
 146ـ  153، ص 1133، بهار و تابستان 44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي    _____________________________________________   

 

 

 

 

 

 بانکي نظام در الحسنهقرض هايسپرده هايانحراف تبيين

 استاديار، دانشكده اقتصاد و مديريت، دانشگاه قم رستمي/ محمدزمان mzrostami1962@gmail.com 

 h.rostami123@yahoo.com دكتري رشته فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد مطهري رستمي/ محمدهادي

 17/15/0333ـ پذيرش:  27/02/0331دريافت: 

 
 هچكيد

  اسيت. گرفته فاصيله خود اهداف از، ايرا  اسيالمي جمهوري بانكي نظام در الحسينهقرض نهاد گذشيته، هايدهه در

  درسييت تعيين عدم و رانت، با همراه تخصيييص گذارا ،سييپرده اهداف تأمين عدم حداكثري، كارايي از گرفتنفاصييله

  را يطلبمنفعت روحيه و داده كاهش را الحسنهرضق به مردم رغبت كه است مشكالتي جمله از، تخصيص هاياولويت

ست. كرده فداكاري روحيه جايگزين صله ا   و اهداف از قانو  حمايت رغمعلي گذارا ،سپرده اهداف از نهاد اين گرفتنفا

شي سير از نا صحيح تف ستفاده با مقالهاين  .بود قانو  از نا سخ در، تحليلي روش از ا  اركرديك انحراف از سوال به پا

  مقاله هايتهياف كند.مي مطرف را معكوس رباي و تخصيص در پايين كارايي فرضيه كشور، بانكي نظام در الحسنهقرض

شا  سنهقرض كاركردي انحراف كه دهدمي ن شور، بانكي نظام در الح ص و اخالقي ساختار در انحراف نگربيا ك  ادياقت

  هاياولويت اساس بر و وكالت عقد طريق از را الحسنهقرض هايدهسپر توا مي ،انحرافات از جلوگيري براي است. جامعه

   ساخت. برقرار را صفر واقعي سود نرخ و كرده تجهيز اقتصادي

 خريد قدرت كاهش رانت، صفر، بهره نرخ منفي، بهره نرخ الحسنه، قرض قرض، كليدواژه:

 JEL: .E43, E53, E31 يبندطبقه
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 مقدمه

 او به و ردب شكايت او خود نزد وضع از مسلمانش برادر كه كسي بيا  كرده والحسنه راي قرضهاي بسياري بثواب، روايات
ست )موسوي خميني،  محروم از بهشت ندهد، قرض سته ا شتر از صدقه (. پاداش قرض752ص  ،0ج ،0363دان الحسنه، بي

ست )حرعاملي،  سابض(. قر302ص  ،07ج ق،0407ا سنه، دربرگيرنده ح سنه بانكاضهاي قرالح سهلح س هاي ها و مو
الحسنه با بركت  يعني رشد، همراه است ضاست. قر هاي غيررسميالحسنهالحسنه و قرضالحسنه، اوراق بهادار قرضضقر

ترش الحسنه، موجب گسضتري را برآورده سازد، بركت بيشتري دارد. افزايش قرو هر ميزا  نيازهاي مصرفي يا توليدي مهم
سالم ست. اين  بازارهاي مالي، افزايشسازي و  سالم، افزايش كارايي و كاهش قيمت خدمات اين بازارها ا ، اگر سپردهرقابت 

كننده اين كند كه خود عرضهمي نياز تبديلها و كارخانجات باشد، افراد نيازمند را به افراد بيبراي تأمين ابزار كار و توسعه كارگاه
شد )عزتي،  سپرده خواهند  سنه، بهرهوري در قرض(. افزايش بهره0333نوع  دهد )كميجاني و مي ها را افزايشوري بنگاهالح

ستمي،  صورت نياز، پس0316پورر سي مردم به اين نوع وام، در  ستر دهد. اين امر مي اندازهاي احتياطي را كاهش(. افزايش د
شود. اين رونق،  منحني تقاضا و در نتيجه، رونق اقتصاديگذاري به كار رود و موجب انتقال تواند در جهت مصرف و سرمايهمي

 (.0333غيرتورمي است  زيرا اين نوع قرض با كمترين هزينه همراه است )عزتي، 
س يازهاين به الحسنهقرض اعطاي سا  نيا مصرف شيافزا و يضرور يكاالها به منابع صيتخص موجب ،يا

 عنو نيا .شييوديم جامعه رفاه شيافزا موجب خود ي،نزول ييانه يتمطلوب پديده به توجه با كه شييودمي كاالها
سنهقرض صله كاهش موجب ،الح ص ليدل كه آنجا از و گردديم نييپا يهادهك شتيمع بهبود و يطبقات فا   يلا
  ياعطا .شييوديم ياجتماع معضييالت گريد و جرائم كاهش موجب ،اسييت يضييرور يازهاين رفع جرائم، يبرخ

شتغال و يمل ديتول شيافزا موجب زين مولد تدايتول به ،الحسنهقرض ست ا  نيازها (.0337 فوالدگر، و اينيدي)توح ا
  جاري و اندازپس اند:نوع دو ،الحسنهقرض هايسپرده است. باالتر نياز رفع از ناشي ،بيشتر ثواب و دندار بسيار درجات

 بود %05 حدود هاسپرده كل از لحسنهاقرض سهم، مركزي بانك آمار طبق است. كاهش به رو اندازپس سهم كه
ستمي كه صيص اما كند، ايفا مهمي نقش توليدي و صرفيم نيازهاي برآورد  در توان شته،گ در منابع اين تخ  ذ

شمول سبتي و نبوده بندياولويت م صرفي ينيازها جاي به ،آ  از ن   سهيالتت يا هابانك كاركنا  به توليدي، و م
  خريد درتق كاهش با همراه، غيربهينه تخصيص است. گرديده هابانك داريبنگاه فصر يا، يافته اختصاص سودآور
 .است شده %5 زير به مذكور نسبت كاهش موجب شديد، تورم از ناشي، هاسپرده اين

 كل از جاري و اندازپس الحسنهقرض ايسپرده سهم: 1شكل 
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  153/ محمدزمان رستمي و ...  بانكي نظام در الحسنهقرض هايسپرده هايانحراف تبيينمقالة پژوهشي: 

  هايشا سپرده كه دانندمي واسطه يك را بانك بلكه نيست، بانك به الحسنهقرض اعطاي ،گذارا سپرده هدف

سنهقرض صرف را سي نيازهاي به، الح سا ساس بر يا غيربهينه گونه به ،بانك آنا  بدانند اگر وكند  ا   لعم انتر ا

  هايسپرده خريد قدرت از بخشي تورم،ديگر  سوي از .كرد هندنخوا گذاريسپرده الحسنهقرض حساب در ،كندمي
  ابهام والًا ،الحسنهقرض منابع در انحراف منشا .سازدمي منتقل گيرا سپرده و بانك هب داده، كاهش را الحسنهقرض

 يداربانك انو ق در خأل. ثانياً، بدانند آ  مالك را خودها بانك، گرديدمي موجب كه بود آ  مالكيت باره در قانوني

  هايسييپرده گذارا سييپردهنيّت  .فتيا اختصيياص الحسيينهقرض به، هاسييپرده اين از بخشييي   ونداشييت تصييريح

سنهقرض ست ناي ،الح سطه به منابع آ  تمام كه ا سنهقرض به بانك وا صاص الح   عتمادا بانك به  آنا يابد. اخت
  انعقاد دمع به منجر حقوقي نظر از گا ،دهندقرضنيّت  با مخالفت .كند امانت در خيانت تواندنمي بانك و كنندمي

سنه» كلمه .شودآنها  بطال  و آ  بر مترتب هايعقد  يا زهانيا باالترين بايدمي، هاسپرده اين كه دارد داللت« ح

 از اكاران دهاستفا سازد.مي حداكثر را قرض بركت و ثواب ،امر اين سازد. برآورده را هااولويت باالترين داراي نيازهاي

براي  .كاهدمي آنا  بركت و ثواب از و اسييت دهندگا قرضنيّت  و الحسيينهقرض هدف مخالف ،الحسيينهقرض
ستفاده سوء از جلوگيري سنهقرض هايسپرده، اوالً بايدمي، بانك هايا   وكالت عقد تحت جاري، و اندازپس الح

. دنشيو اقتصيادي هاياولويت براسياس راآنها  تخصييص به زمملآنا   و ندانندآنها  مالك را خود هابانك تا درآيند

 گردد. معين مركزي بانك توسط، بايد ساله هر اقتصادي هاياولويتهمچنين 

صدي،21 تورم ميانگين سنهقرض در ست ساخته همراه -%21 واقعي بهره نرخ با را الح  هر كه معنا بدا   ا
سنهقرض هايسپرده خريد قدرت از %21 ساله سنهقرض كنندگا دريافت و بانك به و ستهكا الح   قلمنت الح

شته، هايدهه طي نتيجه، در. شودمي سنهقرض گذارا سپرده ثروت از توما  ميليارد هزارا  گذ  و بانك به الح

سنهقرض تسيهيالت كنندگا دريافت  كه سيتا مشيروطي مازاد پول مثبت، بهره يا ربا اسيت. يافته انتقال الح

  ردازد.پمي گيرندهقرض به دهندهقرض كه است مازادي پول منفي، بهره و پردازدمي دهندهرضق به گيرندهقرض
شد، اندک اگر انداز،پس هايسپرده خريد قدرت كاهش يعني  منفي بهره سامح قابل با ست ت   كلش وقتي اما. ا

 گردد.مي واقع ترديد مورد آ  صحت، گيردمي خود به گزاف

 اين لياص فرضيه چيست؟ اندازپس الحسنهقرض هايسپرده در اصلي انحراف كه تاس اين مقاله اصلي الؤس

  انحراف ،الهمق اين است.آنها  غيربهينه تخصيص و هاسپرده خريد قدرت شديد بسيار كاهش اصلي، انحراف كه است
  ريدخ قدرت كاهش الحسنه،قرض منابع در انحراف منشأ گذارا ،سپردهنيّت  و اصلي اهداف از الحسنهقرض سپرده

ساس بر را شرع و عرف منظر از جبرا  لزوم و بانكي نظام در ،معكوس رباي گيريشكل سپرده،   و هيفق مباني ا

  انگربي ي،اسالم اقتصاد و اخالق اركا  ترينمهم از يكي در انحراف كه دهدمي هشدار تلويحاً و كندمي تبيين حقوقي

  است. عهجام اقتصادي و اخالقي ساختار در انحراف

 پيشينه پژوهو
سيب گزارش در، (0337) مجلس هايپژوهش مركز سيآ سيب به ،بانكي نظام شنا سيآ  و تجهيز ساماندهي شنا

 است. پرداخته غيربانكي اعتباري موسسات و هابانك الحسنهقرض منابع تخصيص
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آنها  بين دهدمي نشييا ، كرده بررسييي را مجدد توزيع و رشييد با الحسيينهضقرة رابط، (0310)نقيبي  حبيبيا 

   دارد. وجود هماهنگي

شاره با، (0311) موسويا  ، ايالحسنهغيرقرض معامالت در الحسنهقرض هايصندوق از برخي واردشد  به ا
  كند.مي پيشنهاد راها صندوق اين توسعه و رشد محافظت، بر مركزي بانك بهتر نظارت

 كل هب اندازپس نسبت كاهش علت، پرداخته الحسنهضقر سالهبيست عملكرد به (0315) كيقبادي و مازارعرب

  %71 تنها بانكي نظام: گويندمي، دانسيته دارمدت هايسيپرده از سيود كسيب به مردم تمايل و تورم را هاسيپرده

 است. كرده الحسنهضقر تسهيالت پرداخت صرف را الحسنهضقر هايسپرده
ستفاده با، بانكداري صنعت عملكرد رزيابيا به، (0316)همكارا   و اثناعشري   هاادهد پوششي تحليل روش از ا

   كنند.مي تعيين را معين هايبانك برخي كارايي و پردازندمي

 يرتغي دهندمي نشا ، كرده برآورد را الحسنهقرض هايسپرده در پول تقاضاي تابع، (0311) بابايي و اثناعشري

سنهقرض هايسپرده حجم سبت، 0317 -0341 طي هاكبان الح   يك افزايش و بوده زابرو  تورمي انتظارات به ن
 شود.مي هابانك الحسنهقرض هايسپرده حجم درصدي 4/0 كاهش به منجر، تورمي انتظارات درصدي

 در تاثير اين دهدمي نشا  و بررسي مالي توسعه بر را الحسنهضقر هايصندوق عملكرد ثيرأت، (0311) حشمتي

 است. بيشتر بهتر، نظارتيِ نظام داراي هايستا ا

شا ، (0331) نيامحقق سنهقرض منابع از نيمي از بيش اندكي تنها، ايرا  بانكي نظام در كه دهدمي ن   به، الح
 است. يافته اختصاص الحسنهقرض اعطاي

  به: گويدمي و كندمي ح ب اسالمي مالي ابزار كمك به، الحسنهضقر سپرده جذب باره در، (0330) نياتوحيدي

سبت شكل اين و ندارد وجود كافي منابع الحسنه،ضقر دريافت شرايطِ واجد افراد ن شي، م   هايكبان سازوكار از نا

سنهضقر سهيالت اعطاي و سپرده اخذ در، الح سنهضقر ت ست الح شكل اين توا مي. ا    آ تغيير طريق از را م
   رد.كبرطرف  صكوک انتشار نيز و سازوكار

 مالي بازارهاي كه گيردمي نتيجه و كندمي ارزيابي را الحسيينهضقر بازار بر مالي بازارهاي اثر، (0333) عزتي

   هستند. الحسنهضقر بازار گسترش و تسهيل موجب

   كنند.مي ارائه قرآ  آيات محتواي تحليل اساس بر را الحسنهضقر بازار الگوي، (0337)همكارا   و مقدم
   اند.كرده تبيين را اقتصادي توسعه بر ديني سرمايه اثر، (0331) مهاجري و (0316) عاقلي و تيعز

(، 0313) طيبي(، 0314) صدر(، 0311و همكارا  ) سهيليالحسنه، و (، ماهيت قرض0361) منا ( و 0360) ابراهيمي

 اند. الحسنه را بررسي كردهضه قركنندكرد نهادهاي پرداخت(، عمل0365) اسالمي( و 0313) كاظميو  زادهحسن

 كند.مي بررسي را آ  محاسبه هايشيوه و الحسنهقرض كارمزد مشروعيت، (0330) بيدار

 گذارانسپرده اهداف از الحسنهقرض نظام انحراف
  و رشيد و بازارها گسيترش موجب ي،بازرگان و يتجار مبادالت ليتسيه و يسيامانده با ،جها  در هابانك امروزه
صاد ييوفاشك  يهاهيسرما ،يتجار و يديتول يهابنگاه سمت بهآنها  داد سوق و منابع زيتجه با و اندشده ياقت



  111/ محمدزمان رستمي و ...  بانكي نظام در الحسنهقرض هايسپرده هايانحراف تبيينمقالة پژوهشي: 

صاد  رفعال،يغ يهابخش يريكارگبه و يوربهره شياافز با ،گريد يسو از .كننديم ليتبد مولد عوامل به را ياقت
صا شتغال سمت به را داقت  براي بايد نيز ايرا  بانكي نظام .(0334مكارا ، ص فراهاني و ه) كننديم تيهدا كامل ا
  انكي،ب نهادهاي از و دهد سوق نيازها ترينضروري و هابخش مولدترين به را منابع اقتصادي، رقابت قدرت افزايش

شد برخوردار كارايي باالترين از رودمي انتظار، الحسنهقرض نهاد ويژه به ست نيفتاده اتفاق امر اين اما. با   قانو  رد .ا
  ضروري ياجاتاحت رفع و ملي توليد افزايش كار، وسايلتأمين  براي را الحسنهقرض منابع موظفند هابانك بانكداري،
صاص شخص را هااولويت قانو ، اما. دهند اخت سهيالت پرداخت و نكرد م   و ايسليقه صورت به، الحسنهقرض ت

ضه شديد شكاف گرفت. انجام رانتي ضاي و عر سنهضقر تقا ضه از كه، تورم زد. دامن امر اين به، الح  قرض عر
سته ضاي بر كا صرف روحيه افزايش ركودي، شرايط افزايد،مي آ  تقا   افزايش معنوي، هايانگيزه كاهش گرايي،م
ضه نابرابريِ (.0337 را ،همكا و )مقدم افزايدمي شكاف اين بر نابرابري، افزايش و مادي هايانگيزه ضا، و عر  تقا
   رد.ك تفكيك غيرموثّر يا رانتي تقاضاي و مولد و موثر تقاضاي ميا  بايد، هنگام اين در و است رانت موجب

  اقالم ترينمهم از يكي، 235064/33 شييمارهبه، مجلس هايپژوهش مركز به، مركزي بانك گزارش طبق
  شده شامل را تسهيالت %51 از بيش، هاسال برخي در كه است ساير سرفصل الحسنه،قرض منابع تخصيص جدول

  الحسنهقرض اعطاي رانت، موارد از يكي (.07 ص ،0337 ها،پژوهش )مركز است يافته اختصاص رانت اساس بر و
، آ  بازپرداخت مدت و الحسنهقرض هايوام ساير سقف برابر 7 حداقل، آ  سقف كه است بوده هابانك كاركنا  به

ست ماه 37 حداكثر ديگرا  يبرا كه حالي در) ماه 211 تا 011   ديگرا  براي كه حالي در) بود %0 آ  كارمزد و( ا
  الحسنهِ قرض تسهيالت از نيمي حدود هاسال برخي در، گذشته در نداشت. وثيقه به نياز كه اين بر عالوه ،(است 4%

ر.ک: ) اسييت يدهرسيي %73 به، هاصييندوق برخي در نسييبت اين و يافته اختصيياصآنها  كاركنا  به، هابانك برخي
  و هابانك همه به ايبخشنامه طي ،35 سال در مركزي بانك كه شد شديد قدر آ ، چالش اين (.0330 منش،علوي

  گذارا سپرده الحسنهقرض هايسپرده محل ازآنها  كارمندا  به الحسنهقرض تسهيالت پرداخت اعتباري، موسسات
سير كه دارد تدالل، صريح ممنوعيت اعالم .كرد اعالم ممنوع را   عملآزادي با رابطه در، قوانين از مركزي بانك تف

   است. بوده هابانك تفسير با مخالف الحسنه،قرض هايسپرده در تصرف در هابانك
سهيالت و هاسپرده حجم زير نمودار سنهقرض ت شا  را 0335 آذر تا 0310 از ،الح  آ ، طبق بر كه دهدمي ن

 است. نشده الحسنهقرض تسهيالت پرداخت صرف الحسنه،قرض ايهسپرده از توجهي قابل درصد
 1130-1131الحسنه هاي و تسهيالت قرض: سپرده 4شكل

 (1133؛ گزيده آمارهاي اقتصادي بخو پولي و بانكي بانك مركزي بعد از 1133هاي زماني اقتصادي بانك مركزي تا مأخذ: بانك اطالعات سري)
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 حسنهالغيرقرض اهداف به را پول اين اززيادي  بخشي ،هابانك گفت: توا مي، زيمرك بانك آمار از استفاده با

 بانك در الحسنهقرض سپرده كه كسي دارد؟ حكمي چه حقوقي نظر از هاتخصيص گونه اين اما .اندداده تخصيص

ست نيازمندا  نيازهاي برآورد  او هدف ،گذاردمي صد و ا  رب .كند خود افعمن صرف تا دهد قرض بانك به ندارد ق

  هر و يابدمين انعقاد حقوقي نظر از ،گرفته شكل ا گذارسپردهنيّت  خالف بر آنچه، للقصود تابعه العقود قاعده طبق

  .نيست تحقق قابل ،آ  بدو  و است قصدي امر يك ،عقد ماهيت است. باطل ،شود منعقد آ  مبناي بر كه عقدي

س اين ،«للقصود تابعة العقود» قاعده از مقصود .است آ  به ابستهو عقد قوام و است عقد ماهيت جزء ،قصد   كه تا

  بين هك است اعتباراتي و تعهدات پيوند و ربط ،حقيقت در ،غيرمعاوضي و معاوضي غيرمالي، و مالي اعم ،عقدها چو 

 ،دارندن را عقد ا عنو قصدِ ،طرفين كه مادامي .است قصدي و نفساني امري ،معني اين و شده برقرار قابل و موجب

 براي باشد.مي طرفين اراده و قصد به منوط ،نفياً و اثباتاً ،متعاقدين اعتبارات تحقق .شد نخواهد محقق نظر مورد عقد

  در طرف دو هر اراده است الزم بلكه ،نيست كافي طرف دو از يكي انشايي اراده ،طرفه دو حقوقي عمل يك تحقق

شته هماهنگي ،عقد ايجاد شاءِ طرف، يك آنچه كه است ميسر زماني هماهنگي اين .باشد دا   ،ندكمي قصد را آ  ان

  زمين الحسنه،قرض هايسپرده با بانك اگر بنابراين، (.0330 شمس، و )مرادخاني كند قصد را هما  نيز ديگر طرف

  ست.ا فضولي يا لباط و بوده گذارا سپرده رضايت ونيّت  بدو  عقد اين ،است كرده خريداري يديگر دارايي يا

سبت نمودار سهيالت ن سنهقرض ت سنهقرض هايسپرده به ،الح سنقرض انحراف ميزا  انداز،پس الح  از هالح

نيّت  با كه، الحسنهقرض هايسپرده مانده از نيمي از كمتر ،هاسال برخي در دهد.مي نشا  را گذارا سپرده اهداف

 .است شده الحسنهقرض پرداخت صرف بود، شده گذاريسپرده نيازمندا  به الحسنهقرض

 اندازالحسنة پسهاي قرضالحسنه به سپرده: نسبت تسهيالت قرض1شكل 

 )مأخذ: همان(

  نامهآيين 0 ماده بنابر. بود بانكداري قانو  اين از ناصحيح و يا سؤاستفاده تفسير الحسنه،قرض منابع در انحراف منشأ

  و بانك سرمايه مشابه ماهيتي و شودمي محسوب بانك منابع جزء الحسنه،قرض هايهسپرد قانو ، اين دوم فصل اجرايي

 ماده ينا اما است. بانك منابع جزء الحسنه،قرض هايسپرده كه بود اين ماده، اين از هابانك تفسير. دارد سهامدارا  آورده

بلكه تملك  ،آورنديا به تملك مطلقه بانك در نمر خود سييپرده ،ا گذارسييپرده يراز  مطلقه بانك ندارد يتداللت بر مالك



  111/ محمدزمان رستمي و ...  بانكي نظام در الحسنهقرض هايسپرده هايانحراف تبيينمقالة پژوهشي: 

ننده كنه دريافتبانك را  ،ا گذارسييپردهواقع  دراسييت.  يازمندا الحسيينه به نقرض يالتتسييه يمشييروط به اعطا بانك،

كند. دكتر مي به صورت شرط ضمن عقد عمل ،ارتكاز عرفياين بينند. ميالحسنه اعطاي قرضواسطه الحسنه، بلكه قرض

شييمارد و اين هما  شييرط وجود شييرط را از لوازم عقد مي ،اي آشييكارگونهعقل به ،در برخي موارد»: نويسييدمي اتوزيا ك

منظور » :نويسدمي محقق داماد(. 0331، كياتوكلي )اسماعيلي «باشدارتكازي است كه اساسا نيازي به ذكر آ  در عقد نمي

رز ولي قصد مشترک طرفين نسبت به آ  مح ،ه در قرارداد تصريح نشدهاز شرط ارتكازي آ  دسته از شروط ضمني است ك

شرط ارتكازي در حقوق كامن شد.  ضمني واقعي ،البا   بنابراين، (.214 ، ص0311)محقق داماد،  «شودناميده مي شرط 

شروط به  انداز،پس سپرده سهيالت قرض اعطايم سنه ت ست والح صيبانك ر ،مردم به نيازهاي داراي اولويت ا شخ ت ا 

سييهيالت تمشييروط به اعطاي  ،مالكيت بانك ،دارند. بنابرايننقصيييد برآورد  نياز او را  وكنند نمي تلقيحقوقي نيازمند 

 برخالف شرط مذكور و باطل است. ،دهد انجام آ الحسنه است و هر آنچه غير از قرض

سهيالت قر سبت ت سنه به ضن سپبايد نزديك الحسنه، ضهاي قرسپردهالح صاحبا   شد  زيرا انگيزه  رده به يك با

هاي سييپردهگذارا ، همة الحسيينه اسييت. بانك بايد براي تحقق اراده سييپردهالحسيينه كسييب اجر معنوي قرضضقر

سهيالت قرضقر صرف ت انجام  زمينه اين در كه غفلتي دليل(. به0315مازار و كيقبادي، الحسنه كند )عربضالحسنه را 

سنه،قرض منابع هابانك گرفته، سالكرده تجهيز صفر به نزديك هزينه با كه الح شته گاهياند را، در  به  جايهب هاي گذ

اند. كرده استفاده خود كاركنا  به الحسنهقرض پرداخت يا سودآور هايفعاليت راستاي جامعه، در رفاه افزايش در كارگيري

   .بانك بوده است تأسيس جهت مختلف نهادهاي و افراد هايزهانگي ترينمهم پول، از خلق قدرت كنار در مسئله، اين

 گذارانسپرده اهداف به قانون كرديرو

(، دولت را 0363الحسنه حمايت كرده است. قانو  برنامه دوم توسعه )قانو ، همواره از انگيزه صاحبا  سپرده قرض

الحسنه ير قانوني، در اختيار متقاضيا  قرضالحسنه را پس از كسر ذخاهاي قرضكند كه تمام منابع سپردهمكلف مي

وا  تقرار دهد. با توجه به اينكه هدف اصييلي اين قانو ، رفاه حداكثري مردم و توسييعه حداكثري كشييور اسييت، مي

ترين نيازهاي شييخصييي و يا بيشييترين سييهم را در گفت: منظور، تأمين نيازهاي متقاضييياني اسييت كه ضييروري

هاي توسعه، قانو  باالدستي محسوب شده همه نهادها موظف به تمكين در د. برنامهكرد  اقتصاد كشور دارنبزرگ

سعه ) سوم تو ستند. در برنامه  سر ذخاير قانوني و احتياطي، 0363برابر آنها ه شد كه پس از ك (، نظام بانكي موظف 

اقتصيادي و  هايتعيين اولويتصيورت وام بدو  بهره براي تهيه وسيايل توليد بپردازد. اين برنامه، با باقي را به 61%

، مؤسسات 0317دارد. دولت در سال ها بازميها، به تحقق آنها با صراحت از انحراف اين سپردهساختن بانكموظف

الحسينه را پس از كسير سيپرده قانوني، به انداز قرضهاي پسمنابع سيپرده %35اعتباري را مكلف سياخت، حداقل 

ها را الحسنه، از اين سپردهصاص دهند و هرگونه تسهيالت خارج از عقد قرضالحسنه اختپرداخت تسهيالت قرض

 الحسنه و يا فرصتي براي تفسير ناصوابهاي قرضممنوع كرد. بنابراين، قانو  خألي براي ايجاد انحراف در سپرده

د تا اين منابع را صرفاً به ها را موظف كر(، در گامي به جلو، بانك0313قانو  باقي نگذارده است. قانو  برنامه پنجم )

كه كرد لحاظ  حكومتيتوا  به عنوا  حكم را مي هااين دسييتورالعملالحسيينه اختصيياص دهند. تسييهيالت قرض
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   جبرا  گردد. بايد، آ  هستند و هرگونه تخلف از آ  تموظف به رعاي ،هابانك

 چنا هم، جاري الحسنهقرض درباره قانوني خأل اما. شد اجرا اندازپس الحسنهقرض درباره، خيرأت با قوانين اين

 منابع توجه قابل و مهم بخش نشييد. داده اختصيياص الحسيينهقرض تسييهيالت به، آ  از مقدار هيچ و ماند باقي

ست يجار الحسنهقرض يهاسپرده ،الحسنهقرض   چيه د،خو يانحصار و قدرت و يقانون خإل ليدل به هابانك و ا

  تحت آ  از كه كننديم كسب كال  يسودها ،منابع نيا از و ،نداده وام الحسنهقرض صورت به را منابع نيا از مقدار

  حسنهالقرض يهاسپرده يازا به هابانك .شوديم ادي ،شده داده هابانك به يقانون خال ليدل به كه «يرانت» عنوا 

  يهاوام و التيتسه عمده شورها،ك ريسا در كه يحال در .دهندينم ارائه يگريد خدمات چك، دسته جز به ي،جار

  يزاا به يعيوس خدمات هابانك .ستا آنها يجار حساب يمبنا بر ا ،يمشتر يكاال ديخر ياعتبار يهاحساب و خرد

 از ،هابانك و دارد قرار هابانك ارياخت در يجار يهاسپرده همه، ايرا  در دهند.يم ارائه خود ا يمشتر به حساب نيا

 را آ  از مقدار چيه و كرده كسييب باال يسييودها ند،اهكرد افتيدر مردم از صييفر نرخ با كه ،منابع نيا محل

  خال ليدل به ،آ  بر نظارت عدم و هابانك يبرا ،يجار الحسنهقرض يهاسپرده بود صرفهبه اند.نداده الحسنهقرض

 از تا ندكن ا يمشتر يبرا چك ستهد بدو  ،يجار سپرده شيگشا به اقدام هابانك از يبرخ تا شدهموجب  ،يقانون

قرر م مجلس، ازدواج وام قانو  در كنند. حاصل سود  آ از ،كرده استفاده حساب نيا در ا يمشتر يجار حساب مانده

 از و شود داده وام ازدواج جمله از ،يضرور يازهاين جهت در الحسنهقرض صورت به ،هاسپرده نيا از يكاند شد

  يهاسييپرده كه ندكردمي اسييتدالل مخالفت در هابانك .ابدي شيافزا توما  و يليم 01 به ازدواج وام ،آ  محل

  رگيد جهات در منابع نيا از خود كه يحال در .سييتندين داد وام قابل ي،داريپا عدم ليدل به ،يجار الحسيينهقرض

  الحسنهقرضريغ التيتسه يعطاا يراستا در هاسپرده نيا از يتوجه قابل حجم ،يفعل طيشرا در كنند.مي استفاده

ستفاده مورد بانك يهايگذارهيسرما و ستدالل .شوديم دارا سهام و بانكنصيب  ،آ  منافع و گرفته قرار ا   گريد ا

ست نيا هابانك  به ،منابع نيا صيتخص بنابراين، .ستين الحسنهقرض پرداخت ،يجار سپرده صاحبا  قصد كه ا

شكال الحسنهقرض صورت صل هدف كه حالي رد. دارد يشرع ا ساب در گذارا سپرده يا شاركت ،يجار ح   در م

 اگر .اسييت نبوده ،اسييت بانك يبرا آ  سييود كه ،يگذارهيسييرما اي و يمشيياركت ،يامبادله التيتسييه پرداخت

 بانك يدآورسو به را توليد بخش يا، مردم ضروري نيازهايتأمين  آنها اكثر باشند، داشته انتخاب قدرت گذارا سپرده

ستدالل داد. خواهند حيرجت ص بخش هايبانك يبرا تواندينم دولت كهاين ديگر ا صادا بنگاه كي كه، يخصو   يقت

 نرخ با پردهس افتيدر امكا  هابانك كه يافت را كشوري توا نمي كه حالي در. كند يريگميتصم ،دنشويم محسوب

ستدال .كند فيتكل نييتع آ  صارفم يبرا تواندينم تيحاكم اما  دارند الحسنهقرض صورت به ،صفر   ناي ديگر لا

  يهاسييپردهآنها،  حيات ادامه اهر تنها و هسييتند مواجه نيسيينگ يهانهيهز و يمال يتنگنا با ،هابانك كه اسييت

سنهقرض ست يجار الح سنهقرضتأمين  محل دينبا منابع نيا بنابراين، .ا شد مردم نيازهاي به الح   كه اليح در. با

  است ياديز يهاسكير و يبانك تيريمد در يناكارآمد ليدل به تاحدي، هابانك نيسنگ يهانهيهز و يمال يتنگنا

 از ،التيتسيه ياعطا از هابانك سيود ،شيرفتهيپ يكشيورها در ،عالوه به شيدند. متحمل هابانك خود عمدتاً كه
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  افتيدر ا يمشتر از صفر نرخ با را اهسپرده نيا هابانك ،ايرا  در اما .است درصد 1 تا 6 حداكثر ،يجار يهاسپرده

  است. بزرگ رانت كي سود نيا دهند.يم وامبه مردم  درصد 24 يباال يهانرخ با و كرده

سنهقرض منابع غيربهينه تخصيص از جلوگيري براي سنهقرض هايسپرده توا مي، الح  عقد قطري از را الح

  كندمي كمك تسهيالت انواع سود نرخ كاهش به اقدام، ناي .كرد تجهيز اقتصادي هاياولويت اساس بر و وكالت

شتري حجم زيرا ضاي شده،تأمين  الحسنهقرض طريق از، جامعه نيازهاي از بي سهيالت ديگر تقا  يابد.مي كاهش ت

ست ممكن كه شد ا گذارسپرده انگيزه تقويت موجب، امر اين   ايايهد خيرات، وصيت، وقف، مانند ديگري وجوه ا

  وقف را خود مال، ايشييا  از برخي اسييت ممكن. دهند قرار بانك در الحسيينهضقر صييورت به را ... و نقدي

 رود. كاره ب راه اين در ابد براي تا، كنند بانكي نظام طريق از نيازمندا  به، الحسنهضقر

 الحسنهقرض هايسپرده براي منفي بهره نرخ وجود  

 دهنده را جبرا  كند، بايد چنيناند هم اصل دين را ادا كند و هم احسا  قرضتوگيرنده، ميحكم عقل اين است كه اگر وام

  كه است اين معنا به ، در تاييد اين حكم عقل است. احسا (71رحما : )« الْإِحْسا ُ إاِلَّ الْإِحْسا ِ جَزاءُ هَلْ»كند. آيه شريفه 

شود شتر، جبرا   سياري از مفسرا ، احسا  را به معناي زيادت و  (.466ص ،02ج ق،0406)طباطبائي،  خوبي با خوبيِ بي ب

 ص ،00، ج0364  مكارم شيرازي، 314 ص ،2، ج0366  طبرسي، 052 ص ،3ق، ج0405اند )فيض كاشاني، تفضل گرفته

  وَ  ْسنىلْحُا أَحَْسنُوا لِلَّذِينَ»(. تأكيد عقل، اين است كه پاداش احسا  در صورت امكا ، برتر از احسا  باشد. آيه شريفه371

ساء: « اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها»( و آيه شريفة 27)يونس: « زِيادَه ( در تأييد اين حكم عقل است. روايتي از 17)ن

شرع مقدس، از44 ص ،5ج ق،0406 بر اين امر داللت دارد )طباطبائي،( ع) صادق امام و( ع) باقر امام   سو، يك (. از نظر 

ستحب ست م سوي ديگر، قرض ديگرا  به و بگذرد حال كاالي و نقد پول منافع از كرده، يثارا كه فرد مؤمن ا   دهد. از 

پرداخت مازاد بر قرض مستحب است. اين استحباب، داللت بر . بدهد زياده گرفت، قرض كسي از كه اگر است مستحب

 شود.مييابد، حرام وجود مصالح ذاتي دارد. پرداخت مازاد گرچه مستحب است، اما اگر الزام 

ست اين عقل حكم ديگر   ابتب تواندمي، دهندهقرض. شودمي تبديل بالقوه مال به بالفعل مال قرض، در كه ا

 قرض مال قرض، در اسييت. تفاوت نسيييه، و نقد بين، اسيياس همين بر دارد. دريافت مبلغي دو، اين ارزش تفاوت

  و شده خارج گمرک از كه، مالي ارزش كهچنا  د.دار تاثير مال ارزش در حبس و است محبوس مال مانند، شدهداده

شده خارج آ  از كه مالي ست. متفاوت، ن سي اگر ا  دتوانمي، كند مبادله آزاد مال با را شدهضبط يا حبس مال ك

 عرضم در نيز دِين: گفت توا مي پاسيخ در ،«الغنم له الغرم عليه من»كه  شيود گفته اگر دارد. دريافت اياضيافه

 رايب گيرندهقرض ضمانت ارزش از بيش، قرض منافع ارزش اگر و است تعهد در تخلف امكا  چو   است ريسك

 (.013 ص ،0365 مطهري،: )ر.ک است صحيح عادالنه مازاد دريافت، باشد طلبكار

 و گردد. اين يك امر اعتباري استشود و او مالك دِين ميممكن است گفته شود كه در قرض، پول از تملك فرد خارج مي

( بنابراين، هر نوع الزامي حرام اسييت. اما از نظر عقلي )بدو  لحاظ حكم شييرع( و 46امر اعتباري قابل افزايش نيسييت )هما ، ص
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 دهنده تعلق گيرد. استحباب اعطاي پاداشتوا  در ضمن عقد قرض شرط كرد كه در حالت رونق و ايجاد نفع، پاداشي به قرضمي

سودي براي قرضتاكيد دارد. قرضدهنده، بر اين حكم عقل به قرض ليدي هاي توآورد، اما قرضگيرنده نميهاي مصرفي، نوعاً 

ر توا  در ضمن هتواند اين پاداش را شرط كند؟ ميدهنده ميشود. اما آيا قرضكه با سود همراه است، مصداق اين حكم واقع مي

گذاري باره بهرهِ سرمايهشد، شرط نمود. در شرايطي كه حذف يكعقد، هر امري را كه مخالف عقل و دين و مصالح فرد و جامعه نبا

گذاري )مشروط به تعديل آ  در رونق و ركود، و سوق تدريجي آ  به رساند، شرط بهره در وام سرمايهمولد، به اقتصاد آسيب مي

 شود.سوي نرخ تعادلي(، از مصاديق اين مخالفت شمرده نمي

ستحبابِ حكم به تنها نه، بانكي نظام كه حالي در سنهقرض گذارا سپرده به مازاد پرداخت ا ، كردهن عمل الح

 شارع حكم خالف بر، بانكي نظام است. ساخته منتقل گيرندگا قرض به و كاسته آنا  خريد قدرت از ساله هر بلكه

  پاداش گيرندهقرض به، دهندهقرض جيب از دهد، پاداش دهندهقرض به گيرندهقرض كندمي تاكيد كه، مقدس

ضي امر اين به دهندهقرض اينكه بدو   پردازدمي شد. را سنه،قرض نظام هايچالش از با  ارزش شديد كاهش الح

  شكاه موجب تورم، باالي نرخ انقالب، از پس هايسال در است. شديد تورمي شرايط در، الحسنهقرض هايسپرده

 21 به نزديك، تورم ميانگين واسييطه به (.0315 ي،كيقباد و مازار)عرب اسييت شييده گذارا سييپرده واقعي دارايي

صدي سبت كه ،انقالب ازپس  هايدهه در در شورهاي اكثر به ن ست، باالتر جها  ك   خريد قدرت %21 ساالنه ا

 است. رفته تسهيالت گا كننددريافت و هابانك جيب به ،يافته كاهش گا اندازكنندپس
 انقالب از پس هايسال تورم نرخ جدول

 نرخ تورم سال نرخ تورم سال رخ تورمن سال

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 

 (جمهوري اسالمي ايراني مركز بانك آمار: منبع)
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  به، الحسنهقرض اندازپس بهره واقعي نرخ بوده، %21 متوسط طور هب، انقالب از پس هايسال در تورم نرخ اگر

.  ستا صفر الحسنهقرض اندازپس بهره نرخ كه باورند اين بر مردم توده كه حالي در. است بوده -%21 متوسط طور

شتننگاه غافل نيستند. آگاه آ  واقعي نرخ از و   و صاداقت لمع درآنچه  است. فريب نوعي واقعي، هاينرخ از مردم دا

  خريد قدرت امروز چنانكه. اسمي هاينرخ نه  است واقعي هاينرخ، است توجه مورد اقتصادي هايگذاريسياست

 نرخ راگ اينكه آ  و شودمي مطرف شرع و فقه در جديدي مسئله بنابراين، آ . اسمي ارزش نه، است توجه مورد پول

سنهقرض در، مثبت بهره ست حرام الح  نرخ آيا، شودمي دهندهقرض به گيرندهقرض از مال انتقال موجب  چو  ا

ست؟ حرام نيز، شودمي گيرندهقرض به دهندهقرض از مال انتقال موجب كه، منفي بهره   وليا: گفت توا مي آيا ا

ست؟ غيرظالمانه دومي و ظالمانه سدمي نظر به ا ست ظالمانه نيز دوم حالت شديد، تورم شرايط در، ر   ا تومي و ا

  توما  ميليو  يك كه اياندازكنندهپس باشد، %21 ساالنه تورم نرخ اگر ،نمونه عنوا  به كرد. بار آ  بر حرمت حكم

 ،خريدمي كاال اگر كه يحال در .دهدمي دست از را پولش ارزش توما  هزاردويست اول سال در ،گذاردمي بانك در

ست صد او يعني  آمدمي آ  قيمت روي توما  هزاردوي سارت توما  چهار شته نفع عدم و خ ست. دا   او اگر حال ا

  ودخ خريد قدرت از، هزارتوما  پنجاه و صدسي حدود، بگذارد الحسنهقرض عنوا  به بانك در سال دو را اشسرمايه

سد.مي توما  صدهزارهفت به مذكور خسارت و دهدمي دست از را   نيم به نزديك او خريد قدرت سوم، سال در ر

  هزار دصهشت به رقم اين ،چهارم سال در شود.مي نزديك ميليو  يك به، مذكور خسارت و يابدمي كاهش و ميلي

  و توما  صدهزار به تقريباً سال ده از پس، توما  ميليو  يك واقعي ارزش رسد.مي ميليو  يك به پنجم سال در و

سارت شت و ميليو  يك به، مذكور خ سدمي توما  هزار صده   اندازپس گذارا سپرده مجموع كه ديد بايد حال .ر

 آمار اساس بر توا مي اند.داده دست از را خود خريد قدرت ميزا  چه ،انقالب از پس سال 41 طي در ،الحسنهقرض

سبه  يگذارسپرده كشور هايبانك در ،الحسنهقرض صورت به پول از حجم چه گذشته، سال 41 در كه كرد محا

  و بانك جيب به ا گذارسپرده جيب از پول انتقال ميزا  آ ، حاصل، شود ضرب %21 در اگر ،رقم اين است. شده

سهيالت كنندگا دريافت شا  را ت سنهقرض نام تحت بانكداري نظام واقع، در .دهدمي ن   در يمعظي جابجايي ،الح

ست. داده انجام مردم اموال سئله اين مردم وقتي ا سنهقرض يگذارسپرده از دريابند، را م   كنندمي خودداري الح

سنهقرض هايسپرده حجم ،0331 سال در اگر ،نمونه عنوا  به (.0315 كيقبادي، و مازار)عرب  011 اندازپس الح

 كاسته هاسپرده اين خريد قدرت از توما  هزارميليارد 41 سال، پايا  در، باشد بوده %41 تورم و توما  ميليارد هزار

 است. گذارا سپرده براي ظالمانه و سنگين ربسيا خسارتيو  است شده

ضعيت در   با ،گذرا سپرده نگيرد، قرار معيار حقيقي خريد قدرت ها،سپرده بازپرداخت در اگر ،شديد تورمي و

  و يابدمي كاهش عمومي رفاه و توليد گذاري،سييرمايه انداز،پس نتيجه، در .شييوندمي مواجه فراوا  هايخسييارت

شديد سبب خوداين امر  .دارد دنبال به را اندازهاپس آمدغيركار كارگيريبه   عدالت .(0313 )يوسفي، شودمي تورم ت

ضا   يدخر قدرت جبرا  با ،دارمدت هايپرداخت پول، ارزش كاهش دليل به شديد، تورمي شرايط در كه كندمي اقت

شد. همراه پول  سال، آ  در مبلغ آ  خريد قدرت شده، تعيين توما  هزار 01 قبل سال پنجاه كه خانمي مهريه با

 (.031-011 ص ،0373 شعباني،: )ر.ک است منزل كليد معادل امروزه اما .بود منزل يك معادل
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 الحسنهقرض هايسپرده براي صفر واقعي بهره نرخ لزوم

  است، مراهه بسيار سود با كه توليدي، هايقرض در ويژه به دهندگا ،قرض احسا  جبرا  بر اسالم، تاكيد به توجه با

 در و بازنگرداند آنا  به را آنا  مال از بخشي الحسنه،قرض گذارا سپرده به پاداش و مازاد اعطاي جاي به توا مي آيا

سته آنا  سپرده واقعي ارزش از كه تورمي، شرايط سي آيا نكرد؟ جبرا  را ارزش كاهش اين شود،مي كا  دص كه ك

 داند؟بازگر پول صاحب به را پول واقعي ارزش دهميك سال، ده از بعد توانديم دارد،مي دريافت الحسنهقرض ميليو 

سخ در سئله اين به پا ستنباط در بديليبي جايگاه و اهميت عرف .كرد مراجعه عرف به توا مي ،م   كاماح ا

شخيص در و دارد، شرعي صاديق و مفاهيم ت سياري م ضوعات، از ب ست عرف به رجوع جز ايچاره مو   امام .ني

  عرفي هما   است عرفي موضوعات فهم و عرفي محاورات با انس اجتهاد، شرايط جمله از :فرمايدمى )ره(خمينى

  ليعق علوم دقايق خلط از جستن دوري اجتهاد، شرط .است گرفته صورت آ  طبق بر سنّت و قرآ  محاورات كه

  آيدمي پيش زياد مشكل اين فقه اصول حتي ،علوم دقايق مشغوال ِدل از برخي براي .است عادي عرفي معاني با

  همف از خارج كه هاييبادقت است، آ  بر سنت و قرآ  بناي كه را لغت اهل ميا  ،رايج و بازاري عرفي معاني كه

شدمي عرف سوي ) آميزندمي هم به ،با   در صرفاً عرف كه باورند اين بر برخي (.36-37 ص ،0315 خميني،مو

  بررسي و روايات و آيات مالحظه كه حالي در رسد نمي احكام دامن به آ  تدس ،بوده مؤثر موضوعات تشخيص

شا  معامالت در ويژه به شرعي، احكام   مورد را عرفي معيارهاي نيز احكام جعل در ،مقدس شارع كه دهدمي ن

  ا بندگ رب تسهيل اين، .است ادعا اين مؤيد ،شرعي احكام مجموعه در امضائيه احكام وجود .است داده قرار توجه

  عابديا ،) اسييت داده قرار خود احكام از جزئي را آ  ،كرده امضييا را عقال هايروش از برخي خداوند كه اسييت

ستنباط جريا  در (.0310 صلي عنوا  سه شرعي، حكم ا   هب فقيه را حكم .مصداق و موضوع حكم، :از عبارتند ا

  يا و لغت لاه قول بر تكيه با يا ،روايات لسا  از بايد ،فقيه را حكم حدود و موضوع .كندمي استنباط نصوص مدد

شخص عرف صاديق تعيين .كند م ست، فقيه وظيفه ،م ست نف متخصصا  يا عرف و مكلف عهدة بر بلكه ني   .ا

  رفع موارد، اكثر در اخير، قسم دو مرجع و شرع اولي مرجع مصداقيه، و مفهوميه حكميه، شبهه سه از ،بنابراين

-050 ص ،0ج تا،بي اول، شهيد) «باشدمي جايز عرف تغيير با احكام تغيير» :گويدمي اول شهيد (.هما ) باشدمي

شا  (.052 سب به هاتوهين اگر» :گويدمي اي شد مختلف مناطق، ح   مالحظه مورد منطقه هر عرف تعزير، در با

 و قمصادي بر فاهيمم و موضوعات تطبيق و مصاديق تعيين ديني، متو  در (.044 ص ،2ج ،هما ) «گيردمي قرار

  در دادگاه قانو ، حكم احراز براى بنابراين، .است شده واگذار عرف به موضوع، هر اصناف و انواع افراد، تشخيص

  ،تلق باب در كه چنا  .ندارد عرف به مراجعه از گريزى خارج، در يافتهانجام واقعة با عنوا  و مفهوم تطبيق مقام

  براى اهدادگ ،باشد نداشته را كشتن قصد گرچه باشد، كشنده نوعاً كه دهد انجام را كارى عمداً قاتل كه مواردى در

شخيص شنده نوعاً احراز و ت  اين و بد ،بوده عرف به مراجعه به ناچار شده، واقع كه قتلى با آ  تطبيق و بود ك

 (.204-216 ص ،0361 ،گلباغي ماسوله جبار) بود نخواهد حكم صدور به قادر ،مراجعه

ستمطرف  الؤسن اي حال ست؟ شدهدادهقرض پول ارزش كاهش ةبار در ،عرف نظر كه ا   ارزش عرف آيا چي

 يا و تورم حاالت همه در ،پول ارزش كاهش جبرا  لزوم به قائل ،عرف آيا گيرد؟مي نظر در را خريد قدرت و واقعي
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ست؟ شديد تورم در شا  واكنش پول ارزش كاهش برابر در مردم ا   و تورم كه دارند انتظار وقتي مردم .دهندمي ن

  در پول ارزش كاهش زيا  و ضرر از تا ،داد خواهند انجام زودتر را خود آيندة خريدهاي يابد، ادامه پول ارزش كاهش

 ولپ ارزش اگر .دارند قرض پرداخت براي كمتري آمادگي پول، خريد قدرت كاهش و تورم هنگام افراد، .باشند اما 

  واقعي ايمبادله ارزش و حقيقي ارزش دين، اداي در كه شماردمي بريءالذمه را مديو  زماني عرف، يابد، كاهش

سمي ارزش تنها ،مديو  اگر صورت، اين غير در .بپردازد دائن به را آ  و دهد قرار مالک را پول   ،كند پرداخت را ا

 يزن مالي پولي هايپرداخت ساير و بانكي هايسپرده ةبار در دنيا عرف در ،امر اين .داندنمي بريءالذمه را او عرف

  مواجهه در ،عقال و عرف واكنش البته (.070 ص ب، 0367  642 ص الف، 0367 شيرازي، مكارم) است توجه مورد

 عموالًم .نيست پذيرش مورد مطلق طور به ،جبرا  نظرية و است متفاوت پول، ارزش كاهش و تورم مختلف انواع با

  بريءالذمه پول، اسمي ارزش پراخت با را مديو  عرف، كه است اياندازه به پول ارزش كاهش اندک، هايتورم در

 ولپ مقدار و شدهگرفتهقرض پول مقدار و داندنمي كافي را اسمي ارزش پرداخت عرف، شديد، تورم در ولي ،داندمي

 (.0316 زاده،ولي وآبادي حسين عباسي) بيندمي هم از متفاوت مقدار دو را شدهبازپرداخت

 ،اسييت حاكم معامالت همه بر كه ،ظلم عدم اصييل با دار،مدت مبادالت در ،پول ارزش كاهش جبرا  عدم

ست دارمدت معامالت در عدالت اجراي براي معيار تنها خريد، قدرت و دارد مغايرت سايي،) ا -013 ص ،0366 مو

 :نويسدمي م شيرازيمكار اهللآيت (.027

 به عام عرف در هرگاه است، كاغذي هايپول زائيده كه وسعت و شدت اين با ما عصر در تورم لةئمس

سميت شورهاي برخي كه طور همان .بود نخواهد ربا پول، ارزش كاهو جبران شود، شناخته ر  ك

 ايطيشر چنين در .را سود هم و كنندمي محاسبه را تورم نرخ هم بانكي، هايسپرده به نسبت ،خارجي

 (.161 ص ب، 1136 شيرازي، مكارم) نيست ربا تورم نرخ محاسبه

 :نويسدمي بجنوردي اهللآيت

 رزشا به صرفا نه ،شودمي نگريسته خريد قدرت به اسكناس، به پول، ارزش كاهو جبران نظريه در

سمي سكناس، قرض بنابراين، .ا ست خريد قدرت از معين مقداري تمليك ا  همان آن، ازاي به كه ا

 صلحا منفعتي قراردادي چنين در زيرا ؛شودنمي محسوب رباخواري ن،اي و شود برگردانده بايد مقدار

 هك دريافتي اسكناس تعداد همان ،بدهي تأديه زمان در مقترض اگر .شود ربا مصداق تا است نشده

ست يافته كاهو آن ارزش تورم، اثر در  پرداخته كرده، دريافت آنچه از كمتر بپردازد، مقرض به را ا

ست ّسلم اصل و ديد خواهد زيان مقرض و شد واهدنخ بري اشذمه و ا ساوي عقالييِ م  عوضين، ت

 (.1134 بجنوردي، موسوي) شد نخواهد رعايت

  وليد،ت و هاگذاريسرمايه ها،سپرده و اندازهاپس گيرد، قرار معيار آنها حقيقي خريد قدرت ها،سپرده بازپرداخت در اگر

 جامعه جام،سران و يابدمي بهبود عمومي رفاه شود مي كنترل تورم و ت،مثب گذارا سپرده واقعي سود يابد،مي فزوني

  خريد قدرت كاهش جبرا (. 0313 يوسفي،) رودمي پيش اقتصادي، و اجتماعي عدالت آرماني اصل اجراي سمت به

  كنديم ايجاد اقتصادي فعاليت براي مطمئن فضاي وام، قراردادهاي در بنديشاخص كاربرد به طريق از ها،سپرده



145    ، 1133 ، بهار و تابستان44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 

 سييهم يابد، افزايش هابانك به مردم اعتماد و شييود جبرا  هاسييپرده خريد قدرت كاهش اگر(. 0357 فينچ،)

  وکصك اوراق و الحسنهضقر صكوک اوراق نيز مانند ديگري ابزارهاي از توا مي يابد.مي افزايش الحسنهقرض

  ستفادها نوع اين از صكوک ساير اوراق و الحسنهضقر كردروي با وصايا و هدايا اوراق و الحسنهضقر رويكرد با وقف،

سنه،ضقر با رابطه در افراد. كرد سته به الح سيم مختلف هايد سنهضقر برخي شوند:مي تق  رخيب دهد.نمي الح

شي دارند كه آمادگي سنهضقر را خود سرماية از بخ ضرند برخي دهند. الح شي حا  را خود سرمايه سود از بخ

  الحسيينهضقر خود نفع به را الحسيينهضقر به دادهاختصيياص كه پول دارند آمادگي برخي دهند. نهالحسييضقر

 صورت هب حاضرند برخي پردازند.مي الحسنهقرض تورم، جبرا  صورت در برخي نمايند. ريسك بدو  گذاري،سرمايه

  تورم، را جب پس از الحسنه،ضقر در مشاركت جلب براي سازوكار يك. كنند كمك امر اين به سود، دريافت تعويق

  ستفادها ريسك بدو  هايگذاريسرمايه در آنا ، الحسنهضقر كه شود گرفته اجازه سپرده صاحبا  از كه اين است

 (. 0330 نيا،توحيدي) شود الحسنهضقر صرف گذاري،سرمايه اين از حاصل سود و شود

 ورايش مجلس چنانكهكه  است شده پيشنهاد بنديشاخص روش بانكي، هايسپرده ارزش كاهش جبرا  براي

سالمي ساند تصويب به ايواحده ماده 0367 در ا ساس بر كه ر شد رايج وجه مهريه چنانچه ،آ  ا   شاخص طبق ،با

 مطابق لپو ارزش كاهش بايد ،پول رويهبي انتشار از ناشي تورم وجود صورت در بنابراين، .شود بازپرداخت هاقيمت

 مازاد (.45 ص ،0366 باطني،  35، ص 0360 مصييباحي،) شييود جبرا  مركزي بانك سييوي از رسييمي تورم نرخ

شمول بندي،شاخص ازطريق پرداختي ست ربا تعريف م ست زيادتي مبلغ ربا زيرا  ني ست شده تعيين قبل از كه ا   .ا

 هب مصرفي خدمات و كاالها شاخص روند با متناسب كه است متغير رقمي بندي،شاخص از حاصل مازادِ آنكه حال

ستردادِ هنگام شتر، .گيردمي قرار عمل مالک دريافتي، هايسپرده ا   گذارا ردهسپ به پرداختي سود التفاوت مابه پي

  التفاوتهماب اكنو ، .بود تأمين قابل كشور هايبانك منابع محل از ها،بانك عمومي مجمع تصويب با گذاري،سرمايه

 يزن مصرفي خدمات و كاالها شاخص با متناسب استرداد، هنگام به ،الحسنهضقر هايسپرده واقعي و اسمي ارزش

  كاهش جبرا  مسييؤل قرض، كنندهدريافت نهايت، در البته (.0365 هدايتي،) بود خواهد تأمين قابل محل اين از

ست گرفته قرض كه پولي ارزش  لپو ارزش كاهش در ،گيرندهقرض كه شودمي ايراد (.61، ص 0373 عبدي،) ا

  موجب آنچه ،قرض در و است بارزيا  فعل و ضرر بين سببيت رابطه وجود مدني، مسئوليت اركا  از و نيست مقصر

  خارج رندهگيقرض اختيار تحت از كه است اقتصادي عوامل بلكه ،گيرندهقرض فعل نه ،است شده پول ارزش كاهش

 به دهندهقرض جيب از خريد قدرت انتقال بلكه ت،نيس ِصرف خسارت مسئله، اينجا در اما .(0335 )قليچ، است بوده

، رداندبازگ را آ  اگر او، شده اضافه او مال به و است ديگري جيب در فرد يك دارايي اكنو  است. مطرف گيرندهقرض

 شود.نمي او متوجه خسارتي

 اين در زيرا  را آ  اسمي ارزش نه ،دهندمي قرار مالک را قرض روز خريد قدرت دين، به وفا باب در فقها برخي

  خسارت برا ج قبيل از تورم، از ناشي ،پول خريد قدرت كاهش جبرا  مسئله بنابراين، .يابدنمي تحقق مثليّت صورت

شي ستهالک از نا ست ا ست اجتناب غيرقابل كه ا سيني :ک.ر) ا شتي، ح  نوري اهللآيت نظر (.73 ص ،0373 به
 زما  رد پولي، ديو  باره در مشكيني اهللآيت است. خريد قدرت به توجه ضمانات، و جنايات ديو ، باب در همداني
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، گرامي اهللتآي كنند. تعيين كارگر مزد يا طال قيمت با را پول خريد قدرت بايد :فرمايندمي خريد قدرت شديد كاهش

  كاهش جبرا  ملزو به حكم فاحش، تنزل صورت در، بهجت اهللآيت .دانندمي الزم را مصالحه شديد تورم زما  در

  جلب و مصالحه در را احتياط ،اردبيلي موسوي اهللآيت شمارند.مي الزم را مصالحه حال، عين در و داده پول ارزش

  در ،درانيمازن صالحي اهللآيت نظر از اند.دانسته الزم را خريد قدرت جبرا  صورت، اين غير در و دانسته داين رضايت

  اجحاف لهئمس و نكرده ادا را خود دين تمام قرارداد، مورد مبلغ پرداخت با ربدهكا پول، ارزش فاحش كاهش صورت

 قدرت به ناساسك ماليت و اعتبار تمام، صافي گلپايگاني اهللآيت نظر از .كنند مصالحه بايد و شودمي مطرف ضرر و

  است. االك نقصا  مانند آ ، ماليت نقصا  ،بنابراين .است اشيا تملك و خريد آ ، از باالصاله مقصود و است خريد

  كاال يك حسب بر پول ارزش قرض، هنگام :فرمايدمي ،پول ارزش كاهش ضرر از جلوگيري براي، سبحاني اهللآيت

ست ربا شرطي چنين .گردد رعايت بازپرداخت هنگام خريد، قدرت اين كه گردد شرط و شود معين  رطش زيرا  ني

 (.0311 )يوسفي، دارد ينظر چنين نيز صانعي اهللآيت نيست. افزايش

 نيشيپ گذارانسپرده هايخسارت جبران لزوم

  جبرا  را كاهش اين بايدمي الحسنه،قرض هايسپرده خريدِ قدرت كاهش و شديد تورم صورت در كه شود ثابت اگر

ساني براي حق اين آيا، كرد شته در كه ك ست ثابت نيز، اندكرده گذاريسپرده گذ ساني يابر تنها حكم اين يا، ا   ك

  را جب ،شودمي ماسبق به عطف اگر شود؟نمي سبق ما به عطف و شوندمي محسوب گذارسپرده اكنو  كه است

 چگونه اندداده دست از را خود خريد قدرت از ايعمده بخش ،گذشته هايدهه طول در كه گذارانيسپرده خسارات

 :نويسدمي ريمطه شهيد شود.نمي باطل هرگز قديم حق اسالم، نظر از است؟

 امور ع(امير) حضرت وقتي. درآورد نزديكانو و خويشاوندان ملكيت به را عمومي اموال از قسمتي خلفا از يكي

ست به را ستند او از گرفت د شته به كاري و نكند سبق ما به عطف خوا شته گذ شد ندا شو و با  را ودخ كو

ضرت)ع(. آيدمي پيو شخود خالفت زمان در بعد به اين از كه سازد حوادثي به معطوف سخ ح  هيچ: داد پا

 و رفتهگ همسر خود براي اموال آن با اگر و «ءشي اليبطله القديم الحق» سازد باطل را سابق حق تواندنمي چيز

 (.213ص  ،16ج ،1135 مطهري،) گردانممي بر المالبيت به را آن هم باز باشند، خريده كنيزكان يا

سنه،قرض هايردهسپ صاحبا  حق فرمايش، اين طبق ست موظف بانكي نظام و شودنمي زائل هرگز الح   تمامي ا

 را هازمين و اندرفته فرو دنيا باتالق در كه شما از ايعده مبادا»: فرمودمي مردم به امام)ع(. كند جبرا  را خسارات آنا 

  تصرفاتشا  زا كه آنگاه اند،برگزيده اماندباريك و زيباروي كنيزكا  و تاخته هااسب بر و شكافته نهرها و كرده تصاحب

شا  حقوق پذيرش به را آنا  و جلوگيري سر كه برآوردند فرياد كردم، وادار خود   ممحرو حقوقما  از را ما طالبابي پ

شا  به بايد شده،منتقلناحق به  اموال همه كه دارد داللت نيز فرمايش اين(. 05 خطبه البالغه،نهج)« نمود   صاحبان

  رفته ذارا گسپرده جيب از الحسنهقرض هايسپرده خريد قدرت كاهش طريق ازآنچه  بايدمي بنابراين. دانده شودبازگر

  قدرآ  الحسنه،قرض هايپرداخت با رابطه در جمله از بانكي، هايفعاليت گستردگي و پيچيدگي اما شود، بازگردانده بايد

 .را ندارد پديدآمده هايخسارت جبرا  الزم براي ابزار و مهارت كشور، قانونگذاري و قانوني نظام كه است زياد
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 الحسنهقرض نظام انحرافات گريد

صاد و يبانك نظام مهم يبازوها از يكي تواندمي كه ،الحسنهقرض يهاسپرده شد اقت   همراه ديگري انحرافات با، با

 يجيدرت كاهش آ ، نتيجه. بود اقتصاد اردشو شرايط در، خود هايبانك حفظ براي مديرا  واكنش از ناشي كه شد

 )بانك بود 33 وريشهر در %5/5 و 13 بهشتيارد در %01 به 73سال در %25 از ،هاسپرده كل از هاسپرده نيا سهم

  بود. %25 ،73 سال در ،نسبت نيا (.ياقتصاد يآمارها دهيگزبر ،يمركز

  انكيب خدمات ارائه هزينه از بيشتر كه ستا الحسنهقرض تسهيالت كارمزد ،الحسنهقرض نظام چالش يك -

  ندارد. ربا با تفاوتي و شودمي گرفته نظر در (%4 تا 5/2 )بين وام از درصدي صورت به و است

  ،هانكبا برخي و الحسنهقرض هايصندوق برخي است. سپرده مسدودكرد  اشتراط ،اتانحرافاز  ديگريكي  -

  آ  رد حداقل عنوا  به مبلغي سازيذخيره و الحسنهقرض اندازپس حساب افتتاف را الحسنهقرض وام اعطاي شرط

 وعن هر اشتراط كه حالي در .كنندمي مسدود وام كامل حساب تسويه تا را سپرده موجودي ،برخي .دانندمي حساب

  ند.كننمي دنبال را هدفي چنين گذارا سپرده از يك هيچ و شودمي محسوب ربا ،قرض قرارداد در زياده

سهيالت غيرانحراف ديگر،  - سنهقرض اعطاي ت ست: الح صندوق ا سنههاي قرضبرخي  از طريق  ،الح

درصدي و بيشتر  22عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و ... اعطاي تسهيالت كرده، سودهاي 

ساخت نيز برخي. كنندمي دريافت ستفاده از منابع مذكور، اقدام به خريد و  ساز ميبا ا زرگي در مبالغ ب يا ،كنندو

 دهند.مي اختيار افراد معدودي قرار

ركت الحسنه با ششد  قرضهمراه شرط به قرض عقد، فقها برخي است. كشيقرعه الحسنه،قرض نظام ديگر چالش

ايز ميلياردي، موجب . جودانندمي آزماييبخت شبيه راكشي و دريافت امتياز، متناسب با مبلغ و مدت سپرده قرض در قرعه

ويا ، كشي شده است )موسها براي شركت در قرعهها، بين بانكسپرده الحسنه و جابجايياستحاله فرهنگ قرآني قرض

يابد و مي الحسيينه افزايشضهاي قرسييپردهكشييي، حجم پذيري براي هر قرعه(. در پايا  مهلت سييپرده53، ص 0311

سدرنگ پس از پايا  قرعهبي شي،  ها، سپردهدهند. در نتيجه، ثبات اين مي گذارا  منابع خود را به بانك ديگر انتقالپردهك

 (.  0315مازار و كيقبادي، ريزي براي استفاده از آنها مشكل شده است )عرببه شدت كاهش يافته و برنامه

سط پول خلق يگر،د چالش ست هاصندوق برخي تو سيس مقررات 01 ماده مطابق كه حالي در. ا   نحوه و تا

  سائلو يا و چك با آ  وجوه كه ،ديگري هايحساب و ديداري حساب افتتاف غيربانكي، اعتباري مؤسسات فعاليت

شد،مي وانتقالنقل قابل مشابه ست ممنوع اعتباري مؤسسات توسط با   حفظ از كه ايمؤسسه ،تئوريك جهت از .ا

شد معاف قانوني ذخيره   سهيالتت سقف رعايت عدم ديگر، تخلف .كند پول خلق به قداما نهايتبي تا تواندمي ،با

ست. سهيالت سقف رعايت در هابانك كنترل براي مهمي ابزار ها،بانك احتياطي و قانوني ذخاير وجود ا   طايياع ت

م ه و ياطياحت ذخاير كنترل براي قانوني نبود و قانوني ذخيره نبوددليل  به ،الحسنهقرض هايصندوق در اما است،

شتريا  جذب براي شكننده رقابت يك در هاصندوق اعتبارات، سقف كنترل براي نهاديفقدا   شتر م سته ،بي  پيو

  حقوق و بردمي باال را مذكور هايصندوق ورشكستگي احتمال وضعيت، اين .برندمي باال را خود اعطايي وام سقف

 .اندازدمي مخاطره به را ا گذارسپرده
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 نهاداتشيپ و رييگجهينت

سنهقرض نهاد سبت كاهش موجب ،امر اين و منحرف خود اهداف از ،اندازپس الح   هاسپرده ديگر به سپرده اين ن

ست شده سنهقرض هايسپرده خريد قدرت كاهش شديد، تورم وجود انحراف اين علل از .ا   در رانت وجود و الح

ستفاده ست بوده هاسپرده اين از ا س اموري از ،الحسنهقرض .ا صاد نظام كه تا  ار ضروري نيازهاي و سالم را اقت

شا  ،كنوني روند .آورد مي بركت و وحدت و محبت و سازدمي برآورده ست ممكن كه دهدمي ن ا پيد كسي روزي ا

شود شود عايدش سودي كهكند  گذاريسرمايه جايي در يعني  بدهد الحسنهقرض را پولش فعلي سازوكار كه ن   .ن

سكي كه اگرچه شد او متوجه ري ست معنا بدا  اين اما .نبا سي ديگر كه ني شود يافت ك   ،ديگر ايسازوكاره با كه ن

  سپرده بودكم آنها، طريق از تا كرد معرفي را سازوكارها برخيكرد  تالش بايد ،بنابراين .بدهد الحسنهقرض را پولش

سنهقرض سنهقرض با مواجهه در .گردد برطرف الح سته چند افراد ،الح شا  كه اديافر :اندد سنهقرض را مال   الح

 سرماية از بخشي كه دارند آمادگي كه افرادي .دهندمي الحسنهقرض را خود سرمايه تمامي كه افرادي .دهندنمي

  .بدهند الحسنهقرض حاضرند ها،سپرده خريد قدرت كاهش جبرا  صورت در كه افرادي .دهند الحسنهقرض را خود

ضرند كه افرادي شي حا سنهقرض را خود سرمايه سود از بخ صيص صورت در كه افرادي .دهند الح  منابع تخ

ضرند ،اولويت داراي مصارف به الحسنهقرض ضرند كه افرادي .بپردازند الحسنهقرض حا شويق صورت در ،حا   و ت

سب سنهقرض ملي، يا محلي افتخار ك سنهقرض به نياز افزايش به توجه با .بپردازند الح  ،آ  ضهعر كاهش و الح

سنهقرض صكوک اوراق مانند ديگري ابزارهاي از توا يم سنهقرض رويكرد با ،وقف صكوک اوراق و الح   و الح

صايا و هدايا اوراق سنهقرض رويكرد با و ستفاده نوع اين از صكوک اوراقساير  و الح   هايسپرده كمبود تا كرد ا

 .ساخت برآورده حدي تا را الحسنهقرض
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