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چکیده
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسیترین مسائل هرکشور میباشد .یکی از این مساائل بثاث
تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها است و هرگاه اقتصاد یا

کشاور دراار تاورم

منفی شود برای صاحبان کاال و سرمایه خساراتهای قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثااری
مانند رکود و تعطیلی کارخانهها و مراکز تولیدی را به همراه دارد .از طرفی یکی از پدیدهها و مسائل نوظهاور
دنیای مدرن بثث بیمه و شرکتهای بیمهای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمادهاناد
اما این شرکتهای بیمهای اقدام به بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی نمیکنند در ایان پاهوهش باه
مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی از قبیل عمومات و اطالقات ادلاه بناای عالاال تنالایح
مناط و مواد قانونی مثل ماده  190قانون مدنی و مواد  1و  4و  28و  29قانون بیمه و سایر اصول و قواعاد
دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عالد بیمه قرار گیرد.
کلید واژهها :تورم منفی بیمه خسارت عالد قانون.
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 -1طرح مسأله
فاله شیعه و حالوق اسالمی که مبتنی بر آن میباشد همواره ی

فاله پویا و قابل بثث و بررسای دربااره

مسائل جدید و مستثدثه است .دردنیای مدرن همواره مسائل و حوادث نوظهوری به وجود میآید که قبال
از آن دارای پیشینهی تاریخی نبوده است .از جمله مواردی که همواره در آن مسائل و پیشآمدهای جدیاد
و نوظهور وجود دارد مسائل اقتصادی میباشد و با توجه به ایان کاه مساائل اقتصاادی هماواره در میاان
دولتها و نظامهای دینی از جمله موارد مهم و قابل توجه بوده است؛ زیرا اساس و پایداری موارد زیاادی از
حکومتها و میزان رضایتمندی مردم جامعه از آن حکومت مسائل اقتصادی میباشد.
در مباحث اقتصادی همواره مسائل جدید و مستثدثه زیادی وجود دارد که از جمله آنها بثث تورم می-
باشد بثث بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی و خود عالد بیمه از مباحثی است که درباره آنها در کتاب
و سنت بثثی نشده است؛ زیرا اصالً درآن زمانها این مباحث در دنیای اسالم مطار نباود .بناابراین بایاد
دردنیای امروزی با توجه به پویایی فاله شیعه و همچنین با اجتهاد به این مباحث نیز توجه شود .تورم منفای
و خسارات ناشی از آن همواره آثار قابل توجهی بر اقتصاد دارد و نیز بیمه همواره ماورد توجاه ماردم باوده
است و بیشتر انها اقدام به انجام بیمههای گوناگون کردهاند.
با توجه به این که اقتصاد با معیشت و زندگی مردم همواره رابطه تنگاتنگ دارد و امروزه مردم همواره با
مباحث اقتصادی درگیر میباشند الزم است که به این مباحث توجه ویههای شود .بثث تورم منفای کاه در
بازار به نوعی در بسیاری از کشورهای دنیا دیده میشود و بر اقتصاد تأثیر باه سازایی دارد و گااهی اوقاات
خسارات و ضررهای هنگفتی را بردوش مردم و تجار و شرکتهای حالوقی و کارخانجات باه باار مای آورد.
مثالً هر گاه تاجری که در کار تجارت برنج است اقدام به خرید برنج به مبلغ مثالً ی
آن گاه اقتصاد درار تورم منفی شود و قیمت برنج ها از ی

میلیارد توماان کناد؛

میلیارد به هفتصد میلیون کااهش یاباد رناین

تاجری ضرر هنگفتی را متثمل میشود .این نوع از ضررها در بسیاری از مشاالل و اصاناگ گونااگون ر
میدهد حال آن که در مبثث بیمه و شرکتهای بیمهای بثث و توجهی به آنها نشده است.
با توجه به این که شرکتهای بیمهای اقدام به بیمهکردن خسارتهای ناشی از تاورم منفای نمایکنناد
هدگ از این پهوهش بررسی و تالشی است برای مشروعیت و جایز بودن بیمهکردن خسارات ناشی از تورم
منفی و ادله مشروعیت این نوع عالد بیمه از دیدگاه فاله وحالوق تا مشروعیت این نوع از عالد بیمه به اثباات
رسد.
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 -2پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی تثالیق و پهوهشی که به طور
مستالل بتواند این موضوع را تثت عنوان مباحث و موضوعات عالد بیمه قرار دهد صورت نگرفته است و
این پهوهش ی

تثالیق جدید با این موضوع میباشد؛ اما در رابطه با خود عالد بیمه و موضوعات خاص آن

مثل بیمه عمر و بیمه تأمین اجتماعی و بیمههای خسارات و نیز تورم پهوهشهایی صورت گرفته است .در
این پهوهش با الهام گرفتن از مباحث عالد بیمه و تورم به طور مستالل مشروعیت بیمه خسارات ناشی از
تورم منفی که ی

موضوع خاص از عالد بیمه میباشد مورد نالد و بررسی قرار می گیرد .در مبثث بیمه و

تورم به تثالیالات و پهوهشهای ذیل میتوان اشاره کرد.
«تثلیل فالهی و حالوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن» امین فرد مثمد و زرد رنگ
کشکی حکیمه ( .)1392نویسندگان در این پهوهش به دنبال بررسی و تثلیل بیمه عمر به عنوان ی

عالد

مستالل می باشند و برای مشروعیت این عالد به ادله صثت عالود و مثصور ندانستن عالود در قالب های
خاص و معین استناد می کنند .همچنین «مفهوم اصل جبران خسارت در حالوق بیمه» امیران بخشایش
عیسی و باریکلو علیرضا ( .)1393در این تثالیق نویسندگان به اصل جبران خسارت به عنوان یکی از
اصول بنیادین شکل گیری عالد بیمه اشاره می کنند که مطابق با این اصل باید بیمه گذار به وضعیت قبل
از وقوع خسارت برگردد .نمونه دیگر «تورم عوامل و راهکار های مالابله با آن در ایران» سرآبادانی لالم
رضا ( .) 1389در این پهوهش نویسنده به ماهیت تورم انواع تورم و نیز به علتهای شکلگیری تورم مانند
افزایش بی رویه جمعیت و مهاجرت و همچنین به راههای اسالمی مالابله با آن پرداخته است.
با توجه به آن ره که گفته شد هیچکدام از پهوهش های گفته شده به موضوع بیمه خسارات ناشی
از تورم منفی به عنوان ی

موضوع پهوهشی نپرداخته است و لذا این پهوهش تثت عنوان مشروعیت بیمه

خسارات ناشی از تورم منفی ی

موضوع جدید و نوظهور می باشد.

 - 3مفهوم شناسی
 -1-3تورم منفی
به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمتها تورم منفی یا فاروکش گفتاه مایشاود .یعنای اگار
درمثاسبهی تورم نر تورم به دست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود دراین صورت می-
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گوییم اقتصاد درار تورم منفی شده است (کرمی  .)1 1391این نوع تورم معموالً زمانی اتفاق میافتاد کاه
قیمتها کاهش یابد ؛ زیرا عرضه کاالها باالتر از تالاضا برای این کاالهاست به عبارت دیگار تاورم منفای
وضعیتی است که درآن ی

ارز به ارزشی میرسد که اللب ناشی از کاهش قیمتها و نیز کااهش تالاضاا

میباشد .این نوع از تورم به خاطر علتهایی از قبیل تولید بای رویاهی کاالهاا رکاود اقتصاادی وکااهش
تالاضای کل بثران در بازار اعتبارات وکاهش عرضه پول به وجود میآید.
تورم منفی در بعضی از حاالت خود خوب و به گونهای برای اقتصاد مثبات باوده کاه باه آن تاورم
منفی خوب گفته می شود که باعث رشد و توسعه ی اقتصادی خواهد بود .این نوع تورم منفی درکشاورهایی
مثل رین و سنگاپور وجود داشته که نالشهای مثبتی در اقتصاد این کشورها داشته است .اما نوعی دیگر از
تورم منفی وجود دارد بدین صورت که تولید افزایش یابد اما تالاضا تغییری نکند در اینجا اتفاقی که خواهاد
افتاد کاهش قیمتها خواهد بود به این نوع از تورم تورم منفی بد یا پولی گفته میشود (کرمی همان).
تورم منفی بد (پولی) آثاری مخرب بر اقتصاد دارد که به آنها میپردازیم :الف) افزایش نر حالیالای
بهره بانکی مثالً زمانی که اقتصاد با تورم منفی دو درصدی همراه باشد و نر بهره اسمی در کشاور برابار
صفر باشد نر بهره حالیالی برابر با دو درصد خواهد بود واین مسأله میتواند انگیازه اساتالراا از بانا

و

سرمایهگذاری را برای صنایع و بنگاههایی که به شدت به تسهیالت بانکی وابسته هستند کاهش دهد.
ب) تورم منفی ارزش حالیالی بدهی را افزایش میدهد و مصرگکننادگان و بنگااههاای صانعتی -
تولیدی سهم بیشتری از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهیهای بلندمدت صرگ میکنند؛ زیارا از فاروش
با تورم منفی درآمد کمتری کسب میکنند که این مسأله میتواناد زمیناه را بارای کمترشادن نار رشاد
اقتصادی در کشور فراهم کند .اما نوعی دیگر از تورم منفی وجود دارد بدین صورت که تولید افزایش یاباد
اما تالاضا تغییری نکند دراین جا اتفاقی که خواهد افتاد کاهش قیمتها خواهد بود به این نوع از تورم تورم
منفی بد یا پولی گفته میشود (کرمی همان).
ج) تورم منفی باعث میشود تا هزینههای مصرفی هم درکشور کاهش یابد به این معناا کاه حتای
افرادی هم که به منابع مالی دسترسی دارند هم به انتظار کاهش بیشتر قیمتها مینشینند وخریاد خاود را
به تعویق می اندازند .این مسأله میتواند باعث کاهش هزینههاای مصارفی شاود و یکای از اجازای مهام
سازنده تالاضای کل کشور را تضعیف کند (توکلی و سلیمی 1 1393و.)2
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 -2-3خسارت
معنای خسارت در لغت :در لغت خسارت به معنای ضررکردن زیانمندی و ضرر و زیان آمده اسات
و زیان در برابر سود است بنابراین ضرر زیان و خسارت باهم مترادگ هستند (معین  .)626 1381اماا در
معنی اصطالحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است :الف) .خسارت به معنی زیاان وارد شاده (ضارر)
ب) خسارت به معنی جبران ضرر وارده .در این جا عاالوه بار حالوقادانان کاه واسه خساارت را باه معناای
اصطالحی آن مورد استفاده قرار داده اند در عرگ نیز این واسه به معنای خساارتپارداختن و خساارتزدن
مورد استفاده قرار داده شده است.
برخی از فالها و اصولدانان برای خسارت و ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند بدین صورت که ضارر
دارای معنای عرفی است که مبرهن است از این رو رجوع به کتب لغت برای فهم معناای آن الزم نیسات.
به عالوه مراجعه به آنها نشان میدهد که آنها نیز سعی در بیان معنای عرگ داشتهاناد .مانناد ایان تعریاف
صاحب قواعد از ضرر که میگوید« :ضرر عرفا نالص وکمکردن درمال یا عارا یاا نفاس یاا در شای ی از
ش وون آن بعد از وجود شی یا بعد از وجودی که مالتضی قریب آن اسات از آن جهات کاه عارگ آن را
موجود می بیند میباشد» (بجنوردی  .)1 214 1419همچنین صاحب کفایه االصاول نیاز هماین معناا را
پذیزفته است (آخوند خراسانی .) 371 1409
بنابراین طبق این دیدگاه می توان گفت که بهترین معنا برای واسه ضرر این است که باه طاور عرفای
گفته میشود :از دست دادن هری

از مواهب زندگی جان مال حیثیت و هرریز دیگری که از آن بهرهمند

میشویم (مثمدی 142 1385و.)143
نویسندگان حالوق مدنی نیز با بهرهگیری از معانی لغوی اصطالحی و عرفی ضارر گفتاهاناد :هرجاا
نالصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سالمت و حیثیات و عواطاف شخصای
لطمه ای وارد گردد می گویند ضرری به بار آمده است .کاستن از دارایی شخص و پیشاگیری از فزونای آن
به هر عنوان که باشد اضرار به اوست (کاتوزیان .)244 1374
 -3-3عقد بیمه
عالمه دهخدا بیمه را اینگونه تعریف میکند « :ضمانت مخصوصی است از جان یا مال کاه در تمادن
جدید رواج یافته است بدین صورت که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه مایدهناد و در صاورت
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اصابت خطر بر جان یا مال شرکت مبلغ معین میدهد (دهخدا  .)604 1348قانون بیمه مصاوب  1316در
ماده ی

بیمه را این گونه تعریف میکند «بیمه عالدی است که به موجب آن ی

طرگ تعهد میکناد کاه

در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرگ دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جباران
نموده و یا وجه معینی را بپردازد».
تعریف عالد در مادهی  183قانون مدنی بدین صورت آمده است که «عالد عبارت است از اینکه ی
رند نفر در مالابل ی

یا

یا رند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

در فاله امامیه فالها بر سرتعریف عالد اختالگنظر دارند برخیها عالد را از مالولاهی لفا مایدانناد
بدین صورت که عالد را ایجاب مرتبط با قبول و یا ایجاب مالترن با قباول مای دانناد کاه در ایان صاورت
معاطات شامل آن نمیشود (عالمه حلی  448 2 1416؛ عاملی  .)147 4 1326اما برخی دیگر از فالهاا
عالد را اعم از مالوله لف دانسته اند بلکه عالد را التزام در برابر التزام یا ربط قراردادی با قرارداد دیگر تعریف
کردهاند (خمینی 68 1 1421؛ طباطبایی .)168 5 1390
با توجه به تعاریفی که از عالد در فاله و حالوق شد بیمه را نیز میتوان ی

عالد به حساب آورد؛ زیرا

مطابق تعریف قانون مدنی از عالد در بیمه نیز تعهد وجود دارد که در بیمه تعهد بین بیماهگار و بیماهگاذار
وجود دارد که بیمهگر تعهد به جبران خسارت و بیمهگذار تعهد به پرداخت حق بیمه میکند و نیز مطابق باا
تعریف فالها از عالد نیز می توان بیمه را ی

نوع عالد به حساب آورد؛ زیرا دربیمه نیز التزام یا

طارگ باه

طرگ دیگر وجود دارد.
عناصر عالد بیمه :مطابق قانون بیمه مصوب 1316عالد بیمه دارای عناصری میباشد که عبارتند از:
1ا بیمهگر :کسی که جبران خسارت در بیمه را تعهد میکند2 .ا بیمه گذار :کسی که بیمهگر به نفع او تعهد
مینماید و خسارت وارد شده به او را جبران میکند3 .ا حق بیمه :مالی که بیماهگاذار در مالابال تعهاد باه
جبران خسارت به بیمهگر میدهد 4 .ا موضوع بیمه :موضوع هر عالد امری است که مورد توافق و تراضای
متعاقدین قرار میگیرد که در عالد بیمه باتوجه به نوع آن موضوع متفاوت است .مطابق ماده  4قانون بیماه
مصوب « 1316موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از دین یاا منفعات یاا هرحاق ماالی یاا هار ناوع
مسؤولیت حالوقی مشروط براینکه بیمهگذار نسبت به بالا آن ره بیمه مایدهاد ذینفاع باشاد و همچناین
ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهگذار متضرر میگردد».
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 4ـ رابطه تورم منفی با خسارت و عقد بیمه
با توجه به معانی گفتهشده برای واسه ضرر و خسارت در لغت اصطال و عرگ و نیاز از نظار علماای
فاله و حالوق میتوان گفت در زمانی که اقتصاد درار تورم منفی باشد و شخصیتی حالیالی یا حالوقی اقدام به
تجارت و انجام معامله کرده باشد واسه ضرر و خسارت شامل از دسترفاتن ماال آن شخصایت حالیالای یاا
حالوقی درپی اقدام به معامله در شرایط تورم منفی نیز خواهد شد .بنابر توضیثات گفتهشده هرگااه اقتصااد
درار تورم منفی شود که باعث کاهش قیمتها شده بنگاههای اقتصادی و نیز شرکتها و شخصایتهاای
تجاری درار ضرر و خسارت میشوند مثالً هرگاه ی

تاجر صد تن برنج کیلویی ده هزار توماان خریاداری

کند آنگاه اقتصاد برنج درار تورم منفی با کاهش قیمت شود مثالً برنج به کیلویی شش هزار تومان کاهش
قیمت ناشی از تورم منفی داشته باشد رنین تاجری ضرر هنگفتی را متثمل میشود.
بنابراین از دست رفتن مال (پول) ناشی از تورم منفی طبق معانی که برای ضارر و خساارت گفتاه
شد خسارت مثسوب می شود؛ زیرا معنای لغوی و اصطالحی ضرر همان زیان و جبران زیاان گفتاه شاد و
رنین تاجر یا شخصیت حالوقی اگر دررنین شرایط تورمی مالش از دست برود زیاندیده مثسوب میشود و
نیز با توجه به معنای عرفی که برای ضرر در اصطال فاله گفته شد که به ازدسات دادن ماال و هریا

از

مواهب زندگی ضرر گفته میشد مطابق دیدگاه کسانی مانند مرحوم میرزای بجنوردی و ابوالثسن مثمدی
میتوان گفت که در این جا نیز شخصیت حالیالی یا حالوقی که در شرایط تورم منفی قسمتی از مال خاود را
ازدست داده است درار ضرر و خسارت شده است .وبا توجه به دیدگاه حالوقدانانی مانند دکتر کاتوزیاان کاه
معنای ضرر درمباحث حالوق مدنی را کاستن از دارایی اشخاص میداند هرگااه شخصای در شارایطی کاه
اقتصاد درار تورم منفی شده و دارایی او از  500میلیون تومان به  400میلیون در اثرتورم منفی کاهش یاباد
در این صورت مالداری از دارایی او کاسته شده است پس رنین شخص درار ضرر وخسارت شده است.
یکی از اصول بنیادین بیمههای خسارت حاکمیت اصل جبران خسارت بر این بیماههاا مایباشاد.
اصل یاد شده دارای دو اثر مهم میباشد :نخست اینکه همانند مسؤولیت مدنی دراین جاا نیاز اصال لازوم
جبران کامل خسارت حاکم است .این اصل اقتضا میکند که بیمهگر به طور کامال خساارت زیااندیاده را
جبران کند و او را تا حد امکان د ر موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیان بار قرار دهاد اماا از طارگ دیگار
پوشش رنین بیمهای نباید منجر به افزایش دارایی زیاندیده شود و نسابت باه قبال از رویدادن حادثاه و
خسارت او را در موقعیت بهتری قرار دهد (کریمی .)63 1377

فصلنامه پهوهشهای فاله و حالوق اسالمی/سال پانزدهم /شماره پنجاه و پنج

104

اصل جبران خسارت که در حالوق مسؤولیت مدنی دامنه و نثوه جبران خسارت زیاندیده را تعیاین
میکند به عنوان مهمترین هدگ قواعد مسؤولیت مدنی گفته شده است (حسینینهاد  .)95 1377به گفتاه
برخی نویسندگان از نظر فنی مسؤولیت با دِین مربوط به جبران خسارت بیان میشود به بیانی دیگار بایاد
زیانی وارد شود تابرای جبران آن مسؤولیت ایجاد شود و دینی بر برعهاده مساؤول قارار گیارد (کاتوزیاان
 67 1378و.)242
بیمه خسارت نیز قراردادی است که در راستای تثالق هدگ مسؤولیت مدنی منعالاد مایشاود زیارا
هدگ آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمهگذار یا کسی میباشد کاه او طباق قواعاد مساؤولیت
مدنی در قبال او مسؤول است .لذا اصل جبران خسارت که برخی آن را «اصل لرامت» نیاز ناام نهاادهاناد
حاکم بر این نوع از قراردادهای بیمه میباشد (مثمودصالثی .)136 1388
بنابراین در صورتی که اقتصاد درار تورم منفی شود و شخصیت حالیالی یا حالوقی در اثرآن متثمل
ضرر و خسارت گردد میتوان با توجه به اصل جبران خسارت که زیر بنای تشکیل شرکتهاای بیماهای و
عالد بیمه میباشد خسارت های ناشی از تورم منفی را نیز مشمول عالاد بیماه قارار داد؛ زیارا اصال جباران
خسارت بر جبران خسارت به نثو عادالنه به صورتی که دارایی و سرمایه شخص زیاندیده به حالت قبل از
خسارت و ضرر تأکید دارد.
 5ـ مشروعیت بیمهی خسارات ناشی از تورم منفی
تورم منفی که با کاهش قیمتها همراه میباشد برای کسانی که مشغول به کار تجارت و معاملاه در
بازار هستند با خسارتهایی همراه است .درصورتی که اقتصاد درار تورم منفی باشد بیشتر اصناگ و اجناس
با آن دست و پنجه نرم میکنند از کمپانیهای خرید و فروش نفت گرفته تا تاجری که به کارهای تجااری
مشغول است و صرافیها و سایر مشالل دیگر با آن درگیر هستند.
به طور مثال هرگاه تاجری که به کار خرید و فروش برنج مشغول است هرگاه مثال صد تن برنج با
قیمت هر کیلویی ده هزار تومان خریداری کند وآن گاه برنج به قیمت هفت هزار توماان در شارایط تاورم
منفی شدید کاهش قیمت داشته باشد رنین تاجری درار خسارت و ضرر قابل توجهی میشود.
از طرفی جبران خسارت که یکی از اهداگ اساسی و مهم تشکیل عالد بیمه و شرکتهای بیماهای
میباشد درتورم منفی نیز وجود دارد و با توجه به آن ره که گفته شد در صورتی که اقتصاد درار تورم منفی
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باشد بیشتر اصناگ و مشالل با آن درگیر میباشند .در صورتی که رنین بیمهای وجود داشته باشد صاحبان
سرمایه و کارخانههای تولیدی و سایر شاللین اقتصادی میل و تالاضاای زیاادی باه ساوی رناین بیماهای
خواهند داشت که اگر در شرایط تورم منفی به آنها خسارتی وارد شد شرکتهای بیمهای خساارات آنهاا را
جبران کند.
از طرگ دیگر رون تورم منفی در سیستم اقتصادی بیشتر کشورها کم اتفاق میافتد بیمهکردن رنین
پدیدهای میتواند برای شرکتهای بیمهای سود و منفعت قابل توجهی داشته باشد.
با توجه به این که در شرکتهای بیمهای؛ بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی پایشبینای نشاده و
عمالً انجام نمیشود اما به نظر میرسد میتوان با توجه به ادله و شرایط اقتصادی و عارگ جامعاه رناین
بیمهای پیش بینی شده و این گونه خسارات هم مشمول عالد بیمه واقع شود و از طرفی رون موضوع بیماه
خسارت ناشی از تورم منفی از موضوعات مستثدثه در فاله و حالوق اسالمی میباشد برای مشروعباودن یاا
نبودن آن ناگزیر از استفتا فالها و مراجع تاللید معاصر میباشیم که در ذیل به بیان ادله مشروعیت و اقوال
فالها میپردازیم.
 -1 – 5عمومات و اطالقات ادله
زمانی که دین مبین اسالم ظهور پیدا کرد پس از بیان احکام و قوانین مرباوط باه تعهادات و عالاود و
قراردادها جز در موارد مثدود و اندکی که در دوران جاهلیت به نثو لیر مشاروع واقاع مایشاد باا ساایر
تعهدات و عالود مخالفت نکرد بلکه در آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار اموامر و دستوراتی بار لازوم و
وفای به تعهدات و عالود وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.
الف :آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (مائده  )15ای کسانی که ایمان آوردید به
عالدهای (عهدها) خود وفا کنید( .اوفوا) امر حاضر از ایفا به معنای تمام و کمال عملکردن است و وفای به
عهد و (اوفوا) به ی

معنا میباشند .عالد نیز در این جا عبارت است ازعهد موثق و مشدد بین دوطرگ که بر

اساس آن طرفین متعهد و ملتزمند که به آن عمل کنند (فاضل مالداد  72 2 1425و.)73
در بیان داللت این آیه اکثر فالهای امامیه براین باورند که العالود جمع مثلی به الاف و الم باوده و
این الف والم استغراقی است و افاده عموم میکند و فالط شامل عالادهای منثصار در دوره پیاامبر نیسات
بلکه شامل تمام عالدها در تمام زمانها و مکانها میباشد مگر عالدهایی که با دلیل خاص خارج شود.
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برخی از علما عالیده دارند که برای صثت و مشروعیت تعهدات و عالود مساتثدثه عماوم «اوفاوا
بالعالود» کافی میباشد (نائینی  68 1401و .)69همچنین امام خمینی درباره این آیه میفرمایاد :ایان آیاه
کلیه قراردادهای مرسوم بین مردم که عرفاً عنوان عالد برآنها اطالق میشود راشاامل مایگاردد (خمینای
 .) 609 1392همچنین میرزای قمی عالیده دارند که حمل آیهی مذکور برای تمامی قراردادهای اولیه اعم
از اینکه از عالود به وجود آمده بین مردم باشد یا از عالود متداول در فاله کفایت میکند (میرزای قمی بیتا
 528و .)529
بنابراین باتوجه به آیهی اوفوا بالعالود بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی که ی

موضوع جدید

میباشد تثت عنوان عالد بیمه قرار میگیرد.؛ زیرا بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی را میتاوان باه
عنوان ی

عالد و قرارداد مستثدثه که مخالفتی هم با شرع ندارد به حساب آورد رون با توجه به آنچه کاه

گفته شد این آیه شریفه تمام عالدها و تعهدات درتمام زمانها را شامل میشود مگر آن عالودی که با دلیال
خاص خارج شود مانند بیع ربوی که با دلیل خاص خارج شده است.
بنابراین مالتضای عالد بیمه ناشی از جبران خسارت است که این امر در بیمهکردن خسارت ناشی از
تورم منفی نیز صادق است.
2اآیه شریفه « وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَس والً » (اسرا  )34ترجمه آیه « :و به پیمان (خود)
وفا کنید که قطعا از پیمان سؤال میشود» وفای به پیمان همان عملنمودن به پیمان و پایبندبودن به مفاد
آن است و در مالابل آن (نالض پیمان) به معنای ترك عمل به مفاد پیمان است .آیه شریفه پایبندی به عهد
و پیمان را ی

وظیفه شرعی دانسته و در این زمینه تفاوتی بین اینکه مورد عهد ره باشد و شخصی که باا

او پیمان بسته میشود ره کسی باشد نمی گذراد .بنابر این هر عهد و پیمانی که بار خلاااگ احکاام الهای
بسته نشده باشد عمل به آن واجب بوده و پیمانشکنی و نالض عهد گناه مثسوب میشود (خمینی 1392
.)610 2
در عالد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی نیز هرکدام از طرفین تعهد به انجاام عملای مایکنناد و
طبق این آیه شریفه که وفای به تعهد و لزوم آن منثصر به زمان خاص و نوع خاصای ازتعهاد نمایباشاد
بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی نیز مادامی که مخالف با احکام الهی نباشد میتواند ازجمله عالود باا
موضوع خاص خود باشد بنابراین آیه شریفه براین نوع تعهد (بیمه خسارات ناشی از تورم منفی) نیز داللات
میکند و شامل آن میشود.
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3ا آیه  29سوره نسا که میگوید « ال تاکلوا اماوالکم بیانکم بالباطال اال ان تکاون تجااره عان
تراا» (نسا آیه  )29این آیه مجوز تمل

اموال دیگاران از طریاق تجاارت و توافاق و تراضای طارفین

قراردادهاست .به عبارت دیگر نهی از تمل

از طریاق تجاارت باا

ازطریق باطل داللت بر صاثت تملا

تراضی دارد (مالدس اردبیلی بیتا .)427
با توجه به اینکه بیمه نیز نوعی معامله است و هرگاه موضوع آن را بیماه خساارات ناشای از تاورم
منفی بدانیم که دلیل و نصی برخالگ آن نیست تا از مصادیق اکل مال به باطل باشد بنابراین بیماهکاردن
خسارات ناشی از تورم منفی قراردادی اسات کاه شارایط عماومی صاثت قراردادهاا را دارد و عموماات و
اطالقات آیه شریفه «تجاره عن تراا» شامل آن نیز میگردد.
 _4روایت «المسلمون عند شروطهم» یعنی مسلمان باید به شرطش عمل کند (حر عااملی 1414
 .)15 30این روایت از لثاظ سند صثیح است و به صورت متواتر ذکر شده اسات (مظااهری 1 1386و.)2
شرط در لغت به معنای عهد نیز آمده اسات و شارط در اینجاا عاام اسات و شارط منطالای و اصاطالحی
نمیباشد یعنی مؤمن باید به کلیه معاهداتش عمل کند که این معاهدات گاهی ایفا اسات گااهی ضامان
است و گاهی نیز شرط میباشد .در این روایت عمل به تمام معاهادات تکلیفااً و وضاعاً بار عهاده مؤمناان
میباشد که باید به شرطشان عمل کنند (همان).
بنابراین روایت «المسلمون عند شروطهم» میتواند بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفای را نیاز
در بر گیرد؛ زیرا این نوع بیمه هم ی

معاهده و تعهد بلکه ی

عالد است که در آن طرفین ملزم به انجاام

تعهداتی باشند و رون این حدیث عام است میتوان از عمومیت آن استفاده کرد و این شرط و عهد ناشی از
بیمهی خسارات تورم منفی را نیز تثت شمول آن قرار داد.
نظر برخی از فالهای معاصر در مورد بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز این میباشد کاه ایان ناوع
عالد بیمه تثت شمول عمومات « اوفوا بالعالود» و «المسلمون عند لشروطهم» میباشد؛ مثالً در این رابطاه
آیتاهلل بیات زنجانی میگوید « بیمه خسارت ناشی از تورم منفی از مصادیق ضمان ما لم یجب اسات کاه
بیمه یکی از مصادیق آن میباشد و دستگاه بیمهکننده تعهد میکند در صورتی که قیمت سوقی تاللیل یابد
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و به صورت منفی درآید که از آن به عنوان تورم منفی یاد میشود آن را جبران کرده و تأمین کناد اماری
عالالیی و صثیح بوده که مشمول اوفوا بالعالود و المومنون عند شروطهم میشود»(زنجانی .)1396

1

در رابطه با اطالقات و عمومات ادله باید گفت؛ عمومات و اطالقات با توجه به این که قضایا به دو
دسته تالسیم میشوند :قضیه خارجیه و قضیه حالیالیه؛ در تعریف قضیه خارجیه گفته شده است :قضایایی که
حکم نسبت به افراد موجود در خارج ثابت باشد قضایای خارجیه گفته میشود و قضایای حالیالیه به
قضایایی گفته میشود که اختصاص به آنچه که فعال موجود است ندارد بلکه گاه اصال در زمان حاضر
مصداق خارجی ندارد اما حکم صثیح و درست است مثل قضیه حالیالیه «آتش گرم است» که شامل تمام
آتشها در زمان گذشته حال و آینده میشود (ایزدیفرد  90 1395و .)91عمومات و اطالقات ادله
ذکرشده نیز از نوع قضایای حالیالیه میباشند؛ یعنی صدور حکم تکلیفی و وضعی نسبت به آنها منثصر به
زمان صدور حکم نمیشود.
بنابراین اگرره در زمان ائمه اطهار (ع) موضوعی به نام بیمهی خسارت ناشی ازتورم منفی مطر
نبوده؛ اما می توان با توجه به عمومات و اطالقات ادله که از قضایای حالیالیه میباشند و منثصر به زمان
خاصی نیستند برای مشروعیت این مسائل مستثدثه استفاده کرد (مکارم شیرازی  255 1422و.)256
 - 2 - 5بنای عقالء
اصولیین بنای عالال را اینگونه تعریف کرده اند :روش و سلوك عملی خردمندان برانجام دادن یا ترك
کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی مکانی نهادی دینی و گروهی است (مظفر  .)153 1403اصول
دانان و فالها برای حجیت داشتن بنای عالال قائل به سه مبنا هستند :مبنای اول :احراز عدم ردع از ناحیه
شارع :مشهور اصولیین معتالدند که بنای عالال در صورتی معتبر است که به صورت قطعی مورد تأیید و
رضایت شارع باشد .لذا بنای عالال از دیدگاه این گروه از اصولیین در حالیالت به عنوان ی
مثسوب میشود نه ی

دلیل شرعی

دلیل عاللی (شهید صدر  .)2 101 1408مبنای دوم :عدم احراز ردع :مطابق با این

دیدگاه از اصولیین عدم احراز ردع و اثبات عدم مخالفت شارع کفایت میکند یعنی صرگ اینکه ثابت شود
از ناحیه شارع منع و ردعی صورت نگرفته باشد موافالت شارع احراز میشود (اصفهانی  6 3 1374و .)12

 :1دفتر اطالع رسانی آیت اهلل اسد اهلل بیات زنجانی  25آبان 1396
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مبنای سوم :گروهی از اصولیین برای حجیت بنای عالال حجیت سیره مورد نظر را به واسطه
ارجاع به حکم عالل اثبات نمودهاند لذا مطابق این دیدگاه علت حجیت بنای عالال کاشفیت آن از حکم
عالل است (آشتیانی .)171 1 1403
باتوجه به اینکه موضوع بیمه خسارت ناشی از تورم منفی از مسائل مستثدثه است و اینکه خود
بیمه بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده ی

نوع عالد مثسوب میشود بنای عالال و سیره و

سلوك آنها از عالد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی که برای جبران خسارتهای احتمالی و کمکردن
موجود در رابطه با مشالل و زندگی اقتصادی صاحبان کارخانجات و شرکتهای تجاری استالبال

ریس

میکند؛ زیرا بنای عالال جبران خسارت و ضرر در مالابل پرداخت وجه بیمه و نیز احتیاط و کمکردن
را میپذیرد.

ریس

بنابراین از هر سه مبنای اصولیین که برای حجیت بنای عالال مطر شده میتوان برای مشروعیت
بیمه خسارت ناشی ازتورم منفی استفاده کرد و به این نوع از عالد بیمه مشروعیت بخشید؛ زیرا مطابق
مبنای دیدگاه اول که باید عدم ردع از ناحیه شارع را اثبات کرد حال آن که در مسأله بیمهی خسارت ناشی
ازتورم منفی که ی

مسأله نو ظهور است ودر زمان ائمه (ع) وجود نداشته است ما از ائمه ردع و منعی

نمی بینیم و اگر ردع و منعی از ائمه وجود داشت باید به دست ما میرسید؛ زیرا ردع و منع ائمه مثدود به
زمان و مکان نمیباشد از طرفی برای اثبات عدم ردع از ناحیه ائمه میتوان به مبثث ضمان جریره که
خود ی

نوع بیمه به معنای مثدود بوده است که بر طبق آن ی

طرگ تعهد به پرداخت خسارات ناشی از

جرایم خطایی طرگ دیگرمی نمود و در مالابل از آن شخص ارث می برد اشاره کرد که در زمان ائمه وجود
داشته و منعی از آن نبوده است (شهید ثانی .)105 5 1388
همچنین مطابق مبنای دوم از آن جهت که از طرگ شارع منعی مبنی بر بیمه خسارت ناشی از
تورم منفی صورت نگرفته است برای مشروعیت این نوع عالد بیمه کفایت میکند و نیز مطابق مبنای سوم
که حجیت بنای عالال را به دلیل عالل ارجاع می دهد میتوان مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی
را استنباط کرد؛ زیرا دلیل عالل بر احتیاطکردن و کمکردن ریس
ما به ازا که ی

در معامالت و جبران خسارت در مالابل

کار عالالنی و منطالی میباشد حکم میکند.

 5ـ  3ـ تنقیح مناط
تنالیح مناط از روشهایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع را از کالم وی استخراج میکند و
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حکم واقعه ای که درمورد آن نص وجود دارد را به واقعه ای که در مورد آن نص وجود ندارد سارایت
می دهد(شعرانی 185 1373؛ شوکانی بیتا .)221
از تنالیح مناط برای مشروعیت بخشیدن به عالد بیمه خسارت ناشی از تاورم منفای کاه از مساائل
مستثدثه میباشد و در مورد آن نصی وجود ندارد میتوان استفاده کرد.؛ زیرا وقتی خداوند متعاال در آیااتی
مانند«اوفو بالعالود» و«اوفوا بالعهد» به وفای به عهد و پیمان سفارش میکند منااط و هادگ از ایان هماه
سفارش و تاکید خداوند و مذمت از عهد شکنی در عالد و عهدهایی که نص در مورد آنها وجاود دارد مانناد
عالد ب یع و اجاره و لیره برای ایجاد امنیت اعتماد و امرار معاش میباشد.
بنابراین این مناط و هدگ منثصر در همان عالدها و عهدهای گذشته نمیباشد بلکه اگر عالادهای
مستثدثه مانند بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز با رعایت رنین مناط و هدفی که خداوند خواسته است
ایجاد شود مشروع و صثیح می باشند؛ زیرا بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز ی

عالاد اسات و منااط و

هدگ از تشکیل سایر عالود از طرگ شارع شامل آن میشود.
 5ـ  4ـ اقوال فقهای معاصر
با توجه به استفتائات گرفته شده از برخی فالها و مراجع عصر حاضر در رابطه با بیمه خسارت مطاالت
معوق بانکی ناشی از تورم منفی و مثبت نتایج به دستآمده از این استفتائات بدین صورت است که فالها به
طور کلی منعی برای این نوع از عالد بیمه نمیبینند اما شیوه بیان آنها به طور کلی به دو دسته تالسیم
میشود؛ گروهی از آنها به صورت عام و کلی این نوع عالد بیمه را پذیرفتهاند مانند آیتاهلل یوسف صانعی 1و
آیتاهلل شبیری زنجانی 2که به طور کلی میفرمایند این نوع عالد بیمه مانعی ندارد استدالل این دو فالیه بر
این مبنا است که این نوع بیمه بر خالگ عمومات و اطالقاتی مانند اوفوا بالعالود نیست؛ اما گروهی دیگر از
فالها برای مشروعیت این نو عالد بیمه قیود و استداللهایی را بیان کردهاند که در این رابطه آیتاهلل جوادی
آملی میفرمایند« :عالد بیمه در موضوعات مختلف اگر بر خالگ شرع نباشد اشکالی ندارد» (جوادی
.)1396

3

 .1دفتر اطالع رسانی آیت اهلل یوسف صانعی استفتا شماره  183699مور  26آبان 1396
 .2دفتر اطالع رسانی آیت اهلل سید موسی شبیری زنجانی استفتا شماره  47388مور 23آبان 1396
دفتر اطالع رسانی آیت اهلل عبد اهلل جوادی آملی مور  14آبان 1396
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همچنین آیتاهلل علوی گرگانی میفرمایند« :اگر بیمه در هر موضوعی در قالب عالود شرعی واقع
شود و شرایط این عالود بر آنها حاکم باشد جایز خواهد بود» (علوی .)1396

1

و نیز آیتاهلل نوری همدانی می فرمایند« موارد عالد بیمه مختلف است اما اگر بیمهکننده متعهد گردد
خسارت ناشی از کاهش ارزش سرمایه را در مالابل مبلغ معینی بپردازد مانعی ندارد» (نوری همدانی
.)1396

2

از نظرات و استدالالت این گروه از فالها نیز مشروعیت عالد بیمه خسارت ناشی از تورم منفی به دست
می آید؛ زیرا با توجه به آنچه که در گذشته گفته شد این نوع عالد بیمه نیز تثت شمول اوفوا باالعالود قارار
می گیرد و برخالگ شرع نمیباشد؛ زیرا این گونه عالد بیمه مخالفتی با کتاب و سانت و نیاز بناای عالاال
ندارد پس هم در قالب عالود شرعی است و هم شرایط عالود شرعی برآن حاکم است.
 5ـ  5ـ مبانی قانونی
 5ـ  5ـ  1ـ شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد)
مطابق ماده  190قانون مدنی برای صثت هر معامله این شرایط اساسی میباشد :الف ا قصد ورضای
طرفین ب ا اهلیت طرفین ج ا موضوع معین که مورد معامله باشد د ا مشروعیت جهت معامله.
مطابق ماده  190قانون مدنی هرگاه معامله یا قراردادی واجد این شرایط باشد آن عالد یاا قارارداد
صثیح بوده و الزماال تباع برای طرفین میباشد (کاتوزیان 42 1 1372؛ شاهیدی  .)124 1385شارایط
گفته شده در ماده  190قانون مدنی در بیمه کردن خسارات ناشی ازتورم منفی نیز میتواند به طور صاثیح
وجود داشته باشد .حال به بیان این شرایط در قرارداد بیمه خسارات ناشی ازتورم منفی میپردازیم.
شرط اول :قصد و رضای طرفین :قصد و رضا با هم اراده انجام معامله را می سازند یعنی هرگااه
شخصی قصد و رضا به انجام ی

معامله را داشته باشد آن شخص اراده انجام آن معامله را کرده اسات .در

قرارداد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی نیزهرگاه بیمهگر و بیمهگاذار اراده انجاام ایان قارارداد را داشاته
باشند و موانع ی مانند اکراه اشتباه اجبار مستی و بیهوشی که هرکدام ممکن اسات موجاب از باینرفاتن

 :1دفتر اطالع رسانی آیت اهلل سید مثمد علی علوی گرگانی مور 16آبان 1396
 :2دفتر اطالع رسانی آیت اهلل حسین نوری همدانی مور  20آبان 1396
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قصد یا رضا در شخص شود وجود نداشته باشد این شرایط در این نوع قرارداد نیز باه طاور صاثیح واقاع
شدهاند (شهیدی همان).
فالدان قصد یا رضای طرفین درانعالاد قرارداد هرکدام ضامانت اجارای خااص خاود رادارناد ماثالً
نبودن قصد معامله را باطل میکند که ماده  195قانون مدنی در این باره مالالر مای دارد کاه « اگار کسای
درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی فالدان قصاد باطال اسات» و در
مورد فالدان رضایت مطابق ماده  199قانون مدنی عالد لیرنافذ است.
شرط دوم :اهلیت طرفین :اهلیت در لغت به معنی صالحیت و شایستگی میباشاد در اصاطال
فاله و حالوق اهلیت به اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تالسیم میشود اهلیت تمتع هماان اهلیات دارا شادن
حق ا ست که با تولد آلاز شده و با مرگ پایان می یابد اما اهلیت استیفا همان اهلیت اجرای حاق اسات و
در قانون مدنی هرگاه از اهلیت سخن گفته میشود منظور اهلیت اساتیفا مایباشاد (صافایی و قاسامزاده
 178 1393و .)179
درقانون مدنی شرایط داشتن اهلیت استیفا مطابق ماده  211عالل و بلوغ ورشد گالته شده است که
در کالم فالها نیز این موارد برای اهلیت ذکر شده است (شهید ثانی .)36 1 1388
بنابراین در قرارداد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی اگر بیمهگر و بیمهگذار یا قائم مالام آنها دارای
اهلیت استیفا بوده یعنی عاقل بالغ و رشید باشند توانایی انعالاد قرارداد و معامله را دارند و اگار اقادام باه
انعالاد رنین قراردادی کنند قرارداد آنها صثیح میباشد (خوئی .)421 1405
شرط سوم :معینبودن مورد معامله :درقانون مدنی مطابق ماده  214مورد معامله اینگونه تشریح
شده است« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هری

ازمتعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنناد»

باتوجه به این ماده در بیمه خسارات ناشی از تورم منفی نیز مورد معامله معین است در این جا مورد قرارداد
همان خسارت است که بر اموال شخص به خاطر شرایط تورمی منفی در اقتصاد وارد شده است میباشاد و
در این نوع بیمه هری

از طرفین نسبت به مورد معامله تعهداتی دارند کاه آن تعهادات را ایفاا مایکنناد

دراینجا بیمه گذار تعهد به پرداخت حق بیمه و بیمهگر متعهد به پرداخت خسارات وارده به بیمهگذارکاه بار
اثر تورم منفی به وجود آمده است میباشد.
شرط چهارم :مشروعیت جهت معامله :جهت معامله اولین هدگ لیر مستالیمی است که معاملاه
کنند با تشکیل عالد به دنبال آن است (کاتوزیان همان) .جهت نامشروع یعنی شخص معاملهای انجام دهد
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که انگیزه او در رنین معاملهای نامشروع است مثال کسی که از خریدن انگور به انگیزه درستکردن شراب
از آن اقدام به معامله کند.
قانون مدنی در ماده  217درمورد مشروعیت جهت معامله میگویاد « :در معاملاه الزم نیسات کاه
جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است» طبق این مااده
از قانون مدنی میتوان گفت که جهت معامله در قرارداد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی در صاورتی کاه
بیمهگذار برای جلوگیری از ضرر و دفعکردن خطر آن اقدام به بیمهکردن اموال خود با این موضوع کناد واز
طرگ دیگر شرکتهای بیمهای (بیمه گر) با انجام رنین بیمهای باتوجه به میل و تالاضای بیمهگذاران می-
تواند سود قابل توجهی نصیبشان شود مشروع و قانونی میباشد.
نکته ای که در این جا حائز اهمیت است این است که جهت مشروع در تمام معاامالت و قراردادهاا
جنبه شخصی دارد یعنی همانگونه که در بیع و اجاره شخص ممکن است انگیزه نامشروع داشاته باشاد در
قراردادهای دیگر نیز این امکان وجود دارد (کاتوزیان همان).
حال اینکه در بیمههایی که در قانون بیمه ذکر شده و شرکتهای بیمهای اقدام به انجام آن میکنند
مانند بیمه بدنه ماشین بیمه دیه و بیمههای آتش سوزی و مانند آنها امکان انگیزههای نامشاروع در ایان
موارد به مراتب میتواند بیشتر از بیمه خسارات ناشی از تورم منفی باشد؛ زیرا در بیمههای ذکر شده برخای
بیمه گذاران با انگیزههای نامشروع اقدام به صثنه سازی و گاهااً تباانی باین افاراد بارای کالهبارداری و
گرفتن خسارت از شرکتهای بیمهای اقدام به انعالاد قرارداد بیمه میکنند (حالیالیوند  34 1387و.)35
اما این انگیزه نامشروع در بیمه خسارت ناشی از تورم منفی به مراتب کمتر میتواناد اتفااق بیفتاد؛
زیرا تورم ی

موضوع در کل اقتصاد کشور است و قابل نوسان توسط اشخاص معمولی نمیباشد بلکه ایان

اتفاق به بازار کشوری و در برخی موارد به بازار جهانی بستگی دارد .پس میتوان گفات کاه ضاریب خطار
تبانی و صثنهسازی برای گرفتن خسارت دراین نوع بیمه کمتر میباشد.
بنابراین با توجه به آن ره که گفته شد می توان گفت درصورتی که قرارداد بیمه خسارات ناشای از
تورم منفی واجد تمامی شرایط مالرر در ماده  190قانون مدنی باشد ی
طرفین آن یا قائم مالام آنها الزماالتباع میباشد.

عالد صاثیح و نافاذ باوده و بارای
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 5ـ  5ـ  2ـ قانون بیمه
مطابق ماده  1قانون بیمه مصوب «1316بیمه عالدی است که به به موجب آن ی

طرگ تعهد میکند

در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرگ دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خساارت وارده بار او را جباران
نموده یا وجه معینی را به او بپردازد.
حادثه از نظر معنای لغوی و اصطالحی به معنای آن ره پدید آمد رویداد واتفاق مایباشاد (معاین
 .)630 1 1394باتوجه به این ماده و معنای حادثه میتوان وقوع خسارات ناشی از تورم منفی را نیز ناوعی
حادثه و اتفاق تلالی کرد که این نوع خسارت نیز مشمول عالد بیمه قرار گیرد.
همچنین در ماده  4این قانون موضوع بیمه را این گونه بیان میکند « :موضوع بیمه ممکان اسات
مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هرحق مالی یا هرنوع مسؤولیت حالوقی مشروط بر اینکه بیمهگذار نسبت
به بالا آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقاوع
آن بیمهگذار متضرر میگردد».
باتوجه به این ماده موضوع عالد بیمه منثصر در موارد خاص و معینی نشده است یعنی مصادیق خطار
و حادثه ذکر نشده است و نیز موضوع بیمه خسارات ناشی از تورم منفی در این ماده و سایر مواد این قانون
نفی نشده است بنابراین می توان با توجه به این ماده خسارات ناشی از تورم منفی را به عنوان ی

حادثاه

یا خطری که وقوع آن موجب خسارت و ضرررسیدن به بیمهگذار میشود تلالی کرد و این ناوع خساارت را
مشمول عالد بیمه دانست.
همچنین ماده  28این قانون مالرر میدارد که « بیمهگر مسؤول خسارات ناشی از جناگ و آشاوب
نخواهد بود مگرآنکه خالگ آن در بیمهنامه شرط شود» با توجه به این ماده قانونگاذار ایان اجاازه را باه
بیمهگر داده است موضوعاتی را که در قانون پیشبینی نشده است و حتی در قانون از بیمهکردن آنها نفای
شده است مانند خسارات ناشی از جنگ و آشوب مطابق با رضایت طرفین میتواند مشمول عالد بیمه قارار
گیرد حال اینکه خسارات ناشی از تورم منفی نه تنها نفی نشده است بلکه با توجه به قرائن؛ مشمول تعریف
عالد بیمه میباشد.
همچنین ماده  35این قانون بیان میکند که «طرفین میتوانند در عالد بیمه هر شرط دیگری بنمایند
 »...باتوجه به این ماده اگر بیمهگذار بخواهد کاالی تجاری خود مانند برنج را بیمه کند میتواند با رضاایت
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بیمه گر خسارات ناشی از تورم منفی را به ی

شرط در ضمن عالد بیمه بیاورند کاه اگار خساارتی باا ایان

عنوان برای بیمهگذار به وجود آمد بیمهگر آن خسارت را جبران کند.
 -6نتیجهگیری
در شرایطی که اقتصاد درار تورم منفی شود با کاهش تالاضا و در نتیجهی با کاهش ساطح قیماتهاا
همراه است دراین صورت صاحبان کاال و کارخانهها که قیمت کاالی آنهاا پاایین آماده و فاروکش کارده
است؛ باضرر مواجه میشوند .برطبق تعاریف فالها و حالوقدانان از کلمه خسارت و دامنهی گسترش و شمول
آن این نوع ضرر یعنی ضرر ناشی از تورم منفی نیز شامل خسارت میشود و بر اساس آن که عالاد بیماه و
شرکتهای بیمهای به هدگ جبران خسارت به وجود آمدهاند میتوان این نوع ضرر را نیز جز همین خسارات
به حساب آورد.
با توجه به این که بیمه ی

نوع عالد است و دارای آثار و مبانی شرعی و فالهی عالد میباشد می-

توان گفت که بر اساس عمومات و اطالقات ادلاه کاه مطاابق دیادگاه فالهاا و اصاولیین و مفسارین ایان
عمومات از قضایای حالیالیه میباشند و منثصربه زمان و عالد خاصی نمیشاود و هماهی عالادها را در بار
میگیرند .بنابراین مطابق این عمومات و اطالقات بیمهکردن خسارات ناشی از تورم منفی که یا

عالاد و

تعهد هست نیز می تواند مشمول عالد بیمه قرار گیرد .همچنین با توجه به سه دیادگاه اصاولیین از حجیات
بنای عالال میتوان برای مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی که منع و ردعی از سوی شاارع هام
ندارد به بنای عالال تمس

کرد.

درصورتی که از تعهدات و عالود مناط و هدگ مورد نظر شارع که همان امنیت و اعتماد و امرار معااش
برای انسانهاست در عالد بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز حاصل شود میتوان باه تنالایح منااط بارای
مشروعیت این نوع از عالد بیمه تمس

کرد.

همچنین با توجه و دقت نسبت به مواد قانونی مانند ماده  190قانون مادنی کاه بار شارایط اساسای
صثت قرارداد تاکید دارد هرگاه قراردادی دارای قصد و رضای طرقین اهلیت معین بودن ماورد معاملاه و
مشروعیت جهت معامله باشد قراردادی صثیح و الزماالجرا برای طرفین قرارداد میباشد بنابراین هرگااه
این شرایط در قرارداد بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی وجود داشته باشد یا
برای طرفین آن الزماالجرا و صثیح میباشد.

عالاد صاثیح باوده و
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با توجه به مواد قانونی قانون بیمه مصوب  1316که همچنان الزم االجرا میباشاد مطاابق ماواد 1و
4و  35این قانون می توان مشروعیت عالد بیمه خسارت ناشی از تورم منفی را به اثبات رساند .بنابراین مای
توان نتیجه گرفت که با توجه به حساسبودن و مهمبودن مسائل اقتصاادی و شارکتهاای تولیادی عالاد
بیمهای با موضوع خسارتهای ناشی از تورم منفی در شرکتهای بیمه شکل گردد و باا مباانی ذکار شاده
خال این نوع عالد بیمه را در شرکتهای بیمهای پر کرد که بر اساس آن شرکتهاای تولیادی و صااحبان
کاال و سرمایه بتوانند با خیالی راحتتر به کار تولید و اشتغالزایی بپردازند که نتیجه آن هام بارای اقتصااد
کشور مهم و سودمند است.
فهرست منابع
 قرآن کریم.
 قانون مدنی.
 قانون بیمه.
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 .9حسن بن یوسف(عالمه حلی) ( )1416مختلف الشیعه فی احکام الشریعه مکتب االعالم قم راپ اول.
 .10حالیالی وند سارا ( )1387تأثیر رکود اقتصادی بر بیمه نشریات پهوهشکده بیمه تهران راپ اول.
 .11خراسانی مثمد کاظم (آخوند خراسانی) ( )1409کفایه االصول مؤسسه آل بیت قم راپ اول.
 .12خوئی سید ابوالالاسم ( )1405منهاج الصالثین انتشارات دارالفکر قم.
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راپ اول.
 .14شعرانی ابوالثسن ( )1373المدخل الی عذب المنهل فی اصول فاله مؤسسه الهادی قم راپ دوم.
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اندیشههای حالوقی کاشان کاشان راپ اول.
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 .18صفایی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ( )1386اشخاص و مثجورین انتشارات سمت تهران
راپ سیزدهم.
 .19طباطبایی سید مثمدحسین ( )1390المیزان دارالکتب اسالمی تهران راپ ششم.
 .20لروی نائینی ( )1401میرزا مثمد حسین فوائد االصول انتشارات نشر اسالمی قم راپ دوم.
 .21کاتوزیان ناصر ( )1395قواعد عمومی قراردادها انتشارات بهمن برنا تهران راپ دوم.
 .22همو ضمان قهری ( )1388انتشارات دانشگاه تهران راپ سوم.
 .23همو ( )1387بیمه مسؤولیت مدنی انتشارات دانشگاه تهران تهران راپ دوم.
 .24کرمی شهرام ( )1391نکاتی در باب مدیریت و حسابداری راپ دوم.
 .25کریمی آیت ( )1377بیمه اموال و مسؤولیت دانشکده امور اقتصادی تهران راپ اول.
 .26مثمد بن حسن بن علی( شیخ حرعاملی) ( )1414وسائل الشیعه انتشارات آل بیت قم راپ سوم.
 .27مثمود صالثی جانعلی ( )1388مفهوم خسارت در بیمه مجله بیمه شماره  25تهران راپ اول.
 .28مثمدی ابوالثسن ( )1385قواعد فاله انتشارات میزان تهران راپ نهم.
 .29مظاهری سید حبیباهلل ( )1396تفسیره آیه  34سوره اسرا پایگاه اطالع رسانی راپ اول.
 .30مظاهری حسین ( )1386درس خارج شماره  155دفتر اطالعرسانی راپ اول.
 .31مظفر مثمدرضا ( )1403اصول الفاله انتشارات بیروت بیروت راپ دوم.
 .32معین مثمد ( )1381فرهنگ معین انتشارات راه نو تهران راپ اول.
 .33همان فرهنگ معین ( )1394انتشارات امیر کبیر تهران راپ سوم.
 .34مکارم شیرازی ناصر ( )1422مسائل المستثدثه درس خارج فاله قم راپ اول.
 .35موسوی بجنوردی سید میرزاحسن ( )1419قواعد فاله انتشارات الهادی قم راپ اول.
 .36موسوی خمینی سید رو اهلل ( )1392تثریر الوسیله انتشارات مؤسسه نشر آثار امام تهران راپ دوم.
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