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  چكيده
مفاسد اقتصاد مطرح است كه عموماً در قرض مصداق پيـدا   نيتر مهميكي از  عنوان بهربا در شرع اسالم 

هاي تجهيز و تخصيص منـابع در بانكـداري بـدون ربـاي     يكي از روش عنوان بهو از سويي قرض  كند يم
گيري از ايجـاد  كه مراقبت از قراردادهاي قرض جهت جلـو  رسد يمايران مورد استفاده است؛ لذا به نظر 

  . ربا يا شبهه آن ضروري باشد
هـا و برخـي   صورت گرفته از مراجع عظام تقليد و نظراتي كه ايشان درباره عملكـرد بانـك   استفتائات   

اند، ايرادات مهمي در بكار بـردن قـرض در سيسـتم تـأمين مـالي      الحسنه ابراز داشته هاي قرضصندوق
  .كند كشور را ثابت مي

ي عملكـرد سيسـتم   شناسـ  بيآستحليلي به بررسي و  -اين مقاله كوشيده است تا با روش توصيفي      
آمده از ايـن   دست بهنتايج . الحسنه بپردازد تأمين مالي ايران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض

مين مـالي  تحليل تأييد ديدگاه برخي مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهاي قرضي رايـج در نظـام تـأ   
از طرف ديگر اين نتايج، حضور اين شيوه تأمين مالي را با توجه به ماهيـت بانـك و   . كشور را در بر دارد
در انتها جهت . دانندسازي آن را به دليل شرايط تورمي اقتصادي ايران مناسب نميهمچنين مدل پياده

 .پيشنهادهايي ارائه شده است ادشدههاي ياز چالش رفت برون
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  مقدمه

. نمـود براي تأمين مـالي را مسـدود    ها راهترين الوصول سهلاسالم با تحريم قرض ربوي، يكي از 

عقود و قراردادهاي ديگري را جهت رفع نيازهاي مالي مسلمين مورد تأييد قرار داده  وجود نيباا

و متقاضـيان   كنندگان عرضهمؤسسه واسط ميان  عنوان بهبا ورود بانك به جوامع اسالمي، . است

وجوه و نظر به ربوي بـودن ابـزار بانكـداري سـنتي، انديشـمندان مسـلمان اقـدام بـه طراحـي          

هـايي  بر اسـاس چنـين طـرح   . ستفاده از نهاد بانك در جامعه اسالمي نمودندراهكارهايي براي ا

يكي از عقود مورد . عقود اسالمي مبناي تشكيل بانكداري اسالمي در برابر بانكداري ربوي شدند

  . الحسنه است نظر اسالم براي تأمين مالي، قرض بدون ربا يا قرض

 آن به فضيلت بسياري روايات در و است سالميا واالي هاي آموزه از الحسنه قرض ،شك بدون    

 روزافزون نيز حضور اقتصادي عملكرد جهت از. )26: 1383حبيبيان نقيبي، (است  شده تصريح

 مشـكالت مـردم   از آنـان  گشـايي  گـره  و چهار دهـه ايران به مدت  در الحسنه قرض هايصندوق

  .باشد مردم اجتماعي زندگي در الحسنه قرض قرارداد مثبت نقش بيانگر تواند يم

رو بر خالف سادگي تئوريك، بانكداري بدون ربا در عمل با مسائل پيچيـده و متعـددي روبـه       

هـاي بـدون ربـا بيـان     شده است تا آنجا كه شبهات متعددي در مورد ربوي بودن عملكرد بانك

بـا اسـتفاده از    هـا  ها، دولت و ادارات و سازمان الحسنه، بانك هاي قرضدر ايران صندوق. شود يم

با توجـه بـه اينكـه قـرض بسـتر اصـلي ربـا را        . كنند الحسنه اقدام به تأمين مالي مي عقد قرض

 .  رسد يمي ربا در اين قراردادها الزم به نظر ، توجه به مسئلهدهد يمتشكيل 

  

 مسئلهبيان . 1

اسـالمي هـر گونـه    ي صـريح  بنا به اين قاعده. ستترين مسئله در عقد قرض، ممنوعيت ربا مهم

شرط، مبني بر دريافت و پرداخت اضافه بر اصل بدهي در قرض حرام است لذا عقد قرض كه به 

عنوان يكي از الحسنه به حال قرض بااين. باشدالحسنه معروف شده يك عقد غيرانتفاعي مي قرض

  . ردگيعقود بانكداري اسالمي در ايران و برخي ديگر از كشورها مورد استفاده قرار مي

الحسنه در بانكداري بدون ربـا،   هاي قرضهمچنين با توجه به عدم امكان ارائه سود به سپرده   

هـا  پذيرنـد و از كـارايي آن  الحسنه طي شرايط تـورمي بيشـترين تـأثير را مـي     ي قرضها سپرده

هاي مبتني بر قرض در مقايسه با زيان ناشي از تورم موجب كاهش سهم سپرده. شودكاسته مي

الحسـنه تحـت تـأثير    در واقع رويكرد جامعه نسبت به قـرض . شودگذاري ميهاي سرمايهپردهس

  ).23: 1385عرب مازار و كيقبادي، (گيرد قرار مي
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  ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق. 2

ي متعـدد و  اظهارنظرهـا طي بيش از سه دهه فعاليـت رسـمي بانكـداري بـدون ربـا در ايـران،       

در . ها و ابزار تأمين مالي بدون ربا و كارايي و مشروعيت آنها شده اسـت گوناگوني پيرامون شيوه

زير به برخي آثار انديشمندان پيرامـون عقـد قـرض و كـاربرد آن در نظـام تـأمين مـالي ايـران         

  .ميپرداز يم

روايي در صدد تصـحيح روش اثبـات    -يريتفسبا نگرشي ) 1383(مجيد حبيبيان نقيبي    

كـه   رسد يموي با ارائه داليل مستند، به اين نتيجه . الحسنه است صحت و مشروعيت نهاد قرض

  .است اساس يبالحسنه  هرگونه ترديد در صحت و مشروعيت قرض

الحسنه در نظـام بـانكي    به بررسي ابعاد گوناگون حضور قرض) 1385(عرب مازار و كيقبادي    

. استفاده از اين ابزار دارنـد  و سعي در شناسايي نقاط ضعف و قدرت شبكه بانكي در اند پرداخته

الحسنه را نشان داده و رويكرد مـردم بـه    هاي قرضايشان با ارائه آمار، كاهش رويكرد به حساب

  .كنند يمالحسنه و تورم را از داليل آن معرفي  هاي قرضكسب منفعت مادي، فعاليت صندوق

الحسنه و مقايسـه آن بـا سـاير     به محاسبه هزينه تسهيالت قرض) 1384(عباسي و صدر 

ي بـر مبنـاي فعاليـت، سـعي دارنـد      ابيـ  نهيهزيا  ABCآنها با استفاده از روش . عقود پرداختند

متحمـل شـده    1379تا  1363هاي ي كه بانك كشاورزي به جهت قرض دادن طي سالا نهيهز

 سـال  بر اساس نتايج پژوهش آنها از. ا هزينه ساير عقود مقايسه كنندرا محاسبه كرده و آن را ب

 توانكمتراست و مي تسهيالت عرضه براي ديگر عقود تمام از الحسنه قرض عقد هر هزينه 1376

 عقـدهاي  هزينـه متوسـط   ،الحسـنه  قـرض  عقـدهاي  تعداد درصدي يك افزايش با داشت انتظار

 .درصد كاهش يابد 58/0الحسنه  قرض

مدل جديد تجهيـز و تخصـيص منـابع بـانكي بـا رويكـرد       ) 1390(يمي فر و ابوترابي سل 

اند مدلي ارائه كننـد تـا   تحليلي كوشيده -آنها با روش توصيفي. تعديل نقش پول را ارائه كردند

اين مدل تجهيز و تخصيص منابع را . در وضعيت تورمي، كارايي قابل قبولي در اجرا داشته باشد

هـاي مـالي و   اي شـامل سـبدي از دارايـي   ردادهاي پولي؛ بلكه بر مبناي پشتوانهقرا بر اساسنه 

بر اساس تحقيقات ايشان طال قابليت حفـظ ارزش را در شـرايط تـورمي    . سازد يمواقعي مطرح 

  .دارد

الحسنه و نقش آن در رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را بررسي  قرض) 1390(يزداني   

. پـردازد  يمـ اقتصادي اين شيوه تأمين مـالي   –الحسنه و آثار اجتماعي  و به تبيين ماهيت قرض
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الحسنه آثار مثبتي در تأمين نيازهاي اجتمـاعي، مصـرف،    نتيجه پژوهش وي اين است كه قرض

  .پول و كاهش نابرابري اقتصادي داردپس انداز، خلق 

وي . الحسنه را مورد بررسي قرار داده اسـت  هاي قرضوضعيت صندوق) 1382(موسويان 

 هـا  بانـك دهي اين مؤسسات را يادآور شده و بر اساس ديدگاه كلي خود كه تفكيك لزوم سامان

  .دهد يمشنهاد الحسنه را پي هاي تخصصي قرضبر اساس ماهيت عقود تأمين مالي است، بانك

ي هـا  صـندوق  برخـي  كـه  ييها بحران و مشكالت به بررسي) 1383(و كاظمي  زاده حسن

كننـد،  مـي  ايجـاد  كشـور  مالي بازار در مركزي بانك نظارت بدون و خود عملكرد با الحسنه قرض

 آن، پي در و پولي فزاينده ضريب افزايش نقدينگي، رشد به ها اخالل جمله ايشان از .اندپرداخته

 و ي صوريها تيفعال و ازحد شيب ي ده وام و قانوني ذخيره سپرده به تعهد عدم تورم، افزايش نرخ

 بـا نظـارت   هـا  صـندوق  ايـن  حيات ادامه جهت راهكارهايي پايان و در كنند يماشاره  ييشو پول

 .دهند يم ارائه مركزي بانك كامل

  

  پرسش پژوهش. 3

  :زير استگويي به سه پرسش پژوهش حاضر در پي پاسخ

هاي تجهيز و تخصيص منابع كه بر اساس عقد قرض در بانكـداري بـدون ربـاي ايـران     آيا شيوه

 اند؟ربوي اند گرفته شكل

 ها را اصالح نمود؟ توان آنها چگونه ميدر صورت ربوي بودن اين شيوه

 هاي بانكي است؟آيا قرض يك شيوه تأمين مالي مناسب براي فعاليت

  

  قرض. 4

). 14: 1385عـرب مـازار و كيقبـادي،    (ر لغوي به معناي بريدن و جدا كردن اسـت  قرض از نظ

در واقع فرد با قرض دادن چيزي آن . شود ي كه در زبان عربي به قيچي مقراض گفته ميطور به

كند تا وي در آينده، مجـدداً عـين، مثـل يـا      را از ملكيت خويش درآورده به ديگري تمليك مي

  ).12: 1383حبيبيان نقيبي، (ازپرداخت نمايد قيمت يوم الرد آن را ب

ربـوي آن   قـرض . كننـد  يمـ تقسـيم   الحسنه قرضربوي و  قرضبرخي قرض را به دو نوع 

 الحسـنه  قـرض  ؛ واست كه در ازاي قرض و عالوه بـر اصـل مـال، چيـز ديگـري نيـز داده شـود       

از آن جا كه قرض ربوي حرام دانسته شده، لذا منظور . اصل قرض بدون زيادي است بازپرداخت

امـا  ؛ الحسنه در اسالم از اعمال بسيار پر فضيلت اسـت  قرض. هست الحسنه قرضاز قرض همان 



43 1394 زمستان، زدهمسي ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

ديگـر عقـود و    ماننـد  بـه چون بنا بر دستور صريح اسالم ربح و سـود مـادي در آن نيسـت، لـذا     

در آن جايگـاه   خداپسـندانه اقتصـادي نيسـت و نيـات     صرفاًك مبحث ي تأمين مالي، يها وهيش

  . ي دارندا ژهيو

بـا توجـه بـه     .در احاديث و روايات دريافت قرض و مديون شدن مكروه دانسته شده است

اينكه قرض در واقع يك ابزار تأمين مالي رايگان اسـت، لـذا دريافـت آن مكـروه شـده تـا تنهـا        

بتوانـد از مـال خـود بـا      مـال   صـاحب بروند و در شرايط عـادي   نيازمندان به سمت دريافت آن

   .استفاده از ديگر عقود و ابزارهاي مشروع كسب سود كند

الحسـنه را نيـاز    و دو ركن قرض اند؛ الحسنه را مخصوص نيازمندان ذكر كرده برخي قرض 

: 1389يـا،  محقق ن(و ) 29: 1390يزداني،( كنند دهنده عنوان ميگيرنده و نيت خير قرضقرض

قـرض را   تـوان  يمرجوع كرد بر اين اساس  توان يمدر اين راستا به رواياتي از معصومين ). 145

قرض غيرربوي نيز از طيف قرض با ربـاي حـالل تـا    . به دو دسته ربوي و غير ربوي تقسيم كرد

نـوع قـرض غيرربـوي     كننـده  نييتعكه شاخص نيت خداپسندانه  شود يمالحسنه گسترده  قرض

  .د بودخواه

 

  ربا. 5

و عرفاً به معنـاي گـرفتن زيـاده در قـرض اسـت       ادشدنيزاي عربي به معني كلمه» ربا«ي  واژه

اگر اين زياده در ابتدا شرط شده باشد، رباي حرام و اگر شـرط نشـده   ). 230: 1391موسويان، (

در كلمـات   ادشـده ينشأ كاربرد عنـوان  م: كندحاتم پور كرماني بيان مي .باشد رباي حالل است

 .حـرام و  حالل :دو گونه است رباعليه السالم بدين مضمون است كه  امام صادقاز  روايتي، فقها

رباى حالل، آن است كـه   )).445 :16فسير نمونه، ج ت( الرّبا ربائان احدهما حالل و االخر حرام(

بيشـتر از مقـدار قـرض بـه او      قـرض گيرنـده  ينكه ا طمعشخصى مالى به ديگرى قرض دهد به 

صورت، اگـر قـرض گيرنـده،     نيدر ا. كرده باشد شرطيبرگرداند، بدون آنكه هنگام قرض چنين 

برگرداند، مقدار زيـادى بـر او حـالل اسـت؛ هرچنـد از       قرض دهندهبيشتر از مقدار دريافتى به 

  . در مجموع منظور از ربا، رباي حرام است .خواهد شد محروم الحسنه قرض پاداش

  .ربا به دو نوع رباي قرضي و رباي معاملي نيز قابل تقسيم است

رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنـده بـه خـاطر قرضـي كـه      

  .دهد مي گيرد به قرض دهنده مي
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رباي معاملي عبارت است از فروش كاالي مكيل يا موزون در برابر كـاالي هـم جـنس آن بـه        

  ).399: 1382اي،  خامنه( مقدار زيادتر

 

  هاي مبتني بر قرضسپرده. 6

  :شوند يمي مبتني بر قرض در نظام بانكداري ايران به دو دسته تقسيم ها سپردهدر حال حاضر 

  جاريالحسنه  سپرده قرض

  اندازالحسنه پس سپرده قرض

-گيـرد و بازپرداخـت آن غالبـاً عنـد    انداز سود تعلق ميدر بانكداري سنتي به سپرده پس

توانند بازپرداخـت را تـا مـدتي بـه     ها ميها بانكشود اگر چه در برخي كشورالمطالبه انجام مي

مـدت بـا سـود    گـذاري كوتـاه  توان معادل سـپرده سـرمايه  تأخير بياندازند؛ لذا اين حساب را مي

الحسنه جاري از جهت ماهيت حقـوقي و  سپرده قرض. روزشمار در نظام بانكداري ايران دانست

: 1385عـرب مـازار و كيقبـادي،    (هاي سنتي است نحوه عملكرد مانند سپرده ديداري در بانك

17 .(  

جـزء   ،در آمـده ها با توجه به ماهيت قرض به مالكيت بانك از اين حساب شده فراهموجوه 

با رعايت سپرده قانوني و ذخـاير احتيـاطي، باقيمانـده     توانند يمها بانك. منابع بانك خواهد بود

: 1383موسـويان،  (گرفتـه، سـود كسـب كننـد      كار به، 3وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 

37.(  

ر الحسـنه د  هـاي قـرض  ي عملكرد مؤسسات مختلـف بـانكي، دولتـي و صـندوق    در زمينه

  .پردازيم الحسنه به بررسي چهار نكته مي دريافت و پرداخت قرض، تحت عنوان قرض

  الحسنه    كارمزد اعطاي قرض

  .الحسنهمشروط كردن پرداخت قرض

 الحسنه    هاي قرض گذاران در حسابشده براي سپرده گرفته در نظرهاي  مشوق

 .اي انتفاعي استبانك كه مؤسسهي در عمليات رانتفاعيغعنوان عقدي  الحسنه به حضور قرض

  

 الحسنهكارمزد اعطاي قرض. 7

بـه ايـن صـورت كـه     . بـراي دريافـت ربـا باشـد     صـورت يـك حيلـه    تواند به دريافت كارمزد مي

ي وجه جهت مزد كار خود دريافت اضافه را شرط كند و دريافت اضافه بـراي وي   كننده پرداخت
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ازآنجاكـه  . ي قرض داده شود و جعل دريافت شـود منفعت داشته باشد يا تحت عنوان جعاله پول

  . نيت شده، حيله حرام است) ربا(در چنين مبادالتي دريافت سود 

اجوبـه  (اي ، خامنـه )807اسـتفتاءات، س  ( يخراسـان بنا به فتواي مراجـع تقليـد وحيـد    

( و مكـارم شـيرازي    )1088، س 1المسـائل، ج   جامع(، فاضل لنكراني )1786س  االستفتاءات،

ي براي آنكه دريافت كارمزد در قبال ارائـه  )427م  المسائل، حيو توض 665، س 1ستفتاءات، ج ا

الحسنه بالاشكال باشد بايد دقت شود تـا آنچـه تحـت عنـوان كـارمزد دريافـت        تسهيالت قرض

كـه ناشـي از    ي پرداخـت كننـده باشـد   هاي فرد يا مؤسسه شود، در ازاي آن دسته از هزينه مي

تومان كـارمزد بگيـرد، قسـمتي را     20000عنوان مثال قرض دهنده نبايد  به. تاعطاي قرض اس

در مقابل مراجع فوق آيات . عنوان سود به حساب آورد هاي خود و باقي را بهجهت جبران هزينه

گرفتن كارمزد حرام است؛ هر چند  معتقدندعظام بهجت، تبريزي، سيستاني و صافي گلپايگاني 

  .براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد قتيدر حق شود، آنچه كه گرفته مى

الحسنه  هاي قرضالحسنه كه توسط نظام بانكي و برخي صندوق در ايران كارمزد رسمي قرض   

  .است طرح  قابلي اين نرخ دو مشكل  درباره. است درصد 4شود،  دريافت مي

  صورت درصدي  كارمزد به افتيدر )1

 ادشـدن يزي پرداخت يك ميليون يا دو ميليون تومان قرض تفاوتي ندارد، كم و از آنجاكه هزينه

با ) مانند انصار القائم نيشابور(البته برخي مؤسسات . مبلغ كارمزد با درصد ثابت آن، مشكل دارد

-خود براي اعطاي وام يك كارمزد درصـدي كلـي بـه    توانبيني ها و پيش دانستن ميزان هزينه

در . كننـد  گيرنـدگان تقسـيم مـي    هـاي خـود را بـين وام    ترتيـب هزينـه   اين هآورند و ب دست مي

هاي دوره مالي شود، دريافتي اضـافه در حسـابي    كه كارمزدهاي دريافتي بيشتر از هزينه صورتي

-ي بعد، از پـيش  شود تا جبران كمبودهاي احتمالي را بكند، يا در دوره انداز ميبراي آينده پس

شـود چـرا كـه     اگر چه اين كار كامالً عادالنه نيست اما ربا محقق نمـي  .شود بيني هزينه كم مي

  . شود كنند و سودي عايد مؤسسه نمي ها را پرداخت مي گيرندگان تنها هزينه وام

  درصدي ثابت كارمزد 4نرخ ) 2

هـاي خـود    الحسنه نرخ كارمزد را بر اساس هزينه همان طور كه گفته شد برخي مؤسسات قرض

عنـوان   بـه . كاهنـد  يمـ ، لذا با گسترش كار و افزايش مبالغ وام از درصد كـارمزد  كنند تنظيم مي

انـد و بانـك   ي انصار القائم نيشابور درصد كارمزد خود را بـه يـك درصـد رسـانده    مثال مؤسسه

بـر  اي كـه  مطالعـه  بـر اسـاس  . پردازدالحسنه رسالت با دو درصد كارمزد به اعطاي وام مي قرض

 تعـداد  اگـر  متغيرهـا،  سـاير  بـودن  ثابـت  فـرض  قود انجام شده است، بهي اجراي عي هزينهرو
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 طـور  بـه  الحسـنه  قـرض  عقـد  هـر  واقعـي  هزينه افزايش يابد، درصد يك الحسنه قرض عقدهاي

 4در ايـن ميـان كـارمزد    ). 39: 1384عباسـي و صـدر،   ( ابـد ي يمـ  كاهش درصد 58/0متوسط 

ي عدم توجه به اصـل عـدم    دهنده نشاناست كه  كه ثابت مانده هاست سالي نظام بانكي درصد

الحسنه يا زيان بانك در صورت پرداخت وام بـا   وجود حساب سود وابسته به حجم عمليات قرض

تر است پررنگ ها شركتهاي وام ادارات و اين مسئله در برخي صندوق. ي استدرصد 4كارمزد 

ت اما به تبعيت از سيستم بـانكي اقـدام   ي عمليات آنها بسيار كم و تقريباً صفر اسچرا كه هزينه

  . كنند به دريافت كارمزد مي

استدالل شود كه بانك به نماينـدگي از دولـت،    گونه نيادر مورد اخذ كارمزد ممكن است    

از سوي آن را در اختيار افراد حقيقي و حقـوقي كـه دولـت مشـخص      شده دادهمنابع تخصيص 

بـه حسـاب    الوكاله حقعنوان  تواند به دريافتي بانك مي در اين صورت كارمزد. گذاردكند، مي مي

هاي عامل اعطـاي چنـين   در پاسخ به اين استدالل بايد توجه كرد كه بانك. سود نيز واريز شود

در از آنجـا كـه   . بنابراين سود بانك در واقع سود دولـت و ربـا خواهـد بـود    ؛ اند يدولتتسهيالتي 

هاي خصوصي و اخـذ سـود   ست، احتماالً وساطت بانكاي مهم سود نبردن دولت امبادله نيچن

دار نباشـد  شرط آنكه دولت به هيچ شكلي در آنها سـهام  الوكاله، به توسط بانك تحت عنوان حق

  . بالاشكال است

  

  الحسنهمشروط كردن پرداخت قرض. 8

-قـرض (الحسـنه رايـج بـوده اسـت، پرداخـت وام      هاي قرضها و صندوقبانك آنچه در برخي از

وام پرداختـي و شـرايط آن بـر اسـاس فرمـول       نيـي تعداشتن حساب فعـال و   شرط به) الحسنه

  .آن است ريمتغ عنوان به حساب ماندهمشخص و استفاده از ميانگين 

. اي شـرط شـود  بازپرداخت اصل دين رد اضـافه  جز بهاز مشخصات اصلي ربا اين است كه 

امـا   شود يممقدار بيشتري پول به قرض داده  ي پول در برابر، مقداراگر چه در حالت معمول ربا

تواند غير از پول باشد مانند اينكه كار كردن رايگان يا انجـام هـر فعلـي كـه ارزش     پول مي ربح

  .آموزش قرآن نيز ربا است شرط بهبه عنوان مثال، حتي قرض دادن . مادي دارد شرط شود

قرض  نيبنابراوليد يك فرصت است ي تها نهادهيكي از  عنوان بهدر اختيار داشتن سرمايه 

ي آيـات عظـام صـافي    فتوابنا به . دادن پول هزينه فرصت و قرض گرفتن آن منفعت در بر دارد

قرض گـرفتن   شرط بهگلپايگاني، سيستاني، وحيد خراساني، فاضل لنكراني و بهجت قرض دادن 

هرگاه اين شـرط  : دندمعتقالحسنه هاي قرضمكارم درباره شرط صندوق اهللا تيآاما ؛ ربوي است
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اشـكالي  ) نه استفاده صاحبان صندوق(براي اعطاي تسهيالت بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد 

 .ندارد

و  انـد  يمتكالحسنه  ي قرضها سپردهبه  كنند يمالحسنه پرداخت مؤسسات پولي كه قرض

ادامـه   قبول قابلجم خود در ح كار بهاز آنها انتظار داشت كه بدون شروط مذكور  توان ينماصوالً 

 دسـتورالعمل  25 طي مـاده  1388/  5/ 20در اين زمينه شوراي پول و اعتبار در تاريخ . دهند

برنامـه   هرگونـه  ارائه: مقرر داشته الحسنه قرض هايقصندو بر نظارت و فعاليت تأسيس، اجرائي

بـر   جـداولي  چـارچوب  در معـين  براي مدت سپرده گذاردن قبال در وام اعطاي براي يبند زمان

  .است ممنوع توسط صندوق مشابه موارد و مبلغ و نوبت اساس

دهند، اما مقدار و بر اين اساس مؤسسات پولي سپرده داشتن را شرط دريافت وام قرار مي

ايجاد  گذار سپردهي كه ميانگين مانده سپرده براي طور بهكنند ي را شرط نميگذار سپردهمدت 

بـا درخواسـت وام موافقـت     هـا  گـزاره حق نكند، اگر چه در محاسبات داخلي بر اسـاس همـين   

در . ولي پرداخت وام مشـروط بـه آن نخواهـد بـود     شود يمسپرده دريافت  بيترت نيا به. شود يم

كننـد  تجربه مؤسساتي كه از اين شيوه استفاده مي. شود يماين سازوكار از اصل اعتماد استفاده 

كـارايي عملـي ايـن     دهنده نشان) الحسنه انصار القائم نيشابور مانند قرض(اعتماد مردم به آنها و 

  .جريان كاري است

  

  الحسنه    هاي قرض گذاران در حسابشده براي سپرده گرفته در نظرهاي  مشوق. 9

 هـاي تواننـد سـپرده  هـا مـي   بانـك  )بهـره (بـدون ربـا    يبـانك  اتيـ قانون عمل 3ي بر اساس ماده

-مـاده . ي جاري جذب كنندالحسنه انداز و قرضي پسالحسنه الحسنه را به دو شكل قرض قرض

 و جـذب  منظـور  بـه  توانند، مي ها بانك: دارد مقرر مي) بهره(قانون عمليات بانكي بدون ربا  6ي 

 .نمايند اعطاء گذاران سپرده زير به امتيازات از تشويقي هايروش اتخاذ با هاهسپرد تجهيز

 الحسنهقرض هايسپرده براي جنسي يا نقدي غيرثابت جوايز اعطاي )الف

 الوكاله حق اي و كارمزد پرداخت از گذارانسپرده معافيت يا و تخفيف )ب

  بانكي اعطائي تسهيالت از استفاده براي گذارانسپرده به تقدم حق دادن) ج

ي ، شـبهه اند گرفته شكلها بر اساس عقد قرض هايي با توجه به اينكه سپردهچنين مشوق

قـوانين  ) مانند انواع چـك (و حتي براي اجراي آنها  اند شده نييتعها ازپيشاين مشوق. ربا دارند

-متعدد تدوين شده است و اصوالً افراد جهت برخورداري از چنـين امكانـاتي در بانـك سـپرده    

  .كنند گذاري مي
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ي معمول، امسال مطـابق روال هـر سـال    كش قرعهتبليغات اگر بانك اعالم كند كه باوجود    

ــود؟ چنــين ســؤالي   ي انجــام نخواهــد داد، واكــنش ســپرده كشــ قرعــه گــذاران چــه خواهــد ب

اضافه بر رد اصـل   شرط شيپهرگونه . كشي آن استي ماهيت جوايز بانك و قرعه كننده مشخص

كشـي دريافـت جـايزه را    قرعهبدهي در عقد قرض، ربا است؛ بنابراين اگر فرد، شركت كردن در 

-البته اين يك مسئله. كشي ربا استوي در قرعه شركتگذاري بداند، هحق خود در ازاي سپرد

ي حـال نحـوه   بـااين . شـوند  ي شخصي است و افراد بسته به نيت خود در اين مورد دچار ربا مي

هـا دليـل    جـوايز بانـك  كشي ها و تبليغات آنها بسيار مهم است چرا كه تبليغ قرعه عملكرد بانك

طوري كـه  دهد؛ به گذاري محسوب شده و نيت آنها را شكل مياقدام بسياري از مردم به سپرده

مـدت اقبـال مـردم     گذاري كوتاههاي سرمايهبا گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي به حساب

  ).22: 1385مازار و كيقبادي، عرب(الحسنه كاهش يافته است هاي قرضبه حساب

  

اي ي در عمليات بانك كـه مؤسسـه  رانتفاعيغعنوان عقدي  الحسنه به حضور قرض.10

  .انتفاعي است

 و خيرخواهانـه  غيرانتفـاعي  ماهيـت  قرارداد اين كه شد بيان الحسنه قرض اصلي ويژگي بيان در

 به و نظرانو صاحب كارشناسان اعتقاد به كه بانك چون هاييمؤسسه با معيارهاي بنابراين دارد؛

 از را بانـك  و منافـات دارد  است، سود دنبال به و اريع تمامانتفاعي  بنگاه كي، مردم عرف اعتراف

  ). 54: 1384موسويان، (شود  را از آن موجب مي خاصي ، انتظاراتكرده خارج اش اصلي جايگاه

بانـك  . با بانك عقدي ببندند كه كسب سود دنيـوي از آن غيرموجـه اسـت    چرا بايد مردم

اي اسـت كـه در    بانـك مؤسسـه  . الحسنه بدهند هللا به آن قرضسبيليست كه مردم فينيازمند ن

همان طور كه بيان شد، بـراي آنكـه قـرض، حسـنه     . باشد شرايط عادي در پي انباشت سود مي

الحسنه بـه ايـن عقـد     اختصاص لفظ قرض ني؛ بنابراشرطي اساسي است كننده افتيدرشود نياز 

  . وجهي نخواهد داشت

كـه برخـي    گونـه  آنالحسنه بـه نيازمنـدان بـدانيم،     اي در اعطاي قرضبانك را واسطهاگر 

ي جـوايز از محـل دريافـت كـارمزد اعطـاي وام      الحسنه هستند، تـأمين هزينـه   مؤسسات قرض

نيـز انتقـال ربـا از    ) كشـي و اعطـاي جـوايز   شـرط بـودن قرعـه   در صـورت پـيش  (الحسنه  قرض

ران خواهد بود و اگر بانك اين جوايز را بدون آنكه در استفاده گذاوام به سپرده كنندگان افتيدر

ي ميـزان كـارمزد   ها سهمي داشته باشد از منابع خـود بپـردازد و آنهـا را در محاسـبه    از سپرده

  . شود كننده ميي انفاقي خيريهدريافتي خود دخالت ندهد، در واقع تبديل به يك مؤسسه
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الحسنه را براي خود بردارد، قرض، ثـواب معنـوي كـه     اي قرضهترتيب اگر بانك سپرده اين به   

ي مـادي  هـا  و مشـوق به همين دليل كاركردها (آن باشد را از دست خواهد داد  بايد تنها پاداش

هـا ربـا محسـوب     ي وجوه را داشته باشد، كـارمزد و مشـوق  و اگر نقش واسطه) شوند مطرح مي

 . شوند مي

  

  جمع بندي و نتيجه گيري

انداز و جـاري، اگـر   ي پسالحسنه قرضتحت عنوان  الحسنه قرضجهيز منابع بانكي به روش ) 1

امـا اگـر   ) در حكـم اخـتالف اسـت   (باشد، شبهه ربـا دارد  ) جبران هزينه(مزد كار قرض دهنده 

ي كنـد  گـذار  سپرده اش سپردهبراي رسيدن به خدماتي بيش از تضمين بازپرداخت  گذار سپرده

  .ربوي است) ن گونه استهمي اصوالًكه (

ي قـرض دهنـده    هيسـرما ، اگر بيش از مزد كار بـوده و سـود   الحسنه قرضكارمزد تسهيالت ) 2

 مـزد كـار  بـيش از   درصد 4با نرخ ثابت  الحسنه قرضكارمزد  كه آنجا ازمحسوب شود، رباست و 

ي ربـا  دربردارنـده ، ايـن كـارمزد   ديآ يمسود سرمايه به مالكيت بانك در  عنوان بهبانكدار است و 

  .است

  

  ها شنهاديپ

از ايـن  . هاي اصلي تجهيز و تخصيص منابع بانكي كنـار گذاشـته شـود   الحسنه از روش قرض) 1

  .از برخي تنگناها مانند مبادالت اتاق پاياپاي استفاده نمود رفت برونتوان تنها جهت  عقد مي

عـادي   مدت كوتاهي گذار هيماسرهاي انداز و جاري به حسابي پس الحسنه قرضهاي حساب) 2

تواند با پرداخت سهم سود كم از اين منـابع اسـتفاده    در اين حالت بانك مي. و جاري تغيير يابد

يك پاداش به شـريك يـا وكيـل قابـل      عنوان به ها حسابكند و خدمات بانك در كنار سود اين 

  .ارائه است

ي تسـهيالت   ارائـه فـاعي بايـد از   هـاي انت  با توجه به فرهنگ رايـج اقتصـادي جامعـه، بانـك    ) 3

ي انتفاعي آنها حفـظ شـود و ايـن امـور را بـه مؤسسـاتي        وجههالحسنه خودداري كنند تا  قرض

اشـتغال  ) يردولتـ يغاز منـابع مختلـف دولتـي و    (الحسنه  واگذار كنند كه تنها به پرداخت قرض

  . كنند يمريافت ي مزد كار خود تحت عنوان وكيل يا واسطه د اندازه بهدارند و كارمزدي 
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دولت اين هزينه را  كه يدرحال. ي فرصت در پي دارد نهيهزالنفسه الحسنه، في پرداخت قرض) 4

و تسـهيالت   گرفتـه  برعهـده ي كارمزد مؤسسات واسط را نيز  نهيهزبهتر است  ،گيرد بر عهده مي

  .ي دولت مانند وام ازدواج بدون هيچ كارمزدي پرداخت شود الحسنه قرض

الحسـنه در جامعـه، تـورم بـاال در اقتصـاد ايـران        داليل مهجور شدن قرض نيتر مهميكي از ) 5

  .ي قرض دادن پول، صكوك قرض دادجا بهتوان  براي حل اين مشكل مي. است

تواند سبد مشخصي از كاالها را در نظر گرفته، بر اسـاس آن صـكوكي    در اين راستا دولت مي   

تضـمين  . آن با افزايش بهاي كاالهاي موجود در سبد افزايش يابد منتشر نمايد كه ارزش ريالي

توانـد اثـر تـورم را     دولت جهت بازخريد اين صكوك به قيمت روز و تدوين صحيح سبد كاال مي

-تواند در قراردادهاي دين استفاده از چنين صكوكي در كنار پول اعتباري رايج مي. خنثي نمايد

 .گيرد ساز ديگر نيز مورد استفاده قرار
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