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  ي مطالعاتالحسنه در آينهالحسنه و بانكداري قرضقرض

  )الحسنهمروري بر مطالعات تخصصي قرض(

 

 1 زادهمنا جوزي

 2ناصر يزداني

 3محمدجواد شيخ

 

 16/9/95:تاريخ پذيرش       10/7/95:تاريخ دريافت

  چكيده

مطرح  رضقالحـسنه از جـهت فقهى و حقوقى تحت عقد قرض  اگرچه .نوع خاصى از قرض است الحسنهرضق

ايـن   .كنـد  مى تحقق آن شرايط خاصى دارد كه آن را از ديگر موارد قرض جدا شود و همان احكام را دارد،مى

تصويب قانون عمليات . دهندههاى معنوى و آخرتى قرضگيرنده و انگيزه بودن وام  ازمندني  شـرايط عـبارتند از

الحسـنه از طريـق جـذب وجـوه آزاد،     گسترش قـرض «. الحسنه در ايران بودبانكي بدون ربا نقطه عطف قرض

گـذاري  ها و تجهيزات اين منابع با هدف تامين شرايط و امكانات كار و سـرمايه سپرده اندازها،پس ها،اندوخته

الحسـنه، تعـاريف و   پژوهش حاضرضمن بيان برخـي مبـاني قـرض   در . يكي از وظايف نظام بانكي است »است

ي مجزا، شرح فعاليت دسته 5 هاي صورت گرفته دربندي پژوهشبا تقسيم .مفاهيم پژوهش بيان گشته است

اساس مطالعات صورت گرفته سعي بر آن شد كـه برخـي از   در پايان بر. رد بررسي قرار گرفتمو هاو نتايج آن

از جمله اين نقاط، عـدم سـواد   . الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بيان گرددقرضنقاطي كه در بحث 

، عدم توجه بـه  )اهل بيت و قرآن(الحسنه كافي فقهي نويسندگان، عدم توجه كافي به منابع اصلي اصول قرض

ا معيشتي بـه  الحسنه، وجود نگاه صرفنقاط ضعف موجود در ساختار بانكداري اسالمي كشور در رابطه با قرض

هـاي متمركـز بـر    الحسنه، فقدان پژوهشي قرضهاي كمي در مقولهپژوهش الحسنه، عدم وجودمسئله قرض

  .باشدالحسنه ميهاي قرضزير ساخت

  

  .الحسنهالحسنه، سپرده قرضدوق قرضالحسنه، صنالحسنه، بانكداري قرضقرض :واژگان كليدي

  JEL G20 ،G21،G21 ،G21 :بنديطبقه
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  مقدمه

هـم بـه    1387به مــا مــعرفي شــد و سـال       پيش  سال 25اي است كه سنت حسنه الحسنه،قرض

الحسنه عنوان يكي از ابواب و مباحـث فقهـي و زيـر مجموعـه     قرض]. 1[صورت تكليف قانوني درآمد

 بـوده و اي با آن در ارتبـاط  عم از نيازمند و بي نياز به گونهنظام اقتصادي اسالم است كه همه مردم ا

اهميت و ضرورت و مسائل كلي آن و نيز نقش و تاثيرگذاري اين سنت  تا حدودي از جايگاه حقوقي،

ل صـالح و رفـع گرفتـاري و نيـاز     دهنده از اجر و پاداش اخروي اين عمـ مندي قرضاسالمي در بهره

  ].2[گيرنده، اطالع دارندقرض

و بريدن است، از ايـن رو، عـرب بـه     در لغت به معناي قطع كردن قرض :در لغت و مفهوم قرض

قـرض در  . و قرض در مكان، به معناي گذشتن و عدول ازآن مكان است. گويد )مقراض(قيچي برنده 

  هـا بـه يـك چيـز     اصطالح تعابير و كلمات فقها در تعريف قرض مختلف است، اما مفاد همـه تعريـف  

   :گردد و تقريبا همه بر اين تعريف اتفاق نظر دارند كهميبر

قرض آن است كه كسي مالي را به ديگري بروجه ضمان تمليك كند، بدين گونـه كـه پرداخـت    

اين تعريف، قرض معاوضه نيست، بلكه حقيقـت آن  بنابر. باشدمثل يا قيمت آن برعهده قرض گيرنده 

انتقـال  دهنده با قرض مال خود را به ديگـري  ضمان مثل يا قيمت است، يعني قرض تمليك بر وجه

 ].2[دهنده استازگرداندن مثل يا قيمت آن به قرضگيرنده متعهد به باز سوي ديگر، قرضدهد، مي

، كـه معـادل فارسـي    » قرض«  واژة. يافته است  تركيب»  حسنه«و »  قرض«  واژة  از دو» الحسنه قرض«

  مال  از  را  و بـه چـيزي كه انـسان آن. است، در لغـت بـه معناي بريدن و قطع كردن است» وام«آن 

وجه تسمية عمليات مزبـور  . شود ديگري داده كه آن را بعداً بـه او بـازگرداند، قرض گفته مي  به  خود

اين كـار، مقـداري از پـول و دارايـي خـود را، هرچنـد بـه          اين است كه انسان بـا انـجام» قرض«به 

 .كند صـورت مـوقتي از خود جـدا كرده و ارتـباط خـويش را از آن قطع مي

بنـابراين،  . باشـد  به معنـاي زيبـا و نيكـو مـي      كه  اسـت» حـسنه«ومين واژة اين عبارت، كلمة د

الحسنه اين است كه انـسان مـقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته بــه   معناي لغوي قرض

ن دادن، به نحو نيكـو در شـرع مــقدس اســالم، ايـن اسـت كـه انسـا         مراد از وام. ديگري وام بدهد

  در امـور حالل در اختيـار   مـصرف  مقداري از مال حالل خود را با نيت خالصانه و بدون منّت و براي

  .ديني خـود قـرار دهـد  برادر

. تعريف شده اسـت » انشاء تمليك عين بـا ضـمانت عين يا مثل آن«قرض در اصطالح فـقها بـه 

رض تمليك مال به فــرد ديگــر بـه هــمراه     ق«: فرمايند معناي فـقهي قـرض مي  دربارة امام خميني

بـه  . ده، مـتعهد پرداخت نفس يا مثل و يا قيمـت آن اسـت  نگير ضـمانت اسـت؛ بدين معنا كه قرض
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) گيرنـده  قــرض (و به كسي كـه بـه او تمليـك گرديـده اســت        ، مقرض) دهنده قرض(كننده  تمليك

  ].3[»گردد مقترض يا مستقرض اطالق مي

  بـه رسـميت شـناختن    هاي نظام مالي اسالم بـا نــظام سـنتي و رايـج،    اوتترين تف يكي از مهم

فرهنـگ غنـي اسـالمي بـا      واقع،  در .است  طلبانه هاي سود هاي معنوي در كنار پذيرش انگيزه انگيزه

اقتصـادي و    درصدد تنظيم رفتارهاي اقتصادي در جهت رفع نيازهاي هاي معنوي، برانگيختن انگيزه

 امـا تــنها انگيـزه    اين صورت،كسب سـود مـادي مجـاز و قــابل احــترام اسـت؛      در . اجتماعي است

پـولي بـا     همراهـي بازارهـاي   نظـام مـالي اسـالمي،     ديگـر   همچنين ويژگي .هاي مالي نيست فعاليت

توليد كاالهـا و    اساس اين اصل،گردش پول در جـامعه بايد همراه با جريانبر .بازارهاي حقيقي است

تحركي  كاالها و خدمات و يا بي  صوري  گردش اقتصاد با مـازاد يـا كـمبود نقدينگي،خدمات باشد تا 

 ].4[مواجه نشود

اي و مــشاركتي بـه عنـوان     عقود مـبادله كنار صـدقات،  در  الحسنه قرض در نظام مالي اسالمي،

قات بـه  در حـالي كـه صـد    .شـده اسـت    معرفي  هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع يكي از جايگزين

  الحسـنه  قـرض  كسب سـود اختصـاص دارد،    متقاضيان وجوه براي  عقود به نـيازمندان حاد به وجوه،

گوي نـياز افرادي است كه نه آنـقدر نـيازمندند كه مستحق وجوه انتقـالي باشـند و نـه آنقـدر      پاسخ

تبيـين جايگـاه    ].4[كننـد   ديگران را نيز در سود خود شريك توانايي دارند كه بتوانند با كسب سود،

گـويي   هاي ديگر طراحي شده براي پاسـخ  تـوجه بـه قالب  نيازمند اسالم،  مالي  ه در نظامنالحسقرض

 از ايرانيـان  اسـالمي  اعتقـادات  به توجه با الحسنهقرض هايصندوق ].4[به ساير نيازهاي مالي است

 به هابانك در كه سيستمي با نيستند، شده ثبت معموال كه هاصندوق اين. بود فعال ايران در ديرباز

الحسنه نخستين بار در سال هاي قرض شكل سازمان يافته صندوق ].5[است متفاوت آيدمي در اجرا

  آوري جمـع   ه چهارده هزار تـومان كه به صورت هديهيكي از مساجد تهران و باسرمايه اولدر ي 1348

تـا   .ناميده شد» صندوق ذخيره جاويد«و معنوي آن شده بود، پديد آمد و با توجه به اهداف اسالمي 

تـأسيس شــد و ايـن     كشور  الحسنه دراسالمي، بيش از دويست صندوق قرض زمان پيروزي انقالب

هاي  تعداد صندوق 1365در سال تري دنبال شد، به طوري كه  موضوع پس از انقالب با جديت بيش

است  از معامالت رايج بين مردم، قرارداد قرض يكي ].6،7،8[ صندوق گذشت 2500الحسنه از قرض

كه از ناحيه دين مقدس اسالم نيز مورد ترغيب قرار گرفته است بعد از پيروزي انقالب اسـالمي ايـن   

الحسنه زيادي تاسيس هاي قرضها و صندوققرار داد مورد استقبال بيش از پيش قرارگرفت موسسه

  بـر ايـن اسـاس ضـرورت دارد     . عمليـات بـانكي نيـز شـد     اين قـرار داد وارد  1362گرديد و از سال 

  ].9[اي دقيق و همه جانبه روي مباني فقهي آن صورت پذيردمطالعه
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قـدر نـاتوان هسـتند كـه       آن  اسـت؛گروهي كـه نـه   ميانه  گروه  حل تأمين نياز مالي الحسنه راه قرض

اقــتصادي دارنــد كـه درصـدد      قـدر توانـايي مــالي و    جبراني شوند و نـه آن   هاي پرداخت  مستحق

  شـود  مي  كساني  گروه شامل  اين طبيعي،  به طور .زندگي و فعاليت خود باشند  سطح  گسترش و ارتقا

كـوچكي    اقتصـادي زندگي خود هستند يا درصـدد آغـاز فعاليـت      درصـدد تأمين نيازهاي اوليه  كـه

  شـريك   سـود خـود    در  اند كه ديگران را نيز دست نياورده  به  چنان ايـن مهارت راهستند و هـنوز آن

اوليه  يسرمايه  تـأمين نـيازهاي مصرفي ضروري نيازمندان و تأمين  به  الحسنهقرض اين رو،  از .كنند

  ].4[هاي اقتصادي كوچك اختصاص خواهد داشت فعاليت

نقطـه مطلـوبى    توانـد بــه   مالى فعال و پيشـرو نــمى   نظام  بدون  شك توسعه و رفاه اقتصادى بى

آن در زمـينه افزايش رشد درآمد ملى را فراهم   و گسترش  توليدى  هاى تأمين مالى پروژه. دست يابد

ات افـزايش رفـاه و كيفيـت    درآمـدى موجبـ    مختلـف   اقشـار   آورد و تأمين مالى نيازهاى مصرفى مى

و نهادهـاى اعتبـارى در    و سـرمايه   پـول   در ايـن ميـان، بازارهـاى    .گردد ها را بـاعث مىنزنـدگى آ

مـؤثر    هاى نظارت  اعمال  هاى مالى و اعتبارى با يافته باارائه انواع خـدمات و نـوآورى كشورهاى توسعه

  ].10[دارنـد  قانونى در حال فعاليت بوده و وظيفه تأمين مالى نيازهاى اعتبارى را بـر عـهده

  هـاي  اقتصـادي يـك كشـور، سـپرده    هـا در ايجـاد نشـاط    با توجه به نقش كليدي فعاليت بانـك 

تواند نقش مهمي در هاي بانكي ميالحسنه به عنوان يكي از عوامل اصلي تشكيل دهنده سپردهقرض

  ].11[رشد اقتصادي يك جامعه داشته باشد

هسـتند كـه هماننـد    هاي موجود در نظام پولي كشـور  الحسنه يكي از انواع بانكهاي قرضبانك

نون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و بخشنامه صادر شده اساس قاها برساير بانك

  .كننداز سوي بانك مركزي فعاليت مي

الحسنه با توجه به نقش فعالي كه در بازار پولي كشور دارند، بر فرآيند خلق پـول  هاي قرضبانك

كننـد  الحسنه اقدام ميقرض هايالحسنه به جذب سپردههاي قرضجا كه بانكازآن .گذارندتاثير مي

دهند، منشـا اثـر روي   الحسنه در اختيار متقاضيان قرار ميها را در قالب وام قرضو از سوي ديگر آن

  ].12[نقدينگي و ضريب تكاثري نقدينگي خواهد بود

الحسنه در نظام مـالي مورد نظر اسالم و هـمچنين گـذشت بـيش  قرض يويژه  به رغـم اهميت

  در  كمـي   مطالعات و تحقيقات بنيـادين و كـاربردي   بـدون ربا،  بـانكداري  قانون  ز اجرايسال ا 52از 

بـه طـور    الحسـنه، هاي انجام شـده در مـورد قرض وهشدر پژ.انجام گرفته است  كشور  در  زمينه  اين

    هاي هاي نـظري آن و هـمچنين عملكرد نظام بـانكي و در مـواردي عملكرد صندوق عمده به جـنبه

  .شـده است  الحسنه پرداخـتهقرض
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  تعاريف و مفاهيم .  1

  :الحسنهصندوق قرض -1-1

پيوسـته مـورد    دارد،  الحسـنه و اسـالمي قـرض    خيرخواهانه  لبا توجه به اهميت و جايگاهي كـه عم

بــسته  و ضعف بـه كــار    با شدت  اين توصيه گر چه در طول تاريخ اسالم،.توجه مسلمانان بوده است

هـاي  بــه ســال    الحسـنه  هاي قرضصندوق  ولي پيدايش تشكيالتي منظم در ايران با نام شده است،

  خيرخواهانـه   عمـل   الحسـنه بـه عنـوان يـك    قـرض   ي كه بر اعطاييجااز آن .گرددبرمي 1340دهه 

زي انقـالب  مردم مـسلمان ايران بـوده اسـت و بـا پيـرو      همواره مـورد اسـتقبال اسالمي تأكيد شده،

  ].13[ها بـيشتر شـدهانگيزه فعاليت اين صـندوق  نيز  اسالمي

در يكـي از مسـاجد    1348الحسنه نخستين بار در سالهاي قرضي صندوقشكل سازمان يافته

ي چهارده هزار تومان كه به صورت هديه جمع آوري شده بود، پديد آمد و با تهران و با سرمايه اوليه

 ]. 6[ناميده شد "صندوق ذخيره جاويد "توجه به اهداف اسالمي و معنوي آن 

تأسيس و در بدو فعاليت تـحت عـنوان مؤسسه غير  1348الحـسنه در سـال هاى قرض صندوق

قــانون   585و  584مؤسسات غير تجارى موضـوع مـواد   نامه ثبت تشكيالت و  تجارى مطابق با آيين

تا زمان پيروزي انقالب اسالمي، بـيش   ].10[اخذ مجوز از شهربانى بـه ثـبت رسيدند  با  تـجارت تنها

  الحسنه در كشور تاسـيس شـد و ايـن موضـوع پـس از انقـالب بـا جـديت         از دويست صندوق قرض

صـندوق   2500الحسـنه از هاي قرضعداد صندوقت 1365 تري دنبال شد، به طوري كه در سالبيش

  ].6[گذشت

به طور رسمى كـار   1358ماه  سازمان اقتصاد اسالمى در بهمن پس از پيروزى انقالب،همچنين 

  هـاى   كننـده صـندوق   هماهنـگ   بـه عنـوان    را  ايـن سـازمان خـود    1359در سـال   .خود را آغاز كرد

ايى كه زير چـتر حمايتى اين سازمان درآمدنـد  ه الحسنه سراسر كشور معرفى نمود و صـندوققرض

ر حـال حاضـر   د ].10[كنند  شدند امور مالى و مراودات پولى خود را نزد اين سازمان متمركز  موظف

  ].11[شود صندوق برآورد مي 5500الحسنه رسمي و غير رسمي حدود هاي قرض تعداد صندوق

  الحسنههاي قرضدهسپر -2-1

    هـاي اد نشـاط اقتصـادي يــك كــشور،سپرده    هـا در ايجـ  بانـك   فعاليـت   توجه بـه نقـش كليـدي   با 

در   تواند نقش مهمـي هاي بانكي ميدهنده سپردهه عنوان يكي از عوامل اصلي تشكيلالحسنه بقرض

مـدت طـوالني اسـت كـه بـا        ايـران   اقتصاد  كهبا توجه به اين .رشد اقتصادي يك جامعه داشته باشد

ـــورم  بيمــاري ـــواج  ت ــ  شــده اســت،  هم ــار متع ــورم آث ــا و  مســلما عامــل ت ــر ســاير متغيره ددي ب

گيرد، مي قرار  تورم  شدت تحت تاثير نرخ كه به يكي از متغيرهايي.خواهد داشت اقتصادي هاي شاخص
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  هاي كــشور نــيز از موضـوع   بـانك  در  گذاري مردم زان سپردههاي پولي اقتصاد است كه ميشاخص

  ].11[مستثني نيست

امــور خــيريه و يــا      انجـام   بـراي   الحـسنه نوعي كمك به بانك قـرض  گذاري در حساب سپرده

  حسـابي اســت كـه در بانـك     الحـسنه،قرض .و حقوقي است  مالي به اشخاص حقيقي  هاي مساعدت

) يكسـاله   ماهـه يـا    شش(ها در فواصل معيني آن بانك  ازاي  شود و در هيچ سودي براي آن لحاظ نمي

گـذاري در   سـپرده  .گيرنـد  نــظر مـي    قيد قرعـه جــوايزي در    به  ها حساب  گونه دارنـدگان ايـن  براي

  اهميـت   از  گذاري و تـورم دارنـد   الحـسنه به دليل تاثير مشهودي كه بـر سـرمايههاي قـرض حـساب

  ].11[باالي برخوردار است

  

  الحسنه و نظام بانكيقرض -3-1

الحسنه گسترش قرض«. الحسنه در ايران بودبانكي بدون ربا نقطه عطف قرضتصويب قانون عمليات 

ها و تجهيزات اين منـابع بـا هـدف تـامين     اندازها، سپردهها، پساز طريق جذب وجوه آزاد، اندوخته

   ].14[يكي از وظايف نظام بانكي است » گذاري استشرايط و امكانات كار و سرمايه

. الحسـنه وجـود نداشـت   حاكميت طاغوت در ايران تشكيالتي به نام قـرض در نظام بانكي دوران 

با پيروزي . هايي خارج از سيستم بانكي كم و بيش در اين امر فعاليت داشتندناگريز مراكز و صندوق

هـا افـزوده شـدو    ها و مراكز شتاب بيشتري پيدا كرد و بر شمار آنانقالب اسالمي، روند اين صندوق

ب قانون بانكداري اسالمي، بنيان يك اقتصاد اسالمي مبتني بر قسط و عدل گـذاره  سرانجام با تصوي

  ].2.[شد

الحسنه شده است و توجه خـاصي به قرض در قانون بانكداري بدون ربا جمهوري اسالمي ايـران،

  هـاي  سـپرده  در طرف تجهيز منابع، .و تخصيص منابع استفاده شـده اسـت  از اين قرارداد در تجهيز

در ايـن چـارچوب،    .انـد  الحـسنه طراحي شـده براساس قـرارداد قـرض هاي جاري، انداز و سپرده پس

كننـد و   منتقل مـي   بانك  مالكيت وجوه خود را به گذاران در قالب قرارداد قـرض بـدون زياده، سپرده

  .]4[ها نيز در اختيار بـانك استمالكيت آن تا مدتي كه اين وجوه در بـانك قـرار دارد،

  الحسنه و اقتصادقرض -4-1

   از بـين بـردن فقـر    دهـد كـه   روايـات و منـابع دينـي در حـوزه اقتصـاد نشـان مـي        مروري بر آيات،

 .آيـد  مـي  بـه شـمار    اسـالمي   اقتصـاد   بـالتبع و  از اهداف مهم نظام اسالمي هاي اجتماعي،عدالتيبي

 اقتصادي و مالي به نحوي تنظيم شوند كه نظامروابـط   تـماس  اسالمي جامعه  الزم است در رو، ازاين

  تـأمين   نظـام  از طـرف ديگـر،   .نظر اسالم حركت كند راستاي تأمين اهداف مورد اقتصادي بتواند در

بـه تـأمين اهــداف    نسبت اسالمي،  تر به نام اقتصاد جامع عنوان يكي از ابعاد نظامي به اسالمي،  مالي
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تفاوت و يا  بي تواند نسبت به اين اهداف داراي وظـيفه بـوده و نـمي در حوزه اقتصاد نظر اسالم مورد

عـدل و احسـان در     توان ادعا كرد كه تالش درجهت رفـع فقـر و تقويـت    مي  رو ازاين .باشد  توجه  كم

است بانكـداري و تـأمين مـالي     بنابراين الزم .نظام مالي اسالم است جامعه از جـمله اهـداف اصـلي

اي آمـدي توجـه ويـژه   رهاي پايين دمانند رفع فقرو توانمندسازي گروهاجتماعي   اهداف  بـه  اسـالمي

  ].15[باشند  داشته

  :الحسنههاي قرضبانك -5-1

. الحسنه اسـت هاي قرضهاي مهم در حوزه بانكداري  اسالمي در ايران، تاسيس بانكيكي از نوآوري

هستند كـه هماننـد سـاير    هاي موجود در نظام پولي كشور الحسنه يكي از انواع بانكهاي قرضبانك

شـده   هاي صـادر اساس قانون پولي وبانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و بخشنامهها بربانك

  ].12[كنندازسوي بانك مركزي فعاليت مي

خلق پـول  الحسنه با توجه به نقش فعالي كه در بازار پولي كشور دارند، برفرآيند هاي قرضبانك

كننـد  الحسنه اقدام ميهاي قرضالحسنه به جذب سپردههاي قرضجا كه بانكازآن. گذارندتاثير مي

  ].12[دهندالحسنه در اختيار متقاضيان قرار ميها را در قالب وام قرضو از سوي ديگرآن

  

  الحسنهي قرضشده در زمينهانواع مطالعات انجام  .2

ي هـاي متنـوع در زمينـه   الحسنه، پـژوهش هاي قرضپس از تاسيس بانكهاي اخير و بويژه در سال

رسد به منظور تجميـع نظـرات در ايـن بـاب و يـافتن      به نظر مي. انداي يافتهالحسنه جان تازهقرض

دهــي مطالعـات بــه سـمت صــحيح از نظــر   ي پژوهشـي و جهــت خالءهـاي موجــود در ايـن زمينــه  

كلـي   بطـور  .الحسنه، مفيد باشـد هاي اخير در باب قرضسالمطالعات برنويسندگان، بررسي جامعي 

  :را مي توان در پنج دسته جاي داد الحسنهمطالعات گذشته در زمينه قرض

  الحسنههاي قرضسپرده -2                                      الحسنههاي قرضصندوق -1

  نقش قرض الحسنه در اقتصاد    -4                                       الحسنه و نظام بانكيقرض -3

  هاي قرض الحسنهبانك -5

  :صندوق قرض الحسنه -2-1

الحسـنه و  هـاي قـرض  صـندوق   عــملكرد   و تشـكليالت  اي را با عنوان عسگري و كميجاني مقاله

هـاي  صـندوق مقاله به مطالعه ها در اين آن.اندارائه كرده ها در سيستم پولي و بانكي ايرانجايگاه آن

الحسـنه را نيـز از طريـق معرفـي     هاي قـرض اند و تشكيالت و عملكرد صندوقالحسنه پرداختهقرض

مـورد   الحسنه از لحاظ منابع و مصـارف هاي قرضعملكرد صندوقها در ايران و تاريخچه اين صندوق

الحسـنه در سيسـتم پـولي و    ي قرضهاها در پژوهش مذكور، جايگاه صندوقآن. اندبررسي قرار داده
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پـول و    جريـان   الحسـنه در هـاي قـرض  نقش و اثرات صـندوق كه ايران را با در نظر گرفتن اينبانكي 

چقـدر اسـت، در    نقـدينگي   گـردش   بـر سـرعت  شـان  تـأثير فعاليـت  و  در حجم نقـدينگي ، و اعتبار

يك   واحد پولي در طول منظور از سرعت گردش نقدينگي تـعداد فعاليتي است كه يك. اندنظرگرفته

  مهـم   هاياز شاخص  سرعت گردش نقدينگي .دهدكاالها مورد استفاده قرار مي  تمعامال  امر  سال در

پائين بودن اين  .مركزي است  هاي پولي مورد توجه خاص بانكگذاري در سياست  كه  است  اقتصادي

نامناسـب بـود    بـودن سـطح توليـد،     پـائين ، بـه معناي غيرفعال بودن پول و سياست بانكي ،سـرعت

تواند در شرايط طبيعي به معناي بـاال   باال بودن آن مي. باشد حجم پول و توليد و ركورد اقتصادي مي

 رونـق اقتصـادي و   باال بـودن سـطح توليـد،   پول و سيستم بـانكي،  بودن درجه كارآئي و فعال بودن

هـاي جـاري    تقسيم توليد ناخالص ملي به قيمتسرعت گردش نقدينگي از  .باشد  گسترش مبادالت

در جريـان   الحسـنه،  قـرض   هـاي فعاليـت صــندوق  از نظـر نويسـنده    .گردد محاسبه مي  بر نقدينگي

نيسـت ايـن واقــعيت از      زياد  خيلي  اعتبارات  جـريان  كـل  ها ازنالبته سهم آ .اعتبارت مـؤثر اسـت

  تـر  با وسـيع  بطور كلي، .آيد الحسنه به دست ميوقهاي قرضها و صندمـقايسه اعتبارات اعطائي بانك

  در حـال گسـترش   در تـوزيع اعـتبارات،  هاآن  سهم الحـسنه،ضهاي قـرفعاليت صندوق  سطح  شدن

ــرل     ــد و بطــور مســتقيم تحــت نظــارت و كنت ــه ياب ــز ادام ــده ني ــد در آين ـــن رون ـــر اي ــوده و اگ   ب

كـه در نهايـت   . زا شـود مشـكل  هـاي پـولي،  براي اجراي ســياست تواند مي مركزي قرار نگيرد، بانك

هـاي پـولي و   الحسنه در رونـد سياسـت  قرض  هايصندوق  فـعاليت نويسنده مقاله براي بررسي تاثير

هـاي كلـي   سقف(حد مجاز اعتباري، نسبت سپرده قانونيبه بررسي چندين ابزار پولي يعني  اعتباري

براساس اين تحليل درنهايت . پرداخته است الحسنهسهيالت قـرضهاي مربوط به تـسياست، )اعتبار

  كـه   شـود  ايـن نتيجـه حاصـل مـي     الحسنه،قرضهايمقدماتي در خصوص فعاليت اعـتباري صـندوق

اي كه تحليـل شـد داراي اثــراتي در ســياست پـولي و اعتبـاري كشـور        ها به شيوهفعاليت صندوق

ها اثـرات منفي در روند سياست پولي و نظارت صـندوق  بـدونباشد و بدون شـك ادامـه فعاليت  مي

ي كـه پـول و حجـم اعتبـارات بـه      يجااز آن .همراه خواهد گذاشت  به  بـانك مـركزي  كنترلي  قدرت

و تغييرات پيشين و كنترل نشـده آن موجـب     باشد اساسي در اقـتصاد مـي  عنوان يكي از متغيرهاي

ضروري اسـت بـه منظور احتراز بروز چنين نـوساناتي و  شود، مي  اقتصاد  در  بـروز و تشديد نوسانات

    الحسـنه قـرض   هـاي صـندوق   هـاي احتمـالي كـه از عمليـات اعتبـاري      بـراي حداقل نمودن آسـيب 

 .آيــد   عمـل   بـه  هاصندوق  شود،توجه و تـعمق بيشتري بر عمليات حجم پول و اعتبارات وارد مـيبر

مركـزي بـا كسـب     ن توصيه نمود اين اسـت كـه بانـك توان تحليل مـقدماتي مـيبـراساس اي چهآن

  داشـته باشـد و بــا بــررسي      هـا نظـارت  عمليات اعتباردهي صندوقبرقانوني و اجرائي بتواند   مجوز

تـا بـدين تــرتيب از شــدت      .كند  خـود را مـشخص  نظارت  نحوه گونه مؤسسات، تر اعمال اين دقيق
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هـاي پـولي   الحسنه در رونـد سياسـت   هاي قرضهاي اعـتباري صندوقناشي از فعاليتاثـرات منفي 

بـودن ســطح     عدم اصالح مديريت در سيستم پولي و بانكي كشور و پـائين  بدون شك، .كاسته شود

نقش قابل تـوجهي در پيـدايش نـهادها و مـؤسسات مــالي و   رساني،ها در امر خدمتكـارآئي بانك

و   منـابع   توانـد جـذب   هـا مـي  رفع موانع موجود در سر راه بانك .ها داشته استآنـه گرايش مردم ب

  .رويه اين گـونه مـؤسسات اعـتبار ممانعت به عمل آورد ها مؤثر افتد و از رشد بيتخصيص بهينه آن

ايـران و الگـوي    الحسـنه در هـاي قـرض  ساختار صندوققضاوي و همكاران در پژوهشي با عنوان 

هـاى   الگـوى اتحاديـه   .الحسنه پرداختنـد هاي قرضبه بررسي صندوق هاي اعتباريمبتني بر اتحاديه

  يافته وظيفه تأمين مالى خرد را بر عهده دارند و به صـورتى كـامال    اعتبارى كه در كشورهاى توسعه

هـت  ين مدل تجربه شـده ج تواند بهتر مـى ،و در چارچوب اصول علمى به فعاليت مـشغولند  متشكل

ضرورت تفكيك تـأمين مـالى    ،مدل بنابراين .الحسنه كشور باشدهاى قرض دهى نظام صندوق سامان

و   اعــتبار  ) هـاى  تعـاونى (  هـاى  الحسـنه و اتحاديـه  هاى قرض ملى صندوق  ارهاد  و ايجاد  خرد از كالن

اى ايـن   هـاى ملـى و منطقـه    كـانون  يالحسنههاى قرض هاى صندوق وق بيمه سپردههـمچنين صند

  بانكـدارى   عمليـات   هاى اعتبارى و قـانون  در چارچوب مدل قانونى شوراى جهانى اتحاديه ،مؤسسات

  ـنظورمـ   بـه چه كه در اين تحقيق به آن اشاره شده، ايـن اسـت كـه     آن. باشد ضرورى مى ،بدون ربا

  .باشد مى  مناسب  بـسيار  اعـتبارى  ديهاتـحا  استفاده از الگوى الحسنه،هاى قرض سـاماندهى صـندوق

بـدين منظـور، محقـق     .ه اسـت هاى اعتبارى پرداخته شد مقاله به بررسى ساختار اتحاديهاين لذا در

انـواع  و   الحــسنه هـاى قــرض   سير تطـورات قـوانين و مقـررات صــندوق    عالوه بر تعريفي جامع از 

هـاى   ماهيت و سـاختار اتحاديـه   ها وصندوق همچنين به بررسي عملكرد  ،الحسنه هاى قرض صندوق

هـاى   الگـوى اتــحاديه  نويسـندگان بـا معرفـي     .ها نيز پرداخته اسـت و عملكرد اين اتحاديه اعتبارى

  :كنند، دو نوع الگو معرفي ميالحسنه تعاونهاى قرض ساماندهى صندوق  براى  ىاعتبار

  )نوع اول( الحسنه معاونت قرض  هاى دى جهت ساماندهى صندوقالگـوى پيشـنها -1

  )نوع دوم( تعاون  الحسنههاى قرض صندوق  ساماندهى  جهت  ىالگوى پيشنهاد -2

صورت صـنفى    به  نـهادى  ،الحـسنه نـوع اولقرض هاى به منظور ساماندهى صندوقدر نوع اول، 

ايـن    ظــيفه و . گيـرد  ها را بر عهده مـى  گردد و در طول بانك مركزى نظارت اين صندوق تشكيل مى

  آمــوزش  ، هـا بـه بانـك مركـزى جهـت تأييـد نهـايى       هاى نظارتى و ارجاع آن نامه تدوين آيين نهاد،

الحسنه در هاى قرض يافت اطالعات مالى صندوقدرو  الحسنههاى قرض ـديران و كاركنـان صندوقم

  .است حضورىمشخص بـه عـنوان نظارت غير  هاى زمان  قالب فرمت مشخص و در
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كه از لحــاظ  نبـا تـوجه به اي ،الحسنه نوع دومهاى قرض صندوق  سـاماندهى  ـنظوربه مع دوم، در نو

  اتحاديـه اعتبـارى    الگــوى   از ،دهنـد  الحسـنه را تشـكيل مــى   قـرض   هاى صندوق  درصد 70 ،تـعداد

 . شود مى  استفاده

يافتـه    كشــورهاى توسـعه  كه يك مكانيزم تجربه شــده در  دليل اين  الگوى اتحاديه اعتبارى به

  تواند الحـسنه تعاون است مىهاى قـرض صندوق  مشابه  ار بسيارگيرى و سـاخت است و به جهت شكل

لذا به منظور ساماندهى ايـن   .مؤثر باشد  بسيار  الحسنه نوع دوم قرض  اىه صـندوق  دهى سـامان  براى

و فـــعاليت   تـــأسيس  بــر  نــاظر بايســت دســتورالعمل مؤسســات در گــام اول بـــانك مـــركزى مــى

در نتـايجي كـه قضـاوي و همكـاران      . نمايد  و ابالغ  تهيه  ـها راهاى اعتبارى و نظارت بـر آن اتـحاديه

  وزارت  اى از طـرح تـحقيقاتى انجام شده در معاونت اقتصادى در واقع خالصه اند،ارائه دادهاين مقاله 

هـاى اعتبـارى را ارائـه     الحسنه بـراساس الگـوى اتــحاديه  ضقر  هاى اماندهى صندوقس .اقتصاد است

 هـاى  نـويس اليحـه سـاماندهى و توسـعه اتحاديـه      پيش نتيجه پايانى اين تحقيق،در نهايت  .اندكرده

 اسـت، نامه مربوط به ايـن اليحـه   الحـسنه و هـمچنين آيينهاى قرض اعتبار و صندوق )هاى تعاونى(

هاى اعتبارى و قانون عـمليات بـانكى بـدون ربـا    شوراى جهانى اتحاديهمدل قانونى   چارچوب  كه در

  .باشد مى

الحسنه و همچنين توسعه كمي شـعب  اي، به نقش و اهميت قرضدر مقاله موسويان سيد عباس

چه در اين مقاله حائز اهميت است و نويسـنده  آن. ها پرداخته استوگسترش روز افزون اين صندوق

كه گاهي حجم فعاليـت ايـن    الحسنه است،هاي قرضچشمگير برخي از صندوق به آن پرداخته رشد

هـاي اعطـايي برخـي    همچنين افـزايش مبلـغ وام  . اندهاي دولتي فراتر رفتهها از برخي بانكصندوق

ها در معامالتي غير رسدو وارد شدن بعضي از صندوقها كه گاه به چندين ميليون تومان ميصندوق

قامات پولي و بانكي كشور به ويژه بانك مركـزي را بـانگراني جـدي مواجـه كـرده      الحسنه، ماز قرض

حلي پيشنهاد شده است، بر اين اساس كه همانند بانك در اين مقاله براي رفع مشكل مزبور راه.است

كند و بـه مشـتريان   ها ايمن ميها را در برابر خطرها را ايفا، و با تدبير مالي آنمركزي كه نقش بانك

الحسنه نيـز موسسـه مـادري    هاي قرضدهد، براي صندوقها و كل اقتصاد اطمينان و اعتمادميانكب

زير نظر بانك مركزي يا هر ارگان ديگري تعريـف و تاسـيس شـود و بـا اتخـاذ تـدابير ذيـل، ضـمن         

ز برخـي ا . ها فراهم آيـد ي آنها و خطرها، زمينه رشد و توسعهها در برابر بحرانمحافظت از صندوق

هـا اسـت ونگهـداري    ها كنتـرل سـقف وام  پيشنهادات ديگر نويسنده براي حفظ و رشد اين صندوق

  .ذخيره قانوني است

هـاي مـردم    ها از محلّ سـپرده  بـخش عـمده مـنابع مـالي خيلي از صندوقكه از نظر سقف وام 

هايشـان بـه    هپـول يافتـه، بـراي دريافـت سـپرد       بـه   شود و به صورت طبيعي مردم احتياج تأمين مي
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اگر اين منابع با مبـالغ بــاال و در اختيـار افـراد محـدودي قـرار گيـرد،        . كنند ها مراجعه مي صندوق

يابد و اين بـه   بدهند، افزايش مي  سپرده را  صاحبان  ها نتوانند به موقع جواب احتمال اين كه صندوق

ها تناسـب   اي و سـقف وام سپرده الزم است بين سرمايه اوليه صندوق، منابع. انجامد ورشكستگي مي

گـرفتن بخشـي از     بـا   مركـزي   بانـك و از جنبـه نگهـداري ذخيـره قـانوني      .كارشناسي رعايت شود

دهـد تــا    را شكل مــي   ها، به صورت ذخاير قانوني، اوالً منبع قابل توجهي هاي مردم نزد بانك سپرده

ر نرخ ذخيره قانوني مـتناسب بـا مصالح جامعـه،  ها حمايت كـند ثانيا با تغيي در مواقع بحران از بانك

حـال كـه   . رهانـد  اي مـي  هـاي دوره  و جامعـه را از ركـود و تـورم     كنـد  سياست پولي اقـدام مــي  به

هـا و   اند، الزم است جهت امنيـت آن  هاي قرض الحسنه گسترش كمي و كيفي مطلوبي يافته صندوق

ها بـه صـورت    ، مؤسسه مادر، با جـذب بـخشي از سپردهها به آن  مردم  حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي

هـا بايـد بـا     بديهي است كه اين نـرخ . ها نيز فراهم آورد ذخاير قانوني، اهداف مذكور را براي صندوق

هـا از   و اجرا شود تا در عين حال كه ابزار مناسبي بـراي بـيمه كردن صـندوق  كارشناسي  دقّت تمام

محـدود    الزم  هاي صندوق را بـيش از حـد   مركزي باشد، دامنه فعاليتخطرها و سياست پولي بانك 

  ].6[نكند

الحسنه، توانمندي زنان در اجراي مـدل  هاي قرضصندوقسهيال عليرضانژاد ضمن گونه شناسي 

 مالقـات  نگارنـده  كـه  زناني اغلب تقريبا .استسنتي اعتبارات خرد در ايران را مورد بررسي قرار داده

 بـه پرداخـت   نيـازي  زيـرا  اند بوده عضو غيررسمي هاي صندوق اين در مدتي براي حداقل است كرده

 بـه  بنـا  .دهنـد مـي  قـرار  صـندوق  اختيـار  در چك را برگه يك شرايط ترين سخت در و نداشته وثيقه

 رفع براي شوند مي جمع هم دور كه فضايي هر در است ممكن ها آن شده هاي مصاحبهخانم اظهارات

 بـا  هـاي صـندوق   .دهنـد  تشكيل صندوق يك مي كنند، گفتگو هم با آن باره در معموال كه نيازهايي

 كه افرادي باره زيادتر در جمعيت با هاييصندوق اما خواهد نمي تضميني هيچ معموال پايين جمعيت

  .نمايند تضمين عنوان به چك برگه يك ارائه درخواست است ممكن شناسند نمي نزديك از

الحسـنه اعتبـاري بـانوان را مـورد     هـاي قـرض  تفكرات انديشمندان در مورد صـندوق او در ادامه 

 تـاثير  تحت معموال پژوهش روش ": گويدوي در مورد روش پژوهش خود مي. استمطالعه قرار داده

 اقتصادي زنـان  هاي فعاليت به راجع پژوهش اين .دارد قرار آن نظري چارچوب نيز و پژوهش موضوع

 در كـه  رسـد مي نظر به رواين از .است ايراني جامعه از پنهان بخشي دو هر موضوع دو اين است ايراني

  ."شود بيشتر حقيقت به نيل احتمال تا است كيفي و ترعميق مطالعه به انجام نياز پژوهش اين انجام

 كـه  زمـاني  و مكان در معموال كه بود يافته ساخت نيمه هايمصاحبه اطالعات،  گردآوري ابزار

 بـا  .كردنـد  شركت هامصاحبه اين در زن 30 حدود .شد بود، برگزار مناسب هاشونده مصاحبه براي

 اداره خـود  يـا  و بودند الحسنهقرض هايصندوق عضو همسرانشان يا كه شد مصاحبه نيز مرد شش
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   ايـن  مـديران  يـا  و اعضـا  بـين  از شـده  مصـاحبه  زنان .داشتند برعهده را اي الحسنهصندوق قرض

 گفتگو نيز نبودند، الحسنهقرض صندوق عضو هم اكنون كه زن 10 حدود با ضمنا .بودند هاصندوق

  .شد

 غيررسمي الحسنهقرض هايصندوق: الحسنه نوشتهاي قرضوي در مورد گونه شناسي صندوق

  هـاي  صـندوق  بـاره  در شـونده  مصـاحبه  زنـان  اغلـب  .اسـت  زنانه همياري هايشبكه از خاصي نوع

 هاآن يا دهيم تشكيل را هاصندوق اين توانيممي بخواهيم كه لحظه هر ما" گويند مي الحسنهقرض

  ".تلفني هاي قرار با حتي يا و كار هنگام يك مهماني، در .كنيم تعطيل را

   در عضـويت  به ها در آن زنان كه هاييصندوق كلي طور هاي صورت گرفته بهاساس مصاحبهبر

   :شونددسته تقسيم مي چند به آيندمي

  

 همسـايگان  يا فاميل بين در خانوادگي روابط شبكه پيرامون كه همسايگي و فاميلي هايصندوق •

 شودمي تقسيم دسته دو به خود هاصندوق نوع اين .گيردمي شكل

 آن در يـا مـرد   زن از اعـم  خـود  خـانواده  اعضاي ساير يا همسران همراه به زنان كه هاييصندوق -1

 كننمي شركت

و  تاسـيس  تـازه  دسـته  دو بـه  خود هاصندوق اين .هستند عضو آن در زنان فقط كه هاييصندوق -2

 پيوند در گذردمي آن تاسيس از سال هاده گاه كه زنان قديمي هايصندوق .شوندمي تقسيم قديمي

 شركت هامراسم اين در هاخانم .دارد قرار ها مولودي يا هاروضه انواع زنانه مثل مذهبي هايمراسم با

 مالي امور به رسيدگي .كنندمي رسيدگي مالي صندوق امور به مراسم، پاياني هايبخش در معموال و

 پول ها،صندوق از اين مدل در .صندوق است مسئول به اعتماد ويژه به اعتماد بر متكي و ساده بسيار

 گرفتن تحويل يا و دادن تحويل مسئول صندوق مسئول و شودمي دست به دست نقدي طور به اغلب

 را شده ايجاد احتمالي مشكالت و نندكنمي مراجعه ديگري رسمي نهاد هر يا بانك به هاآن .آن است

 و و بـرد نمـي  ايبهـره  زحمات اين حاصل از معمول طور به مسئول صندوق . كنندمي حل خود بين

 زيـادي  احترام و اعتماد از زنان اين .دهدمي ادامه خود كار به خير انجام و اخروي پاداش براي بيشتر

   خـود ادامـه   كـار  بـه  سـال  هاده گاه هاصندوق گونه اين .برخوردارند همسايه يا و فاميل زنان نزد در

 .دهندمي

   

 ايـن  .اسـت  گرفته شكل فعالند آن در شاغل زنان اي كههاي رسميهايي كه در سازمانصندوق •

 .بگيرد شكل كاركنان خود درون در يا و مسئولين با نظارت تواند مي هاصندوق
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1396                                        209  

 نيـز  و زنان گيردمي شكل هاتكيه

 اين در .هستند مردان بين از 

 بر تدريج به اعضا و شده تهيه 

 شـركت  بـانوان . گيردمي غيررسمي شكل

 و باالسـت  هـا آن بين اعتماد. 

 همـه  از هـا صـندوق  ايـن  هاي

  :توان در جدول زير جاي داد

  الحسنه كه زنان در آن عضويت دارند

  
   گيـري شـكل  بـر  متكـي  هـا صـندوق 

 يكديگر با واسطه بي يا واسطه

 نوع چهارمين در دريافتي هاي

 اهداكننـدگان  معمـوال  و شود

   فـراهم  زنـان  بـراي  را نفـس  

 براي آنان نسبي طور به را اقتصادي

 زنـان  توسـط  خودجـوش  طـور 

 اعتبـارات  مشـابه  نقشي و كرده

  ].5[باشد داشته

بـا مـروري بـر دو    (  مردمـي   هـاي 

فعاليـت   هـا بـه عنـوان يـك     تعـاوني 

  .پرداخته استالحسنه به عنوان يك فعاليت غير انـتفاعي بـا دولت 

هرچـه ايـن   .عه كـنوني ايـران يـك نيـاز تـاريخي اسـت     

جامعه بيشـتر بـه مــشاركت نيروهـاي مردمـي و      

و جامعه و پررنـگ كــردن     است ميان دولت

1396تابستان ،نوزدهم ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

تكيه و هاحسينه مساجد، پيرامون كه اي الحسنهقرض هايصندوق 

 معموال هاصندوق گونه اين مديران .شودپذيرفته مي عضويت به آن

 مسجد يا فعالين محلي خيرين طريق از صندوق اوليه بودجه هاصندوق

 .افزايند مي 

غيررسمي شكل بخش در بانوان كاري روابط پيرامون كه هاييصندوق 

. دارند هم با دوستانه نيز و كاري روابط ها معموالصندوق اين در كننده

هايوام مبلغ. مشكل است بسيار هاصندوق اين در عضويت و ورود معموال

توان در جدول زير جاي دادها را ميمجموعا انواع اين صندوق .است باالتر ديگر انواع

الحسنه كه زنان در آن عضويت دارندهاي قرضانواع صندوق: 1جدول

صـندوق  اين ترينموفق و پايدارترين عليرضا نژاد نتيجه گرفت كه

واسطه به افراد و بوده چهره به روابط چهره .است نخستين نوع از هاييگروه

هايوام .دارد وجود هاآن بين در اعتماد از بااليي سطح و مرتبط هستند

شودمي فراهم اجتماع داخل مالي منابع از كامال نوع اول مانند هاصندوق

 بـه  از اعتمـاد  بـااليي  سـطح  امر اين .نيستند فعال باره اين در بيروني

اقتصادي استقالل و كار و كسب ايجاد فرصت همچنين هاوام اين.كند

طـور  به كه هاصندوق از نوع اين رسدمي نظر به رواين از .كندمي فراهم

كرده فراهم را هاآن توانمندي يزمينه تواندمي است شده اجرا و طراحي

داشته پي را در بيروني هايپول ورود خطر كه آن بدون كند فراهم را خرد

هـاي  تـشكّل  و    دولت اي با عنوان با نگارش مقاله  مهدويو  فيوضات

تعـاوني   تعـامالت ، به نقش )الحسنههاي قرض ها و صندوق تجربه تعاوني

الحسنه به عنوان يك فعاليت غير انـتفاعي بـا دولت هاي قرض انتفاعي و صندوق

عه كـنوني ايـران يـك نيـاز تـاريخي اسـت     دولتي بـراي جـام  غير  هاي ايجاد تشكّل

جامعه بيشـتر بـه مــشاركت نيروهـاي مردمـي و       خود بگيرد،  عيني به  هاي ها در كشور جنبه تشكّل

است ميان دولت  ها حايلي تشكّل  وجود.تر شده است حاكميت آن نزديك

فصلنامه علمي 

  

  

  

  

• 

آن در

صندوق

 آن

 

• 

كننده

معموال

انواع

گروه

مرتبط هستند

صندوق

بيروني

كندمي

فراهم

طراحي

خرد

تجربه تعاوني

انتفاعي و صندوق

تشكّل

حاكميت آن نزديك
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مـداخالت دولـت در    .هاسـت  انـان و زنـان در عرصـه   آن به معني حضور بـيشتر مـردم بـه ويـژه جو  

تـرين معضـل و مشـكل تعامـل      مهم .آنان شده است  شدن  نحيف و ضعيف  هاي دولتي موجب تشكّل

  .هاي مردمي است دولت و تشكّل

به تعريف  و تقسيم بندي هريك از تشكالت موجود در ايران و نقشي كـه در    مهدويو  فيوضات

ي افـراد   اي بيشتر شود،رابطه ها در جامعه هرچه تشكّلوبيان داشتند، . اختندكنند پردجامعه ايفا مي

  كـه   اي زمـاني جامعـه    در  اگر .كند افزايش پيدا مي  و تـجربهء مـردم  آگاهي و دانـش گيرد، فزوني مي

 جـا كشـورهاي  در آن آمـد،  مـي   حسـاب   به  رفته اي پيش جامعه آن بـاالتر بود، درآمد سـرانه  متوسط

بــا قــوت     اكنـون . داد علمي خود را از دست مي  اعتبار  نفتي از اين جهت سرآمد بودند و اين نظريه

 .تر باشندموفق  دنتوان مي است، ي هاي مردمي بيشتر كه داراي تشكّل  كشور  توان گفت،آن مـي

تعـاوني اجتمـاع    .الحسـنه پرداختنـد  هـاي قـرض  ها و صندوقها در ادامه به تعريفي از تعاونيآن

اجتماعي و  اقتصادي،  داوطلبانهء افرادي است كه به منظور تـأمين نـيازها و نـيل به اهداف مشترك

توافـق    با هم مشاع،  اي با مالكيت دموكراتيك مـؤسسه  اداره و نظارت فرهنگي خود از طريق تأسيس،

بايد از لحــاظ اقــتصادي هـم     است، به همان اندازه كه از نظر اجتماعي مهم  فلسفه تعاون .اند كرده

قوانين و اصول اخالقـي بـر رفتـار اقتصـادي اعضـاء       اي از مقررات، رشته ديگر،  معتبر باشد به عبارت

در  عمـل خـاص آن اسـت،    ترين ارزش انساني نهضت تعاوني، و مهم  ترين مزيت بزرگ .نظارت كنند

روي زمــين كـه از      ها نفر از مــردم   ه ميليونمنبع و انرژي براي تحول و توسعه آيند  گشودن ابواب

بـا سـازمان دادن ايـن افـراد در       تعاوني  نهضت .ها غير مولد است آن  اعمال و وظايف لحاظ اقتصادي،

و از طريـق   ها را بهبود خواهد بخشـيد،  اقتصادي آن  موقعيت اجـتماعي و سپس واحـدهاي تـعاوني،

  .شد  اي مؤثّر خواهند توليد حلقه  تدريج در سلسله عـظيم انبوه مردم غير مولد به تحولي بطئي،

تجربـه  وجـود دو   .ها يك ابزار و اهرم فرهنگي اسـت  تشكّلنتيجه گرفتند كه   مهدويو  فيوضات

هـاي مكـرّر در    مداخله .گشا است الحسنه در انتخاب مـسير درسـت راههاي قرض ها و صندوق تعاوني

و نارسايي در آنـان را    ها نـگشوده است،بلكه ناتواني ه از كار تـعاونيتنها گر  هاي مـختلف نه طي دهه

هاي خيريه بدون بوروكراسي طوالني و  الحسنه و انجمنقرض  هاي اما صندوق .تـداوم بـخشيده است

  .است  برداشته  گـام  ناكارآمد در جهت رضايت و رفاه مـردم

ست بـا عــدم امكـان تـداوم اقتصـاد نــفتي و      رويمـا دشوار ا  راه پيـش .اكنون زمان عمل است

  است  دولت كارآمد دولت ناظر و ارشادي .شود رانـتي هر روز حضور و مشاركت واقعي مردم حس مي

مندسـازي آنــان مـورد تــوجه      توجه به مشاركت مردم و تـوان  نيز  در سـطح جـهاني. گر نه مداخله

  .قـرار گـرفته است
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محمـد  « .اتفاق جالب و تـقريبا عجيبي در اهداي جايزهء صلح نوبـل صـورت گرفـت    2006در سال 

اي گرفت كـه قـبال به فعالين سياسـي و حقـوق بشـر     جايزه  نداشت  كه هيچ سابقهء سياسي» يونس

وي در  .بانكي كـه به بانك فـقرا مـشهور شده اسـت  .بانك گـرامين بـود  وي مـؤسس .شد داده مـي

 89ميليـون نفـر وام اعطـاء كـرد كـه       83  به ،2004و تا سال   بانك را تأسيس كرد اين 1983سال 

گيـري فقـرا و جـايگزيني وثيقـه ايـن       هـدف  وام،  بـودن   كوچـك . درصد آن زنـان روسـتايي بــودند 

  و ناكـامي نهادهـاي مـالي      نـاموفق  يتجربـه  .كـرد  مي  ها متمايز عادي بانك يتسهيالت را از بـرنامه

هـاي   يكـي از زمينـه    جنوب  المللي در توسعه كشورهايلي مانند بانك جهاني و صندوق بينالملبين

  سـال   ملـل   حدي رســيد كــه سـازمان     استقبال از اين ابتكار به .اقبال به بحث اعتبارات خرد است

هـاي عمـومي در مـورد     گـذاري افـزايش آگـاهي    هدف از اين نام .را سال اعتبارات خرد ناميد 2005

ــه ميــان دولــت  اع ــراي فقــرا و ارتقــاء مشــاركت مبتكران  هــا، تبــارات خــرد، خــدمات مــالي خــرد ب

و   هـا  دانشـگاه  خــصوصي، بخـش  دولتـي، هـاي غيـر   المللي، سـازمان هاي بين سازمان كنندگان، كمك

ا هـ  الحسـنه اي كه در تشكيل قرض ما با سابقه .كنندگان خدمات مالي خرد است مـشتريان و دريافت

اي بومي  اي را با تجربه دهيم و تجربه  الحسنه را در اين جهت سوقهاي قرض توانيم صندوق داريم مي

  ].16[دهيم  پيـوند

  :الحسنههاي قرضسپرده -3-2

 الحسـنه قـرض  هايسپرده در پول تقاضاي تابع برآوردبه تحقيقي تحت عنوان  بابايي و عشري اثني

هـاي  استفاده از يك تابع تقاضاي پول ميزان وابستگي سـپرده اين مقاله با  .پرداختند ايران هايبانك

بـا توجـه بـه نقـش كليـدي      . ها به انتظارات تورمي مورد بررسي قرار گرفته اسـت الحسنه بانكقرض

الحسنه به عنوان يكي از عوامل هاي قرضها در ايجاد نشاط اقتصادي يك كشور، سپردهفعاليت بانك

توانند نقش مهمي در رشد اقتصادي يـك جامعـه داشـته    بانكي ميهاي اصلي تشكيل دهنده سپرده

كه اقتصاد ايران مدت طوالني است كه با بيماري تورم مواجه شده است، مسـلما  با توجه به اين.باشد

يكي ازمتغيرهايي كه . هاي اقتصادي خواهد داشتعامل تورم آثار متعددي بر ساير متغيرها وشاخص

گـذاري  هاي پولي اقتصاد است كه ميزان سـپرده گيرد، شاخصم قرار ميبه شدت تحت تاثير نرخ تور

در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از يـك تـابع       . هاي كشور نيز از موضوع مسـتثني نيسـت  مردم در بانك

. ها به انتظارات تورمي بررسي شده اسـت الحسنه بانكهاي قرضتقاضاي پول ميزان وابستگي سپرده

گـذاران بـانكي كشـور    بيني شده به سياستهاي تورم پيشبا توجه به نرخ تواندنتايج اين تحقيق مي

گـذاري مـردم   بينـي ميـزان سـپرده   گذاران بانكي كشور براي پـيش بيني شده به سياستبراي پيش

متغيرهـاي پـژوهش، متغيرهـاي شـاخص     . ها كمك فراواني نمايـد الحسنه بانكهاي قرضدرحساب

اين ارقام به صورت . است)PAS(هاالحسنه در بانكانداز قرضوحجم پس) CPI(فروشيقيمت خرده
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هـاي كـه درايـن تحقيـق مـورد      فرضيه. اندآوري شدهجمع1386تا اسفند  1340ماهانه از فروردين 

  :گيرند عبارتند ازآزمون قرار مي

هـا  الحسـنه بانـك  هـاي قـرض  انتظارات تورمي در اقتصاد ايران تاثير معناداري بر حجـم سـپرده  -1

 .دارندن

. ها نسبت به انتظارات تورمي در ايـران برونـزا نيسـت   الحسنه بانكهاي قرضتغيير حجم سپرده-2

هـاي  اي بوده است و اطالعـات ماهانـه بـه صـورت داده    آوري اطالعات به صورت كتابخانهروش جمع

منبـع اطالعـات مـذكور، انتشـارات بانـك مركـزي       . آوري شـده اسـت  سال جمع46سري زماني طي

 .وري اسالمي ايران استجمه

گذاري بيني ميزان سپردهگذاران بانكي كشور جهت پيشتوانند براي سياستنتايج اين تحقيق، مي

  :اين نتايج عبارتند از. الحسنه مفيد باشدهاي قرضمردم درحساب

 تـا 1340هـاي هـا در اقتصـاد ايـران طـي سـال     الحسـنه بانـك  هـاي قـرض  تغيير حجم سـپرده  -1

 .انتظارات تورمي برونزا استنسبت به 1386

برآورد شده است و نشان دهنده اين است كه بـا   -014/0مقدار ضريب تابع تقاضاي پول كاگان -2

هـا  الحسـنه بانـك  هـاي قـرض  افزايش يك درصدي انتظارات تورمي در اقتصاد ايران، حجـم سـپرده  

ر خالص در اثر تغيير نرخ تورم البته اين ميزان تغيير، مقدار تغيي. يابددرصد كاهش مي 014/0تقريبا

 ].11[ها و متغيرها در اين ضريب لحاظ نشده استدهد و اثر ساير مولفهانتظاري را نشان مي

اسـالمي   -كمـك ابـزار مـالي   الحسـنه بـه  جذب سپرده قـرض "نيا در پژوهشي تحت عنوانتوحيدي

امـروزه  . اسـت الحسنه پرداخته هاي قرضهاي افزايش تامين نقدينگي بانكبه بررسي راه ")صكوك(

كند كه از يكسو، افـراد واجـد شـرايط بسـياري متقاضـي      جامعه ما با شرايطي دست و پنجه نرم مي

الحسنه به دريافت وام قرض الحسنه هستند و از سوي ديگر منابع كافي براي اعطاي تسهيالت قرض

  رسـد تـالش شـود ايـن بانـك      يبا توجه به رسالت بانك بـه نظـر ضـروري مـ    . اين افراد وجود ندارد

ها در اين مقاله تالش شده است بـه روش  در اين راستا، آن. مشكل كمبود نقدينگي خود فائق آيدبر

شود كه اين مشكل ناشي از ساز و كار فعلي مـورد اسـتفاده در بانـك     تحليل منطقي اوال نشان داده

ثانيا سازو كارهاي ديگري وجـود  . الحسنه باشداخذ سپرده و اعطاي تسهيالت قرضالحسنه در قرض

الحسـنه را در  ها كمبود سپرده بانك قرضدارد كه مبتني بر انتشار اوراق صكوك بوده و از طريق آن

انـد  ها نشان دادهدر اين راستا آن. باشددستور كار خود داشته و لذا مبتني بر رد يا تاييد فرضيه نمي

  در يكي يـا بيشـتر از اجـزاء و اركـان اساسـي صـكوك       نقش آفريني هالحسنه بكه چگونه بانك قرض

  .آوردالحسنه را فراهم ميتواند بر مشكل نقدينگي خود فائق آمده و اسباب توسعه قرضمي
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يكـي  . استي تامين مالي توسط صكوك پرداختهنيا در بخشي اصلي پژوهش خود به نحوهتوحيدي

در پـژوهش  . الحسنه جذب سپرده استهاي قرضاده براي تامين مالي وامهاي مورد استفاز سازوكار

الحسـنه معرفـي   رهاي ممكن براي اقـدام بـه امـر قـرض    مذكور تالش گرديد برخي ديگر از ساز و كا

تـوان تـا   الحسنه مـي گشته و نشتن داده شود كه از طريق اين ساز و كارها كمبود سپرده بانك قرض

ايـن سـاز و   . الحسنه منجر خواهـد بـود  رضحدي برطرف گردد كه اين به توسعه اعطاي تسهيالت ق

الحسنه در يكي يا بيشـتر  بوده و اينكه بانك قرض) صكوك(مي كارها مبتني بر ابزار تامين مالي اسال

   بـراي نمونـه نشـان داده شـد كـه بانـك      . از اجزا و اركـان اساسـي ايـن ابـزار نقـش آفرينـي نمايـد       

  مـالي ظـاهر گشـته و بـا انتشـار صـكوك       توانـد در نقـش متقاضـي منـابع     الحسنه چطور مـي قرض

نـد در  تواالحسـنه چطـور مـي   فاده قرار دهد يا اينكه بانك قرضالحسنه را مورد استهاي قرضسپرده

الحسـنه را فـراهم   و با خريد صكوك اسباب توسعه قرض ها ظاهر گشتهگذار اين سپردهنقش سرمايه

  ].17[آورد

  :قرض الحسنه و نظام بانكي -3-3

هـاي محاسـبة آن در   الحسـنه و شـيوه  بررسـي كـارمزد قـرض   اي تحت عنـوان  بيدار در مقالهمحمد 

. پـردازد  هـاي محاسـبه آن مـي    الحسنه و شـيوه مشروعيت كارمزد قرض، به بررسي بانكداري اسالمي

ي مقاله اين است كه تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلـغ اسـمي وام بـا مفهـوم واقعـي       فرضيه

هايي از صوري بودن محاسبه كـارمزد  هاي تحقيق حاكي از وجود نشانه تهياف. اري نداردكارمزد سازگ

در اين مقاله ضمن بيان اقوال فقهاي اماميه دربـاره كـارمزد و   . هاي كشور است الحسنه در بانك قرض

هـاي   تـامين هزينـه  ( نقد و بررسي راهكارهاي ارائه شده براي دريافـت آن، سـه راهكـار پيشـنهادي    

ي  گـذاري و محاسـبه   الحسـنه بـه سـرمايه    المال، اختصاص بخشي از منابع قرض الحسنه از بيت قرض

  . الحسنه بيان گرديده است هاي تسهيالت قرض به منظور تامين هزينه) كارمزد واقعي

،  الحسنه و كارمزد، تبيين گرديده قرض  بدين گونه اسـت كه ابـتدا مـفاهيم شناسي تحقيقروش

هـاي   از ايـن رو، مطابقـت فــعاليت    .گـردد  خصوص بيان مـي   اين  نظر مراجع معظم تقليد در  سپس

 . مقاله قـرار گـرفته اسـت   اين  ، محور مراجع تقليد  اكثر  دريافت كارمزد، با نظر همه يا  دربـارة  بـانكي

هاي تبليغات جـوايز  وي ضمن مطرح نمودن مباحثي از جمله تعيين حداقل كارمزد، پرداخت هزينه

  .است شده در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده كارهاي ارائهاز محل كارمزدها، راه

  دربـارة اصـل و نفس دريافـت كـارمزد مشـروط در قـرض، دو     پژوهش صورت گرفته،اسـاس بـر

فرضية مقاله اين بود كه شـيوة فـعلي مــحاسبة  . نظر جواز و حرمت در بين مراجع تقليد وجود دارد

،  اين شـيوه . الحسنه، حتي با نظر موافقين اصـل دريافـت كارمـزد هـم مـطابقت نـدارد كارمزد قرض

قراينـي  . كنـد  انـد، تـأمين نمـي    فقها براي جواز دريافت كارمزد بيان كرده را كه اين گروه از  شرايطي
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  مختلـف   مانند تبعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام، تعيين كف كـارمزد، يكسـان بـودن آن در شـرايط    

تـاكنون  . كنـد  اقتصادي و پرداخت تـبليغات جوايز بانكي از محل كارمزدهـا ايـن ادعـا را ثابـت مـي     

سـوي    از  ها، مانند وكالت بانكفعلي ارائه شده است كه برخي از آن  تغيير شيوةچندين راهكار براي 

اسـاس تـعداد اقساط، مورد نقد و ط قرض و محاسبة كارمزد برگذاران، پرداخت كارمزد به شر سپرده

  كـردن   ها براي برطـرف هاي مزبور، حاكي از عدم توانايي كامل آن نتيجة بررسي. بررسي قرار گرفتند

، سه راهكار جديد بـه تـرتيب اولويت براي جـايگزيني   اساس  اين  بر. شرعي شيوة فعلي است  كلمش

،  المـال  هـا از بيـت   الحسـنه  تـأمين مخـارج قـرض    :شيوة فعلي پيشنهاد گرديده است كـه عبارتنـد از  

ظر از قــطع نــ    بـا . گذاري و محاسبة كارمزد واقعي الحسنه به سرمايه از منابع قرض  بخشي  اختصاص

كنـد كـه از    الحسـنه، مـنش مسـلماني اقتضـا مـي      حكم فقهي دريافت كارمزد از تــسهيالت قــرض  

نشـود؛ زيـرا عمـوم يـا اكثـر متقاضـيان         دريافـت   ، كارمزدي الحسنه كنندگان تسهيالت قرض دريافت

اس، بر ايـن اســ  . دهند ضعيف و متوسط به پايين جامعه قرار مي  الحسنه را نيازمندان و طبقات قرض

انـد كـه بـه لحـاظ      اند، توصيه كرده دانسته  ، جايز فقهي  فـقهايي هم كه دريافت كارمزد را بـه لحـاظ

هـاي   هـا و صـندوق   دهـي در بانـك   هـاي وام  مخـارج فعاليـت    اسـت   رعايت حال ضعفاي جامعه، بهتر

  ].3[نشود  گيرندگان دريافت الحسنه از جاهاي ديگر تأمين شود و چيزي از وام قرض

اي و مشاركتي به عنوان يكـي   عقود مبادله الحسنه در كنار صدقات،قرض نظام مالي اسالمي، در

در حالي كه صدقات به نيازمندان  .معرفي شده است  هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع از جايگزين

نيـاز  گوي  الحسنه پاسخقرض متقاضيان وجوه براي كسب سود اختصاص دارد،  عقود به حاد به وجوه،

افرادي است كه نه آنقدر نيازمندند كه مستحق وجوه انتقالي باشند و نـه آنقـدر توانـايي دارنـد كـه      

اي نيـا در مقالـه  محمـدجواد محقـق   .كننـد   ديگران را نيز در سود خود شريك بتوانند با كسب سود،

مقاله خـود   فرضيه "الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسالمي ايرانبررسي جايگاه قرض"تحت عنوان 

الحسـنه در نظـام بـانكي    رغم جايگاه ويـژه قـرض  آن است كه علي كند كه، هدفگونه بيان ميرا اين

او در  .ايـن هـدف را تـامين كنـد      ساله نظام بانكي جمهوري اسالمي نتوانسته 25عملكرد  بدون ربا،

بـراي   .دهـد مـي  بخشي از پژوهش خود عملكرد نظام بانكي در سه دهه گذشته را مورد بررسي قرار

  ويـژه  بـه  قـرض الحسـنه،    انـداز  و پـس   جــاري   هـاي  ســپرده   بررسي عملكرد نظام بانكي در جـذب

هـاي بـاني و    سـپرده   الحسنه از كلهاي قـرض دا به بررسي سهم سـپردهابت الحسنه، ي قرضها سپرده

هـاي اجـراي    ر طـول سـال  هـا،د  و ساير سپرده  گذاري ديداري،سرمايه  هاي سپرده  مقايسهء آن با سهم

هـاي بـانكي در    سـپرده   از انـواع   هريك  مـيانگين  محاسبهء .ستا پرداخـته  ربـا  بدون  قانون بانكداري

تواند اين مقايسـه را تكميـل    گذرد نـيز مـي طول سالياني كه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مـي

در كــنار نــرخ    الحـسنهگذاري و قرض سرمايه هاي جاري، دهسپر  در ادامه، به بررسي نرخ رشد .كند
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 .در جذب منابع مازاد مشـتريان مشـخص شــود     نكياتا عملكرد نظام ب است هرشد نقدينگي پرداخت

تـا   اسـت  را مورد بررسـي قـرار داده  ها  سال  اين  ها در سپرده  همچنين نرخ تغيير سهم هريك از اين

  .اند الحسنه چه وضعيتي داشتهقرض  ويژه هب ها، مشخص شـود كـه هـريك از اين سپرده

دهـد كـه در ايـن     انجام گرفته نشـان مـي    هاي بانكي نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي داده   

  الحسـنه بـه اعطـاي    انـدكي بـيش از نيمـي از منـابع قـرض      به طـور متوسـط تنهـا    از طرفي، دوره،

الحسـنه نيـز بـه    ها و تسهيالت قـرض  سپردهسهم  از طرف ديگر، .يافته است  الحسنه اختصاصقرض

  سـهم تسـهيالت     هـاي اخيـر توانسـته    گرچه مصوبات دولت در سـال .طور پيوسته كاهش يافته است

مطلوب در تجهيز و تخصـيص آن فاصـله     ولي هنوز تا رسيدن به نقطه الحسنه را بهبود بخشد،قرض

دولـت و در نهايـت مـردم     بانك مركزي، ها، مشاركت فعال بانك  حل اين مشكل تنها در سايه .داريم

  پرداخـت    الحسـنه بـه  ماتي چون اختصاص تمـامي منـابع قـرض   اقدا در اين راستا، .ميسر خواهد بود

توانـد ضـمن جلـب اعتمـاد      مـي   الحسـنه هاي قرض نرخ ذخيره قانوني سپرده و كاهش الحسنه،قرض

تـوان   مـي نيـا اعتقـاد دارد   محقـق  .يـد بانكي كمك نما  الحسنه در نظامبه احياي جايگاه قرض مردم،

الحسـنه را نبايـد بـه حسـاب     منـابع قـرض    جود در تجهيز و تخصـيص استدالل كرد كه مشكالت مو

  بـراي   جـدي  يناشي از عدم وجـود اراده   اين مشكل به طور عمده .الحسنه گذاشتمدي قرضناكارآ

تـرين   هاي معنوي با مـادي  به اعتقاد بسياري، تلفيق انگيزه.استفاده از اين ابـزار در نـظام بانكي است

 تنهـا ممكـن،   نـه  هاي پولي و بانكي حتي در شرايط فعلي، يعني فعاليت هاي اقتصادي، بخش فعاليت

يم گيرنـدگان و مجريـان   است، خواست و تصـميم تصـم    مهم  چه در اين ميانآن .بلكه كارآمد است

 .شود شدت احساس مي  است كـه جـاي خـالي آن در بسياري از موارد به

  بـه نيازمنـدان    الحسـنه  الحسنه به صـورت قـرض  تنها پرداخـت كامل منابع قرض نه ،وياز نـظر 

را   بلكه اگر ما انتظار مشاركت مردم در ايـن فراينـد خيرخواهانـه    ناپذيرست، امري ضروري و اجتناب

سـاير    در  رايگـان بايد نـظام بـانكي را نيز ملـزم سـازيم بخشـي از منـابعي را كـه بـه طــور         داريـم،

واقعي كه در شرايط فعلي جامعـهء مـا     نيازمندان  به  الحسنهبه صورت قرض كند، تجهيز مي  ها سپرده

 .اختصاص دهد كم نيستند،

  بـدين  .كنـد   ادا  ينـد بـه صـورت شايسـته    دولت نيز بـايد سـهم خـود در ايـن فرا  از سوي ديگر،

در . به حداقل برسـد   الحسنه انداز قرض هاي پس قانوني سپرده است كه نرخ ذخـيرهء  ضروري منظور،

هاسـت، امـا    الحسنه كمتر از سـاير سـپردهانداز قرض هاي پس ء قانوني سپردهنرخ ذخيره حال حاضر،

كمتـرين    كاهش نرخ ذخـيرهء قـانوني به .توجيهي ندارد نرخ نيز  همين  ما  به نظر .ايـن كافي نيست

الحسنه را به شدت افـزايش دهـد و منـابع عمـوم     تواند منابع قرض مي مقدار و در حدود يك درصد،

اين يك خواست كامال منطقي اسـت كـه    .شكل محسوسي افزايش دهد  بـه  را  جامعه از ايـن مـنظر
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  شيخزاده، ناصر يزداني، محمدجواد 

  منـابع تسـهيالت    الحسـنه بـراي افـزايش   

باشـند   فرايند مشاركت جـدي و مـؤثر داشـته

هـاي   گـذاري در حسـاب   سـپرده 

مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران در پژوهشي مطـالبي را در  

  الحسـنه در نظـام بـانكي بـا محوريـت وام ازدواج عنـوان       

ـ ي ازدواج، عنـوان كـرده    آمـار  د طبـق ان

 سال 28 باالي دختر ميليون 

 داليـل  ازدواج بـراي  جوانـان 

 تعويـق  بـه  سـبب  كه است اقتصادي

 به هر كدام مشترك زندگي آغاز

 هـاي خانواده توان در مبلغ، اين

 جوانـان  روي پـيش  موانع و 

 را آن تـرين بخـش  مهـم  ازدواج

پس از بررسي آماري ازدواج جوانان و نگاهي به مشـكالت و موانـع ازدواج جوانـان،    

برخـي مشـكالت   در پژوهش مـذكور  

بـا ارائـه آمـاري    همچنـين  . اسـت 

حجـم   1شـكل  . استشدهها مورد بررسي قرار گرفته

   .هددرا نشان مي

ــانكي  ــام ب ــنه در نظ ]18[الحس
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الحسـنه بـراي افـزايش   هاي قـرض  ر سپردهبـيشتر مـردم د  مـشاركت  اگر خواهان

فرايند مشاركت جـدي و مـؤثر داشـته  اين  در  ها و دولت نيز بايد بانك الحسنه هستيم،قرض

سـپرده   ها نسبت به افـزايش  و بانك  دولت  تا مردم با مشاهده عملكرد مثبت

  ].4[شوند الحسنه تشويقانداز قـرض پس

مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران در پژوهشي مطـالبي را در  

الحسـنه در نظـام بـانكي بـا محوريـت وام ازدواج عنـوان       رابطه با ساماندهي منابع و مصـارف قـرض  

ي ازدواج، عنـوان كـرده  ي آماري از تعـداد جوانـان آمـاده   ها طي ارائهآن. استكرده

 1 و پسر ميليون 3 حدود ، 1390 سال در مسكن و نفوس سرشماري

جوانـان  تمايـل  عدم .باشد داشته وجود كشور در اند نكرده ازدواج تاكنون 

اقتصادي مشكالت آن ترين دليلمهم باشدكه داشته تواند مي متقاوتي

آغاز براي جوان، دختر يك و پسر يك .است شده جوانان ازدواج افتادن

اين تامين كه دارند نياز اوليه سرمايه تومان ميليون 20 از بيش حداقل

 مشكالت ترينمهم از بنابراين .نيست جوانان خود همچنين و متوسط

ازدواج بـراي  اوليـه  سرمايه تهيه كه است اقتصادي مشكالت ازدواج، براي

پس از بررسي آماري ازدواج جوانان و نگاهي به مشـكالت و موانـع ازدواج جوانـان،    . دهدمي تشكيل

در پژوهش مـذكور  . اندوظايف حاكميت در فراهم كردن شرايط ازدواج را برشمرده

اسـت الحسنه ازدواج مورد بررسي قرار گرفتهجوانان در دريافت وام قرض

ها مورد بررسي قرار گرفتهالحسنه در بانكهاي قرضوضعيت پرداخت وام

را نشان مي 93تا  80الحسنه در نظام بانكي از سال ها و تسهيالت قرضسپرده

ــكل ــپرده  1ش ــم س ــرض حج ــهيالت ق ــا و تس ــانكي ه ــام ب ــنه در نظ الحس

216

   

اگر خواهان

قرض

تا مردم با مشاهده عملكرد مثبت

پس

رابطه با ساماندهي منابع و مصـارف قـرض  

كرده

سرشماري

 كه

متقاوتي

افتادن

حداقل

متوسط

براي

تشكيل

وظايف حاكميت در فراهم كردن شرايط ازدواج را برشمرده

جوانان در دريافت وام قرض

وضعيت پرداخت وام

سپرده
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هاي بندي در پرداخت وامي اولويتهاي پژوهش خود به مقولهها همچنين به عنوان يكي از بخشآن

 منـابع  اين بندياولويت بايستي الحسنه،قرض تسهيالت تخصيص مورد در. اندالحسنه پرداختهقرض

  نيـز  مركـزي  بانـك  شـود؛  مشـخص  نيـز  حـوزه  هر به تسهيالت درصد تخصيص و قانوني صورت به

   و كـرده  نظـارت  اطالعـات شـفاف   ارائـه  و قانون در شده انجام بندياولويت طبق منابع برتخصيص

 .بپردازنـد  الحسـنه قـرض  تسـهيالت  اعطـاي  بـه  مقررات چارچوب در فقط تا باشند موظف هابانك

 اولويـت  در بايسـتي  مهـم  ايـن  مسائل، ساير به نسبت ازدواج اهميت موضوع دليل به كه همچنين

 هـاي اولويـت  در به كارمندان تسهيالت اعطاي چون مواردي و گرفته قرار تسهيالت اعطاي نخست

 تعـداد  نتيجه در. اندالحسنه داشتههاي قرضاي در مورد وامها برآورد پنج سالهآن .گيرد قرار بعدي

 )بـرآوردي  صورت به( حداكثري حالت در و ساالنه ميليون 1 حداقلي حالت در دريافتي ازدواج وام

 مقدار براي ريزيبرنامه مبناي را مقادير اين توانمي كه بود عدد خواهد هزار 600 و ميليون 1 برابر

   نشـان  هـا بانـك  در الحسـنه قـرض  منابع وضعيت بررسي .دانست ازدواج وام جهت نياز مورد منابع

 آن حـل  دارد كه نظارتي و قانوني حيث از مشكالتي منابع، اين تخصيص نحوه و ميزان كه دهدمي

 منابع اين تخصيص بندياولويت در تغيير و الحسنهقرض تخصيص قابل منابع افزايش سبب تواندمي

   هـاي سـپرده  از بخشـي  از اسـتفاده : از جملـه . ها راهكارهايي را پيشـنهاد دادنـد  همچنين آن .شود

 بنـدي اولويـت ، ازدواج وام اعطـاي  ويـژه  بـه  الحسـنه قرض منابع افزايش جهت جاري الحسنهقرض

 حاكم ضوابط كردن مشخص، اول اولويت عنوان به ازدواج تعيين و الحسنهقرض تسهيالت تخصيص

 انـدازي كاركنـان، راه  الحسـنه قـرض  وام ماننـد  الحسنهقرض تسهيالت هاياولويت ساير برتخصيص

 صورت به آن از گزارش ارائه و الحسنهقرض تسهيالت و هاسپرده به مربوط شفاف اطالعاتي سيستم

  ].18[ماهانه و غيره

  :قرض الحسنه و اقتصاد -3-4

در . الحسنه پرداخته استضمن ارزيابي بازارهاي مالي به تاثير اين بازارها بر بازار قرض عزتي مرتضي

. اي را از دانشمندان مطرح كرده اسـت گسترده هاياين مقاله ابتدا درزمينه تاثير بخش مالي، ديدگاه

. اسـت هاي اقتصادي ديگر را بررسي كـرده ها رابطه ميان بخش مالي و بخشكه بخشي از اين ديدگاه

هاي مالي با يكديگررا بررسي كرده و در بـاره آن نظريـه   هاي ديگري هم رابطه ميان زيربخشديدگاه

  :مرتضي عزتي در پژوهش خود از استفاده كرده استهاي اوليه كه مدل و آزمون.اندداده

الحسـنه مـورد   الگوي زير در جايگاه الگوي تحليلي براي برآورد اثر متغيرهـاي يادشـده برقـرض    �

  :گيرداستفاده قرار مي

QH=f(GDP, Fi, Rc, En, Ye, Ho)                      )1                                   (  

  :هاي تشخيصيآزمون �
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بـه دسـت آمـده،     Fكه براي اين كارآماره . استاستفاده كرده) ليمرF(محقق از آزمون تشخيص مدل

درصد اطمينان و خوب بودن روش پانل ديتـا بـراي   99است كه بيانگر ناهمگني مقاطع در سطح 22

  .برآورد مدل است

  ):جمعيهم(انباشتگيآزمون ريشه واحد و آزمون هم �

وآماره به دست آمده براي اين .شودپايه انگل و گرانجر به كار برده ميانباشتگي كاو بر آزمون هم

  .شودجمعي ميان متغيرها رد مياست كه فرضيه نبودن راطه هم245/2آزمون

  :آزمون هاسمن �

كـارگيري مـدل بـا اثـر     بر اين پايه آزمون، فرضيه به.به دست آمده است 41/12آماره اين آزمون بابر

 .و بايد مدل با اثر به كار برده شود شودتصادفي پذيرفته نمي

در اين مقاله كوشش شده است تا اثر بازارهاي مالي و انفـاق در جايگـاه جانشـين يـا مكمـل،اثر      

ها و سرمايه ديني در جايگاه جانشين عوامل پشتيبان و اثر بازار مسكن در جايگاه درآمد، سن و نهاد

  .الحسنه در كشور ارزيابي شودقرض مانع كردار خداپسندانه برروي اندازه بازار

هـاي اقتصـاد   ترين نتيجه مقاله آن است كه بازارهاي مالي همچنان كه بـراي ديگـر بخـش   اصلي

الحسـنه نيسـت، درآمـد،    انفاق جانشين قرض .شوندتسهيل كننده هستند و موجب گسترش آن مي

افزايش قيمـت مسـكن،    الحسنه دارند وهاي ديني اثر مثبت بر گسترش قرضسن و نهادها و سرمايه

  ].19[دهندالحسنه را كاهش ميهاي قرضفعاليت

هـا،  هاي كالن اقتصادي بر اشتغال كامل، ثبات قيمـت همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سياست

  از ايـن ميـان توزيـع درآمـد در جايگـاه يكـي از       . توزيع درآمد و رشد پايدار اقتصادي تاكيـد دارنـد  

 "اي بـا عنـوان  مقاله آباديتازه قاسميو  ابونوري. ن مورد توجه بوده استهاي مهم سياست كالهدف

 ").اسـتاني  بـين  پانـل  هايداده از استفاده با( درآمد توزيع بر الحسنه قرض افزوده ارزش اثر ارزيابي

الحسنه بـر توزيـع   در اين پژوهش كوشيده شده تا به نقش واهميت تسهيالت قرض. اندنگارش كرده

ليمـر   Fبراي تشخيص نوع مدل، آزمـون  . بين استاني استفاده شود)تركيبي(هاي پانليدادهدرآمد از 

هـا تفـاوت   الحسنه در استان تهـران بـا ديگـر اسـتان    از اين ميان ارزش افزوده قرض. اجرا شده است

 برآورد نخست شامل استان تهران و بـرآورد . فراواني دارد، از دو مدل براي برآورد استفاده شده است

  .ديگر بدون استان تهران

الحسنه بـر توزيـع درآمـد در    در اين پژوهش اثر ارزش افزوده قرض آبادي تازه قاسميو  ابونوري

  هـاي بـه دسـت آمـده از شـواهد موجـود،       بر پايـه نتيجـه  . انداستان برآورد كرده 27ايران به تفكيك

هـاي  نابرابري اقتصادي در اكثر اسـتان ها، باعث كاهش الحسنه، با فرض ثابت ماندن ديگر عاملقرض

كـه  . استان بر نابرابري اثر كاهشي داشته است 19الحسنه در افزايش عملكرد قرض. كشور شده است
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اسـتان اثـر افزايشـي دارد كـه ايـن اثـر فقـط در         8در برابر . استان از نظر آماري معنادار است15در

بررسـي علـل اثـر افزايشـي در     . ي معنادار اسـت هاي اصفهان، زنجان، گلستان، گيالن، و مركزاستان

  ].20[هاي مستقل استهاي پيش گفته نيازمند تحقيقاستان

الحسـنه در  مقايسه بانك تجـاري و نهـاد قـرض    "به انجام تحقيقي با عنوان باغستاني و ابراهيمي

تجـارى بـه    معرفى تأمين مالى خرد در بانك  در اين مقاله پس از. پرداختند "حوزه تأمين مالي خرد

الحسنه به بحث تأمين مـالى خـرد پرداختـه   داخته و سپس در قالب نهادهاى قرضپرآن  هاى چالش

اند به اين صورت است كه كه از انجام اين پژوهش كسب كردهگيرى  در نهايت نيز نتيجه .شده است

الحسـنه  ضهاى تجارى و نهـاد قـر   ارچوب بانكدر اين مقاله ضمن مـعرفى تـأمين مالى خـرد در چ

رغـم اينكـه نهادهـاى    عـلي .اين دو قالب انجام شود  در  بين تأمين مالى خرد  اى مقايسه تا  تالش شد

توانند الگـويى براى اجراى اين  اند مـى خرد در دنيا به خوبى عمل كرده مستقل در حوزه تأمين مالى

هـا   ى تجـارى بـا برخـى چـالش    ها مالى خرد در بانك  تأمين . طرح در ساير ساختارهاى بانكى باشند

الحسنه تا حدود زيـادى  هاى قرض يا صندوق جايى كه ساختار و اهداف بانكامـا از آن   مواجه اسـت،

ما شـايد بهتـرين روش بـراى      است دركشور  يكسان  با ساختار و اهداف نـهادهاى تـأمين مـالى خرد

در قالـب    وتوسـعه آن گسـترش  الحسـنه و  هـاى قـرض   مالى خرد توجـه بـه صــندوق   اجراى تأمين 

  ].21[الحسنه باشدهاى قرض بانك

بــه    نسبت اسالمي،  تر به نام اقتصاد جامع عنوان يكي از ابعاد نظامي به اسالمي،  مالي  تأمين  نظام

توانـد نسـبت بـه ايـن      در حوزه اقتصاد داراي وظـيفه بــوده و نــمي   تـأمين اهـداف موردنظر اسالم

  توان ادعا كرد كه تالش درجهت رفع فقـر و تقويـت   مي  رو ازاين .باشد  توجه  يا كمتفاوت و  بي اهداف

اسـت   بـراين الزم  بنـا  . اسـت  اسـالم  نظـام مـالي   عدل و احسان در جامعه از جـمله اهـداف اصـلي

هاي پـايين   و توانمندسازي گروه اجتماعي مانند رفع فقر  اهداف  بـه  بانكداري و تأمين مالي اسـالمي

مثابـه    بــه    وقـف  " اي تحت عنـوان و همكاران در مقاله ميسمي. باشند  اي داشته رآمدي توجه ويژهد

در ايـن   "كشـور   الحسـنه در حي نظام قـرض اهايي براي باز طر درس :منبع تأمين مالي خرد اسالمي

پرداختـه   وقـف،  يعني نـهادها،  بررسي يكي از ايـن به  تنها موجود،  هاي باتوجه به محدوديت  تـحقيق

از  اسـتفاده   الگوي  در واقع ابتدا .داده استطور مختصر مـورد بـحث قرار   را به و مسائل مرتبط با آن

هاي مورد انــتظار   ارزيابي مزيت به  و پس از آن  ارائه كـرده  اسالمي را  خرد  نهاد وقف در تأمين مالي

  .پرداخته استاز ايـن الگو 

تأمين مالي خرد اسـالمي را مــورد   ه از نهاد اسالمي وقف در مؤسساتاين تحقيق الگوي استفاد

تواننـد   درواقع ضمن بررسي انـواع گـوناگون مـنابع وقفـي كـه مـي    .داده استبررسي و تحليل قرار 

ــه ــوان بـ ــند        عنـ ــرح باشـ ــرد مطـ ــالي خـ ـــأمين مـ ـــؤسسه تـ ــراي مـ ــدي بـ ــع درآمـ    منبـ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            23 / 32

http://mieaoi.ir/article-1-492-fa.html


  شيخزاده، ناصر يزداني، محمدجواد منا جوزي .../يالحسنه در آينهالحسنه و بانكداري قرضقرض                  220
   

  كه  هاي اقتصادي مزيت ،)پول و انتشار اوراق وقفوقف  وقف سهام، منقول و غير منقول، وقف اموال(

خرد اسـالمي در حـوزه تجهيز مـنابع و هــمچنين   وقف در تأمين مالي ددر صـورت اسـتفاده از نها

 ايجـاد  در حـوزه تــخصيص مــنابع،    )الحسـنه اي و قرض مبادله مشاركتي،(اسـتفاده از عقود اسالمي

نهـاد وقـف در اقتصـاد     دهـد  اين تحقيق نشـان مـي    هاي يافته ،داده است  شود را مورد بحث قرار مي

عنوان منبع درآمدي براي مـؤسسه تأمين مالي  به اقتصادي را دارد كه -اسالمي ايـن ظـرفيت فقهي

ناسـبي  م هـاي توانـد درس  مـي  تحقيق  همچنين الگوي ارائه شده در اين .شود خرد در نـظر گـرفته

  .داشته باشد سنه در كشور به همراهالحها و مؤسسات قرض براي بانك

انـد را بـه صـورت يـك     ميسمي و همكاران نتيجه ديگري كه از انجام اين پژوهش كسـب كـرده  

 شـده،  توصيه سياستي اين تحقيق كه بـراساس تـحليل نظري انجام. كنندتوصيه سياسي مطرح مي

بـا همكـاري    امــور خيريـه،   و  اوقاف سـازمان(كشور  آن است كه نـهادهاي فـعال در حـوزه وقف در

الحسنه در كشور را برعهده دارد و همچنـين  مديريت نظام قرض كه وظيفه  اسـالمي  اقـتصاد  سازمان

خـرد وقفـي     مالي  تأمين هاي صندوق  در جهت اصالح نظام وقف در كـشور و تـشكيل) مركزي بانك

بـاز طــراحي كـرد كـه     را بـه نحـوي     الحــسنه  قـرض  تـوان نــظام   عالوه بـر اين مـي .تالش كـنند

 هـاي  وام  بـر   به مؤسسات تأمين مالي خرد اسـالمي تبـديل شـده و عـالوه     الحسنههاي قرض صندوق

 ايـن زمـينه پيشـنهاد   در .كنند هاي خرد توليدي به صورت گـروهي نـيز اقـدام بـه ارائه وام  مصرفي

هاي تشكيل مؤسسات تأمين مالي خرد وقفي و يـا   نامه نقانوني وآيي ابـتدا الگـوي اجرايي،شده است 

  وپـس از آن و بـا انجـام    شـود،  مؤسسات تأمين مـالي خــرد ارائـه     به  الحسنه مؤسسات قرض تبديل

هـاي مــالياتي و    هاي گـروهي وهـمچنين در نــظر گــرفتن مــشوق    فرهنگي توسط رسانه  اقدامات

مـالي   فعلي بـه مؤسسـات تـأمين     الحسنه قرض  اري مؤسساتبراي تبديل اختي هاي الزم زمينه غيره،

تـازه بـه مؤسسـات      كـه   الحسـنه  قـرض  هاي ضرورتي وجود ندارد كه صندوق .خرد وقفي فراهم شود

اختصـاص    توليـدي   هـاي  وام  اي از منابع خـود را بـه   بخش عمده شوند، تأمين مالي خـرد تبديل مي

  اختصـاص   توليـدي  هـاي  نها بخش كوچكي از منابع را بـه وام توانند ت بلكه در كوتاه مدت مي دهند؛

  .را افـزايش دهند دهند و اگر اين تجربه موفق بود به تدريج اين نـسبت

الحسـنه و راهبـرد تـأمين نيازهـاي     قرض "به انجام پژوهشي تحت عنوان مجيد حبيبيان نقيبي

رابطـه آن بـا توزيـع مناسـب درآمـد و      به تشريح نيازهاي اساسـي و  در اين مقاله . ندپرداخت"اساسي

هاي ها، پيش نيازها و سياستها، شاخصمعرفي راهبرد تامين نيازهاي اساسي، مباني نظري، ويژگي

  . پرداخته استالزم براي آن 

هدف اصلي براي راهبرد نـيازهاي اسـاسي، تأمين نيازهاي ضروري مردم يك كشور در محدوده 

 از طـرح  مقالـه در ايــن  ، در مورد چگونگي تعيين اين نــيازها  .است )نسل  يك  معموال(زماني معين
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كه توسط مؤلف براي معاونت امور اقتصادي وزارت امـور   و راهبردهاي توسعه اقتصادي  الحسنه قرض

اي كه از انجام اين پـژوهش توسـط   نتيجه .اقتصادي و دارايي انجام شده، استفاده شاياني شده است

الحسنه با راهبردهاي پـولي، اقتصـاد بـاز، صـنعتي شـدن و      قرضده است، حاصل ش حبيبيان نقيبي

ها را فـداي آن   كنند و ساير شاخص را موتور اصلي توسعه قلمداد مي  رشد اقتصادي  كه  انقالب سـبز

نيز عـالوه بـر اتـكا به رشد اقتصادي، بـه    راهبردهاي سوسياليستي .تواند سازگار باشد كنند، نمي مي

بنـابراين بايـد    .الحسـنه ناسـازگار اسـت   خصوصـي، بــا قــرض     مالكيـت   شناختنن  سميتدليل به ر

ون اسـالمي بـيان كننده متبررسي  .قرار داد  كنكاش  سازگاري آن را با راهبردهاي توزيع مجدد مورد 

الحسنه، نياز است و راهـبرد تـأمين نـيازهاي اساسـي   ضقر  آن است كه ركن اصلي عرضه و تقاضاي

 .اي وجــود دارد  ها سازگاري قابـل مــالحظه  توان گفت كه بين آن مي  هم نياز محور است؛ از اين رو

طبقات كم درآمد، ايجاد انگيزه كـار و   كارايي  توزيع مناسب درآمدها، افزايش  عـالوه بر نياز محوري،

از تـوان   را مـي تـالش، تأمين نيازهاي توليدي و خدماتي محدود، مشـاركت مردمـي و عـدم انتفـاع     

  ].22[اساسي دانست  الحـسنه و راهبرد تأمين نيازهايفاكتورهاي سازگاري نـهاد قـرض

  :الحسنههاي قرضبانك -3-5

الحسـنه اسـت،   هاي قرضهاي مهم در حوزه بانكداري اسالمي در ايران، تاسيس بانكآورييكي از نو

  آغـاز و بـا تاسـيس بانـك     ) مالكيـت دولتـي  بـا  (الحسنه مهـر  با تاسيس بانك قرض 1386كه از سال

با توجـه بـه گذشـت چنـدين     . تداوم يافت 1391در سال) با مالكيت خصوصي(الحسنه رسالت قرض

تواند به رسد و ميها ضروري به نظر ميها در نظام پولي كشور، بررسي عملكرد آنسال از فعاليت آن

   بـراين اسـاس روحـاني و عليـزاده    . ي كنـد ها كمك شاياناصالح بسترهاي حقوقي فعاليت اين بانك

 و قـانوني  بسـترهاي  ايـران،  پولي نظام در الحسنهقرض هايبانك جايگاه"اي را با عنوانباغ مقالهقره

بر اين اساس در پژوهش خود، در ابتدا ابعاد قـانوني و مبـاني   . اندنگارش كرده "مالي عملكرد تحليل

الحسـنه را مـورد   هـاي قـرض  ايران و مقررات حاكم بـر  بانـك  الحسنه در شرعي و ابعاد نهادي قرض

ها با ساير نهادهـاي فعـال   اند، و مقايسه ضوابط حقوقي و مقررات حاكم بر اين بانكبررسي قرار داده

  ضـمن مـرور مختصـري بـر فرآينـد تاسـيس دو بانـك        . در بازار پول مورد بررسي قرار گرفته اسـت 

  هـاي مـالي بـا تعـدادي از     هـا و نسـبت  ترين شـاخص از نظر مهمها الحسنه كنوني، عملكرد آنقرض

  همچنـين مقـررات حـاكم بـر     . هاي تجاري و تخصصي دولتي و خصوصي مقايسـه شـده اسـت   بانك

الحسنه در سه بخش ضوابط تاسيس، شيوه فعاليـت و شـيوه نظـارت، بررسـي شـده      هاي قرضبانك

هـاي تجـاري و تخصصـي دولتـي و خصوصـي      الحسنه كنوني با تعدادي از بانكدو بانك قرض. است

باغ با انجام اين مقايسه به ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه      قره، روحاني و عليزاده. مقايسه شده است

گري ترين عملكرد را در مورد واسطهالحسنه به رغم تنگناهاي قانوني موجود، مناسبهاي قرضبانك
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هايي مانند مطالبات غيرجـاري و نسـبت وام بـه    وجوه در نظام بانكي، و حداقل انحراف را در شاخص

ها به منظور سـاماندهي و  بر اين اساس حمايت قانوني از توسعه فعاليت اين بانك. اندها داشتهسپرده

  ]1[افزايش كارايي بازار پول در كشور، ضروري است

 "هـا و نوشـته هـا  بازخواني گفته: الحسنهتاسيس بانك قرض"به انجام تحقيقي با عنوان  پيروز فر

و تاريخچـه نحـوه تاسـيس     الحسـنه هاي قـرض  سابقه سپردهاي  به در اين مقاله اشاره.پرداخته است

الحسـنه  هـاي قـرض  هاي كه در بانكهمچنين دررابطه با قرارداده. الحسنه شده استهاي قرضبانك

  .است ها بيان شدهتوان بست توضيح داده است كه برخي از آنمي

 .نمايـد  مــي   به انجام عمليات مـبادرت  )جاري -انداز پس(الحسنه قرض  قالب عقدبانك صرفا در  

و  حـساب قرض الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط قـرض الحـسنه ويـژه مــصوب هــفتصد    افتتاح

در اين  افتتاح حساب قرض الحسنه سكه طال، -شوراي پول و اعتبار 3/6/1369نـهمين جلسه مورخ 

هـاي قـانوني نـزد     بازپرداخت آن به صورت سكه طال خواهد بود و توديع سـپرده  و  حساب تسهيالت

  الحســنه ارزيافتتــاح حســاب قــرض، هــا الزامــي نيســت خـــصوص ايــن ســپرده بانــك مركــزي در

ارزي و بازپرداخـت آن صـرفا بـه صـورت ارزي       الحسنه ارايه تسهيالت قرض ،)با مجوز بانك مركزي(

  .امكانپذير است

 .است  هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوعافتتاح  -1

 .گيرد هاي بـانك هيچگونه سودي تعلق نمي به سـپرده -2

نمايـد و منـابع بانـك     بانكي مبادرت مي الحسنه به انجام عملياتقرض  عقد  قالب  بانك صرفا در -3

ع نيازهـاي ضـروري   اين تسهيالت بـراي رفـ   .شود داده مي  تخصيص  الحسنه قرضتنها به اعطاي وام 

  هزينـه  مسكن،كمك  تعميرات درمان بيماري، تهيه جهيزيه، هاي ازدواج، هزينه مـانند ايـجاد اشتغال،

  .و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها اعطا خواهد شد  تحصيلي

 ،جديـد   انديشـه   درباره يـك   مختلف  ها و اظهارنظرهاي ها و نوشته و گفته  بازخواني وقايع و اتفاقات

خالي از  اوايل سال گذشته عنوان و ابراز شده است،  از  الحـسنه كـه تقريباتاسيس بانك قـرض  يعني

 .نيستفايده 

را   هـا  پرسـش   در اين زمينه اين  انسجام خبرها و نظرهاي پرنوسان و بي  امواج  مروري بر با پيروز فر

براسـاس قـانون   ، دولتــي و غــيردولتي   از  اعــم ، هاي كشـور  بانك  تمام  ر حالي كهد :كند مطرح مي

  چـه  دارنــد،   انـداز و جــاري را   بـر پـس    مشـتمل   الحسـنه هاي قرض سپرده عمليات بانكي بدون ربا،

  هـاي   شـود كـه سـپرده    مـي   گفتـه   وجـود بيايـد؟ يـك دفعـه      بـه   داشته تشكيالت جديدي  ضرورتي

  محـل وام بـراي رفـع نيازهـاي ضـروري       اين  الحسنه را فـقط ايـن بـانك جديد قبول كند و ازقرض
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هـا از قبـول    ر بانـك منظور اين نيست كه ساي  شود كه نه، گـفته مي  ديـگر  بپردازد و دفـعه  نيازمندان

  ].1[از ابتدا هم وجود نداشته است  تصوري  الحسنه مـنع گـردند و چـنينهاي قرض سپرده

  اي بـا عنـوان بانـك    در مقالـه ) عصـر الحسـنه حضـرت ولـي   رئيس هيئت مديره قـرض (شهيري 

 درسـطح اول، .  كنـد الحسنه بهترين بانكدار اسالمي، مطالعه خود را به دو سـطح تقسـيم مـي   قرض

 در  .اسـت كلي ارزيابي نموده طور به شناسي آن را،آسيب ومحورهاي اصلي پولي قواعد و مناسبات

   بررسـي قـرار   اي مـورد  توسـعه  هـاي بسـته  اجراي سنجي امكان با درارتباط مسئله اين ، سطح دوم

 تعـالي  توسـعه  مـدل  از منـتج  متدولوژي اي براساستوسعه هايبسته از ديدگاه نويسنده. است داده

 ايـن  اساسـي  لـوازم  از و اسـت  سازماني تا عمل انساني عمل از جديدي روابط بخش درصدد استقرار

پـولي   قواعد و ساختار حوزه در موجود موانع ضمن رفع كه است پولي هايبسته به عملي توجهتغيير 

 اين رويكرد اصلي تشريح و سطح دو اين به شرح همچنين او. است ايتوسعه هايبسته كننده تقويت

  . است طرح پرداخته

همكـاري   يك براساس آن عملياتي نسنجي و امكا پولي زوكارسا استخراج رح خود را،ط او اهداف

 حوزه جغرافيـايي  در مستقر هنالحسقرض هايصندوق نهاد، ردمم  الحسنهقرض بانك ميان جانبه سه

قـوانين   و ايطرشـ  بـه  توجـه  بـا  آن عملياتي و سنجي كميامكان به داند كه منجرمركزي مي بانك و

پـولي   بسـته  اجـراي  قالـب  در ذيل مفاد كه نحوي پولي، به تحول طرح مقدماتي فاز عنوان به موجود

   .گرددشود مي محقق

  ].23[دهدمدل پيشنهادي شهيري را نشان مي 2شكل

  
  گيرينتيجه

همچنـين  . الحسنه با استفاده از منـابع معتبـر بيـان گذشـت    برخي از مباني قرض در پژوهش حاضر

هدف از اين  .ي مقاله در بخش دوم به صورت مفصل بيان شدتعاريف مورد نياز جهت ارائه مفاهيم و

از ديد نويسـنده بـه طـور    .باشدميالحسنه در آينده مطالعه كمك به تدوين نقشه راه مطالعات قرض

  .توان جاي داددسته مي 5الحسنه را در ي قرضكلي مطالعات صورت گرفته در زمينه

  بانكيالحسنه و نظام قرض -3        الحسنههاي قرضسپرده -2       الحسنه هاي قرضصندوق-1
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  الحسنههاي قرضبانك -5               الحسنه و اقتصاد  قرض -4  

ها را به تفكيك موضـوع در  نه آنالحسي قرضي مقاالت موجود در زمينهي عمدهپس از مطالعه

اي از اقدامات و نتـايج صـورت گرفتـه را در پـژوهش حاضـر عنـوان       دسته جاي داده و خالصه 5اين

  .نموديم

چه بود كه در الحسنه شده بود عمدتا معطوف به شرح ماوقع، آنهاي قرضصندوق نگاهي كه به

و نامگذاري ايـن مقولـه بـه عنـوان جـايگزيني بـراي نظـام خـرد         . گذردها ميجامعه در اين صندوق

هـاي  ي كـارمزد در وام الحسنه نگاهي نسبتا كمي بـه مقولـه  هاي قرضدر بحث سپرده. اقتصادي بود

الحسـنه بـر كليـت نظـام بـانكي      در بخش سوم برخي تاثيرات سطحي قـرض . ه بودالحسنه شدقرض

الحسنه بـر اقتصـاد جامعـه    همچنين در بخش چهارم تاثيرات قرض. كشورمورد توجه قرار گرفته بود

الحسنه مـورد  هاي قرضدر بخش پنجم چند پژوهش در رابطه با بانك. مورد پژوهش واقع شده است

الحسنه يكي از ابواب با توجه به مطالعات صورت گرفته و نظر به اينكه قرض .بررسي قرار گرفته است

ي فقه اقتصادي است، به نسبت مطالعات بسيار محـدودي در ايـن زمينـه صـورت پذيرفتـه      برجسته

خورد آن است كه، اكثر پژوهشگراني كه در اين زمينـه  نكاتي كه به شدت به چشم مي يكي از. است

اند فاقد تخصص فقهـي كـافي در ايـن زمينـه بودنـد و بـه ناچـار از        ذاشته بودهبه جاي گ از خود اثر

از وصـاياي اهـل بيـت طـاهرين و     الحسنه يكـي  قرض. اطالعات فقهي رايج كپي برداري نموده بودند

كالم ايشان بايد بـه كـالم   گونه كه در كالم اين بزرگان آمده است جهت تفسير كريم است و آنقرآن

ايـن در  . رسـد و لزوم تدبر ويژه در كالم قرآن و اهل بيت ضروري بـه نظـر مـي    رجوع كردخودشان 

هاي انجام گرفته عمدتا مطالب عنوان شده برگرفته از كالم ديگران يا منـتج  حاليست كه در پژوهش

الحسـنه در نظـام بانكـداري    سـاليان متمـادي اسـم قـرض    . از افكار و نظريات نويسندگان بوده است

اين كه چرا ايـن سـاختار   . خوردشود و درمصوبات اين ساختار، به چشم مييده مياسالمي ايران شن

الحسنه را ندارد چه از نظر ضعف قوانين، چـه از نظـر ضـعف در    گنجايش اجراي صحيح مسئله قرض

تر مورد توجـه پژوهشـگران قرارگرفتـه اسـت يـا اصـال بـه آن        ، متاسفانه كم....اجرا و اطالع رساني و

  الحسـنه مشـاهده   هـاي قـرض  يكي از نقاط ضعف بسيار برجسته كـه در پـژوهش  . اندتوجهي نداشته

ي ي جامعـه و ايـن در حاليسـت كـه در نظريـه    . الحسنه استنگاه معيشتي به مسئله قرض. شودمي

توانـد محـرك   الحسـنه مـي  قـرض ) عليه السـالم (و با توجه به كالم اهل بيت) تمدن اسالمي(اسالمي

الزم به ذكـر  . تواند مولد كار و سرمايه باشدبا پشتيباني نظام بانكي اسالمي مي اقتصاد جامعه باشد و

ي، انـدك بـه مقولـه      است كه از ديگر نقاط ضعف و كاستي در مطالعـات قـرض   ي الحسـنه نگـاه كمـ  

الحسـنه در  ي قـرض تـرين راه بـراي توسـعه   اين در حالي است كه به نظرما عالي. الحسنه استقرض

يكي از مسائلي كه بـه نسـبت در   . تصادي كشور وجود نگاه كمي در اين مقوله استفرهنگ علمي اق
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ولـي  . الحسـنه بـود  ي فرهنگـي قـرض  خورد، توجه به مقولـه هاي صورت گرفته به چشم ميپژوهش

هاي كه توجه به زيرساختحال آن. الحسنه استمتاسفانه اين توجه عمدتا معطوف آثار اجرايي قرض

به عنوان نمونه يكـي از  .  نمايدتر ميالحسنه ضروريي فرهنگ قرضجهت توسعه فرهنگي مورد نياز

  الحسـنه و  هـاي متعـدد بـه قـرض    گردد خيرين بـه جـاي سـاخت سـاختمان    مسائلي كه موجب مي

ها به اين هم در شرايط بحراني اقتصاد كشور روي آورند، اعتماد سازي آناندازي كسب و كار، آن راه

گذارند صرف مسائل توليد الحسنه در بانك به امانت ميها به عنوان قرضلي كه آنقضيه است كه پو

كه علل اين عدم اعتماد بين بانك حال آن. الحسنه گردد و از بازپسگيري آن مطمئن باشندكار قرض

براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه لـزوم توجـه بـه        . بايست مـورد بررسـي قـرار گيـرد    و خيرين مي

بـه عنـوان   . خـورد الحسنه به چشم مـي الحسنه و رفع نقايص ساختاركنوني قرضضساختارسازي قر

  الحسـنه بـه نظـام كلـي     آيا ايجاد يـك بانـك قـرض   : اي صورت نگرفته است كهمثال تاكنون مطالعه

الحسنه بين بانكي توجهي نشـده  رساند يا خير؟ و يا به مسئله مبادالت قرضالحسنه آسيب ميقرض

و . الحسنه در نظام بانكي ايجاد كـرديم ، حال كه ما دو بانك قرضكهاينتر، يعني به طور واضح. است

تـوان  كنند آيا مـي الحسنه بر دوش خود احساس نمياي به لحاظ قرضها وظيفهبه نحوي ساير بانك

الحسـنه  گذاري هستند، يك بانك قرضها كه عمدتا در حال مشاركت و سرمايهدر رقابت با اين بانك

  هـاي تجـاري   و يا به اين مسـئله پرداختـه نشـده اسـت كـه برخـي بانـك       . حيات خود ادامه دهدبه 

ها كمك الحسنه، به آنهاي قرضتوانند با اعطاي تسهيالت و بستن قراردادهاي مشاركت  با بانكمي

  .كنند
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  نابعم

، مجله بانـك و اقتصـاد  ، "هاها و نوشتهبازخواني گفته: الحسنهتاسيس بانك قرض"،اكبر پيروز فر، -1

  .92شماره ، 1387خرداد

، "الحسـنه در فقــه اسـالمي و نظــام بــانكي  قــرض"الحسـنه دانشــجويان ايـران،   موسسـه قــرض   -2

http://www.isfa.ir 1394بهمن 4، دسترسي در  

مجله  ، "هاي محاسبة آن در بانكداري اسالميالحسنه و شيوهبررسي كارمزد قرض"،محمد بيدار، -3

  .114تا  97از صفحه  7شماره  - ، سال چهارم1391پاييز و زمستان ، معرفت اقتصاد اسالمي

 ،"ايـران  اسالمي جمهوري بانكي نظام در الحسنهقرض جايگاه بررسي"جواد،  محمد نيا، محقق -4

  .162تا  141از صفحه  1شماره  - 1388پاييز و زمستان  ،مجله معرفت اقتصاد اسالمي

 سـنتي  مـدل  :زنـان  توانمندي و الحسنهقرض هايصندوق يشناس گونه"، سهيال نژاد، رضا علي-5

 شماره - پنجم سال ،1392 بهار ،ايران اجتماعي توسعه مطالعاتمجله " ايران در خرد اعتبارات

  .91 تا 10 صفحهاز 2

مجلـه اقتصـاد   "هالحسـن هاي قرضبانك مركزي و صندوق: سخن نخست "،سيد عباس موسويان، -6

  .8تا  5از صفحه  10شماره  -1382تابستان ، اسالمي

 .9، ص 1364الحسنه در ايـران، سازمان اقتصاد اسالمي ايـران، هاي قرض صندوق -7

  ، زمسـتان، 4اسـالمي، شـماره   الحسنه، فصلنامه تخصصي اقتصاد قرضاوراق: نيا هادوي  اصغر عـلي -8

1380. 

  .1394بهمن  4، دسترسي درhttp://www.bankdata.irالحسنه، مباني فقهي قرض -9

  ايـران و الگـوي مبتنـي     الحسـنه در هـاي قـرض  ساختار صندوق "و همكاران، حسين  قضاوي، -10

از  8و  7شـماره   - 1390سـال يـازدهم، مهـر و آبـان      ،مجله اقتصادي"هاي اعتباري بر اتحاديه

  .34تا  7صفحه 

 هـاي سپرده در پول تقاضاي تابع برآورد"، رضا محمد سميرمي، بابايي ابوالقاسم؛ عشري، اثني -11

 شـماره  - 1388 پـاييز  ،اقتصادي هايسياست و هاپژوهشمجله  "ايران هايبانك الحسنهقرض

 .93تا 10 از 51

 ايـران،  پـولي  نظام در الحسنهقرض هايبانك جايگاه "باغ، قره عليزاده رضا روحاني، علي سيد -12

مجموعه مقـاالت بيسـت و ششـمين همـايش     ، 1393 ،"مالي عملكرد وتحليل قانوني بسترهاي

  .بانكداري اسالمي
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هـا  الحسنه و جايگـاه آن هاي قرضتشكيالت و عملكرد صندوق"،اكبر كميجاني،؛ علي عسگري، -13

از  44شماره  - 1370پاييز و زمستان ، مجله تحقيقات اقتصادي"در سيستم پولي و بانكي كشور

  .35تا  1صفحه 

 شـكل  رونـد  قـانوني،  ايـران، ابعـاد   در الحسنهقرض هايبانك"اقتصادي،  هايپژوهش معاونت -14

  .1393اسفند دفتر مطالعات اقتصادي،  "عملكرد وارزيابي گيري

هـايي بـراي   درسوقف به مثابه منبع تأمين مـالي خـرد اسـالمي    "وهمكاران، حسين ميسمي، -15

از  130شماره  - 1389زمستان  ،هاي اقتصاد مجله تازه، "الحسنه در كشوربازطراحي نظام قرض

  .86تا  78صفحه 

  بـا مـروري بـر دو تجربـه     (هـاي مردمـي   دولـت و تشـكل  "، ابـراهيم  فيوضات،؛ مهدي مهدوي، -16

پـاييز و   ،دانشـگاه فردوسـي مشـهد   ، مجله علوم اجتماعي "الحسنههاي قرضوقدها و صنتعاوني

  .104تا  83از صفحه  ،8شماره  -1385زمستان 

 ")صـكوك (اسـالمي  -الحسنه به كمك ابـزار مـالي  جذب سپرده قرض "نيا،  اسم توحيديابوالق -17

  .160-143ص  ،1391ي دوم، بهار و تابستاناسالمي، سال اول، شماره -تحقيقات مالي

 و منـابع  سـاماندهي "ايـران،  صـنعت  و علم دانشجويي دانشگاه بسيج اقتصادي مطالعات مركز -18

مركـز مطالعـات اقتصـادي،     "ازدواج وام محوريـت  بـانكي بـا   نظـام  در الحسـنه قـرض  مصـارف 

  .1393اسفند

 جسـتارهاي مجلـه   ،" ايران در الحسنهقرض بازار بر مالي بازارهاي اثر ارزيابي "،مرتضي عزتي، -19

  ).ISC(پژوهش -علمي، 18 تا 155 از 22 شماره - 1393 زمستان و پاييز ،اقتصادي

 توزيـع  بر الحسنهقرض افزوده ارزش اثر ارزيابي"،افسانه آبادي، تازه قاسمي اسماعيل؛ ابونوري، -20

 شـماره  ،1386زمسـتان  ي،اسالم اقتصاد مجله")استاني بين پانل هايداده از استفاده با( درآمد

  ).پژوهشي-علمي(، 164 تا 139 از28

 الحسنه در حوزه تـأمين مقايسه بانك تجاري و نهاد قرض "،مسعود باغستاني،؛ سجاد ابراهيمي، -21

  .88تا  73از صفحه  11شماره  ،1390دهم؛ بهمنسال ياز، مجله اقتصادي، "مالي خرد

هـا و  مجلـه پـژوهش  ، "و راهبرد تأمين نيازهـاي اساسـي  الحسنه قرض"،مجيد حبيبيان نقيبي، -22

  .36تا  5از صفحه  35شماره  ، 1384پاييز ،هاي اقتصاديسياست

مجلـه بانكـداري    "اسـالمي  بانكـدار  الحسنه بهتـرين قرض بانك "طبرستاني شهيري اكبر علي -23

  .29،شماره91بازار سرمايه، مرداد اسالمي،
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