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 دهیچک
نظام مالی اسالمی با به  .است ی از مباحث مهم اقتصادياسالم اقتصاددر  ژهیوبه ياقتصاد يرفتارهامطالعه 

هاي معنوي، رفتارهاي اقتصادي را در جهت رفع نیازهاي اقتصادي و رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه
اجتماعی سامان داده و نهادهاي مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یكدیگر، در یك چارچوب معین، به 

 يربو قرض نیگزیجا يارهاكراه یاسالم یمال -یپولنظام  در كنند.مت تحقق اهداف مشخص حركت میس
 تا شده ینیبشیپ است، وجوه يتقاضا و عرضه دادن یتالق جهت راه نیتریاصل جیرا و یسنت ستمیس در كه
مین مالی راستاي تأجود در جوامع اسالمی در یكی از نهادهاي مو .نگردد بستبن دچار ياقتصاد ستمیس

دارد. در این تحقیق  مسلمانان يضرور يازهاینبوده كه نقش اساسی در كاهش فقر و برآوردن  الحسنهقرض
ضمن بیان مفهوم توسعه  اي و مطالعات اسنادي،به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع كتابخانه

 درآمد، عیتوز همچون اقتصاد یاساس يرهایمتغ با الحسنهقرض رابطه ،ياقتصاد توسعه يراهبردها نییتب و
 و الحسنهقرض نهاد نیبتحقیق درصدد اثبات این فرضیه است كه  بررسی شده است. اندازپس مصرف،

 د.دار وجود سازگار رابطه ،یاساس يازهاین تأمین راهبرد ژهیوبه مجدد عیتوز يراهبردها

  

 اسالمی اقتصاد ،ياقتصاد توسعه توسعه، يراهبردها ،الحسنهقرض : يدیکل کلمات

  JEL: Z12, E6, O10 بنديطبقه

 

 

 

 

                                                                                                                   
 ebadi.ro@gmail.com           )نویسنده مسئول( دانشجوي دكتري علوم اقتصادي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1

 mahdi.jfr@gmail.com                دكتري علوم اقتصادي و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر 2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             1 / 32

mailto:ebadi.ro@gmail.com
mailto:ebadi.ro@gmail.com
mailto:mahdi.jfr@gmail.com
mailto:mahdi.jfr@gmail.com
http://mieaoi.ir/article-1-257-fa.html


 مهدي جعفري ،اله عباديروح /اقتصاد سالم راهبردي براي ،الحسنهقرض                                                          92

 مقدمه

هاي جریان متعارف اقتصاد توجه به اسالمی با نظریه هاي اقتصادهاي اصلی نظریهیكی از تفاوت

هاي افراد براي تخصیص بخشی از امكانات خود به آن جهان است. و انگیزه وجود جهان پس از مرگ

 ناپسند رفتار هر شیوع از جلوگیري یا پسندیده عمل هر گسترش براي اسالم اقتصادي مكتب

 با دیگر، سویی از و كندمیاقدام یا خودداري از عمل  به ترغیب را مسلمانان سو یك از اقتصادي،

 اعمال از اجتناب و پسندیده رفتارهاي سوي به را اقتصادي هايفعالیت، مناسب هايسیاست اعمال

 مقابل در كه است آن بر انتظار بنابراین(. 1382 نقیبی، حبیبیان) دهدمی سوق ضدارزش و ناپسند

 دارد، پی در اسالمی جامعه براي مطلوبی ثمرات كه جایگزینی اقتصادي رفتارهاي ربا، شدید تحریم

ي جهت حذف ربا از جامعه از دیرباز مورد توجه جوامع كارراه عنوانبه الحسنهقرض .شود معرفی

هاي اصلی مورد نظر اسالم كارراهیكی از ابزارها و  الحسنهقرضمختلف بوده است. در عین حال 

در زمینه استفاده از پول كه یكی از  .(1377)كمیجانی و هادوي نیا،  جهت حذف ربا از جامعه است

قاد اسالمی بحث برانگیزترین فعالیت افراد است، نیز این بحث قابل توجه است. افرادي كه اعت

كنند به دستورات شرع مانند استفاده از پول مازاد خود براي اعطاي بیشتري دارند، سعی می

 اري كنند.دربا( خود) استفاده كنند واز دادن وام با سود یا بهره الحسنهقرض

ربا  يجایگزین برا وهیبهترین ش عنوانبهرا  الحسنهقرضبا تحریم ربا،  الماس يمكتب اقتصاد

ست كه سود را ندارند در نظر گرفته ا بازپرداخت یكه توانای یانیمتقاضاستفاده براي  جهت

كنند. در این یداوطلبانه اقدام به انجام آن م الحسنهقرض يمعنو پاداشگرفتن  نظر ثروتمندان با در

 عمدتاًكه  الحسنهقرضكنندگان از استفاده يبرا یگرفتن امكانات مالرقرا اریاخت امكان در وهیش

گسترش اجزاء بنابراین با رواج آن و گردد. دهند فراهم میهاي كم درآمد جامعه را تشكیل میگروه

توان گفت نظام اقتصادي اسالم رو میرود. از ایني از بین میهاي زیاد درآمد نابرابريآن عمالً

ثر براي كاهش نابرابري توزیع درآمد در نظر ها و ابزارهاي مؤیكی از شیوه عنوانبهرا  الحسنهقرض

گرفته است كه با برقراري جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات كم درآمد و ایجاد زمینه 

تواند در جهت تثبیت ین نیازهاي ضروري طبقات مزبور میمالگوي تولید، افزایش اشتغال و تأ تغییر

 .(1395)هادوي نیا و بافرانی،  تمركز ثروت نقش فعالی داشته باشددرآمدها بین نیازمندان و عدم 

اي است كه با نیت پاك و صرفاً به قصد تقرب به در فرهنگ قرآن كریم، صدقه« الحسنهقرض»

اي هستند كه به خدا الحسنههمه اعمال نیك، اعم از بدنی و مالی، قرض»شود و داوند پرداخت میخ

ربوي بین متشرعان نیز قرض صحیح غیر. «د و او در مقابل پاداش خواهد دادشونتحویل داده می

ه اند. تصمیم اشخاص بنامیده« الحسنهقرض»و « حسنقرض»ها را با تأسی از قرآن كریم، انسان

هاي آنان هاست و هم به امكانات و محدودیتبع اعتقادات و فرهنگ و سلیقه آنقرض دادن هم تا
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الحسنه است. بستگی دارد. ارزش و ثواب این عمل در دین اسالم، انگیزه اصلی براي پرداخت قرض

كنندگان مسلمان، ضمن اختصاص درآمد خود به مصرف حال و آینده، بخشی از آن را به مصرف

دهند. به سبب مطلوب بودن عمل صالح و وابسته الحسنه اختصاص میاي خیر، از جمله قرضكاره

كنندگان به اموري نظیر خمس، بودن توابع مطلوبیت فرد مسلمان به آن، بخشی از درآمد مصرف

یابد. اختصاص درآمد به مصرف حال و آینده الحسنه و مانند آن تعلق میزكات، انفاق، وقف، قرض

كه با اسراف، اضرار و اتالف همراه نباشد. كننده، عملی صالح است، مشروط بر آني هر مصرفنیز برا

كننده مسلمان مطلوب است و نیز مصرف بنابراین، هم مصرف شخصی حال و آینده براي مصرف

 .(1385دیگران به صورت قرض، انفاق، وقف و غیره )غفاري، 

در فرهنگ اسالمی، در این تحقیق به روش  الحسنهتوجه به اهمیت، جایگاه و نقش قرضبا

اي و مطالعات اسنادي، ضمن تعریف قرض از توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع كتابخانه

با  ام اقتصاد اسالمی بیان شده و سپسدر نظ الحسنهقرضمنظر لغوي و فقهی، جایگاه و اهمیت 

 تشریح خواهد شد. الحسنهقرضا معرفی راهبردهاي مختلف اقتصادي، راهبرد متناسب ب

  

 قرض در لغت. 1

و مالی را كه به (. 1380قطع كردن و بریدن است )عمید، « قرض»معناي مشهور و شایع مصدر 

 اصفهانی؛راغب) خوانندن )عین یا بدل آن( قرض میشود به شرط بازگردانددیگري داده می

 آملی، جوادي) احوالش بریده است هبقیدهنده، آن مال را از یا قرضگو (قرض ماده ق،.ه1412

گویند. اگرچه به رو در كالم عرب به قیچی كه داراي صفت برندگی است، مقراض میاز این .(1385

تناسب كالم در معانی دیگر نظیر روي گردانیدن از مكان، دور شدن از مكان، به چپ و راست رفتن 

قرض »(. لكن معناي اصلی قرض از باب 2658: 1360، 2و پاداش دادن به كار رفته است )معین، ج

اي از چه آنكه مقرض قطعه(؛ 1405)ابن منظور،  به معناي بریدن و قطع كردن است« یقرض قرضا

قرض عبارت است از اینكه مالی را به ضمان ملك  دهد.ل خود را جدا كرده و به مقترض میما

ا مثل یا قیمت آن را بپردازد، به دیگري نمایند، به اینكه به عهده او باشد، خود آن مال ی

)موسوي  گویندمی« مستقرض»یا « مقترض»كننده ملك و به قبول« مقرض»كننده تملیك

این مال »دهنده بگوید: یجاب و قبول دارد، مثل اینكه قرض(. قرارداد قرض نیاز به ا1372خمینی، 

دیگري كه بیانگر این دو معنا  یا هر لفظ« قبول كردم»گیرنده بگوید: و قرض« را به تو قرض دادم

شود. همچنین اگر به قصد باشد، عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد می

شود. یعنی عقد قرض بدون با همان قصد بگیرد، قرض منعقد میقرض، مالی را بپردازد و دیگري 

باشد كه طی آن می« وام»، معادل فارسی واژه قرض یابد.ظ و به وسیله معاطات نیز تحقق میلف
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دهد به نیت اینكه خود شخص رابطه ملكیت بخشی از اموال را با خود قطع نموده و به دیگري می

قرض عقدى است كه »: در قانون مدنى ایران نیز آمده استمال یا بدل آن را در آینده به او بدهند. 

د و طرف كنیف دیگر تملیك مبه موجب آن یكى از طرفین، مقدار معینى از مال خود را به طر

 (. 193امامی: ) «نماید مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد مى

ربوي الحسنه از مصادیق قرض غیرفت قرضتوان گالحسنه میخصوص تعریف اصطالحی قرضدر

الحسنه نیز جاري است. بدین صورت كه گردد و بسیاري از احكام قرض درباره قرضمحسوب می

الحسنه نیز در آثار خود، همان قرض« قرض»دانان و مفسرین از تعریف شاید مراد بسیاري از لغت

 قرار دارند« قرض ربوي»حسن هر دو در نقطه مقابل   قرض و قرضكه اصوالًباشد. چرا

الحسنه توان تمایز آن دو از یكدیگر را در این دانست كه در قرض( و می1391محمدي، )بیگ

ز اركان آن دو ركن اساسی ا« دهندهانگیزه معنوي و اخروي وام» و« گیرندهودن وامنیازمند ب»

 (.1385)رفیعی،  شرط الزم نیست عنوانبهكه در عقد قرض، رعایت این دو روند؛ درحالیشمار میبه

همان تعریفی است كه علماي لغت و  الحسنه دارند تقریباًدر عرف نیز تعریفی كه مردم، از قرض

دانند كه الحسنه را آن قرضی میدیگر امروزه غالب مردم قرض عبارتبهاند. تفسیر از قرض كرده

گیرد. اما با اي نمیگونه اضافهدهد و در ازاي آن هیچفرد، براي مدتی به هم نوع نیازمند خود می

و احادیث معصومین)ع(  كریمقرآنض حسن در الحسنه و نیز زمینه بیان قرتوجه به شباهت قرض

هاي واجب و مستحب بوده توان گفت قرض حسن نوعی صدقه است كه جایگاه آن در كنار زكاتمی

كند. البته ذكر یك نكته در این جا ضروري است و و در جهت رفع فقر از جامعه اسالمی عمل می

به  كریمقرآنكه در شش جاي « سناقرضا ح»آن  این كه غالب مفسرین شیعه و سنی در تفسیر 

اند: مراد از این قرض، انفاق و صدقه است كه خداوند از كار رفته است گفتهههمین صورت ب

 (.1391بندگانش تقاضا كرده است )بیگ محمدي، 

بودن و اختصاص به هاي منحصر به فردي نظیر غیرانتفاعیالحسنه از ویژگیكه قرضجاییاز آن

معیشت افراد خواهد ثیرات مثبتی بر سطح وري برخوردار است، در سطح كالن تأضرموارد اساسی و 

اجتماعی  تأمینیابی به اهداف عدالت و منظور دستسالم بهرو در نظام اقتصادي اگذاشت. از این

ابزاري كارا در این زمینه استفاده شده  عنوانبهالحسنه وهمچنین كاهش فاصله طبقاتی از قرض

 (.1382ن نقیبی، است )حبیبیا
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 يفقه دراصطالح قرض. 2

 كند:تحریرالوسیله قرض را چنین تعریف می

 گیرندهقرضقرض آن است كه كسی مال خود را به دیگري تملیك كند. البته بدین صورت كه 

 (.1/625آن مال یا مثل و یا قیمت آن ضامن شود و تعهدكند )امام خمینی، نسبت به اداي خودِ

 تعریف فقهی باید به نكات زیر توجه كرد:پیرامون این 

  گیرندهقرضمالكیت مال خود را به  دهندهقرضیعنی  ،ازآنجاكه قرض نوعی تملیك است .1

خالف بسیاري از ضامن است. بر گیرندهقرضدهدكه در صورت تلف شدن مال انتقال می

یابد و بدین نمیو ...( كه انتقال ملكیت تحقق مضاربه، مساقات، مزارعه )عقود مشاركت 

 سبب طرف قرارداد اگر كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.

حق  گیرندهقرض و دهندهقرض، عقود الزم است؛ یعنی درصورت تعیین مدت قرض از .2

 (.1/653تخلف ندارند )امام خمینی،

اي بودنِ تنها معیّن و داراي ارزش مبادله قرض به موضوعات خاصی اختصاص ندارد، .3

 (.2/194ت )امامی،موضوع مالك اس

تواند هر می دهندهقرض، نیست، بدین سبب اگر مدت ذكر نشودذكر مدت از اركان قرض  .4

 استمدت مشخص شود، عمل به آن الزم  پس بگیرد. اما اگر زمان كه بخواهد مالش را

 (.284:1371،یعبدالله)

شود، بلكه به رایگان به طرف مقابل داده نمیقرض عقدي است كه در آن مال  .5

كند. بنابراین مانند خرید و ت( آن را، ضمانت می، مثل یا قیمت )معادل مالیگیرندهقرض

و مثل آنچه فروش نیست كه پول و كاال مبادله گردد؛ بلكه در برابر واگذاري مال، قیمت 

 (.  1371گیرد )عبداللهی،قرار می گیرندهقرض يقرض گرفته شده به عهده

 

 در متون اسالمي الحسنهقرض. 3

  

  کریمقرآن  .3-1

؛ 12 -؛ مائده245 -بقره». عبارت است از: شودمشاهده می« قرض حسن»یاتی كه در آنها عنوان آ

 یم.كنمیدو مورد آنها اشاره  يكه در اینجا به ترجمه« 20-؛ مزمّل17 –؛ تغابن  18و 11 –حدید 

خداوند  و ]سرپرست[ برانگیختاز آنها، دوازده نقیبه  اسرائیل پیمان گرفت وبنی از خدا» -الف

نماز به پا دارید و زكات بپردازید، به رسوالن من ایمان آورید  ]به آنها[ گفت: من با شما هستم، اگر

گناهان شما را به نیازمندان كمك كنید[  ]در راه او به خدا قرض حسن بدهید یاري كنید و آنها را و
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، كه نهرها از زیر درختانش جاري است وارد هایی از بهشتشما را در باغوشانم ]می بخشم[ و می پ

، 12مائده آیه ) «ود از راه راست منحرف گردیده استكس از شما بعد از این كافر شم. اما هركنمی

 ترجمه ناصر مكارم شیرازي(.

ند[ تا آن از اموالی كه خدا به او بخشیده انفاق ك ]و بدهد الحسنهقرضكیست كه به خدا » -ب

 سازد ]و انفاقزي بندگان را محدود یا گسترده میخداوند است كه رو را براي او چندین برابر كند؟ و

پاداش خود را خواهید  وگردید )شود[ و به سوي او باز میهرگز باعث كمبود روزي آنها نمی

 . ، ترجمه مكارم شیرازي(245ره آیه )بق «گرفت(

قرار گرفته است؛  الحسنهقرضصفت « حسن»، واژه كریمقرآندر توجه به آنچه بیان شد، با

و قرض نیكو آن است كه از مال حالل باشد و آن  (1371 اكبر؛ علی قرشی،) حسن یعنی زیبا و نیكو

 .(1372 :طبرسی) ضایع نكندمنّت گذاردن و اذیّت،  را با

فقهی نیز  الحسنهقرضدر فرهنگ و اصطالح قرآنی، معنایی جامع دارد كه شامل  الحسنهقرض

براي  الحسنهقرضهر كار خیري كه انسان براي خدا انجام دهد،  كریمقرآنشود. زیرا از منظر می

لمنفعه افاق مالی یا كارهاي خدماتی و عاماوست؛ خواه عبادت اصطالحی باشد مانند نماز و روزه یا ان

 .(1385 آملی، جوادي)  یا جبهه رفتن و جهاد در راه خدا سازي،باشد: مانند مسجد و مدرسه

 

 روایات   .3-2 

 به نكات زیر، مطلوبیت قرض در روایات امري مسلم است. توجهبا

ه است. روایاتی وجود دارد كه از قرض ندادن به  برادر ایمانی، در صورت توانایی نهی كرد .1

و او آورد كسی كه برادر مسلمانش براي قرض گرفتن به وي رو»پیامبر اكرم )ص( فرمود: 

امالى )صدوق( )« سازدرومش مینیز قادر باشد ولی قرض ندهد، خداوند از بهشت مح

 .(15، ص 4ج هیالفق حضریمن ال  - 430ص

از آنها قرض را از  كند و بسیاريروایاتی موجود است كه به ثواب فراوان قرض اشاره می .2

 شب معراج بر در بهشت این نوشته را دیدم:» شمارد. پیامبر اكرم فرمودند:صدقه برتر می

 (.69/368 باقر مجلسی،)محمد «پاداش داردابر و قرض هجده برابر صدقه ده بر

گوید دلیل د و میكنمیروایات، یكی از دالیل حرمت ربا را رواج قرض در بین مردم بیان  .3

ترك قرض( نزد ) انجامد و این امرست كه ربا به ترك قرض از مردم میتحریم ربا آن ا

 (.   2/329خداوند نامطلوب است )حر عاملی،
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 پیشینه تحقیق. 4

به روش تركیبی به « آن اقتصادي آثار و الحسنهقرض»( در كتابی باعنوان 1378) نیاهادوي -

 ماهیت اول مرحله درو آثار اقتصادي آن در سه مرحله پرداخته است كه  الحسنهقرضبررسی 

 فقهی، منابع ازنگارنده با استفاده . شده است بررسی اقتصادي، رفتار یك عنوانبه ،الحسنهقرض

 از متأثر كه اخروي، هايانگیزه اثر در بیشتر رفتارنشان داده است كه این  تفسیري روایی، حقوقی،

در جامعه  الحسنهقرضر آثاتجزیه و تحلیل  به دوم، مرحلهدر . گیردمی شكل است، دینی تعالیم

 را ایران در اخیر يدهه چند در الحسنهقرض با مرتبط هايفعالیت سوم، مرحلهپردازد و در می

 در الحسنهقرض به توانمی كتاب این در شده اشاره نكات ترینمهم از. دكنمی تحلیل و بررسی

 و اجتماعی آثار بررسی اسالمی، اقتصاد در الحسنهقرض جایگاه ،الحسنهقرض ماهیت اسالم،

 در الحسنهقرض عدالت، با همراه اقتصادي توسعه تحقق ابزار الحسنهقرض ،الحسنهقرض اقتصادي

 .  كرد اشاره...  و ربا بدون بانكداري

به روش توصیفی به « الحسنهقرضشرایط احیاي فرهنگ » عنوان( در كتابی با1379) نظري -

 هايقابلیت ،الحسنهقرض فرهنگ احیاي عناصر و مفهوم، مطلوب الحسنهقرض فرهنگ هايشاخص

 مورد در مراجع برخی دیدگاه تأیید آمده، دستبه نتایجاشاره نموده است.  الحسنهقرض فرهنگ

 .بردارد در را كشور مالی تأمین نظام در رایج قرضی قراردادهاي در ربا وجود

به « اقتصادي توسعه راهبردهاي و الحسنهقرض»در كتابی با عنوان ( 1382حبیبیان نقیبی ) -

 به باتوجه الحسنهقرض تبییناي( به لی و روش اسنادي مكتوب )كتابخانهتحلی -روش توصیفی

هاي متعارف در اقتصاد اسالمی پرداخته و پرداخته با استفاده از روش آن حقوقی ـ فقهی محتواي

 در الحسنهقرض متكفل مراكز وضعیتو  اقتصادي توسعه و الحسنهقرضعالوه بر این به ارتباط 

 پرداخته است.  توسعه هايبرنامه در آن جایگاه و ایران

ه ب« روایی -، نگرشی تفسیريالحسنهقرض»اي باعنوان در مقاله( 1383حبیبیان نقیبی ) -

ه را با ارائ الحسنهقرضتحلیلی و رویكرد تفسیري و روایی صحت و مشروعیت نهاد  –روش توصیفی 

 نماید. دالیل و مستندات كافی اثبات می

و مقایسه  الحسنهقرضتسهیالت  محاسبه هزینه»اي باعنوان در مقاله( 1384عباسی و صدر ) -

 الحسنهقرضبه محاسبه هزینه تسهیالت با روش توصیفی و تحلیل آماري « آن با سایر عقود اسالمی

یابی هزینهیا  ABC  اند. بدین منظور با استفاده از روشبانكی پرداختهو مقایسـه آن بـا سـایر عقود 

تا  1363هاي بانك كشاورزي در فاصله سال الحسنهقرضهزینه تسهیالت  بـر مبنـاي فعالیـت،

را با سایر عقود سیستم بانكی مقایسه نمایند. همچنین در این تحقیق نشان داده شده است  1379

است و  از تمام عقود دیگر براي عرضه تسهیالت كمتر الحسنهقرضهزینه هر عقد  1376از سـال 
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، هزینـه متوسـط الحسنهقرضـدهاي توان انتظار داشت با افزایش یك درصدي تعداد عقمی

 .درصد كاهش یابد 58/0 الحسنهقرضعقـدهاي 

« در نظام بانكی ایران الحسنهقرضجایگاه »اي باعنوان مقالهدر ( 1385) و كیقبادي مازارعرب -

، در نظـام بـانكی الحسنهقرضبه بررسی ابعاد گوناگون حضور به روش توصیفی و تحلیل آماري 

اشاره شده است و با ارائه  نقاط ضعف و قدرت شبكه بانكی در استفاده از این ابزارشناسایی 

 الحسنهقرض ربا، بدون بانكی عملیات قانون تصویب بامستندات آماري نشان داده شده است 

. گرفت قرار كشور بانكی نظام استفاده مورد منابع، تخصیص و جذب هايروش از یكی صورتبه

 به درصد 25 از هاسپرده كل از اندازپس الحسنهقرض هايسپرده سهم رسیبر مورد دوره طیدر

 را آن علت كه است مانده ثابت درصد 10 حدود در اخیر سال چند طی و یافته كاهش تدریج

 به مردم تمایل و تورم اثر در بانكی هايسپرده مداوم ارزش كاهش در عمده طوربه توانمی

 سهم سویی از. شد جویا سود كسب جهت دارمدت گذاريسرمایه هايحساب در گذاريسپرده

. است بوده درصد 6 میانگین طوربه بانكی نظام پرداختی تسهیالت كل از الحسنهقرض تسهیالت

 طوربه قانونی ذخایر احتساب با بررسی مورد هايسال طی كشور بانكی نظام تر،روشن عبارتبه

 كرده الحسنهقرض تسهیالت پرداخت صرف را الحسنهقرض هايسپرده درصد 60 حدود میانگین

 گرفتن رونق بانكی، نظام در اندازپس الحسنهقرض هايسپرده سهم كاهش علل از دیگر یكی .است

 درصد 60 معادل اندشده موفق هاصندوق این كهطوريبه شود؛می ارزیابی الحسنهقرض هايصندوق

 .كنند تجهیز هاسال این طی را بانكی نظام در الحسنهقرض هايسپرده ارزش

 جمهوري بانكی نظام در الحسنهقرض جایگاه بررسی»عنوان با ايمقاله( در 1389) نیامحقق -

 ویژه جایگاه علیرغم» هاي آماري، فرضیهاز روش تحلیلی و استفاده از دادهبا استفاده « ایران اسالمی

 این نتوانسته اسالمی جمهوري بانكی نظام ساله 25 عملكرد ربا، بدون بانكی نظام در الحسنهقرض

 طی این دوره دردهدكه ر داده است. نتایج تحقیق نشان میرا مورد بررسی قرا« كند مینتأ را هدف

 الحسنهقرض اعطاي به الحسنهقرض منابع از نیمی از بیش اندكی تنها متوسط طوربه طرفی، از

 پیوسته طوربه نیز الحسنهقرض تسهیالت و هاسپرده سهم دیگر، ازطرف .است یافته اختصاص

 را الحسنهقرض تسهیالت سهم توانسته اخیر هايسال در دولت مصوبات گرچه. است یافته كاهش

 این حل. داریم فاصله آن تخصیص و تجهیز در مطلوب نقطه به رسیدن تا هنوز ولی بخشد، بهبود

. بود خواهد میسر مردم نهایت در و دولت مركزي، بانك ها،بانك فعال مشاركت سایه در تنها مشكل

 وكاهش الحسنه،قرض پرداخت به الحسنهقرض منابع تمامی اختصاص چون اقداماتی راستا، این در

 جایگاه احیاي به مردم، اعتماد جلب ضمن تواندمی الحسنهقرض هايسپرده قانونی ذخیره نرخ

 .نماید كمك بانكی نظام در الحسنهقرض
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و نقش آن در رفع نیازهاي اجتماعی و  الحسنهقرض»عنوان با ايمقالهدر ( 1390یزدانی ) -

 دراقتصادي  –و آثار اجتماعی الحسنهقرضبه تبیین ماهیت به روش توصیفی و تحلیلی « اقتصادي

 پرداخته است. این شیوه تأمین مـالی 

 قراردادهاي در ربا موضوع بررسی» عنوانبا ايمقالهدر  (1394) و همكاران لشكري -

 و بررسی به تحلیلی -توصیفی روش با «ایران مالی تأمین سیستم در رایج الحسنهقرض

 الحسنهقرض عنوان تحت قرض عقد از استفاده در ایران مالی تأمین سیستم عملكرد شناسیآسیب

 تخصیص و تجهیز هايروش از یكی عنوانبه قرضپرداخته است. در این مقاله نشان داده شده است 

 از مراقبت كه رسدمی نظر به لذاقرار می گیرد.  استفاده مورد ایران رباي بدون بانكداري در منابع

 نتایج، این دیگر طرف از. باشد ضروري آن شبهه یا ربا ایجاد از جلوگیري جهت قرض قراردادهاي

 دلیل به را آن سازيپیاده مدل همچنین و بانك ماهیت به باتوجه را مالی تأمین شیوه این حضور

 یادشده هايچالش از رفتبرون جهت انتها در. دانندنمی مناسب ایران اقتصادي تورمی شرایط

  .است شده ارائه پیشنهادهایی

 يو اقتصاد یو آثار اجتماع ایمزا یبررسعنوان با ايمقاله(، در 1395بافرانی )عرب و اینيهادو -

 وهیش نیبهتر عنوانبهالحسنه را ربا، قرض میاسالم با تحر يمكتب اقتصاد الحسنهقرضاوراق 

بر عقد  یمبتن صرفاً  الحسنهقرضكه اوراق  نیتوجه به اربا در نظر گرفته است. با يبرا نیگزیجا

 الحسنهقرض يبرا يو اقتصاد یو آثار اجتماع ایمزا عنوانبهكه  ي، لذا تمام موارداست الحسنهقرض

پژوهش نشان داد كه اوراق  جی. نتااستقابل طرح  زین الحسنهقرضاوراق  ياست، برا طرحقابل 

ب از ربا، ، اجتناالحسنهقرض تیبا ماه یو هماهنگ تیچون: شفاف ییایدربردارنده مزا الحسنهقرض

 عنوانبهاستفاده  ،ینگیانعطاف، قدرت نقد تیقابل ،یكالن و عموم يهاپروژه یمال تأمین ،ییزدافقر

در ادامه مقاله، به  نی. همچناست الحسنهقرض كردن دایپ یالمللنیجنبه ب سك،یر تیریمد قه،یوث

درآمد،  عیانداز، توزپس از جمله مصرف، ياقتصاد يهاریبر متغ الحسنهقرضاوراق  ریثأت یبررس

 ایبا توجه به مزا نیراپرداخته شده است. بناب دیتول يهانهیو هز یانسان هیاشتغال، سرما ،یبخش پول

كارگرفته به حیصورت صحبه الحسنهقرضعنوان شده، چنانچه اوراق  يو اقتصاد یو آثار اجتماع

 جامعه خواهد داشت. يو اقتصاد یدر حل مشكالت اجتماع یشود، نقش قابل توجه

در اقتصاد اسالمی بیان  الحسنهقرضعنوان با ايمقاله(، در 1396بافرانی )وعرب اینيهادو -

 الحسنهقرضفراوان شده، مسئله قرض و  دیكه در اسالم بر آن تأك ییهااز آموزه یكیاند كه كرده

 تیآن اهم ياسالم برا نیاست كه د ياز اصول مهم اقتصاد یكی الحسنهقرض ی. از طرفاست

بودن، از مال  ایاخالص، بدون ر رینظ یخاص يهاالحسنه با مشخصهقائل شده است. قرض یفراوان

مانند اصالح  يثرؤم ی. قرض دادن آثار اجتماعشودیو بدون منت بودن، شناخته م دنداحالل قرض
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است كه  نیا یرا به همراه دارد. پرسش اصل يورزالفت و كاهش روح تكاثر جادیجامعه، ا

 الحسنهقرض گاهیجا نییبرخوردار است؟ جهت تع یگاهیاز چه جا اسالمی اقتصاد در الحسنهقرض

 یاصل يهایژگیو یبررس ریمس نیشده است. اول یط یاصل ریمس سه ،اسالمی اقتصاد در

قرار  بررسی مورد دهندهقرضو  گیرندهقرض یزشیساختار انگ ر،یمس نی. در ااست الحسنهقرض

رابطه قرض با  یبررس ریمس ن،سومی و است الحسنهقرضبا آداب  ییآشنا ر،یمس نیگرفته است. دوم

 .است یلتحلی – یفیبه صورت توص یس. روش برراستعقود  گرید

مورد  الحسنهقرضهایی از باتوجه به آنچه بیان شد در هریك از تحقیقات ذكر شده جنبه

دهی  دهنده و نیاز وام گیرنده در شكلوامتحقیق با توجه به انگیزه  نیا درمطالعه قرار گرفته است. 

ي ربو قرض نیگزیجاكارهاي و توجه به راه الحسنهقرضبا استفاده از ابزار  ياقتصاد -یاجتماع اثرات

با تبیین  توصیفی با استفاده از منابع معتبر -به روش تحلیلی یاسالم یمال و یپول ستمیسدر 

 مجدد عیتوز يراهبردها و الحسنهقرض نهاد نیبشود كه نشان داده می ،ياقتصاد توسعه يراهبردها

 د.دار وجود سازگار يارابطه ،یاساس يازهاین تأمین راهبرد ژهیوبه

 

 در آموزه هاي اسالمي الحسنهقرض. 5

در اند و قرض طور فطري با رباخواري مخالف بودههاي گذشته بهآید كه انساندست میهاز تاریخ ب

و احادیث شریفه نیز، ربا به شدت كم  كریمقرآن(. در 1371ها معمول بوده است )ابراهیمی، میان آن

نظیري تحریم شده است كه گویاي آن است كه ربا با روح اسالم و حیات عادالنه اجتماعی و 

اقتصادي در تعارض شدید است، كه نه تنها كیان اقتصادي، بلكه اركان نظام اجتماعی را نابود 

را به حرص، طمع، دروغ و سایر اوصاف ها خیزد و انسانمید و با فطرت انسانی به مبارزه بركنمی

 رودگرداند و با این اوصاف به جنگ عقل، شعور و جسم انسان واجتماع میناپسند رهنمون می

كه مكتب اقتصادي اسالم براي رواج و گسترش هر عمل پسندیده آنجایی(، از 1382)حبیبان نقیبی،

مسلمانان را ترغیب به ارتكاب یا اجتناب یا جلوگیري از شیوع هر رفتار ناپسند اقتصادي، از یك سو 

هاي اقتصادي را به سمت رفتارهاي هاي مناسب، فعالیتكند و از سوي دیگر با اعمال سیاستمی

در این مورد نیز در  دهدپسندیده و اجتناب از اعمال ناپسند و ناصواب ظالمانه و ضد ارزش سوق می

كند و معتقد است كه چنانچه تشویق می« الحسنهقرض» مردم را به دادنكنار ممنوعیت ربا، 

طور اختیاري و بدون توقع هیچ سودي اقدام به انجام این امر خداپسندانه كنند، از همسلمانان ب

)غفاري،  شوندتر میدامنه فقر كاسته شده و به توازن اقتصادي و توزیع عادالنه درآمدها نزدیك

1385.) 
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 ياسالم اقتصاد در الحسنهقرض گاهیجا. 6

یك عقد، از احكامی ویژه برخورداراست و دین ضمن امضاي این قرار داد عقالیی،  عنوانبهقرض 

 نیز از نظر فقهی و حقوقی در الحسنهقرض اموري چون عدم ربا را شرط درستی آن دانسته است.

آن  ایی دارد كههبرد، ولی بستر تحقق آن ویژگیاحكام آن بهره میشمار عقد قرض جاي دارد و از 

اداش آن دنیا و نیز و توجه او به پ دهندهوامسازد. هدف الهی داشتن را از دیگر موارد قرض جدا می

یك  عنوانبهچند قرض روري بخشی از این ویژگی هاست. هرضگرفتن براي نیازهاي غیرپرهیز از وام

رسانی به كسانی كه ناتوان هستند یك اما جهت گسترش كمك ،ذاري مورد توجه استگابزار سرمایه

« الحسنهقرض»چند بنابراین هر .(1384 در اقتصاد اسالمی، هایی)درس شودفرصت ویژه شمرده می

تواند لی خصوصیاتی دارد كه شناخت آن میاست ؛ و« قرض» از نظر فقهی و حقوقی داراي اركان 

ما را در تحلیل آثار این رفتار یاري كند.  لحسنهاقرضضمن آشكار ساختن تفاوت قرض و 

 باشد.قابل بررسی  می گیرندهوامو  دهندهوامدر دو بخش  الحسنهقرضهاي ویژگی

 

 دهندهوامویژگي  .6-1

د مانند شومیهاي اقتصادي كه با انگیزه سود انجام در زمره رفتار دهندهواماز منظر  الحسنهقرض

گیرد بلكه از رفتارهایی است كه انگیزه الهی عامل اصلی تحقق قرار نمی …، مضاربه و بیع، مشاركت

 امیدي به دریافت سود ندارد زیرا سود در آن نه تنها موجب دهندهقرض، الحسنهقرضآن است. در 

گردد بلكه ماهیت آن را عوض نموده و آن را به حرمت )و به نظر برخی موجب بطالن( معامله می

م قرار گرفته و كید اسالهاي بالعوض اگرچه مورد تأد. صدقه و كمككنمی معامله ربوي تبدیل

ها كنندگان كمكاست در برخی موارد از سوي دریافتباشد، اما چون ممكن عملی پسندیده می

رو فعالیت اقتصادي باز دارد. از اینگیرنده را از كمك استفاده قرار گرفته و فردمورد سوء

( تا گیرنده قرض را ناگزیر به 13/395)ر.ك نوري، برصدقه ترجیح داده شده است الحسنهقرض

توان نماید كه میهایی اقدام به این عمل میانگیزهبنابه  دهندهوام تالش براي بازپرداخت آن كند.

 .اندازنوع دوستی، پس ،ها را چنین برشمرد: پاداش اخروي،كسب اخالق پسندیدهاین انگیزه

  

 گیرندهوامژگي وی .6-2

، اصلی مهم است. چنانكه در روایات داریم، اگر قرض الحسنهقرضدر  گیرندهوامنیازمند بودن 

 د. شومیهاي ضروري نباشد، امري ناپسند شمرده گرفتن براي رفع نیاز

قرض گرفتن اگر با نیاز همراه نباشد مكروه است و هرچه بر نیاز فرد افزوده شود از كراهت آن »

 (.1/602)امام خمینی، «دشومیكاسته 
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ت صوره ضرورتی آن را الزم سازد. پس دراست مگر زمانی ك ]و ناپسند[قرض گرفتن، مكروه »

 (.1/304)شیخ طوسی، «اختیار، وام گرفتن شایسته نیست

باشد. انسان باید به اندازه البته این نیاز ضروري نباید ریشه در كم كاري و سستی فرد داشته 

تواند انجامد، میهاي ضروري اش نیهایش به عللی به رفع نیازد؛ ولی چنانچه كوششكافی تالش كن

 قرض بگیرد. 

در پی روزي حالل برود، اما در زندگی درمانده شود، خوب است وام بگیرد. خدا و  كسی كه»

 (.91و 13/81عاملی،)حر «باز پرداخت آن( یاري خواهند داد رسول او را )در

 يفع نیاز را فراموش نكنند و اندیشههاي طبیعی ركه افراد جامعه راه دشومیاین نكته باعث 

 داند نه شغل یا معامله.را اسالم قرض را تعاون و یاري میزندگی از راه قرض را در سر نپرورانند. زی

 ي است:ي مهم ضرورالبته توجه به دو نكته

بیشتر در امور ضروري )امور مصرفی(  الحسنهقرضدهند كه موارد بیشتر روایات نشان می .1

 د.شومیغیرضروري )امورتولیدي( كمتر از آن استفاده  است و در امور

، در امور تولیدي مطرح است ، كه معموالًاي ضروري یك فرد، به مبالغ هنگفترفع نیازه .2

در مبالغ درشت از مطلوبیت كمتري برخوردار است  الحسنهقرضنیاز ندارد. بدین سبب 

 (.28هیمی،)ابرا

  

 الحسنهقرضآثار اقتصادي . 7

 

 و توزیع درآمد الحسنهقرض  .7-1

به موضع ادیان و  توجـهبا بحث عدالت همراه بوده است. بامسئله توزیع نیز در ادبیات اقتصادي غالباً 

هاي اسالمی است و آموزه طورخاص دین اسالم درباره عدالت، توزیع عادالنه، دغدغـه اصـلیبه

ااهلل صدر معتقد است دولت جمله آیت اند؛ ازنویسندگان حوزه اقتصاد اسالمی به این مسئله پرداخته

كردن افراد جامعه  نیازازدیاد ثروت عمومی و بی اسالمی وظیفه دارد با وضع مقررات قـانونی و بـا

سیاسـی، اجتمـاعی، هـاي بتوانند از امكانات و موقعیـت شرایطی فراهم نمایـد تـا تمـامی افـراد

(. 1417)صدر،  صورت مساوي برخوردار شوندآموزشی موجود به فرهنگـی، بهداشـتی، شـغلی و

الزم و ضرورتی بوده و  هاي برابراساس نظریه اقتصاد اسالمی ایجاد فرصتعدالت بر براي اجراي

)لشكري،  شی داردآموز هـاي شـغلی وتوزیع عادالنه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادالنه فرصت

1390 .) 
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اقتصادي شده است. -اي به رفع این معضل اجتماعیرو در مكتب اسالم توجه ویژهاز این

این هدف داشته باشد. چون در جامعه اسالمی  تأمینتواند سهم مؤثري در می الحسنهقرض

دهد، بنابراین انتظار اختصاص می الحسنهقرضقسمتی از درآمد قابل تصرف خود را به  دهندهوام

اختیار  مندان دركه در هر مقطع زمانی سهمی از درآمد ثروت رود كه استمرار آن باعث گرددمی

هایی است بر توزیع نابرابر درآمدها داراي ویژگی الحسنهقرضنیازمندان قرار گیرد. عالوه بر آن تأثیر 

 كه برخی از آنها عبارتند از: 

د. بنابراین شومیها سبب انتقال درآمد افراد به دولت نخالف مالیاتبر الحسنهقرض .1

هاي مناسب در الت اجتماعی منوط به وجود برنامهتخصیص بهینه آنها در جهت عد

 چارچوب بودجه عمومی نیست.

یت احترام به با مبانی توزیع درآمد در اسالم، هماهنگی دارد. چون با رعا الحسنهقرض .2

گیرد. در تاري صورت میي وجوه و به اختیار او چنین رفكنندهءمالكیت خصوصی اعطا

خود  هاي مختلف به مصرفكننده مسلمان، درآمد خود را باتوجه به مطلوبیتواقع مصرف

مندي از ثواب معنوي و اخروي گذاري و مصرف نیازمندان جهت بهره، سرمایهو خانواده

 د.كنمیتقسیم 

ید كاالهاي ضروري و اساسی، ها به خرگیرندهقرضسط اختصاص مبلغ وام گرفته شده تو .3

آورد كه منابع موجود از تولید كاالهاي لوكس به سوي تولید وجود میهاي را بزمینه

، الگوي تولید را الحسنهقرضرود كه وق داده شود. بنابراین انتظار میكاالهاي ضروري س

 نیز متناسب با نیاز جوامع تغییر دهد.

اي هاي تالش برب را داراست. زیرا اوالً: انگیزههاي یك توزیع مطلوشاخص الحسنهقرض .4

ها در ازوكار قیمتاعمال س پس از الحسنهقرضثانیاً:  رود.تولید بیشتر و رشد از بین نمی

د و بنابراین مانع عملكرد این ابزار در اقتصاد جامعه شومیتولیدات مباح مطرح  يمحدوده

مطرح است،  الحسنهقرضیكی از اركان  عنوانبه« نیاز»آنجایی كه  گردد. ثالثاً: ازنمی

 باشد.نیازهاي اساسی آحاد جامعه می تأمین راستاي ایجاد زندگی مناسب و بنابراین در

د تا در عوامل تولید و در شومیتولیدي نیز به نیازمندان كمك  الحسنهقرضهاي در وام .5

رود كه سهم آنان نیز باشند و با تحریم ربا انتظار می نتیجه ارزش افزوده آن سهیم

آورند كه حتی به وجود میهاي تولیدي شرایطی را بهالحسنهقرضافزایش یابد. در واقع 

كار بازار سهم بیشتري به افراد نیازمند از ارزش تولید تعلق بگیرد و در نتیجه وسیله سازو

 داشت. توان انتظاردرآمدها را می ترتوزیع مناسب
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 و مصرف  الحسنهقرض  .7-2

 ،ترین آنها، درآمد قابل تصرف جاري، ثروت، درآمد دائمیعوامل متعددي بر مصرف مؤثرند كه مهم

باشند. البته ها، انتظارات، تسهیل اعتبارات مصرفی و ... میتوزیع درآمد، نرخ بهره، سطح قیمت

 تسهیل اعتبارات مصرفی، مناسب درآمدها وتصرف جاري، ثروت، درآمد دائمی، توزیع درآمد قابل

( 1382معكوس با مصرف دارند؛ )حببیبیان، يها رابطهم و نرخ بهره و سطح قیمترابطه مستقی

بر عوامل نوع اول، موجب افزایش )كاهش( مصرف واثر  الحسنهقرضبنابراین تأثیر مثبت )منفی( 

 ش( مصرف خواهد شد.مستقیم )معكوس( آن برعوامل نوع دوم،موجب كاهش )افزای

صورت نیاز داند و تنها دری كه فرد مسلمان قرض را مكروه میدر جامعه اسالمی از آنجای

 الحسنهقرضدریافت  شرایط پس از توان انتظارداشت كه با فرض ثبات سایرمی د،شومیمتقاضی 

هاي اقساط در دورهصورت د، ولی چون باید وام مزبور را بهطور مقطعی افزایش یابمصرف جاري او به

رداخت وام اختصاص هاي بعد را به باز پدرواقع بخشی از درآمدهاي دوره بعد باز پرداخت نماید و

هاي آینده كاهش یابد و در مجموع مصرف حال و آینده رود میزان مصرف او در ماهدهد، انتظار می

وادار به  گیرندهواماست كه  تغییر نكند. البته این استنتاج درصورتی صحیح الحسنهقرضبه واسطه 

با تالش بیشتر و یا هر هاي بعد نگردد. بنابراین اگر ر براي كسب درآمد باالتر در دورهتالش بیشت

را  وجوه مزبور یا وهاي بعد افزایش دهند ، گیرندگان وام بتوانند درآمد خود را در دورهطریق دیگر

، افزایش مصرف را الحسنهقرضهاي رود كه وامكار گیرند، انتظار میدر امور تولیدي و كسب سود به

 در پی داشته باشد.

 

 اندازو پس الحسنهقرض  .7-3

بینی حال است، بنابراین پیش آینده به نهایی مصرف و قدرت خرید يانداز درواقع ترجیح فایدهپس

چه در باشد. اگرن رفتار بسیار مؤثر میای در آینده، بر اندازپسیزان بازدهی واقع مدر افراد از آینده و

گیرد، اما در جامعه اسالمی و در رفتار فرد نظر قرار میم اقتصاد متعارف، بازدهی مادي مدعل

 ها باشد.گیريامل مؤثر در تصمیمتواند از عومسلمان، بازدهی معنوي و اخروي می

مصرف شخصی، صدقات، انفاقات و....( و تصرف را به مصرف حال )قابلفرد مسلمان درآمد 

 د.كنمیرا نیز به دو قسم  اندازپسكند و چون قرض ربوي حرام است، تقسیم می اندازپس

 الحسنهقرض( 1

 گذاري و مشاركت براي كسب سود( سرمایه2

است، انتظار اختصاص  در متون اسالمی ذكر شده الحسنهقرضاز آنجایی كه ثواب زیادي براي 

 به این عمل پسندیده خالف واقع نیست. اندازپسبخشی از 
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 مین مالي و تأ الحسنهقرضبانک . 8

اي ي كه همواره رابطهطوربهباشند اي میها داراي جایگاه ویژههاي اقتصادي بانكدر كلیه نظام

باشد آن كشور برقرار میمستقیم و قوي بین عملكرد سیستم بانكی هر كشور با توسعه اقتصادي 

 (.1393)جمشیدي و همكاران، 
علت ممنوعیت استفاده از معامالت ربوي در سیستم بانكی، در نظام بانكداري بدون ربا به

توان اند. از آن جمله میهاي مناسبی در طی سالیان گذشته ارائه دادهاندیشمندان اسالمی جایگزین

حسنه یكی از عقود الاي و تعهدي اشاره نمود. عقد قرض، عقود مشاركتی، مبادلهالحسنهقرضبه 

هاي مختلف جامعه سزایی كه بر عرصههثیر بفرد آن و تأهاي منحصربهدلیل ویژگیشرعی است كه به

كه در طی چند دهه يطوربهتوجه قرارگرفت. عی، اقتصادي و فرهنگی دارد، مورداعم از اجتما

هاي مهم تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانكی بدون یكی از شیوه عنوانبهالحسنه قرض گذشته،

ربا مورد استفاده قرار گرفت. در راستاي بهبود عملكرد بهینه و حذف مشكالت موجود ناشی از عدم 

هاي اي توسط نظام بانكی، اندیشه ایجاد بانكالحسنهاز منابع قرض استفاده درست و یا سوء استفاده

 ه شكل گرفت.الحسنتخصصی قرض

هاي ، بررسی كاركردهاي بانك1الحسنه در توسعه و رشد اقتصاديتوجه به اهمیت نقش قرضبا

رد اركان اصلی این فعالیت پسندیده در كشور به منظور بهبود عملك عنوانبهالحسنه تخصصی قرض

المی براي سسات، جهت استفاده حداكثري از ظرفیت نظام بانكی اسهاي این مؤو استفاده از ظرفیت

 (.1394)حاجی منجزي،  یابدكمك به رفع نیازهاي اساسی مردم، ضرورت می

به تجهیز منابع « اندازالحسنه پسقرض»و « جاري»هاي الحسنه از طریق حسابهاي قرضانكب

كسر  ها تمامی منابع خود را پس ازكنند. این بانكپذیري از مشتریان میپرداخته و اقدام به سپرده

الحسنه در اختیار متقاضیان قرارداده و تنها مجاز به دریافت صورت قرضذخایر قانونی و احتیاطی، به

هایی هستند كه هم در تجهیز منابع و الحسنه بانكهاي قرضتر، بانككارمزد هستند. به بیان ساده

 اري از دیگر عقودبردالحسنه استفاده نموده و حق بهرههم در تخصیص آنها، تنها از عقد قرض

 (. 1393می، اسالمی را ندارند )موسویان و میث

نیازهاي اساسی مانند ودیعه مسكن، ازدواج، كمك هزینه،  تأمینالحسنه براي تسهیالت قرض

ها و مخارج زندگی، كمك هزینه درمان، اداي دیون، سفرهاي مخارج ناشی از حوادث و فوت، هزینه

مانند یخچال و  -خرید كاالهاي بادوام، كه مورد نیاز ضروري هستندزیارتی، كمك هزینه تحصیلی، 

                                                                                                                   
و الحسنه قرض»نیا و همچنین نوشته هادوي« الحسنه و آثار اقتصادي آنقرض»مطالعات مختلفی از جمله  1

الحسنه در رشد و توسعه اقتصادي مورد بررسی قرار نقیبی، اثر قرض نوشته حبیبیان« راهبردهاي توسعه اقتصادي

 گرفته است. 
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هاي كوچك و خرد، اعم از اهگردد. همچنین نیازهاي مالی بنگمصرف می -شوییماشین لباس

 تأمینالحسنه هاي صنعتی، كشاورزي، خدماتی و تهیه مسكن، از طریق تسهیالت قرضبنگاه

از طریق اعطاي  ند عالوه بر تخصیص  منابع، كه صرفاًتوانالحسنه میهاي قرضگردد. بانكمی

گیرد، با ارائه دیگر خدمات بانكی به مشتریان، از آنان كارمزد دریافت نمایند الحسنه صورت میقرض

 (.1390)بیدار و داودي، 

 

 مین مالي و تأ الحسنهقرضاوراق . 9

جهت معیارهاي اقتصادي خرد وكالن الحسنه افزون بر آثاري كه در مطرح شده است، از اوراق قرض

 نماییم. نیز آثاري به همراه دارد كه در اینجا به اجمال بررسی می

 

 خرد اقتصاد معیارهاي  .9-1

 در ند.شومی طراحی بهره بدون قرض قرارداد براساس آن، جایزه بدون نوع ویژهبه الحسنهقرض اوراق

 از گروهی هايسلیقه و اهداف با توانندمی بنابراین بود، خواهند غیرانتفاعی مالی ابزارهاي نوع از نتیجه

 با توانندمی خیریه هايسسهمؤ و دولت ها،بانك كه بیان این به. باشند داشته بازار و بوده همسو خیر افراد

 سوي از پسندمردم المنفعهعام هايطرح شناسائی سو و یك از مردم خیرخواهانه هايظرفیت شناسائی

 حد در اگر اوراق این همچنین  .نمایند فراهم را خیرخواهانه اهداف در مردم منابع از استفاده زمینهدیگر، 

 الزم نقدشوندگی قدرت باشند، اقتصاد از خیرخواهانه معامالت با متناسب یعنی شوند، منتشر بازار كشش

)موسویان،  دشومی بیشتر آنها نقدینگی درجه شوند، ترنزدیك سررسید به هرچه و داشت خواهند را

1391). 

 

 کالن اقتصاد معیارهاي  .9-2

 آنها هدایت خیر و مردم مازاد نقدینگی جذب براي مناسبی ابزار ندتوانمی الحسنهقرضه اوراق

 اقشار اشتغال جهت الزم سرمایه تأمین یا المنفعهعام هايپروژه و هاطرح احداث سمت به

 و رشد براي مناسب ابزاري ندتوانمی الحسنهقرض اوراق بنابراین باشند، جامعه پذیرآسیب

 آنها بودن بهره بدون جهت به الحسنهقرض اوراق این، افزون بر .شوند محسوب اقتصادي توسعه

 و گذاردمی جامعه توزیعی عدالت روي توجهیقابل ثیرتأ المنفعه،عام هايطرح در كاربردشان و

همچنین  .شود كمتر جامعه در طبقاتی فاصله رودمی انتظار شود، بیشتر اوراق این سهم هرچه

 المنفعهعام هايطرح اجراي در دولت مالی تأمین براي ابزاري نیاز مواقع در ندتوانمی این اوراق

 جهت به البته شوند، محسوب مالی سیاست براي ابزاري عنوانبه ندتوانمی بنابراین روند، كاربه
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 اوراق بودن غیرانتفاعی جهت در نهایت به .داشت خواهند محدودي قلمرو آنها بودن غیرانتفاعی

 بانك خروج و ورود براي زمینه اسمی، هايقیمت براساس آنها فروش و خرید و الحسنهقرض

 .(1396)میرزائی،  ندارد وجود پولی سیاست انجام جهت اوراق این ثانوي بازار به مركزي

  

 اقتصادي  يراهبردهاي توسعه. 10

یندي است كه در آن یك توسعه اقتصادي فرآ باشد ومعناي گسترش و بهبودي میوسعه در لغت بهت

، فرهنگی و سیاسی جامعه به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعیسري تحوالت و تغییرات بنیادي در 

گردد و به هدف معین انتخاب میپیوندد. راهبرد نیز راه و روشی است كه براي رسیدن وقوع می

هایی است كه ( و مقصود از راهبردهاي توسعه اقتصادي روش1371)روزبهان، شودكار گرفته میبه

 طوربهآنها به هدف، یعنی توسعه اقتصادي رسید. حال به بیان این راهبردها  با استفاده از توانمی

 پردازیم.مختصر می

 

  راهبرد پولي .10-1

نمایی براي بهبود راه عنوانبهاین راهبرد توجه خود را معطوف و متمركز به كارایی عالئم بازار 

هاي بحرانی براي تثبیت و تعدیل اقتصادي و سازد و در عمل، اغلب در طول دورهتخصیص منابع می

د. وجه اصلی این راهبرد اعطاي فضاي گسترده به بخش خصوصی شومیهاي شدید ارائه عدم تعادل

 است. 

 

  راهبرد اقتصاد باز .10-2

چنانكه این استراتژي نیز براي تخصیص منابع،  .واردي با راهبرد پولی تشابه دارداین راهبرد در م

د تجارت خارجی كه اغلب با متكی به نیروهاي بازار و بخش خصوصی است. دراین راهبر

بخش پیشتاز یا موتور رشد، در نظر  عنوانبهشود گذاري بخش خصوصی خارجی تكمیل میهسرمای

 شود. گرفته می

 

  راهبردهاي صنعتي شدن .10-3

كه  ند،شومیرشد به یك اعتبار به دو قسم رشد متعادل و رشد نامتعادل تقسیم  بر راهبردهاي ناظر

گردند كه در آن بخش صنعت بر محسوب می راهبردهاي صنعتی شدن، از راهبردهاي رشد نامتعادل

 ها مانند كشاورزي و... ترجیح داده شده است.سایر بخش
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   راهبرد انقالب سبز .10-4

این راهبرد  د، كه كانون توجه درشومیها ترجیح داده در این راهبرد بخش كشاورزي بر سایر بخش

 صادرات یا صنعتی شدن.كل،  هاي رشدمعطوف به رشد بخش كشاورزي است نه نرخ

 

   راهبرد توزیع مجدد .10-5

ضوابطی كه  هدف این راهبرد بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت است. این راهبرد با اولویت دادن به

فقر طراحی شده  يازد، براي برخورد مستقیم با مسألهسدرآمد را منتفع میهاي كممستقیماً گروه

به سه راهبرد توزیع مجدد بخشی از درآمد حاصل از رشد،  توانیماست. راهبردهاي توزیع مجدد را 

 هاي اساسی تقسیم كرد.نیاز تأمینایجاد اشتغال تولیدي براي طبقات فقیر و 

 

   راهبردهاي سوسیالیستي .10-6

ها توجه به تجربه این كشوربراي توسعه اقتصادي سوسیالیستی، بیش از یك راهبرد وجود دارد كه با

 چهار روش مختلف توسعه اقتصادي متمایز را برشمرد: توانمی

مالی، گسترش سریع  تأمینمنظور )استالینیست( كه در آن به الف( الگوي كالسیك شوروي

 شود.اي كشاورزي تقویت میصنایع مربوط به كاالهاي واسطه و سرمایه

 است.تمركز كه همراه آن ي باالي عدمهب( الگوي خودگردانی یوگسالوي و درج

 )مائوئیست( با تأكید بیشتر بر توسعه روستا در قالب مزارع اشتراكی. ج( الگوي چینی

 د( الگوي متكی به خودگردانی كره شمالی .

هایی دارد كه چندان هم ناچیز نیست. با این حال تمامی یك از این راهبردها با دیگري تفاوتهر

ند. چون مالكیت خصوصی در شومیداري توسعه، متمایز از راهبردهاي سرمایهاساسی  طوربهآنها 

هاي بزرگ صنعتی در بخش این راهبردها از اهمیت نسبتاً كمی برخوردار است و تقریباً تمام شركت

دهی شوند توانند براساس اصول تعاونی سازمانهاي متوسط و كوچك میدولتی قرار دارند و شركت

 توسعه اقتصادي، بنیامین هی گینز(. –ن )ر.ك. اقتصاد چین، رئون چن و گالنسو

 

 و راهبردهاي توسعه اقتصادي الحسنهقرض. 11

باشد. هدف غایی در )مادي و معنوي( می اقتصاد اسالمی در دنیاي واقعی، داراي یك ماهیت دوگانه

تحلیل متغیرهاي مادي و معنوي چنین مدلی، ترسیم و تدوین مجموعه قوانینی از رفتارهاي 

باشد. این مجموعه قوانین از رفتارهاي اقتصادي مسلمانان انسان در یك اجتماع سالم میاقتصادي 

نماید. در نظام اقتصادي اسالم ریزي میدر جامعه اسالمی، چارچوب یك نظام اقتصاد اسالمی را پایه
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هاي جامعه اسالمی و سازي حیات اقتصادي مسلمین و حتی رشد و نمو ثروتمنظور سالمبه

دن بنیه اقتصادي و خودكفایی در تمام ابعاد و حیات مسلمین، در راستاي اعتالي اسالم و باالبر

یی جهت بخش الگوها عنوانبهیابی به اهداف عالیه آن، الگوهاي رشد و توسعه اقتصاد اسالمی دست

 هاي اصلی توسعه اقتصادي در نظام اقتصادرو از جمله مشخصهاند. از اینتدوین و طراحی گردیده

منظور تدوین و ساخت دهد.  بهاسالمی را مبانی ارزشی اخالقی و قوانین شریعت الهی تشكیل می

توجه و مفاهیم چنین الگوهایی باید با الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي از نظام اقتصاد اسالمی، مبانی

دن و به نظام كلی اسالم، و نقش هر یك از اجزاي نظام اقتصاد اسالمی و كارایی آن در رسی

 (.1371یابی به چنین الگوهایی مورد تجزیه و تحلیل و كنكاش قرار گیرد )آزاددانا، دست

هاي دینی و ملی جامعه انتخاب و حتی ابداع راهبرد توسعه اقتصادي باید به ارزش براي تعیین

 شد وها بیشترین تناسب را داشته باخودمان رجوع كرده و راهبردي را انتخاب كنیم كه با این ارزش

دسترس نیست. در كر ابداع روش جدیدي باشیم كه غیرقابلدر فقدان راهبردي با این ویژگی، به ف

رد ، نباید موتصادي نیز عنایت ویژه به این مهمو راهبردهاي توسعه اق الحسنهقرضبررسی تناسب 

ابزاري  عنوانبه توانمین الحسنهقرضتوجهی به این امر نه تنها از غفلت قرار گیرد، چرا كه با بی

مند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثی نمودن آثار ي اقتصادي بهرهمكمل در راستاي توسعه

 دنبال داشته باشد.ناپذیري را بههاي جبرانیكدیگر، زیان

ممكن در اغلب راهبردها غیر الحسنهقرضچند در نظر گرفتن جایگاهی براي دیگر، هر عبارتبه

 ، غافلمورد نظر اسالم الحسنهقرضسازگاري اهداف راهبردهاي مزبور و نیست، اما نباید نسبت به 

سازي حیات اقتصادي مسلمین و حتی رشد و نمو منظور سالمماند. در نظام اقتصادي اسالم به

هاي جامعه اسالمی و باالبردن بنیه اقتصادي و خودكفایی در تمام ابعاد و حیات مسلمین، در ثروت

یابی به اهداف عالیه آن، الگوهاي رشد و توسعه اقتصاد اسالمی و دستراستاي اعتالي اسالم 

هاي اصلی جمله مشخصهرو از اند. از اینیی جهت بخش تدوین و طراحی گردیدهالگوها عنوانبه

توسعه اقتصادي در نظام اقتصاد اسالمی را مبانی ارزشی اخالقی و قوانین شریعت الهی تشكیل 

رو ابزارهاي مختلفی كه در جامعه اسالمی مورد استفاده قرار . از این(1371)آزاددانا،  دهدمی

را كه ناشی از  الحسنهقرضواقع باید اهداف اف اسالم سازگاري داشته باشد. درگیرد باید با اهدمی

صورت سازگاري و هداف راهبردهاي مختلف سنجید و دراهداف اسالم در جامعه اسالمی است، با ا

 در آن راهبردها پرداخت. الحسنهقرض، به بررسی جایگاه سویی میان آنهاهم
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  و راهبرد پولي الحسنهقرض .11-1

توجهی به موضوع توزیع نقش دولت، اتكا به بخش خصوصی، بیوجود اعتقاد به حداقل رساندن با

مورد نظر در  الحسنهقرضرسد نتوان جایگاهی براي آمدها و مانند آن در راهبرد پولی، به نظر میدر

این نوشتار، در راهبرد مزبور یافت. البته ممكن است مؤسسات اعتباري انتفاعی خصوصی، وجود 

هاي اعتباري مصرفی و تولیدي اقدام نمایند؛ ولی به هیچ برخی از نیاز تأمینداشته باشند كه به 

مورد نظر در  لحسنهاقرضگونه تشابهی با آن نهاد. چون هیچ بر الحسنهقرضنام  توانمیعنوان  ن

 این نوشتار نخواهد داشت.

 

  و راهبرد اقتصاد باز الحسنهقرض .11-2

اقتصادي در نظر گرفته شده است.  يراهبرد پولی، رشد هدف اصلی توسعه در این راهبرد مانند

این  در الحسنهقرضداند. كشورها می طریق مبادالت تجاري با سایر البته راه رسیدن به رشد را از

اي عمل كند و موجب كاهش بعضی از آثار منفی آن گردد و یا ابزار حاشیه عنوانبهتواند راهبرد می

، مقصود از تشریع كند. ولی این عملكرد تأمینهاي خصوصی را اعتبارات كوچك و محدود بخش

. راي راهبرد مزبور نخواهد بودرا برآورد نخواهد كرد و در عین حال ابزار اصلی ب الحسنهقرض

چه تأثیر این راهبرد بر توزیع درآمدها، مبتنی بر نوع كاالهاي صادراتی است، ولی توزیع عالوه، اگربه

این  گذاري و رشد بیشتر ناسازگار است؛ بنابراین ازسرمایه ها واندازپستر درآمدها با افزایش مناسب

 تواند ابزار مناسبی براي این راهبرد باشد.نمی الحسنهقرضجهت هم 

 

  شدنو راهبردهاي صنعتي الحسنهقرض .11-3

طریق مناسب نیل به این هدف در  عنوانبهدر این راهبردها نیز تأكید بر رشد است و صنعتی شدن 

شود. تشكیل سرمایه زیاد، مورد تأكید بیشتري است و با صراحت، توزیع مناسب نظرگرفته می

شود؛ بنابراین تعیین و تشكیل سرمایه مطرح می اندازپسمانعی بزرگ در راه  عنوانبهدرآمدها 

 تر است.در راستاي اهداف این راهبردها، از بقیه مشكل الحسنهقرضجایگاهی مناسب براي 

 

  و راهبرد انقالب سبز الحسنهقرض .11-4

، ها است و به صنایع كاربراین راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجیح بخش كشاورزي بر سایر بخش

. همچنین نیل به اي داردژهتوجه وی ،هاي پایین درآمديگسترش اشتغال و تأمین غذا براي گروه

براي  الحسنهقرض داند. بنابراین،یع عادالنه درآمدها را ضروري نمیتوجهی به توزرشد اقتصادي، بی

ي كوچك براي درآمد و تأمین اعتبارهاي كاالهاي كشاورزي توسط اقشار كمایجاد تقاضاي بالفعل برا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            20 / 32

http://mieaoi.ir/article-1-257-fa.html


 111         1399 ، پاییزمسي و دوفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

تواند نقش فعالی داشته هاي تولیدي كوچك كشاورزي یا صنایع كوچك مربوط به آن میفعالیت

یابی به اهداف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته است و اهداف باشد. البته این راهبرد در دست

رد انتخاب این راهب كامل تطابق ندارد، اما در صورت طوربههاي این راهبرد نیز با هدف الحسنهقرض

 استفاده شایانی كرد. الحسنهقرضتوان از براي نیل به توسعه اقتصادي می

 

  و راهبردهاي سوسیالیستي الحسنهقرض .11-5

فراد جامعه توفیقاتی هاي اساسی و خدمات عمومی براي اتأمین بسیاري از نیاز این راهبردها در

خصوصی در این دیدگاه، استمرار توفیقات و تعمیم آن مشروعیت مالكیت دلیل عدماند ولی بهداشته

 الحسنهقرضحال با فرض امكان تأسیس نهاد رسد. به هریر جوامع، چندان آسان به نظر نمیبه سا

ه كرد. آن استفاد ، ازاز اهداف توان در راستاي برخیوامعی و امكان رشد و تكامل آن میدر چنین ج

توان انتظار داشت كه نهاد ریزي شده دولتی نمیاقتصاد برنامهاما واقعیت این است كه باتوجه به 

ي یك موسسه عنوانبه، متكی به حركت مردمی باشد. بلكه صرفاً در این جوامع الحسنهقرض

مورد نظر در  الحسنهقرضژگی نتیجه این نهاد با ویتواند كارایی داشته باشد. دراعتباري دولتی می

 خواهد داشت.این نوشتار تناسب چندانی ن

 

  و راهبردهاي توزیع مجدد الحسنهقرض .11-6

با این  الحسنهقرضتوان گفت كه تناسب ه به اهداف راهبردهاي توزیع مجدد میدر مجموع با توج

هاي اساسی با راهبرد تأمین نیاز راهبردها از بقیه بیشتر است، اما در میان این راهبردها،

 سازگاري بیشتري دارد. الحسنهقرض

 

 هاي اساسينیاز تأمینراهبرد  .11-6-1

ات محرومند و براي ارضاي هاي جهان از حداقل امكاناز انسان واقعیت این است كه هنوز 

بنابراین توجه به  (.1373 باقیان و ضرغامی،)قره كنندترین نیازهاي اساسی خود تالش میابتدایی

ها و راهبردهاي توسعه  قرار گیرد و پس از ارضاي این برنامههاي اساسی باید در سرلوحه نیاز تأمین

هایی ارائه و منابعی هزینه ها طرحسایر سطوح و اشكال رفاه در زندگی انسان تأمیننیازها براي 

گردد. حال باید دید نیازهاي اساسی چیست؟ در مورد چگونگی تعیین این نیازها دو نظر مشخص 

 وجود دارد: 

گونه كه خود كنندگان و آنذهنی بر حسب ارضاي نیاز مصرف طوربهالف( نیازهاي اساسی باید 

ها این است اس این تفسیر راه طبیعی رفع نیازاسبر كنند تعیین شود.كنندگان احساس میمصرف
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كنندگان خود، نسبت به تأمین شته باشد تا مصرفكه امكانات و درآمد كافی براي مردم وجود دا

كنندگان عقالیی این نظریه معتقدند كه رفتار مصرفهاي اساسی خویش اقدام كنند. طرفداران نیاز

 است و آنان خود بهترین داور نیازهاي اساسی خویشند.

یدنی سالم حسب حداقل مقادیر مشخص غذا، پوشاك، مسكن و آب آشامعینی بر طوربهب( این نیاز 

 يایی و سطح تغذیه كافی، تنها وسیلهاستفاده از مواد غذ شود و ارتباط دقیق بین میزانتعریف می

كنندگان گونه تفسیر معتقدند كه مصرفشود. طرفداران اینمتخصصین تغذیه و پزشكان تعیین می

 طبقات ثروتمندترند. ، آثار ظاهري و تقلید از، تبلیغاتگیرند و تابع فشارهاطقی تصمیم نمیمن

من ض 1976مللی كار به كنفرانس اشتغال جهانی در سال الدر گزارش مدیر كل سازمان بین

ها درچهار مقوله مشخص و هاي توسعه، این نیازساسی در بحثهاي اتأكید بر اهمیت و اولویت نیاز

 :د ازاین چهار مقوله عبارتن .تاریخ نهایی تأمین آنها عنوان شد عنوانبه 2000سال 

 .پوشاك و مسكن هاي مصرفی خانواده یعنی غذا،حداقل نیاز .1

سالمت و  برخورداري از خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، .2

 .پرورش و آموزش

 كردن دارد.كاري هر فردي كه توانایی و تمایل بهدسترسی به شغلی با مزایاي مكفی برا .3

، مثل برقراري محیطی سالم، انسانی و یت كیفی دارندهایی كه بیشتر ماهتأمین نیاز .4

هاي فردي آنان گی و آزاديهایی كه بر زندگیريمشاركت عموم مردم درتصمیم ذیر و دلپ

توان گفت كه یك جمله روشن می رسد درنظر می(. به277: 1376هانت،) گذارداثر می

حیات »برخورداري از  هاي آحاد جامعه برايمقصود از نیازهاي اساسی، تأمین نیاز

 باشد.می« آبرومند

 براي راهبردهاي ناظر بر رشد الحسنهقرض: قبول اینكه توان گفتكلی می طوربهدر نتیجه 

تواند ابزار مفیدي باشد، بسیار مشكل است. انقالب سبز( نیز می شدن و)پولی، اقتصاد باز، صنعتی

، ممكن است بتوان جایگاهی براي آن به پایینتنها پس از رسیدن به رشد مستمر، در مرحله نفوذ 

 هاي سوسیالیستی نیز با هم سازگاري ندارند.و راهبرد الحسنهقرضگرفت. اصول ارزشی در نظر 

ویژه راهبرد تـأمین با راهبردهاي توزیع مجدد و به الحسنهقرضرود كه نابراین انتظار میب

ابزار مفیدي در راستاي اهداف آن  عنوانبه، تناسب بیشتري داشته باشد و بتواند نیازهاي اساسی

اي ه افراد جامعه اهتمام ویژهد، كه اسالم و احكام آن نسبت به تأمین نیازهاي اساسی همعمل كن

، را در مراحل اولیه توسعه اقتصادينیز باید تأمین نیاز اساسی و ضروري  الحسنهقرضورزد. نهاد می

اساسی و  هايبعضی از وجوه مشترك راهبرد نیاز وظیفه اصلی خود بداند. بنابراین در ادامه عنوانبه

 گیرد.مورد بحث قرار می الحسنهقرضنهاد 
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 هاي اساسي هاي راهبرد تأمین نیازویژگي  .11-6-2

 توان در موارد زیر خالصه كرد:هاي راهبرد نیازهاي اساسی را میویژگی

د رفاه عمومی، توأم با اولویت معناي بهبوسعه اقتصادي صرفاً شامل رشد نیست، بلكه بهتو -1

 هاي اساسی همگان است.تأمین نیاز قائل شدن براي

براي تحقق این هدف، باید توده مردم، حق مشاركت سیاسی در خصوص تأمین نیازهاي  -2

 اساسی را داشته باشند.

اي كه مبتنی بر اولویت تأمین نیازهاي اساسی باشد، نسبت به هر راهبرد راهبرد توسعه -3

 آورد.وجود میبهوده مستحكمی براي تداوم رشد بلندمدت بدیل دیگر شال

گذاري مرتبط با آن ار تقاضاي داخلی و انگیزه سرمایهاین امر ناشی از تأثیر در ساخت -4

 است.

بر این راهبرد هستند  برخی از پیامدهاي تجدید ساختار تقاضاي داخلی كه مترتب -5

ها و در نهایت : كاهش محدودیت تقاضاي داخلی، بهبود وضعیت تراز پرداختعبارتند از

 .تصاديرشد اق

هاي د و در ضمن محدودیتكنمیاین راهبرد مبناي تحوالت ساختاري مداوم را فراهم  -6

 موجود در راه افزایش ارز و سرمایه خارجی را از بین می برد.

 (. 286: 1376)هانت، دكنمیاین راهبرد، توسعه منابع انسانی را تسریع  -7

 

 نیازهاي اساسي تأمینهاي راهبرد شاخص  .11-6-3

اساسی از مباحث مهم و در عین حال  تأمینتعیین شاخص ویژه، گویا و كمّی براي راهبرد ناظر بر 

باشد. از آنجا كه این راهبرد در جستجوي آن است اختالف برانگیز در بین طرفداران این راهبرد می

( مورد توجه 1372 )شادپور، ( و اعتالي كیفی حیات او1377)زاكس، كه به جاي اشیاء، انسان

براي آن آسان  نقصد، بالطبع ارائه یك شاخص كمّی بیهاي توسعه اقتصادي قرار گیرسیاست

اند كه در این قسمت به هایی را مطرح كردهحال، حامیان این راهبرد، شاخصنخواهد بود. به هر

 د:شومیبعضی از آنها اشاره 

مید به زندگی و افزایش میزان میر كودكان، افزایش اوبررسی سه متغیر كاهش مرگ .1

باسوادي براي تعیین میزان نیازهاي اساسی كافی است. چون تغذیه، خدمات 

 باشد.  ي نیل به اهداف سه گانه مزبور میغیره برا بهداشتی و
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اي امید هتغیر، شاخص كیفیت مادي زندگی است كه بر مدومین شاخص ارائه شده .2

ت و به دكان و باسوادي مبتنی اسمیر كووبه زندگی در سن یك سالگی، مرگ

 شود.هركدام وزن واحدي داده می

میر كودكان و باسوادي وه زندگی را جایگزین دو متغیر مرگشاخص سوم، امید ب .3

تواند جایگزین نماید. به این دلیل كه همبستگی شدیدي با آنها دارد و میمی

 مناسبی براي آنها باشد.

یازهاي اساسی مطرح شاخص واحد و اصلی ارزیابی عملكرد ن عنوانبهاي میزان دریافت كالري را عده

معیار مناسب و قابل قبول همه براي ارزیابی  عنوانبهكنون هیچ یك از این پیشنهادها كردند. اما تا

و  1پذیرش عام واقع نشده است، ولی جدول هیكسراهبرد تأمین نیازهاي اساسی موردعملكرد 

ت، كه در آن عالوه بر اند، بیشتر مورد توجه واقع شده اسنیاز اساسی را مطرح كرده 6كه   2استرتین

 اند.د براي هر یك از آنها مشخص نمودههاي عملكرهاي اساسی، شاخصتعیین نیاز

 

 هاي عملكردشاخص نیاز

 امید به زندگی در اوان تولد سالمتی

 آموزش
جمعیت  درصد در) باسوادي، ثبت نام در مدارس ابتدایی

 (5 -14سنین 

 تغذیه
صورت درصدي از ان كالري سرانه یا عرضه كالري بهمیز

 احتیاجات

 آب يعرضه
درصد افرادي كه  تولد(، هزار هر )از ومیركودكانمرگ

 دسترسی به آب آشامیدنی دارند.

 بهداشت
درصد افرادي كه  تولد(، هزار هر )از ومیركودكانمرگ

 تسهیالت بهداشتی را دارندامكان استفاده از 

 كدامهیچ مسكن

 

 (2006، هانت) اساسی نیازهاي پیشنهادي هايشاخص از هیكس و استرتین جدول

                                                                                                                   
1 Hicks  
2 Streeten 
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گیري سترس بودن خدمات عمومی را اندازههاي روندي را مطرح كرد كه میزان در د: شاخص1كرنیا

ومی و تعداد كننده، میزان هزینه عمافراد استفادهكار رفته، تعداد نماید كه انواع معیارهاي بهمی

  شود.كارمندان را شامل می

 

 ياساس يازهاین تأمین راهبرد و الحسنهقرض .12

هاي و راهبرد نیاز الحسنهقرضمالحظه كنون بیان شد، تناسب قابلي مطالبی كه تااگرچه مطالعه

، ولی اشاره به به این مطالب تصریح نیز شده است اساسی را نتیجه خواهد داد و در برخی موارد

هاي راهبرد نیازهاي كارراهاز جمله مواردي كه در  بعضی از موارد اشتراك آنها خالی از فایده نیست.

د، شومیهاي این راهبرد محسوب ز ابزارهاي مهم براي اعمال سیاستاساسی به آن تكیه شده و ا

، بخشی از درآمدهاي د دولتشومیكه در آن پیشنهاد  باشد،میبهره بهره و كمهاي بیاعطاي وام

بهره، اختصاص كم بهره وهاي بدونصورت وامهاي این راهبرد، بهر طرحاعتبا تأمینخود را براي 

 (.95: 1376)هانت، اي انتفاعی باشدد مؤسسهتوانمیدهد. طبیعی است كه مركز متكفل این امر، ن

هاي الزم اعتقادي و شرایط جامعه شكل گرفته با اتكا بر زمینه سنهالحقرضاگر نهادي به نام 

مین اعتبار نیازهاي توان از این وجوه براي تأآوري نماید، میمردم را جمعباشد كه بتواند وجوه 

البته دولت نیز  هاي بدون بهره واگذار كرد.صورت وامرفی و تولیدي استفاده نموده و بهاساسی مص

زه و تحرك و سرعت بیشتر براي رسیدن به اهداف مورد نظر، بخشی از اعتبارات را جهت ایجاد انگی

شدت كاسته بار مالی دولت در این راهبرد به ،الحسنهقرضواقع با وجود در تأمین خواهد كرد.

عین حال از نظارت و هدایت حكومت اسالمی نیز در راستاي اهداف مزبور برخوردار خواهد شد و در

 است.

شدت به آن متكی است، مشاركت مردمی تأمین نیازهاي اساسی، به دیگري كه راهبردموضوع 

دهد. راهبرد، كارایی خود را از دست میكارهاي عملی این باشد. یعنی بدون مشاركت مردمی، راهمی

فكري كاري و همدولت بدون هم»مربوط به این راهبرد آمده است: چنان كه در برخی از ادبیات 

 يارد. براي تحقق این هدف باید تودهتأمین نیازهاي اساسی را ند الً توان تعیین دقیق ومردم، عم

واقع در این یازهاي اساسی را داشته باشند. درخصوص تأمین نحق مشاركت سیاسی در مردم

كننده مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعیینراهبرد، مردم محور حركت هستند. هدف آن است كه 

ترین ركن این راهبرد، مردم هستند و اركان ها باشند. بنابراین اولین و مهمامههدف و مجري برن

 (.1376 )هانت، «گیرندار آن شكل میدیگر بر مد

                                                                                                                   
1 Corina  
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تر، روشن عبارتبه. باشدآحاد مردم و مشاركت جدي آنان می متكی بر نیز، عمالً الحسنهقرضنهاد 

 الحسنهقرض، شرط الزم و ضروري موفقیت اگرچه نظارت، هدایت و حمایت حكومت اسالمی

مردمی بودن آن كاسته نشود. یعنی  يكه صبغه صورتی اعمال گرددباشد، ولی این امور باید بهمی

كه در تحرك مردمی این نهاد باشد. چنان ها وفقط درجهت هدایت و تقویت انگیزه دخالت دولت،

مردمی بودن آن كامالً مشهود است، اما از  يدرحال حاضر، وجهه الحسنهقرضاغلب مراكز متولی 

نظارت، هدایت و حمایت حكومت اسالمی به مقدار كافی برخوردار نیست و همین امر باعث ایجاد 

 شده و خواهد شد. یگیري اهداف یا تشخیص اهداف صحیحانحرافات احتمالی در پ

جامعه از  درآمدی و كاالهاي ضروري براي طبقات كمهاي اساسنیاز تأمینتوجه وافر به 

اع  راهبرد، جستجوي راهبرد جدید و ابد ( درواقع1371 )فرجادي، باشدموضوعات مهم راهبرد می

هاي اساسی نیاز تأمیندرآمد و هاي سابق در رفع مشكالت طبقات كمدلیل عدم توفیق راهبردبه

هاي داختهاي بالعوض و پرآنان بوده است. طبیعی است كه بخشی از نیازها باید توسط كمك

هاي ها، اعطاي وامد، اما بهترین روش براي رفع نیازشو تأمینانتقالی دولت و نهادهاي مردمی 

مد بیشتر آنان را به تالش براي كسب درآ است كه ضمن رفع احتیاجات الحسنهقرضبهره مانند بی

دارد. براي این منظور باید اعتبارات الزم براي تأسیس یا گسترش صنایع میوا براي بازپرداخت وام

بته درصورت اجراي گردد تا اشتغال بیشتر و درآمد باالتر را در پی داشته باشد. ال تأمینكوچك 

 ها، افزایش تولیدات و رشد بیشتر، نتیجه طبیعی آن خواهد بود.كارراهآمیز این موفقیت

د از اركان مشابهی برخوردار باشند، توانمیهاي اساسی اهبرد نیازو ر الحسنهقرض، همچنین

د، اركان دیگري شومیچون در راهبرد نیازهاي اساسی، عالوه بر مردم كه ركن اصلی آن دانسته 

ها و اجراي ها، براي اعمال سیاستمانند گروه بین بخشی، سرخوشه ها، گروه مدیریت و تعاونی

اركان  توانمینیز  الحسنهقرض(، كه در نهاد 1372)شادپور،  دشویمهاي آن در نظر گرفته طرح

مشابهی را طراحی كرد تا ضمن برخورداري از نظارت، هدایت و حمایت حكومت اسالمی، از 

االمكان شرایطی ایجاد شود كه مراكز مند باشد و حتیهاي مردمی بودن نیز بهرهویژگی

در مناطق مختلف به رقابت در راستاي اهداف مورد نظر بپردازد و از محاسن رقابت  الحسنهقرض

 سالم هم برخوردار گردند.

به سهولت در اهداف و  توانمیهاي راهبرد نیازهاي اساسی را كارراهالبته بسیاري از اهداف و 

اما باید توجه داشت  كه در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شد، یافت؛ الحسنهقرضروش عملكرد 

باید تغییرات الزم و متناسب با آن در راهبردها ایجاد  كه براي ارائه الگوي مناسب براي هر جامعه

شود و همان طوري كه در متون مربوط به راهبرد نیازهاي اساسی آمده است، این راهبرد از انعطاف 

  (.95: 1376،)هانت باالیی براي تطبیق با شرایط جوامع مختلف برخوردار است
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 يریگجهینت .13

، افراد جامعه دشومیدلیل اینكه در اقتصاد اسالمی وجود جهان پس از مرگ نیز ذكر به -

هاي یكی از راه ند نمود، كه دادن قرضجهت كسب پاداش اخروي نیز سعی و تالش خواه

 بودن ازمندین و دهندهوام ياخرو و يمعنو زهیانگباشد. بنابراین كسب پاداش اخروي می

 - یاجتماع اثرات ینیب شیپ و نییتب در یمهم نقش ،یاساس ركن دو عنوانبه  گیرندهوام

 .دارد الحسنهقرض ياقتصاد

مشخص شد  در جامعه الحسنهقرضتوجه به آیات و روایات و بررسی آثار اقتصادي با -

گذار بوده و باعث بهبود اقتصاد تأثیر اندازپس، مصرف و در توزیع درآمد الحسنهقرض

 د.شومیجامعه 

هاي یكسانی كارراهنیازهاي اساسی تقریباً داراي اهداف و  تأمینو راهبرد  الحسنهقرض -

در این راهبرد كه جهت بهبود رفاه اقتصادي افراد جامعه  الحسنهقرضاز  توانمیبوده و 

یش از حتی پاداش صدقه براي كه خداوند پاداشی بكند استفاده نمود. از آنجاش میتال

توان گفت كه قطعاً قرض امري مهم بوده و رواج آن در میان قرض قرار داده است می

 گردد.راد باعث سالمت اقتصادي جامعه میاف

 عنوانبهباشد ولی توجه نمیگذاري موردیك سرمایه عنوانبهچند كه قرض هر  -

توان بیان نمود كه شود. میمی رسانی به افراد نیازمند یك فرصت ویژه شمردهكمك

 شود، بلكه همه موارد خیریه موردتوجه است،به قرض یا بدهی محدود نمی الحسنهقرض

كه اركان اصلی جامعه را  بایست نهادهایی در جامعه ایجاد شوند تا مردم راپس می

 دهند به پرداخت قرض تشویق كنند. میتشكیل 

كه اركان مردم  با پشتوانه دولتی و متشكل از الحسنهقرضهاي شود صندوقپیشنهاد می -

دهند در جامعه رواج یابند تا افراد بتوانند با پرداخت پول خود اصلی جامعه را تشكیل می

در  ها هم باعث رواج این امر شده و باعث توسعه اقتصادي جامعه گردند.به این صندوق

 باتواند می كسانی درآمد سطح با افراد نیب الحسنهقرض تعاون صندوقتشكیل این راستا 

 .آورد عمل به يریجلوگ یطبقات فاصله دیتشد از ،درآمد تیتثب
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