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  چكيده

كرده است و از ميان كارهاي نيكو به دين اسالم، مؤمنان را به مشاركت و تعاون در كارهاي خير و نيكو، دعوت 
به ديگران ) قرض غيرربوي و بدون اجر و مزد( الحسنه  اي كه قرض به گونه. الحسنه تاكيد فراواني داشته است قرض

الحسنه از اركان الگوي  قرض. را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراواني براي آن نهاده است
گذاران اقتصادي ايران براي تحقق الگوي  از اين رو، ضرورت دارد كه سياست. است ايراني پيشرفت _اسالمي
هاي آن را فراهم كنند تا اين سنت حسنه در  الحسنه را تسهيل كنند و زمينه ايراني پيشرفت، قرض _اسالمي

د و نابرابري اقتصاد ايران رايج شود و نيازهاي معيشتي افراد نيازمند، با مشاركت مردم خيرخواه برطرف شو
الحسنه  چنين ضرورت دارد كه  اقتصاددانان ايراني نيز براي رواج قرض هم. اقتصادي در اقتصاد ايران كمتر شود

الحسنه و اموري از اين دست به تأمل و تفكر  هاي قرض درباره مسايل آن، چون عوامل مؤثر بر افزايش سپرده
هاي ربوي در اقتصاد جهان معرفي شود و اقتصاد  انشين قرضالحسنه به عنوان الگوي ج بپردازند تا الگوي قرض

  .ايران گامي به جلو براي تحقق اقتصاد اسالمي بردارد
هدف اين مقاله . الحسنه است الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض يكي از مسايل قرض

  ابتدا  جايگاه ،مقاله با استفاده از روش تحليليدر اين . الحسنه است بررسي فقهي اخذ كارمزد بر تسهيالت قرض
فقهي، مورد  از منظر را الحسنه كارمزد تسهيالت قرض سپسو  را بررسي كرديم الحسنه در آيات و روايات قرض

بندي فقيهان شيعه به دو گروه موافق و مخالف اخذ كارمزد از تسهيالت  بررسي قرار داديم و با تقسيم 
الحسنه آورده شده است و سپس  ل فقهي جديدي براي جواز اخذ كارمزد بر تسهيالت قرضالحسنه،  استدال قرض

 . در اقتصاد ايران مدلي پيشنهاد داديمالحسنه  قرضسنت حسنه ي براي احياء 

  

  الحسنه، بانكداري بدون ربا  كارمزد، قرض :يكليدواژگان 

 JEL :E4, G24,E5بندي   طبقه

  

 

                                                                                                               

  .استاديار دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان .1
  .كارشناس ارشد اقتصاد اسالمي دانشگاه اصفهان. 2
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  مقدمه

دهنده به دنبال داشته باشد  هر قرضي كه منفعتي براي قرض. اسالم حرام استقرض ربوي در دين 
بنابراين بنا بر ). 58، ص 1387موسويان،( و اين منفعت از پيش شرط شده باشد قرض ربوي است

عنوان  الحسنه را به دينِ اسالم قرض. نبايد از مال قرض داده شده سودي دريافت شودشرع اسالم  
 اي در ايفاي نقش واسطه با توجه به اهميت حوزه بانكي در .معرفي كرده است جايگزين قرض ربوي

پس بانكداري، در نخستين روزهاي  ضرورت اجرائ احكام اسالمي در بخش و هاي اقتصادي فعاليت
طرح اسالمي شدن نظام بانكي مطرح شد و شوراي  در اقتصاد ايران، از پيروزي انقالب اسالمي

فقر و  كاهشاسالمي براي اقتصاد  در نظام . ها را به تصويب رساند ن بانكقانون ملي شد ،انقالب
ها  بر انفاق فقرا تاكيد شده كه يكي از اين انفاق ،هاي اسالمي عالوه بر ماليات بهبود توزيع درآمد،

از ابزارهاي حمايتي به افراد نيازمند و كاربرد غيرانتفاعي دارد  الحسنه قرض. باشد الحسنه مي قرض
و  دهد كاهشرا  فاصله طبقاتي در جامعهو  ثروتمندانانباشت سرمايه در دست  تواند و مي است

از در سيستم بانكداري اسالمي ) 68، ص 1370هدايتي،.(توزيع درآمد در جامعه را بهبود بخشد
در طرف تجهيز شود، به اين صورت كه  ميالحسنه در تجهيز و تخصيص منابع استفاده  قرارداد قرض

طراحي اي  به گونهالحسنه  هاي جاري، بر اساس قرارداد قرض انداز و سپرده هاي پس بع، سپردهمنا
گذاران در قالب قرارداد قرض بدون زياده، مالكيت وجوه خود را  در اين چارچوب، سپرده شوند كه مي

در اختيار  نيزآن وجوه كنند و تا مدتي كه اين وجوه در بانك قرار دارد، مالكيت  به بانك منتقل مي
الحسنه در  عنوان واسطه مالي در انجام فعاليت مربوط به تسهيالت قرض ها به بانك .بانك است

بنابراين . شوند هايي مي گرفتن وجوه و نگهداري آن و دادن وجوه به متقاضيان قرض متحمل هزينه
هاي بانك  زينهالحسنه  براي جبران ه بررسي فقهي جواز و عدم جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض

گذران از  با توجه به قانون بانكداري بدون ربا و بيان قانون. سزايي در بانكداري اسالمي دارد اهميت به
 الحسنه، ها بر اساس عقد قرض انداز با بانك هاي ديداري و پس گذاران سپرده طراحي رابطة ميان سپرده

و گذاران  اي ميان سپرده ها صرفاً واسطه كه بانكها نمي باشد؛ بل سودآوري بانك از بانكداري اسالمي، هدف
گري  اي جز واسطه كنند و در اين چارچوب وظيفه نيازمنداني هستند كه اين تسهيالت را تقاضا مي

كننده اين وجوه را ندارند و براي انجام اين نوع از خدمات  ميان دو گروه تقاضاكننده و عرضه
 گذار به دريافت كارمزد  متناسب با حدودي كه قانونهاي خود مجاز  جبران هزينه گري و واسطه

حال با توجه به گذشت حدود سي سال از تصويب و اجراء قانون  1.باشند تعيين كرده  است را مي
ها در طول ساليان متوالي،  ها در جذب اين نوع از سپرده بانكداري بدون ربا و عملكرد ضعيف بانك

ناپذير  امري اجتناب براي قرض الحسنه تر، به روز و كارآمد جامعبازنگري در اين قانون و ارائه مدل 

                                                                                                               

  .قانون عمليا ت بانكي بدون ربا ، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. 1
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 در آيات و رواياتالحسنه  ضمن بيان اهميت قرض استفاده از روش تحليلي، لذا در اين مقاله با .است
ي اخذ  در خصوص چگونگي نحوهاي از فقيهان شيعه  پارهمختلف هاي   معرفي ديدگاه واسالمي 

، استدالل فقهي جديدي بر جواز اخذ كارمزد از تسهيالت لحسنها كارمزد از تسهيالت قرض
 ي رامدل الحسنه الحسنه را تقويت آورديم و براي چگونگي اخذ كارمزد بر تسهيالت قرض قرض
  .كنيم مي هادنپيش

  

  الحسنه در قانون بانكداري بدون ربا قرض

الحسنه شده است و از  جمهوي اسالمي ايران، توجه خاصي به قرض در در قانون بانكداري بدون ربا
هاي  در طرف تجهيز منابع، سپرده. اين قرارداد در تجهيز و تخصيص منابع استفاده شده است

در اين چارچوب، . اند الحسنه طراحي شده هاي جاري، بر اساس قرارداد قرض انداز و سپرده پس
كنند و تا  بدون زياده، مالكيت وجوه خود را به بانك منتقل مي گذاران در قالب قرارداد قرض سپرده

  .ها نيز در اختيار بانك است مدتي كه اين وجوه در بانك قرار دارد، مالكيت آن
پردازد و از  شود كه انسان به شرط رد و بدل كردن، آن را به ديگري مي قرض به مالي گفته مي

قرض در قرآن به همه ي . اند برد آن را قرض گفته بين ميي خود را با آن مال از  آن جا كه رابطه
اعمال نيك، اعم از خدمات مالي يا بدني كه در راه خدا انجام شود، گفته مي شود و از اين رو با 
تقيد به حسن به قرضا حسنا تعبير شده است و مقصود از آن، پاكي مال و عمل وسيله قصد قربت و 

  )85، ص 1391جمشيدي،.(دون پشيماني استحسن نيت بي هيچ منت و آزار و ب
الحسنه عقدي  قرض "فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا  ي آيين نامه 15بر اساس ماده 

مقداري معين از مال خود را به طرف ديگر ) قرض دهنده(است كه به موجب آن يكي از طرفين 
م امكان قيمت آن را به گيرنده مثل يا در صورت عد كند كه قرض تمليك مي) قرض گيرنده(

 الحسنهر ماده يك دستورالعمل اجرايي، قرضد). 69، ص 1370هدايتي،. ("رد نمايد بايد دهنده قرض
الحسنه عقدي است كه به موجب آن قرض: ها، قرض الحسنه چنين تعريف شده استاعطايي بانك

اشخاص اعم از حقيقي يا مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به ) به عنوان قرض دهنده( هابانك
 648به موجب ماده ). 85همان، ص .(به قرض واگذار مي كنند) به عنوان قرض گيرنده( حقوقي 

قرض عقدي است كه به موجب آن احد از طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف : قانون مدني
د نمايد و در صورت كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رديگر تمليك مي

  )68، ص 1370هدايتي، .( تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد
از نظر حقوقي، عنصر اصلي قرض الحسنه را قرض يا دين تشكيل مي دهد كه هر دو يك مطلب 

اما دين جنبه منفي تعهد و قايم به مديون . كه هر دو يك مطلب را بيان مي نمايد. نمايد را بيان مي
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بنابراين قرض الحسنه با . جنبه مثبت تعهد و قايم به دائن يا متعد له است) طلب( قرض يا متعهد و
در . اعانه يا صدقه يا انفاق مفهوم مشابهي ندارد و بازپرداخت وام دريافتي عنصر اصلي آن است

الحسنه، رابطه بين مقرض و مقترض رابطه ي دائن و مديون است و دين بر ذمه مقترض قرار قرض
تواند قبل از انقضاء مدت قرض، طلب خود قرض الحسنه عقد الزم است و از اين رو مقرض نمي .دارد

  ). 69همان، ص ( را مطالبه كند

 9و  2اند براي تحقق اهداف بندهاي  ها موظف قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك 14طبق ماده 
  .الحسنه، به متقاضيان اختصاص دهند قرضقانون اساسي، بخشي از منابع خود را از طريق  43اصل 
  

  هدف از قرض الحسنه

به موجب قانون بانكداري بدون ربا، عمده نيازهاي مالي متقاضيان از طريق معامالت و قراردادهاي 
تنها در يك مورد به موجب قانون مذكور و با الهام از قانون اساسي . تجاري تامين مي گردد

مجاز به اعطاي وام به صورت وجه نقد به متقاضيان گرديده كه آن ها جمهوري اسالمي ايران بانك
هدف قرض الحسنه، . گيردهم به صورت قرض الحسنه اعطايي و در احتراز كامل از ربا صورت مي

تامين نسبي نيازهاي ضروري و عمومي افراد جامعه به صورت تسهيالت غير تجاري و بدون انتظار 
قرض الحسنه به آن دسته از افراد جامعه كه . تصادي استسود است كه فارغ از سود محض اق

بضاعت اقتصادي كافي براي تامين نيازهاي عمومي و ضروري خود ندارند، قدرت مالي نسبي ايجاد 
  ).69، ص 1370هدايتي، .( مي كند

  

  موارد اعطاي قرض الحسنه

موارد اعطاي قرض الحسنه از آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا،  16به موجب ماده 
  :به شرح زير تعيين گرديده است

تامين وسايل و ابزار و ساير امكانات الزم در شكل تعاوني، به منظور ايجاد كار براي كساني  -الف
  .كه اين گونه امكانات را ندارند

  .كمك به امر افزايش توليد با تاكيد بر توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي -ب
  .ات ضروريرفع احتياج -ج

دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار،  2به موجب ماده 
  :قرض الحسنه در موارد زير مجاز است
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  هاي تعاوني به منظور ايجاد كاربه شركت -  الف
هاي و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور كمك به امر به كارگاه -ب

  :افزايش توليد در موارد زير
 ها و يا واحدهاي توليدياندازي كارگاهجلوگيري از توقف و يا راه -1

 هاهاي كوچك و روستاهاي و واحدهاي توليدي در شهرتوسعه و يا ايجاد كارگاه -2

 در مواردي كه تامين نياز كارگاهيا واحد توليدي از طريق ساير تسهيالت امكان پذير نباشد -3

ت براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به علت  ايجاد تسهيال -4
بروز عوامل نامساعد طبيعي، چون سيل، زلزله، يخ بندان، گرما، آفات نباتي و ساير موارد اضطراري 

 .مشابه دچار ضرر و زيان شده اند

مهوري از اصل جهل و سوم قانون اساسي ج 9و  2بندهاي الف و ب فوق ناظر بر بندهاي 
  .اسالمي ايران است

  :رفع احتياجات اشخاص حقيقي در موارد زير -ج
 هزينه ازدواج -1

 تهيه جهيزيه  -2

 درمان بيماري -3

 تعمير و تامين مسكن -4

 كمك هزينه تحصيلي -5

 هاكمك براي ايجاد مسكن در روستا - 6

 متفرقه -7

 خود اشتغالي -8

 ) 86،ص 1391جمشيدي،(تامين ديه زندانيان غير عمد  -9

 

  الحسنهحد مجاز قرض 

ها مجاز منظور از حد مجاز جمعي، مجموع تسهيالتي است كه هر يك از بانك: حد مجاز جمعي
در حال حاضر حداكثر مجموع . باشند در قالب يك يا تركيبي از تسهيالت در مجموع اعطا كنندمي

ها، ده درصد مجموع كل تسهيالت اعطايي در آن سال تعيين قرض الحسنه اعطايي توسط بانك
در ضمن .هاي پس انداز قرض الحسنه تجاوز نكندمشروط بر آن كه از جمع كل سپرده.گرديده است

هاي ضروري اشخاص حقيقي نبايد از ترين سقف تسهيالت اعطايي قرض الحسنه براي رفع نيازبيش
  .ترگردددرصد كل تسهيالت قرض الحسنه بيش 25

ها در قالب يالتي است كه بانك يا بانكمنظور از حد مجاز فردي، ميزان تسه: حد مجاز فردي
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توانند در اختيار يك متقاضي قرار دهند كه معموال از سوي بانك مركزي يك يا انواع تسهيالت مي
  )87همان،ص ( گرددها ابالغ ميي اسالمي ايران تعيين و به بانكجمهور

  

  نحوه باز پرداخت قرض الحسنه

هاي توليدي و ها و كارگاهبندهاي الف و ب يعني تعاوني مدت تسهيالت اعطايي قرض الحسنه در مورد
سال و در ساير موارد بند ج يعني نيازهاي  5ها از مورد ج حداكثر كمك به ايجاد مسكن در روستا

الحسنه وصول مبلغ قرض. در خصوص ديه حداكثر ده سال است. شخصي، سه سال تعيين گرديده است
  )87همان، ص .( ساوي، متوالي و يا يك مرحله اي باشدتواند به اقساط مساوي و يا ناممي
  

  تسهيالت قرض الحسنهكارمزد 

العمل، ، حق)حق الثبت(، )الزحمه حق(كارمزد و يا دستمزد واژه فارسي است و معادل آن در عربي كلمات 
 ،لغتهاي  كتاب. اين واژه در كتب فقهي بيشتر با تعبير اجرت بيان شده است. باشد مي... عموله و 

 ،جوهري(الكرايه  و حق) 12، ص  6ق، ج1414واسطي ، ) (پاداش كار(اجرت را به معني جزاء عمل 
شود كه  اجرت به عوضي گفته مي ،اند و در اصطالح فقها بيان كرده) 576ص  ،2ج  ،ق1410

 1426شاهرودي،هاشمي ( پردازد اجير مي مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار به موجر يا

زيرا در غير اين . باشددر تسهيالت قرض الحسنه، بانك به دنبال دريافت مبلغي اضافه نمي. )247ق،ص
آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي  17در ماده . باشدكند و حرام ميصورت جنبه ربا پيدا مي

اساس دستور الحسنه در هر مورد بر هاي پرداخت قرضهزينه: بدون ربا پيش بيني گرديده است
درصد و  2.5هاي مربوط، محاسبه و از قرض گيرنده دريافت شود و در حال حاضر، حداق العمل

هاي تجهيز منابع اما مشروط بر اين است كه از هزينه. درصد در سال تعيين شده است 4حداكثر 
  )87،ص 1391جمشيدي، .( هاي اعطاي آن تجاوز ننمايدالحسنه و نيز هزينهاعطاي قرض

  

  حوه ي محاسبه كارمزد وام هاي قرض الحسنه پرداختي بانك ها ن

الحسنه  هاي قرض روش محاسبه كارمزد دريافتي از وام ،با توجه به دستورالعمل شوراي پول و اعتبار
  :با استفاده از روش زير صورت مي گيرد

  

  ميزان اعطاء بدو سال�نرخ كارمزد�تعداد ماه سال

�� ����
  الحسنه كارمزد قابل دريافت هنگام پرداخت قرض=  

   مانده قرض الحسنه اعطايي�نرخ كارمزد�تعداد ماه سال

�� ����
  محاسبه كارمزد در سررسيد سال بعد=  

  

الحسنه روش فوق تغيير نمود و به منظور تقسيط و وصول مبلغ قرض 1388البته در سال 
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به  .الحسنه به جاي دوازده ماه، يازده ماه در نظر گرفته شدهاي دوره بازپرداخت قرضاعطايي سال
 امجدد 93اين صورت كه در هر سال يك قسط براي وصول كارمزد اختصاص مي يافت اما در سال 

   1.روش محاسبه كارمزد به حالت قبل برگشت

  

  مطالعات پيشين

فقهي و اقتصادي هميت ا الحسنه و قشر وسيعي از جامعه به دريافت تسهيالت قرض رغم نياز  علي
الحسنه، تنها به بعد فقهي اخذ كارمزد از تسهيالت  از تسهيالت قرض موضوع اخذ كارمزد

تحقيقات محدودي صورت گرفته است كه  آنبعد اقتصادي الحسنه پرداخته شده است و بر  قرض
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

بررسي كارمزد تسهيالت مالي با عقود اسالمي  "اي با عنوان در مقاله) 1384(فدايي خوراسگاني 
جايي كه تسهيالت مسكن،  از آن. تسهيالت اعطايي در دانشگاه آزاد اسالمي را بررسي كرده است "

بحث  ،شود در بخشي از اين مقاله الحسنه واقع مي ازدواج، وام تحصيلي و ضروري از طريق عقد قرض
راساس ب الحسنه كارمزد تسهيالت قرض و محاسبهآورده است به ميان  را كارمزد تسهيالت فوق

او نيز هيچ استدالل فقهي . ي فعلي دانسته است تعداد اقساط، روش مناسبي براي جايگزيي شيوه
  .براي جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض الحسنه ارايه نكرده است

زد و ارائه تسهيالت بررسي فقهي اخذ كارم"اي با عنوان   در از مقاله) 1390( خوزاني مييمال كر
در  اي از فقيهان شيعه آراي پارهآوري  به جمع "الحسنه  هاي قرض گذاري در صندوق به شرط سپرده

و استدالل فقهي براي   تسهيالت قرض الحسنه پرداخته استمزد جواز يا حرمت دريافت كار باب
 .جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض الحسنه ارايه نكرده است

هاي محاسبه آن در  الحسنه و شيوه بررسي كارمزد قرض"اي با عنوان  در مقاله )1391(بيدار
 بهالحسنه  اختصاص بخشي از منابع قرض والمال  ها از بيت الحسنه ، تأمين مخارج قرض"بانكداري اسالمي

ي فعلي اخذ كارمزد از  شيوه .كرده استمحاسبه كارمزد واقعي را پيشنهاد چگونگي گذاري و  سرمايه
ي فعلي اخذ  در شيوه. ي او به قرار زير بوده است ادله. الحسنه را جايز ندانسته است تسهيالت قرض

الحسنه، مبلغ كارمزد تابعي ازمقدار وام است و مقدار كارمزد در شرايط  كارمزد از تسهيالت قرض
. شود مي الحسنه داده الحسنه، جوايز قرض مختلف اقتصادي يكسان است و از كارمزد تسهيالت قرض

بيت المال  -1: هاي زير تامين مالي شود الحسنه با روش سپس پيشنهاد كرده است كه مخارج قرض
الحسنه از سود  گذاري و تامين مخارج قرض الحسنه به سرمايه اختصاص بخشي از منابع قرض -2

                                                                                                               

شوراي پول و اعتبار موضوع ابالغيه  12/08/1388نامه يكهزار و يكصد و چهارمين جلسه مورخ  مفاد تصويب .1
  .بانكي مقررات و مطالعات اداره –بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  16/11/1388مورخ  233294



 پور و ابراهيم زرينيمهدي طغياني، فاطمه صادق/ الحسنه بررسي فقهي كارمزد تسهيالت قرض                        14

 الحسنه و اخذ آن از قرض محاسبه كارمزد واقعي مخارج قرض -3گذاري  حاصل از آن سرمايه
الحسنه اقامه نكرده  او هيچ گونه استدالل فقهي براي جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض. گيرنده

الحسنه است و تنها به ذكر آراء فقيهان شيعه در باره جواز و عدم جواز اخذ كارمزد از تسهيالت قرض
  .اشاره كرده است

  

   :عهنظر فقيهان شيبيان مسئله فقهي كارمزد وام هاي قرض الحسنه از 

از  را به دو دسته موافق و مخالف دريافت كارمزد فقيهان شيعه ءتوان آرا بندي كلي مي در يك تقسيم
  :الحسنه تقسيم كرد قرض تسهيالت

  

 )جواز(موافقين دريافت كارمزد - 1

الزحمه در برابر  الحسنه به عنوان كارمزد و حق هاي قرض چيزي را كه صندوق" :امام خميني 
گيرند اشكالي ندارد ولي احتياط  داري حساب اقساط و امثال اين امور مي كه براي نگه خدماتي

كه همان سود را به  هاي بانك باشد نه اين واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه
ي پول، حرام است گرچه به اسم كارمزد گرفته بهره...  ".)916خميني، ص ("نام كارمزد بگيرند
شود جدا كارمزد و به مقدار متعارف باشد و با تئافق طرفين باشد ه گرفته ميچشود، ولي اگر آن

ربا به هر صورت و اسم حرام است ولي مزد كار به نحوي كه عقاليي باشد و طرفين . اشكال ندارد
  )297، ص 2خميني، ج (  "توافق نمايند اشكال ندارد

اي است كه به كارمند بانك يا صندوق  حق الزحمه ،منظور از كارمزد«:  شيرازي آيت اهللا مكارم
ها و ساير خدمات  الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حساب قرض

حقوق چه مبلغ اضافي به همين نيت گرفته شود و صرف ِ شود و چنان دهند داده مي انجام مي

  .)504، ص 3ق، ج1427مكارم شيرازي، ناصر، (شود مانعي ندارد  جاريهاي  كارمندان و هزينه
هاي قرض الحسنه به عنوان اجرت  معتقد هستد كه اگر كارمزد دريافتي از وام :اي خامنه امام حضرت

عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و 
، )1(استفتائات جديد ( .چنين دريافت وام اشكالي ندارد كند، دادن و گرفتن آن و همبه سود وام بازگشت ن

  ).، مبحث وام و معامالت بانكي67پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، ص
الحسنه  هاي قرض اهللا فاضل لنكراني نيز در رابطه با اخذ كارمزد جهت تأمين مخارج صندوقآيت

پولي كه براي امور مذكور با رضايت «فرموده اند ... جاره ساختمان و مثل حقوق كارمندان، ا
البته ايشان دريافت كارمزد را » شود منعي ندارد و داراي مشروعيت است گيرندگان دريافت مي وام

اي كه كارمند ندارند و خود صاحبان وجوه، تمامي كارهاي مربوط به  الحسنه هاي قرض براي صندوق
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  .)272، ص 1موحدي، جلد  و لنكراني(داند  دهند، داراي اشكال مي ميدهي را انجام  وام
ها و سودى  هاى كوتاه مدت و دراز مدت در بانك سپردهمعتقد هستند  :مظاهري العظمي اهللاآيت

دهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن حالل  كه بانك به آن مى
چه  آنو  د كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام استاست، ولى اگر يقين دار

ها  اى كه به بانك الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه گيرند اگر به عنوان قرض ها مى اشخاص از بانك
پردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حالل است و اگر  مى

ن امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه يقين دارد كه اي
الحسنه به عنوان كارمزد و  هاى قرض ها يا صندوق چه را كه بانك آن و دهد نيز حرام است مى
گيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد ولى اگر اين همان سود پول است  الزّحمه مى حقّ

اگر كسى مقدارى پول از بانك يا  و گيرند براى گيرنده و دهنده حرام است مىكه به نام كارمزد 
الحسنه براى مدت معينى بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه اگر در آن  غيربانك به عنوان قرض

مدت معين پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثالً به عنوان ديركرد بپردازد، آن قرض و آن 
  )پايگاه اطالع رساني آيت اهللا مظاهري، مساله كارمزد وام( د رشرط اشكال ندا

  

  )حرمت(مخالفين در يافت كارمزد  - 2

وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده معتقد هستند  آيت اهللا العظمي بهجت
با حكم چنين آيت اهللا بهجت در پاسخ به سوالي در رابطه  هم .باشد، جايز نيست و ربا و حرام است

الحسنه  هاي قرض اخذ كارمزد به مقدار يك تا  پنج درصد مبلغ وام  توسط برخي از صندوق
اگر بنابراين ايشان معتقد هستند  )189، ص 3ق ، ج1428بهجت، (اين همان رباست «: فرمايند  مي

اين  الحسنه سودي دريافت شود، هر چند به نام كارمزد و به در صد كم باشد، گرفتن براي وام قرض
الحسنه و اگر  سسات قرضؤخصوصي باشد يا م يا بانك از بانك دولتي واين وام  نيست خواه وام جايز

  .اند اشكال ندارد دانسته اند و حكم آن را نمي ها استفاده كرده در گذشته ازاين وام
و  گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بين وام بانكىسيستاني معتقد هستند  العظمي اهللا آيت

قرض گرفتن از بانكهاي دولتي، به شرط پرداخت سود، جايزنيست؛ زيرا ربا است و  غيربانكى نيست
در آن تفاوتي ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست، و اگر كسي با اين شرط از بانك دولتي 

ها را به  قرض كند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آن
   .گيرنده درآورد تمليك قرض

ها مطابق قانون بانكداري بدون ربا عمل  اگر بانكمعتقد هستند ) مدظله(اهللا صافي گلپايگانيآيت
عنوان كارمزد جايز ه طور كلي گرفتن اضافه از گيرندگان وام و لو ب هشود؛ ب ها ربوي نمي كنند، وام آن
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مشترك بين صندوق و اشخاص باشد شرط دهد ملك صندوق يا  اگر وجهي را كه صندوق م« نيست
  .)302، ص 2ق، ج1417صافي گلپايگاني، ( »مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است

تر از مقدار قرض داده شده به عنوان كارمزد صحيح  گرفتن زياد« معتقد هستند آيت اهللا تبريزي
ها  داران صندوق هستند و در ذمه آن سهامكنند اجير  كارمندان كه در صندوق كار مي نيست چون

. گيرندگان شوند و در ازاي آن اجرت بگيرند توانند اجير براي قرض شوند و ديگر نمي مالك اجرت مي
شود در واقع زيادي است كه به ملك صاحبان سهام وارد  چه به عنوان كارمزد گرفته مي بنابراين آن

بيل پرداخت حقوق كارمندان و مثل آن كرده  و بقيه شود كه آن را صرف در مخارج صندوق از ق مي
شود كه قرض مزبور ربوي  دارد و اين شرط زيادي در قرض است و موجب آن مي را براي خود برمي

  .)281، ص 1385تبريزي، ( »شود و حرام مي
دانند دو  الحسنه را حرام مي فقيهاني كه اخذ كارمزد از تسهيالت قرضبا توجه به مطالب فوق 

   :اندالحسنه اقامه كرده يل بر حرمت كارمزد از تسهيالت قرضدل
 شود، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص وجوهي كه قرض داده مي چون: اوالً
باشد و چنين  مي» جرّ منفعت«، شرط پرداخت كارمزد، به نفع صندوق بوده و داخل در عنوان است

  .گردد چيزي موجب ربوي شدن قرض مي
پرداخت و  داران صندوق هستند اجير سهام كنند، كارمنداني كه در صندوق كارمى :ثانياً

گيرندگان شده  توانند اجير براي قرض بنابراين، ديگر نمى. باشد ها برعهدة صندوق مى الزحمة آن حق
اى است  شود، در واقع زياده چه كه به عنوان كارمزد گرفته مى پس آن. و در ازاى آن اجرت بگيرند

شود كه آن را صرف در مخارج صندوق، از قبيل پرداخت حقوق  ه ملك صاحبان سهام وارد مىكه ب
اين شرط زيادى در قرض است كه . دارند بقيه را براى خود برمى و كارمندان و مانند آن نموده
   .شود موجب ربوي بودن آن مى

بر تسهيالت  در اين پژوهش با قبول ديدگاه اول، استدالل فقهي، بر جواز اخذ كارمزد
  :شود الحسنه به شرح زير بيان مي قرض
  

  عموم اطالقات قرض الحسنه - 1

زيرا . الحسنه داللتي بر حرمت اخذ كارمزد از تسهيالت قرض الحسنه نداردعموم اطالقات جواز قرض
 مشكيني(تعريف شده است ) انشاء تمليك عين يا ضمانت عين يا مثل آن(رض در اصطالح فقها به ق
گيرنده  نت است بدين معنا كه قرضاتمليك مال فرد ديگر به همراه ضم ،قرض .)423بي تا، ص  و

مقرض و به كسي كه به او ) دهنده قرض( به تمليك كننده . متعهد پرداخت مثل و يا قيمت آن است
ق، 1406موسوي خميني، (شود مقترض يا مستقرض اطالق مي) گيرنده قرض(تمليك گرديده است 
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باشد بنابراين معناي لغوي  است كه به معناي زيبا و نيكو مي) حسنه(دومين واژه كلمه  .)559ص 
الحسنه اين است كه انسان مقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته به ديگري وام  قرض

 بدهد و مراد از وام دادن به نحو نيكو در اسالم اين است كه انسان مقداري از مال حالل خود را با
بنابراين در اين تعريف و . نيت خالص براي مصرف در امور حالل در اختيار برادر ديني خود قرار دهد

الحسنه صرفا تاكيد بر اين امر نيكو و حرمت از اخذ مازادي بر قرض كه  نيز در تعاريف ديگر از قرض
توسط  ي فراهم آوردن قرض شرط شده باشد، است و هرگز در خصوص حرمت اخذ كارمزد وهزينه

بنابراين حداكثر اين است كه شك . اي كه اين وجه را تهيه كرده است سخني نيامده است واسطه
براي اين تدارك وجوه، ) بانك(مي كنيم آيا واسطه اي كه وجوه قرض الحسنه را تدارك ديده است 

حسنه ي قرض الحسنه اخذ كند، آيا اين حق الزحمه بابت تدارك قرض الحق الزحمه اي از گيرنده
حرمت شرعي دارد؟ اقتضاي اصل برائت آن است كه بايد اصل را بر جواز بگذاريم مگر اينكه دليلي 

  .بر حرمت داشته باشيم كه هيچ دليلي بر حرمت اخذ كارمزد وجود ندارد
  

  عموم اطالقات بر حرمت ربا - 2

يا  ربا :زيرا. نداردعموم اطالقات حرمت ربا داللتي بر حرمت اخذ كارمزد از تسهيالت قرض الحسنه 
معاوضه : شده استتعريف چنين  ربا در اصطالح فقهاء معموالً. معناي زياده است در لغت به» ربوا«

قرض  ل يا وزن اندازه گيري شوند ياكي با هم جنس باشند ثانياً مالي به مالي ديگر كه اين دو اوالً
اعم از  قيد معاوضه ذكر شده است تا شامل همه مبادالت و معاوضات بشود و 1دادن به شرط زياده

   .گيرد بيع باشد حتي صلح و هبه معوضه را نيز در بر مي
بر كه شما به رسم ربا داديد كه  و آن سودي :شود كه  حرمت ربا بيان مي در قرآن كريم در خصوص

بركت  خداوند ربا را بي: فرمايد چنين در آيه ديگر مي هم .2اموال مردم ربا خوار بيفزائيد نزد خدا هرگز نيفزايد
ايمان  ، خداوند دوست ندارد مردم سخت بياست را نمو و زيادتي داده صدقات و نظير آن خداوند نموده و

اى « :شود ميسفارش خصوص حرمت ربا در) ع( به علي ) ص(از رسول اكرم  حديثيدر و  3گنه پيشه را
  .4ترين آن، مانند آن است كه مرد با مادرش در خانه خدا زنا كند ربا، هفتاد كيفر دارد كه آسان! على

با توجه به آيات و روايات همواره اخذ ربا در اسالم امري مذموم بوده و مورد نكوهش واقع شده 
شده باطل بوده و فعلي حرام معرفي شده است است و حرام است و شرط اضافي در مال قرض داده 
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چنين در تعاريف ديگر نيز، بياني در خصوص اخذ كارمزد و يا حرمت  در اين تعريف از ربا وهم
اي كه اين وجه را تهيه كرده، صورت  الحسنه توسط واسطه هاي قرض دريافت آن در خصوص حساب

زيرا قرض  .شود الحسنه نمي كارمزد تسهيالت قرض شامل، اطالقات ادلّة حرمت ربا .نگرفته است
اگر قرض . دهنده ايجاد كند و آن نفع شرط شده باشد ربوي، قرضي است كه نفعي را براي قرض

دهنده بدهد آن هديه ربا نيست و آن هديه،  اي را به دلخواه خود به قرض گيرنده بابت قرض، هديه
بنابراين آشكار است كه كارمزدي كه بانك بابت  ).92، ص 1387موسويان،( كند قرض را ربوي نمي
ي انجام  گيرد، نفع نيست تا مشمول اطالقات حرمت ربا شود بلكه هزينه الحسنه مي تسهيالت قرض

  .الحسنه است و لذا كارمزد تسهيالت قرض الحسنه ربا نيست فرايند تسهيالت قرض
  

 اجراي قاعده شرطيت - 3

بر . ي شرطيت استناد كردتسهيالت قرض الحسنه بر قاعدهمي توان در مورد جواز اخذ كارمزد بر 
مؤمنان بايد به شروطي كه در معامالت تعهد  ،)المؤمنون عند شروطهم(طبق قاعده شرطيت 

هر شرطي كه طرفين معامله ؛ 1كنند، وفادار باشند و در حد امكان و توان در تحقق آن بكوشند مي
شخصي از شما اگر . آن را شارع بيان كرده باشد بكنند جايز است مگر اينكه صريحا عدم جواز

شما به آن شخص بگوييد كه اين وجه را  و الحسنه را داشته باشد درخواست وجهي به صورت قرض
 اين به شرط آنكه هزينه اياب و ذهاب رفتن به بانك را پرداخت كني مده در اختيار تو قرار مي

نوعي شرط ضمن عقد است كه عدم جوازش  كه ي جايز بوده و منع شرعي ندارد چراطشرط، شر
جايي و اياب  هاي جابه شرط نمايد كه هزينه و الحسنه دهد تواند قرض تصريح نشده است لذا فرد مي

حال مي توان قاعده شرطيت را در مورد اخذ كارمزد بر . و ذهاب توسط قرض گيرنده پرداخت شود
الحسنه كه  تسهيالت قرض كارمزد براخذ  در خصوص. تسهيالت قرض الحسنه را نيز اجرا كرد

كرده دهنده شرطي را براي پرداخت قرض بيان ن نمايند حتي خود شخص قرض ها پرداخت مي بانك
الحسنه و عمليات  آوري وجوه قرض هاي جمع نمايد كه براي جبران هزينه بلكه بانك شرط مي .است

بنابراين گيرنده دريافت نمايد  قرضمربوط به نقل و انتقال وجوه، مبلغي را به عنوان كارمزد از 
چنين عدم  هم گرديده و جا كه اين نوع شرط، با غرضى عقاليى بيان از آن ،همانند توضيح قبل

و منع شرعي ندارد و بنابر  باشد از جمله شروط جايز مي جوازش بيان نشده است منع شرعي ندارد و
زيرا اين شرط را شارع صريحا . ز استقاعده ي شرطيت، اخذ كارمزد بر تسهيالت قرض الحسنه جاي

يك شرط جايز است و منع . منع نكرده است و هر شرطي كه شارع آن را صريحا منع نكرده باشد
جا كه  از آن. رعايت شودقاعده انصاف بايد درخصوص چگونگي تعيين مبلغ كارمزد  اما. شرعي ندارد
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نظر قراردادن شرايط و اوضاع و احوال  به معناي مد«مسلمين در مناسبات خود قاعده انصاف را 
نمايند لذا تعيين مبلغ كارمزد  رعايت مي »1ها در دادن راي مقتضي كردن آن قضيه و دخيل

   .باشد ي انصافقاعدهبر اساس بايد تسهيالت قرض الحسنه 
  

 فهم عرفي  -4

متشرعه كارمزد بنابر درك . توان براي جواز شرعي اخذ كارمزد بر فهم عرفي متشرعه استناد كردمي
ي متشرعه كارمزد بر تسهيالت قرض الحسنه را حق الزحمه. از تسهيالت قرض الحسنه، ربا نيست

اگر در موردي شك . داندداند و آن را مصداق ربا نميبانك در قبال تدارك وجوه قرض الحسنه مي
شرعه اين است كه كنيم كه امري مصداق ربا است يا خير بايد به فهم متشرعه رجوع كنيم و فهم مت

اخذ كارمزد بر تسهيالت قرض الحسنه ربا نيست و لذا  اخذ كارمزد بر تسهيالت قرض الحسنه 
  .حرمت شرعي ندارد

  

  مدل پيشنهادي اخذ كارمزد از تسهيالت قرض الحسنه 

رسد كه  الحسنه، به نظر مي ي دو ديدگاه فقهي در باب اخذ كارمزد از تسهيالت قرض با توجه به ادله
زير را براي اخذ مدل تر است و  منطقي الحسنه تسهيالت قرضاز كارمزد جواز اخذ  يعنيديدگاه اول 

   :كنيم  الحسنه را پيشنهاد مي كارمزد از تسهيالت قرض
  .گيرنده قرض آن از المال و بخشي از الثبت عمليات بانكي از منابع بيت پرداخت بخشي از هزينه حق - 1
 .و بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم با استفاده از سياست هاي مالي و پولي مناسب ريزي دولت برنامه - 2

  

  : اولمورد 

و  باشد ميوجوه الحسنه حمايت از افراد نيازمند متقاضي  جا كه هدف از ارائه تسهيالت قرض از آن
كل كارمزد گيرنده فرد نيازمندي است كه براي تأمين معاش خود تقاضاي قرض كرده است تحميل  قرض

الحسنه  هدف از قرض. الحسنه سازگاري ندارد الحسنه بر او چندان با اهداف از قرض تسهيالت قرض
. گيرنده نقض غرض است الحسنه بر قرض كاهش فشار فقر است و تحميل كل كامزد تسهيالت قرض

آوري  ي جمعهاي اجراي بخشي از درآمدهاي دريافت زكات را صرف هزينه«توان به همان شباهتي كه  مي
را از منابع  الحسنه تسهيالت قرض الثبت ناشي از عمليات بانكي هاي حق بخشي از هزينه »شود ميآن 
مين كرد؛ كه البته اين روش با اهداف عدالت اجتماعي، اقتصادي و كمك به قشر نيازمند در أالمال ت بيت
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. دريافت شود گيرنده از قرضا از هاي حق ثبت ر هزينه بخشي ديگر و خواني دارد حكومت اسالمي نيز هم
توان نسبتي  المال نيز مي الثبت، بين كارمزد دريافتي و منابع بيت ي تناسب هزينه حق در خصوص نحوه

  .متغير را با توجه به مبلغ تسهيالت درنظر گرفت
  

  دوممورد 

هاي مالي و پولي مناسب  نظارت همه جانبه دولت و بانك مركزي در كنترل تورم و اتخاذ سياست
دهندگان كاهش  انگيزه ي قرض انجام دهد تا  مهار تورمدولت بايد تمام تالش خود براي ؛ تحقق آن

دهند كه سپرده ي خود را به  ي خود را از دست مي زيرا اگر نرخ تورم زياد باشد افراد انگيزه. نيابد
ر بگذارند در نتيجه منابع بانك براي هاي ديگ دهند آن را در حساب ديگران قرض دهند و ترجيح مي

  .يابد الحسنه به ديگران كاهش مي اعطاي قرض
  

  گيرينتيجه

با توجه به اهميت قانون بانكداري بدون ربا، به عنوان اصلي بنيادي درنظام بانكداري و عمليات 
آثار الحسنه به جهت گستردگي در كاربرد و همچنين دارا بودن  بانكي و جايگاه ويژه عقود قرض

دنيوي، اخروي و تاكيدات فراوان آيات و روايات براي انجام و گسترش آن در اين مقاله تالش گرديد 
الحسنه در آيات و روايات، ابعاد فقهي آن مورد بررسي قرارگرفت و با توجه  ضمن بيان اهميت قرض

سهيالت به دو ديدگاه موافق و مخالف در خصوص اخذ كارمزد رأي موافقان اخذ كارمزد از ت
روش ارائه شده در اين نوشتار بر محور دو قاعده . الحسنه را با استدالل فقهي تقويت كرديم قرض

شرطيت و انصاف قرار دارد به اين صورت كه اگر بانك با توجه به قاعده شرطيت شرط نمايد كه 
به عنوان الحسنه وجهي را  آوري و ارايه خدمات بانكي به عقود قرض هاي جمع براي جبران هزينه

جا كه اين شرط، با غرضي عقاليي بيان شده  گيرنده دريافت نمايد از آن العمل از قرض كارمزد و حق
ي تعيين كارمزد نيز  است و عدم جواز آن نيز تصريح نگرديده منع شرعي ندارد و در خصوص نحوه

ف كرده را در نظر هاي واقعي را كه براي اين عقود صر بر اساس قاعده انصاف بانك آن مقدار هزينه
بايد بگيرد و به اندازه عرف جامعه اين مبلغ را تعيين كند و سپس مدلي براي  چگونگي اخذ كارمزد 

  . الحسنه را پيشنهاد كرديم از تسهيالت قرض
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جواهر  تاج العروس من) ق1414( الدين، سيد مرتضي حسينيحنفي، محب واسطي، زبيدي،
  .القاموس، بيروت، دارالفكر

  .ه1411قم ،چاپ اول  تحقيق موسسه آل البيت، حر عاملي محمد بن حسن، وسائل الشيعه،
 .1370، موسسه بانكداري اسالمي، 2هدايتي، علي اصغر، عمليات بانكي 


