اسالمی با شرایط خاصی از لحاظ فقر طبقۀ  المال براي اعطاي یارانۀ سهم بیمه کارگر پیدا نمود تبی
نکتۀ حائز اهمیت در اینجا این است که علت عدم سهولت اعطاي این مجوز در پرداخت  .اجتماعی مورد نظر روبرو باشد

گران است. چون این پرداخت عمالً شامل کلیۀ بیمه شدگان سهم حق بیمۀ کارگر به عهدة دولت اشکال عمومیت کار
  گردد.  شود و معلوم نیست برخی از بیمه شدگان مستحق دریافت این یارانه باشند یا نه این اشکال فقهی ایجاد می می

ترین توزیع مجدد درآمد است. کدبراساس د نشو میارائه اجباري برخی از تفاسیري که در باب مشروعیت بیمه 
هاي سیاستی، ابزارهاي  ها باید به تعداد هدف گذاري توان نشان داد که براي سیاست اساس قضایاي اقتصاد ریاضی میبر

 

  اید اموال یکدیگر را بین خود به باطل مخورید مگر آنکه تجارتی با رضایت کرده باشید. : اي کسانی که ایمان آورده29سوره نساء، آیه  -  3
ال الناس اِ  ءِ امر  مالَ  لُّ حِ اليَ دانند و شاید علت ضعف آن نیز در خاص بودن آن مستتر باشد که صحیح آن  ند این روایت را ضعیف میس برخی  -  4
اکرم ص، بحار روایت از پیامبر ( »مهِ الِ موَ أي لَ عَ  ونَ طُ لَّ سَ مُ  اسُ النَّ «باشد. با روایت مشهور شیعه و سنّی:  بوده است و عام را شامل می همفسِ نَ ا يبِ طِ بِ 

مطابقت کامل ). 222و  457، صفحات 1همچنین عوالی الالئی، ابن ابی جمهور االحسائی، ج  .272، صفحه 6االنوار، محمدباقر مجلسی، جلد 
  .صادق است نه فقط مسلم دارد. به عبارت دیگر این قاعده براي عام الناس
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اي براي حصول هر هدفی اقدام نمود. به عبارت دیگر اگر هدف توزیع  القاعده نباید با هر وسیله سیاستی را بکار برد و علی
هاي اسالمی  ها است، گرچه در مالیات هاي دیگر باالخص مالیات بخش مجدد درآمد و ثروت است وظیفۀ این سیاست در

هاي مشخص شده نظیر زکات و خمس و انفال و جزیه و  حصول این هدف یعنی توزیع مجدد ثروت در چهارچوب
شی ار صاحبان درآمد را به پرداخت بخذامثالهم تا حد محدودي قابل تحمیل است و پیش از آن قرآن کریم با تشویق و ان
خ فرموده وگرنه اقدام اجرایی براي این وزاز ثروت خود به نیازمندان جامعه تحریض نموده است و وعده بهشت و وعید د

هاي اجباري با طرح  توان از بیمه دوباره توزیع ثروت مازاد بر زکات و مشابه آن معین نفرموده است. حال چگونه می
طلبد که امید  نده نیست. شرح این موضوع خود یک مقاله مجزا میتوزیع مجدد درآمد حمایت نمود قانع کن ندکتری

  است در آینده در محل دیگري به آن بپردازیم.
گر وي را متعهد  نماید تا با پرداخت حق بیمه نزد بیمه گذار را موظف می هاي اجباري قانون بیمه در نوع دوم بیمه

گذار را  خسارت در اموال یا جان سایر افراد جامعه گردید، بیمهگذار باعث ایجاد  سازد که چنانچه عملکرد اجتماعی بیمه
هاي فعلی  بیمه اجباري در نظامشوند. مثال این  بندي می ها در گروه بیمه مسئولیت مدنی طبقه پوشش دهد. این نوع بیمه

اي شد و خسارت به فرد  هاي معروف به شخص ثالث است. براي مثال اگر اتومبیلی در خیابان باعث ایجاد سانحه بیمه
اهت فقهی جنماید. و پرداخت خسارت مصدوم می گر اقدام به دیگر وارد آورد، در صورت بیمه بودن اتومبیل مزبور بیمه

اي  توان به راحتی قاعده تر است ولی هنوز نمی تواند باشد. گرچه از نوع اول وجیه چار تردید و تأمل میاین نوع اجبار نیز د
را مطرح ساخت که بتوان براساس آن حقی را از افراد ساقط نمود و آنها را ملزم به پرداخت حق بیمه اجباري کرد. در 

هاي زیر قابل تحلیل  . کلیت موضوع در قالب بررسیتوان شرایط مختلفی را تحلیل نمود باب توضیح این موضوع می
  است.

و مدت رانندگی و زمان در به مهارت با توجه و هرکدام  دارندنفر اتومبیل  nرانان  اتومبیل  فرض کنید در جامعۀ
شوند که براساس ضوابط رانندگی  دچار سانحه تصادف می Piخود با احتمال  عبورهاي  و محل دورهل طودر رانندگی 

با بیمه  iن شرایط فرد یهزینۀ ایجاد شده هر فرد در اثر سانحه باشد. در ا Ciباشند. و فرض کنید در هر سال مبلغ  قصر میم
نماید. اگر  گذار بیمه می دیگران را در مقابل سوانح رانندگی ایجاد شده توسط بیمه Aiشدن و پرداخت حق بیمه به میزان 

  مه باشد یعنی: امید ریاضی هزینه سانحه مساوي حق بی
)1(  iAiPiCiPiC =−+=Ε 0)1()(  

  داشته باشیم: i داگر در مورد فرحال برند.  گر سودي از بابت بیمه شدن و بیمه کردن فرد مزبور نمی گذار و بیمه  بیمه

)2(  jAjCjPjC >=Ε )( 

jjjگر به میزان گر است. پس بیمه یعنی حق بیمه بیشتر از پرداخت بیمه CPA برد. حال فرض  سود می jاز معامله با فرد  −
  باشد یعنی: qنفر از افراد احتمال سانحۀ آنها بیش از نرخ بیمه پرداختی آنها  mکنید که 

)3(  qPi > 

  نفر احتمال سانحۀ آنها کمتر (یا مساوي) از نرخ بیمه باشد. m-nو باقی یعنی 
)4(  qPi ≤ 

گر صفر است. این به معناي این است که صنعت بیمه در شرایط  و فرض کنید نرخ بیمه در حداقل خود است و سود بیمه
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  کند: گذاران پرداخت می برد. یعنی تمام حق بیمه دریافتی را در سوانح به بیمه رقابت کامل به سر می
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  شرایطی برقرار خواهد بود که: به عبارت دیگر این معادله در
)6( 

هاي فوق  معادلۀ فوق را به دو دستۀ گروه .یعنی حق بیمه دریافتی مساوي امید ریاضی کل هزینه خسارت پرداختی است
 کنیم. تفکیک می
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  اگر سمت راست معادله فوق را با استفاده از معادله باال بنویسیم:
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  با جایگزینی دو رابطه فوق داریم:
  

)9(  
  

دهد که براي گروهی که احتمال سانحۀ آنها کمتر از نرخ حق بیمه اسـت، بـیش از مقـدار لـزوم      این رابطه نشان می
، کمتـر از مقـدار الزم حـق بیمـه پرداخـت      دارنـد کنند و برعکس کسانی کـه احتمـال سـانحۀ بیشـتر      حق بیمه پرداخت می

 بـا  برنـد توسـط افـراد    انتفاعی که افراد با احتمال سانحۀ بیشتر مـی  دازامکنند. به عبارت دیگر براساس معادلۀ فوق میزان  می
تر باشد در ایـن میـان سـود بیشـتري کسـب       شود. معنی این امر این است که هر که خاطی احتمال سانحۀ کمتر پرداخت می

منظم باشد بیشتر از نیازش حق بیمـه پرداخـت   و کمتر باشد و بیشتر محتاط اش  کند و هر که احتمال تصادف و یا سانحه می
باشد، که هدف ارسـال   کند. این نتیجه به معنی تشویق خطا و تنبیه فرد منضبط است و خالف اصل عدالت در اسالم می می

ل و نزول کتاب و میزان براي استقرار هدایت است که فرمود:  سانَ يـزَ المِ  وَ  ابَ تَـم الكِ ُهـعَ ا مَ لنَـنزَ اَ  وَ  اتِ نَـيـِّ البَـ بِ  اُرُسَلنَ  النَ رسَ د اَ قَ لَ «ر 
تـوان بـه امـر     و همچنین قضـاوت در ایـن پدیـده را مـی     .6»انِ االحسَ  وَ  دلِ العَ بِ  رُ مُ أيَ  اهللاَ  نَّ إ« . و همچنین5»سطِ القِ بِ  اسُ النَّ  ومَ قُ يَـ لِ 

  مستند ساخت. 7»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 آیۀ
حل دیگري براي آنها به دست  توان از لحاظ عقلی مشروع دانست و باید راه ها را نمی بدین ترتیب این نوع بیمه

شود و شرایط ضمن عقد از لحاظ  عقد میآورد. در این بیمه اگر اجباري بودن آن حذف شود، این بیمه چون تبدیل به 

 

  فرستادیم تا مردم به عدالت رفتار کنند. وهاي آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان فر هتردید پیامبرانمان را با نشان . بی25آیه  ،سوره حدید -  5
  کند. همانا خداوند امر به عدل و احسان می  ،90 آیه ،سوره نحل -  6
بین مردم بخواهید حکمی سپارد به صاحبان آن رد نموده و هرگاه  کند که امانات که به شما می خداوند به شما امر می ،58 هآی ،سوره نساء -  7

  کنید به عدالت حکم کنید.
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  الالئی. عوالیاالحسائی، ابن ابی جمهور ()  •
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