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  قرض الحسنه در اقتصاد اسالمي

 1علي اصغر هادوي نيا

  2بهنام عرب بافراني

  

  28/10/95:تاريخ پذيرش       15/6/95:تاريخ دريافت

 چكيده

 ياز طرفـ  .باشـد  يالحسـنه مـ  مسئله قـرض و قـرض   ،فراوان شده ديكه در اسالم بر آن تأك ييها از آموزه يكي
 .قائـل شـده اسـت    يفراوانـ  تيـ آن اهم ياسـالم بـرا   نياست كه د ياز اصول مهم اقتصاد يكيه نالحسقرض
بـدون منـت    و بودن، از مـال حـالل قـرض دادن    اياخالص، بدون ر رينظ يخاص يها الحسنه با مشخصه قرض

الفت و كاهش روح تكـاثر   جاديمانند اصالح جامعه، ا يموثر يقرض دادن آثار اجتماع .شود يبودن، شناخته م
برخـوردار   يگـاه ياز چه جا يالحسنه در اقتصاد اسالماست كه قرض نيا يپرسش اصل. را به همراه دارد يورز

ـ . شـده اسـت   يطـ  ياصل ريمسسه  ي،الحسنه در اقتصاد اسالمقرض گاهيجا نيياست؟ جهت تع  ريمسـ  نياول
دهنـده  و قرض رندهيگقرض يزشيساختار انگ ر،يمس نيدر ا. باشد يالحسنه مقرض ياصل يها يژگيو يبررس

رابطه  يبررس ريمس ،نيالحسنه است و سومبا آداب قرض ييآشنا ،ريمس نيدوم. قرار گرفته است يمورد بررس
   .است يلتحلي – يفيبه صورت توص يروش بررس .باشديعقود م گريقرض با د

  
  يالحسنه، ربا، اقتصاد اسالمقرض، قرض :هاي كليدي واژه

  JEL : P52 ,E44,G19طبقه بندي 

  

                                                                                                               
  alihadavinia@gmail.com                                          ستاديار، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميا -1
 bafrani.sangar@gmail.com                    دكتراي علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمي اراك دانشجوي -2
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 مقدمه

قرض، به عنوان يك عقد، از احكامى ويژه برخوردار است و دين، ضمن امضاى اين قرار داد عقاليى،  
الحسنه نيز، از نظر فقهـى و حقـوقى، در    قرض. امورى چون عدم ربا را شرط درستى آن دانسته است

كـه آن   هـايى دارد  برد؛ ولى بستر تحقق آن ويژگى شمار عقد قرض جاى دارد و از احكام آن بهره مى
هدف الهى داشتن وام دهنده و توجه او به پـاداش آن جهـانى و   . سازد را از ديگر موارد قرض جدا مى

بنـابراين، هـر چنـد    . هاسـت  نيز پرهيز از وام گرفتن براى نيازهاى غير ضرورى بخشى از اين ويژگى
د كـه  اسـت؛ ولـى خصوصـياتى دار    "قـرض "، از نظر فقهـى و حقـوقى داراى اركـان    "الحسنه قرض"

، ما را در تحليل آثار ايـن  "الحسنه قرض"و  "قرض"تواند ضمن آشكار ساختن تفاوت  شناخت آن مى
  .رفتار يارى كند

  
  ادبيات تحقيق. 1

  موضــوع  ات،يــو روا اتيــبــا اســتناد بــه آ نيــقــرض و د يهــادر بحــث يو حقــوق يدر كتــب فقهــ
افراد توجه دارد، اما  نيمتمركز ب ريغ يهاث قرار گرفته است كه اغلب به قرضالحسنه مورد بحقرض

اند، به نظر امر مقدس شده نيا يمتول يكه به طور رسم يمراكز متعدد تيبا فعال ريدر چند دهه اخ
بـه   تيـ با عنا يبرخ رياخ يهادر سال. به آن نشده است ياستهيرسد كه هنوز توجه درخور و شايم
اند، كـه  آن را مد نظر قرار داده يست، جنبه نظرصورت نگرفته ا ياستهيكار شا ياز لحاظ نظر نكهيا

در . كـرد اشـاره   يميابراه نينوشته محمد حس "ربا و قرض در اسالم"توان به كتاب يم انيم نيدر ا
  آن  ريموجـود و تـاث   اتيـ واقع يواگذار كرده و به بررسـ  گرانيآن را به د ينظر يجنبه يامقابل عده

نقش و اثـرات   يبررس"با عنوان  يعسگر ينامه عل انياند، كه پاپرداخته يكالن اقتصاد يهاريبر متغ
هـم بـه عنـوان     يبعضـ . از آن جمله است "كشور يو بانك يپول ستميالحسنه در سقرض يهاصندوق

ارتبـاط   جـاد يا يآن در راسـتا  ياسالم و اثرات اقتصاد يالحسنه در نظام اقتصادقرض گاهيجا نييتع
ـ   انيـ تـوان بـه پا  يمـ  انيـ م نيـ اند، كـه از ا موجود تالش نموده اتيدو نوع ادب نيب   اصـغر   ينامـه عل

در . اشـاره كـرد   "آن يصادالحسنه در اسالم و اثرات اقتقرض گاهيبر جا يدرآمد"با عنوان  اينيهادو
  .ميپردازيالحسنه محث قرضصورت گرفته در مب يهاتالش ريادامه به سا

الحسـنه بـا   قـرض  يهاصندوق يسامانده يبرا يبا عنوان طرح يادر مقاله انيعباس موسو ديس
 يرا بـرا  يكوچك و بـزرگ، طرحـ   ،يمحل يهاالحسنه به سه گروه صندوققرض يهاصندوق ميتقس

بــا  يالعــهدر مطا ايــنمحمــد جــواد محقــق) 36: 1383 ان،يموســو( كنــديآن ارائــه مــ يســامانده
   ليـ كـه بـه روش تحل    "رانيـ ا ياسـالم  يجمهور يالحسنه در نظام بانكقرض گاهيجا يبررس"عنوان
 يبطور متوسط تنهـا  كمـ   ياز طرف ريسال اخ 25دهد كه در يانجام گرفته، نشان م يبانك يهاداده
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سهم  گرياز طرف د. است افتهيالحسنه اختصاص قرض يالحسنه به اعطااز منابع قرض يمياز ن شيب
مشـكل را در   نيـ حـل ا  يو. اسـت  افتهيكاهش  تهوسيبطور پ زيالحسنه نقرض التيها و تسهسپرده

: را چـون  يراسـتا اقـدامات   نيداند و در ايدولت و مردم م ،يها، بانك مركزمشاركت فعال بانك هيسا
   يقـانون  رهيـ الحسـنه و كـاهش نـرخ ذخ   الحسـنه بـه پرداخـت قـرض    منـابع قـرض   ياختصاص تمام

   دانـد يكشـور مـ   يدر نظـام بـانك   الحسـنه قـرض  گـاه يجا يايـ اح بالحسـنه، موجـ  قرض يهاسپرده
الحسنه در قرض گاهيبر جا يخود با عنوان درآمد يدر مقاله يجانياكبر كم) 141: 1388 ا،ينمحقق(

   تيــماه ،يريو تفســ يــيروا ،يدارد بــا اســتفاده از منــابع فقهــ يآن، ســع ياســالم و آثــار اقتصــاد
ــرض ــد ق ــرار ده ــورد توجــه ق ــ يو. الحســنه را م ــب نيهمچن ــ اني ــرضيم ــه ق   الحســنه در دارد ك

ــداز و توز ،يكــاهش فاصــله طبقــات ،ياجتمــاع نيتــام  ييدرآمــد نقــش بســزا عيــمصــرف، پــس ان
الحسـنه  با عنوان جذب سپرده قـرض  يادر مقاله اينيديابوالقاسم توح) 234: 1377 ،يجانيكم(دارد

 ينـ يبا نقش آفر الحسنهبانك قرض هنشان داده است كه چگون  )صكوك( ياسالم يبه كمك ابزار مال
خـود فـائق آمـده و     ينگيتواند بر مشـكل نقـد  يصكوك م ياز اجزاء و اركان اساس شتريب اي يكيدر 

  .)143: 1391 ا،ين يديتوح( الحسنه را فراهم آورداسباب توسعه قرض
  

  روش تحقيق. 2

  .است يليحلت، يفيبه صورت توص يروش بررس
  
  هاي پژوهشيافته. 3

  الحسنه و تفاوت آن دوقرض و قرض. 3. 1 

به شرط بازگرداندن  شود يداده م يگريرا كه به د يو قطع كردن است و مال دنيبر يبه معنا :قرض 
   ايـــگو) مـــاده قـــرض: 1412 ،يراغـــب اصـــفهان( خواننـــد يقـــرض مـــ) بـــدل آن ايـــ نيعـــ(

  )583: 1385 ،يآمل يجواد( .است دهياحوالش بر هيدهنده، آن مال را از بققرض
و  بـا يز يعنـ يالحسنه قرار گرفته است؛ حسن صفت قرض» حسن«واژه  م،يدر قرآن كر :الحسنهقرض

گـذاردن و  ز مال حالل باشـد و آن را بـا منّـت   آن است كه ا كويو قرض ن) 135: 1371 ،يقرش(كوين
  )608: 1372 ،يطبرس( .نكند عيضا ت،ياذ
مطـرح   يدر قسمت ابواب معامالت كتـب فقهـ   ياز عقود اسالم يكيبه عنوان  قرض :نظر اصطالح از

كـه   شـود  ياسـتفاده مـ   نيها چن اند كه از مجموع آن فرموده انيآن ب يبرا يمختلف فياست كه تعار
ضامن شدن عوض آن مـال و امـا    ايدر آوردن  يگريرا به ملك د يمال يعنيقرض  ياصطالح يمعنا

و  گـردد  يوام دهنده كـه قبـول از طـرف او منعقـد مـ      ايمقرض  ؛باشد يم فدو طر يعقد قرض دارا
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و بـه   خوانده شود يبه عرب ستيو الزم ن گردد ياز طرف او منعقد م جابيكه ا رندهيوام گ ايمقترض 
باشد كه قصد مقرض و مقتـرض را برسـاند و    يا به گونه ديو لكن الفاظ با كند يم تيهم كفا يسرفا

اسـت چنانچـه صـاحب     حيو صـح  شود يواقع م زين يعاطاتقرض به صورت م هالبته علما معتقدند ك
ـ   رهيغ يها ف دخول يبناء عل هيفالظاهر دخول المعاطاه ف«: جواهر فرمودند و  عيـ مـن الب  يبل هـوا ول

چنانچـه   ،شـود  يم يجار زيدر قرض ن تپس ظاهر آن است كه معاطا» اتم هيف رهيبذلك و الس رهيغ
از آن  ريـ و غ عيواقع شدن عقد قرض نسبت به ب يبلكه معاطات شود يم اقعاز عقد قرض هم و ريدر غ
  )2: 1394 ،ينجف( .واقع شدن تمام است يدر مورد معاطات رهيدارد و س تياولو

 زيـ ن يالحسنة فقهـ جامع دارد كه شامل قرض ييمعنا ،يالحسنه در فرهنگ و اصطالح قرآنقرض
 يالحسـنه بـرا  خدا انجام دهد، قـرض  يكه انسان برا يريهر كار خ مياز منظر قرآن كر رايز. شود يم

و عـام   يخـدمات  يكارهـا  ايـ  يانفـاق مـال   ايـ نماز و روزه  :باشد مانند ياوست؛ خواه عبادت اصطالح
ـ  ،يمانند مسجد و مدرسه ساز: باشد منفعهال  ،يآملـ  يجـواد ( .جبهـه رفـتن و جهـاد در راه خـدا     اي

1385 :587(  
  الحسنهقرض يهايژگيو .3. 2

  دهندهانگيزه وام.3. 2. 1

در ايـن  . پوشـد  آن كه در پى سود باشد، مدتى از تصـرّف در مـال خـويش چشـم مـى      دهنده، بىوام
ى اين رفتار اقتصادى چيسـت؟ در   آيد آن است كه انگيزه موقعيت، نخستين پرسشى كه به ذهن مى

  :بدين كار برانگيزدتواند وام دهنده را  هر يك از امور زير مى: پاسخ بدين پرسش بايد گفت
ى قرض، كه در فرهنگ اسالمى بـر آن تأكيـد شـده اسـت، پـاداش آن       اولين انگيزه: ياخرو زهيانگ

  .جهانى است
•        طُ و صـبي و قْـبِضي اللَّـه يـرَةً وافًا كَثأَضْـع لَـه فَهضَاعنًا فَيسقَرْضًا ح اللَّه قْرِضى ين ذَا الَّذم  ه إِلَيـ

الحسنه دهد، تا خدا بـر آن چنـد برابـر بيفزايـد؟ خـدا      كيست كه به خدا قرض) 245بقره (.نَتُرْجعو
  .شويد تنگدستى دهد و توانگرى بخشد و شما به سوى او باز گردانده مى

 انيـ خدا وجـوب جهـاد را ب   اتيآ نيدر ا«: نديفرما يم هيآ نيا ريدر تفس يعالمه طباطبائ مرحوم
و  ديـ نما يالزم دعوت م يروهايمهمات و ن هيو ته يلشكر زاتيتجه يكرده و به اتفاق و بذل مال برا

قـرض   يمعنـا  نجـا يو در ا... صرف مال در راه خدا است رايز شمرد يرا قرض دادن مال به خدا م آن
صـرف  در راه او م رايـ معروف است و صرف كردن اموال در راه خـدا و ام دادن بـه او شـمرده شـده ز    

  )401: 1393 ،يطباطبائ( ». عوض داده خواهد شد شانيهم به او چند برابر آن شود يم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             4 / 19

http://mieaoi.ir/article-1-493-fa.html


  233                                       1396 تابستان ،نوزدهم ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

•    رٌ كَـرِيم أَجـ م لَهـ و ملَه فضَاعنًا يسقَرْضًا ح أَقْرَضُواْ اللَّه و قَاتدصالْم ينَ وقدص18 ديـ حد(إِنَّ الْم (
دهنـد، دو چنـدان    الحسـنه مـى  قـرض  اى كه به خـدا  دهنده دهنده و زنان صدقه خدا به مردان صدقه

  . كوستها را اجرى ني دهد و نيز آن پاداش مى
و مضـاعف را   ميداسـتان اجـر كـر    فهيشر ي هيآ نيا«: شده انيصورت ب نيبه ا هيآ نيا ريتفس در

باشـد و در سـابق انفـاقگران را    در راه خـدا كـرده    بيغتر زين لهيوس نيدوبار خاطر نشان كرد تا به ا
ـ آ نيـ و در ا خواند يدهندگان به خدا مقرض  ».دهيـ نام نيدهنـدگان را چنـ  صـدقه  زيـ ن فهيشـر  ي هي

  )334: 1393 ،يطباطبائ(
•  رٌ كَـرِيمأَج لَه و لَه فَهضَاعنًا فَيسقَرْضًا ح اللَّه قْرِضى ين ذَا الَّذكيسـت كـه خـدا را    ) ديـ حد 11(م

  . الحسنه دهد تا براى او دو چندانش كند و او را پاداشى نيكو باشدقرض
بـالغ بـه    يقيمورد بحث تشـو  ي هيدر آ: آمده نيچن هيآ نيقرض در ا يدر مورد معنا زانيالم در

هسـت كـه    يكس ايسوال كرده كه آ سو كياتفاق در راه خدا شده كه مافوق آن تصور ندارد چون از 
كـه   دهيـ سـبحان نام  يانفـاق او را قـرض دادن بـه خـدا     گـر يد يبه خدا دهد و از سو يقرض نيچن

  )319: 1393 ،يطباطبائ( .واجب است رندهيبر قرض گ آنپرداخت 
• يملح شَكُور اللَّه و رْ لَكُمغْفي و لَكُم فْهضَاعنًا يسقَرْضًا ح 17تغابن ( إِن تُقْرِضُواْ اللَّه.(  

پذيرنـده   آمرزد كه او شكر دو برابرش خواهد كرد و شما را مى تانيالحسنه دهيد براخدا قرضبه  اگر
 نيـ انفاق در راه خداست و اگر ا يتعال يمنظور از اقراض خدا«: آمده نيچن ريتفس در. و بردبار است

منظـور بـوده كـه     نيـ حسـن خوانـده بـه ا   ه خدا و آن مال انفاق شده را قـرض عمل را قرض دادن ب
  ) 622: 1393 ،يطباطبائ( ».كرده باشد بيرا به انفاق ترغ نيمسلم

بـه   ديـ ريما من مسلمٍ اقرض مسلماً قرضاً حسـناً  ) : السالم هيعل(قال ابوعبداهللا : قال  ليعن الفض •
  ).2ح: 1952 ،يعامل(هيال رجعي يوجه اهللاِ اال حسب له أجرها كحسابِ الصدقه ِحت

و  دهيرا قرض پسند يكه قرض دهد مسلمان ستين يمسلمان چيه: فرمودند) السالم هيعل(صادق  امام
او ماننـد پـاداش صـدقه محسـوب      يعمل حضرت حق مگر آنكه پاداش قـرض بـرا   نياراده كند به ا

  .تا آنكه برگردانده شود شود يم
و من أقرض أخاه المسلم كانَ له به كل درهـمٍ  : قال ) و آله و سلم هياهللا عل يصل(عن رسول اهللا  •

 يبـه علـ   يطلبـه تعـد   يحسنات و ءان رفقَ به فـ  نايو طور س يأقرضَه وزنُ جبلِ ُأحد و جِبالِ رضو
 ضـه قرياَخـوه المسـلم فلـم     هيال يكحسابٍ و العذابٍ و من شَ ريالصراط كالبرقِ الخاطف الالمعِ به غ

  ).4ح: 1952 ،يعامل(نيالمحسن يجزي وميالجنه  هيحرَم اهللاُ عز و جل عل
هـر   يهر كس به برادر مسلمانش قرض دهد بـه از : فرمودند) و آله و سلم هياهللا عل يصل(خدا  امبريپ

او خواهـد بـود و اگـر پـس از فـرا       يحسنات برا نايو طور س ياحد و رضو يها درهم آن به وزن كوه
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و درخشـنده   عيبه حساب چون بـرق سـر   يدگيهلت با او مدارا كند از پل صراط بدون رسم دنيرس
طلبد اما به او قرض ندهد  ياري يو هركس كه برادر مسلمانش از و نديب ينم يعذاب چيو ه گذرد يم

  .سازد يو حرام مابهشت را بر  دهد يرا پاداش م كانيكه پروردگار ن يهنگام
ن  ) و آلـه و سـلم   هياهللا عل يصل(قال رسول اهللا : قال ) السالم هيعل(عبد اهللا  يعن جابر عن اب • مـ

. هيـ وءدي ثُيـ صاله من المالئكـه ح  يزكاه و كان هو ف يكان له ف سورهيبه م نظرُيأقرض مومناً قرضاً 
  ).3ح: 1952 ،يعامل(

قـرض دهـد و منتظـر بمانـد تـا       يكه به مـومن  يكه كس: كند ينقل م) السالم هيعل(صادق  امام
كـه   يكند مال او ثواب زكات را دارد و مشمول درود مالئكه است تـا هنگـام   دايپرداخت را پ ييتوانا

  .بدهكار او وام خود را ادا كند
پس بسيار . كند، با چنين مفاهيمى آشناست يك فرد مسلمان، كه با فرهنگ اسالمى زندگى مى

  .ارى در وى وجود داشته باشدى چنين رفت منطقى است كه انگيزه
هـر چنـد   . هاى كامل، به دست آوردن اخالق پسـنديده اسـت   يكى از اهداف انسان :ياخالق زهانگي

براى كامل كردن مكارم اخالق آمده است ولى كسب اخالق نيك به اسالم اختصاص ) ص(پيامبراكرم
برابر آن، سخاوت و بخشـش از   بخل از رذائل اخالقى است و در. ى اديان است ندارد و از اهداف همه

 .آيد ى اين صفت پسنديده پديد مى قرض رفتارى است كه در سايه. آيد به شمار مى يدهاخالق پسند
  ) 424: 1370 ،يمجلس(

شود كه به برادر نيازمند خود مقدارى از  قرض از ثمرات سخاوت است، زيرا سخاوتمند راضى مى
شـود مـالش را    اخت دارد، قرض بدهد؛ چنـان كـه راضـى مـى    مالش را، تا زمانى كه او توانايى بازپرد

  )228: 1377 ،ينراق( .رسد ببخشد، درحالى كه اين رفتار براى بخيل مشكل به نظر مى
يـارى نيازمنـد    انسان موجودى اجتماعى است و هر اجتماعى به تعاون و هـم  :نوع دوستى زهيانگ 

البته هر چـه سـطح ايـن    . خود نخواهند رسيدتعاون امرى ضرورى است وگرنه افراد به منافع . است
قرض نيـز نـوعى تعـاون اجتمـاعى اسـت كـه       . شود تر مى تعاون باالتر رود، زندگى اجتماعى منسجم

  )270 :1365 ،يقبانچ( .تواند از حس نوع دوستى افراد سرچشمه بگيرد مى
. درآمد خود گـرايش دارد انداز بخشى از  هر فرد به پس: توان گفت شناسى، مى از نظر روان:انداز پس 

انـداز، قـرض را    ى تحليلى از رفتار يك فرد در مورد پـس  چنان كه در آينده اشاره خواهد شد، با ارائه
  . انداز فردى به شمار آورد نوعى پس
توان، باتوجه به آنچه در آينـده   مى. دهندگان از نظر انگيزه و شرايط اقتصادى متفاوتندقرض :جايزه

اين امر نه تنها ممنوع نيسـت،  . ايزه يا پرداخت اضافى داوطلبانه در قرض قرار دادشويم، ج متذكر مى
جايزه  تعيينتوان با  پس مى) 281: 1371 ،يعبدالله( .بلكه در روايات مورد سفارش واقع شده است
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هـايى دارد كـه   البته اين امر شـرط . ى قرض دادن را در مردم تقويت كرد هاى مختلف انگيزه به شيوه
  .آينده خواهد آمددر 

هـاى   هاى دوم و سوم معنوى و انگيـزه  ى اول صرفاً اخروى است؛ انگيزه چنان كه پيداست انگيزه
ه دهنـده بـ   ى قـرض  در بينش اسالمى، هر چـه انگيـزه  . شود چهارم و پنجم مادى مشروع شمرده مى

 ركـدام نيز ايجاد هاز نظر اجتماعى . تر شده است نزديك"قرض حسن"تر شود، به اولين انگيزه نزديك
  .طلبد ى خاصى از تبليغات را مى ها شيوه از آن
  وام گيرنده زهيانگ .3. 2. 2

تر اشاره شـد، در فرهنـگ    چنان كه پيش. الحسنه اصلى مهم است گيرنده، در قرضامنيازمند بودن و
   .اسالمى قرض گرفتن، اگر براى رفع نيازهـاى ضـرورى نباشـد، امـرى ناپسـند شـمرده شـده اسـت        

و اضـطرار را ناپسـند    ازيقرض گرفتن بدون ن ات،يروا )50الحسنه و آثار اقتصادي آن، صقرض: ك.ر(
چـون فـرد مقـروض خـود را در مقابـل      . اسـت  يسـان چرا كه برخالف منش و عزت نفس ان دانند يم

 چنـان  .و تمركز فكر خود را از دست خواهد داد يروح شيآسا ن،يعالوه بر ا نديب يطلبكار كوچك م
ــ) ع( يكــه حضــرت علــ   ــفرما يم ــد اكميــا«:دي ــه مذلّــة بالنهــار و مهمــة بالل    نيوال   »ليــفان

 و».در شب است ياز قرض كه آن موجب ذلت در روز و غم و ناراحت ديزيبپره« )77: 1952 ،يعامل(
 نيــد يچــون موجــب خــوار ديــزيقــرض گــرفتن بپره از« :ديــفرما ياكــرم مــ غمبــريبــاالتر از آن پ

قرض گرفتن، اگر با نياز همراه نباشد، مكروه است و هر چه بر نياز فرد  )77: 1952 ،يعامل(»شود يم
  قـرض گـرفتن مكــروه   )602: 1365 ،ينـ يامـام خم .(شــود افـزوده شـود، از كراهـت آن كاسـته مـى     

پـس، در صـورت اختيـار، وام گـرفتن     . است مگر زمـانى كـه ضـرورتى آن را الزم سـازد    }و ناپسند{
  )304: 1400 ،يطوس خيش( .شايسته نيست

ى  انسان بايد بـه انـدازه  . كارى و سستى فرد داشته باشد البته اين نياز ضرورى نبايد ريشه در كم   
توانـد   اش نينجامد، مـى  هايش به عللى به رفع نيازهاى ضرورى كافى تالش كند؛ ولى چنانچه كوشش

. خـوب اسـت وام بگيـرد    كسى كه در پى روزى حالل برود، اما در زندگى درمانده شود، .قرض بگيرد
: فرمـود ) ع(كـاظم   امام )81: 1952 ،يعامل.(يارى خواهند داد) در بازپرداخت آن(خدا و رسول او را 

 نيـ نبرد طلب قرض كند، آن چنان كـه بـر د   يكند، راه به جائ يامور زندگ يكه كوشش برا يكس«
هـاى طبيعـى    افراد جامعـه راه شود كه  اين نكته باعث مى )81: 1952 ،يعامل(».خدا و رسولش باشد

زيـرا اسـالم قـرض را    . ى زندگى از راه قرض را در سر نپروراننـد  رفع نياز را فراموش نكنند و انديشه
توانـد سـبب    عوامـل مختلفـى مـى    )282: 1365 ،يقبـانچ .(داند نه شغل يا معاملـه  تعاون و يارى مى

  :بخشى از اين عوامل عبارت است از .ضرورت نياز انسان شود
  .شود مى... عامل تكوينى كه سبب نياز به غذا و دارو و -1
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كه نيازهايى ضرورى را در انسـان  ) امورى كه شارع واجب كرده است، مانند حج(عامل تشريعى -2
  .آورد پديد مى

انجامد و با توجـه بـه جايگـاه اجتمـاعى      كه به نيازهايى مى) زيستن در جامعه(عامل اجتماعى  -3
  .يابد ها ضرورت خاص مى انسان تعدادى از آن

) ع(امـام صـادق  از  :دهد كه قرض در تمام موارد فوق ممكن است نشان مى) ع(ى اطهار روايات ائمه
. درسـت اسـت  : فرمـود ) ع(امـام . ى كسى كه قرض گرفته و به حج رفته اسـت، پرسـيده شـد    درباره

. فرمـود اشـكال نـدارد   ) ع(امام. ى كسى كه براى ازدواج قرض گرفته است، پرسيدند همچنين درباره
 نــدمنتظــر روزى خداو} پــس از تــالش{روز و شــب} اش بــراى دادن بــدهى{همانــا چنــين كســى

  :ى مهم ضرورى است البته توجه به دو نكته) 182: 381صدوق،  خيش.(است
تر امـور مصـرفى اسـت و چنـان كـه       الحسنه بيش دهد كه موارد قرض مالك ياد شده نشان مى -1

  .شود تر از آن استفاده مى شد، در امور توليدى كماشاره خواهد 
رفع نيازهاى ضرورى يك فرد، به مبالغ هنگفت، كه معموالً در امور توليدى مطـرح اسـت، نيـاز    -2

 ،يمـ يابراه.(تـرى برخـوردار اسـت    الحسنه در مبالغ درشت از مطلوبيـت كـم   بدين سبب قرض. ندارد
1372 :28(  
ى آن بـا ديگـر نهادهـاى     الحسنه است و رابطـه  كى از اصول قرض، ي"گيرنده ضرورى بودن نياز وام"

افزون بر اين، اگـر  . تر اين مطلب در آينده خواهد آمد توضيح بيش. سازد نظام اسالمى را مشخص مى
جامعـه را   اصلى وام و قرض گيرنده را متقاضى معرفى كنيم، توجه به اين  كننده وام دهنده را عرضه

  .سازد ر و به تعادل نزديك مىاز حالت مازاد تقاضا دو
گيـرد، نقشـى    الحسنه انجـام مـى   هايى كه با عنوان قرض اين اصل در مورد تعيين كارآمدى فعاليت

ترين نيازهاى جامعه و نيازمندترين افراد جامعه تعلّق گرفتـه   مهم دارد؛ زيرا هر چه قرض به ضرورى
  . تر است و بهتر عمل كرده است الحسنه نزديك باشد، آن فعاليت به اهداف قرض

  الحسنه و طلب سود قرض.3. 3 

رباى قرضى يكـى از انـواع   . ى اديان آسمانى است حرمت ربا از احكام ترديد ناپذير اسالم و بلكه همه
  .دهـد  در رباى قرضى، وام دهنده، مال خود را به شرط دريافت سـود قـرض مـى   . شود ربا شمرده مى

   :كنند يم ميع تقسربا را به دو نو علما) 52-55الحسنه و آثا اقتصادي آن، صقرض: ك.ر(
   يا معاوضه يربا -1
  يقرض يربا -2
به وجود  ياز بسترها يكيكه  است چون يقرض يربا ،رديگ يگفتار مورد بحث قرار م نيآنچه در ا 

  .شود يها گرفته م است كه در رابطه وام يسود ،ياسالم ي آمدن ربا در جامعه
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  :گردد يشدن قرض م يعلت موجب ربو دو
   .بر اصل قرض باشد يو سود ادهيقرض موجب ز -1
ـ ا نياز طرف وام دهنده شرط شده باشد و همانا نسبت ب ياديسود و ز نيا -2 دو علـت عـام و    ني

اما وجـه افتـراق اول در    باشند يوجه اشتراك م كيدو وجه افتراق و  يخاص من وجه است كه دارا
 يبه نفع شخص ثالث باشد به صـورت  ايبه ضرر وام دهنده  اي رندهيبه نفع وام گ رطاست كه ش ييجا

و نفع بدون شـرط از طـرف    ادهياست كه ز ييدر جا گريبه وام دهنده نرسد و وجه افتراق د يكه نفع
  .خاطر به وام دهنده داده شود تيرضا يو از رو رندهيوام گ

البتـه  به وام دهنده سود بپردازد،  يبنابر شرط قبل رندهياست كه وام گ يياما وجه اشتراك در جا و
منحصر  ينيو ع يمال ياديرا در ز يقرض ربو ديبر قرض نبا ياديز ي دانست كه به واسطه كلمه ديبا

   :را به طور مطلق استعمال نمود ءيكلمه نفع و ش اتيكرد چون در بعض روا
اَن  يعلـ  نـاراً يد نَيعشـر  عٍيـ ب يف سلميانَّه سئلَ عنِ الرَّجلِ ) السالم هيعل(عبداهللا  يعن اب �

يذلك قال  قرِض هأَما أَشب و شرهع هبال : صاحيصلَح  قَرَض اَنَّهذلك لرُّيج هنفَعمحضـر   در .م
 دهـد  يمـ  داريرا به عنوان سلم به خر ناريد 20 يعيكه در ب يامام صادق سوال شد از مرد

 نيـ ا: رت فرمودنـد مانند آن را به او قرض دهد؟ حضـ  اي ناريد 10صاحب سلم  نكهيبنابر ا
 ،ينـور .(ديـ است كـه منجـر بـه منفعـت و سـود گرد      يندارد چونكه قرض تيقرض صالح

  )3ح: 1415
و رِبـا    : انه قال ) السالم هيعل(جعفر  يعن اب � فَهـ ه نفَعـرَّ م هيـ عل(از امـام بـاقر   . كُلُّ قَرضٍ جـ 

: 1415 ،ينور. (جذب كند رباست يكه سود يهر وام: نقل شده حضرت فرمودند ) السالم
 )2ح

  :هاى شرعى حرمت رباى قرضى از دو جهت قابل اثبات است نظر دليل از
 :كنـد  هايى كه به طور مطلق، چه در معامالت و چه در قرض، حرمت ربا را بيان مـى  دليل .1

ايد و اگر از ايـن   پس اگر ترك ربا نكرديد، آگاه باشيد كه به جنگ خدا و رسولش برخاسته
پـس شـما بـه كسـى سـتم      } نه زياده{الِ شما براى شماست؛ كار پشيمان شديد، اصل م

  .ايد نكرده و از كسى ستم نكشيده
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  :رواياتى كه آشكارا از شرط سود در قرض نهى كرده است.     2
پـس اگـر   . چيزى غير از مثل مال خود را شـرط كنـد  } گرفتن{دهد، نبايد كسى كه پولى قرض مى 

. از وى بپـذيرد }  توانـد  مـى {يى بهتر بازپرداخت،  اش را به گونه بدهى} به خواست خود{گيرنده  وام
سوار شدن بر مركبى و يـا عاريـه گـرفتن كـااليى را، ضـمن قـرض دادن       } حتى{هيچ يك از شما، 

  )203: 1413 ،يطوس خيش( .شرط نكند ،پولش
حرام بودن شرط سود در قرض به قدرى ميان اصحاب آشكار بود كه معمـوالً  اصـحاب از حكـم       

و ) 172: 1413 ،يطوسـ  خيش( تر مصاديقى مانند مهمان شدن بر وام  گيرنده اند و بيش آن نپرسيده
  .اند نظير آن را مورد پرسش قرار داده

باشـد؛ يعنـى    تواند به شكل عـين و كـاال   خوانند، مى مى "زياده"كه در فقه آن را البته اين سود،     
كه قرض داده شده است و يا افزايش كيفى آن مورد شرط قرار گيـرد؛ بـراى    ىا افزايش كمى سرمايه

را  لـى او. ى قـرض داده شـده، كـاالى نـو بازگردانـده شـود       مثال شرط شود كه به جاى كاالى كهنه
ــاده" ــى ع زي ــى را  "هيني ــاده"و دوم ــه زي ــى"ى حكمي ــت   م ــرام اس ــرض ح ــر دو در ق ــد و ه    .نامن
  )9مسئله:1365 ،ينيامام خم(

اگـر  . دهد كه هرگز نبايد، ضمن قرارداد قرض، شرط سـود مطـرح شـود    موارد ياد شده نشان مى
 ،ينـ يامـام خم (  چنين امرى تحقق يابد، قرض درست است؛ ولى شرط باطـل و حـرام خواهـد بـود    

چه قرض كرده تصرف كند و هنگام بازپرداخـت،   تواند در آن يعنى وام گيرنده مى )13ئلهمس: 1365
  .از دادن سود سرباز زند بى آن كه، از نظر حقوقى و فقهى، وام دهنده حقى داشته باشد

در واقـع  ) 83: 1372 ،يمـ يابراه( .دهندگان، تعيين جايزه اشكال نـدارد  البته براى تشويق قرض
 آورد شود و هيچ حقى براى قرض دهنده بـه ارمغـان نمـى    اين جايزه ضمن قرارداد قرض مطرح نمى

  . باشد) احتمالى(كشى  به ويژه اگر جايزه به صورت قرعه) 282: 1371 ،يعبدالله(
تواند، افزون  گيرنده مى موارد فوق به زمان انعقاد قرارداد ارتباط دارد؛ اما هنگام بازپرداخت، قرض

چنين عملـى را پسـنديده   ) ع(معصومان. يى نيز به بستانكار بازگرداند بر مال قرض گرفته شده، زياده
همانا بهترين مردم كسى است كه : فرمايد مى) ص(رسول خدا. اند شمرده، به آن سفارش بسيار كرده

بهترين قرض آن اسـت   )509: 1389احمد بن حنبل، ( .اش را به نيكوترين وجه پرداخت كند بدهى
  )255: 1393 ،ينيكل خيش.(كه با خود سودى بياورد

وام دهنده نبايـد بـا هـدف گـرفتن سـود      "حسنقرض"كلى اين مطالب آن است كه درى  نتيجه
  .يى بر مال بيفزايد قرض بدهد؛ ولى بهتر است وام گيرنده، هنگام بازپرداخت، داوطلبانه زياده
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  كارمزد. 3. 4

الحسـنه  حداقل و حداكثر كارمزد قـرض  زانيم يبدون ربا، بانك مركز يبانك اتيعملبر اساس قانون 
 5/2حـداقل   رانيا ياسالم يجمهور يكارمزد مطابق دستورالعمل بانكدار نينرخ ا. كنديم نييرا تع

  منـابع   صيو تخصـ  زيـ تجه يهـا نـه يمبلـغ از هز  نيـ شـرط كـه ا   نيـ درصـد اسـت، بـا ا   4و حداكثر
  ).101: 1391 دار،يب(ود فراتر نر الحسنهقرض

  تابعيت كارمزد از مبلغ اسمي وام با قيمت پول سازگاري. 3. 4. 1

 رييـ تغ ،يسود ربو يالحسنه با فرمول محاسبه قرض التيكارمزد تسه يتفاوت فرمول محاسبه  تنها
  آن چـه مشـهود بـه نظـر     . بدون رباسـت  يبه نرخ كارمزد در بانكدار يربو ينام نرخ بهره در بانكدار

 نيـ ا اكارمزد خودشان ندارنـد، لـذ   نييتع يبرا يامحاسبه نيرسد، آن است كه عوام در بازار، چنيم
  ).104: 1391 دار،يب(كنديرا حل نم ينام مشكل رييتغ
  حداقل كارمزد تعيين. 3. 4. 2

باشد كه به عنوان حـداقل كـارمزد    يتر از مبلغنييپا ،يقيآن جا كه ممكن است مبلغ كارمزد حق از
 5/2معـادل   يبـانك  اتيـ حداقل كـارمزد كـه در قـانون عمل    زانيم نييشود، لذا تعيدر نظر گرفته م

  ).104: 1391 دار،يب(باشد يدرصد است، قابل قبول نم
  تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف عدم. 3. 4. 3

 طيبـر ثبـات آن در شـرا    يمختلف منعطف بـوده و لزومـ   يهاها و مكاندر زمان يستيكارمزد با نرخ
 يقـ يحقريـ غ يكشـور نشـانه    يالحسنه در نظام بانكندارد، لذا ثبات نرخ كارمزد قرض مختلف وجود

  ).104-105: 1391 دار،يب(باشد ينرخ م نيبودن ا
  الحسنه آداب قرض. 3. 5  

  :توان در دو بخش بيان كرد آداب قرض را مى  
  .آداب زمان انعقاد قرض  -1    
  .آداب زمان بازپرداخت قرض  -2    
گيرنـده  اختصاص دارد، شمارى تنها بـه قـرض   دهندهر هر بخش، تعدادى از آداب به قرضالبته د    

  .ها مشترك است شود و برخى ميان آن مربوط مى
  آداب زمان انعقاد قرارداد قرض. 3. 5.1
آن كه چنين هدفى داشـته  . دم بازپرداخت بدين امر دست يازدگيرنده، نبايد با هدف عقرض  -1    

در اين فرض، ممكن است، عقد قرض باطل و وام گيرنـده  . باشد، در روايات سارق شمرده شده است
كسـى كـه قـرض كنـد و هـدفش      : فرمـود ) ع(امـام  صـادق  . در مال قرضى حق تصرّف نداشته باشد

  )83: 1952 ،يعامل( .نپرداختن باشد دزد خواهد بود
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نظر اسالم آن است كه، براى جلوگيرى از هرگونه اختالف احتمـالى، هنگـام انعقـاد قـرارداد      -2     
الحسـنه و آثـار اقتصـادي    قرض: ك.ر( .سندى نوشته شود تا در صورت نزاع، مالك قضاوت قرارگيرد

نكـات زيـر اشـاره    ى بقره، در مورد اين سـند بـه    سوره 282ى  تفسير نمونه، در ذيل آيه )56آن، ص
هاى احتمالى طرفين سالم بمانـد، بايـد    كه جلب اطمينان شود و قرارداد از مداخله براى اين :كند مى

البته اين امر در صورتى الزم است كه اطمينان كامل در ميـان نبـوده،   . نويسنده شخص سومى باشد
 راردادرا بنويسد، از نوشتن ق نويسنده بايد عين واقع. احتمال تحقق نزاع در آينده وجود داشته باشد

البته قبـول نوشـتن وجـوب عينـى     . شانه خالى نكند و در اين امر اجتماعى ياور طرفين معامله باشد
هنگام نگارش، قرار داد بايد از سوى بدهكار نوشته شود؛ زيرا همواره امضاى اصـلى در اسـناد،   . ندارد

مدركى است كه جاى  د،اف و امالى او نوشته شواز اين رو، قراردادى كه به اعتر. امضاى بدهكار است
  )286: 1374و همكاران،  يرازيمكارم ش( .گذارد هيچ انكارى برايش باقى نمى

  آداب زمان بازپرداخت قرض .3. 6 

بر پيكر مسلمانى كه ) ص(يى كه پيامبر اكرم كند؛ به گونه اسالم بر بازپرداخت بدهى بسيار تأكيد مى
 .اش را بـه عهـده نگرفـت، نمـاز نگـزارد      تا زمانى كه فـردى بازپرداخـت بـدهى   كار بود،  دو دينار بده

جـز   گيـرد،  مـى ى گناهان شهيد مورد بخشـش قـرار    بر اساس روايات، همه) 517: 1370 ،يمجلس(
) 520: 1370 ،يمجلسـ ( .شود اش كه تا زمان پرداخت همچنان مانع ورودش به بهشت مى بدهكارى

   شـــود در صـــورت وجـــود قـــدرت مـــالى، تعلّـــل در بازپرداخـــت بـــدهى، گنـــاه شـــمرده مـــى 
  اگر وقت نمازهاى پنج گانه تنگ نباشد، بايد بازپرداخـت بـدهى را   ) 17مسئله: 1365 ،ينيامام خم(
 اگر در زمـان انعقـاد قـرارداد، وقـت معينـى بـراى      ) 80: 1372 ،يميابراه( .كرددم نماز مق ى اقامهبر

اش از ارث  شـود و بايـد بـدهى    اثر مى شده بى بازپرداخت شرط گردد، پس از مرگ بدهكار، شرط ياد
وجود چنين فرهنگى، خطر عدم بازپرداخت وام )6مسئله: 1365 ،ينيامام خم( .جدا و پرداخت گردد

  .هاى پيچيده نياز نباشد گيرى قرض به سازمان شود براى بازپس دهد و سبب مى را كاهش مى
 .تواند هنگام انعقاد قرارداد مالى را، به عنوان رهن يا وثيقه، از وام گيرنده دريافت كنـد  دهنده مى وام

  )44: 1363 ،يمجلس(
اش را در نخسـتين فرصـت    باتوجه به مطالب گذشته، وام گيرنـده در پـى آن اسـت كـه بـدهى     

گفتـه   "معسـر "اخت ندارد، در فقه به فردى كه توانايى بازپرد. شود پرداخت كند؛ ولى گاه موفّق نمى
آمد داشته  راش د ى تأمين نيازهاى خود و خانواده حد اين ناتوانى آن است كه تنها به اندازه. شود مى

كـريم و روايـات وام دهنـده را بـه شـكيبايى و      در اين صورت، قرآن) 427: 1393 ،يطباطبائ( .باشد
توانـد وام خـود را در اقسـاط معـين      ىوام دهنـده مـ  . كند تر به بدهكار دعوت مى دادن فرصت فزون

مقـدار قـرض،    بايا اگر زكاتى بر او واجب شده است، برابر ) 249: 1413 ،يهند يمتق( دريافت كند،
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و يا اگـر زكـات واجبـى نـدارد، مشـكل      ) 427: 1393 ،يطباطبائ( خود را از پرداخت آن معاف سازد
ــا دولــت از درآمــد  ــا دولــت اســالمى در ميــان نهــد ت    .زكــات طلــبش را پرداخــت كنــد خــود را ب

ى ايـن   البتـه در همـه  . تر اين مسئله خواهيم پرداخت در آينده، به تبيين بيش) 91: 1952 ،يعامل(
تواند داوطلبانه از طلبش بگذرد و آن را از صدقات مستحب خـود بـه شـمار     دهنده مى ها، قرض فرض
  .آورد

  ى ديــن، وام دهنــده بايــد شــأن و شخصــيت قــرض گيرنــده را محتــرم شــمارد و از  در مطالبــه
ى نقليـه از مـوارد اسـتثنا     هاى بدهكار، ماننـد خانـه و وسـيله    بخشى از دارايى. گيرى بپرهيزدسخت

 تصرّفها  ماند، در آن اش باز مى توان، هنگامى كه وام گيرنده از پرداخت بدهى شود و نمى شمرده مى
  ) 43: 1410 ،يالعامل يصبع.(كرد
دادند كه وقتـى بـدهكار در حـال     پيروانشان را چنان آموزش مى) ع(افزون بر اين، امامان معصوم     

  .ى خداست، در پى گرفتن طلب برنيايند طواف خانه
تـرين   اش را بـه نيـك   گيرنده، بدهى يكى از آداب پسنديده، در زمان بازپرداخت، آن است كه وام

  :خوانيم در روايات مى. تواند، پرداخت كند ى كه مىي گونه
: 1413 ،يهنـد  يمتقـ ( .اش را به بهترين وجه پرداخـت كنـد   بهترين مردم كسى است كه بدهى    

250(  
هايش، بدين سنت پسـنديده   نيز، هنگام پرداختن بدهى) ص(دهد كه پيامبر اكرم تاريخ نشان مى    

اين آداب بر اين حقيقـت كـه قـرض بـراى     ) 15558-15560ح: 1413 ،يهند يمتق( .كرد عمل مى
ى سـند الزم اسـت؛ زيـرا از     بنابراين، تهيـه . دهد يابد، گواهى مى تعاون ميان افراد اجتماع تحقق مى

دهنـدگان و گيرنـدگان وام، هـر دو گـروه، بايـد در ايـن رفتـار        . كند گيرى مى آينده پيش ختالفاتا
يش گيرند تا تعاون اسـتمرار يابـد و همـه از بركـات مـادى و      اجتماعى راه انصاف، نيكى و مهربانى پ

 .دهدكـه در صـدر اسـالم مـردم چنـين بودنـد       شواهد تاريخى نشـان مـى  . مند شوند معنوى آن بهره
  )545: 1370،يلسمج(

بـرد و   ترين مشكل قرض، يعنى عدم اطمينان وام دهندگان را از ميان مى اين آداب، يكى از اصلى    
  .بخشد فزونى مىى قرض را  عرضه

  الحسنهمنابع و مصارف قرض. 3. 7

نشـان   1389تـا   1370الحسـنه بـانكي را از سـال    صـارف قـرض  دهـي و م  منابع قابل وام لينمودار ذ
  . دهد مي
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و نـرخ ذخيـرة   % 10نـرخ ذخيـرة قـانوني    
ـ الحسنه در نظر گرفته شوند و همـه ا  منـابع، قابـل    ني

  .دهد يالحسنه را نشان م

علي اصغر هادوي نيا .../قرض الحسنه در اقتصاد                                                               242

نـرخ ذخيـرة قـانوني      يسـت ياست، آن است كه با افتيچه از نمودار قابل در
الحسنه در نظر گرفته شوند و همـه ا  كل سپردة قرض يبرا يستيبا% 10نقدينگي 

  ).4-6، 1393 ،يو خانجمال بيخط(استفاده براي تسهيالت 
يالحسنه را نشان م الحسنه از منابع قرض دهي قرض درصد وام رينمودار ز

242

چه از نمودار قابل درآن
نقدينگي 

استفاده براي تسهيالت 
نمودار ز
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از منـابع  % 55طور متوسط تنهـا در حـدود    بهسال گذشته  20ها در طول  اساس نمودار فوق، بانكبر
  .اندالحسنه اختصاص داده تسهيالت قرض الحسنة خود را به قرض
  الحسنه قرض يهاكارهاي افزايش كارايي بانك راه. 3 .8

خـدمات   يفـ يسـطح ك  يهاي جذب مشتريان پايدار و بلندمدت براي بانك، ارتقـا  يكي از روش -1
  .است تيحائز اهم اريخدمات بانكداري الكترونيك بس ان،يم نيبانكي است كه در ا

 شيراهكار افزا نيالحسنه، دوم داري قرض سيستم بازاريابي مناسب، هدفمند و متناسب با بانك -2
  تـوان بـه تمركـز     يالحسنه مـ  هاي قرض از عوامل موفقيت بانك. الحسنه استقرض يهابانك ييكارآ

هـاي خـاص بانـك     افراد معتقد و خير، ايجاد اعتمـاد، ايجـاد خـدمات نـوين و تمركـز بـر ويژگـي       بر
  .اشاره كرد الحسنه قرض

 يهـا و موسسـات مـال   كه به منظور تعهد بازپرداخت وام در بانـك » مانده بدهكار«پوشش بيمة  -3
شـخاص نـزد بانـك    سطح اعتبـار ا  يهايي است كه موجب ارتقا و ارائه شده است از جمله روش هيته

كه بـه   يينامه در وامها مهيب نيا. دهد شده و ورود بيمه به اين تسهيالت، ريسك بانك را كاهش مي
است كـه پرداخـت    يهيمدت وام فوت شود، بد انيقبل از پا شده مهياگر ب شوند، يمستهلك م قساطا

كه  شود يمتعهد م گر مهي، بعمر مانده بدهكار مهيدر ب. رديگ ياقساط به عهده بازماندگان قرار م هيبق
 ايـ به بانـك   ار يتعهدات وام و يدر هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابق رندهيدر صورت فوت وام گ

كارهاي افـزايش   تواند از ديگر راه الحسنه نيز مي بيمة تسهيالت قرض. مورد نظر بپردازد يموسسه مال
  ).8: 1393 ،يو خانجمال بيخط(الحسنه باشد  هاي قرض كارايي تخصيصي سپرده

  
  گيرينتيجه

 زيـ ن يالحسنة فقهجامع دارد كه شامل قرض ييمعنا ،يالحسنه در فرهنگ و اصطالح قرآنقرض   -1
 يالحسـنه بـرا  خدا انجام دهـد، قـرض   يكه انسان برا يريهر كار خ ميكراز منظر قرآن رايز ؛شود يم

  .اوست
   يو. پوشـد  آن كه در پى سود باشد، مدتى از تصرّف در مـال خـويش چشـم مـى     وام دهنده، بى  -2
 زهي، پس انداز و جاي، نوع دوستمعنوي، ي، اخالقياخرو يهارا به انگيزه ياقتصادار رفت نيتواند ايم

  . انجام دهد
و  ازيـ رفتن بـدون ن گـ قـرض  ات،يروا. الحسنه اصلى مهم است نيازمند بودن وام گيرنده، در قرض  -3

  .است يچرا كه برخالف منش و عزت نفس انسان دانند ياضطرار را ناپسند م
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ربـاى قرضـى يكـى از    . ى اديان آسمانى است حرمت ربا از احكام ترديد ناپذير اسالم و بلكه همه  -4
در رباى قرضى، وام دهنـده، مـال خـود را بـه شـرط دريافـت سـود قـرض         . شود انواع ربا شمرده مى

  .دهد مى
پرداخـت  آداب زمـان باز  و آداب زمان انعقاد قـرض : توان در دو بخش بيان كرد آداب قرض را مى  -5

  .قرض
گيرنده، نبايد با هدف عدم بازپرداخت بدين امر قرض: اد قرارداد قرض عبارتند از آداب زمان انعق  -6

  .دست يازد؛ هنگام انعقاد قرارداد سندى نوشته شود تا در صورت نزاع، مالك قضاوت قرارگيرد
 ى دين، كند؛ در مطالبه ىاسالم بر بازپرداخت بدهى بسيار تأكيد م: آداب زمان بازپرداخت قرض  -7

  .گيرى بپرهيزدگيرنده را محترم شمارد و از سختوام دهنده بايد شأن و شخصيت قرض
در بيع دو مال، به عنوان مبيع و ثمن با هدف جستن سـود، بـا هـم مبادلـه     : تفاوت قرض با بيع  -8

  .به وام دهنده بپردازدبندد كه خود مال يا بدل آن را  گيرنده پيمان مىشود؛ ولى در قرض، وام مى
گيرنده بايد عين يا مثل يا قيمت را بازگرداند و سـود و زيـان   در قرض وام: تفاوت قرض و شركت -9

تأثير است؛ ولى در شركت پس از پايـان زمـان شـراكت، سـود يـا زيـان محاسـبه         او در اين تعهد بى
  .گرداند بازمى دارد و باقى مانده را به صاحب مال شود، شريك سهم خود را برمى مى
دار بايد اصل مـال   شود و امانت هيچ انتقالى در آن مشاهده نمى عهيدر ود: تفاوت قرض و وديعه -10

  .را به صاحبش بازگرداند
در عاريه مالكيت عاريه دهنده محفوظ است و به عاريه گيرنده تنها اجـازه  : تفاوت قرض و عاريه -11

  .شود استفاده از ملك داده مى
شود مـورد   يابد و موجر تنها متعهد مى در اجاره انتقال ملكيت تحقق نمى: قرض و اجارهتفاوت  -12

  .گيرى در اختيار بگذارد اجاره را براى بهره
  

  پيشنهادات

ه در تشكيالت كنـوني  الحسني به كار گرفته شده با ماهيت قرضبودن بعضي از ابزارها امتناسب -1
متوجه استفاده از ابزارهاي جايگزيني كند كه اين ابزارها كارآمـدي  الحسنه، ما را بايد مرتبط با قرض

اساس اركـان اصـلي   ها را براهم آوري منابع و تخصيص بهينه آنالزم را از جهت كيفيت و كميت فر
   .الحسنه دارا باشدقرض

  الحسـنه در كشـور و عـدم سـنخيت     د مستقل به عنوان متـولي اصـلي قـرض   عدم وجود يك نها -2
هـا  جب عدم اعتماد كامل مـردم بـه بانـك   الحسنه كه مواي سودآور بانكي با ذات نهاد قرضهفعاليت

  الحسنه نيز شده اسـت، از جملـه موانـع پـيش رو جهـت توسـعه فرهنـگ        گذاري قرضجهت سپرده
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به سابقه نهادهاي متـولي   توان جهت رفع اين مشكل، با توجهباشد كه ميالحسنه در كشور ميقرض
الحسنه در كشور، يكي را به عنوان متولي اصلي برگزيد و سايرين يا يه عنـوان زيرمجموعـه   امر قرض

  .الحسنه فعاليتي نداشته باشندرضفعاليت كنند و يا به طور كلي در امر ق
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 منابع
  .ميقرآن كر .1
 .، ربا و قرض در اسالم، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه)1372(ابراهيمى، محمد حسين،  .2

 يمحاسـبه آن در بانكـدار   يهـا وهيالحسـنه و شـ  كـارمزد قـرض   ي، بررس)1391(محمد،  دار،يب .3
  .1391و زمستان زي، پائ1، شماره4سال ،يمعرفت اقتصاد اسالم ،ياسالم

ــتوح  .4 ــن يدي ــم، ا ا،ي ــرض )1391(بوالقاس ــپرده ق ــذب س ــال  ، ج ــزار م ــك اب ــه كم ــنه ب  يالحس
 .1391، بهار و تابستان 2، شماره1سال ،ياسالم -يمال قاتي، تحق)صكوك(ياسالم

 .قم، نشر اسراء م،ي، تسن)1385(عبداهللا،  ،يآمل يجواد .5

 .االسالمي ، المسند، بيروت، المكتب)1389(أحمد،  حنبل، االمام .6

: الحسـنه  داري قـرض  ، پيامـدهاي اقتصـادي بانـك   )1393(حسـن   ،يو خانجمال رضايعل ب،يخط .7
الحسـنه بـا توجـه بـه مفـاد دسـتورالعمل اجرايـي و ارائـة          بررسي كارايي تخصيصي منابع قرض

 :كارهاي پيشنهادي، قابل دسترس از راه

http://rqbank.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/khanjamali4.docx. 
 .، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه انتشارات اسالمى)1365(خمينى، روح اهللا،  .8

 .دارالقلم روت،ي، مفردات قرآن، ب)1412(بن محمد،  نيالحسابوالقاسم ،يراغب اصفهان .9

، مـن اليحضـر الفقيـه، تهـران،     )381(صدوق، محمد بن علي بن الحسـين بابويـه القمـي،     خيش .10
 .دارالكتب االسالمية

دارالكتـاب   روت،يـ ب ،يمجـرد الفقـه و الفتـاو    ييه ف، النها)1400(طوسى، ابوجعفر محمد،  خيش .11
 .يالعرب

 .داراالضواء روت،ي، تهذيب االحكام، ب)1413(طوسى، ابوجعفر محمد،  خيش .12

 .ني، الكافى، تهران، دارالثقل)1393( عقوب،يشيخ كلينى، محمد بن  .13

، الروضةالبهية فـى شـرح اللمعـة الدمشـقية، قـم، انتشـارات       )1410( ن،يالدنيصبعى العاملى، ز .14
 .داورى

 .مؤسسة االعلمى روت،ي، الميزان، ب)1393(طباطبائى، محمد حسين،  .15

 .تهران، ناصرخسرو ان،ي، مجمع الب)1372(الحسن، مقتل بن ،يطبرس .16

 .العربى داراحياءالتراث روت،يالشيعه، ب ، وسائل)1952(الحر، دبن الحسنعاملى، محم .17

قم، دفتر انتشارات وابسـته بـه جامعـه     ،ياقتصاد اسالم يفقه ي، مبان)1371(محمود،  ،يعبدالله .18
 .قم هيحوزه علم نيمدرس
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هـا در  آن گـاه يالحسـنه و جا قـرض  يهـا نقش و اثرات صـندوق  ي، بررس)1369( ،يعل ،يعسگر .19
دانشـكده   ،يجانيدكتر اكبر كم ييارشد به راهنما يكشور، رساله كارشناس يو بانك يپول ستميس

 .اقتصاد دانشگاه تهران

 .، قم، اسماعيليان)ع(، شرح رسالة الحقوق امام سجاد)1365(على، حسين السيد ،يقبانچ .20

 .هي، قاموس قرآن، تهران، دارالكتب االسالم)1371(اكبر،  يعل ،يقرش .21

الحسـنه در اسـالم و   قـرض  گاهيبر جا ي، درآمد)1377(اصغر،  يعل ا،ين ياكبر و هادو ،يجانيكم .22
 .1377، تابستان 14، شماره4سال د،يآن، نامه مف ياثرات اقتصاد

 .مؤسسه الرساله روت،ي، كنزالعمال، ب)1413( ،يعل ،يهند يمتق .23

 .االسالمية ، بحاراالنوار، تهران، دارالكتب)1363(مجلسى، محمدباقر،  .24

 .، تهران، دارالكتب االسالميةالرسولمرآة العقول في شرح اخبار ، )1370(مجلسى، محمد باقر،  .25

 ه،يـ الفق حضـره يشرح مـن ال   يف ني، روضه المتق)1370( ،يبن مقصود عل يمحمد تق ،يمجلس .26
 ).ع(تيو نشر معارف اهل ب قاتيقم، موسسه تحق

 ياسـالم  يجمهـور  يالحسنه در نظام بانكقرض گاهيجا ي، بررس)1388(محمد جواد،  ا،ينمحقق .27
 .1388و زمستان  زي، پائ1، شماره1سال ،يمعرفت اقتصاد اسالم ران،يا

 .هينمونه، تهران، دارالكتب االسالم ري، تفس)1374(مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، .28

الحسـنه، اقتصـاد   قـرض  يهـا صـندوق  يسـامانده  يبرا ي، طرح)1383(عباس،  ديس ان،يموسو .29
 .1383،زمستان 16، شماره4سال ،ياسالم

 .، جواهرالكالم، تهران، دارالكتب االسالميه)1394(ن، نجفى، محمدحس .30

 .، جامع السعادات، تهران، انتشارات حكمت)1377( ،ينراقى، محمد مهد .31

 .، خاتمة مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت)1415(نورى، ميرزا حسين،  .32

آن،  ياقتصـاد  الحسنه در اسالم و اثـرات قرض گاهيبر جا ي، درآمد)1376(اصغر،  يعل ا،ينيهادو .33
 ).ره(ديدانشكده اقتصاد دانشگاه مف ،يجانيدكتر اكبر كم ييارشد به راهنمايرساله كارشناس

آن، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و     يالحسنه و آثار اقتصـاد ، قرض)1378(اصغر،  يعل ا،ينيهادو .34
  .ياسالم شهياند
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