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دانشجویان گرامی: سالم ،لطفا جھت معرفی وبالگ خود در قسمت "نظر بدھید" وبالگ باال یکی از نوشته ھا ،نظر بگذارید

وحتما آدرس وبالگ خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید. باتشکر دکتر داود محّمدی" .

مقاله:مباني فرهنگي بیمه در اسالم

| نظر دھید 

 

1ـ بیمه و تدبیر

تدبیر در معیشت و زندگي، يكي از عوامل موفقیت انسان به شمار مي رود. 2 برخي افراد به دلیل اعتقادات مذھبي خاص از

امور دنیايي خويش غافل شده، مراتب را برعھده قضا و قدر مي گذارند و نقش تدبیر را ضعیف قلمداد مي كنند. برخي نیز بر اثر

كج انديشي تنھا به امور آخرت مي پردازند و رسیدگي به امور دنیا را غیرموجه مي شمارند و دين را تنھا متكفل امور آخرتي

مي دانند. امام صادق(ع) در نفي اين گونه عقايد مي فرمايد : «لیس منا من ترك دنیاه الخرته و ال آخرته لدنیاه» (ھر كس دنیاي

خود را به خاطر آخرت و يا آخرت را به خاطر دنیاي خود ترك نمايد از ما نیست.) و ھمچنین از حضرت علي(ع) نقل شده است

كه : براي دنیاي خود چنان (تدبیر و) كار كن كه گويي ھمیشه زنده اي و براي آخرت خود چنان كن كه گويي فردا وقت مردن تو

است. 3

انسان مؤمن از خداوند درخواست زندگي نیكو دارد كه در آن ھمه نیازھاي معیشتي او فراھم گردد. مسكن و لباس و تغذيه

مناسب و كافي از ضروريات زندگي است4 و براساس تعالیم اسالمي داشتن يك زندگي، كه در آن نان و آب5، لباس و پوشاك،

مسكن و وسايل رفاھي ھر فرد به قدر كفايت مھیا باشد، از اھداف عالي حكومت اسالمي است. 6

خداوند از نعمت ھايي چون انگور، زيتون، خرما ومیوه ھاي مختلف7 و گوشت ھاي تازه دريايي8 و شیر چھارپايان9 و عسل

زنبورھا10 مثال زده و آن ھا را براي استفاده در اختیار انسان قرار داده است. 11

در روايات نیز از نان12، گوشت، شیر13، انواع میوه ھا، سیزيجات، دانه ھاي گیاھي، عسل14، روغن زيتون15 و ... به عنوان

وسايل تأمین و ازدياد قوه16 جسماني ياد شده و سفارش شده است كه انسان مؤمن و متمكن بايستي اين غذاھا را براي

خود و عیالش تھیه نمايد. 17

عالوه بر آن بايستي از امكانات الزم براي پذيرايي از مھمان18 و مسكن مناسب19 و ھزينه ھاي الزم براي آرايش و زينت20

برخوردار باشد. و يك زندگي مطلوب از نظر ائمه (علي) آن است كه رفاه و آسايش در آن موجود باشد.

چنان كه امام باقر(ع) مي فرمايد، «اسَئُلَك الّلُھمَّ الرَّفاِھیَّه في َمعیَشتي ما َابَقیَتني» خداوندا رفاه و آسايش در زندگي را تا

زماني كه زنده ام نصیب من بساز. 21)

سفارش آيات و روايات به استفاده از مواھب و نعمت ھاي الھي، تأمینم مسكن براي خانواده و فراھم نمودن وسايل رفاھي

در حد كفايت (بدون اسراف)، نشان  مي دھد كه دين مبین اسالم درصدد ايجاد جامعه اي متشكل از افرادي متدين و ھمراه با

سالمت جسمي و رواني است و در ھمین راستا عالوه بر تعیین وظیفه براي مسؤوالن جامعه به وظايف فردي اشخاص نیز

توجه ويژه مبذول داشته است.

 

1-1ـ تدبیر در زندگي فردي

در اين جا به چند مورد از تذكرات و رھنمودھاي ائمه (ع) در مورد به كار بستن تدبیر در امور اقتصادي اشاره مي  كنیم :

ـ ھرگاه خداوند نسبت به بنده خود اراده خیر داشته باشد، به او میانه روي و تدبیر نیكو الھام مي كند و از تدبیر بد و اسراف او

را دور مي سازد.22

ـ آفت (امور) زندگي، تدبیر بد است. 23

ـ تدبیر بد كلید فقر است. 24

ـ از فقر بر امت خود ھراسي ندارم، اما بر آن ھا از سوء تدبیر ھراسناكم.25

از اين روايات به خوبي مشھود است كه بسیاري از موارد ھالكت انسان ھا و نابساماني ھايي كه در زندگي فردي اشخاص

ايجاد مي شود به دلیل تدبیر بد خود آن ھاست، و حتي خداوند ھم به دعاي آنان توجھي نمي كند و در ھمین زمینه سخن امام

صادق (ع) بسیار بامعنا است كه مي فرمايد :  اگر كسي سي يا چھل ھزار (دينار يا درھم) داشته باشد و ھمه را در راه

صحیحي خرج كند به طوري كه تھي دست شود يكي از آن سه نفري خواھد بود كه دعايشان مستجاب نمي گردد. راوي

مي گويد : قربانت گردم آن ھا كیستند؟ فرمود : اول مردي كه مالي را كه خداوند به او عطا كرده خرج كند و بگويد  خدايا به من
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مي گويد : قربانت گردم آن ھا كیستند؟ فرمود : اول مردي كه مالي را كه خداوند به او عطا كرده خرج كند و بگويد  خدايا به من

روزي بده، جواب آمد مگر روزي تو را ندادم؟ دوم مردي كه (به دلیل بدي ھمسر) به او ستم كند و نفرين نمايد. خداوند

مي فرمايد : «مگر طالق او را به دست تو ندادم؟» سوم مردي كه در خانه بنشیند و دعا كند كه خدايا روزي مرا برسان خطاب

شود مگر راه تحصیل روزي را در اختیارت نگذاشتم؟26

 

1-2ـ تدبیر در زندگي از ديدگاه برخي دانشمندان

ابوعلي سینا معتقد است كه براي مرد بھترين زيبايي آن است كه تأمین معیشت خود را از راھي بطلبد كه به اصول عفت و

رفق نزديك تر و از حرص و طمع آشكار دور باشد و درآمد خود را به سه بخش تقسیم نمايد : بخش اول را به مصرف شخصي،

بخش دوم را پس انداز و بخش سوم را به انفاق و مصارف عام اختصاص دھد.27

ھمچنین خواجه نصیرالدين طوسي در اين زمینه مي گويد : اكتساب مال به تدبیر منوط است و عاقل بايستي از پس انداز و

ذخیره اموال و اقوات غافل نباشد و در موقع خرج و انفاق كردن از اسراف بپرھیزد و ازسوء تعبیر احتراز نمايد. يعني چنان

نباشد كه برخي اوقات بیش از حد معمول و بعضي اوقات كمتر خرج نمايد.28 در كتاب «نفائس الفنون في عرايس العیون»

آمده است كه حفظ مال به سه شرط صورت پذيرد : اول آن كه خرج كمتر از دخل يا مساوي او بود؛ دوم آن كه در چیزي كه تمیز

آن معتذر باشد، ھمچون ملكي كه از عمارات آن قاصر ماند يا جوھري كه راغب آن كمتر اتفاق افتد، صرف نكند؛ سوم آن كه

رواج كار طلبد و سود اندك را چون متواتر باشد، بر منافع بسیار كه بر سبیل اتفاق بود اختیار كند.

و عاقل بايد از ادخار (ذخیره نمودن) اقوات و اموال غافل نباشد تا در اوقات ضرورت و تعذر اكتساب مانند قحط و نكبات و ايام

امراض و آفات صرف كند. 29

 

1-3ـ آثار فقدان آينده نگري

داشتن ھدف و تالش براي آينده بھتر را آينده نگري گويند. فقدان آينده نگري باعث ايجاد فقر مي شود و از ھدايت نیروھا و

امكانات ھرچند اندك به سوي آينده بھتر جلوگیري مي كند.

متأسفانه در جھان سوم آينده نگري جاي خود را باز نكرده و مردم تنھا به امروز مي انديشند و فردا را از ياد مي برند. وقتي

آينده نگري در جامعه به صورت يك فرھنگ در نیايد، نیازمندي ھاي امروز، آينده و منابع را نابود مي كند، چرا كه چنین ملتي

سرمايه گذاري صحیح نمي كند، نظم و انضباط اجتماعي ندارد، فرصت ھا را از دست مي دھد، مصرف كننده مي شود، در كارھا

به درستي انديشه نمي كند و رفاه زودگذر را بر سرمايه گذاري درازمدت ترجیح مي دھد. 30

 

1-3-1ـ تقدير معیشت در روايات

مفھوم تقدير معیشت ھمان اندازه قرار دادن و تدير نمودن در امور معیشت (زندگي) است. در روايات آمده است كه امور

شخص مسلمان بدون تفقه در دين و تقدير بر معیشت و صبر بر مشكالت اصالح نخواھد شد. 31

با درنظر گرفتن ھمه رواياتي32 كه در اين زمینه وارد شده درمي يابیم كه معیار تقدير معیشت نسبت به زمان ھا و شرايط

مختلف تغییرپذير است.به طور مثال، زماني در شھر مدينه عرضه گندم كم شد و قیمت آن باال رفت.معتب، خدمتكار حضر امام

صادق(ع) چنین نقل مي كند : حضرت از من پرسیدند : اي معتب چقدر ذخیره گندم داريم؟

ـ گفتم آن قدر ھست كه ماه ھاي زيادي ما را كفايت مي كند.

ـ آن را خارج نما!

ـ يا بن رسول اهللا (ص) در مدينه طعامي وجود ندارد.

ـ آن ھا را بفروش!

بعد از آنكه آنھا را فروختم، حضرت فرمود :

روزبه روز گندم بخر و غذاھاي خانواده مرا نصف گندم و نصف جو قرار بده. خدا مي داند كه مي توانم غذاي آنان را از گندم تنھا

قرار دھم اما دوست مي دارم كه خداوند ببیند مرا كه تقدير معیشت را به خوبي رعايت مي كنم.33 عالوه بر اين امام صادق

(ع) به كار و اقتصاد تنھا براي رفاه خود نمي انديشید و درصدد پويايي اقتصاد و جامعه بود و از ھمین رو در روايتي از ايشان

آمده است كه راوي (محمد بن عذافر) مي گويد : حضرت به من ھفتصد درھم تحويل داد و فرمود در كاري صرف كن (گرچه)

من نسب به آن ولع و گرفته و صد دينار سود به دست آوردم.روزي در طواف (با حضرت برخورد نموده) و عرضه كردم فدايت

شوم خداوند صد دينار روزي نمود. حضرت فرمود ضمیمه سرمايه كن.34 اين روايت ھا نشان مي دھد كه اندازه قرار دادن براي

دخل و خرج و به كار انداختن سرمايه و ايجاد شغل از مواردي است كه در شرع مقدس اسالم بر آن ھا تأكید گرديده است.

امام (ع) تقدير معیشت را در آن مي بیند كه در زمان كمبود طعام در شھر، قوت عیال خود را مخلوطي از گندم و جو قرار دھد

و طبق روايات ديگر يكي از موارد تقدير معیشت آن است كه مرد از انواع نعمت ھا براي عیالش تھیه نمايد35، اما نكته مھم

تبیین نقش تدبیر در زندگي فرد مسلمان است كه نسبت به كار انداختن سرمايه و دخل و خرج مناسب كوتاھي نكند و در

شرايط مختلف تصمیم مقتضي را بگیرد تا بر اثر سوء تدبیر به ھالكت نرسد.36

1-3-2ـ تدبیر، آينده نگري و حوادث

تدبیر و آينده نگري اقتضا مي كند انسان در مدار زندگي ھرگز از حوادث و خطرھا غافل نباشد. امیرالمؤمنان (ع) مي فرمايد :

«ِلُكلِّ اْمرٍء في ماِلِه َشريكاِن َاْلمواِرُث َواْلُحواِدُث»37 وارث و حوادث روزگار دو شريك در اموال و زندگي ھر شخص مي باشند و

اگر او بتواند با حسن تدبیر چنان كند كه بار ھزينه حوادث كم گردد و در حقیقت از يك خسارت غیرقابل برنامه ريزي جلوگیري

كند، از موارد حسن تدبیر به شمار مي آيد.

در اين زمینه سخن مقام معظم رھبري (مدظله العالي) بسیار جالب است كه مي فرمايد :

طبیعي است كه حوادث ھمیشه در كمین اشخاص است. در كمین عمرھا (در كمین) زندگي ھاي آرام و سالم و ھم در كمین

فعالیت ھاي اقتصادي  تجاري است. كسي نمي تواند اين طور فرض كند كه در ھر شرايطي كه كشور باشد با ھر نظمي و با

ھر دقتي در اداره امور، حادثه اي پیش نخواھد آمد. حادثه براي كشتي، تجارت خانه، اشخاص و وسیله نقلیه پیش

مي آيد.بیمه اين خصوصیت را دارد. اگر چه براي بیمه گذار يك خرجي دارد، اما اين بیمه گذار در واقع با يك خرج قابل برنامه ريزي

از خسارت غیرقابل برنامه ريزي جلوگیري مي كند. نكته اساسي در كار بیمه اين است كه آن چه حوادث به ما تحمیل مي كنند

حوادث محاسبه نشده است، خسارت ھايي است كه گاه يك زندگي را به خاك سیاه مي نشاند. ما وقتي خرج مي كنیم و

بیمه گر را وادار مي نمايیم كه از ما حمايت كند در واقع يك ھزينه قابل محاسبه و قابل پیش بیني را كه تدريجي ھم گرفته

خواھد شد خرج مي كنیم به بھاي اينكه دچار  يك حادثه غیرقابل محاسبه و دفعي نشويم و اين يك مسئله عقاليي و چیز

بسیار خوبي است. 38

 

1-3-3ـ بیمه و آينده نگري
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مسئولیت زاده توانایی نیست ،
زاده آگاھی است و زاده انسان

بودن. 

...

1-3-3ـ بیمه و آينده نگري

انسان در راستاي تالش براي بقاي خود به آينده مي انديشد. تالش براي تأمین فرزندان و فراھم ساختن آينده اي بھتر يكي از

انتخاب ھاي انسان آينده نگر است. انسان آينده نگر تالشگر و پركوشش است و از ھرگونه سستي و تن پروري خود را دور نگه

مي دارد.

او براي چاره جويي پیش از وقوع حوادث تالش مي كند و مي داند كه در مال او حوادث نیز شريك خواھند بود.39 لذا سعي

مي كند با تدبیر به گونه اي عمل نمايد كه بار حوادث را با كمك ھمنوعان و يا با پس انداز تدريجي قابل تحمل نمايد و موجبات

اختالل فكري را براي خود و خانواده از بین ببرد.

اگر آينده نگري انسان با پس انداز مالي عینیت پیدا كند و با عضويت در سازمان ھاي تشكل يافته اي چون بیمه، به توزيع

خسارت ھاي احتمالي بپردازد در حقیقت به تدبیري راه گشا دست يازيده است؛ چرا كه انسان ھمیشه براي مصون ماندن از

حوادث به ھمكاري ھاي جمعي روي آورده و آن را بھترين راه براي درامان ماندن خود از خطرات احتمالي دانسته است.

 

1-4ـ بیمه و عزت نفس

عزت به معناي چیرگي، قوت و ارجمندي و عزيزي40 آمده است و در اصل به معناي حالتي است كه انسان را مقاوم و

شكست ناپذير مي سازد.41

عزت نفس يكي از نیازھاي اساسي رواني فرد است و نقش بسیار تعیین كننده اي در سالمت، سعادت و پیشرفت ھر فرد و

ملتي دارد و عبارت از درجه تصويب، تأيید، پذيرش و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خويشتن احساس مي كند.42

شخص با ايمان عزيز است و خداوند عزت را مخصوص خود و رسول خود و مؤمنان قرار داده است.43 امام صادق (ع)

مي فرمايد : خداوند تمام كارھاي شخص با ايمانم را به خود او واگذار كرده و به او اجازه نداده است كه ذلیل شود.44 از

مھم ترين عوامل ايجاد ذلت براي انسان، ابراز نیاز به ديگران است45 و ھرگاه انسان بتواند اسبابي را فراھم كند كه در مواقع

بروز مشكالت و مصیبت ھا به ديگران وابسته نشود و از تكیه كردن به ديگران اجتناب كند عزت خود را حفظ نموده است، چنان

كه امام صادق(ع) مي فرمايد :

«درخواست نیاز از مردم، موجب از بین رفتن عزت و حیا مي شود ويأس از آن چه در نزد مردم است براي مؤمن مايه عزت

است.»46 زراره مي گويد مردي به حضور امام صادق(ع) رسید و عرض كرد : يا بن رسول اهللا دستم سالم نیست و نمي توانم با

آن خوب كار كنم و سرمايه اي ھم ندارم كه با آن كاسبي كنم و فردي محروم و مستمندم. امام(ع) فرمود : كار كن و روي

سرت بار بگذار و ببر و از مردم بي نیاز باشد. 47

 

1-4-1ـ عزت نفس و تأمین اجتماعي

يكي از بھترين راھكارھاي اسالم براي حفظ عزت نفس افراد جامعه اسالمي فراھم آوردن زمینه ھمكاري ھاي اجتماعي و

تقويت روح برادري است.

در قرآن و روايات به مفاھیم بسیاري چون تعاون، جماعت، اجتماع، جمع، اجماع، شور، مؤدت، اخوت، مواسات، وحدت، اتحاد،

احّب سالم، واليت و الفت امر شده و مورد تأكید قرار گرفته اند. اين ھا و موارد بسیار ديگري در منابع اسالمي نشان مي دھد

كه در يك جامعه ديني افراد برادر يكديگر محسوب مي شوند48 و اين ھمبستگي باعث سعادتمندي افراد آن  جامعه مي شود

چرا كه ھر مسلماني در عمق دل خود آرزومند سعادت ھمه مردم است.49 در چنین اجتماعي مردم مشكالت ديگران را

مشكل خود تلقي مي كنند.50

سیاست اسالم در امور اجتماعي چنان است كه در میان آدمیان روح صمیمیت و احساس وحدت پديد آيد و انسان ھا حفاظت

از ديگران را ھمانند حفاظت از جان خود به حساب مي آورند و در برابر منافع جمعي از خود گذشت و فداكاري كنند. 51

ھركس براي جامعه كار مي كند از حق حمايت آن جامعه نیز برخوردار است.52 ھم چنان كه فردا با كار خويش نیازي از نیازھاي

اجتماعي را برطرف مي كند در زماني كه او نیازمند مي گردد جامعه مي تواند (و بايد) در قالب سازمان ھاي خدمات اجتماعي

به او كمك كند.

تأمین اجتماعي، فعالیت سازمان يافته اي است كه كمك به سازش و تطابق متقابل افراد و محیط آن ھا را ھدف قرار مي دھد53

و اھداف آن تأمین احتیاجات و رفع مشكالت افراد جامعه مي باشد.

نگرش دين اسالم آن است كه مردم عیال حكومت ھستند54 و دولت اسالمي بايستي ھمه آحاد مردم را در حمايت خود

بگیرد و در موقع نیازمندي آنان را تنھا نگذاشته تا عزت و احترام آنان حفظ گردد و اين مھم تنھا با ايجاد تشكیالت و

سازمان ھاي مربوط به آن قابل تحقق است.

1-4-2ـ بیمه و پیشگیري از خسارت معنوي

به طور خالصه مي توان گفت تأمین و حفظ عزت نفس به دو عامل فردي و اجتماعي محتاج است؛ به لحاظ فردي خداوند

اسباب و وسیله عزت نفس چون تقواي الھي، يأس از دارايي ھاي مردم، به كارگیري تدبیر در زندگي، قناعت و ... را در اختیار

خود انسان قرار داده55 و او مي بايست براي حفظ احترام و عزت خويش اقدام نمايد و خود را ذلیل نكند. اما از لحاظ اجتماعي

ايجاد بسترھاي الزم ھمراه با برنامه ريزي ھاي صحیح كارگزاران نظام اسالمي مانند تأسیس مؤسسات خدماتي نظیر بیمه و

... جھت حفظ عزت و شرافت انساني افراد ضروري  است.

بیمه مي تواند با پرداخت به موقع خسارت به بیمه گذاران، آنان را ھم در جبران خسارت ھاي مادي و ھم خسارت ھاي معنوي

ياري كند. ھرگاه به انسان خسارت عمده اي از جھت بروز حوادث وارد آيد دغدغه فرد خسارت ديده از دو بعد قابل بررسي

است.ابتدا شخص خسارت ديده درصدد جبران خسارت مادي برمي آيد و در مرحله بعد چون عزت و شخصیت او نیز در معرض

خسارت معنوي قرار مي گیرد و اگر ھمكاري ھاي جمعي در قالب سازمان ھا و تشكل ھايي چون بیمه بتواند كمك ھاي

ھم نوعان را به صورت آبرومندانه اي در اختیار او قرار دھد، عالوه بر جبران زيان مادي از خسارت معنوي نیز به شخصیت او

جلوگیري شده  عزت و احترامش حفظ مي گردد.

 

1-5ـ بیمه و آرامش خاطر

زندگي پديده اي چندبعدي است كه سنجش آن با معیار واحد ناممكن مي نمايد. براي شناخت زندگي افراد جوامع عالوه بر

به كارگیري شاخصه ھايي چون سیستم تغذيه، اشتغال، امنیت و برنامه ھاي مختلف ديگر مي بايست به حفظ سالمت رواني و

جسماني آنان نیز توجه خاصي مبذول داشت.

محیط آرام موجب آرامش خاطر انسان مي گردد كه الزمه  ايجاد چنین محیطي مبارزه با عوامل مخرب است و موجد آلودگي

روان مي باشد.

Tehran, Iran :وضعیت ھواي
فردا: 

 C°17 : كمینه دما
بیشینه دما = °28

پس فردا :
 C°18 : كمینه دما
بیشینه دما: °28

وضعیت آب و ھوا

http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?Code=848008
http://parsskin.com/
http://parsskin.com/random-text
http://parsskin.com/random-text/shariati
http://www.night-skin.com/tools/weather
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روان مي باشد.

 

1-5-1ـ تأمین اجتماعي امنیت و خطر

در دنیاي پیشرفته امروزي مسأله تأمین اجتماعي چنان جاي خود را در جامعه و زندگي فردي انسان ھا باز كرده است كه

جامعه بدون آن دچار مشكالت فراواني مي گردد و افراد نیز در صورت محرومیت از اين حقوق نگران مي شوند. تأمین اجتماعي

در دنیاي امروز به صورت «بیمه» نمود پیدا كرده است و ھمه ابعاد زندگي انساني را تحت پوشش قرار داده است.56

نیاز به امنیت، يكي از برجسته ترين نیازھا شمرده شده است. نیازھاي رواني، ھمانند نیازھاي مادي و جسماني در زندگي

فرد ھمواره نقش تعیین كننده اي دارند. انسان از ھمان بدو كودكي به امنیت عاطفي نیاز دارد و اين احساس ابتدايي، درمحیط

عاطفي آرام در آغوش مادر از مرحله شیرخوارگي شروع و در سراسر زندگي انسان به موازات رشد او، گسترش مي يابد.

از آغاز خلقت انسان، امنیت خواسته او بوده است و ھمواره در جستجوي تأمین نیازھاي جسمي، فكري و رواني اجتماعي

و فردي خود برآمده است. بسیاري از نھادھاي اجتماعي چون شھر، دولت، قانون و حقوق و دستگاه ھاي قضايي به منظور

ايجاد امنیت فردي و اجتماعي شكل گرفته اند.57

به طور كلي مي توان نیازھا و احتیاجات انسان را به دو دسته تقسیم نمود و ھرگاه احتیاجات اولیه او مانند آب، غذا و ... تأمین

گردد، نیازھاي دسته دوم او كه ھمان نیاز به امنیت و آسايش خاطر است بروز مي كند. در واقع آن ھا احتیاج دارند در دنیايي

زندگي كنند كه امور منظم و مرتب بوده و بتوانند امور آينده خود را تا اندازه اي پیش بیني كنند و از اين طريق احساس امنیت و

آسايش خاطر كنند.58

امنیت مادي و اقتصادي به طور عامل، زمینه ساز امنیت فكري و روحي است، زير اختالل و نامتعادل شدن جنبه ھاي مادي در

زندگي باعث ناامني فكري مي شود. از اين رو افرادي كه از نظر درآمد داراي شغل مطمئني ھستند و از كار و حرفه متناسب

و منزلت اجتماعي برخوردارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي آينده خود را تضمین شده مي بینند در زندگي خود از آرامش

فكري بیشتري بھره مندند.59 در ھمین ارتباط سخن گھربار پیامبر اكرم(ص) بسیار زيباست كه فرموده اند : «ان النفس اذا

احرزت قوتھا استقرت». (ھرگاه مايحتاج زندگي انسان تأمین گردد نفس او آرامش مي گیرد.)60 از امام رضا(ع) نیز دو حديث

وارد شده است كه خودشان طعام يكسال خود و خانواده را خريداري و نگھداري مي كردند و نیز فرموده اند اگر طعام و قوت

يكسال آماده شود خاطر انسان سبك بار شده و آرامش پیدا مي كند.

در حقیقت بیمه (تأمین اجتماعي) براي تحقق چنین آرامش خاطري به وجود آمده است، ھمان گونه كه در تعريف بیمه آمده

است : بیمه ايجاد صندوق ذخیره اي است كه از پرداخت مبالغي جزيي (به صورت گسترده) ايجاد مي شود و ھدف آن اطمینان

(خاطر) بخشیدن به انسان ھايي است كه دچار خسارت ھا و يا آسیب ھاي احتمالي در تجارت و مسافرت و ... مي شوند.61

بیمه يك نوع قرارداد بین بیمه گذار و  بیمه گر است كه بیمه گر بتواند خطرات احتمالي را كه متوجه بیمه شونده مي شود جبران

كرده و تضمین نمايد. بنابراين بیمه (تأمین) به معناي نوعي امنیت (خاطر) در مقابل كمرشكن و پرآسیب زندگي است.62

بیمه ھمچنین براي رونق اقتصادي، امنیت بخشیدن به فعالیت ھاي بازرگاني و صنعتي و آسودگي خاطر آحاد مردم ضعیف 

پديده اي مطلوب است.63

مي توان گفت آرامش رواني انسان نتیجه احراز دو عامل دروني و بیروني است؛ عامل دروني ھمان ايمان، قناعت، تقوا و ...

بوده كه ھر چه ايمان قوي تر و تھذيب نفس انسان بیشتر باشد در مبارزه با مشكالت از آرامش بیشتري برخوردار خواھد بود و

عامل بیروني ھم تضمین ھايي چون بیمه است.

 

1-5-2ـ رابطه بیمه و قضا و قدر

در مباني اعتقاد ما آمده است كه بايستي نسبت به اراده و مشیت الھي تسلیم باشیم و در برابر حوادث و دگرگوني ھا صبور

و شكیبا باشیم و اين حوادث ومشكالت جز آزمايش ھاي الھي ھستند. آيا تأكید بر بیمه نمودن افراد منافاتي با موضوع قضا و

قدر و به طور كلي با فرھنگ ديني ما ندارد شھید محمد جواد باھنر در تشريح اين موضوع اظھار مي دارد :

در اعتقادات ما قضا و قدر جزء مباني محسوب مي شوند به اين معنا كه قضاي الھي ھمان حكم قطعي خدا دربارة جريانات و

حوادث، و قدر به معني اندازه گیري آن ھا مي باشد؛ به عبارتي ديگر مشیت و اراده خدا در جامعه، رويداد ھا و حواث زندگي

انسان و دگرگوني ھاي آن حاكم باشد.آيا تأكید بر بیمه نمودن فرد از ھر جھت با فرھنگ ديني ما كه ھمه حوادث به

مشیت ھاي الھي است و بايد تسلیم اراده خدا باشیم منافات دارد؟ آيا با تأكید بر «بیمه» اين عقیده را متزلزل مي كنیم يا نه،

بايد گفت « قضا و قدر معنايش اين است كه اراده خدا حاكم است ولي اين انسان است كه مي تواند مسیر اراده خدا را كشف

كند و از قوانین استفاده كند و اعتماد به اراده الھي و حركت در بستر صحیح علل و عوامل خودش نوعي توكل و نوعي اعتماد

به خداست و وجود بیمه مثل آن است كه يك نفر دنبال كار برود و در عین اينكه مي داند خدا روزي مي دھد، او براي ھر كاري

علت و سببي قرار داده است، اينكه كسي دنبال كار برود تا روزي پیدا كند منافاتي با اعتقادش ندارد و رفتن به دنبال كار يعني

بسیج كردن علل و عواملي كه خدا قرار داده و ھمه اش اراده خداست.64

 

مباني فرھنگي (اجتماعي) بیمه

1ـ بیمه و فقرزدايي

1-1ـ تعريف لغوي و اصطالحي فقر

فقر در لغت به معناي نداري و نداشتن مايحتاج آمده است65 و برخي آن را به معناي وجود حاجت و نداشتن امكانات نیز معنا

كرده اند.66 در روايات فقر به معاني طمع، حرص و آزمندي، جھل و ناداني، حماقت و شدت ناامیدي تفسیر گرديده است.67

 

 

 

1-2ـ عوارض فقر

فقر تراژدي غمناكي است كه روابط عاطفي والدين و فرزندان را متالشي، روح پاك انسان را نابود، كودكان معصوم را محكوم

به مرگ و عقب ماندگي، مادران را گرفتار غم، زندگي خانواده را مبدل به تلخ ترين جوالنگاه مبازه براي كسب معاش و ذھن

كاوشگر انسان را كند و مواجه با خطر و در مجموع ثبات سیاسي ھمیشگي اجتماعي و سالمتي محیطي كره زمین را تھديد

مي كند.68

در كالم معصومین (علیھم السالم)فقر به شدت مورد مذمت قرار گرفته و به دوري گزيدن از آن سفارش شده است.مفاد اين

روايات فقر را موجب ذلت، سرگرداني عقل، ايجادكننده غم و ضعف و سستي در دين، غربت در وطن و ... دانسته اند.69
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روايات فقر را موجب ذلت، سرگرداني عقل، ايجادكننده غم و ضعف و سستي در دين، غربت در وطن و ... دانسته اند.69

حضرت علي (ع) در توصیه به فرزند گرامي خود محمدبن حنفیه مي فرمايد :

يا بني ان اخاف علیك الفقر فاستعذ باهللا منه فان الفقر منقصة للدين مدھشة للعقل داعیه للمقت.70

اي فرزند! از تھیدستي بر تو ھراسناكم! از فقر به خداوند پناه ببر كه ھمانا فقر ديِن انسان را ناقص، عقل را سرگردان و مردم

را با انسان دشمن مي كند.

مفاد روايت نشانگر آن است كه فقر تنھا يك معضل اقتصادي نیست بلكه معنويات انسان و اخالقي اجتماعي او را نیز تحت

تأثیر و تھديد قرار مي دھد.

 

1-3ـ ايجاد روح برادري و ھمبستگي راه مبارزه با فقر

اسالم با مسئله فقر به طور ريشه اي مبارزه كرده است چون منشأ فقر تنھا وجود ظلم و اجحاف و يا نبود يك سیستم صحیح

اقتصادي نیست، بلكه عواملي چون وجود تفاوت ھا در استعدداد ھاي فكري و توانايي جسماني نیز دخالت تام دارند.71 لذا

اسالم با يك برنامه ھمه جانبه به جنگ فقر رفته است.

در بین ھمه راه حل ھاي پیشنھادي اسالم ايجاد روح برادري و ھمبستگي در بین افراد اجتماع از اھمیت ويژه اي برخوردار

است. امام علي (ع) مي فرمايند مؤمنان وقتي در راه خدا با ھم باصفا و مھربان باشند، بسان يك تن خواھند بود كه اگر يكي

از آنان بدنش درد و رنج باشد برادر ديگر در ھمان جا از بدنش احساس درد و رنج مي كند.72

در روايتي ديگر از امام باقر (ع)است كه از ابن ارطاه سؤال كردند :

اي پسر ارطاه برادري (مواسات) در بین شما چگونه است؟

ـ شايسته است.

ـ آيا به گونه اي است كه ھنگام نیاز، يكي از شما دست در جیب برادر ايماني خود كند و نیازمندي ھاي خود را برطرف سازد؟

ـ نه، اين گونه نیست.

ـ اگر چنین بوديد ھرگز نیازمند نمي شديد73 (و فقر ريشه كن مي گرديد.)

انسان ھاي مؤمن با ھمكاري و تقويت روح برادري در بین خود مي تواند معضالت و مشكالت جامعه را يكي پس از ديگري حل

نمايند و مطمئن باشند كه برادري ايماني و دوستي و محبت با يكديگر موجب نجات است.74

 

1-4ـ بیمه ومبارزه با فقر

مؤسسات خدمات اجتماعي نظیر «بیمه» نمادي از ھمكاري ھاي جمعي و راھي براي تقويت روح برادري در جامعه است كه

مي تواند نقش بسیار مھمي در جلوگیري از گسترش فقر و ديگر مشكالت اجتماعي ايفا كند.

در قديم بشر نیازي به وجود چنین مؤسساتي نداشت چرا كه بسیاري از مشكالتش در درون خانواده حل مي شد. البته

بعد ھا با انعقاد پیمان ھايي اين حمايت ھا را محكم نمود.

به طور مثال در بین اعراب قبل اسالم پیام «غرامت بر عاقله»و «ضمان جريره» ديده مي شود كه بعد از ظھور اسالم نیز مورد

تأيید قرار گرفت. اما به نظر مي رسد در عصر حاضر با توجه به گستردگي جامعه شھري ارايه خدمات به صورت (نظر بیمه)

راه حل مناسبي براي رفع اين معضل و مشكالت ديگري مي باشد و ھر چه بر تعداد اين مراكز افزوده گردد اطمینان و آرامش

خاطر افراد جامعه بیشتر مي گردد.75

در واقع وجود احساس خیرخواھي و نوع دوستي در اقشار مختلف اجتماع و احساس سرنوشت مشترك در بین آنان

ونیازمندي آنان به رفع مكرر ھاي محتم، ايجاب مي كند تا مبارزه با اين گونه مشكالت در چھارچوب يك تشكیالت مانند

سازمان ھا وشركت ھاي بیمه ساماندھي گردد.

 

2ـ بیمه و انفاق و احسان

انفاق و معناي عطا كردن وبخشیدن مال و مانند آن در راه خیر مي  باشد.76 انفاق (بخشش و عطا كردن) ھم در مال است و

ھم در غیر آن و به دو شكل واجب و مستحب در قرآن آمده است.77

نیكوكاري بارھا مورد تأكید قرآن كريم قرار گرفته و به اثرات فردي و اجتماعي آن اشاره شده است.

 

3ـ كمك به ھمنوع يكي از ويژگي ھاي بشر

ما در ھمه جوامع بشري با پديده نیكوكاري، كمك به ھمنوع، ايثار، فداكاري، گذشت، بخشندگي و سخاوت روبه رو ھستیم و

دلیلش ھم اين است كه اين نوع رفتار انساني ريشه در فطرت بشر دارد به گونه اي كه اگر انساني ببیند ھمنوعش دچار

مشكل شده به كمكش مي شتابد و نمي تواند تحمل كند كه ديگران در رنج و سختي به سر برند و او احساس آرامش و

آسايش كند. به ھمین دلیل نظام اقتصادي اسالم با توجه به واقعیت اجتماعي بودن بشر انسان ھا را اعضاي يك پیكر مي داند

و پیروانش را به ھمدردي با نیازمندان و ناتوانان سفارش مي كند. امام رضا(ع) درباره ويژگي ھاي پیامبر (ص) چنین مي فرمايد

:

و افضلھم عنده َاَعّمُھْم نصیحَه ِللمسلمین و اعَظُمُھم عنده منزلة احسُنُھْم مواساًه و مواَزرًه»78

برترين افراد نز پیامبر (ص) كسي بود كه خیرخواھي اش به مسلمان فراگیرتر بود و بزرگ ترين مردم نزد وي كسي بود كه در

بخشش مالي و مددرساني بھتر رفتار مي كرد.

گرچه صنعت بیمه به شكل امروزي آن از غرب شروع شده است و مبناي آن ھمكاري براساس منافع متقابل است؛ اما

فرھنگ اسامي ما عالوه بر آن، داراي پشتوانه عظیمي چون تقويت روح برادري ديني، ھمبستگي و اتحاد اجتماعي و

دوستي و صله رحم است.ھمچنین امتیاز بیمه بر اساس فرھنگ اسالمي نسبت به بیمه ھاي اروپايي در اين جھت است كه

حق بیمه از افراد ضعیف و فقیر دريافت نمي شود،ولي از مزاياي آن برخوردار مي شوند. 79

و از طرفي افراد شركت كننده در اين نوع بیمه ھا مي تواندحق عضويت خود را به نیت انفاق و احسان (صدقه) بدھند تا ھم در

امور معنوي مشاركت كرده باشند و ھم در مواقع بروز حادثه به آن ھا رسیدگي گردد. ھر چند احسان نمودن خود در دفع

خطرات و باليا تأثیر شگفت انگیز دارد. 80 در واقع بیمه نیز بستري مناسب براي اجراي سنت احسان استكه بیمه گذار با

احسان خويش، خود را از احسان ديگران بھره مند مي سازد.
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4ـ بیمه و قاعده «رحم»

4-1ـ معنا ومفھوم رحم

رحم كردن يا رحم آوردن در لغت  به معناي مھرباني نمودن، دلسوزي كردن شفقت داشتن و يا ترحم نمودن است. 81

در روايات زيادي به موضوع «رحم» اشاره شده و مفاد اكثر آن ھا نشان مي دھد كه ترحم نمودن و دلسوزي داشتن داراي آثار

فردي و اجتماعي است. اين آثار به گونه اي است كه مي توان ترحم و آثار آن را به صورت يك قاعده دانست و اين آثار تنھا

مخصوص آخرت نیست؛ بلكه در سرگذشت ھا و خاطرات به ياد مانده ومكتوب از گذشته فراوان ديده شده است كه ھر كس

نسبت به انسان و ھمنوع خود و يا حتي نسبت به حیوانات رحم نموده است در مصیبت ھا ومشكالت مورد «ترحم» الھي قرار

گرفته است حضرت علي(ع) قاعده مند بودن رحم و آثار آن را چنین بیان مي كنند : «يا نوف َاْحَسُن ُيْحُسن االیُك ِاْرَحْم ُتْرَحْم»82

(اي نوف نیكي كن تا به تو نیكي شود، رحم كن تا مورد رحمت قرار گیري.)

قرآن كريم فلسفه خلق را ترحم خداوند ذكر نموده است و خداوند مردم را براي پذيرش رحمت و موھبت آفريده است. 83

و از طرفي مي فرمايد كه رحمت من وسیع است و ھمه اشیا را برگرفته است. 84 نتیجه آن كه با توجه به مفاد و روايات معتبر،

رحم نمودن بر انسان ھا يا حیوانات85 موجب نازل شدن رحمت در دنیا و آخرت خواھد شد.مفاد اين روايات نشان مي دھد كه

يك قاعده كلي در اين زمینه وجود دارد86 و براساس آن مي توان گفت ھر انساي كه رحم كردن و دلسوزي نمودن را سرلوحه

كار خود قرار دھد مورد رحمت واقع مي شود. چه بسا بسیاري از نیكي ھا و از جمله صدقه دادن ھا كه موجب دفع بالھا و رفع

مشكالت از انسان مي شود، نمايانگر مفاد ھمین قاعده باشد كه خداوند طبق سنت ھاي اليتغیر خود آنھا را قانونمند كرده

است، ھم چنان كه ستم ستمكاران را در دنیا و آخرت جزا مي دھد ھمچنین در مورد رحم به ضعیفان و محرومان (و يا حتي به

حیوانات) اعمال آنان را بي پاداش نخواھد گذاشت و در صورتي كه افراد مؤمن آنان را دلشاد نموده و سعي در رفع مشكالت

آنان بنمايند خداوند بارھاي غم و زنجیرھاي اسارت و بدبختي و نكبت را از كننده كار نیك برمي دارد. اين يك سنت الھي است

كه در قرآن نیز به مفاد آن اشاره شده است. 87

نبود حس ترحم و عاطفه در بین افراد اجتماع كه بر اثر منفعت جويي شخصي ايجاد مي شود، مي تواند اثرات زيانبار و غیرقابل

جبراني را به جامعه تحمیل نمايد.

 

4-2ـ بیمه تجلي احساس ترحم و عواطف انساني

بیمه مي تواند تبلور عیني «رحم» و عواطف انساني باشد. ھرگاه مردم از روي حس دلسوزي و ترحم ھمكاري ھاي

اجتماعي را سرلوحه كار خود قرار دھند و با نیت خیر و به جھت رفع مشكالت مالي جبران خسارت ھاي مادي ھمنوعان خود

اقدام كنند در حقیقت ظھور و بروز عیني عواطف و احساسات پاك خود را به چشم خواھند ديد. از آن جا كه نیت يا انگیزه عمل

بسیار مؤثر و سرنوشت ساز است اگر افراد با ايمان با نیت دلسوزي و احساسات پاك انساني و براي رضايت حق تعالي اقدام

به ھمكاري و ھمیاري يكديگر كنند، به طور طبیعي آثار خوب آن كه ھمانا رفع مشكالت از ھمه اعضاي كمك كننده است ظاھر

شده و قاعده «ارحم ترحم» مصداق عیني پیدا خواھند نمود و اگر اين نیت نیك استمرار يابد و حادثه اي براي اعضا پیش

نیايد، درآمدھاي ايجاد شده از تعاون و ھمكاري اعضا را مي توان صرف ديگر موارد الزم در اجتماع نمود.

 

نتیجه گیري

مبناي بیمه بر ھمكاري و ھمیاري گذاشته شده است.در اسالم اين صنعت از پشتوانة عظیمي برخوردار است. اگر بیمه بر

مباني ديني استوار شود و موضوعاتي چون احسان و انفاق و رحم، مورد توجه و تبلیغ قرار گیرد مردم براي رفع مشكالت

ھم نوعان خود اقدام مي نمايند و ھم چنین اگر مبارزه با فقر و رفع مشكالت حاصل از حوادث، از اھداف بیمه قرار داده شود و

اعضاء از اثرات مطلوب عزت نفس و تقويت مباني ھمبستگي و وحدت اجتماعي آگاه باشند، به بیمه رغبت بیشتري خواھند

نمود.

ھرگاه مردم بدانند كه نیت و انگیزة پاك در نتیجة عمل و كسب رضايت خداوند تأثیر به سزايي دارد و بیمه را با احساسات پاك

انساني ھمراه كنند، صنعت بیمه از حالت اقتصادي صرف خارج شده و مردم ھمراه با انگیزه ھاي ديني، به بیمه  بیشتر روي

مي آورند.
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علي باقي نصرآبادي ـ عضو ھیئت علمي پژوھشكده تحقیقات اسالمي قم
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:: اعالم اسامی تکمیلی وبالگ درس روابط کار و مدیریت پیشرفته 

:: اعالم وبالگ درس مدیریت پیشرفته ساعت 20-18 

:: اعالم وبالگ درس مدیریت پیشرفته ساعت 18-16 

:: اعالم وبالگ درس مدیریت پیشرفته ساعت 16-14 

:: نمرات وبالگ کالس روابط کار کد1102 

:: نمرات وبالگ کالس روابط کار کد 102 

:: نمرات وبالگ کالس روابط کار کد 100 

:: منبع ازمون درس مدیریت پیشرفته 
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9/25/13 mehdi_mosad@yahoo.com - مقالھ:مباني فرھنگي بیمھ در اسالم
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تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به mehdi_mosad@yahoo.com مي باشد. 

كد نويسي و گرافیك قالب توسط : تم ديزاينر

شارژ ایرانسل

فال حافظ
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