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چکیده

ممنوعبودن ربا در اقتصاد اسالمی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوریگزيدن از ربا،
نهادهای مالی ويژهای طراحی و معرفی كنند تا جايگزين نهادهای مالی رايج شود .از جملة
اين تالشها طی چهار دهة گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تالش شده تا بر اساس مقررات
اسالمی مدلی جايگزين بیمه طراحی شود؛ زيرا يکی از مهمترين ايرادهای اقتصاددانان مسلمان
به نهاد بیمه ،ربویبودن آن است .از اين رو ،صاحبنظران مسلمان برای رفع ايرادات
پیشگفته ،نهاد جايگزينی معرفی كردند كه ريشه در احکام شرعی دارد و بر پاية اصل تعاون
استوار است .به باور اين صاحبنظران ،نهاد «تکافل» بهعنوان بیمة اسالمی میتواند جايگزين
بیمة رايج شود .تکافل به هدف همکاری متقابل ،تعاون و تقسیم عادالنة سود و زيان میان همة
اطراف قرارداد طراحی شده است و تاكنون چندين مدل قراردادی برای اين نهاد مالی اسالمی
ارائه شده است .دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وكالت از جملة مدلهای رايج اين نهاد مالی
هستند كه اصالحات و تعديلهايی نیز در آن صورت گرفته است ،ولی مدل تکافل مبتنی بر
قرارداد وديعه از جملة مدلهای جديد معرفی شده است كه در مقايسة با دو مدل پیشین چندان
فراگیر نیست .اين نوشتار تالش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد وديعه و تطبیق آن با
قواعد فقه شیعه بپردازد.
واژگان كلیدی :بیمه ،تکافل ،وديعه ،ربا ،مضاربه ،وكالت.
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 .8مقدمه
بیمه از جملة قراردادهايی است كه در اقتصاد اسالمی بهويژه از سوی برخی
صاحبنظران اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به باور اين دسته از
صاحبنظران ،قرارداد بیمه به دلیل غرریبودن ،ربویبودن ،مجهولبودن عوضین و
وجود غبن و نیز توزيع ناعادالنة خسارت و قمارگونهبودن ،نامشروع و باطل است؛
زيرا از يک سو ،داده و ستاندۀ طرفین قرارداد معلوم نیست يعنی بیمهگر و بیمهگذار
هنگام انعقاد عقد نمیدانند چه میزان خسارت جبران خواهد شد و در ازای آن چه
مبلغی بايد پرداخته شود (ابن حماد .)40 ،1001 ،افزون بر اين ،گاه ممکن است با
پرداخت نخستین قسط ،خسارت حادث شود و يا اينکه در طول قرارداد خسارتی به
بار نیايد و از اين جهت قرارداد بیمه ،قراردادی شانسی و منوط به امری احتمالی
خواهد بود و معلوم نیست چه چیزی پوشش داده و يا خريداری شده است (الزحیلی،
بیتا 104 ،1 ،و .)119
از سوی ديگر ،اگر از نخستین اشکال چشم پوشیده شود و پاسخ مناسبی بدان داده
شود ،ربوی بودن قرارداد بیمه به جای خود باقی است .بر اين اساس ،حقبیمة پرداختی
توسط بیمهگذار به هنگام جبران خسارت توسط بیمه با سود آن محاسبه و به بیمهگذار
پرداخت میشود .لذا پرداخت خسارت و سود آن رباست و قرارداد ربوی خواهد بود
(همان .)119 ،بدينترتیب برخی از صاحبنظران اهل سنت به بازخوانی قواعد
اسالمی و قالبهای قراردادی مشروع پرداخته و «تکافل» را برای جايگزينی بیمه پیشنهاد
كردهاند .به باور اين دسته ،پیشینة تاريخی تکافل به پیش از اسالم میرسد و نهاد عاقله
را كه بر همبستگی اجتماعی و تعاون داللت دارد ،میتوان دلیل وجود نهاد تکافل
امروزين دانست .زيرا در قتل غیرعمد ،خويشاوندان قاتل موظف به پرداخت دية
مقتول هستند و اين خود نشاندهندۀ همکاری خويشاوندان برای پرداخت دية مقتول
است و گواه آن است كه بايد خسارتها میان همه توزيع شود .در دورۀ اسالمی نیز به
اشارۀ پیامبر گرامی (ص) ،انصار میزبانی مهاجران را به عهده گرفتند كه گواه ترويج

نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد وديعه104 /

روحیة تعاون و همبستگی در اسالم است .افزون بر اين ،نهاد «قسامه» و «والء/ ...الموالی»
تقريب
استفاده از
جمزمیدارد
زندهتینگه
جامعه
نیز مشابه نهاد تکافل است و روحیة همبستگی و تعاون بارا در

(.)/NuHtay et al., 2015, pp. 19-25; Swartz & Coetzer, 2010, pp. 336-337
افزون بر اين ،تکافل مبنی بر اصل تعاون است و میتواند كاركرد بیمه را داشته و
حتی از بیمه نیز كارامدتر باشد؛ زيرا در اين مدل ،خسارات میان همة طرفهای عقد
توزيع می شود و بر يک طرف تحمیل نمی شود تا احساس كند كه به او ظلم و يا
اجحاف شده است .افزون بر اين ،با تجويز سرمايهگذاری حقبیمههای واريزی در
پروژههای مشروع بر اساس قالب مضاربه و يا وكالت سود حاصل از آن نیز عنوان ربا
را بر خود ندارد و صحیح است (.)Swartz & Coetzer, 2010, pp. 336-337
قراردادهای تکافل در دورۀ كنونی برای نخستین بار در سال  1343میالدی پا به
عرصه گذاشت .در سال  1343در كشور سودان نخستین شركت با مسئولیت محدود
بیمه بر اساس الگوی تکافل با نام «شركت بیمة اسالمی» تأسیس شد كه در سال
نخست يعنی  1 ،1343درصد ،در سال  1 ،1310درصد و در سال  10 ،1311درصد
سود را میان سهامداران خود تقسیم كرد ( .)Akhter, 2010, pp. 30-44اين موفقیت در
سودان ،كشورهای اسالمی و غیراسالمی را بر آن داشت تا شركتهايی مشابه آن تأسیس
كنند .بدين ترتیب ،شركت با مسئولیت محدود بیمة اسالمی عرب ،در سال  1343در
جده؛ دارالمالاالسالمی در ژنو در سال 1343؛ دارالمالاالسالمی در سوئیس در سال
1343؛ شركت تکافل اسالمی در لوكزامبورگ در سال 1310؛ تکافل اسالمی در بحرين
در سال 1319؛ تکافل اسالمی و تکافل مجدد در باهاماس در سال 1319؛ بیتالتمويل
در تركیه در سال 1311؛ تکافل اياالت متحدۀ آمريکا در اياالت متحدۀ آمريکا در سال
 1330و  ...تأسیس شدند ( )Venardos, 2005, 87-88و تاكنون در بسیاری از
كشورهای اسالمی و غیراسالمی ،مدلهای گوناگونی از قراردادهای تکافل ،معرفی شده
است .حجم معامله در بازار تکافل در سال  1001از مبلغ  1/1میلیارد دالر به 11/1
میلیارد دالر در سال  1011رسیده است ( Wahab, Lewis, & Hassan, 2007, pp.
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 .)371-396از جملة قراردادهای رايج تکافل عبارت است از :تکافل بر مبنای مضاربه
در كشور مالزی ،تکافل بر مبنای مرابحه در كشورهای خلیج فارس و تکافل بر مبنای
وقف كه در كشورهای جنوب آفريقا رواج يافته است .مدل جديدی از تکافل تحت
عنوان «قرارداد تکافل بر مبنای وديعه» معرفی و عرضه شده است كه در ادامه بررسی
می شود.

 .1نوشتگان پژوهش
معرفی تکافل به طور كلی و مقايسة آن با بیمه در بسیاری از نوشتههای فقه اهل سنت
اعم از كتاب و مقاله صورت گرفته است و حتی به طور ويژه میتوان گفت مدلهای
تکافل نیز مورد بررسی قرار گرفته است ،ولی دربارۀ مدل تکافل مبنی بر وديعه
نوشتههای كمی در فقه اهل سنت وجود دارد كه در ادامه بدان اشاره میشود .با اين
همه ،تطبیق اين مدل با فقه شیعه صورت نگرفته است.

عبیداهلل ( )1001در كتاب «خدمات مالی اسالمی» ضمن بررسی بیمه و
برشمردن انتقادهايی به جايگزينهای اسالمی بیمه میپردازد و در ادامه سه مدل
بیمة اسالمی (تکافل) يعنی تکافل مبنی بر تبرع ،مضاربه و وكالت را بررسی
میكند.
پاشا و مشتاق ( )1019در مقالة خود تحت عنوان « مدلهای تجاری تکافل :يک
مرور ،يک مقايسه» صرفاً به بررسی دو مدل تکافل مبنی بر مضاربه و وكالت
میپردازند.
عبدالوهاب و همکاران ( )1004در مقالة خود تحت عنوان «تکافل اسالمی :مدلهای
اسالمی ،دغدغهها و نگرانیهای شريعت و راهحلهای پیشنهادی» ضمن بررسی بیمه و
تکافل و برشمردن انتقادات صاحبنظران اسالمی به بیمه ،به بررسی دو مدل قرارداد
تکافل مبنی بر مضاربه و وكالت میپردازند و انتقادهای وارد به هر كدام را
برمیشمارند و در ادامه به مدل وقف نیز میپردازند.
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المللی» به
اَختر ( )1010در مقالة خود تحت عنوان «مدلهای تکافل و رويههای بین / ...
تقريب تی
استفاده از
بررسی مدلهای تکافل مبنی بر مضاربه و وكالت و نیز با
جمزمضاربه
وكالت-
مختلط
مدلهای
میپردازد و در ادامه به ايرادها و انتقادهای وارد به مدلهای ارائه شده /
میپردازد

(.)Akhter, 2010, pp. 30-44
بوهرائوا 1و جناح احمد ( )1011در مقالة خود به بررسی مدلهای تکافل پرداخته و
در اين میان پس از بررسی مدلهای پیشگفته به مدل تکافل مبنی بر وديعه نیز
میپردازند و ضمن برشمردن تفاوتهای آن با مدلهای ديگر ،آن را با قواعد شريعت
سازگارتر میيابند.

 .9تکافل
 .8-9تعریف تکافل
تکافل در لغت از ريشة «كفل» گرفته شده است كه از «كفل و يا كپل (در فارسی) شتر
و يا چهارپا» گرفته شده و منظور پوشش يا چیزی مانند جهاز شتر است كه بر روی
حیوان میانداختهاند تا آمادۀ سواری شود و پشت حیوان زخمی نشود و بدن سواره را
نیز نیازارد (الطبری111 ،1 ،1010 ،؛ الرازی .)110 ،10 ،1010 ،كفل در لغت به چند
معنا آمده است:
الف) نصیب :اين معنا در آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِکُمْ
كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» (حديد )11/آمده است .ماوردی دو احتمال در تفسیر آيه داده است:
«كفل دو تأويل دارد؛ برخی مانند حسن ،قتاده ،كفل را به معنای «وزر و اثم» دانستهاند
و برخی مانند سدی ،ربیع و ابن زيد آن را به معنای «نصیب» دانستهاند» (ماوردی،
بیتا.)111 ،1 ،
ب) حظ :اين معنا در آيه «مَنْ يَشْفَع شَفَاعَة حَسَنَه يَکُنْ لَهُ نَصِیب مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعْ
شَفَاعَةً سَیِّئَه يَکُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا» (نساء )11 /آمده است .ابن عاشور در تفسیر آيه مینويسد:

1. Bouheraoua and Jinnah Ahmad
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«كفل به معنای حظ نیز هست كه چگونگی اشتقاق آن برای من روشن نیست .گفته شده
كه كفل به معنای «مثل» نیز آمده است» (ابن عاشور ،)100 ،1 ،1310 ،هرچند كه طبری،
كفل در اين آيه را به معنای نصیب دانسته است (الطبری.)111 ،1 ،1010 ،
ج) سرپرستی و بهعهدهگرفتن :اسم فاعل «كفل» به معنای سرپرست آمده است .در
قرآن نیز به همین معنا از ثالثی مزيد باب تفعیل آن ساخته شده است« :وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا»
(آل عمران( )94 /الزبیدی ،919 ،90 ،ابن منظور .)130-113 ،11 ،برخی نیز در همین
معنا «كفیل» را به معنای ضامن دانستهاند و بنابراين كفل به معنای «ضمن» نیز كاربرد
دارد (سیوطی ،بی تا.)109 ،1 ،
مطابق قانون خدمات مالی اسالمی مالزی مصوب  ،1019تکافل در اصطالح،
قراردادی است مبتنی بر همکاری متقابل كه مطابق آن مشاركتكنندگان در تکافل
توافق میكنند مبلغی به طور مشترک برای همکاری متقابل مالی بپردازند كه در صورت
وقوع حادثه مورد توافق اين مبلغ به ذینفعان پرداخت خواهد شد.
 .1-9تفاوت تکافل و بیمه
مهمترين تفاوتهای بیمه و تکافل را می توان به شرح زير بیان كرد:
الف) در قرارداد تکافل ،شركت تکافل بهعنوان بیمهگر فعالیت نمیكند و رابطة
بیمهگر-بیمهگذاری میان طرفین وجود ندارد بلکه شركت تکافل و بیمهگذاران با
يکديگر مشاركت میكنند و شركت تکافل ،شريکی است كه به وكالت از ساير شركا و
يا بهعنوان عامل ،سرمايه يا وجوه واريزی بیمهگذاران را اداره و سرمايهگذاری میكند؛
بنابراين در اين نوع قراردادها كه ممکن است متنوع هم باشند قالب قراردادی متفاوتی
با بیمه ديده میشود و شركت تکافل و ساير شركا به يکديگر كمک میكنند و نوعی
همکاری متقابل ديده میشود (.)Pasha and Hussain, 2013, pp. 24-32
ب) در قرارداد تکافل شركت تکافل ،بهعنوان وكیل يا عامل و يا امین ،موظف است
وجوه واريزی بیمهگذاران را در پروژههای مشروع سرمايهگذاری كند و بر اساس
قرارداد ،اجرت دريافت خواهد كرد و سود مازاد ناشی از سرمايهگذاری و يا مازاد پس
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از جبران خسارت بر اساس قرارداد تقسیم خواهد شد ،در حالی كه در بیمه/ ...مازاد نیز
به بیمهگر تعلق دارد (.)Dusuki, 2011, pp. 9-10

 .4ویژگیهای ودیعه

با استفاده از تقريب تیجمز
/

وديعه از جملة قراردادهای است كه مطابق آن مالک ،مال خود را به امین میسپارد تا از آن
نگهداری كند .درواقع ،مالک به امین نیابت میدهد تا از مال او نگهداری كند .نايب در فقه،
مستودع يا امین نامیده میشود و مالک مودع .بنابراين جوهره و ذات عقد وديعه ،سپردن
مال به امین برای نگهداری است و امین با نخستین درخواست مالک بايد آن را به مالک
برگرداند و از اين رو ديدگاه مشهور در فقه ،وديعه را « استنابه در حفظ» تعريف میكنند
(شهیدثانی ،بیتا113 ،0 ،؛ كاتوزيان ،1941 ،صص .)11-1
وديعه از جملة قراردادهای رايگان است كه بر اساس اذن به وجود میآيد و در اثر
آن امین متعهد به نگهداری است .امین در نگهداری خود بايد به نحو متعارف از مال
نگهداری كند و چنانچه مال بدون تعدی و يا تفريط ،از بین برود مسئولیتی متوجه امین
نیست ،زيرا يد امین در نگهداری از مال ،امانی است .با اين همه در اينکه میتوان با
گنجاندن شرط ضمن عقد وديعه يا عقد الزمی ،يد امانی امین را به ضمانی تبديل كرد
بهگونهای كه در صورت تلف قهری مال ،مالک بتواند خسارت مال خود را بدون اثبات
تعدی و يا تفريط امین مطالبه كند در فقه شیعه اختالف نظر وجود دارد و در ادامه بدان
اشاره خواهد شد.
باالخره ،وديعه از جملة قراردادهای جايز است كه با فوت ،ديوانگی و يا سفه يکی
از طرفین و يا هر دو طرف منحل میشود و تعهدات از بین میرود .افزون بر اين هر
يک از دو طرف قرارداد نیز میتواند قرارداد را بدون علت موجه و يا رضای طرف
مقابل برهمبزند.

 .5مدلهای تکافل
از میان چندين مدل طراحیشده تکافل و حتی مدلهای تعديلشده و يا تلفیقی ،تنها
چند مدل آن رايجتر است كه در ادامه اشاره میشود.
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 .8تکافل بر مبنای تبرع :نخستین مدل طراحیشدۀ بیمة اسالمی در كشور سودان
را بايد مدل تکافل بر مبنای تبرع دانست؛ در اين مدل شركت تکافل توسط مؤسسان يا
شركای شركت تأسیس و وجوه الزم برای تأسیس و راهاندازی شركت به صورت
قرضالحسنه تأمین می شود و شركا به صورت تبرعی مبلغی به صندوق يا شركت
تکافل پرداخت كنند .بیمهگذاران نیز حقبیمة الزم را پرداخت میكنند .در همة
شركتهای تکافلی وجوه پرداختی توسط مؤسسان از حقبیمة بیمهگذاران جدا و تفکیک
میشود .كسريهای كوتاهمدت شركت نیز توسط مؤسسان و از طريق وام قرضالحسنه
جبران میشود ( Obaidullah, 2005, pp. 127-143; Pasha & Hussain,2013, pp.
.)24-32

 .1تکافل بر مبنای وکالت :در اين مدل شركت تکافل يا وكیل ،توسط مؤسسان و
سهامداران تأسیس میشود .بیمهگذاران مبالغی تحت عنوان حقبیمه به شركت پرداخت
میكنند كه در حساب آنان و مجزا از حساب وجوه سهامداران شركت تکافل نگهداری
میشود .شركت تکافل بهعنوان وكیل بیمهگذاران میتواند وجوه جمعآوریشدۀ
بیمهگذاران و يا حقبیمه ها را مطابق مقررات شرعی و در موارد مشروع سرمايهگذاری
كند و سود آن را به حساب وجوه بیمهگذاران واريز كند و در صورت به بار آمدن
خسارت ،خسارتها را جبران كند و علیه مقصر اقامة دعوا كند .در اين مدل ،شركت
تکافل به داليلی در سود و زيان نمیخواهد شريک باشد و تنها بهعنوان وكیل اجرت
مطالبه میكند و مسئولیتی نیز در قبال زيانهای واردۀ ناشی از سرمايهگذاری متوجه او
نیست مگر در صورتی كه خسارت وارده ناشی از تقصیر او باشد ( Obaidullah,

)2005; Pasha & Hussain, 2013
 .9تکافل بر مبنای مضاربه :در اين مدل بر خالف مدل وكالت ،شركت تکافل بر
اساس قرارداد مضاربه و بهعنوان عامل يا مضارب وجوه بیمهگذاران را سرمايهگذاری
میكند با اين تفاوت كه همة ريسک ناشی از سرمايهگذاری بر عهدۀ مضارب يعنی
بیمهگذاران است و سود ناشی از سرمايهگذاری نیز بین طرفین تقسیم میشود .تفاوت
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قبال موكل
ديگر اين که در مدل وكالت ،وكیل مستحق اجرت است و مسئولیتی در / ...
تقريب تی
ندارد مگر اين كه خسارت ناشی از تقصیر وكیل باشد ،بادراستفاده
جمزمضاربه،
مدل
حالیازكه در
عامل مستحق اجرت نیست ولی بر اساس قرارداد مضاربه ،پس از كاستن از /
هزينههای

مديريتی و ساير مخارج ،سود باقیمانده میان عامل و مضارب تقسیم میشود
(Obaidullah, 2005, pp. 127-143; Wahab, Lewis, & Hassan, 2007, pp. 377)384; Pasha & Hussain, 2013, pp. 24-32

 .4تکافل برمبنای ودیعه :نسخه تکامليافتة اين مدل قرارداد تکافل در سال 1010
در نشست مجمع فقه اسالمی در اردن ارائه شد و به دلیل بازخورد مثبت آن در میان
انديشمندان ،اين مدل منتشر شد و رواج يافت .مراحل تشکیل و انعقاد اين مدل
قرارداد به شرح زير است:
الف) تأسیس شركت :شركا يا مؤسسان شركت تکافل موافقت میكنند كه برای
همکاری متقابل ،وجوهی را به شركت اختصاص و آن را تأسیس میكنند؛
ب) انعقاد قرارداد وديعه :شركت تکافل با بیمهگذاران قرارداد وديعه منعقد و
بهعنوان مستودع وظیفة نگهداری ،اداره و مديريت وجوه واريزی را بر عهده دارد .اين
وجوه متمايز از وجوه سهامداران توسط شركت نگهداری میشود .وجوه بیمهگذاران به
دو بخش تقسیم میشود؛ بخشی نیز به ريسک ،ذخیره و تکافل مجدد اختصاص
میيابد و صرف پوششدادن ريسکها خواهد شد .بخشی از وجوه وديعه در پروژههای
مشروع سرمايهگذاری خواهد شد و سود حاصل از آن صرفاً به شركت تکافل
اختصاص میيابد.
البته بايد در نظر داشت كه چنانچه در مدت قرارداد خسارتی به بار نیايد وجوه
بیمهگذاران نزد شركت تحت عنوان وديعه نگهداری خواهد شد ،ولی در صورت
تحقق خسارت ،وجوه واريزی بیمهگذاران بهعنوان تبرع به شمار خواهد رفت؛ زيرا
مبنای تکافل تعاون و مشاركت است كه در نصوص بر آن تأكید شده است (سورۀ
مائده ،آيه  .)1بنابراين بر اساس مقتضای تکافل در صورت تحقق خسارت ،وجوه
واريزی بیمهگذاران كه درواقع شريک نیز تلقی میشوند تبرع يا وقف تلقی خواهد شد
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و شركا ملتزم بدان هستند و حق رجوع ندارند .در همین مرحله و يا در مرحلة ديگر،
شركا در ضمن عقد وديعه ،شرط ضمان میگذارند و مستودع يا شركت تکافل در
صورت عدم تعدی و يا تفريط نیز ضامن است و يد مستودع (امین) ،ضمانی خواهد
بود .در بخش ريسکها ،يد مستودع ضمانی است.
ج) انعقاد قرارداد وكالت :ممکن است در ضمن عقد وديعه يا قرارداد جداگانه،
قرارداد وكالت میان شركت و بیمهگذاران منعقد شود و شركت تکافل به موجب آن به
نمايندگی میتواند وجوه را در پروژههای مشروع سرمايهگذاری كند و از اين جهت
نیز مستحق اجرت خواهد بود .بديهی است سود و زيان ناشی از سرمايهگذاری نیز
عايد خود شركت تکافل خواهد شد و حتی به لحاظ حقوقی نیز متعهد به هبة سود
ناشی از سرمايهگذاری به شركا نیست .پس رابطة شركا با شركت تکافل يا صندوق
بیمه در قالب دو قرارداد وديعه و وكالت قابل ارزيابی است.
د) تقسیم مازاد :بیمهگذاران و يا شركا ،مالک كل وديعه هستند و اگر پس از جبران
خسارت بیمهگذاران مازادی وجود داشته باشد ،اين وجوه مازاد نیز به شركا پرداخت
خواهد شد.

 .1نقد و ارزیابی مدل تکافل بر مبنای ودیعه
در ادامه اين بحث تالش میشود تا ضمن ارائة مزايا و معايب مدل ارائهشده ،اين مدل
بررسی شود.
 .8-1مزایای مدل تکافل بر مبنای ودیعه
به باور موافقان و طراحان اين مدل ،مدل تکافل بر مبنای وديعه در مقايسة با ديگر
مدلهای رايج مزيتهای زير را داراست:
الف) منصفانه و اعتمادساز :به باور موافقان اين مدل قرارداد تکافل بر خالف
مدلهای ديگر منصفانهتر و موجب اعتماد بیشتر شركا يا بیمهگذاران و شركت به
يکديگر میشود؛ زيرا در شركتهای تکافل ترديد جدی در خصوص مشروعیت و
مالکیت وجوه مازاد وجود دارد .به ديگر سخن ،پس از انعقاد قرارداد بیمه يا تکافل
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كند/ ،ولی در
رايج ،چنانچه خسارتی محقق شود شركت اين مبالغ خسارت را جبران می ...
فردتیجمز
تقريب
استفاده از
كمتر باشد،
پرداختی
صورتی كه خسارتی به بار نیايید و يا میزان خسارت از بامبلغ
/
شريک بدان
وجوه مازاد در شركت باقی خواهد ماند و مسترد نمیشود ،در حالی كه

رضا نداده و مالکیت خود را نیز به شركت منتقل نکرده است؛ بنابراين شركت در
وجوه ديگری بدون اذن و يا دلیل شرعی تصرف میكند كه اين تصرف حرام است،
ولی در مدل تکافل مبنی بر وديعه ،وجوه مازاد در صورت عدم تحقق خسارت
بهعنوان وديعه باقی خواهد ماند و شركت بهعنوان امین بايد از اين وجوه نگهداری
كند و با نخستین درخواست موظف به بازگرداندن است.
البته تالش شده است تا در دو مدل تکافل بر مبنای مضاربه و وكالت ،توجیهی
برای عدم استرداد وجوه مازاد يافت شود كه اين توجیه كامل به نظر نمی رسد؛ در
مدل تکافل بر مبنای مضاربه و وكالت ،شركا وجوه را تحت عنوان تبرع در اختیار
شركت قرار میدهند و مستحق دريافت مازاد نیز هستند و از اين جهت ،نوعی هبه
مشروط ديده میشود بدينگونه كه اگر در مدت قرارداد تکافل ،خسارتی به بار نیايد و
يا خسارت اندک باشد ،بیمهگذاران میتوانند وجوه واريزی تحت عنوان تبرع يا هبه را
مطالبه كنند ولی در صورتی كه مازادی وجود نداشته نباشد ،بیمهگذاران نیز نمیتوانند
هبه را مطالبه كنند .درنتیجه رابطة بیمهگذاران با هم و با شركت در مدل تکافل بر
مبنای وكالت يا مضاربه ،در قالب هبة معوض قابل تحلیل است كه بیمهگذار وجوه را
در ازای دريافت وجوه مازاد به شركت هبه میكند و شركت نیز متعهد است وجوه
مازاد را به بیمهگذار هبه كند .با اين همه در مدل تکافل بر مبنای وديعه ،وجوه مازاد
حاصل از وديعه است و به وديعه و مالکان آن تعلق خواهد داشت و نیازی به هبه و
توجیههای دور از ذهن نیست؛ زيرا مالکان (بیمهگذار) نسبت به وجوه مازاد از بین
نرفته و يا به شركت منتقل نشده تا معتقد شد كه شركت بهعنوان مالک اين وجوه را
دوباره به مالک هبه میكند .افزون بر اين ،بر اساس تحلیل پیشگفته چنانچه
بیمهگذاری در میانة اجرای قرارداد فوت شود ورثة او حق دريافت وجوه مازاد را
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خواهند داشت؛ زيرا آنان مالک وجوه مازاد هستند و يا ممکن است به اين وجوه مازاد
زكات تعلق بگیرد (.)Bouheraoua and Jinnah Ahmad, 2011, pp. 22-23
ب) شفاف و روشن :در تکافل بر مبنای وديعه و روابط قراردادی اطراف آن شفافیت
نیز وجود دارد؛ زيرا بیمهگذار ان مالک وجوه واريزی تحت عنوان وديعه و وجوه مازاد
هستند و حق دارند آن را مطالبه كنند و در مقابل ،شركت تکافل بهعنوان وكیل تنها
مستحق اجرت است و نمیتواند در سود و يا وجوه مازاد تصرف كند ( Bouheraoua

.)and Jinnah Ahmad, 2011, pp. 22-23
 .1-1معایب و انتقادات وارد به مدل تکافل بر مبنای ودیعه
با اين همه اين مدل تکافل نیز همانند ديگر مدلهای موجود بركنار از انتقاد نیست؛
زيرا:
الف) عدم توصیف یک عمل حقوقی به دو ماهیت :نمی توان تصور كرد كه يک
عمل در دنیای حقوق دو عنوان را به خود بگیرد .به ديگر سخن ،تصور اينکه وجوه
پرداختی بیمهگذاران در صورت عدم تحقق خسارت وديعه است و چنانچه خسارتی
به بار آيد اين وجه تبرع تلقی خواهد شد دور از ذهن و دشوار است .منطق حقوقی
نیز چنین چیزی را برنمیتابد؛ چراكه هدف تکافل بهعنوان جانشین بیمه ،جبران
خسارت است و بیمهگذار هنگام پرداخت حقبیمة بیشتر به جبران خسارت میانديشد
تا وديعه .افزون بر اين ،يک عمل ،دو ماهیت حقوقی مجزا نمیتواند داشته باشد و
مصاديق اينچنینی نیز در دنیای حقوق وجود ندارد.
ب) شرط ضمان :وديعه از عقود رايگان و جايز است .جوهره و مقتضای اين
قرارداد نگهداری از مال است و از اين رو در تعريف مشهور عقد وديعه را چنین
تعريف میكنند« :استنابه در حفظ» (شهید ثانی ،بیتا113 ،0 ،؛ حسینی عاملی،1013 ،
 .)134 ،14بنابراين ،از يک سو ،شركت تکافل به صرف عقد وديعه تنها مسئول حفظ
خواهد بود و بايد به صورت رايگان از اموال و وجوه بیمهگذاران نگهداری كند .از اين
رو ،عقد وكالت نیز منعقد میشود تا نمايندگی در سرمايهگذاری وجوه نیز به شركت
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مطالبه /كند .از
تکافل اعطا شود و به موجب همین قرارداد نیز شركت میتواند اجرت
...
واردازبهتقريب
استفاده
با
جمزتلف آن
مال وتی يا
خسارت
سوی ديگر ،در عقد وديعه مستودع يا امین ،ضامن

مسئول نیست مگر آن كه مرتکب تعدی و تفريط شده باشد .بدين ترتیب برای /مسئول
دانستن امین در برابر خسارت عمدی يا غیرعمدی وارد به مال بايد شرط ضمان در
ضمن عقد وديعه گنجاند كه دربارۀ مشروعیت و يا عدم مشروعیت شرط ضمان امین
در فقه شیعه و اهل سنت اختالفنظر است؛ ديدگاه مشهور در فقه حنفی ،شافعی و
حنبلی به بطالن شرط ضمان باورمند است ولی در مبطل عقدبودن شرط ضمان در
میان همین دسته نیز اختالف وجود دارد .در نقطة مقابل ،گروهی اندک نیز به صحت
شرط باور دارند (الموسوعه الفقهیه الکويتیه .)111 ،11 ،1014-1000 ،مهمترين دلیل
موافقان صحت شرط ضمان ،ادلة لزوم وفای به شرط است .درواقع ،اين دسته با استناد
به قاعدۀ شروط ،شرط ضمان را صحیح میدانند (ابن قدامه .)934 ،1 ،1911 ،افزون بر
اين دلیل ،با توجه به عدم دلیلی شرعی كه شرط ضمان امین را منع كند و با توجه به
مصاديقی كه فقیهان اهل سنت بر مشروعیت شرط ضمان در البالی كتابهای فقهی
يافته اند ،به صحت شرط ضمان باور دارند (حماد.)11-09 ،1010 ،
مخالفان صحت شرط ضمان امین در فقه مذاهب در مقابل به داليلی تمسک
جستهاند كه در ادامه اشاره می شود :برخی از فقیهان حنفی مستودع را جز در صورت
تعدی و تقصیر ضامن ،تلف و يا نقص مال موضوع وديعه نمیدانند .به باور اين دسته،
يد امین بر مال همانند يد مالک بر مال است و چنانچه مال در دست امین تلف شود،
مانند اين است كه مال در دست مالک تلف شده باشد و از آنجايی كه مالک ضامن
تلف مال خود نیست ،امین هم ضامن نیست .بنابراين شرط ضمان تأثیری در ضمان
امین ندارد (سرخسی 103 ،11 ،1010 ،و 111 ،19؛ ابن عابدين110 ،1 ،1011 ،؛
البغدادی ،بیتا 111 ،1 ،و  .)11به باور سرخسی ،به طور كلی شرط ضمان امین خالف
حکم شرع است و بنابراين باطل و مبطل عقد خواهد بود (سرخسی.)111 ،11 ،
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برخی از فقیهان حنبلی شرط ضمان را خالف مقتضای ذات عقد میدانند و باطل؛
زيرا مقتضای ذات عقد وديعه امانیبودن يد امین است ،در حالی كه مقتضای شرط
ضمان ،ضمانی بودن يد امین است و شرط و عقد با يکديگر در تنافی هستند .افزون بر
اين ،مقتضای عقد وديعه امانت است و اگر در ضمن عقد ،شرط ضمان گنجانده شود،
امین ضامن چیزی شده كه سبب آن به وجود نیامده است و اينگونه ضمانت نیز باطل
است (الموسوعه الفقهیه الکويتیه.)111 ،11 ،1014-1000 ،
افزون بر اين دو استدالل در فقه حنبلی و شافعی ،استدالل ديگری بر بطالن شرط
ضمان وجود دارد كه مطابق آن ،شرط ضمان امین ،ضمانت از دينی است كه سبب آن به
وجود نیامده و الزامآور نیست (ابن قدامه 1911 ،ه.ق 094 ،1 ،؛ النووی ،بیتا.)110 ،10 ،
شرط ضمان امین در ضمن عقد وديعه نیز در میان فقیهان شیعه و حتی حقوقدانان
اختالفی است؛ در فقه شیعه برخی از فقیهان با اين توجیه كه مقتضای عقد وديعه
نگهداری از مال است و ضامن دانستن امین يا مستودع بر خالف مقتضای ذات عقد
وديعه است ،شرط ضمان در ضمن عقد وديعه را باطل و مبطل عقد دانستهاند
(طوسی1914،ق191 ،0 ،؛ ابن براج .)019 ،1 ،1001 ،دستة ديگری از فقیهان مانند
عالمة حلی با جمع دو مقدمه ،شرط ضمان را باطل و مبطل عقد وديعه میدانند :الف)
وديعه ،امانت محض است و بنا بر روايتهای منقول از طريق اهل سنت و شیعه ،ضمان
در وديعه با امانت منافات دارد؛ زيرا امین يا مستودع ،رايگان مال ديگری را نگهداری
می كند و اگر بدون تعدی و تفريط ،ضامن تلف و نقص دانسته شود ،هیچ فردی امانت
نمیپذيرد ،در حالی كه در جامعه به وجود افرادی برای امانتپذيری نیاز است و ترک
امانتپذيری در جامعه زيان بار خواهد بود و اين زيان بیش از زيان مالک و يا بیش از
سود ناشی از شرط ضمان است؛ ب) هنگامی كه فردی امانت میپذيرد يد او بر مال
همانند يد مالک است و همانگونه كه نمی توان مالک را ضامن دانست ،جانشین مالک
را هم نمیتوان ضامن دانست .بدينترتیب ،شرط ضمان در وديعه باطل است (عالمه
حلی .)119 ،1 ،1010 ،برخی ديگر از فقیهان نیز شرط ضمان مستودع را خالف كتاب
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و سنت و صرفاً شرط ضمان را باطل دانستهاند (ابن ادريس /.)...019 ،1 ،1010 ،از اين
تقريب تی
استفاده از
منظر ،مستودع تنها در صورت تعدی و تفريط ضامن با
جمزو شرط
است
نقص مال
تلف يا
ضمان تأثیری در مسئولیت امین ندارد.

/

ديدگاه سوم كه برخی از معاصران آن را پذيرفتهاند ،صحت شرط ضمان است .به
باور اين دسته ضمان و امانت با يکديگر منافاتی ندارند و قابل جمعاند (طباطبايی
يزدی1،11 ،1013 ،؛ طباطبايی يزدی )904 ،1011 ،به باور اين دسته ،متقضای ذات
عقد وديعه امانت نیست بلکه مستودع متعهد به نگهداری است و امانت از آثار تعهد
به نگهداری است و با توجه به لزوم وفای به شرط ضمن عقد ،امین ضامن بهشمار
میرود (كاتوزيان11 ،1941 ،؛ باريکلو.)111-110 ،1911 ،
د) جایز بودن ودیعه و وکالت :يکی ديگر از انتقاداتی كه به تکافل مبتنی بر وديعه
می توان وارد كرد اين است كه دو قرارداد وديعه و وكالت از جملة قراردادهای جايز
هستند كه با موت ،سفه و جنون يکی از طرفین قرارداد ،اين قراردادها نیز منحل
میشود يعنی اگر بیمهگذار در اثنای قرارداد وديعه مجنون شود يا بمیرد قرارداد وديعه
و نیز وكالت منحل شده ،امین بايد مال يا اموال موضوع وديعه را به قائممقام مالک
برگرداند و با انحالل عقد مقررات امانت قانونی و يا شرعی حاكم خواهد شد ،در
حالی كه طراحان مدل پاسخی به اين مهم ندادهاند كه چه چارهای بايد انديشید.
بنابراين ،اگر وجوه بیمهگذاران در يک پروژه سودآور سرمايهگذاری شده باشد ،با
مرگ برخی از بیمهگذاران وجوه بايد به قائممقام آنان بازگردانده شود كه ممکن است
تأ مین مالی پروژه به مخاطره بیفتد و درنتیجه بر میزان سود مورد انتظار شركت تکافل
و باالخره ديگر بیمهگذاران نیز تأثیر بگذارد.

 .0نتیجهگیری
رشد شركتهای تکافل بهعنوان جايگزين بیمه ،سبب شده تا قالبهای قراردادی جديدی
توسط صاحبنظران برای تکافل ارائه شود كه برخی از اين قالبهای تکافل مانند قالب
مضاربه و وكالت با استقبال مواجه شده و برخی ديگر مانند وديعه چندان مورد
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پذيرش قرار نگرفته است هرچند كه به باور طراحان اين مدل بسیاری از انتقادهای
وارد به مدلها ی پیشین در اين مدل از بین رفته است .با اين همه بايد باور كرد كه در
ادعا برخی انتقادها حذف شده است از جمله انتقاد به چگونگی توزيع سود مازاد كه
در مدل وديعه بايد اين وجوه و سود ناشی از سرمايهگذاری به صاحبان و مالکان
وديعه بازگردانده شود .در مقابل نمیتوان تصور كرد كه مالکان هنگام عقد قرارداد با
شركت تکافل ،حقبیمة واريزی را هم بهعنوان هبه و هم بهعنوان وديعه تحويل دهند.
به ديگر سخن ،به دشواری بتوان پذيرفت كه بیمهگذار در هنگام قرارداد جز دريافت
پوششی برای جبران خسارت به هبة مال خود بیانديشد.
افزون بر اين ،استفاده از دو قرارداد وديعه و وكالت در مقايسة با تکافل بر مبنای
مضاربه و وكالت كه در آن يک قرارداد وجود دارد و جايزبودن دو قرارداد وديعه و
وكالت و آثاری كه بر آن بار میشود مانند قابلیت انحالل ،زمینة گسترش اين مدل را
محدود میسازد .بنابراين ،تکافل بر مبنای وديعه گرچه يک انتقاد را برطرف میسازد
ولی با توجیهات غیرواقعبینانه زمینة ايرادهای ديگری را باز میگشايد كه اگر برخی
مانند شرط ضمان امین را بتوان پاسخ داد برخی ديگر را بهسختی میتوان پذيرفت.

منابع
 .1ابن ادريس حلی ،م 1010 .ق .السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى .قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعة مدرسین حوزۀ علمیة قم .ج .1
 .1ابن براج طرابلسى ،ع 1001 ،.ق .المهذب .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعة
مدرسین حوزۀ علمیة قم .ج .1
 .9ابن حماد بن عبدالعزيز الحماد ،ح 1001 ،.ق .عقود التأمین حقیقتها و حکمها ،مدينه:
الجامعةاإلسالمیة.
 .0ابن عابدين ،م.ا 1011 ،.ق .رد المحتار على الدر المختار .بیروت :دارالفکر .ج .1
 .1ابن عاشور ،م .1310 ،.التحرير و التنوير .تونس :الدار التونسیه للنشر .ج .1
 .1ابن قدامه ،ع.ا 1911 ،.ق .المغنی .بیجا :مکتبه القاهره .ج .1

نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد وديعه111 /

 .4ابن منظور ،م 1010 ،.ق .لسان العرب .بیروت :دار صادر.

/ ...

مجد .تقريب تیجمز
استفاده از
 .1باريکلو ،ع.ر .1911 ،.عقود مشاركتی ،توثیقی و غیر الزم .با
تهران:

 .3البغدادی ،غ( .بیتا) .مجمع الضمانات .بیجا :دار الکتاب اإلسالمی .ج .1

/

 .10حسینی عاملی ،س.ج 1013 ،.ق .مفتاح الکرامة فیشرح قواعد العالّمة .محقق /مصحح:
محمد باقر خالصى .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعة مدرسین حوزۀ علمیة قم .ج
.14
 .11حماد ،ن .1010 ،.مدی صحه تضمین يد االمانه بالشرط فی الفقه االسالمی .جده :المعهد
االسالمی للبحوث و التدريب.
 .11الرازی ،ف.م .1010 ،.مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) .بیروت :دار احیا التراث العربی .ج
.10
 .19الزبیدی ،م ،.تاج العروس من جواهر القاموس .مجموعة من المحققین ،دارالهداية.
 .10الزحیلی ،و( ،.بیتا) .الفقه االسالمی و ادلته .دمشق :دارالفکر.
 .11السرخسی،م 1010 ،.ق .المبسوط .بیروت :دارالمعرفة .ج .19
 .11السیوطی ،ج( ،.بیتا) .الدر المنثور .بیروت :دارالفکر .ج .1
 .14شهید ثانی ،ز 1010 ،.ق .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة .شارح :سید محمد
كالنتر .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .11الطبری ،م .1010 ،.تفسیر الطبری .محقق احمد محمد شاكر .بی جا ،مؤسسه الرساله .ج .1
 .13طباطبايی يزدی ،س.م.ک 1994 ،.ق .العروۀ الوثقى فیما تعم به البلوى .محقق /مصحح:
احمد محسنی سبزوارى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعة مدرسین حوزۀ علمیة قم.
ج .1
 .10طباطبايى يزدى ،س.م.ک 1011 ،.ق .سؤال و جواب .محقق /مصحح :سید مصطفی محقق
داماد ،سید محمد مدنی بجستانى و سید حسن وحدتی شبیرى .تهران :مركز نشر العلوم
اإلسالمی.

199  شمارۀ مسلسل/1931  بهار/1  شمارۀ/ سال سیوچهارم/ پژوهشنامة بیمه/ 111

. سیدمحمدتقی كشفى: مصحح/ محقق. المبسوط فی فقه اإلمامیة. ق1914 ،. م، طوسى.11
.0  ج. المکتبة المرتضوية إلحیاء اآلثار الجعفرية:تهران
 گروه پژوهش مؤسسة آلالبیت: مصحح/ محقق. تذكره الفقهاء. ق1010 ،. ح، عالمه حلی.11
.1  ج. مؤسسة آل البیت علیهم السالم: قم.علیهمالسالم
 شركت انتشار با: تهران. وثیقههای دين- عقود اذنی: حقوق مدنی.1941 ،. ن، كاتوزيان.19
.همکاری شركت بهمن برنا – انتشارات مدرس
.1  ج. دار الکتب العلمیه: بیروت.) تفسیر الماوردی (النکت و العیون.) (بیتا،. ع، الماوردی.10
.10  ج. دارالفکر: بی جا. المجموع شرح المهذب.) (بیتا،. ی، النووی.11
. الموسوعة الفقهیة الکويتیة. ق1014 -1000 ، وزارۀ األوقاف و الشئون اإلسالمیة الکويت.11
. دار السالسل:الکويت
27. Wahab, A.R.A., Lewis, M.K. and Hassan, M.K., 2007. Islamic takaful:
Business models, Shariah concerns, and proposed solutions. Thunderbird
International Business Review, 49(3), pp. 371-396.
28. Akhter, W., 2010. Takaful Models and Global Practices.
29. Bouheraoua, S. and Ali Jinnah Ahmad, M., 2015. Takaaful Operation:
Appraisal of the Existing Models and Exploration of a Possible Alternative,
the Wadi’ah Model.
30. Dusuki, A.W., 2011. Islamic Financial System: Principles &
Operations. ISRA: Kuala Lumpur, pp. 1-49.
31. NuHtay, S.N., Hamat, M., Ismail, W.Z.W. and Salman, S.A., 2015.
Takaful (Islamic insurance): historical, Shari’ah and operational
perspectives. International Business Management, 9(1), pp. 65-69.
32. Obaidullah, M., 2005. Islamic Financial Services. King Abdulaziz
University, Jeddah.
33. Pasha, A.T. and Hussain, M.M., 2013. Takaful business models: a
review, a comparison. Business Management Dynamics, 3(4), p. 24.
34. Swartz, N.P. and Coetzer, P., 2010. Takaful: an Islamic insurance
instrument. Journal of Development and Agricultural Economics, 2(10), pp.
333-339.
35. Venardos, A.M., 2005. Islamic banking & finance in South-East Asia:
Its development & future (Vol. 6). World Scientific.

