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 الحسنهبررسي كارمزد قرض

 بانكداري اسالميهاي محاسبة آن در و شيوه
 *محمد بيدار

 چكيده

الحسنه هاي معيشتي اقشار ضعيف جامعه از طريق قرضتامين نياز ةپيشوايان ديني تاکيدهاي زيادي دربار

ساس شيوهقرض، دارند. برهمين ا هاي تجهيز و تخصيص منابع در الگوي بانکداري بدون الحسنه يکي از 

بحث کارمزد ، الحستتنهموجود در بخش تخصتتيص منابع قرضربا مطرح گرديده استت . يکي از مستتا   

ي فرضيه پردازد.مي محاسبه آنهاي مقاله حاضر به بررسي مشروعي  كارمزد قرض الحسنه و شيوه اس .

سازگاري  سمي وام با مفهوم واقعي كارمزد  صدي از مبلغ ا س  که تعيين كارمزد به عنوان در مقاله اين ا

الحستتنه در حاكي از وجود نشتتانه هايي از صتتوري بودن محاستتبه كارمزد قرضتحقيق هاي ندارد. يافته

در اين مقاله ضتتمن بيان اقواف فقهاي اماميه درباره کارمزد و نقد و بررستتي  كشتتور استت .هاي بانك

، المافالحسنه از بي هاي قرضسه راهکار پيشنهادي ) تامين هزينه، راهکارهاي ارا ه شده براي درياف  آن

صا شي از منابع قرضاخت سرمايهص بخ سنه به  سبهالح ي کارمزد واقعي( به منظور تامين گذاري و محا

سهيالت قرضهزينه س . انتظار ميهاي ت سالمي با ابداع الحسنه بيان گرديده ا رود که محققان بانکداري ا

امن اين عقد ي ربوي را از دهرگونه شتتبهه، الحستتنهراهکارهاي ديگري درباره تامين مخارج امور قرض

 مالي اسالمي بزدايند.
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 مقدمه

سالمي  ثواب اي برخوردار است و از جايگاه ويژه، يك عقد مالي غيرانتفاعيبه عنوان « الحسنهقرض»در بينش ا
بر در بهشت »آمده است که حضرت فرمودند:  باشد. در روايتي از امام صادقآن از ثواب صدقه دادن بيشتر مي

 (.33ص، 4ج، ق1407، )کليني« نوشته شده است که صدقه ده ثواب و قرض دادن هيجده ثواب دارد
خدا و پيامبر آن را مصـــداق جنا با ، قرض ربوي قرار دارد که قرآن کريم، الحســـنهمقابل قرض

که قدرت حفظ ، هاي مصــروو و ديوانهعامالن آن را به انســان، (279-278معرفي کرده )بقره:  اکرم
 (.285)بقره:  تشبيه کرده است، تعادل خويش را ندارند
حضرت کند. ميربا به شكل عجيبي در قراردادهاي مختلف مالي نفوذ کرده و آنها را آلوده ، از سوي ديگر

سم! جريان ربا ، اي گروه تجّار! اول فقه بياموزيد»فرمايند: در اين باره مي علي سپس تجارت کنيد. به خدا ق
 (.150ص، 5ج، ق1407، )کليني« تر از حرکت مورچه بر سنا سياه استپنهان، در اين امت

که  توجه دقيق و محتاطانه به اموري اســـت، آنچه در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار اســـت
مسئله کارمزد ، الحسنه را در دام قرض ربوي گرفتار نمايند. يكي از اين امورممكن است عقد پاك قرض

سهيالت قرض ست که در ت سنه ا سهيالت نرخ پايين كهاين ليدل به ديشاالح ساير ت سبت به نرخ  تري ن
ست گرفته قرار توجه مورد کمتر، دارد ست از زواياي ، . در اين مقالها شده ا سئله سعي  گوناگون اين م

 پيشنهادهايي براي اصالح آن ارائه شود. ، مورد بررسي قرار گرفته

 پيشينة تحقيق
تحقيقات فراواني در فقه اسالمي صورت گرفته است. فقها مطالب الزم را در ابواب ، دربارة قرض و شرايط آن
فقها مطرح  االجارهاند. در ارتباط با مطلق کارمزد نيز مباحث متنوعي در کتاب بيان کرده القرضفقهي و در کتاب 
اما مراجع معظم ، تحقيق مستقل فقهي صورت نگرفته است، اما دربارة کارمزد مشروط در قرض، گرديده است
هاي عالوه بر رسالهاند. هاي عمليه و استفتائات خودشان بيان فرمودهمطالبي را در بخشي از رساله، تقليد
 توان به موارد زير اشاره کرد.تحقيقات محدود ديگري نيز در اين زمينه انجام شده است که مي، عمليه
سن خرازي. 1 سام بانك»اي با عنوان ( در مقاله1384)سيد مح شي در اق احكام ، «و احكام آن پژوه

پرداخت کارمزد به ، بخشي از اين مقالهفقهي معامالت بانكي را مورد بررسي قرار داده است. ايشان در 
 ها بيان کرده است.هاي مشروو دريافت کارمزد توسط بانكشرط قرض را يكي از راه

، «بررســي کارمزد تســهيالت مالي با عقود اســالمي»( در مقالة 1384)مهدي فدايي خوراســگاني. 2
 ،الحسنهايي که تسهيالت قرضتسهيالت اعطايي در دانشگاه آزاد اسالمي را بررسي کرده است. از آنج

شگاه محسوب ميترين مهم سهيالت مالي در يك دان سكن، شودبخش ت سهيالت م ، و مواردي مانند ت
بحث ، در بخشي از اين مقاله، شودالحسنه واقع ميوام تحصيلي و ضروري از طريق عقد قرض، ازدواج
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روش مناسبي براي جايگزيني ، اقساط کارمزد تسهيالت فوق به ميان آمده و محاسبة آن بر اساس تعداد
 شيوة فعلي دانسته شده است.

 التيتسه ةارائ و کارمزد اخذ يفقه يبررس»در بخشي از مقالة ، (1390)فرشته مالکريمي خوزاني. 3
آوري اقوال مراجع معظم تقليد دربارة جمعبه، «الحســنهقرض يهاصــندوق در يگذارســپرده شــرط به

  الحسنه پرداخته است.رمزد تسهيالت قرضجواز يا حرمت دريافت کا
ضــمن ارزيابي روش متعارم محاســبه نرخ در ، هاي پيشــينبه منظور تكميل پژوهش، در اين مقاله

 شود.راهكارهايي جايگزين پيشنهاد مي، بانكداري جمهوري اسالمي ايران و تطبيق فقهي آن

 الحسنهشناسي بررسي كارمزد قرضروش

الحسنه در بانكداري اسالمي بدين گونه است که ابتدا مفاهيم تسهيالت قرضروش بررسي کارمزد 
گردد. سپس نظر مراجع معظم تقليد در اين خصوص بيان مي، تبيين گرديده، الحسنه و کارمزدقرض

از پرداختن به صــحت و ســقم ادلة فقهي ، از آنجايي که موضــوو مزبور يك مســئله تقليدي اســت
ــنا نيو ادله طرف دهيگرد ابموافقان و مخالفان اجتن  اتيبا ادب ييتنها درحد نقل قول و به منظور آش

ست. از اين رو انيبحث، ب با نظر همه يا ، هاي بانكي دربارة دريافت کارمزدمطابقت فعاليت، شده ا
ست. در ادامه، اکثر مراجع تقليد شيوه، محور اين مقاله قرار گرفته ا هاي به نقد راه، با رعايت همين 

 پرداخته شده و راهكارهايي ارائه شده است. ، يه آنتوج

 مفاهيم
 الحسنه قرض

که معادل فارســي آن ، «قرض»ترکيب يافته اســت. واژة « حســنه»و « قرض»از دو واژة « الحســنهقرض»
، منظور؛ ابن49ص ، 5ج ، ق1410، در لغت به معناي بريدن و قطع کردن اســت )فراهيدي، اســت« وام»

( و به چيزي که انســـان آن را از مال خود به ديگري داده که آن را بعداه به او 216ص ، 7ج ، ق1414
«  قرض»(. وجه تسمية عمليات مزبور به 226ص، 4ج، ق1416، شود )طريحيقرض گفته مي، بازگرداند

هرچند به صورت موقتي از خود ، مقداري از پول و دارايي خود را، اين است که انسان با انجام اين کار
 کند.ا کرده و ارتباط خويش را از آن قطع ميجد

معناي لغوي ، باشد. بنابرايناست که به معناي زيبا و نيكو مي« حسنه»کلمة ، دومين واژة اين عبارت
الحسنه اين است که انسان مقداري از دارايي خود را به نحو نيكو و شايسته به ديگري وام بدهد. قرض

اين است که انسان مقداري از مال حالل خود را با ، در شرو مقدس اسالمبه نحو نيكو ، مراد از وام دادن
 نيت خالصانه و بدون منّت و براي مصرم در امور حالل در اختيار برادر ديني خود قرار دهد. 
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، تعريف شده است )مشكيني« انشاء تمليك عين با ضمانت عين يا مثل آن»قرض در اصطالح فقها به 
نددربارة معناي فقهي قرض مي امام خميني (.157ص، تابي، من؛ عبدالرح423ص، تابي قرض »: فرماي

 متعهد پرداخت نفس يا مثل و، گيرندهبدين معنا که قرض ؛تمليك مال به فرد ديگر به همراه ضمانت است
مقرض و به کســـي که به او تمليك گرديده اســـت ، دهنده(کننده )قرضيا قيمت آن اســـت. به تمليك

 (.599ص، ق1406، )موسوي خميني« گرددگيرنده( مقترض يا مستقرض اطالق مي)قرض
سالمي ايران)ماده ، شبيه عبارت فوق ( و مجموعة قوانين و مقررات 648در قانون مدني جمهوري ا

 الحسنه بيان شده است.( نيز براي قرض15بانكي)ماده 

 كارمزد

، «الزحمهحق»هاي آن در عربي کلماتي مانند اي فارســـي اســـت و معادلو يا دســـتمزد واژه، «کارمزد»
ــند. اين واژه در کتب فقهيو... مي« عموله»، «العملحق»، «الثبتحق» ــتر با تعبير ، باش بيان « اجرت»بيش

، 6ج، ق1414، )پاداش کار( )واســطي« جزاء عمل»اجرت را به معناي ، هاي لغتشــده اســت. کتاب
اند. در ( بيان کرده576ص، 2ج، ق1410، )جوهري «حق کرايه»( و 185ص، ق1420، ؛ حميري12ص

به موجر ، شود که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا کاراصطالح فقها اجرت به عوضى گفته مي
 (.247ص، ق1426، پردازد )هاشمي شاهرودييا اجير مى

 الزم است:، توجه به چند نكته، در ارتباط با مفهوم کارمزد
شروعيت دريافت1 سان از آن جهت که موجودي اجتماعي  . م ست. ان شن ا سيار رو کارمزد امري ب
ـــت ياز دارد؛ زيرا نمي، اس يازهاي در زندگي خويش به تعاون و همكاري ديگران ن تواند به تنهايي ن

بر افراد ديگر نيز واجب نيســـت که به تأمين نيازهاي ديگران ، خودش را تأمين نمايد. از ســـوي ديگر
اي براي حل مشــكل مزبور قلمداد واســطه، ت که دريافت کارمزد در مقابل خدماتبپردازند. اينجاســ

هاي اقتصادي است و محور معيشت بسياري انگيزة بسياري از فعاليت، وجود کارمزد، گردد. بنابراينمي
و  گونه که وجود قيمت در کاالها امري الزم بودههمان، چرخد. به عبارت ديگرها بر پاية آن مياز انسان
کارمزد نيز قيمت خدمات بوده و وجود آن موجب رونق فضاي کسب و کار ، باشدساز تجارت ميزمينه
لزوم عقلي دارد. دين اســالم نيز عالوه بر تأييد اصــل آن )قصــ : ، گردد. پس اصــل وجود کارمزدمي
ـــ26  امبر اکرمپي، نكات تشويقي و حمايتي خاصي را در اين زمينه بيان کرده است. براي نمونه، (27ـ

، اند که ميزان اجرت کارگر را به وي اعالم نمايد )نوري طبريضـــمن اينكه کارفرما را موكف کرده
ــان در اين خصــوص ميموقع آن نيز تأکيد کردهبر پرداخت به، (29ص، 14ج، ق1408 فرمايند: اند. ايش
 )همان(.« بپردازيد، مزد کارگر را قبل از آنكه عرق او خشك شود»
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ص2 سم اجر، طالح فقهي. در ا سيم ميةالمثل و اجرةاجرت به دو ق سمي تق سمي ةشود. اجرالم الم
مورد توافق ، گردد و چنانچه مورد تصــري  قرار نگيرداجرتي اســت که در عقد اجاره به آن تصــري  مي

ــود. ولي اجرطرفين واقع مي ــري  بر آن در عقد المثل به اجرتي گفته ميةش ــود که عالوه بر عدم تص ش
( و تعيين آن بر عهده 247ص، ق1426، شود )هاشمي شاهروديمورد توافق طرفين هم واقع نمي، اجاره

(. 14ص، ق1408، اي است که غرضي نسبت به يكي از طرفين نداشته باشند )سعدي ابوجيباهل خبره
المسمي توسط المثل است که تعيين ثمن المسمي و ثمنبندي کاماله شبيه تقسيم ثمن به ثمناين تقسيم

 گيرد.المثل توسط اهل خبره صورت ميطرفين معامله و تعيين ثمن
الحسنه ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قبال تسهيالت قرضکارمزدي که بانك، الزم به يادآوري است

 زيرا مقدار آن به هنگام دريافت وام معلوم است.، باشدالمسمي مياز نوو اجرة، کننددريافت مي
را برعهدة  الحســـنهقرض کارمزدتعيين ميزان حداقل و حداکثر ، نون عمليات بانكي بدون ربا. قا3

بانكداري جمهوري  موجود دســـتورالعمل در(. اين ميزان 4بند، 20بانك مرکزي گذاشـــته اســـت )ماده
و  تجهيزي هاهزينه از اينكه بر مشـروط، اسـت درصـد 4 حداکثر و درصـد 5/2 حداقل، اسـالمي ايران
ها هاي اعطايي به کارکنان بانكالحسنهدربارة قرض، اين رقم. نكند تجاوز الحسنهقرض تخصي  منابع

ماندة ، هرســال ابتداي در که اســت گونهنيبدالحســنه ة کارمزد قرضمحاســبة نحويك درصــد اســت. 
ضرب ميقرض سب ماه  سبت مدت آن بر ح سنه در نرخ کارمزد و ن ان ميز، شود. به عبارت ديگرالح

 الحسنه و تعداد اقساط است.کارمزد تابعي از مقدار اسمي مبلغ قرض
ماهه و با  30الحســنه از بانك با اقســاط ريال وام قرض 000/000/15براي مثال اگر کســي به ميزان 

کارمزد سال ، پردازد. عالوه بر اينريال از اصل وام مي 000/500هر ماه مبلغ ، درصد دريافت کند 4نرخ 
گيرنده بايد باشد؛ يعني وامريال مي 000/60، ريال و سال سوم 000/360، سال دوم، ريال 000/600، اول

 ريال به عنوان کارمزد به بانك بپردازد.  000/966در مجموو مبلغ 

 الحسنهاقوال فقها درباره كارمزد قرض

ي دارند. برخي اين کار آراي متفاوت، فقهاي اماميه دربارة جواز و عدم جواز شــرط کارمزد در عقد قرض
به بيان اقوال موجود در اين ، اند. در اين قســمتو برخي ديگر حكم به حرمت آن داده، را جايز دانســته

 پردازيم.خصوص و ادلّة آنها مي

 قول اول: جواز

 امام خميني، دانند. آيات عظامگروهي از فقها دريافت کارمزد مشـــروط در عقد قرض را جايز مي
ـــل لنكراني )بي، (298و130ص، 2ج، ق1422) كارم شـــيرازي )272ص، تافاض ، 1ج، ق1427( و م
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دريافت کارمزد را به طور ، باشـــند. گفتني اســـت که اين گروه از فقها( از قائلين اين نظريه مي197ص
، گرددبلكه وجود ســه شــرط زير را براي جواز آنچه به عنوان کارمزد دريافت مي، دانندمطلق جايز نمي

 اند:دانسته الزامي
 و پوششي براي دريافت ربا محسوب نگردد. الف. حقيقتاه کارمزد باشد و بهانه

 باشد نه بيشتر.، ب. به مقدار متعارم)به اندازه مخارج صرم شده(
 ج. با توافق و رضايت طرفين صورت گيرد.

ــندوق اهللهمچنين آيت ــنههاي قرضمكارم دريافت کارمزد را براي ص و ، مند ندارنداي که کارالحس
 داند )همان(.داراي اشكال مي، دهنددهي را انجام ميتمامي کارهاي مربوط به وام، خود صاحبان وجوه

 اند:براي اثبات نظر خودشان دو دليل آورده، قائلين به نظريه جواز دريافت کارمزد
اخل در عنوان و د، دهنده محســوب نگشــتهمنفعتي براي قرض، هاي مربوط به وام. دريافت هزينه1
 گردد.اطالقات ادلّة حرمت ربا شامل آن نمي، نيست. بنابراين« جرّ منفعت»

يات قرض دادن و کارمزد گرفتن2 لة دو معامله مســـتقل صـــورت مي، . در عمل گيرد: يكي معام
گيرنده به قرض، اي در آن شرط نشده استالحسنه است که بر اساس آن وامي که هيچ نوو زيادهقرض
گيرنده اجرت خدمات مربوط به وام را به گردد. معاملة دوم بر اساس عقد اجاره است که قرضاعطا مي
ستقل از يكديگر مي، پردازد. اين دو معاملهمقرض مي شند. بنابراينم شرط ، با کارمزد وام در عقد قرض 

 (.70-69ص، 1376، نشده است تا اينكه موجب ربوي بودن آن شود )مكارم

 قول دوم: حرمت

ــوي گلپايگاني ) ، ق1428بهجت )، (89ص، 2ج، ق1409گروه ديگري از فقها همچون آيات عظام موس
( و 302ص، 2ج، ق1417صـــافي گلپايگاني )، (281ص، تاميرزاجواد تبريزي )بي، (362و189ص، 3ج

دانند. اين گروه نيز براي نظريه سيستاني دريافت کارمزد مشروط در قرض را از مصاديق رباي حرام مي
 دهند:خود داليل زير را ارائه مي

، ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد، شود. چنانچه وجوهي که قرض داده مي1
ــرط پرداخت کارمزد ــندوق بوده و داخل در عنوان ، ش ــد و چنين چيزي مي« جرّ منفعت»به نفع ص باش

 (.301ص، 2ج، ق1417، گردد )صافيموجب ربوي شدن قرض مي

جزو مخارج و  دهندهقرضگفتني اســت که چنانچه هزينة فرصــت وقت خود ، دليل مزبوردر تأييد 
چنين چيزي از مصــاديق بارز ، گيرنده دريافت شــودهاي وام محســوب گردد و مبلغ آن از قرضهزينه

شود. براي مثال اگر فردي موجب ربوي شدن آن مي، منفعت خواهد بود. شرط شدن آن در عقد قرض
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ارزش ، عالوه بر مخارج جاري، ته باشد و آن را براي ديگران قرض داده و کارمزد بگيردپول زيادي داش
سبه کرده صت محا ساس هزينة فر صادي وقت خويش را نيز بر ا آن را نيز به عنوان يكي از موارد ، اقت

ــي با ادامه دادن اين کار، کارمزد قرار بدهد ــغلي براي خود فراهم مي، چنين کس ــت ش کند و يك فرص
منفعت ، کند. روشــن اســت که فرصــت اشــتغالهاي زندگي خويش را از اين طريق تأمين ميازمنديني

 گردد.بزرگي براي يك فرد محسوب مي

الزحمة داران صندوق هستند. پرداخت حقاجير سهام، کنند. کارمنداني که در صندوق کار مى2
صندوق مى شد. بنابراينآنها برعهدة  شده و در ازاي براي قرض توانند اجيرديگر نمى، با گيرندگان 

ست که به ملك در واقع زياده، شودآن اجرت بگيرند. پس آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى اي ا
سهام وارد مى صندوقصاحبان  از قبيل پرداخت حقوق کارمندان ، شود که آن را صرم در مخارج 
شربقيه را براي خود برمى، و مانند آن نموده ست که موجب ربوي دارند. اين  ط زيادي در قرض ا
 (.281ص، تابي، شود )تبريزيبودن آن مى

 الحسنه در نظام بانكي كشور با آراي فقهابررسي تطبيق كارمزد قرض

شـــود که کارمزد موجود در اين بحث مطرح مي، پس از بيان نظر فقها دربارة جواز يا حرمت کارمزد قرض
يك از اقوال مزبور منطبق است. فرضية ما اين است: کارمزدهايي ا کدامب، نظام بانكي جمهوري اسالمي ايران

الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت هاي قرضصندوق، هاالحسنه در بانكکه در قبال اعطاي قرض
نيازي براي بررســي صــحت و ســقم و تقويت و ، انطباق چنداني با آراي فقها ندارد. به همين دليل، گرددمي

ضعيف ساس نمي ت روية موجود ، شود؛ زيرا به هر حالادلّة موافقان و مخالفان جواز دريافت کارمزد اح
 الحسنه از مطابقت قابل قبولي با نظر فقها برخوردار نيست.هاي تسهيالت قرضبراي تأمين هزينه

رمزد که دريافت کا، دليل عدم انطباق دريافت کارمزد مشروط در عقد قرض با نظر فقهاي گروه دوم
نياز از توضي  است؛ زيرا آنان مطلق دريافت هر اندازه مبلغ روشن و بي، داننددر عقد قرض را حرام مي
صاديق ربا مي ضافي را از م ضي  دارد که در ، دانند. اما بيان عدم انطباق آن با آراي گروه اولا نياز به تو
 پردازيم.اينجا به بيان قراين آن مي

 از مبلغ اسمي وام با قيمت پولسازگاري تابعيت كارمزد 

رعايت ، اندکه براي جواز شرعي دريافت کارمزد بيان شده، گانهبرخي شرايط سه، در نظام بانكي کشور
ــرايطنمي ــب ، گردد: يكي از اين ش ــبة آن بر حس ــد. حال آنكه محاس زيادة دريافتي حقيقتاه کارمزد باش

سمي صدي از مبلغ وام و تبعيت از مبلغ ا ست؛ زيرا اگر ، در شيه رانده ا مفهوم کارمزد بودن آن را به حا
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صي از مبلغ کل قرض شخ صد معين و م صورت در شوندکارمزدها به  سنه در نظر گرفته  آنچه به ، الح
ضافي به عنوان هزينه و قيمت پول، شودذهن تبادر مي ست که آن مبلغ ا منظور و لحاظ گرديده ، اين ا

با يك وام ده ميليون ، هاي ناشـــي از يك وام يك ميليون تومانيينهاســـت؛ زيرا تفاوت چنداني بين هز
شاهده نمي شده در قبال وام ده ميليون تومانيتوماني م ده برابر کارمزد ، گردد. حال آنكه کارمزد دريافت 

درصــدي کردن کارمزد نســبت به مبلغ قرض از توجيه قابل ، وام يك ميليون توماني اســت. نتيجه اينكه
ست. امام خمينيقبولي برخو سيار کم )مانند  ردار ني صد ب سؤالي دربارة حكم دريافت در سخ به  در پا

، درصد»فرمايند: الحسنه براي تأمين مخارج صندوق ميهاي قرض( به عنوان کارمزد توسط صندوق1%
ست شد و بهرة پول حرام ا ست هرچند کم با شود، کارمزد ني سم کارمزد گرفته  سوي « گرچه به ا )مو

 (.297ص، 2ج، ق1422، خميني
سهيالت قرض، نتيجه اينكه سبة کارمزد ت سنهفرمول محا سود ، الح سبة  هيچ تفاوتي با فرمول محا

، تغيير نام نرخ بهره در بانكداري ربوي، ربوي در نظام بانكي متعارم دنيا ندارد. تنها تفاوت در اين ميان
کند؛ زيرا عرم مردم در شـــكلي را حل نميبه نرخ کارمزد در بانكداري بدون رباســـت. اين تغيير نام م

 دهند.اي براي تعيين کارمزد خودشان انجام نميبازار کار چنين محاسبه

 تعيين حداقل كارمزد

از توجيه منطقي برخوردار نيست؛ زيرا ، درصد( 5/2تعيين ميزان حداقل کارمزد در قانون عمليات بانكي)
شود شد که کارمزد حقيقي دريافت  ست مبلغ کارمزد، اگر بنا با تر از رقم ناچيزي بوده و پايين، ممكن ا

اگر صـــندوق ، آن مبلغي باشـــد که به عنوان حداقل کارمزد در نظر گرفته شـــده اســـت. براي نمونه
سنهقرض صد الح سد که مخارج آن را تنها يك در سبه کند و به اين نتيجه بر اي مخارج خودش را محا

ضيان تأمين مي صورت، کندمبالغ اعطايي به متقا صد کارمزد ، در اين  صندوق بيش از يك در اگر اين 
خالم قانون ، با آراي فقها مخالفت کرده است؛ اگر همان يك درصد را از متقاضيان دريافت کند، بگيرد

 عمليات بانكي عمل کرده است.
، الحسنههاي تجهيز و تخصي  منابع قرضگفتني است مشروط شدن عدم تجاوز کارمزد از هزينه

، کند. اين مطلب با تعيين حداقل کارمزد همخواني ندارد. بنابراينشـكلي را در اين خصـوص حل نميم
 حداقل کارمزد اساساه در اين زمينه مطرح نيست.

 عدم تغيير نرخ كارمزد در شرايط مختلف

ــان بودن نرخ کارمزد در تمامي زمان ــت. ، هاها و مكانيكس ــانة ديگري بر صــوري بودن کارمزد اس نش
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ـــت. عماله اکثر بانك 4تا  5/2ســـتورالعمل بانكي ميزان کارمزد را بين د ها و درصـــد تعيين کرده اس
سات س صله)، مؤ صد( را از قرض4سقف اين فا ست که اگر گيرندگان دريافت ميدر سؤال اين ا کنند. 

ست شانگر کارمزد حقيقي ا صادي و در زمان، مبلغ دريافتي واقعاه ن شرايط مختلف اقت ها و پس چرا در 
اين مبلغ يكســان مانده و هيچ تغييري نداشــته اســت. با توجه به اينكه رکن اصــلي ، هاي مختلفمكان

شكيل ميکارمزد را حق شرايط مختلف رکود و يا الزحمة کارمندان و کارگران ت ستمزد آنان در  دهد و د
الحســنه رخ کارمزد قرضعدم تغيير ن، گرددنرخ آن در بازار کار تعيين مي، رونق اقتصــادي متفاوت بوده

 کند. از قطع رابطة مبالغ اضافي دريافتي با کارمزد حقيقي حكايت مي، در نظام بانكي کشور

 هاي تبليغات جوايز از محل كارمزدهاپرداخت هزينه

، ها وجود داردمؤسسات و صندوق، هااي بانكالحسنههاي قرضيكي ديگر از مسائلي که درباره فعاليت
سپرده پرداخت جايزه ست. جواز يا عدم جواز اين کارگذاران از طريق قرعهبه  شي ا از اين جهت که ، ک

زيرا که موضوو دريافت  از موضوو اين مقاله خارج است.، گردداين موضوو مربوط به تجهيز منابع مي
جهت که اما اين بحث از اين  گردد و ارتباطي با تجهيز منابع ندارد.کارمزد به تخصي  منابع مربوط مي

با بحث ، گرددهاي جوايز و تبليغاتي از محل دريافت کارمزدها تأمين ميچون معمواله پرداخت هزينه
هاي مربوط توانند هزينهها ميسؤال اين است که آيا مسئوالن بانك، کارمزد ارتباط دارد. به عبارت ديگر

سپرده گيرندگان مطالبه نمايند؟ در را از وامگذاران را جزو مخارج صندوق قرار داده و مبلغ آن به جوايز 
گردد. دريافت کارمزدي که اين زمينه بايد گفت که چنين چيزي يقيناه جزو کارمزد واقعي محســوب نمي

ــت، هاي جوايز براي ديگرانهزينه ــندوق در آن لحاظ گرديده اس ــكال ، عالوه بر مخارج واقعي ص اش
، افتدکنند. اما آنچه در واقع اتفاق مييرنده تلقي ميگشرعي دارد و عرم چنين کاري را كلم در حق وام

دهند و به آنان جايزه مي، گذاري بيشترها و مؤسسات به منظور تشويق مردم به سپردهاين است که بانك
کنند. الزم به يادآوري است هرچند ها تأمين ميهاي سنگين تبليغات آن را از محل کارمزدهاي وامهزينه
ولي زمينة تخلف ، هاي جوايز را از محل کارمزدها بپردازندتوانند هزينهحاظ قانوني نميها به لکه بانك

دهند هايي که چنين تخلف قانوني را انجام ميبسا بانكاز اين دستور قانوني به سهولت هموار است؛ چه
 شود.و بانك مرکزي متوجه آن نمي

 نقد و بررسي راهكارهاي ارائه شده

، الحسنه و شيوة محاسبة آن بيان گرديدي که براي دريافت کارمزد مشروط در قرضبا توجه به مشكالت
 پردازيم.راهكارهايي براي جايگزيني آن ارائه شده است که در اينجا به نقد و بررسي آنها مي
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 گذاران. راهكار وكالت بانك از طرف سپرده1
گذاران و تغيير رابطة حقوقي بين سپرده، شودهايي که براي جايگزيني شيوة فعلي مطرح مييكي از شيوه

سپرده« وکالت براي اعطاي قرض»به « قرض»ها از بانك شيوه  ست. در اين  وجوه خود را به ، گذارانا
صندوق درنمي سپرده، آورندتمليك بانك و  شتهبلكه  شان نگه دا به بانك وکالت ، ها را در ملكيت خود

ها و بانك، در اختيار متقاضــيان قرار دهد. در اين صــورتالحســنه دهند که آنها را به صــورت قرضمي
هاي هاي مربوط به فعاليتتمامي هزينه، گريتوانند از بابت حق واسـطهالحسـنه ميهاي قرضصـندوق
 گيرندگان دريافت کنند.دهي را از قرضوام

در پاســخ به ســؤالي درباره حكم شــرعي شــرط پرداخت کارمزد به  اهلل صــافي گلپايگانيآيت
 فرمايند: الحسنه ميهاي قرضصندوق

صندوق قرض مى شد، دهداگر وجهى را كه  شخاص با صندوق و ا شترك بين  صندوق يا م شرط ، ملك 
لك م، شودمذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى

سطه صاحبان وجوه و وا صندوق فقط وكيل  شد و  شخاص با دار گى بين طرفين را در وقوع معامله عهدها
گى خود را براى العمل واسددطهنمايد و همچنين حقتواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مىمى، باشددد

گيرنده ول آن از طرف قرضگيرنده دريافت نمايد و بدون قباداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض
 (.302-301ص، 2ج، ق1409، معامله را انجام ندهد )صافي گلپايگاني

برخي نيز روش فوق را راهكار مناســبي براي حل مشــكل شــرعي دريافت کارمزد و برخي مشــكالت 
 (.105-104ص، 1390، دانند )موسويانالحسنه ميهاي قرضديگر دربارة سپرده
سازد؛ زيرا وق مشكلي از مشكالت دريافت کارمزد مشروط را برطرم نميراهكار ف، رسدبه نظر مي
سپرده، زماني که بانك ستوکيل  صورت قرارداد منعقد کند که در هيچ يك از مي، گذاران ا تواند به دو 

 پردازيم:باشد. در اينجا به بيان آن ميآنها براي وکالت بانك اثري مترتب نمي
شرط 1 که وکيل ، اي را به عنوان کارمزد به بانكزياده، گيرندهکند که واممي. بانك در قرارداد قرض 

ست شروط به نفع ، صاحب پول ا ست؛ زيرا زيادة م شود چنين چيزي ربا ني ست گفته  بپردازد. ممكن ا
بلكه به نفع بانك است که فرد ثالثي بوده و به وکالت ، باشدنمي، گذار استدهندة اصلي که سپردهقرض

اين روش را به عنوان راهي براي کسب  شهيد صدرعمليات قرض را انجام داده است. ، لاز صاحب پو
آن را نپذيرفته اســت ، الحســنه مطرح کردههاي قرضگذاريســود مشــروو براي بانك از محل ســپرده

صدر ست که در عقد قرض180ص، ق1401، ) ستدالل فوق اين ا شروط به ، (؛ زيرا مبناي ا اگر زيادة م
اي زياده، گيرندهشود. ولي چنانچه صاحب پول شرط کند که قرضربا محقق مي، ل باشدنفع صاحب پو

ــي، يابد. در حالي کهربا تحقق نمي، را به نفع فرد ثالثي بپردازد ــرط ، اطالقات ادلة حرمت رباي قرض ش
ه نفع دانند و تفاوتي بين اينكه زيادة مزبور بشـــدن هرگونه زياده بر مال قرض داده شـــده را حرام مي
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نقل کرده اســت  روايتي از امام محمد باقر محمدبن قيسوجود ندارد. ، يا هر فرد ديگر، مقرض باشــد
 که حضرت فرمودند:

با، دهد قرض را يپول يگريد فرد به يكسدد اگر  اگر -.كند شددرط را آن مثل از شيب بازپرداخت دين

 -كند قبول، دهنده قرض، برگرداند( يقبل شددرط بدون) را قرض مال از( شددتريب اي) بهتر زيچ رندهيگقرض

س  دادن قرض خاطر به را آن، دهندهقرض كه را ييكاال گرفتن هيعار اي وانيح بر شدن سوار شما از يك

 .(357ص، 18ج، ق 1409، )حرعاملي نكند مطالبه، است كرده شرط رندهيگقرض بر خودش پول

مطلق بيان شده و هيچ تفصيلي بين استفاده عدم مشروعيت شرط زياده در قرض به طور ، در اين روايت
 مالك داده نشده است.از زياده توسط مالك و غير

سپرده، بنابراين شكل کارمزد ، گذار از قرض به وکالت براي قرضتغيير رابطة حقوقي بين بانك و  م
نجا نيز در اي، ها وجود داشتکند؛ زيرا همان مشكالتي که در صورت مالكيت بانك بر سپردهرا حل نمي

وجود دارد؛ زيرا فقهاي گروه دوم در رابطة حقوقي وکالت نيز دريافت کارمزد را شـــرط زياده و از 
سه، دانند و فقهاي گروه اولمصاديق ربا مي شرايط  با آن موافق هستند. ، گانه تحقق يابددر صورتي که 

 هاي جدي است.تحقق شرايط مزبور با شيوة محاسبة فعلي داراي ابهام
ــ2 ــت. ص اينكه دو قرارداد در اينجا وجود دارد: يكي قرارداد ، ورت ديگري که قابل تصــور اس

اي در آن نشـــده و بين بانك به عنوان وکيل صـــاحب پول و قرض اســـت که هيچ شـــرط زياده
کار اصلي همان صاحب سپرده است و دهنده و طلبگيرنده منعقد گرديده است؛ يعني قرضقرض

عقد اجاره است که بين بانك ، دهد. قرارداد ديگربه وکالت از او انجام ميدهي را بانك کارهاي وام
شته و بانكو قرض سوب مياجير قرض، گيرنده منعقد گ شود. از نظر تقدم و تأخر اين گيرنده مح

ــت: يكي اينكه قرض، دو قرارداد از يكديگر ــكل قابل فرض اس ــده و اجاره در آن ، دو ش مقدم ش
شد. ديگري  شده با شرط ، اينكه اجارهشرط  شود. فقها قرض به  شرط  شته و قرض در آن  مقدم گ
اي اســـت که پرداخت آن بر گيرندة منفعت و زياده، دانند؛ زيرا اجرتاجاره را از مصـــاديق ربا مي

شرط قرض( شكل دوم)اجاره به  ست ولي  شرط گرديده ا در يك ، با بياني که خواهد آمد، قرض 
 داراي اشكال شرعي است. صحي  بوده و در شكل ديگر، صورت

نيازي به وکالت بانك از ســوي ، نكتة قابل توجه اينكه براي صــحت اجاره به شــرط قرض
تواند مســتقاله و بدون وســاطت و وکالت گذاران وجود ندارد. خود مالك وجوه هم ميســپرده
ه شــكل صــحي  عقد اجاره ب، گيرنده منعقد ســازد. بنابراينچنين قراردادي را با قرض، کســي

گذاران و هم در صورت مالكيت خود هم در صورت وکالت بانك از سوي سپرده، شرط قرض
اشــكال شــرعي ندارد. چنانچه کســي به بطالن يا حرمت چنين قراردادي ، بانك بر منابع بانكي
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شد شكل آن چنين حكمي را بدهد و دليلي براي تفكيك حكم وکالت ، معتقد با بايد در هر دو 
مشكل شرعي کارمزد را ، گذارانندارد. پس وکالت بانك از سوي سپرده بانك و عدم آن وجود

الحســنه به هرچند داراي مزاياي ديگري مانند اختصــاص تمامي منابع قرض، کندبرطرم نمي
 الحسنه است.تسهيالت قرض

 راهكار پرداخت كارمزد به شرط قرض

شنهادي شرط قرض ا، يكي ديگر از راهكارهاي پي شده پرداخت کارمزد به   اگرست. در اين زمينه گفته 
 شــرط زيرا اســت؛ حرام رباي اين، بدهد کارمزد گيرندهوام که کند شــرط، قرض عقد ضــمن در بانك
ست منفعتى صلحت به فقط که ا شدمى بانك م  شرط آن ضمن و بدهد را کارمزد گيرندهوام اگر اما. با
 .(34-33ص، 1384، )خرازي ندارد اشكالى، دهد وام او به بانك که کند

سؤال مطرح است که آيا بانك در مقابل کارمزدي که از وام، در نقد راهكار فوق گيرنده دريافت اين 
دربارة راهكار فوق نيز ، دهد يا نه؟ بنابراينگيرنده انجام ميبراي وام، کار خاصـــي غير از قرض، کندمي

 شود که هريك حكم خاص خود را دارد:ميپيدا دو صورت 
شخصي ، دهد. براي مثالخدمت مستقلي در قبال کارمزد انجام مي، ر از قرض دادنغي، . بانك1

، خواهد جواهرات و اشــياء قيمتي او را نگهداري نمايد يا اينكه بانكبا مراجعه به بانك از بانك مي
ــورت ــاب فرد ديگري حواله کند. در اين ص ــاي بانك مي، وجوه وي را به حس تواند از وي تقاض

ستأجر نيز مياجرت نمايد.  شخ  م ضمن اين عقد الزم)اجاره(اين  شرط کند که بانك ، تواند در 
به حدي باشد ، اگر کارمزد پرداخت شده در قبال خدمت بانك، به وي قرض دهد. در اين صورت

سته و قبول کند، که بانك ستأجر را به مصلحت خود دان شرط خود عمل ، قرض دادن به م آنگاه به 
پردازد و اگر مقدار کارمزد را کم دانسته و احساس کند که در ارمزد به وي ميکند و وام بدون کمي

زني کرده و مبلغ آن را افزايش تواند دربارة ميزان آن با مستأجر چانهمي، شودمتضرر مي، اين معامله
ــورت مي، دهد. اين افزايش و کاهش اجرت ، گيردبه ســبب اينكه در عقدي مســتقل از قرض ص

 ندارد؛ زيرا مالك آن رضايت طرفين است.مشكل شرعي 
شيوه کارآمدي الزم را ندارد؛ زيرا فقط افرادي مي ست که اجراي اين  توانند از آن الزم به ذکر ا

ضاي وام از بانك ستفاده نمايند که عالوه بر تقا شته ، ا سوي بانك نياز دا به خدمت ديگري نيز از 
هايي زمينة چنين محدوديت، خت نمايند. عالوه بر اينكهيا قبضي پردا، باشند. مثاله پولي حواله کنند

 ها خواهد گرديد.و موجب ربوي شدن وام، صوري بودن عقد اجاره را به همراه داشته
ضي وام 2 ست که بانك هيچ خدمتي غير از خدمات قرض به متقا صورت ديگر معامله اين ا  .
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ولي بانك کاري در مقابل آن ، پردازدمي کند. متقاضــي وام مبلغي به عنوان اجرت به بانكارائه نمي
عقد اجاره باطل است؛ زيرا چيزي در برابر اجرت پرداخت شده به ، دهد. در اين صورتانجام نمي
ــتحقاق دريافت اجرت را ، قرار نگرفته اســت. به عبارت ديگر، بانك بانك به چه دليل و عنواني اس

شود خدمت بانك همان خدم ست؟ اگر گفته  ستپيدا کرده ا سخ بايد ، ات مربوط به قرض ا در پا
گفت: هنوز قرضي شرط نشده است تا اجرتي در برابر آن مشروعيت داشته باشد؛ زيرا شرط شدن 

به ســبب اينكه يكي از عوضــين آن ، قرض به يك بســتري)عقد اجاره( نيازمند اســت که آن بســتر
ــت ــت. بنابراين، موجود نيس ــده اس مبلغي به عنوان اجرت به  توان با پرداختنمي، هنوز محقق نش

دريافت وام از بانك به ، بدون اينكه عملي غير از قرض در مقابل آن صـــورت گرفته باشـــد، بانك
 همراه کارمزد قبلي را مشروو دانست.

 راهكار محاسبة كارمزد بر اساس تعداد اقساط

سبة کارمزد واقعي شده براي محا ساس ، يكي از راهكارهاي ارائه  سبة آن بر ا ست محا ساط ا تعداد اق
ــيوه149-146ص، 1384، )فدايي ــده و ، (. در اين ش ــمي وام تأکيد ش بر قطع رابطة کارمزد از مقدار اس

محاسبة آن بر اساس تعداد اقساط به عنوان جايگزين مناسبي براي شيوة فعلي بيان شده است. اين شيوه 
ت و شبهة قيمت پول بودن کارمزد در تر اسبه کارمزد واقعي نزديك، تر بودهنسبت به شيوة فعلي منطقي
ست: يكي اينكه، آن وجود ندارد. در عين حال شه ا شيوه فقط يك بخش ، از دو جهت قابل خد در اين 

که شـــامل ، دهيهاي مربوط به فرآيند وامها مورد توجه قرار گرفته اســـت و از لحاظ هزينهاز هزينه
ستعالم شدها و... ميدريافت وثيقه، ا شده، با ضعف دوم اينكه غفلت  ست. نقطة  اگر هم آن را کارمزد ، ا

فقط با نظر فقهاي گروه اول مطابقت خواهد داشـــت و نظر فقهاي ديگر را که دريافت ، حقيقي بدانيم
 تأمين نخواهد کرد.، دانندهرگونه زيادة مشروط را حرام مي

 ايالحسنههاي تسهيالت قرضراهكارهاي پيشنهادي براي تأمين هزينه

ــهيالت قرضبا تو ــبة کارمزد تس ــكالتي که چگونگي محاس ــنه دارد و آن را حداقل در جه به مش الحس
شبهة ربا قرار داده و تعداد قابل توجهي از مراجع تقليد ست که ، آن را قبول ندارند، معرض  ضروري ا

ضمن پرداختن نظام بانكي به شود تا  شيده  سهيالت اندي  راهكارهاي ديگري براي تأمين مخارج اين ت
فعاليت آنان با مشكل شرعي مواجه نشود. در اينجا ، الحسنههاي تجهيز و تخصي  منابع قرضفعاليت

 گردد: به ترتيب اولويت ارائه مي، پيشنهادهايي جهت جايگزيني روية موجود
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 المالالحسنه از بيتتأمين مخارج تسهيالت قرض

کارمزد فت  يا جايگزين براي در هاي  كار نهتأمين هز، يكي از راه نابع ي هاي تجهيز و تخصـــي  م
الحســنه به مردم ارائه مراکزي که خدمات قرض، الحســنه از ســوي دولت اســت. توضــي  اينكهقرض
الحسنه انجام داده و کار ديگري مراکزي هستند که فقط فعاليت قرض، دو گونه هستند: نوو اول، کنندمي

سنة مهر ايران و غير از آن ندارند. مانند بانك قرض صندوقالح سنه. نوو دومهاي قرضيا  مراکزي ، الح
ستند که عالوه بر قرض سنهه سودآور ديگري نيز به مردم ارائه مي، الح سهيالت  تواند کنند. دولت ميت

هاي مربوط به الزحمة کارمندان آنها و هزينهمراکز نوو اول را به مثابة ساير ادارات دولتي قرار داده و حق
توان هاي مراکز دوم را نيز ميالمال تأمين کند. تأمين هزينهداري آنها را از بيتو تجهيزات ا، هادفترچه

سودآور بانكي  سهيالت  سبي از جهت ارائة ت شت؛ زيرا آنها داراي درآمدهاي منا برعهدة خود آنها گذا
شويق اين تواند براي تهاي مربوط به کارمزد را تأمين کنند. البته دولت ميتوانند هزينههستند و خود مي
تســـهيالتي مانند تخفيف مالياتي و کاهش نرخ ذخيرة قانوني ، ايالحســـنههاي قرضمراکز به فعاليت

 گذاري را در حق آنان اعمال کند.سپرده
کند؛ زيرا تعداد مراکزي که صرفا گفتني است انجام چنين کاري هزينه چنداني بر دولت تحميل نمي

هاي جاري و حقوق تواند هزينهحدود اســت. دولت به راحتي ميم، پردازندالحســنه ميبه فعاليت قرض
سهيالت قرض، کارمندان آنها را تأمين کند. عالوه بر اينكه ضيان ت شتر متقا ضعيف و بي شار  الحسنه را اق

نه کردن دولت دربارة اين گروه از افراد جامعهدرآمد جامعه تشـــكيل ميکم با عدالت ، دهند و هزي
 بيشتري دارد. اجتماعي نيز سازگاري

گونه شبهة ربا در آن وجود ندارد هاي ديگر اين است که هيچاولويت اين راهكار پيشنهادي به روش
باشــد. اين روش با عدالت اجتماعي همســويي دارد و موجب تروي  و مورد قبول همة مراجع تقليد مي
 گردد. الحسنه ميهرچه بيشتر فرهنا قرض

 گذاريسنه به سرمايهالحاختصاص بخشي از منابع قرض

صي  منابع قرضاگر دولت به هر دليلي نتواند هزينه سنه را بپردازد هاي مربوط به تجهيز و تخ الح
ــد هزينه ــتم بانكيو الزم باش ــيس ــود، هاي مزبور از درون خود س يكي از ، نه بيرون از آن تأمين ش

گذاري به موارد ســرمايه، الحســنهقرضاين اســت که بخشــي از منابع ، هاي تأمين مخارج مزبورراه
الحســنه تأمين شــود. اين امر در هاي قرضهاي فعاليتهزينه، اختصــاص يابد و از ســود حاصــله

سودآور بانكي ميالحسنه به فعاليتها و مؤسساتي که عالوه بر قرضبانك به راحتي ، پردازندهاي 
گذاري و ده و اســاس کار آنها بر ســرمايهيك بنگاه اقتصــادي بو، پذير اســت؛ زيرا اين مراکزامكان



  111هاي محاسبة آن در بانكداري اسالمي الحسنه و شيوهبررسي كارمزد قرض

الحســـنه را به مصـــارم توانند بخشـــي از منابع قرضبه راحتي مي، ســـودآوري اســـت. بنابراين
الحســـنه را پوشـــش دهند. همچنان که هاي قرضهزينه، گذاري رســـانده و از اين طريقســـرمايه
آن را در قالب ، ي خارج کردهدهالحسـنه را از دايرة وامها بخشـي از منابع قرضهاسـت بانكسـال

ضيان مي سودآور بانكي به متقا سهيالت  (. در حال 1363-87پردازند)ر.ك: آمارهاي بانك مرکزيت
 گيرد. ها صورت ميحاضر نيز همين کار در بيشتر بانك
صندوق سنههاي قرضمراکز ديگري نيز مانند  سودآور نمي، الح سهيالت  ، پردازندکه به ارائة ت

ــرمايهتوانند بمي ــي از منابع خويش را به س ــاص دهند. خش ــتقيم اختص ــتقيم يا غيرمس گذاري مس
ها دار در نزد بانكگذاري مدتهاي سرمايهتواند شامل افتتاح حسابگذاري غيرمستقيم ميسرمايه

 ها بپردازند.هاي اين صندوقها را موكف کند که سود بيشتري به سپردهتواند بانكباشد. دولت مي
هاي مربوط ها بيشتر از هزينهگذاريچنانچه سود حاصل از سرمايه، ست در اين راهكارگفتني ا
شدبه قرض سنه با شرعي پيدا نمي، الح شكل  سپردهم  وجوه خويش را در، گذارانشود؛ زيرا که 

 دهند. از آنجايي که تمليكالحســـنه قرار ميقالب عقد قرض در اختيار بانك و صـــندوق قرض
توانند هر ميزان از گردند و ميها ميبانك و صــندوق مالك ســپرده، قرض اســت عين از نتاي  عقد
صميم گرفتندمنابع قرض شان ت سنه را که خود سرمايه، الح صاص دهند. ولي براي به  گذاري اخت

الحســنه هاي قرضگذاري در حســابها و اينكه مردم به ســپردهجلوگيري از برخي ســوءاســتفاده
ــوند ــويق ش ــق، تش ــت س ــرمايهالزم اس ــئوالن مراکز في براي س ــود تا مس گذاري در نظر گرفته ش

سرمايهقرض سنه نتوانند بيش از آن مقدار  صورتالح ست ، گذاري کنند؛ زيرا در غير اين  ممكن ا
الحســـنه به متقاضـــيان گذاري را بهانه کرده و از اعطاي تســـهيالت قرضســـرمايه، برخي مديران

سقف مزبور ست  شد و از آن تجاوز نكند. تعيين به ميزان تأمين هزينه خودداري نمايند. بهتر ا ها با
گذاري شــده در يا نســبتي از وجوه ســپرده، تواند به صــورت مبلغ ثابت و مشــخ اين ميزان مي
 الحسنه باشد. هاي قرضحساب

مؤسسات مالي ، هابانك، الحسنههاي قرضتواند با کاهش نرخ ذخيرة قانوني سپردهبانك مرکزي مي
شتر تسهيالت الحسنه را در سرمايههاي قرضتباري و صندوقو اع گذاري براي تأمين مخارج و ارائة بي
 الحسنه ياري کند.قرض
 ها و مؤســســات درهاي اســالمي نيســت؛ تمامي بانكمنحصــر به حكومت، اين راهكار، البته

 تأمين نمايند؛ زيراالحســـنه را کارمزد تســـهيالت قرض، توانند از اين طريقهر نظام حكومتي مي
ــيوه ــتيباني تأمين مخارج از درون خود بانك صــورت مي، در اين ش گيرد و نيازي به حمايت و پش
 بيروني ندارد.
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 محاسبة كارمزد واقعي

شيوة فعلي سبة کارمزد و تعيين ميزان واقعي ، يكي از راهكارهاي جايگزين براي  تغيير در چگونگي محا
ــت؛ بدين معني که تمامي هز ــورت مبلغ ثابت، دهي در هر وامهاي مربوط به فرآيند وامينهآن اس ، به ص

 گيرنده دريافت شود. مشخ  گرديده و از وام
مربوط به مراحل ابتدايي ، تواند در دو بخش جداگانه مطرح شـــود: بخش اولهاي مزبور ميهزينه
شده و تا پايان دريوام شروو  ضي به بانك  ست که از زمان مراجعة متقا سنه ادامه افت قرضدهي ا الح
ــود. بخش دومها در اين مرحله واقع مييابد و عمدة هزينهمي ــاط هزينه، ش هاي مربوط به پرداخت اقس

سه با بخش اول ست که در مقاي ست. البتهچندان هزينه، وام ا شامل ، هاي بخش اولهزينه، بردار ني که 
ستعالمهزينه ضمانتپذيرش وثيقه، هاي ا صرم، هاها و  شده ، شده کارمندان وقت  صرم  کاغذهاي م
به پرونده ديگر فرق مياز پرونده، شـــودو... مي به متغيرهاي مختلفي از جمله مبلغ وام و اي  ند و  ک

صلي دربارة هزينه ستگي دارد. اما متغير ا ضي وام ب ساط ، هاي بخش دومشخصيت حقيقي متقا تعداد اق
 ندگان وجود ندارد.گيرتفاوتي بين وام، وام است و غير از اين جهت

قيمت تمام ، هاي بخش اول با ميزان وقت صرم شده کارمندان بر حسب نفر ساعتمحاسبة هزينه
پذير است. هاي متوسط برق و گاز و... امكانشمارش تعداد کاغذهاي مصرفي و هزينه، هاشدة دفترچه

ــبة هزينه ــاط وامهاي مرحلة بازپسبراي محاس ــتري براي  توان هزينة يكمي، گيري اقس بار مراجعه مش
آن را به تعداد اقساط وام ضرب نمود. محاسبة هزينة يك بار مراجعه ، پرداخت اقساط را محاسبه کرده

ساعت کارکنان سط هزينه، نيز با در نظر گرفتن نفر  ست. مجموو متو هاي انرژي و... به راحتي ممكن ا
 کند. الحسنه مشخ  ميندة قرضکارمزد واقعي را براي هر پرو، هاي بخش اول و دومهزينه

با ) کارمزد را  قدار واقعي  نه، (TCاگر م لة وامهزي با )هاي مرح نه، (C1دهي را  له هزي هاي مرح
( و تعداد Oهزينة يك بار مراجعه به بانك براي پرداخت قســـط وام را با )، (C2بازپرداخت وام را با )

 خواهيم داشت: ، ( نمايش دهيمnاقساط را با )
TC = C1 + C2 
C2 = O × n 
TC = C1 + (O × n) 

 دهيهاي مرحلة وامهزينة يك بار مراجعه مشتري به بانك(+ هزينه ×)تعداد اقساط=مقدار کارمزد
 در ارتباط با شيوة مزبور دو نكته الزم به يادآوري است: 

که حتي  واقعيت فلسفي و دقت عقلي آن نيست، هاي صورت گرفته. مراد از محاسبة واقعي هزينه1
ــبات ؛ يك ريال هم مورد توجه قرار گيرد ــت که معيار تمامي محاس ــبة عرفي اس بلكه مراد از آن محاس

اگر اشـــتباهات ناچيزي که عرم مردم آنها را به حســـاب ، معامالت در فقه اســـالمي اســـت. بنابراين
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سبات هزينه، آورندنمي صورت گيرددر محا شكلي ايجاد نخواهد کرد. ولي چنانچه، ها  شتباهات به  م ا
 ال خواهد بود.اجحام تلقي شده و داراي اشك، آن را قبول نكند، حدي باشد که عرم

منطبق ، انداي که فقهاي قائل به جواز دريافت کارمزد بيان کردهگانه. اين شيوه با تمامي شرايط سه2
باطي با مبلغ اسمي وام حقيقتاه خود کارمزد است که هيچ ارت، گيرداست؛ زيرا آنچه مورد محاسبه قرار مي

که دريافت ، ولي با نظر گروه دوم از فقها، ندارد و به مقدار متعارم و با رضايت طرفين واقع شده است
، انطباق ندارد؛ زيرا آنان دريافت هرگونه زياده در قرض را به هر عنوان که باشد، دانندکارمزد را حرام مي
صاديق ربا مي ساساز م شيوه به جهت اينكه با نظر يك گروه از مراجع تقليد منطبق  اين، دانند. بر اين ا

 برتري دارد. ، که با نظر هيچ گروهي از فقها منطبق نيست، نسبت به شيوة مرسوم، است

 گيرينتيجه

دو نظر جواز و حرمت در ، بر اساس آنچه گذشت دربارة اصل و نفس دريافت کارمزد مشروط در قرض
حتي با نظر ، الحسنهکه شيوة فعلي محاسبة کارمزد قرضبود فرضية مقاله اين بين مراجع تقليد وجود دارد. 

ــيوه ــرايطي را که اين گروه از فقها براي جواز ، موافقين اصــل دريافت کارمزد هم مطابقت ندارد. اين ش ش
کف  تعيين، کند. قرايني مانند تبعيت کارمزد از مبلغ اســـمي وامتأمين نمي، انددريافت کارمزد بيان کرده

صادي و پرداخت تبليغات جوايز بانكي از محل کارمزدها ، کارمزد شرايط مختلف اقت سان بودن آن در  يك
ــيوةاين ادعا را ثابت مي ــده اســت که برخي از آنهاکند. تاکنون چندين راهكار براي تغيير ش ، فعلي ارائه ش

سپرده سوي  شرط قرض و ، گذارانمانند وکالت بانك از  ساس پرداخت کارمزد به  سبة کارمزد بر ا محا
حاکي از عدم توانايي کامل آنها ، هاي مزبورمورد نقد و بررســي قرار گرفتند. نتيجة بررســي، تعداد اقســاط

ساس ست. بر اين ا شيوة فعلي ا شرعي  شكل  سه راهكار جديد به ترتيب اولويت ، براي برطرم کردن م
، المالها از بيتالحسنهاز: تأمين مخارج قرض براي جايگزيني شيوة فعلي پيشنهاد گرديده است که عبارتند

 گذاري و محاسبة کارمزد واقعي. الحسنه به سرمايهاختصاص بخشي از منابع قرض
سهيالت قرض ضا مي، الحسنهبا قطع نظر از حكم فقهي دريافت کارمزد از ت سلماني اقت کند که منش م

ت نشـــود؛ زيرا عموم يا اکثر متقاضـــيان کارمزدي درياف، الحســـنهکنندگان تســـهيالت قرضاز دريافت
ساسالحسنه را نيازمندان و طبقات ضعيف و متوسط به پايين جامعه قرار ميقرض فقهايي ، دهند. بر اين ا

سته، هم که دريافت کارمزد را به لحاظ فقهي اند که به لحاظ رعايت حال ضعفاي توصيه کرده، اندجايز دان
الحســنه از جاهاي ديگر هاي قرضها و صــندوقدهي در بانكي وامهابهتر اســت مخارج فعاليت، جامعه

  (.303ص، ق1417، ؛ صافي69ص، 1376، گيرندگان دريافت نشود )مكارمتأمين شود و چيزي از وام
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