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 چکیده 

سبب و در کنار آن وجود نهاد بیمه مشکالت خاص پرداخت مهریه . رودعقود مستحدثه به شمار میبیمه مهریه از جمله قرارداد 

با روش تحلیلی و با ست صدد احاضر درمقاله . شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود

به بررسیهای انجام شده، با توجه . قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهدفقهی، معتبر استفاده از منابع 

یت عدالت و لزوم رعا حراستعقود ضمان، جعاله، صلح، ، «المومنون عند شروطهم»، روایت «تجاره عن تراض»، آیه «اوفوا بالعقود»آیه 

 . بات رسیده استثبه ا آنو ضرورت و مشروعیت  قرار گرفتهمهریه مورد بررسی بیمه مبانی فقهی مهمترین به عنوان 

 بیمه مهریه، مهریه، بیمه، قرارداد، عقود معین: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح مساله

 ها نسبتتادیه مهریه یکی از مسائلی است که جامعه و خانواده

به آن نگرانی دارند و برای رفع این نگرانی راهکارهای متفاوتی 

تواند بیمه مهریه یکی از این راهکارهاست که می. وجود دارد

در این قرارداد، در . مشکالت ناشی از عدم تادیه مهریه را بکاهد

نامه، تمام اصل سرمایه صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه

در صورت . شودزوجه پرداخت مینامه به صورت کامل به بیمه

نامه و ماه از تاریخ شروع بیمه 6فوت زوجه پس از گذشت 

نامه در وجه پرداخت حق بیمه مربوطه، ارزش بازخریدی بیمه

با توجه به  (.سایت بیمه ایران:منبع)شودگذار پرداخت میبیمه

حقوقی قرارداد بیمه مهریه،  -اهمیت این مساله، بررسی فقهی

  .دهدحاضر را تشکیل می هدف پژوهش

 کلیات  -2

 تعریف بیمه . 2-1

بیمه در لغت، ضمانت مخصوصی از جان و مال است که در 

صورت اصابت خطر بر ازای دادن مبلغی به شرکت بیمه، در 
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در . دهدگذار میکت بیمه مبلغ معینی به بیمهجان و مال، شر

 عملی است که اشخاص با پرداخت»: تعریف بیمه آمده است

پول، مسئولیت کاال یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری 

در هنگام زیان، باید مقدار زیان را  گرگذارند و بیمهمی

در اصطالح حقوق، بیمه به (.1131،4/604دهخدا،)«بپردازد

-گر تعهد میبیمه آن عنوان عملیاتی تعریف شده که به موجب
قق خطر، به در صورت تحکند که در برابر دریافت مبلغی، 

 (. 1139،11روژه،)گذار غرامت پرداخت نمایدبیمه

در اصطالح فقهی، بیمه بدین معناست که شخصی هرسال 

و شرط کند که بدون عوض داده  یا شرکتی مبلغی را به کسی

آن شرکت خسارت وارده را در صورت ورود ضرر به شخص، 

 (. 1193،444خویی، )جبران نماید

 ماهیت بیمه . 2-2

 بیمه عقدی الزم است  .2-2-1

بر اساس اصل لزوم، اصل در همه عقود، لزوم است؛ بدین 

معنا که به طور کلی همه عقود الزم هستند مگر اینکه دلیلی 

توان عقد بیمه را الزم می. بر جایز بودن عقدی ارائه شود

حق فسخ در . دانست؛ چراکه مواد این قانون مفید این معناست

گر و همچنین حق انتقال به ن برای بیمهاین قانو 11و  12مواد 

به آن اشاره شده، داللت بر لزوم عقد بیمه  13ه که در ماده ثور

 .  دارد

گذار باید در عقد بیمه، بیمه: بیمه عقدی معوض است. 2-2-2

گردد که گر متعهد میحق بیمه پرداخت کند و در مقابل بیمه

 . نماید ه، نسبت به جبران آن اقدامدر صورت وقوع حادث

قرارداد بیمه مهریه، باید تابع :  قرارداد بیمه مهریهررسی ب -1

قواعد عمومی قراردادها باشد و از شرایط اساسی صحت عقود و 

به عالوه برای صحت قرارداد بیمه . معامالت پیروی نماید

 . نیز وجود داردمهریه، شرایط اختصاصی 

 شرایط عمومی قرارداد بیمه مهریه . 1-1

 طرفین و رضای آنها قصد  -

آنچه کاشف از قصد و رضای طرفین قرارداد است، ایجاب و 

در قرارداد بیمه مهریه، پیشنهاد بیمه از . شودقبول خوانده می

گذار در حکم ایجاب و قبول است و امضای قرارداد سوی بیمه

گر ای که مطابق با پیشنهاد تقدیمی است، دلیل قبول بیمهبیمه

گر منطبق با ر مقابل اگر پاسخ بیمهد. شودمحسوب می

گر گذار نباشد، در این صورت، پاسخ بیمهپیشنهاد تقدیمی بیمه

-گذار ارائه میگر به بیمهایجاب جدیدی است که از سوی بیمه
گر را بپذیرد، گذار، شرایط پیشنهادی بیمهگردد و چنانچه بیمه

، 1173کریمی،)گرددبال این قبول منعقد میعقد بیمه به دن

واعد عمومی قراردادها، فقدان قصد طرفین، بر اساس ق. (3

نها، موجب آموجب بطالن عقد و فقدان یا معلول بودن رضایت 

قانون  12بر اساس ماده . غیر نافذ بودن قرارداد خواهد بود

گر را موجب بطالن قرارداد بیمه، معلول بودن رضایت بیمه

با قواعد عمومی رسد مغایر معرفی کرده است که به نظر می

گذار از قراردادها باشد؛ چراکه بر اساس ماده مزبور، تخلف بیمه

اظهار مطالب موثر یا اظهارات کذب را باید نوعی تدلیس 

  .شودگر موجب میمحسوب کرد که تنها حق فسخ را برای بیمه

 اهلیت طرفین  -

قانون مدنی، طرفین معامله باید اهلیت  211بر اساس ماده 

قانون بیمه، از اهلیت  21وم ماده در قسمت د. اشندداشته ب

گذار، گذار بحث شده و در صورت فقدان اهلیت بیمهقانونی بیمه

. رضایت ولی یا قیم او را شرط اعتبار قرارداد دانسته است

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران،  11بر اساس ماده  همچنین

 . داشتن اهلیت، الزامی است

 ه موضوع مورد معامل -

موضوع مورد معامله در قرارداد بیمه مهریه عبارت است از 

ای اطر آن تحت پوشش شرایط بیمهخطری که بیمه شده به خ

فقها به این مساله توجه دارند و معتقدند در . گیردقرار می

موضوع بیمه، شرط است که هم مورد بیمه، معین باشد و هم 

اید معلوم شود، بنوع خطری که عقد بیمه بر آن واقع می

 (. 66،تاموسوی خمینی، بی)باشد

 مشروعیت جهت معامله  -

از عوامل موثر و مهم در مشروعیت هر قرارداد، داشتن انگیزه و 

در قرارداد بیمه مهریه، . هدف عقالیی برای انعقاد آن است

انگیزه و هدف اصلی از انعقاد قرارداد، رسیدن به آرامش و 

ناشی از تادیه مهریه است که  تامین در برابر خطرات احتمالی

قانون مدنی بر اساس ماده . آیدای مشروع به حساب میانگیزه
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 ، مشروعیت جهت معامله را تنها در صورتی که بدان213

 . داندتصریح شده باشد، الزم می

  شرایط اختصاصی قرارداد بیمه مهریه. 1-2

 تعیین مدت قرارداد  -

نامه قیقا در سند بیمهتاریخ شروع و انقضای بیمه، باید د

نامه، فوری و بر اساس یک قاعده، شروع بیمه. گرددمعین می

قرارداد بیمه مهریه نیز از این . زمان با انعقاد قرارداد استهم

نامه گران، شروع اعتبار بیمهدر عمل، بیمه. قاعده مستثنا نیست

-مشایخی،بی)کنندرا موکول به دریافت اولین حق بیمه می
 . (196،تا

 تعیین خطر مورد بیمه  -

نامه ها، باید در سند بیمهخطر مورد بیمه در قرارداد بیمه

در بیمه مهریه، خطر احتمالی عبارت است از عدم . معین گردد

تواند تادیه مهریه از جانب زوج که بیمه مهریه به نوعی می

 . خطر ناشی از آن را بکاهد

  تعیین میزان حق بیمه و نحوه پرداخت آن -

نامه میزان حق بیمه و همچنین نحوه پرداخت آن، در بیمه

در رابطه با پرداخت حق بیمه، مساله اختیاری . گرددتعیین می

گذار و ضمانت اجرای بودن پرداخت حق بیمه از سوی بیمه

بیمه مهریه . عدم پرداخت اقساط حق بیمه قابل بررسی است

 . نی نیستنیز همچون سایر انواع بیمه، از این شرط مستث

 تعیین میزان سرمایه بیمه و نحوه پرداخت آن  -

قانون بیمه ایران، مبلغ سرمایه بیمه، باید  21بر اساس ماده 

در »بر اساس ماده مزبور، . نامه معین گردددر سند بیمه

باید به طور قطع در موقع عقد بیمه، بین طرفین معین .....بیمه

ن سرمایه و نحوه پرداخت بیمه مهریه نیز دارای میزا. «....شود

 . است

   ادله مشروعیت بیمه مهریه -3
مشروعیت یافتن هر عقدی، صرف نظر از شروط متعاقدین، 

متوقف بر چند امر است که بیمه مهریه نیز باید این شرایط را 

موافقان . دارا باشد تا از نظر شرعی، صحیح قلمداد شود

متفاوتی را  هایمشروعیّت بیمه مهریه در استدالل خود روش

مهمترین دالیل مشروعیّت بیمه مهریه از قرار . انداتخاذ کرده

 : زیر است

 تمسک به عمومات ادلّه . 3-1

 ( 1:مائده)« اوفوا بالعقود»آیه . 1-1-1

به عقدهای خود »معنای تحت اللفظی آیه این است که 

« تمام»ی آن، به معنای وفا و ایفا، به لحاظ ماده. «وفادار باشید

است و منظور از آن در « به آخر رساندن»و « کامل کردن»و 

به این « اوفوا بالعقود»اینجا، عمل به مقتضای آن است و 

 ی و لوازم عقد و قرارداد پایبند بودمعناست که باید به مقتض

 (.1162،1/111نراقی، )

تزام به مفاد آن را فقها از امر به ایفا، لزوم نفس عقد و ال

به طور « اوفوا بالعقود»ی مفاد آیه فقها درباره .انداستفاده کرده

گروهی از فقها، آیه را مجمل : کلی سه دیدگاه مطرح کرده اند

ی مفاد آیه چند احتمال چون درباره: دانسته اند و گفته اند

وجود دارد و هیچ احتمالی بر احتمال دیگر ترجیح ندارد، از این 

دی، چه معین و چه رو، به عموم آیه در صحت و لزوم هیچ عق

گروه دیگری، (.هماننراقی، )توان استدالل کردنامعین، نمی

ی فقهی حمل عقود را بر عقود معهود و متداول با پیشینه

استدالل به آیه برای صحت عقود نوپدید را صحیح اند و کرده

ویژه فقهای گروهی، به (.279 ،1170زاده،جمالی)اندندانسته

کلمه  لحاظ  اند و بهی اعم حمل کردهخر، عقود را بر معناأمت

اند اصل در است، گفته« الف و الم»که جمع همراه « العقود»

 .کندی عموم میو جمع، افاده الف و الم، جنس است نه عهد

از « عقد»بنابراین، در هر قرارداد و ایجاب و قبولی که عنوان 

توان به عموم آیه نظر عرف لغت، بر آن صادق باشد، می

مگر مواردی و نتایج عقد را بر آن مترتب کرد؛  الل و آثاراستد

 (.1421،2/24،ایهمراغ) دلیل خاصی استثنا شده باشندکه به

دلیل  ی امر است و امر بهت، صیغهبه لحاظ هیئ« اوفوا»

عقل یا اطالق و مقدمات حکمت یا به سبب وضع، ظهور در 

ی اد آیههمچنین مف (.1426،1/92،آخوند خراسانی)وجوب دارد

-ی عقود و پیمانداللت بر لزوم وفا به مفاد همه« اوفوا بالعقود»
آمده است، « الف و الم»چون همراه با « العقود»ها دارد، زیرا 

در عموم زمانی و افرادی داللت دارد؛ یعنی هر نوع عقد و 

پیمانی که در عرف مرسوم است، یا هرگونه عقد و پیمانی که 

آخوند خراسانی، )استمشمول آیه مورد نهی شارع نباشد، 

 (.همان
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پذیرد و الوثقی نیز انحصار در عقود را نمیصاحب العروه

دلیل خاص  عقود نوظهور به ای مشروعیتمعتقد است که بر

ی عقالیی صحیح نیاز نیست و به مقتضای عمومات، هر معامله

است مگر اینکه دلیل خاصی برای عدم صحت آن داشته 

هرگونه  در نتیجه (.1422،1/310یی یزدی، طباطبا)باشیم

رضایت طرفین پدید آید، صحیح  عقدی که بر اساس

-در نتیجه می (.1192،41صادقی مقدم، شکوهی نژاد، )است
بات ثتوان با تمسک به عموم آیه مزبور صحت بیمه مهریه را ا

 . کرد

 (29: نساء)« تجاره عن تراض»ی آیه. 1-1-2

بر سر این موضوع است که آیا  ثدر ارتباط با این آیه بح

مفید استثنای متصل است یا منفصل؛ چنانچه استثنا  این آیه،

بدین معناست مفید حصر خواهد بود و « االّ»را متصل بدانیم، 

آیه در صدد تمایز اسباب صحیح و باطل تملک است و  که

-اسباب صحیح تملک را منحصر در تملک از روی رضایت می
قدند از آنجا که تجارت از روی تراضی، برخی فقها معت. داند

داخل در اکل مال به باطل نیست، پس استثنا منفصل است و 

نخست، : شوددو کبرای کلی از آیه استخراج می ،در این صورت

معاوضه از راه و اسباب باطل تملک اموال دیگران ممنوع است 

باطل فاسد است و دوم، تجارت از روی تراضی، از اسباب باطل 

 (.1420،2/110انصاری،)ک نیستتمل

بنابراین، اگر در عرف مردم چیزی مصداق سبب باطل تملک یا 

اگر  .مصداق تجارت از روی تراضی باشد، حکم آن روشن است

یک از عناوین است،  موردی مردد و مبهم باشد که داخل کدام

توان مل است، در مورد آن، نمیجی حکم آن مچون آیه درباره

اما چنانچه استثنا را متصل بدانیم، . ک کردبه این آیه تمس

« تجاره عن تراض»به اطالق مفید حصر خواهد بود و با توجه 

ی قراردادهای نوظهور و مشکوک توان با استناد به آیه، همهمی

الصحه را صحیح دانست؛ زیرا مالک صحت معامله، صدق عرفی 

اره تج»تجارت بر مورد عقد است و هرچه از نظر عرف، مصداق 

برخی از . باشد، آن معامله حالل و صحیح است« عن تراض

اگر . فقها نیز معتقدند که آیه در هر صورت، مفید حصر است

استثنا متصل باشد، ظهور در حصر دارد و اگر منفصل باشد، به 

شود؛ چون شارع ی مقامیه، باز حصر استفاده میدلیل قرینه

آنها از اسباب  درصدد بیان اسباب مشروع معامالت و تمایز

باطل و غیرصحیح تملک و تصرف در اموال یکدیگر است؛ در 

غیر این صورت، اهمال صورت گرفته و اهمال مخل به این 

ی شریفه، بیانگر انحصار و تمایز بین مقصود است؛ پس آیه

 (.1412،1/41خویی،)صحیح تملک اموال است اسباب باطل و

شود که تملک اشیا بر به عبارت دیگر، از مفاد آیه استفاده می

است که در « تجاره عن تراض»یک شرط متوقف است و آن 

در نتیجه . عرف تجاری همان انشای عقد و رضایت طرفین است

 . توان گفت که بیمه مهریه مصداق اکل مال به باطل نیستمی

 « المومنون عند شروطهم»روایت . 1-1-1

ردار است مضمون این روایت از چنان شهرت و اعتباری برخو

. گیردی فقهی مورد استناد فقیهان قرار میکه به صورت قاعده

در اعتبار سندی این مضمون جای هیچ خدشه ای نیست و 

مورد وثوق و اطمینان  (ع)و امامان ( ص)صدور آن از پیامبر 

 (. 1421،2/232،ای؛ مراغه1162،1/100نراقی،)است

اند مل کردهخر به مضمون این روایت عأفقهای متقدم و مت

از مفاد حدیث چنین . اندکردهو در فتاوای خود به آن استناد 

آید که بر هر مسلمانی واجب است که به التزامات، میبر

تعهدات و شروط خود حتما پایبند باشد و اگر در مورد کاری، 

  .برای کسی انشای تعهد و التزام کنند، باید به آن عمل کرد

ث، لزوم وفای به شرط است مقتضای عموم مذکور در حدی

شود و به او و هرآنچه را انسان برای دیگری ملتزم و متعهد می

دهد، الزم است انجام دهد و به آن وفا کند؛ خواه وعده می

 -47، هماننراقی،)شروط ابتدایی یا شروط ضمن عقد باشد

این روایت از جمله روایاتی است که برای صحت عقود (. 44

روایت از . بر آنها استدالل شده است( ریهی مهبیمه)غیرمعین 

ی فقهی مورد نظر سند شهرت دارد، پس به صورت یک قاعده

 (. 1136،1/220موسوی بجنوردی،)استناد قرار گرفته است

استدالل این قاعده »: فرمایدشیخ انصاری در این مورد می

را مطلق الزام و التزام  مبتنی بر این است که شرط

در این صورت حدیث بر وجوب (. 1420،1/23انصاری،)«بدانیم

کند که اشخاص در عمل به تمامی عقود و شروطی داللت می

کنند و عقد بیمه از مصادیق عقود عرفی هر زمانی منعقد می

روری به مفاد آن بر اساس حدیث نبوی ضاست، لذا التزام 
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سرانجام، (. 127 -1176،122برهانیان و نقیبی،)خواهد بود

اند، یعنی که در باب عقود و تعهدات و ضمانت ها وارد شدهاین

ی آنها بحث کردیم، این قراردادها را آیات و روایاتی که درباره

 . گیرندنیز در بر می

 ی مهریه در قالب عقود معینمشروعیت بیمه .1-2

 و ضمانمهریه بیمه . 1-2-1

ده و را با عقد ضمان مقایسه نمو مهریه ای از فقها بیمهعده

در ضمان دین که . انددر نتیجه به مشروعیت آن نظر داده

ای کند، خصوصیات آن به گونهضامن از مدیون ضمانت می

توان آن را با بیمه مقایسه نمود، اما در ضمان عین است که نمی

گردد و مغصوب یا غیر مغصوب که شخص ضامن عین مال می

ی مالی را همچنین در ضمان عهده و ضمان درک که اگر شخص

از اینکه مال مستحق للغیر باشد نگران خریداری نماید ولی 

نماید که اگر مال مستحق است و شخص ثالثی ضمانت می

باشد، للغیر درآید وی ضامن پرداخت پول آن به خریدار می

اند که مودهفر( ره)امام خمینی  .شودخصوصیات بیمه دیده می

آزار بی)بوده باشدضمان  واند یکی از شقوقتعقد بیمه می

آیت اهلل شیخ حسین حلی نیز قرارداد (. 1162،4/216شیرازی، 

. (1404،24حلی،)اندبیمه را قابل انطباق با عقد ضمان دانسته

دانان مصر قرارداد شیخ محمد ابو زهره یکی از علما و حقوق

بیمه اتومبیل را با ضمان مقایسه کرده و آن را عقدی مشروع 

ی اتومبیل به منظور ظر وی قرارداد بیمهبه ن .دانسته است

ضمانت جبران خسارت است و اشکالی 

 (. 1173،20الدسوقی،)ندارد

آیت اهلل سید محمد مفتی الشیعه معتقد است که بیمه بر 

 : دو نوع است

بندد که مبلغ معینی به که شخص پیمان مییکی آن

شخص یا شرکت معینی بدون عوض بدهد و آن شخص یا 

-ورت ورود خسارت بر خانه یا ماشین یا تجارتشرکت در ص
این قسم از بیمه . ، خسارت وارده بر او را جبران نماید...خانه یا

طور که ضمانت از توان داخل عقد ضمان کرد و همانرا می

که باشد ولو آناز اعیان نیز جایز میدیون جایز است ضمانت 

ی از یکمهریه پس عقد بیمه  .اعیان در نزد صاحبش باشد

که مضمون له مبلغ مشروط بر این ؛مصادیق عقد ضمان است

نوع دوم بیمه آن . معینی را در هر سال یا هرماه پرداخت کند

است که جماعتی از صاحبان سرمایه صندوق تعاونی مشترک 

شود که اگر خسارت معینی کنند و قرار بر این میتاسیس می

ارت وارده بر بر یکی از اعضا وارد شود، شرکای صندوق، خس

این بیمه را عالوه بر . دیده را بپردازند و جبران نمایندعضو زیان

و یا داخل در عقد توان از عقود مستقله تلقی نمود که میاین

عرفانی، )شود داخل در عقد ضمان هم نمودصلح کرد، می

1131،117.) 

 و جعالهمهریه بیمه . 1-2-2

جعاله عبارت  قانون مدنی ایران 461ی طبق تعریف ماده

است از التزام شخص به ادای اجرتی معلوم در مقابل عملی اعم 

 .که طرف معین باشد یا غیرمعیناز این

بعضی از فقها معتقدند که در جعاله احتیاج به قبول نیست 

و صاحب شرایع جعاله را در باب ایقاعات مورد بحث قرار داده 

 (. 1196،2/111محقق حلی،)است

که بیمه عقدی است که طرفین خود را ملزم با توجه به این

ای از فقها آن را از کنند عدهبه پرداخت مالی به طرف دیگر می

آیت اهلل سید محسن حکیم از فقهای  .اندمصادیق جعاله دانسته

ا در بحث مربوط به جعاله مطرح مشهور شیعه قرارداد بیمه ر

یه را نیز در نتیجه بیمه کردن مهر(. 2/42:[تابی]حکیم،)کردند

 . توان در قالب قرارداد جعاله توجیه نمودمی

 و صلحمهریه بیمه . 1-2-1

ای از فقها بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق نموده عده

آنان معتقدند که در عقد بیمه، . اندو به مشروعیت آن نظر داده

پردازد و مبلغی گذار میای که بیمهطرفین در مورد حق بیمه

گیرد که ر در صورت وقوع خسارت بر عهده میگکه بیمه

که عقد با توجه به این. نمایندمصالحه می کند با یکدیگرپرداخت

صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در 

آن شرط نیست به همین جهت در مقایسه صلح اشکال جهل 

از  .مطرح نخواهد شدشود به عوض که در مورد بیمه وارد می

ت بوده هی تشریع عقد صلح در اسالم بدان جدیگر فلسفهطرف 

که مردم بتوانند هر معامله یا قراردادی را که در قالب عقود 

تحت عنوان صلح انجام دهند و با توجه به  ،گیردمعین قرار نمی

توان عقد بیمه را که در عقود معین ی تشریع میهمین فلسفه
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با عقد صلح  ه استثتعریف نشده و یکی از عقود مستحد

آیت اهلل گلپایگانی، بیمه را منطبق با  .مقایسه و تطبیق کرد

صلح دانسته و معتقدند اگر کسی مبلغی به شرکت بیمه، صلح 

نموده و شرط کند که در صورت ورود خسارت بر جان یا مال 

یا ماشین یا منزل او، شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت 

آور بعید نیست و الزام وارده اقدام نماید صحت چنین صلحی

آیت اهلل محمد حسن مرعشی (. 1162،477گلپایگانی، )باشدمی

 (. 1149،402مرعشی، )اندمه را از مصادیق صلح دانستهعقد بی

به نظر آیت اهلل شیخ حسین حلی قرارداد بیمه با عقد صلح به 

توان احکام آن را شرط تحمل خسارت قابل تطبیق است و می

پس بیمه (. 1404،19حلی،)جاری ساخت درمورد بیمه نیز

 . توان در قالب عقد صلح توجیه کردمهریه را می

 و عقد حراستمهریه بیمه  .1-2-4

حراست شخص مبلغی به دیگری توان گفت که در عقد می

دهد تا برای او نگهبانی دهد و از او مواظبت نماید و امنیت می

ر بیمه نیز چنین او را در قبال خطرات احتمالی به عهده گیرد د

پردازد که با پرداخت گر میگذار مبلغی به بیمهاست، زیرا بیمه

گذار را در قبال حوادث و بروز خسارت وجه مذکور، امنیت بیمه

دار شود و چون عقد حراست یک عقد مشروع است و عهده

ا عقد بیمه نیز مشروع خواهد بیمه با آن تطبیق دارد لذ

  (.1149،142ای، خامنه)بود

 لزوم رعایت عدالت  -4

لزوم رعایت قاعده عدل و قسط در حق دیگران از اموری 

عدالت امری است که . است که مورد تأیید دین اسالم است

  .عقل، آیات قرآن و روایات بر آن تاکید دارند

 : فرمایدسوره مبارکه نحل می 90خداوند در آیه 

؛ یعنی «القُربیایتاءِ ذِی إنَّ اهللَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ اإلحسانِ وَ»

 . دهدخداوند به دادگری و بخشش به خویشاوندان فرمان می

 : فرمایدسوره حدید می 24همچنین در آیه 

إنّا أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ »

را با ؛ یعنی به راستی ما پیامبران خود «لِیَقوُمَ النّاسُ بِالقِسطِ

دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم 

 . تا مردم به انصاف برخیزند

اَلعَدلُ میزانُ اهللِ فِی األرضِ فَمَن »: فرمود( ص)رسول خدا 

؛ یعنی عدالت «أخَذَه قادَه إلَی الجَنَّه و مَن تَرَکَه ساقَه إلَی النّارِ

ر که آن را دریابد او را به ترازوی خداوند در زمین است، ه

بهشت سوق دهد و هر که آن را رها سازد او را به دوزخ 

 (. 110/ 1409،11حرعاملی، )کشاند

هنگامی که فتوای ( ع)والد، امام صادق در صحیحه ابی

قَضی عَلَیهِ أبوُحَنیفَه »: ابوحنیفه را مردود دانستند، فرمودند

   (.244/ 11: همان)«بِالجورِ وَ الظُّلمِ

حانَه لَ میزانُ اهللِ، سُبْالعَدْ اِنًّ»: فرمایدمی( ع)امام علی 

ه فی میزانِه قِ وَ نَصَبَه لِاقامَه الحَقِّ، فَالتُخالِفْذی وَضَعَه فِی الخَلْالًّ

؛ یعنی عدالت میزان خدای پاک است، «طانِهه فی سُلْو التُعارِضْ

آن را برای  ترازویی که خداوند آن را در میان مردم قرار داد و

بنابراین با خدا در میزان او . برپاداشتن حق قرار داده است

کلینی، )مخالفت مکن و با او در سلطنت به معارضه برنخیز

1177، 1 /467) 

اصولیان شیعی و معتزلی . عقل نیز بر این امر گواهی دارد

به حسن و قبح عقلی ملتزم هستند و بارزترین مصداق آن را 

ند و ادراک یا حکم عقل را در این زمینه دانعدل و ظلم می

اند؛ بدین معنا که عقل بدون استمداد از امری استقاللی دانسته

بنابراین (. 161/ 2: 1173مظفر، )مر داللت داردشرع به این ا

قاعده عدالت و لزوم رعایت آن در جمیع رفتارهای مالی و 

، در مسئله جبران ارزش پول. باشداقتصادی امری مسلّم می

 . امکان تحقق عدالت وجود دارد

رود، وقتی از عدالت به عنوان یک قاعده فقهی سخن می

منظور اینست که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است؛ 

بدین معنا که عدالت، میزان و معیاری برای فقاهت و استنباط 

است و تمامی برداشتهای فقهی و فتاوی باید با آن سنجیده 

 . شود

: هری در تبیین قاعده بودن عدالت گقته استشهید مط

اصل عدالت از مقیاسهای اسالم است که باید چه چیزی بر او »

عدالت در سلسله علل احکام است و نه در . شودمنطبق می

سلسله معلوالت، نه این است که آنچه دین گفت، عدل است، 

(. 14 ،1409مطهری، )«گویدبلکه آنچه عدل است دین می

اگر ثابت شود که عدل »: فرمایندجای دیگر می همچنین در
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کند که فالن قانون باید چنین باشد، نه چنان، اگر ایجاب می

: چنان باشد، ظلم است، خالف عدالت است، ناچار باید بگوییم

 (. 1144،124مطهری، )«حکم شرع همین است

مواردی وجود دارد که بسیاری از فقیهان بر اساس قاعده 

از جمله صاحب جواهر در مسأله ارش، . اندعدالت حکم کرده

گذاری اختالف کنند، فرموده آنگاه که اهل خبره در قیمت

مقتضای عدالت که دربردارنده حق خریدار و فروشنده »: است

               «باشد، آنست که آراء اهل خبره جمع شود و نسبت گیری شود

ست که شیخ انصاری براین عقیده ا(. 294/ 1192،21نجفی،)

اگر عین مثل متعذر شد، مالک باید مطالبه قیمت کند؛ چراکه 

منع مالک از حقش ظلم است و ملزم کردن ضامن به ادای مثل 

نارواست؛ چراکه میسور نیست و جمع بین دو حق آنست که 

 (. 169 /1134،2انصاری، )قیمت عین پرداخت گردد

ه آن بنابراین قاعده عدالت از اصول کلی است که در فقه ب

شود و شارع احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل استناد می

کرده است و در مواردی شناخت بشر از عدالت را معیاری 

اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است که این موارد در 

ند و شارع آن را ردع جایی است که عرف، حکمی را عدل بدا

ین اصول کلی با وجود ا(. 99: 1191ی،باقر)نکرده باشد

احتیاجی به بیان شارع در حکم هر چیزی و به صورت موردی 

و خاص نیست و ذکر مواردی در کتاب و روایات جنبه مصداقی 

در نتیجه . داشته و در مقام حصر حکم به موارد یاد شده نیست

 .بیمه مهریه مقتضای عدالت است

 گیری نتیجه -4

ا، تابع قواعد قرارداد بیمه مهریه، همچون سایر قرارداده

-عمومی قراردادها بوده و سازگار با موازین فقهی و حقوقی می
حکم به صحت و مشروعیت قرارداد بیمه مهریه، از طریق . باشد

تجاره »و « اوفوا بالعقود»عمومات و اطالقات ادله همانند آیات 

الناس »و « المومنون عند شروطهم»و روایات « عن تراض

مچنین تطبیق این قرارداد با قواعد و ه« مسلطون علی اموالهم

به آن اشاره شده و مقایسه  190عمومی قراردادها که در ماده 

آن با عقود معین فقهی همانند ضمان، صلح، جعاله، حراست و 

در نتیجه قرارداد بیمه مهریه، با هیچ . صورت گرفته است.... 

 .مانع شرعی وحقوقی مواجه نیست
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