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چكيده

در دهههاي گذشيته ،نهاد قرضالحسينه در نظام بانكي جمهوري اسيالمي ايرا  ،از اهداف خود فاصيله گرفته اسيت.
فاصييلهگرفتن از كارايي حداكثري ،عدم تأمين اهداف سييپردهگذارا  ،تخصيييص همراه با رانت ،و عدم تعيين درسييت
اولويتهاي تخصيص ،از جمله مشكالتي است كه رغبت مردم به قرضالحسنه را كاهش داده و روحيه منفعتطلبي را
جايگزين روحيه فداكاري كرده ا ست .فا صلهگرفتن اين نهاد از اهداف سپردهگذارا  ،عليرغم حمايت قانو از اهداف و
نا شي از تف سير نا صحيح از قانو بود .اين مقاله با ا ستفاده از روش تحليلي ،در پا سخ به سوال از انحراف كاركردي
قرضالحسنه در نظام بانكي كشور ،فرضيه كارايي پايين در تخصيص و رباي معكوس را مطرف ميكند .يافتههاي مقاله
ن شا ميدهد كه انحراف كاركردي قرضالح سنه در نظام بانكي ك شور ،بيانگر انحراف در ساختار اخالقي و اقت صادي
جامعه است .براي جلوگيري از انحرافات ،ميتوا سپردههاي قرضالحسنه را از طريق عقد وكالت و بر اساس اولويتهاي
اقتصادي تجهيز كرده و نرخ سود واقعي صفر را برقرار ساخت.
كليدواژه :قرض ،قرض الحسنه ،نرخ بهره منفي ،نرخ بهره صفر ،رانت ،كاهش قدرت خريد
طبقهبندي .E43, E53, E31 :JEL
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مقدمه
روايات ،ثوابهاي بسياري براي قرضالحسنه بيا كرده و كسي كه برادر مسلمانش از وضع خود نزد او شكايت برد و به او
قرض ندهد ،از بهشت محروم دانسته ا ست (مو سوي خميني ،0363 ،ج ،0ص  .)752پاداش قرضالح سنه ،بي شتر از صدقه
ا ست (حرعاملي0407 ،ق ،ج ،07ص  .)302قرضالح سنه ،دربرگيرنده ح سابهاي قرضالح سنه بانكها و مو س سههاي
قرضالحسنه ،اوراق بهادار قرضالحسنه و قرضالحسنههاي غيررسمي است .قرضالحسنه با بركت يعني رشد ،همراه است
و هر ميزا نيازهاي مصرفي يا توليدي مهمتري را برآورده سازد ،بركت بيشتري دارد .افزايش قرضالحسنه ،موجب گسترش
و سالم سازي بازارهاي مالي ،افزايش رقابت سالم ،افزايش كارايي و كاهش قيمت خدمات اين بازارها ا ست .اين سپرده ،اگر
براي تأمين ابزار كار و توسعه كارگاهها و كارخانجات باشد ،افراد نيازمند را به افراد بينياز تبديل ميكند كه خود عرضهكننده اين
نوع سپرده خواهند شد (عزتي .)0333 ،افزايش بهرهوري در قرضالح سنه ،بهرهوري بنگاهها را افزايش ميدهد (كميجاني و
پورر ستمي .)0316 ،افزايش د ستر سي مردم به اين نوع وام ،در صورت نياز ،پساندازهاي احتياطي را كاهش ميدهد .اين امر
ميتواند در جهت مصرف و سرمايهگذاري به كار رود و موجب انتقال منحني تقاضا و در نتيجه ،رونق اقتصادي شود .اين رونق،
غيرتورمي است زيرا اين نوع قرض با كمترين هزينه همراه است (عزتي.)0333 ،
اعطاي قرضالح سنه به نيازهاي ا سا سي ،موجب تخ صيص منابع به كاالهاي ضروري و افزايش م صرف اين
كاالها ميشييود كه با توجه به پديده مطلوبيت نهايي نزولي ،خود موجب افزايش رفاه جامعه ميشييود .اين نوع
قرضالح سنه ،موجب كاهش فا صله طبقاتي و بهبود معي شت دهكهاي پايين ميگردد و از آنجا كه دليل ا صلي
برخي جرائم ،رفع نيازهاي ضييروري اسييت ،موجب كاهش جرائم و ديگر معضييالت اجتماعي ميشييود .اعطاي
قرضالح سنه ،به توليدات مولد نيز موجب افزايش توليد ملي و ا شتغال ا ست (توحيدينيا و فوالدگر .)0337 ،نيازها
درجات بسيار دارند و ثواب بيشتر ،ناشي از رفع نياز باالتر است .سپردههاي قرضالحسنه ،دو نوعاند :پسانداز و جاري
كه سهم پسانداز رو به كاهش است .طبق آمار بانك مركزي ،سهم قرضالحسنه از كل سپردهها حدود  %05بود
كه ميتوان ست در برآورد نيازهاي م صرفي و توليدي نقش مهمي ايفا كند ،اما تخ صيص اين منابع در گذ شته،
م شمول اولويتبندي نبوده و ن سبتي از آ  ،به جاي نيازهاي م صرفي و توليدي ،به كاركنا بانكها يا ت سهيالت
سودآور اختصاص يافته ،يا صرف بنگاهداري بانكها گرديده است .تخصيص غيربهينه ،همراه با كاهش قدرت خريد
اين سپردهها ،ناشي از تورم شديد ،موجب كاهش نسبت مذكور به زير  %5شده است.
شكل  :1سهم سپردهاي قرضالحسنه پسانداز و جاري از كل

(منبع :آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)
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هدف سپردهگذارا  ،اعطاي قرضالحسنه به بانك نيست ،بلكه بانك را يك واسطه ميدانند كه سپردههايشا
را صرف قرضالح سنه ،به نيازهاي ا سا سي كند و اگر آنا بدانند بانك ،به گونه غيربهينه يا بر ا ساس رانت عمل
ميكند ،در حساب قرضالحسنه سپردهگذاري نخواهند كرد .از سوي ديگر تورم ،بخشي از قدرت خريد سپردههاي
قرضالحسنه را كاهش داده ،به بانك و سپردهگيرا منتقل ميسازد .منشا انحراف در منابع قرضالحسنه ،اوالً ابهام
قانوني در باره مالكيت آ بود كه موجب ميگرديد ،بانكها خود را مالك آ بدانند .ثانياً ،خأل در قانو بانكداري
تصييريح نداشييت و بخشييي از اين سييپردهها ،به قرضالحسيينه اختصيياص يافت .نيّت سييپردهگذارا سييپردههاي
قرضالح سنه ،اين ا ست كه تمام آ منابع به وا سطه بانك به قرضالح سنه اخت صاص يابد .آنا به بانك اعتماد
ميكنند و بانك نميتواند خيانت در امانت كند .مخالفت با نيّت قرضدهندگا  ،از نظر حقوقي منجر به عدم انعقاد
عقدهاي مترتب بر آ و بطال آنها شود .كلمه «ح سنه» داللت دارد كه اين سپردهها ،ميبايد باالترين نيازها يا
نيازهاي داراي باالترين اولويتها را برآورده سازد .اين امر ،ثواب و بركت قرض را حداكثر مي سازد .استفاده ناكارا از
قرضالحسيينه ،مخالف هدف قرضالحسيينه و نيّت قرضدهندگا اسييت و از ثواب و بركت آنا ميكاهد .براي
جلوگيري از سوء ا ستفادههاي بانك ،ميبايد اوالً ،سپردههاي قرضالح سنه پسانداز و جاري ،تحت عقد وكالت
درآيند تا بانكها خود را مالك آنها ندانند و آنا ملزم به تخصييص آنها را براسياس اولويتهاي اقتصيادي شيوند.
همچنين اولويتهاي اقتصادي هر ساله ،بايد توسط بانك مركزي معين گردد.
ميانگين تورم 21در صدي ،قرضالح سنه را با نرخ بهره واقعي  -%21همراه ساخته ا ست بدا معنا كه هر
ساله  %21از قدرت خريد سپردههاي قرضالح سنه كا سته و به بانك و دريافتكنندگا قرضالح سنه منتقل
مي شود .در نتيجه ،طي دهههاي گذ شته ،هزارا ميليارد توما از ثروت سپردهگذارا قرضالح سنه به بانك و
دريافتكنندگا تسيهيالت قرضالح سنه انتقال يافته اسيت .ربا يا بهره مثبت ،پول مازاد مشيروطي اسيت كه
قرضگيرنده به قرضدهنده ميپردازد و بهره منفي ،پول مازادي است كه قرضدهنده به قرضگيرنده ميپردازد.
بهره منفي يعني كاهش قدرت خريد سپردههاي پسانداز ،اگر اندک با شد ،قابل ت سامح ا ست .اما وقتي شكل
گزاف به خود ميگيرد ،صحت آ مورد ترديد واقع ميگردد.
سؤال اصلي مقاله اين است كه انحراف اصلي در سپردههاي قرضالحسنه پسانداز چيست؟ فرضيه اصلي اين
است كه انحراف اصلي ،كاهش بسيار شديد قدرت خريد سپردهها و تخصيص غيربهينه آنها است .اين مقاله ،انحراف
سپرده قرضالحسنه از اهداف اصلي و نيّت سپردهگذارا  ،منشأ انحراف در منابع قرضالحسنه ،كاهش قدرت خريد
سپرده ،شكلگيري رباي معكوس ،در نظام بانكي و لزوم جبرا از منظر عرف و شرع را بر ا ساس مباني فقهي و
حقوقي تبيين ميكند و تلويحاً هشدار ميدهد كه انحراف در يكي از مهمترين اركا اخالق و اقتصاد اسالمي ،بيانگر
انحراف در ساختار اخالقي و اقتصادي جامعه است.
پيشينه پژوهو
مركز پژوهشهاي مجلس ( ،)0337در گزارش آ سيب شنا سي نظام بانكي ،به آ سيب شنا سي ساماندهي تجهيز و
تخصيص منابع قرضالحسنه بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي پرداخته است.
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حبيبيا نقيبي ( ،)0310رابطة قرضالحسيينه با رشييد و توزيع مجدد را بررسييي كرده ،نشييا ميدهد بين آنها
هماهنگي وجود دارد.
موسويا ( ،)0311با ا شاره به وارد شد برخي از صندوقهاي قرضالحسنه در معامالت غيرقرضالحسنهاي،
نظارت بهتر بانك مركزي بر محافظت ،رشد و توسعه اين صندوقها را پيشنهاد ميكند.
عربمازار و كيقبادي ( )0315به عملكرد بيست ساله قرضالحسنه پرداخته ،علت كاهش نسبت پسانداز به كل
سيپردهها را تورم و تمايل مردم به كسيب سيود از سيپردههاي مدتدار دانسيته ،ميگويند :نظام بانكي تنها %71
سپردههاي قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه كرده است.
اثناعشري و همكارا ( ،)0316به ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري ،با ا ستفاده از روش تحليل پو ششي دادهها
ميپردازند و كارايي برخي بانكهاي معين را تعيين ميكنند.
اثناعشري و بابايي ( ،)0311تابع تقاضاي پول در سپردههاي قرضالحسنه را برآورد كرده ،نشا ميدهند تغيير
حجم سپردههاي قرضالح سنه بانكها طي  ،0317 -0341ن سبت به انتظارات تورمي برو زا بوده و افزايش يك
درصدي انتظارات تورمي ،منجر به كاهش  0/4درصدي حجم سپردههاي قرضالحسنه بانكها ميشود.
حشمتي ( ،)0311تأثير عملكرد صندوقهاي قرضالحسنه را بر توسعه مالي بررسي و نشا ميدهد اين تاثير در
استا هاي داراي نظام نظارتيِ بهتر ،بيشتر است.
محققنيا ( ،)0331ن شا ميدهد كه در نظام بانكي ايرا  ،تنها اندكي بيش از نيمي از منابع قرضالح سنه ،به
اعطاي قرضالحسنه اختصاص يافته است.
توحيدينيا ( ،)0330در باره جذب سپرده قرضالحسنه ،به كمك ابزار مالي اسالمي بح ميكند و ميگويد :به
ن سبت افراد واجد شرايطِ دريافت قرضالح سنه ،منابع كافي وجود ندارد و اين م شكل ،نا شي از سازوكار بانكهاي
قرضالح سنه ،در اخذ سپرده و اعطاي ت سهيالت قرضالح سنه ا ست .ميتوا اين م شكل را از طريق تغيير آ
سازوكار و نيز انتشار صكوک برطرف كرد.
عزتي ( ،)0333اثر بازارهاي مالي بر بازار قرضالحسيينه را ارزيابي ميكند و نتيجه ميگيرد كه بازارهاي مالي
موجب تسهيل و گسترش بازار قرضالحسنه هستند.
مقدم و همكارا ( ،)0337الگوي بازار قرضالحسنه را بر اساس تحليل محتواي آيات قرآ ارائه ميكنند.
عزتي و عاقلي ( )0316و مهاجري ( ،)0331اثر سرمايه ديني بر توسعه اقتصادي را تبيين كردهاند.
ابراهيمي ( )0360و منا ( ،)0361ماهيت قرضالحسنه ،و سهيلي و همكارا ( ،)0311صدر ( ،)0314طيبي (،)0313
حسنزاده و كاظمي ( )0313و اسالمي ( ،)0365عملكرد نهادهاي پرداختكننده قرضالحسنه را بررسي كردهاند.
بيدار ( ،)0330مشروعيت كارمزد قرضالحسنه و شيوههاي محاسبه آ را بررسي ميكند.
انحراف نظام قرضالحسنه از اهداف سپردهگذاران
امروزه بانكها در جها  ،با سياماندهي و تسيهيل مبادالت تجاري و بازرگاني ،موجب گسيترش بازارها و رشيد و
شكوفايي اقت صادي شدهاند و با تجهيز منابع و سوقداد آنها به سمت بنگاههاي توليدي و تجاري ،سرمايههاي
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اقت صادي را به عوامل مولد تبديل ميكنند .از سوي ديگر ،با افزايش بهرهوري و بهكارگيري بخشهاي غيرفعال،
اقت صاد را به سمت ا شتغال كامل هدايت ميكنند (فراهاني و همكارا  ،ص  .)0334نظام بانكي ايرا نيز بايد براي
افزايش قدرت رقابت اقتصادي ،منابع را به مولدترين بخشها و ضروريترين نيازها سوق دهد و از نهادهاي بانكي،
به ويژه نهاد قرضالحسنه ،انتظار ميرود از باالترين كارايي برخوردار با شد .اما اين امر اتفاق نيفتاده ا ست .در قانو
بانكداري ،بانكها موظفند منابع قرضالحسنه را براي تأمين وسايل كار ،افزايش توليد ملي و رفع احتياجات ضروري
اخت صاص دهند .اما قانو  ،اولويتها را م شخص نكرد و پرداخت ت سهيالت قرضالح سنه ،به صورت سليقهاي و
رانتي انجام گرفت .شكاف شديد عر ضه و تقا ضاي قرضالح سنه ،به اين امر دامن زد .تورم ،كه از عر ضه قرض
كا سته بر تقا ضاي آ ميافزايد ،شرايط ركودي ،افزايش روحيه م صرفگرايي ،كاهش انگيزههاي معنوي ،افزايش
انگيزههاي مادي و افزايش نابرابري ،بر اين شكاف ميافزايد (مقدم و همكارا  .)0337 ،نابرابريِ عر ضه و تقا ضا،
موجب رانت است و در اين هنگام ،بايد ميا تقاضاي موثر و مولد و تقاضاي رانتي يا غيرموثّر تفكيك كرد.
طبق گزارش بانك مركزي ،به مركز پژوهشهاي مجلس ،بهشييماره  ،33/235064يكي از مهمترين اقالم
جدول تخصيص منابع قرضالحسنه ،سرفصل ساير است كه در برخي سالها ،بيش از  %51تسهيالت را شامل شده
و بر اساس رانت اختصاص يافته است (مركز پژوهشها ،0337 ،ص  .)07يكي از موارد رانت ،اعطاي قرضالحسنه
به كاركنا بانكها بوده است كه سقف آ  ،حداقل  7برابر سقف ساير وامهاي قرضالحسنه و مدت بازپرداخت آ ،
 011تا  211ماه (در حالي كه براي ديگرا حداكثر  37ماه ا ست) و كارمزد آ  %0بود (در حالي كه براي ديگرا
 %4است) ،عالوه بر اين كه نياز به وثيقه نداشت .در گذشته ،در برخي سالها حدود نيمي از تسهيالت قرضالحسن ِه
برخي بانكها ،به كاركنا آنها اختصيياص يافته و اين نسييبت در برخي صييندوقها ،به  %73رسييده اسييت (ر.ک:
علويمنش .)0330 ،اين چالش ،آ قدر شديد شد كه بانك مركزي در سال  ،35طي بخشنامهاي به همه بانكها و
موسسات اعتباري ،پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به كارمندا آنها از محل سپردههاي قرضالحسنه سپردهگذارا
را ممنوع اعالم كرد .اعالم ممنوعيت صريح ،داللت دارد كه تف سير بانك مركزي از قوانين ،در رابطه با آزاديعمل
بانكها در تصرف در سپردههاي قرضالحسنه ،مخالف با تفسير بانكها بوده است.
نمودار زير حجم سپردهها و ت سهيالت قرضالح سنه ،از  0310تا آذر  0335را ن شا ميدهد كه بر طبق آ ،
درصد قابل توجهي از سپردههاي قرضالحسنه ،صرف پرداخت تسهيالت قرضالحسنه نشده است.
شكل : 4سپردههاي و تسهيالت قرضالحسنه 1130-1131

(مأخذ :بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي بانك مركزي تا 1133؛ گزيده آمارهاي اقتصادي بخو پولي و بانكي بانك مركزي بعد از )1133
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با استفاده از آمار بانك مركزي ،ميتوا گفت :بانكها ،بخشي زيادي از اين پول را به اهداف غيرقرضالحسنه
تخصيص دادهاند .اما اين گونه تخصيصها از نظر حقوقي چه حكمي دارد؟ كسي كه سپرده قرضالحسنه در بانك
ميگذارد ،هدف او برآورد نيازهاي نيازمندا ا ست و ق صد ندارد به بانك قرض دهد تا صرف منافع خود كند .بر
طبق قاعده العقود تابعه للق صود ،آنچه بر خالف نيّت سپردهگذارا شكل گرفته ،از نظر حقوقي انعقاد نمييابد و هر
عقدي كه بر مبناي آ منعقد شود ،باطل است .ماهيت عقد ،يك امر قصدي است و بدو آ  ،قابل تحقق نيست.
قصد ،جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به آ است .مقصود از قاعده «العقود تابعة للقصود» ،اين است كه
چو عقدها ،اعم مالي و غيرمالي ،معاوضي و غيرمعاوضي ،در حقيقت ،ربط و پيوند تعهدات و اعتباراتي است كه بين
موجب و قابل برقرار شده و اين معني ،امري نفساني و قصدي است .مادامي كه طرفين ،قصدِ عنوا عقد را ندارند،
عقد مورد نظر محقق نخواهد شد .تحقق اعتبارات متعاقدين ،اثباتاً و نفياً ،منوط به قصد و اراده طرفين ميباشد .براي
تحقق يك عمل حقوقي دو طرفه ،اراده انشايي يكي از دو طرف كافي نيست ،بلكه الزم است اراده هر دو طرف در
ايجاد عقد ،هماهنگي داشته باشد .اين هماهنگي زماني ميسر است كه آنچه يك طرف ،انشاءِ آ را قصد ميكند،
طرف ديگر نيز هما را قصد كند (مرادخاني و شمس .)0330 ،بنابراين ،اگر بانك با سپردههاي قرضالحسنه ،زمين
يا دارايي ديگري خريداري كرده است ،اين عقد بدو نيّت و رضايت سپردهگذارا بوده و باطل يا فضولي است.
نمودار ن سبت ت سهيالت قرضالح سنه ،به سپردههاي قرضالح سنه پسانداز ،ميزا انحراف قرضالح سنه از
اهداف سپردهگذارا را نشا ميدهد .در برخي سالها ،كمتر از نيمي از مانده سپردههاي قرضالحسنه ،كه با نيّت
قرضالحسنه به نيازمندا سپردهگذاري شده بود ،صرف پرداخت قرضالحسنه شده است.
شكل  :1نسبت تسهيالت قرضالحسنه به سپردههاي قرضالحسنة پسانداز

(مأخذ :همان)

منشأ انحراف در منابع قرضالحسنه ،تفسير ناصحيح و يا سؤاستفاده از اين قانو بانكداري بود .بنابر ماده  0آييننامه
اجرايي فصل دوم اين قانو  ،سپردههاي قرضالحسنه ،جزء منابع بانك محسوب ميشود و ماهيتي مشابه سرمايه بانك و
آورده سهامدارا دارد .تفسير بانكها از اين ماده ،اين بود كه سپردههاي قرضالحسنه ،جزء منابع بانك است .اما اين ماده
داللت بر مالكيت مطلقه بانك ندارد زيرا سييپردهگذارا  ،سييپرده خود را به تملك مطلقه بانك در نميآورند ،بلكه تملك
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بانك ،مشييروط به اعطاي تسييهيالت قرضالحسيينه به نيازمندا اسييت .در واقع سييپردهگذارا  ،بانك را نه دريافتكننده
قرضالحسنه ،بلكه واسطه اعطاي قرضالحسنه ميبينند .اين ارتكاز عرفي ،به صورت شرط ضمن عقد عمل ميكند .دكتر
كاتوزيا مينويسييد« :در برخي موارد ،عقل بهگونهاي آشييكار ،وجود شييرط را از لوازم عقد ميشييمارد و اين هما شييرط
ارتكازي است كه اساسا نيازي به ذكر آ در عقد نميباشد» (اسماعيلي توكليكيا .)0331 ،محقق داماد مينويسد« :منظور
از شرط ارتكازي آ دسته از شروط ضمني است كه در قرارداد تصريح نشده ،ولي قصد مشترک طرفين نسبت به آ محرز
با شد .شرط ارتكازي در حقوق كامنال ،شرط ضمني واقعي ناميده مي شود» (محقق داماد ،0311 ،ص  .)214بنابراين،
سپرده پسانداز ،م شروط به اعطاي ت سهيالت قرضالح سنه به نيازهاي داراي اولويت ا ست و مردم ،بانك را شخ صيت
حقوقي نيازمند تلقي نميكنند و قصيييد برآورد نياز او را ندارند .بنابراين ،مالكيت بانك ،مشييروط به اعطاي تسييهيالت
قرضالحسنه است و هر آنچه غير از آ انجام دهد ،برخالف شرط مذكور و باطل است.
ن سبت ت سهيالت قرضالح سنه به سپردههاي قرضالح سنه ،بايد نزديك به يك با شد زيرا انگيزه صاحبا سپرده
قرضالحسيينه كسييب اجر معنوي قرضالحسيينه اسييت .بانك بايد براي تحقق اراده سييپردهگذارا  ،همة سييپردههاي
قرضالح سنه را صرف ت سهيالت قرضالح سنه كند (عربمازار و كيقبادي .)0315 ،بهدليل غفلتي كه در اين زمينه انجام
گرفته ،بانكها منابع قرضالح سنه ،كه با هزينه نزديك به صفر تجهيز كردهاند را ،در سالهاي گذ شته گاهي بهجاي به
كارگيري در افزايش رفاه جامعه ،در راستاي فعاليتهاي سودآور يا پرداخت قرضالحسنه به كاركنا خود استفاده كردهاند.
اين مسئله ،در كنار قدرت خلق پول ،از مهمترين انگيزههاي افراد و نهادهاي مختلف جهت تأسيس بانك بوده است.
رويكرد قانون به اهداف سپردهگذاران
قانو  ،همواره از انگيزه صاحبا سپرده قرضالحسنه حمايت كرده است .قانو برنامه دوم توسعه ( ،)0363دولت را
مكلف ميكند كه تمام منابع سپردههاي قرضالحسنه را پس از كسر ذخاير قانوني ،در اختيار متقاضيا قرضالحسنه
قرار دهد .با توجه به اينكه هدف اصييلي اين قانو  ،رفاه حداكثري مردم و توسييعه حداكثري كشييور اسييت ،ميتوا

گفت :منظور ،تأمين نيازهاي متقاضييياني اسييت كه ضييروريترين نيازهاي شييخصييي و يا بيشييترين سييهم را در
بزرگكرد اقتصاد كشور دارند .برنامههاي توسعه ،قانو باالدستي محسوب شده همه نهادها موظف به تمكين در
برابر آنها ه ستند .در برنامه سوم تو سعه ( ،)0363نظام بانكي موظف شد كه پس از ك سر ذخاير قانوني و احتياطي،
 %61باقي را بهصيورت وام بدو بهره براي تهيه وسيايل توليد بپردازد .اين برنامه ،با تعيين اولويتهاي اقتصيادي و
موظف ساختن بانكها ،به تحقق آنها با صراحت از انحراف اين سپردهها بازميدارد .دولت در سال  ،0317مؤسسات
اعتباري را مكلف سياخت ،حداقل  %35منابع سيپردههاي پسانداز قرضالحسينه را پس از كسير سيپرده قانوني ،به
پرداخت تسهيالت قرضالحسنه اخت صاص دهند و هرگونه تسهيالت خارج از عقد قرضالحسنه ،از اين سپردهها را
ممنوع كرد .بنابراين ،قانو خألي براي ايجاد انحراف در سپردههاي قرضالحسنه و يا فرصتي براي تفسير ناصواب
قانو باقي نگذارده است .قانو برنامه پنجم ( ،)0313در گامي به جلو ،بانكها را موظف كرد تا اين منابع را صرفاً به
تسييهيالت قرضالحسيينه اختصيياص دهند .اين دسييتورالعملها را ميتوا به عنوا حكم حكومتي لحاظ كرد كه
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بانكها ،موظف به رعايت آ هستند و هرگونه تخلف از آ  ،بايد جبرا گردد.
اين قوانين با تأخير ،درباره قرضالحسنه پسانداز اجرا شد .اما خأل قانوني درباره قرضالح سنه جاري ،همچنا
باقي ماند و هيچ مقدار از آ  ،به تسييهيالت قرضالحسيينه اختصيياص داده نشييد .بخش مهم و قابل توجه منابع
قرضالحسنه ،سپردههاي قرضالحسنه جاري ا ست و بانكها به دليل خإل قانوني و قدرت و انحصاري خود ،هيچ
مقدار از اين منابع را به صورت قرضالحسنه وام نداده ،و از اين منابع ،سودهاي كال كسب ميكنند كه از آ تحت
عنوا «رانتي» كه به دليل خال قانوني به بانكها داده شده ،ياد مي شود .بانكها به ازاي سپردههاي قرضالحسنه
جاري ،به جز دسته چك ،خدمات ديگري ارائه نميدهند .در حالي كه در ساير ك شورها ،عمده تسهيالت و وامهاي
خرد و حسابهاي اعتباري خريد كاالي مشتريا  ،بر مبناي حساب جاري آنها است .بانكها خدمات وسيعي به ازاي
اين حساب به مشتريا خود ارائه ميدهند .در ايرا  ،همه سپردههاي جاري در اختيار بانكها قرار دارد و بانكها ،از
محل اين منابع ،كه با نرخ صييفر از مردم دريافت كردهاند ،سييودهاي باال كسييب كرده و هيچ مقدار از آ را
قرضالحسنه ندادهاند .بهصرفهبود سپردههاي قرضالحسنه جاري ،براي بانكها و عدم نظارت بر آ  ،به دليل خال
قانوني ،موجب شده تا برخي از بانكها اقدام به گشايش سپرده جاري ،بدو د سته چك براي م شتريا كنند تا از
مانده حساب جاري مشتريا در اين حساب استفاده كرده ،از آ سود حاصل كنند .در قانو وام ازدواج مجلس ،مقرر
شد اندكي از اين سپردهها ،به صورت قرضالح سنه در جهت نيازهاي ضروري ،از جمله ازدواج وام داده شود و از
محل آ  ،وام ازدواج به  01ميليو توما افزايش يابد .بانكها در مخالفت اسييتدالل ميكردند كه سييپردههاي
قرضالحسيينه جاري ،به دليل عدم پايداري ،قابل وامداد نيسييتند .در حالي كه خود از اين منابع در جهات ديگر
استفاده ميكنند .در شرايط فعلي ،حجم قابل توجهي از اين سپردهها در راستاي اعطاي تسهيالت غيرقرضالحسنه
و سرمايهگذاريهاي بانك مورد استفاده قرار گرفته و منافع آ  ،نصيب بانك و سهامدارا مي شود .استدالل ديگر
بانكها اين ا ست كه قصد صاحبا سپرده جاري ،پرداخت قرضالحسنه ني ست .بنابراين ،تخصيص اين منابع ،به
صورت قرضالح سنه ا شكال شرعي دارد .در حالي كه هدف ا صلي سپردهگذارا در ح ساب جاري ،م شاركت در
پرداخت تسييهيالت مبادلهاي ،مشيياركتي و يا سييرمايهگذاري ،كه سييود آ براي بانك اسييت ،نبوده اسييت .اگر
سپردهگذارا قدرت انتخاب داشته باشند ،اكثر آنها تأمين نيازهاي ضروري مردم ،يا بخش توليد را به سودآوري بانك
ترجيح خواهند داد .ا ستدالل ديگر اينكه دولت نميتواند براي بانكهاي بخش خ صو صي ،كه يك بنگاه اقت صادي
محسوب ميشوند ،تصميمگيري كند .در حالي كه نميتوا كشوري را يافت كه بانكها امكا دريافت سپرده با نرخ
صفر ،به صورت قرضالحسنه دارند اما حاكميت نميتواند براي م صارف آ تعيين تكليف كند .استدالل ديگر اين
اسييت كه بانكها ،با تنگناي مالي و هزينههاي سيينگين مواجه هسييتند و تنها راه ادامه حيات آنها ،سييپردههاي
قرضالح سنه جاري ا ست .بنابراين ،اين منابع نبايد محل تأمين قرضالح سنه به نيازهاي مردم با شد .در حالي كه
تنگناي مالي و هزينههاي سنگين بانكها ،تاحدي به دليل ناكارآمدي در مديريت بانكي و ري سكهاي زيادي است
كه عمدتاً خود بانكها متحمل شيدند .به عالوه ،در كشيورهاي پيشيرفته ،سيود بانكها از اعطاي تسيهيالت ،از
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سپردههاي جاري ،حداكثر  6تا  1درصد است .اما در ايرا  ،بانكها اين سپردهها را با نرخ صفر از مشتريا دريافت
كرده و با نرخهاي باالي  24درصد به مردم وام ميدهند .اين سود يك رانت بزرگ است.
براي جلوگيري از تخ صيص غيربهينه منابع قرضالح سنه ،ميتوا سپردههاي قرضالح سنه را از طريق عقد
وكالت و بر اساس اولويتهاي اقتصادي تجهيز كرد .اين اقدام ،به كاهش نرخ سود انواع تسهيالت كمك ميكند
زيرا حجم بيشتري از نيازهاي جامعه ،از طريق قرضالحسنه تأمين شده ،تقاضاي ديگر ت سهيالت كاهش مييابد.
اين امر ،موجب تقويت انگيزه سپردهگذارا شد كه ممكن ا ست وجوه ديگري مانند وقف ،وصيت ،خيرات ،هداياي
نقدي و  ...را به صييورت قرضالحسيينه در بانك قرار دهند .ممكن اسييت برخي از ايشييا  ،مال خود را وقف
قرضالحسنه ،به نيازمندا از طريق نظام بانكي كنند ،تا براي ابد در اين راه به كار رود.
وجود نرخ بهره منفي براي سپردههاي قرضالحسنه

حكم عقل اين است كه اگر وامگيرنده ،ميتواند هم اصل دين را ادا كند و هم احسا قرضدهنده را جبرا كند ،بايد چنين
كند .آيه شريفه «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسا ِ إِالَّ الْإِحْسا ُ» (رحما  ،)71 :در تاييد اين حكم عقل است .احسا به اين معنا است كه
خوبي با خوبيِ بيشتر ،جبرا شود (طباطبائي0406 ،ق ،ج ،02ص .)466بسياري از مفسرا  ،اح سا را به معناي زيادت و
تفضل گرفتهاند (فيض كاشاني0405 ،ق ،ج ،3ص  052طبرسي ،0366 ،ج ،2ص  314مكارم شيرازي ،0364 ،ج ،00ص
 .)371تأكيد عقل ،اين است كه پاداش احسا در صورت امكا  ،برتر از احسا باشد .آيه شريفه«لِلَّذِينَ أَحْ َسنُوا الْحُسْنى َو
زِيادَه» (يونس )27 :و آيه شريفة «اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها» (نساء )17 :در تأييد اين حكم عقل است .روايتي از
امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بر اين امر داللت دارد (طباطبائي0406 ،ق ،ج ،5ص  .)44از نظر شرع مقدس ،از يك سو،
م ستحب ا ست كه فرد مؤمن ايثار كرده ،از منافع پول نقد و كاالي حال بگذرد و به ديگرا قرض دهد .از سوي ديگر،
مستحب است كه اگر از كسي قرض گرفت ،زياده بدهد .پرداخت مازاد بر قرض مستحب است .اين استحباب ،داللت بر
وجود مصالح ذاتي دارد .پرداخت مازاد گرچه مستحب است ،اما اگر الزام يابد ،حرام ميشود.
ديگر حكم عقل اين ا ست كه در قرض ،مال بالفعل به مال بالقوه تبديل مي شود .قرضدهنده ،ميتواند بابت
تفاوت ارزش اين دو ،مبلغي دريافت دارد .بر همين اسيياس ،بين نقد و نسيييه ،تفاوت اسييت .در قرض ،مال قرض
داده شده ،مانند مال محبوس است و حبس در ارزش مال تاثير دارد .چنا كه ارزش مالي ،كه از گمرک خارج شده و
مالي كه از آ خارج ن شده ،متفاوت ا ست .اگر ك سي مال حبس يا ضبط شده را با مال آزاد مبادله كند ،ميتواند
اضيافهاي دريافت دارد .اگر گفته شيود كه «من عليه الغرم له الغنم» ،در پاسيخ ميتوا گفت :دِين نيز در معرض
ريسك است چو امكا تخلف در تعهد است و اگر ارزش منافع قرض ،بيش از ارزش ضمانت قرضگيرنده براي
طلبكار باشد ،دريافت مازاد عادالنه صحيح است (ر.ک :مطهري ،0365 ،ص .)013
ممكن است گفته شود كه در قرض ،پول از تملك فرد خارج مي شود و او مالك دِين ميگردد .اين يك امر اعتباري است و
امر اعتباري قابل افزايش نيسييت (هما  ،ص )46بنابراين ،هر نوع الزامي حرام اسييت .اما از نظر عقلي (بدو لحاظ حكم شييرع) و
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ميتوا در ضمن عقد قرض شرط كرد كه در حالت رونق و ايجاد نفع ،پاداشي به قرضدهنده تعلق گيرد .استحباب اعطاي پاداش
به قرضدهنده ،بر اين حكم عقل تاكيد دارد .قرضهاي مصرفي ،نوعاً سودي براي قرضگيرنده نميآورد ،اما قرضهاي توليدي
كه با سود همراه است ،مصداق اين حكم واقع ميشود .اما آيا قرضدهنده ميتواند اين پاداش را شرط كند؟ ميتوا در ضمن هر
عقد ،هر امري را كه مخالف عقل و دين و مصالح فرد و جامعه نباشد ،شرط نمود .در شرايطي كه حذف يكباره بهرهِ سرمايهگذاري
مولد ،به اقتصاد آسيب ميرساند ،شرط بهره در وام سرمايهگذاري (مشروط به تعديل آ در رونق و ركود ،و سوق تدريجي آ به
سوي نرخ تعادلي) ،از مصاديق اين مخالفت شمرده نميشود.
در حالي كه نظام بانكي ،نه تنها به حكم ا ستحبابِ پرداخت مازاد به سپردهگذارا قرضالح سنه عمل نكرده،
بلكه هر ساله از قدرت خريد آنا كاسته و به قرضگيرندگا منتقل ساخته است .نظام بانكي ،بر خالف حكم شارع
مقدس ،كه تاكيد ميكند قرضگيرنده به قرضدهنده پاداش دهد ،از جيب قرضدهنده ،به قرضگيرنده پاداش
ميپردازد بدو اينكه قرضدهنده به اين امر را ضي با شد .از چالشهاي نظام قرضالح سنه ،كاهش شديد ارزش
سپردههاي قرضالحسنه ،در شرايط تورمي شديد است .در سالهاي پس از انقالب ،نرخ باالي تورم ،موجب كاهش
دارايي واقعي سييپردهگذارا شييده اسييت (عربمازار و كيقبادي .)0315 ،به واسييطه ميانگين تورم ،نزديك به 21
در صدي در دهههاي پس از انقالب ،كه ن سبت به اكثر ك شورهاي جها باالتر ا ست ،ساالنه  %21قدرت خريد
پساندازكنندگا كاهش يافته ،به جيب بانكها و دريافتكنندگا تسهيالت رفته است.
جدول نرخ تورم سالهاي پس از انقالب
سال

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

سال

نرخ تورم

0356

01

0361

2126

0313

0522

0351

0024

0360

2424

0314

0124

0353

2325

0362

2223

0315

0023

0371

2221

0363

3522

0317

0124

0370

0322

0364

4324

0316

2524

0372

0421

0365

2322

0311

0121

0373

0124

0367

0623

0313

0224

0374

723

0366

0120

0331

2025

0375

2326

0361

2120

0330

3125

0377

2626

0363

0227

0332

3426

0376

2123

0311

0024

0333

0527

0371

0624

0310

0521

0334

0023

0373

3

0312

0527

0335

3

(منبع :آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)
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اگر نرخ تورم در سالهاي پس از انقالب ،به طور متوسط  %21بوده ،نرخ واقعي بهره پسانداز قرضالحسنه ،به
طور متوسط  -%21بوده است .در حالي كه توده مردم بر اين باورند كه نرخ بهره پسانداز قرضالحسنه صفر ا ست.
و از نرخ واقعي آ آگاه نيستند .غافل نگاهداشتن مردم از نرخهاي واقعي ،نوعي فريب است .آنچه در علم اقت صاد و
سياستگذاريهاي اقتصادي مورد توجه است ،نرخهاي واقعي است نه نرخهاي اسمي .چنانكه امروز قدرت خريد
پول مورد توجه است ،نه ارزش اسمي آ  .بنابراين ،مسئله جديدي در فقه و شرع مطرف ميشود و آ اينكه اگر نرخ
بهره مثبت ،در قرضالح سنه حرام ا ست چو موجب انتقال مال از قرضگيرنده به قرضدهنده مي شود ،آيا نرخ
بهره منفي ،كه موجب انتقال مال از قرضدهنده به قرضگيرنده مي شود ،نيز حرام ا ست؟ آيا ميتوا گفت :اولي
ظالمانه و دومي غيرظالمانه ا ست؟ به نظر مير سد ،در شرايط تورم شديد ،حالت دوم نيز ظالمانه ا ست و ميتوا
حكم حرمت بر آ بار كرد .به عنوا نمونه ،اگر نرخ تورم ساالنه  %21باشد ،پساندازكنندهاي كه يك ميليو توما
در بانك ميگذارد ،در سال اول دويستهزار توما ارزش پولش را از دست ميدهد .در حالي كه اگر كاال ميخريد،
دوي ستهزار توما روي قيمت آ ميآمد يعني او چهار صد توما خ سارت و عدم نفع دا شته ا ست .حال اگر او
سرمايهاش را دو سال در بانك به عنوا قرضالحسنه بگذارد ،حدود سيصد و پنجاه هزارتوما  ،از قدرت خريد خود
را از د ست ميدهد و خسارت مذكور به هفت صدهزار توما مير سد .در سال سوم ،قدرت خريد او نزديك به نيم
ميليو كاهش مييابد و خسارت مذكور ،به يك ميليو نزديك ميشود .در سال چهارم ،اين رقم به هشتصد هزار
و در سال پنجم به يك ميليو ميرسد .ارزش واقعي يك ميليو توما  ،پس از ده سال تقريباً به صدهزار توما و
خ سارت مذكور ،به يك ميليو و ه شت صد هزار توما مير سد .حال بايد ديد كه مجموع سپردهگذارا پسانداز
قرضالحسنه ،در طي  41سال پس از انقالب ،چه ميزا قدرت خريد خود را از دست دادهاند .ميتوا بر اساس آمار
محا سبه كرد كه در  41سال گذ شته ،چه حجم از پول به صورت قرضالحسنه ،در بانكهاي ك شور سپردهگذاري
شده است .اين رقم ،اگر در  %21ضرب شود ،حاصل آ  ،ميزا انتقال پول از جيب سپردهگذارا به جيب بانك و
دريافتكنندگا ت سهيالت را ن شا ميدهد .در واقع ،نظام بانكداري تحت نام قرضالح سنه ،جابجايي عظيمي در
اموال مردم انجام داده ا ست .وقتي مردم اين م سئله را دريابند ،از سپردهگذاري قرضالح سنه خودداري ميكنند
(عربمازار و كيقبادي .)0315 ،به عنوا نمونه ،اگر در سال  ،0331حجم سپردههاي قرضالح سنه پسانداز 011
هزار ميليارد توما و تورم  %41بوده باشد ،در پايا سال 41 ،هزارميليارد توما از قدرت خريد اين سپردهها كاسته
شده است و خسارتي بسيار سنگين و ظالمانه براي سپردهگذارا است.
در و ضعيت تورمي شديد ،اگر در بازپرداخت سپردهها ،قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد ،سپردهگذرا  ،با
خسييارتهاي فراوا مواجه ميشييوند .در نتيجه ،پسانداز ،سييرمايهگذاري ،توليد و رفاه عمومي كاهش مييابد و
بهكارگيري غيركارآمد پساندازها را به دنبال دارد .اين امر خود سبب تشديد تورم مي شود (يو سفي .)0313 ،عدالت
اقت ضا ميكند كه در شرايط تورمي شديد ،به دليل كاهش ارزش پول ،پرداختهاي مدتدار ،با جبرا قدرت خريد
پول همراه با شد .مهريه خانمي كه پنجاه سال قبل  01هزار توما تعيين شده ،قدرت خريد آ مبلغ در آ سال،
معادل يك منزل بود .اما امروزه معادل كليد منزل است (ر.ک :شعباني ،0373 ،ص .)031-011
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لزوم نرخ بهره واقعي صفر براي سپردههاي قرضالحسنه
با توجه به تاكيد اسالم ،بر جبرا احسا قرضدهندگا  ،به ويژه در قرضهاي توليدي ،كه با سود بسيار همراه است،
آيا ميتوا به جاي اعطاي مازاد و پاداش به سپردهگذارا قرضالحسنه ،بخشي از مال آنا را به آنا بازنگرداند و در

شرايط تورمي ،كه از ارزش واقعي سپرده آنا كا سته مي شود ،اين كاهش ارزش را جبرا نكرد؟ آيا ك سي كه صد
ميليو قرضالحسنه دريافت ميدارد ،ميتواند بعد از ده سال ،يكدهم ارزش واقعي پول را به صاحب پول بازگرداند؟
در پا سخ به اين م سئله ،ميتوا به عرف مراجعه كرد .عرف اهميت و جايگاه بيبديلي در ا ستنباط احكام
شرعي دارد ،و در ت شخيص مفاهيم و م صاديق ب سياري از مو ضوعات ،چارهاي جز رجوع به عرف ني ست .امام
خمينى(ره) مىفرمايد :از جمله شرايط اجتهاد ،انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات عرفي است هما عرفي
كه محاورات قرآ و سنّت بر طبق آ صورت گرفته است .شرط اجتهاد ،دوري جستن از خلط دقايق علوم عقلي
با معاني عرفي عادي است .براي برخي از دلمشغوال ِ دقايق علوم ،حتي اصول فقه اين مشكل زياد پيش ميآيد
كه معاني عرفي بازاري و رايج ،ميا اهل لغت را كه بناي قرآ و سنت بر آ است ،بادقتهايي كه خارج از فهم
عرف ميبا شد ،به هم ميآميزند (مو سوي خميني ،0315 ،ص  .)36-37برخي بر اين باورند كه عرف صرفاً در
تشخيص موضوعات مؤثر بوده ،دست آ به دامن احكام نميرسد در حالي كه مالحظه آيات و روايات و بررسي
احكام شرعي ،به ويژه در معامالت ن شا ميدهد كه شارع مقدس ،در جعل احكام نيز معيارهاي عرفي را مورد
توجه قرار داده است .وجود احكام امضائيه در مجموعه احكام شرعي ،مؤيد اين ادعا است .اين ،تسهيل بر بندگا
اسييت كه خداوند برخي از روشهاي عقال را امضييا كرده ،آ را جزئي از احكام خود قرار داده اسييت (عابديا ،
 .)0310در جريا ا ستنباط حكم شرعي ،سه عنوا ا صلي عبارتند از :حكم ،مو ضوع و م صداق .حكم را فقيه به
مدد نصوص استنباط ميكند .موضوع و حدود حكم را فقيه ،بايد از لسا روايات ،يا با تكيه بر قول اهل لغت و يا
عرف م شخص كند .تعيين م صاديق ،وظيفه فقيه ني ست ،بلكه بر عهدة مكلف و عرف يا متخ ص صا فن ا ست.
بنابراين ،از سه شبهه حكميه ،مفهوميه و مصداقيه ،مرجع اولي شرع و مرجع دو قسم اخير ،در اكثر موارد ،عرف
ميباشد (هما ) .شهيد اول ميگويد« :تغيير احكام با تغيير عرف جايز ميباشد» (شهيد اول ،بيتا ،ج ،0ص -050
 .)052اي شا ميگويد« :اگر توهينها به ح سب مناطق ،مختلف با شد در تعزير ،عرف هر منطقه مورد مالحظه
قرار ميگيرد» (هما  ،ج ،2ص  .)044در متو ديني ،تعيين مصاديق و تطبيق موضوعات و مفاهيم بر مصاديق و
تشخيص افراد ،انواع و اصناف هر موضوع ،به عرف واگذار شده است .بنابراين ،براى احراز حكم قانو  ،دادگاه در
مقام تطبيق مفهوم و عنوا با واقعة انجاميافته در خارج ،گريزى از مراجعه به عرف ندارد .چنا كه در باب قتل،
در مواردى كه قاتل عمداً كارى را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد ،گرچه قصد كشتن را نداشته باشد ،دادگاه براى
ت شخيص و احراز نوعاً ك شندهبود و تطبيق آ با قتلى كه واقع شده ،ناچار به مراجعه به عرف بوده ،بدو اين
مراجعه ،قادر به صدور حكم نخواهد بود (جبار گلباغي ماسوله ،0361 ،ص .)204-216
حال اين سؤال مطرف ا ست كه نظر عرف ،در بارة كاهش ارزش پول قرضداده شده چي ست؟ آيا عرف ارزش
واقعي و قدرت خريد را در نظر ميگيرد؟ آيا عرف ،قائل به لزوم جبرا كاهش ارزش پول ،در همه حاالت تورم و يا
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در تورم شديد ا ست؟ مردم در برابر كاهش ارزش پول واكنش ن شا ميدهند .مردم وقتي انتظار دارند كه تورم و
كاهش ارزش پول ادامه يابد ،خريدهاي آيندة خود را زودتر انجام خواهند داد ،تا از ضرر و زيا كاهش ارزش پول در
اما باشند .افراد ،هنگام تورم و كاهش قدرت خريد پول ،آمادگي كمتري براي پرداخت قرض دارند .اگر ارزش پول
كاهش يابد ،عرف ،زماني مديو را بريءالذمه مي شمارد كه در اداي دين ،ارزش حقيقي و ارزش مبادلهاي واقعي
پول را مالک قرار دهد و آ را به دائن بپردازد .در غير اين صورت ،اگر مديو  ،تنها ارزش ا سمي را پرداخت كند،
عرف او را بريءالذمه نميداند .اين امر ،در عرف دنيا در بارة سپردههاي بانكي و ساير پرداختهاي پولي مالي نيز
مورد توجه است (مكارم شيرازي 0367 ،الف ،ص  0367 642ب ،ص  .)070البته واكنش عرف و عقال ،در مواجهه
با انواع مختلف تورم و كاهش ارزش پول ،متفاوت است و نظرية جبرا  ،به طور مطلق مورد پذيرش نيست .معموالً
در تورمهاي اندک ،كاهش ارزش پول به اندازهاي است كه عرف ،مديو را با پراخت ارزش اسمي پول ،بريءالذمه
ميداند ،ولي در تورم شديد ،عرف ،پرداخت ارزش اسمي را كافي نميداند و مقدار پول قرضگرفته شده و مقدار پول
بازپرداختشده را دو مقدار متفاوت از هم ميبيند (عباسي حسينآبادي و وليزاده.)0316 ،
عدم جبرا كاهش ارزش پول ،در مبادالت مدتدار ،با اصييل عدم ظلم ،كه بر همه معامالت حاكم اسييت،
مغايرت دارد و قدرت خريد ،تنها معيار براي اجراي عدالت در معامالت مدتدار ا ست (مو سايي ،0366 ،ص -013
 .)027آيتاهلل مكارم شيرازي مينويسد:
مسئلة تورم در عصر ما با اين شدت و وسعت كه زائيده پولهاي كاغذي است ،هرگاه در عرف عام به
ر سميت شناخته شود ،جبران كاهو ارزش پول ،ربا نخواهد بود .همان طور كه برخي ك شورهاي
خارجي ،نسبت به سپردههاي بانكي ،هم نرخ تورم را محاسبه ميكنند و هم سود را .در چنين شرايطي
محاسبه نرخ تورم ربا نيست (مكارم شيرازي 1136 ،ب ،ص .)161

آيتاهلل بجنوردي مينويسد:
در نظريه جبران كاهو ارزش پول ،به اسكناس ،به قدرت خريد نگريسته ميشود ،نه صرفا به ارزش
ا سمي .بنابراين ،قرض ا سكناس ،تمليك مقداري معين از قدرت خريد ا ست كه به ازاي آن ،همان
مقدار بايد برگردانده شود و اين ،رباخواري محسوب نميشود؛ زيرا در چنين قراردادي منفعتي حاصل
نشده است تا مصداق ربا شود .اگر مقترض در زمان تأديه بدهي ،همان تعداد اسكناس دريافتي كه
در اثر تورم ،ارزش آن كاهو يافته ا ست را به مقرض بپردازد ،كمتر از آنچه دريافت كرده ،پرداخته
ا ست و ذمهاش بري نخواهد شد و مقرض زيان خواهد ديد و ا صل م سّ لم عقالييِ ت ساوي عو ضين،
رعايت نخواهد شد (موسوي بجنوردي.)1134 ،

اگر در بازپرداخت سپردهها ،قدرت خريد حقيقي آنها معيار قرار گيرد ،پساندازها و سپردهها ،سرمايهگذاريها و توليد،
فزوني مييابد ،سود واقعي سپردهگذارا مثبت ،و تورم كنترل مي شود رفاه عمومي بهبود مييابد و سرانجام ،جامعه
به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي ،پيش ميرود (يوسفي .)0313 ،جبرا كاهش قدرت خريد
سپردهها ،از طريق بهكاربرد شاخصبندي در قراردادهاي وام ،فضاي مطمئن براي فعاليت اقتصادي ايجاد ميكند
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(فينچ .)0357 ،اگر كاهش قدرت خريد سييپردهها جبرا شييود و اعتماد مردم به بانكها افزايش يابد ،سييهم
قرضالح سنه افزايش مييابد .ميتوا از ابزارهاي ديگري نيز مانند اوراق صكوک قرضالح سنه و اوراق صكوک
وقف ،با رويكرد قرضالحسنه و اوراق هدايا و وصايا با رويكرد قرضالحسنه و ساير اوراق صكوک از اين نوع استفاده
كرد .افراد در رابطه با قرضالح سنه ،به د ستههاي مختلف تق سيم مي شوند :برخي قرضالح سنه نميدهد .برخي
آمادگي دارند كه بخ شي از سرماية خود را قرضالح سنه دهند .برخي حا ضرند بخ شي از سود سرمايه خود را
قرضالحسيينه دهند .برخي آمادگي دارند كه پول اختصيياصداده به قرضالحسيينه را به نفع خود قرضالحسيينه
سرمايهگذاري ،بدو ريسك نمايند .برخي در صورت جبرا تورم ،قرضالحسنه ميپردازند .برخي حاضرند به صورت
تعويق دريافت سود ،به اين امر كمك كنند .يك سازوكار براي جلب مشاركت در قرضالحسنه ،پس از جبرا تورم،
اين است كه از صاحبا سپرده اجازه گرفته شود كه قرضالحسنه آنا  ،در سرمايهگذاريهاي بدو ريسك استفاده
شود و سود حاصل از اين سرمايهگذاري ،صرف قرضالحسنه شود (توحيدينيا.)0330 ،
براي جبرا كاهش ارزش سپردههاي بانكي ،روش شاخصبندي پيشنهاد شده است كه چنانكه مجلس شوراي
ا سالمي در  0367ماده واحدهاي به تصويب ر ساند كه بر ا ساس آ  ،چنانچه مهريه وجه رايج با شد ،طبق شاخص
قيمتها بازپرداخت شود .بنابراين ،در صورت وجود تورم ناشي از انتشار بيرويه پول ،بايد كاهش ارزش پول مطابق
نرخ تورم رسييمي از سييوي بانك مركزي جبرا شييود (مصييباحي ،0360 ،ص  35باطني ،0366 ،ص  .)45مازاد
پرداختي ازطريق شاخصبندي ،م شمول تعريف ربا ني ست زيرا ربا مبلغ زيادتي ا ست كه از قبل تعيين شده ا ست.
حال آنكه مازادِ حاصل از شاخصبندي ،رقمي متغير است كه متناسب با روند شاخص كاالها و خدمات مصرفي به
هنگام ا ستردادِ سپردههاي دريافتي ،مالک عمل قرار ميگيرد .پي شتر ،مابه التفاوت سود پرداختي به سپردهگذارا
سرمايهگذاري ،با تصويب مجمع عمومي بانكها ،از محل منابع بانكهاي كشور قابل تأمين بود .اكنو  ،مابهالتفاوت
ارزش اسمي و واقعي سپردههاي قرضالحسنه ،به هنگام استرداد ،متناسب با شاخص كاالها و خدمات مصرفي نيز
از اين محل قابل تأمين خواهد بود (هدايتي .)0365 ،البته در نهايت ،دريافتكننده قرض ،مسييؤل جبرا كاهش
ارزش پولي كه قرض گرفته ا ست (عبدي ،0373 ،ص  .)61ايراد مي شود كه قرضگيرنده ،در كاهش ارزش پول
مقصر نيست و از اركا مسئوليت مدني ،وجود رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيا بار است و در قرض ،آنچه موجب
كاهش ارزش پول شده است ،نه فعل قرضگيرنده ،بلكه عوامل اقتصادي است كه از تحت اختيار قرضگيرنده خارج
بوده است (قليچ .)0335 ،اما در اينجا مسئله ،خسارت صِرف نيست ،بلكه انتقال قدرت خريد از جيب قرضدهنده به
قرضگيرنده مطرف است .اكنو دارايي يك فرد در جيب ديگري است و به مال او اضافه شده ،او اگر آ را بازگرداند،
خسارتي متوجه او نميشود.
برخي فقها در باب وفا به دين ،قدرت خريد روز قرض را مالک قرار ميدهند ،نه ارزش اسمي آ را زيرا در اين
صورت مثليّت تحقق نمييابد .بنابراين ،مسئله جبرا كاهش قدرت خريد پول ،ناشي از تورم ،از قبيل جبرا خسارت
نا شي از ا ستهالک ا ست كه غيرقابل اجتناب ا ست (ر.ک :ح سيني به شتي ،0373 ،ص  .)73نظر آيتاهلل نوري
همداني در باب ديو  ،جنايات و ضمانات ،توجه به قدرت خريد است .آيتاهلل مشكيني در باره ديو پولي ،در زما
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كاهش شديد قدرت خريد ميفرمايند :بايد قدرت خريد پول را با قيمت طال يا مزد كارگر تعيين كنند .آيتاهلل گرامي،
در زما تورم شديد مصالحه را الزم ميدانند .آيتاهلل بهجت ،در صورت تنزل فاحش ،حكم به لزوم جبرا كاهش
ارزش پول داده و در عين حال ،مصالحه را الزم مي شمارند .آيتاهلل موسوي اردبيلي ،احتياط را در مصالحه و جلب
رضايت داين دانسته و در غير اين صورت ،جبرا قدرت خريد را الزم دانستهاند .از نظر آيتاهلل صالحي مازندراني ،در
صورت كاهش فاحش ارزش پول ،بدهكار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد ،تمام دين خود را ادا نكرده و مسئله اجحاف
و ضرر مطرف مي شود و بايد مصالحه كنند .از نظر آيتاهلل صافي گلپايگاني ،تمام اعتبار و ماليت اسكناس به قدرت
خريد است و مقصود باالصاله از آ  ،خريد و تملك اشيا است .بنابراين ،نقصا ماليت آ  ،مانند نقصا كاال است.
آيتاهلل سبحاني ،براي جلوگيري از ضرر كاهش ارزش پول ،ميفرمايد :هنگام قرض ،ارزش پول بر حسب يك كاال
معين شود و شرط گردد كه اين قدرت خريد ،هنگام بازپرداخت رعايت گردد .چنين شرطي ربا ني ست زيرا شرط
افزايش نيست .آيتاهلل صانعي نيز چنين نظري دارد (يوسفي.)0311 ،
لزوم جبران خسارتهاي سپردهگذاران پيشين
اگر ثابت شود كه در صورت تورم شديد و كاهش قدرت خريدِ سپردههاي قرضالحسنه ،ميبايد اين كاهش را جبرا

كرد ،آيا اين حق براي ك ساني كه در گذ شته سپردهگذاري كردهاند ،نيز ثابت ا ست ،يا اين حكم تنها براي ك ساني
است كه اكنو سپردهگذار محسوب مي شوند و عطف به ما سبق نمي شود؟ اگر عطف به ماسبق مي شود ،جبرا
خسارات سپردهگذاراني كه در طول دهههاي گذشته ،بخش عمدهاي از قدرت خريد خود را از دست دادهاند چگونه
است؟ از نظر اسالم ،حق قديم هرگز باطل نميشود .شهيد مطهري مينويسد:
يكي از خلفا قسمتي از اموال عمومي را به ملكيت خويشاوندان و نزديكانو درآورد .وقتي حضرت امير(ع) امور
را به د ست گرفت از او خوا ستند عطف به ما سبق نكند و كاري به گذ شته ندا شته با شد و كو شو خود را
معطوف به حوادثي سازد كه از اين به بعد در زمان خالفت خودش پيو ميآيد .ح ضرت(ع) پا سخ داد :هيچ
چيز نميتواند حق سابق را باطل سازد «الحق القديم اليبطله شيء» و اگر با آن اموال براي خود همسر گرفته و
يا كنيزكان خريده باشند ،باز هم آن را به بيتالمال بر ميگردانم (مطهري ،1135 ،ج ،16ص .)213

طبق اين فرمايش ،حق صاحبا سپردههاي قرضالح سنه ،هرگز زائل نمي شود و نظام بانكي موظف ا ست تمامي
خسارات آنا را جبرا كند .امام(ع) به مردم ميفرمود« :مبادا عدهاي از شما كه در باتالق دنيا فرو رفتهاند و زمينها را
تصاحب كرده و نهرها شكافته و بر اسبها تاخته و كنيزكا زيباروي و باريكاندام برگزيدهاند ،آنگاه كه از تصرفاتشا
جلوگيري و آنا را به پذيرش حقوق خود شا وادار كردم ،فرياد برآوردند كه پ سر ابيطالب ما را از حقوقما محروم
نمود» (نهجالبالغه ،خطبه  .)05اين فرمايش نيز داللت دارد كه همه اموال به ناحق منتقل شده ،بايد به صاحبان شا
بازگردانده شود .بنابراين ميبايد آنچه از طريق كاهش قدرت خريد سپردههاي قرضالحسنه از جيب سپردهگذارا رفته
بايد بازگردانده شود ،اما پيچيدگي و گستردگي فعاليتهاي بانكي ،از جمله در رابطه با پرداختهاي قرضالحسنه ،آ قدر
زياد است كه نظام قانوني و قانونگذاري كشور ،مهارت و ابزار الزم براي جبرا خسارتهاي پديدآمده را ندارد.
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ديگر انحرافات نظام قرضالحسنه
سپردههاي قرضالح سنه ،كه ميتواند يكي از بازوهاي مهم نظام بانكي و اقت صاد با شد ،با انحرافات ديگري همراه
شد كه ناشي از واكنش مديرا براي حفظ بانكهاي خود ،در شرايط دشوار اقتصاد بود .نتيجه آ  ،كاهش تدريجي

سهم اين سپردهها از كل سپردهها ،از  %25در سال 73به  %01در ارديبهشت  13و  %5/5در شهريور  33بود (بانك
مركزي ،برگزيده آمارهاي اقتصادي) .اين نسبت ،در سال  %25 ،73بود.
 يك چالش نظام قرضالحسنه ،كارمزد تسهيالت قرضالحسنه ا ست كه بيشتر از هزينه ارائه خدمات بانكياست و به صورت درصدي از وام (بين  2/5تا  )%4در نظر گرفته ميشود و تفاوتي با ربا ندارد.
 يكي ديگر از انحرافات ،اشتراط مسدودكرد سپرده است .برخي صندوقهاي قرضالحسنه و برخي بانكها،شرط اعطاي وام قرضالحسنه را افتتاف حساب پسانداز قرضالحسنه و ذخيره سازي مبلغي به عنوا حداقل در آ
حساب ميدانند .برخي ،موجودي سپرده را تا تسويه حساب كامل وام مسدود ميكنند .در حالي كه اشتراط هر نوع
زياده در قرارداد قرض ،ربا محسوب ميشود و هيچ يك از سپردهگذارا چنين هدفي را دنبال نميكنند.
 انحراف ديگر ،اعطاي ت سهيالت غير قرضالح سنه ا ست :برخي صندوقهاي قرضالح سنه ،از طريقعقود فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليك ،جعاله و  ...اعطاي تسهيالت كرده ،سودهاي  22درصدي و بيشتر
دريافت ميكنند .برخي نيز با ا ستفاده از منابع مذكور ،اقدام به خريد و ساختو ساز ميكنند ،يا مبالغ بزرگي در
اختيار افراد معدودي قرار ميدهند.
چالش ديگر نظام قرضالحسنه ،قرعهكشي است .برخي فقها ،عقد قرض به شرط همراهشد قرضالحسنه با شركت
در قرعهكشي و دريافت امتياز ،متناسب با مبلغ و مدت سپرده قرض را شبيه بختآزمايي ميدانند .جوايز ميلياردي ،موجب
استحاله فرهنگ قرآني قرضالحسنه و جابجايي سپردهها ،بين بانكها براي شركت در قرعهكشي شده است (موسويا ،
 ،0311ص  .)53در پايا مهلت سييپردهپذيري براي هر قرعهكشييي ،حجم سييپردههاي قرضالحسيينه افزايش مييابد و
بيدرنگ پس از پايا قرعهك شي ،سپردهگذارا منابع خود را به بانك ديگر انتقال ميدهند .در نتيجه ،ثبات اين سپردهها،
به شدت كاهش يافته و برنامهريزي براي استفاده از آنها مشكل شده است (عربمازار و كيقبادي.)0315 ،
چالش ديگر ،خلق پول تو سط برخي صندوقها ا ست .در حالي كه مطابق ماده  01مقررات تا سيس و نحوه
فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي ،افتتاف حساب ديداري و حسابهاي ديگري ،كه وجوه آ با چك و يا و سائل
مشابه قابل نقلوانتقال ميبا شد ،تو سط مؤ سسات اعتباري ممنوع ا ست .از جهت تئوريك ،مؤ س سهاي كه از حفظ
ذخيره قانوني معاف با شد ،ميتواند تا بينهايت اقدام به خلق پول كند .تخلف ديگر ،عدم رعايت سقف ت سهيالت
ا ست .وجود ذخاير قانوني و احتياطي بانكها ،ابزار مهمي براي كنترل بانكها در رعايت سقف ت سهيالت اعطايي
است ،اما در صندوقهاي قرضالحسنه ،به دليل نبود ذخيره قانوني و نبود قانوني براي كنترل ذخاير احتياطي و هم
فقدا نهادي براي كنترل سقف اعتبارات ،صندوقها در يك رقابت شكننده براي جذب م شتريا بي شتر ،پيو سته
سقف وام اعطايي خود را باال ميبرند .اين وضعيت ،احتمال ورشكستگي صندوقهاي مذكور را باال ميبرد و حقوق
سپردهگذارا را به مخاطره مياندازد.
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نتيجهگيري و پيشنهادات
نهاد قرضالح سنه پسانداز ،از اهداف خود منحرف و اين امر ،موجب كاهش ن سبت اين سپرده به ديگر سپردهها
شده ا ست .از علل اين انحراف وجود تورم شديد ،كاهش قدرت خريد سپردههاي قرضالح سنه و وجود رانت در

ا ستفاده از اين سپردهها بوده ا ست .قرضالح سنه ،از اموري ا ست كه نظام اقت صاد را سالم و نيازهاي ضروري را
برآورده مي سازد و محبت و وحدت و بركت مي آورد .روند كنوني ،نشا ميدهد كه ممكن ا ست روزي كسي پيدا
ن شود كه سازوكار فعلي پولش را قرضالح سنه بدهد يعني در جايي سرمايهگذاري كند كه سودي عايدش ن شود.
اگرچه كه ري سكي متوجه او نبا شد .اما اين بدا معنا ني ست كه ديگر ك سي يافت ن شود كه با سازوكارهاي ديگر،
پولش را قرضالحسنه بدهد .بنابراين ،بايد تالش كرد برخي سازوكارها را معرفي كرد تا از طريق آنها ،كمبود سپرده
قرضالح سنه برطرف گردد .در مواجهه با قرضالح سنه ،افراد چند د ستهاند :افرادي كه مال شا را قرضالح سنه
نميدهند .افرادي كه تمامي سرمايه خود را قرضالح سنه ميدهند .افرادي كه آمادگي دارند كه بخ شي از سرماية
خود را قرضالحسنه دهند .افرادي كه در صورت جبرا كاهش قدرت خريد سپردهها ،حاضرند قرضالحسنه بدهند.
افرادي كه حا ضرند بخ شي از سود سرمايه خود را قرضالح سنه دهند .افرادي كه در صورت تخ صيص منابع
قرضالح سنه به م صارف داراي اولويت ،حا ضرند قرضالح سنه بپردازند .افرادي كه حا ضرند ،در صورت ت شويق و
ك سب افتخار محلي يا ملي ،قرضالح سنه بپردازند .با توجه به افزايش نياز به قرضالح سنه و كاهش عر ضه آ ،
ميتوا از ابزارهاي ديگري مانند اوراق صكوک قرضالح سنه و اوراق صكوک وقف ،با رويكرد قرضالح سنه و
اوراق هدايا و و صايا با رويكرد قرضالح سنه و ساير اوراق صكوک از اين نوع ا ستفاده كرد تا كمبود سپردههاي
قرضالحسنه را تا حدي برآورده ساخت.
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