
 

1 

 

 ی مطالعاتالحسنه در آیینهالحسنه و بانکداری قرضقرض
 الحسنه()مروری بر مطالعات تخصصی قرض

 3رضا عباس ،2محمدجواد شیخ ،1 زادهمنا جوزی
 

 m.jozizadeh@gmail.com،ایران تهران، شاهد، دانشگاه مالی،  -ارشد مدیریت بازرگانیدانشجوی کارشناسی 1

  mjsheikh2002@gmail.com،ایران تهران، شاهد، دانشگاه انی،بازرگ مدیریت گروه استادیار 2
  r.abbasi@shahed.ac.ir،  ،ایران تهران، شاهد، دانشگاه ،صنعتی  مدیریت گروه استادیار 3

 
 چكيده

 شود و همان احكـا  را دارد،مطرح مى رضققرض الحـسنه از جـهت فقهى و حقوقى تحت عقد  اگرچه از قرض است.قرض الحسنه نوع خاصى 
هـا  معنـو  گيرنده و انگيزهبودن وا  نيازمند این شـرایط عـبارتند از کند.مى تحقق آن شرایط خاصى دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا

الحسـنه از رریـق جـوج وجـوه آزاد، گسترش قرض»الحسنه در ایران بود. ات بانكی بدون ربا نقطه عطف قرض. تصویب قانون عمليدهندهقرض
یكی از وظـایف ناـا  بـانكی اسـت. در « گواری استها و تجهيزات، با هدف تامين شرایط و امكانات کار و سرمایهاندازها، سپردهها، پساندوخته

 5های صورت گرفتـه درالحسنه، تعاریف و مفاهيم پژوهش بيان گشته است. با تقسيم بندی پژوهشپژوهش حاضرضمن بيان برخی مبانی قرض
برخی از نقاری که  العات صورت گرفته سعی بر آن شد تامورد بررسی قرار گرفت. در پایان بر اساس مط های مجزا، شرح فعاليت و نتایج آندسته

الحسنه )اهل بيت صار بيان گردد. از جمله این نقاط، عد  توجه کافی به منابع اصلی اصول قرضالحسنه مغفول واقع شده است به اختدر بحث قرض
الحسنه، الحسنه، نگاه صرفا معيشتی به مسئله قرضو قرآن(، عد  توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانكداری اسالمی کشور در رابطه با قرض

 باشد.الحسنه میهای قرضهای متمرکز بر زیر ساختسنه، فقدان پژوهشالحی قرضهای کمی در مقولهعد  وجود پژوهش

 کلمات کليدی
 قرض الحسنه، بانكداری قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه، سپرده قرض الحسنه

 

 مقدمه-1
-ی آن به صدر اسال  بر میالحسنه سنت نيكویی است که پيشينهقر

رت تكليـف بـه صـو 1387سـال در قرض الحسنه، گردد. ناا  مالی 
ن یكی از ابواج و مباحث فقهی و الحسنه عنوا. قرض[1]قانونی درآمد

زیر مجموعه ناا  اقتصادی اسال  است که همه مرد  اعم از نيازمند و 
بی نياز به گونه ای با آن در ارتباط بوده وتا حدودی از جایگاه حقوقی، 

سنت  اهميت و ضرورت و مسائل کلی آن و نيز نقش و تاثيرگواری این
مندی قرض دهنده از اجر و پاداش اخروی این عمـل اسالمی در بهره

ــده، ــرض گيرن ــاز ق ــاری و ني ــع گرفت ــالو و رف ــد ص  .[2]ارــالع دارن
 یافته است. واژة ترکيب« حسنه»و « قرض» واژة از دو« الحسنهقرض»
بـه معنای بریدن  است، در لغـت« وا »، که معادل فارسی آن «قرض»

 بـه خـود مـال از را و بـه چـيزی که انــسان آن. است و قطع کردن
یكی . شوددیگری داده که آن را بعداً بـه او بـازگرداند، قرض گفته می

بـه  های ناا  مالی اسال  بـا نـاا  سـنتی و رایـج،ترین تفاوتاز مهم

هـای هـای معنـوی در کنـار پـویرش انگيزهانگيزه رسميت شـناختن
های فرهنگ غنی اسالمی با برانگيختن انگيزه واقع، در است. سودرلبانه
 درصدد تنايم رفتارهای اقتصـادی در جهـت رفـع نيازهـای معنوی،

اقتصادی و اجتماعی است. در این صورت،کسب سـود مـادی مجـاز و 
 [.4] های مالی نيست.اما تـنها انگيزهء فعاليت قـابل احـترا  است؛

عقـود  کنـار صــدقات، در نهالحسـ قـرض در ناا  مالی اسالمی،
های ربا در تجهيز و ای و مـشارکتی به عنوان یكی از جایگزینمـبادله

در حالی که صدقات به نـيازمندان  شده است. معرفی تخصيص منابع
 کسب سود اختصاص دارد، متقاضيان وجوه برای عقود به حاد به وجوه،

نه آنـقدر نـيازمندند که گوی نـياز افرادی است که پاسخ الحسنه قرض
مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارنـد کـه بتواننـد بـا 

 [.4]کنند دیگران را نيز در سود خود شریک کسب سود،

تـوجه بـه  نيازمند اسال ، مالی ه در ناا نتبيين جایگاه قرض الحس
مـالی  گویی به سـایر نيازهـایهای دیگر رراحی شده برای پاسخقالب
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 اسـالمی اعتقـادات بـه توجـه با الحسنه قرض های صندوق[.4]است

 ثبـت معمـوا که ها صندوق این . بود فعال ایران در دیرباز از ایرانيان

 متفـاوت آیـد می در اجرا به ها بانک در که سيستمی با نيستند، شده

های قرض الحسنه نخستين بـار شكل سازمان یافته صندوق [.5]است
ه  1348در سال  هـزار  14در یكی از مساجد تهران و باسـرمایه اولليـل

شده بود، پدید آمد و با توجله به  آوریجمع تـومان که به صورت هدیه
 شـدناميـده « صـندوق خخيـره جاویـد»اهداف اسالمی و معنوی آن 

است کـه از  یكی از معامالت رایج بين مرد ، قرارداد قرض  [.6،7،8]
ز مورد ترغيب قـرار گرفتـه اسـت بعـد از ناحيه دین مقدس اسال  ني

پيروزی انقالج اسالمی این قـرار داد مـورد اسـتقبال بـيش از پـيش 
الحسنه زیادی تاسيس گردید های قرضها و صندوققرارگرفت موسسه

این قرار داد وارد عمليات بانكی نيز شد. بر این اساس  1362و از سال 
وی مبانی فقهی آن صورت ای دقيق و همه جانبه رضرورت دارد مطالعه

آن در زمــينه  و گسـترش توليـد  ها . تأمين مالى پروژه[9پویرد]
آورد و تـأمين مـالى نيازهـا  افزایش رشد درآمد ملـى را فـراهم مـى

درآمد  موجبات افزایش رفاه و کيفيت زنـدگى  مختلف اقشار مصرفى
و سـرمایه و  پـول در ایـن ميـان، بازارهـا  گـردد.آنـها را بــاعث مى

یافته باارائـه انـواع خــدمات و نهادها  اعتبار  در کشورها  توسـعه
مؤثر قانونى در حال  ها ناارت اعمال ها  مالى و اعتبار  بانـوآور 

 فعاليت بوده و وظيفه تـأمين مـالى نيازهـا  اعتبـار  را بــر عــهده
 [.10]دارنـد

که در بازار پولی کشور الحسنه با توجه به نقش فعالی های قرضبانک
-های قرضازآنجا که بانک گوارند.دارند، بر فرآیند خلق پول تاثير می

کننـد و از سـوی الحسنه اقدا  میهای قرضالحسنه به جوج سپرده
-الحسنه در اختيار متقاضيان قرار میها را در قالب وا  قرضدیگر آن
 [.12] دهند

ناا  مــالی مـورد ناـر قرض الحسنه در  یویژه به رغـم اهميت
 بـانكداری قانون سال از اجرای 52اسال  و هـمچنين گـوشت بيش از 

 زمينه این در کمی مطالعات و تحقيقات بنيادین و کاربردی بـدون ربا،
های انجا  شـده در مـورد قرض در پژوهش انجا  گرفته است. کشور در

آن و هـمچنين عملكـرد های نـاری به رور عمده به جـنبه الحسنه،
 قرض الحسنه پرداخـته هایناا  بـانكی و در مـواردی عملكرد صندوق

 شـده است.
 و مفاهیم تعاریف-2
 صندوق قرض الحسنه: -2-1

و اسـالمی  خيرخواهانـه با توجه به اهميت و جایگاهی کـه عمـل
پيوسته مورد توجه مسلمانان بوده است.گر چه در  دارد، قرض الحسنه

و ضعف بـه کـار بــسته شـده  با شدت این توصيه تاریخ اسال ،رول 
 صندوقهای قـرض ولی پيدایش تشكيالتی منام در ایران با نا  است،
 ی که بر اعطـاییاز آنجا گردد.برمی 1340بـه سـالهای دهه  الحسنه

 اسـالمی تأکيـد شـده، خيرخواهانه عمل قرض الحسنه به عنوان یک
مرد  مـسلمان ایران بوده است و با پيـروزی  تقبالهمواره مـورد اسـ
تا  .[13]انگيزه فعاليت این صـندوقها بـيشتر شـده نيز انقالج اسالمی

الحسنه در زمان پيروزی انقالج اسالمی، بيش از دویست صندوق قرض
تـری کشور تاسيس شد و این موضوع پس از انقالج با جـدیت بـيش

الحسنه های قرضتعداد صندوق 1365دنبال شد، به روری که در سال
های قـرض در حال حاضر تعداد صندوق [.6]صندوق گوشت2500از

ــدود  ــمی ح ــر رس ــمی و غي ــنه رس ــرآورد  5500الحس ــندوق ب ص
 [.11]شودمی
 :سپرده های قرض الحسنه -2-2

ها در ایجاد نشاط اقتصـادی بانک فعاليت با توجه به نقش کليدی
لحسنه به عنوان یكی از عوامل اصـلی قرض ا هاییـک کـشور،سپرده

در رشد اقتصادی  تواند نقش مهمیهای بانكی میدهنده سپردهتشكيل
مـدت رـوانی  ایران اقتصاد یک جامعه داشته باشد.با توجه به اینكه

شده است،مسـلما عامـل تـور  آثـار  مـواجه تـور  است که با بيماری
اقتصادی خواهد داشت.یكی از  هایمتعددی بر سایر متغيرها و شاخص

های گيرد، شاخصمی قرار تور  متغيرهایی که به شدت تحت تاثير نرخ
های کـشور بـانک در گواری مرد پولی اقتصاد است که ميزان سپرده

 [.11]مستثنی نيست نـيز از موضوع

 برای الحـسنه نوعی کمک به بانک قـرض گواری در حساجسپرده
و  مـالی بـه اشـخاص حقيقـی هایر خـيریه و یـا مساعدتامـو انجا 

هـي  سـودی  حقوقی است.قرض الحـسنه،حسابی اسـت که در بانـک
هـــا در فواصـــل آن بانک ازای شـــود و دربـــرای آن لحـــا  نمی

قيد  به هاحساج گونهدارنـدگان ایـن یكساله( برای ماهه یامعينی)شش
های قـرض گواری در حـساجسپرده د.گيرننـار می قرعه جـوایزی در

 از گواری و تور  دارندالحـسنه به دليل تاثير مشهودی که بـر سـرمایه
 [.11باای برخوردار است] اهميت

 
 :قرض الحسنه و نظام بانکی -2-3

الحسنه در تصویب قانون عمليات بانكی بدون ربا نقطه عطف قرض
-جوج وجوه آزاد، اندوخته الحسنه از رریقگسترش قرض»ایران بود. 

ها و تجهيزات این منابع با هدف تامين شرایط و اندازها، سپردهپس ها،
یكی از وظایف ناا  بـانكی اسـت « گواری استامكانات کار و سرمایه

در ناا  بانكی دوران حاکميت راغوت در ایران تشكيالتی به نا   [.14]
هـایی خـارا از قالحسنه وجود نداشت. نـاگریز مراکـز و صـندوقرض

سيستم بانكی کم و بيش در این امر فعاليت داشتند. با پيروزی انقالج 
ها و مراکز شتاج بيشتری پيدا کرد و بر شمار اسالمی، روند این صندوق

ها افزوده شدو سرانجا  با تصویب قانون بانكداری اسالمی، بنيان یک آن
 [.2]اقتصاد اسالمی مبتنی بر قسط و عدل گواره شد.
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توجه خـاصی  در قانون بانكداری بدون ربا جمهوری اسالمی ایـران،
و تخصيص منابع  به قرض الحسنه شده است و از این قرارداد در تجهيز

انـداز و پس هایسـپرده در ررف تجهيز منـابع، استفاده شـده اسـت.
 اند.بر اساس قـرارداد قـرض الحـسنه رراحی شده های جاری،سپرده

 گواران در قالب قرارداد قـرض بـدون زیـاده،چوج، سپردهدر این چار
کنند و تا مدتی که این وجوه منتقل می بانک مالكيت وجوه خود را به
 [.4]مالكيت آنها نيز در اختيار بـانک است در بـانک قـرار دارد،

 قرض الحسنه و اقتصاد: -2-4
دهد ن میبر آیات،روایات و منابع دینی در حوزه اقتصاد نشا مروری

از اهـداف مهـم ناـا   های اجتمـاعی،عـدالتیاز بين بـردن فقربی که
 از  است در رو،ازاین آید.به شمار می اسالمی اقتصاد و بالتبع اسالمی
روابـط اقتصادی و مالی به نحوی تنايم شوند  تـماس اسالمی جامعه
اسـال  ناـر  راستای تأمين اهـداف مـورد اقتصادی بتواند در که ناا 

عنوان یكی از به اسالمی، مالی تأمين ناا  از ررف دیگر، حرکت کند.
بـه تـأمين اهــداف  نسبت اسالمی، تر به نا  اقتصادجامع ابعاد ناامی

تواند نسبت در حوزه اقتصاد دارای وظـيفه بـوده و نـمی موردنار اسال 
توان ادعا کرد می روازاین باشد. توجه تفاوت و یا کمبی به این اهداف

عدل و احسان در جامعه از جـمله  که تالش درجهت رفع فقر و تقویت
اسـت بانكـداری و  بنابراین از  ناا  مالی اسال  است. اهـداف اصـلی

اجتماعی مانند رفع فقرو توانمندسازی  اهداف بـه تأمين مالی اسـالمی
 [.15]دباشن ای داشتههای پایين درآمدی توجه ویژهگروه
 بانک های قرض الحسنه: -2-5

های مهم در حـوزه بانكـداری  اسـالمی در ایـران، یكی از نوآوری
الحسـنه یكـی از های قرضالحسنه است. بانکهای قرضتاسيس بانک
های موجود در ناا  پولی کشور هستند کـه هماننـد سـایر انواع بانک

ليات بانكی بدون ها بر اساس قانون پولی وبانكی کشور، قانون عمبانک
 .های صادر شده ازسوی بانک مرکزی فعاليت می کننـدربا و بخشنامه

الحسنه با توجه به نقش فعالی که در بازار پولی کشور های قرضبانک
-های قرضگوارند. ازآنجا که بانکدارند، برفرآیند خلق پول تاثير می

سـوی  کننـد و ازالحسنه اقدا  میهای قرضالحسنه به جوج سپرده
-الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مـیها را در قالب وا  قرضدیگرآن
 [.12]دهند

-ی قهرضشده در زمینههانواع مطالعات انجام -3
 الحسنه

الحسـنه، های قرضهای اخير و بویژه پس از تاسيس بانکدر سال
اند. به نار ای یافتهالحسنه جان تازهی قرضپژوهشهای متنوع در زمينه

به مناور تجميع نارات در این باج و یافتن خالءهای موجود رسد می
ی پژوهشی و جهت دهی مطالعات به سمت صحيو از نار در این زمينه

-های اخير در باج قـرضنویسندگان، بررسی جامعی بر مطالعات سال
 الحسنه، مفيد باشد.

بطور کلی مطالعات گوشته در زمينه قرض الحسنه را می توان در 
 جای داد:پنج دسته 

 -3الحسـنههـای قـرضسپرده -2  الحسنههای قرضصندوق -1
بانک  -5   نقش قرض الحسنه در اقتصاد -4قرض الحسنه و ناا  بانكی

 های قرض الحسنه

 

 صندوق قرض الحسنه: -3-1

 عــملكردو  تشـكليالت ای را بـا عنـوان مقاله عسگری و کمیجانی
 در سيستم پولی و بانكی ایرانصندوقهای قرض الحسنه و جایگاه آنها 

اند. آن ها در این مقاله به مطالعه صندوق های قرض الحسنه ارائه کرده
الحسنه را نيـز از های قرضاند و تشكيالت و عملكرد صندوقپرداخته

عملكرد صـندوقهای ها در ایران و رریق معرفی تاریخچه این صندوق
ها اند. آنسی قرار دادهمورد برر قرض الحسنه از لحا  منابع و مصارف
الحسنه در سيستم پولی و ی قرضهادر پژوهش موکور، جایگاه صندوق

نقش و اثرات صندوقهای قرض بانكی  ایران را با در نار گرفتن اینكه 
شان تأثير فعاليتو  در حجم نقدینگی، و پول و اعتبار جریان الحسنه در
نویسنده مقاله  اند.فتهچقدر است، در نارگر نقدینگی گردش بر سرعت

قــرض الحســنه در رونــد  صــندوقهای فـــعاليت بــرای بررســی تــاثير
نسـبت به بررسی چندین ابزار پولی یعنی  سياستهای پولی و اعتباری

سياسـتهای (، حد مجاز اعتباری)سقفهای کلـی اعتبـار، سپرده قانونی
براسـاس پرداخته است. درنهایت  مربوط به تـسهيالت قـرض الحسنه

قرض  هایین تحليل مقدماتی در خصوص فعاليت اعـتباری صـندوقا
ای که ها به شيوهفعاليت صندوق که شودالحسنه،این نتيجه حاصل می

باشد و تحليل شد دارای اثـراتی در سـياست پولی و اعتباری کشور می
ها اثـرات منفـی در ناارت صـندوق بدون شـک ادامـه فعاليت بـدون

همـراه خواهـد  به بـانک مـرکزی کنترلی پولی و قدرتروند سياست 
 از آنجائی که پول و حجم اعتبارات به عنوان یكی از متغيرهای گواشت.

و تغييرات پيشـين و کنتـرل نشـده آن  باشداساسی در اقـتصاد مـی
ضروری اسـت بـه  شود،می اقتصاد در موجب بـروز و تشدید نوسانات

چنين نـوساناتی و بـرای حداقل نمودن آسـيبهای مناور احتراز بروز 
بر حجم پول  قرض الحسنه صندوقهایاحتمالی که از عمليات اعتباری 

 هاصندوق شود،توجه و تـعمق بيشتری بر عملياتو اعتبارات وارد مـی
توان توصـيه آنچه بـراساس این تحليل مـقدماتی مــی آیـد. عمل بـه

قانونی و اجرائی بتواند  مرکزی با کسب مجوز کنمود این اسـت کـه بان
 داشـته باشـد و بــا بــررسی ها ناارتبر عمليات اعتباردهی صندوق

 کند. خـود را مـشخص ناارت نحوه گونه مؤسسات،تر اعمال ایندقيق
تا بدین تـرتيب از شـدت اثـرات منفی ناشی از فعاليتهـای اعــتباری 

بدون  روند سياستهای پولی کاسته شود.الحسنه در  صندوقهای قرض
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بودن  عد  اصالح مدیریت در سيستم پولی و بانكی کشور و پائين شک،
نقـش قابـل تــوجهی در  سـطو کـارآئی بانكها در امر خدمت رسانی،

پيـدایش نـهادها و مـؤسسات مـالی و گرایش مرد  بـه آنــها داشـته 
و  منـابع توانـد جـوجرفع موانع موجـود در سـر راه بانكهـا می .است

رویه این گـونه مـؤسسات تخصيص بهينه آنها مؤثر افتد و از رشد بی
 .اعـتبار ممانعت به عمل آورد

ساختار صندوق های قرض در پژوهشی با عنوان  قضاوی و همکاران
بـه بررسـی  الحسنه در ایران و الگوی مبتنی بر اتحادیه های اعتباری

مقاله بـه بررسـى سـاختار این در ند.الحسنه پرداختهای قرضصندوق
بدین مناور، محقق عالوه بر  .ه استها  اعتبار  پرداخته شداتحادیه

-ها  قــرضسير تطورات قوانين و مقررات صـندوقتعریفی جامع از 
همچنين به بررسی عملكرد  ،الحسنه ها  قرضانواع صندوقو  الحـسنه
و عملكـرد ایـن  عتبـار ها  اماهيت و سـاختار اتحادیـه ها وصندوق
 ها نيز پرداخته است.اتحادیه

ساماندهى  برا  ها  اعتبار الگو  اتـحادیهنویسندگان با معرفی 
 :کنند، دو نوع الگو معرفی میها  قرض الحسنه تعاونصندوق

 قـرض ها الگــو  پيشــنهاد  جهـت سـاماندهى صـندوق -1 
 سـاماندهى جهـت الگـو  پيشـنهاد  -2( الحسـنه معاونـت)نوع اول

 ()نوع دو تعاون ها  قرض الحسنهصندوق

ها  قرض الحـسنه نـوع به مناور ساماندهى صندوقدر نوع اول، 
گردد و در رول بانک مرکز  صورت صنفى تشكيل مى به نـهاد  ،اول

تـدوین  ایـن نهـاد، وظـيفه .گيردها را بر عهده مىناارت این صندوق
 ،ى و ارجاع آنها به بانک مرکز  جهت تأیيد نهایىها  ناارتنامهآیين

دریافـت و  ها  قـرض الحسـنهمـدیران و کارکنـان صندوق آمـوزش
 ها  قرض الحسنه در قالب فرمت مشخص و درارالعات مالى صندوق

 است. مشخص بـه عـنوان ناارت غير حضور  ها زمان

الحسنه نوع  ها  قرضصندوق سـاماندهى به مـناوردر نوع دو ، 
قرض  ها صندوق درصد 70 ،بـا تـوجه به اینـكه از لحـا  تـعداد ،دو 

 اسـتفاده اتحادیـه اعتبـار  الگــو  از ،دهندالحسنه را تشكيل مــى
 .شودمى

در واقـع  انـد،ارائـه دادهدر ایـن مقالـه نتایجی که قضاوی و همكاران 
 وزارت اونت اقتصـاد ا  از رـرح تـحقيقاتى انجا  شده در معخالصه

الحسنه بــراساس الگــو   قرض ها ساماندهى صندوق.اقتصاد است
نتيجـه پایـانى ایـن و در نهایت .اندکردهها  اعتبار  را ارائه اتـحادیه

ـــــــعه تحقيق،پيش ـــــــاماندهى و توس ـــــــه س ـــــــویس ایح ن
ها  قـــرض الحــــسنه و ها (اعتبار و صـــندوقها )تعاونىاتحادیــه

مـدل  چـارچوج که دراست،ه مربوط به این ایحه نامهـمچنين آیين
ها  اعتبار  و قـانون عــمليات بــانكى قانونى شورا  جهانى اتحادیه

 .باشدبدون ربا مى

الحسنه و ای، به نقش و اهميت قرضدر مقاله موسویان سید عباس
هـا همچنين توسعه کمی شـعب وگسـترش روز افـزون ایـن صـندوق

ن مقاله حائز اهميت است و نویسنده به آن پرداخته است. آنچه در ای
الحسـنه اسـت،که های قرضپرداخته رشد چشمگير برخی از صندوق

-های دولتی فراتر رفتهها از برخی بانکگاهی حجم فعاليت این صندوق
ها که گاه به های اعطایی برخی صندوقاند. همچنين افزایش مبلغ وا 
هـا در بعضـی از صـندوقرسدو وارد شـدن چندین ميليون تومان می

الحسنه، مقامات پولی و بانكی کشور به ویژه بانک معامالتی غير از قرض
در این مقالـه بـرای رفـع  مرکزی را بانگرانی جدی مواجه کرده است.

حلی پيشنهاد شده است، بر این اساس که همانند بانک مشكل مزبور راه
ها ها را در برابر خطرنها را ایفا، و با تدبير مالی آمرکزی که نقش بانک

-ها و کل اقتصاد ارمينان و اعتمادمیکند و به مشتریان بانکایمن می
الحسنه نيز موسسه مادری زیر نار بانک های قرضدهد، برای صندوق

مرکزی یا هر ارگان دیگری تعریف و تاسيس شود و بـا اتخـاخ تـدابير 
خطرهـا، زمينـه ها و ها در برابر بحرانخیل، ضمن محافات از صندوق

ها فراهم آید. برخی از پيشنهادات دیگر نویسـنده ی آنرشد و توسعه
ها است ونگهـداری ها کنترل سقف وا برای حفظ و رشد این صندوق

بـخش عـمده مـنابع مــالی که از نار سقف وا   خخيره قانونی است.
شود و به صورت های مرد  تأمين میها از محلل سپردهخيلی از صندوق

هایشـان بـه پول یافته، بـرای دریافـت سپرده به ربيعی مرد  احتياا
کنند. اگر این منابع با مبالغ بــاا و در اختيـار ها مراجعه میصندوق

ها نتوانند به موقـع افراد محدودی قرار گيرد، احتمال این که صندوق
یابد و این به ورشكستگی بدهند، افزایش می سپرده را صاحبان جواج

ه صـندوق، منـابع سـپردهیم ای و انجامد. از  است بين سرمایه اولليـل
و از جنبه نگهداری خخيره  .ها تناسب کارشناسی رعایت شودسـقف وا 
هـا، های مرد  نزد بانکگرفتن بخشی از سپرده با مرکزی بانکقانونی 

در دهد تـا را شكل مـی به صورت خخایر قانونی، اولاً منبع قابل توجلهی
ثانيا با تغيير نرخ خخيره قـانونی  ها حمایت کـندمواقع بحران از بانک

و جامعه را  کندسياست پولی اقـدا  مـی مـتناسب بـا مصالو جامعه، به
 رهاند.ای میهای دورهاز رکود و تولر 

های قرض الحسنه گسترش کملی و کيفـی مطلـوبی حال که صندوق 
 ها و حفظ و ارتقای اعتماد عمومیت آناند، از  است جهت امنيلیافته
ها به صـورت ها، مؤسلسه مادر، با جـوج بـخشی از سپردهبه آن مرد 

ها نيز فراهم آورد. بدیهی خخایر قانونی، اهداف موکور را برای صندوق
و اجرا شود تا در عين  کارشناسی ها باید با دقلت تما است که این نرخ

ها از خطرهـا و ای بــيمه کـردن صــندوقحال که ابزار مناسبی بــر
های صندوق را بيش از سياست پولی بانک مرکزی باشد، دامنه فعلاليت

 [.6]محدود نكند از  حدل

الحسـنه، هـای قـرضضمن گونه شناسی صندوق سهیال علیرضانژاد
توانمندی زنان در اجرای مدل سنتی اعتبارات خرد در ایران را مورد 

 ست.ابررسی قرار داده
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الحسـنه های قرضتفكرات اندیشمندان در مورد صندوق نویسنده
اسـت. وی در مـورد روش اعتباری بـانوان را مـورد مطالعـه قـرار داده

 موضـوع تـاثير تحـت معموا پژوهش روش "گوید: پژوهش خود می

 بـه راجـع پـژوهش ایـن .دارد قـرار آن ناری چارچوج نيز و پژوهش

 بخشـی دو هر موضوع دو این .است انیایر اقتصادی زنان های فعاليت

 این انجا  در که رسد می نار به اینرو از .است ایرانی جامعه از پنهان

 بـه نيل احتمال تا است کيفی و ترعميق مطالعه به انجا  نياز پژوهش

 ".شود بيشتر حقيقت

 که بود یافته ساخت نيمه های مصاحبه ارالعات،  گردآوری ابزار

 بود، برگزار مناسب ها شونده مصاحبه برای که مانیز و مكان در معموا

الحسـنه نوشـت: هـای قـرضوی در مورد گونه شناسی صـندوق .شد
 همياری های شبكه از خاصی نوع غيررسمی الحسنه قرض های صندوق

 هـای قـرض صـندوق بـاره در شونده مصاحبه زنان اغلب . است زنانه

 ها صندوق این توانيم می بخواهيم که لحاه هر ما" گویند می الحسنه

 و کار هنگا  یک مهمانی، در .کنيم تعطيل را ها آن یا دهيم تشكيل را
 ".تلفنی های قرار با حتی یا

 که هایی صندوق کلی رور های صورت گرفته بهبر اساس مصاحبه

  شوند:دسته تقسيم می چند به آیند می در عضویت به ها در آن زنان
 

 روابـط شـبكه پيرامون که همسایگی و فاميلی های صندوق 

 نـوع ایـن .گيـرد می شكل همسایگان یا فاميل بين در خانوادگی

 که هایی صندوق -1.شود می تقسيم دسته دو به خود ها صندوق

یـا  زن از اعـم خود خانواده اعضای سایر یا همسران همراه به زنان
 آن در زنان فقط که هایی صندوق -2 کنند می شرکت آن در مرد

و  تاسـيس تـازه دسـته دو بـه خـود ها صندوق این .هستند عضو
 هـاده گاه که زنان قدیمی های صندوق شوند. می تقسيم قدیمی

 از معمول رور به مسئول صندوق  . گورد می آن تاسيس از سال

 اخروی پاداش برای بيشتر و و برد نمی ای بهره زحمات این حاصل

 احترا  و اعتماد از زنان این می دهد. ادامه خود کار به خير انجا  و

 گونـه ایـن .برخوردارنـد همسـایه یـا و فاميل زنان نزد در زیادی

  .دهند می خود ادامه کار به سال ها ده گاه ها صندوق
 شاغل زنان صندوق هایی که در سازمان های رسمی ای که 

 با ناارت تواند می ها صندوق این .است گرفته شكل فعالند آن در

 .بگيرد شكل کارکنان ودخ درون در یا و مسئولين

 حسينه مساجد، پيرامون که ای الحسنه قرض های صندوق 

پویرفتـه  عضویت به آن در نيز و زنان گيرد می شكل ها تكيه و ها
  .شود می

 بخـش در بـانوان کـاری روابـط پيرامون که هایی صندوق 
 .گيرد می غيررسمی شكل

 ای داد:توان در جدول زیر جها را میمجموعا انواع این صندوق

 
 الحسنه که زنان در آن عضویت دارندهای قرض: انواع صندوق1جدول

 

 صندوق این ترین موفق و پایدارترین عليرضا نژاد نتيجه گرفت که

 روابط چهره .است نخستين نوع از هایی گروه گيری شكل بر متكی ها

 و هستند مرتبط یكدیگر با واسطه بی یا واسطه به افراد و بوده چهره به
 در دریـافتی های وا  .دارد وجود ها آن بين در اعتماد از باایی سطو

 داخـل مـالی منـابع از کـامال نوع اول مانند ها صندوق نوع چهارمين

 فعال باره این در بيرونی اهداکنندگان معموا و شود می فراهم اجتماع

 اسـتقالل و کـار و کسـب ایجـاد فرصـت همچنين ها وا  این.نيستند

 می نار به اینرو از کند. می فراهم برای آنان نسبی رور به را اقتصادی

 و رراحی زنان توسط خودجوش رور به که ها صندوق از نوع این رسد
 و کـرده فـراهم را ها آن توانمندی ی زمينه می تواند است شده اجرا
 پول ورود خطر که آن بدون کند فراهم را خرد اعتبارات مشابه نقشی

 [.5]باشد داشته پی را در بيرونی های

 هایتــشكللو  دولت ای با عنوان هبا نگارش مقال مهدویو  فیوضات
(، های قرض الحسنهها و صندوق)با مروری بر دو تجربه تعاونی مردمی
های ها به عنوان یک فعاليت انتفاعی و صندوقتعاونی تعامالتبه نقش 

پرداختـه قرض الحسنه به عنوان یک فعاليت غير انـتفاعی بـا دولـت 
ف  و تقسيم بندی هریک از تشكالت به تعری مهدویو  فيوضات است.

کنند پرداختند. وبيـان موجود در ایران و نقشی که در جامعه ایفا می
ی افراد فزونی ای بيشتر شود،رابطهها در جامعههرچه تشكللداشتند، 

 در اگر کند.افزایش پيدا می مـرد  یو تـجربه گيرد،آگاهی و دانـشمی
ای آن بــااتر بود،جامعـه رآمـد ســرانهد متوسط که ایزمانی جامعه

آمد،در آنجـا کشـورهای نفتـی از ایـن جهـت می حساج به رفتهپيش
 داد. اکنونعلمی خود را از دست می اعتبار سرآمد بودند و این ناریه

 یهای مردمی بيشترکه دارای تشكلل کشور توان گفت،آنبـا قـولت مـی
 .موفق تر باشند دنتواناست،می

الحسـنه های قرضو صندوقها ها در ادامه به تعریفی از تعاونیآن
ــد ــتبزرگ .پرداختن ــرین مزیل ــت و مهم ت ــانی نهض ــرین ارزش انس ت

منبع و انرژی برای تحولل  تعاونی،عمل خاصل آن است،در گشودن ابواج
روی زمــين کـه از لحـا   هـا نفـر از مــرد  و توسعه آینده ميليون

با سازمان  تعاونی ها غير مولد است.نهضتآن و وظایفاقتصادی،اعمال 

 جنسيت اعضا نوع صندوق ردیف

 هردو جنس/فقط زنان های خانوادگیصندوق 1

 هردو جنس/فقط زنان های اداریصندوق 2

های وابسته به مساجد و دیگر صندوق 3
 نهادهای موهبی

 هردو جنس

در بخش غير های حمایتی زنان صندوق 4
 رسمی

 فقط زنان
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 دادن این افراد در واحــدهای تــعاونی،موقعيت اجــتماعی و سـپس
ها را بهبود خواهد بخشيد،و از رریق تحولی بطئی،انبـوه اقتصادی آن

 ای مؤثلر خواهندتوليد حلقه مرد  غير مولد به تدریج در سلسله عـايم
ها یک ابـزار و اهـر  تشكللنتيجه گرفتند که  یمهدوو  فيوضات .شد

های قرض الحسنه ها و صندوقوجود دو تجربه تعاونی .فرهنگی است
های مكـرلر در رـیل مداخلـه گشا اسـت.در انتخاج مـسير درسـت راه

بلكـه  ها نــگشوده اسـت،تنها گره از کار تـعاونی های مـختلف نهدهه
 هایامـا صـندوق تـداو  بـخشيده اسـت.و نارسایی در آنان را  ناتوانی

های خيریله بدون بوروکراسی روانی و ناکارآمد قرض الحسنه و انجمن
 .است برداشته گـا  در جهت رضایت و رفاه مـرد 

اتفاق جالب و تـقریبا عجيبی در اهـدای جـایزهء  2006در سال 
 کـه هـي  سـابقهء سياسـی« محمد یـونس»صلو نوبل صورت گرفت.

ای گرفت کـه قـبال به فعالين سياسی و حقوق بشر داده جایزه تنداش
ـه بـه بانـک فــقرا بانک گـرامين بــود.بانكی کـ شد.وی مـؤسلسمـی

های عمومی گواری افزایش آگاهیهدف از این نا  .مـشهور شده است
در مورد اعتبارات خرد، خدمات مالی خرد برای فقرا و ارتقاء مشارکت 

های بــين المللــی، ســازمان کننــدگان،ها،کمکدولتمبتكرانــه ميــان 
و مــشتریان و  هادانشـگاه بخش خــصوصی، های غير دولتی،سازمان
ای که در تشكيل ما با سابقه کنندگان خدمات مالی خرد است.دریافت

های قرض الحسنه را در ایـن توانيم صندوقها داریم میقرض الحسنه
 [.16]دهيم ای بومی پيـوندتجربه ای را بادهيم و تجربه جهت سوق

 
 الحسنه:های قرضسپرده -3-2

 پول تقاضای تابع برآوردبه تحقيقی تحت عنوان  بابایی و عشری اثنی

این مقالـه بـا  پرداختند. ایران های بانک الحسنه قرض های سپرده در
-هـای قـرضاستفاده از یک تابع تقاضای پول ميزان وابستگی سپرده

بـا  ا به انتاارات تورمی مورد بررسی قرار گرفته اسـت.هالحسنه بانک
ها در ایجاد نشـاط اقتصـادی یـک توجه به نقش کليدی فعاليت بانک

الحسنه به عنوان یكی از عوامل اصلی تشكيل های قرضکشور، سپرده
توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی یک های بانكی میدهنده سپرده

ق با استفاده از یک تابع تقاضای پول در این تحقي جامعه داشته باشد.
ها به انتاـارات تـورمی الحسنه بانکهای قرضميزان وابستگی سپرده

های تور  تواند با توجه به نرخبررسی شده است. نتایج این تحقيق می
بينی شده به بينی شده به سياستگواران بانكی کشور برای پيشپيش

گواری مـرد  ميزان سپرده بينیسياستگواران بانكی کشور برای پيش
ها کمک فراوانـی نمایـد. متغيرهـای الحسنه بانکهای قرضدرحساج

انداز ( وحجم پسCPIفروشی)پژوهش، متغيرهای شاخص قيمت خرده
(است. این ارقـا  بـه صـورت ماهانـه از PASها)الحسنه در بانکقرض

هـای کـه اند. فرضيهآوری شدهجمع1386تا اسفند  1340فروردین 
 گيرند عبارتند از:این تحقيق مورد آزمون قرار میدر

انتاارات تورمی در اقتصـاد ایـران تـاثير معنـاداری بـر حجـم -1
 ها ندارند.الحسنه بانکهای قرضسپرده

ها نسبت به انتاارات الحسنه بانکهای قرضتغيير حجم سپرده-2
آوری ارالعـات بـه صـورت تورمی در ایران برونزا نيست. روش جمـع

های سری زمانی ای بوده است و ارالعات ماهانه به صورت دادهابخانهکت
آوری شده است. منبع ارالعـات مـوکور، انتشـارات سال جمع46ری

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

گواران بانكی کشور جهت توانند برای سياستنتایج این تحقيق، می
الحسنه مفيد های قرضدرحساج گواری مرد بينی ميزان سپردهپيش

 باشد. این نتایج عبارتند از:

ها در اقتصاد ایـران الحسنه بانکهای قرضتغيير حجم سپرده-1
 نسبت به انتاارات تورمی برونزا است.1386تا1340هایری سال

برآورد شده است  -014/0مقدار ضریب تابع تقاضای پول کاگان-2
ش یک درصدی انتاارات تورمی در و نشان دهنده این است که با افزای

 014/0هـا تقریبـاالحسنه بانـکهای قرضاقتصاد ایران، حجم سپرده
یابد. البته این ميزان تغيير، مقدار تغيير خالص در اثر درصد کاهش می

ها و متغيرها دهد و اثر سایر مولفهتغيير نرخ تور  انتااری را نشان می
 [.11]در این ضریب لحا  نشده است

-الحسنه بهجوج سپرده قرض"در پژوهشی تحت عنوان یدی نیاتوح
های افزایش تامين به بررسی راه" اسالمی )صكوک( -کمک ابزار مالی
است. امـروزه جامعـه مـا بـا الحسنه پرداخته های قرضنقدینگی بانک

کند که از یكسو، افـراد واجـد شـرایط شرایطی دست و پنجه نر  می
قرض الحسنه هسـتند و از سـوی دیگـر  بسياری متقاضی دریافت وا 

الحسنه به ایـن افـراد وجـود منابع کافی برای اعطای تسهيالت قرض
رسد تالش شود این ندارد. با توجه به رسالت بانک به نار ضروری می

ها در بانک بر مشكل کمبود نقدینگی خود فائق آید. در این راستا، آن
شود قی اوا نشان دادهاین مقاله تالش شده است به روش تحليل منط

-که این مشكل ناشی از ساز و کار فعلی مورد استفاده در بانک قرض
الحسنه در اخو سپرده و اعطای تسهيالت قرض الحسنه باشـد. ثانيـا 
سازو کارهای دیگری وجود دارد که مبتنی بر انتشار اوراق صكوک بوده 

تور کار خود الحسنه را در دسها کمبود سپرده بانک قرضو از رریق آن
ها باشد. در این راستا آنداشته و لوا مبتنی بر رد یا تایيد فرضيه نمی

نقش آفرینی در یكی یا  هالحسنه باند که چگونه بانک قرضنشان داده
تواند بر مشكل نقدینگی خود بيشتر از اجزاء و ارکان اساسی صكوک می

 د.آورالحسنه را فراهم میفائق آمده و اسباج توسعه قرض

در پژوهش موکور تالش گردید برخـی دیگـر از سـاز و کارهـای 
ن داده شود اممكن برای اقدا  به امر قرض الحسنه معرفی گشته و نش
توان الحسنه میکه از رریق این ساز و کارها کمبود سپرده بانک قرض

الحسنه تا حدی برررف گردد که این به توسعه اعطای تسهيالت قرض
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ن ساز و کارها مبتنی بر ابزار تامين مالی اسـالمی منجر خواهد بود. ای
)صكوک( بوده و اینكه بانک قرض الحسنه در یكی یا بيشتر از اجزا و 

 [.17]اسی این ابزار نقش آفرینی نماید ارکان اس

 
 قرض الحسنه و نظام بانکی: -3-3

بررسی کارمزد قرض الحسنه و ای تحت عنوان در مقالهمحمد بیدار 
مشـروعيت ، بـه بررسـی سبۀ آن در بانكداری اسـالمیشيوه های محا

ی مقاله پردازد. فرضيههای محاسبه آن میکارمزد قرض الحسنه و شيوه
این است که تعيين کارمزد به عنوان درصدی از مبلـغ اسـمی وا  بـا 

های تحقيق حاکی از وجود مفهو  واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته
های الحسنه در بانکاسبه کارمزد قرضنشانه هایی از صوری بودن مح

دربـارة کارمزد مشروط  پژوهش صورت گرفته،بـر اسـاس  کشور است. 
فعلی ارائه شده است در قرض، تاکنون چندین راهكار برای تغيير شيوة

گواران، پرداخـت سوی سـپرده از که برخی از آنها، مانند وکالت بانک
بر اسـاس تـعداد اقساط، مورد کارمزد به شرط قرض و محاسبۀ کارمزد 
های مزبـور، حـاکی از عـد  نقد و بررسی قرار گرفتند. نتيجۀ بررسـی

شرعی شيوة فعلی است.  مشكل کردن توانایی کامل آنها برای برررف
، سه راهكار جدید بـه تـرتيب اولویـت بـرای جـایگزینی اساس این بر

تـأمين مخـارا  :شيوة فعلی پيشـنهاد گردیـده اسـت کـه عبارتنـد از
الحسنه به از منابع قرض بخشی ، اختصاصالمالها از بيتالحسنهقرض
قـطع نـار از حكـم فقهـی  با. گواری و محاسبۀ کارمزد واقعیسرمایه

الحسنه، مـنش مسـلمانی اقتضـا دریافت کارمزد از تـسهيالت قــرض
 ، کـارمزدیالحسـنهکننـدگان تسـهيالت قرضکند کـه از دریافتمی

الحسنه را نيازمندان و نشود؛ زیرا عمو  یا اکثر متقاضيان قرض دریافت
دهند. بر این اسـاس، ضعيف و متوسط به پایين جامعه قرار می ربقات

اند، دانسـته ، جـایزفقهی فـقهایی هم که دریافت کارمزد را بـه لحـا 
 اسـت اند که به لحا  رعایت حال ضعفای جامعـه، بهتـرتوصيه کرده
الحسـنه از های قرضها و صندوقدهی در بانکهای وا مخارا فعاليت

 [.3]نشود گيرندگان دریافتجاهای دیگر تأمين شود و چيزی از وا 

بررسهی جایگهاه "ای تحت عنوان در مقاله نیامحمدجواد محقق
فرضـيه  "قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایهران

آن است که عليرغم جایگاه  کند که، هدفمیمقاله خود را اینگونه بيان 
سـاله ناـا   25عملكـرد  ویژه قرض الحسنه در ناا  بانكی بدون ربا،

او در بخشی  این هدف را تامين کند. بانكی جمهوری اسالمی نتوانسته
از پژوهش خود عملكرد ناا  بانكی در سه دهه گوشته را مورد بررسی 

 هایســپرده ا  بانكی در جـوجبرای بررسی عملكرد نا دهد.قرار می
ابتدا  الحسنه، های قرضسپرده ویژهقرض الحسنه،به اندازو پس جـاری

های بـانی و سپرده های قـرض الحسنه از کلبه بررسی سهم سـپرده
ــا ســهم ــپرده مقایســهء آن ب ــرمایه هایس ــایر  گواریدیداری،س و س

ــانون بانكــها،در رــول ســالســپرده ــدون داریهای اجــرای ق ـــا ب  رب

های جـاری، سـپرده در ادامـه، بـه بررسـی نـرخ رشـد .ستاپرداخـته
-هدر کـنار نـرخ رشد نقدینگی پرداختگواری و قرض الحـسنهسرمایه
در جوج منابع مـازاد مشـتریان مشـخص  نكیاتا عملكرد ناا  ب است
ها سال این ها درسپرده همچنين نرخ تغيير سهم هریک از این شـود.

تا مشخص شـود کــه هــریک از ایـن  استرا مورد بررسی قرار داده
 .اندقرض الحسنه چه وضعيتی داشته ویژهبه ها،سپرده

انجا  گرفته  های بانكینتایج این تحقيق که به روش تحليلی داده 
به رور متوسط تنها انـدکی  از ررفی، دهد که در این دوره،نشان می

 قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص بيش از نيمی از منابع
يز ها و تسهيالت قرض الحسنه ناز ررف دیگر،سهم سپرده یافته است.

 .حل ایـن مشـكل تنهـا در سـایهبه رور پيوسته کاهش یافتـه اسـت
و در نهایـت مـرد  ميسـر  بانک مرکزی،دولت ها،مشارکت فعال بانک

تدال کرد که مشـكالت توان اسمینيا اعتقاد دارد محقق .خواهد بود
منابع قرض الحسنه را نباید بـه حسـاج  موجود در تجهيز و تخصيص

ناشـی از  این مشكل به رور عمـده ناکارآمدی قرض الحسنه گواشت.
استفاده از این ابــزار در نــاا  بـانكی  برای جدی یدهعد  وجود ارا

رین بخش تهای معنوی با مادیبه اعتقاد بسياری، تلفيق انگيزه است.
های پولی و بانكی حتی در شـرایط های اقتصادی،یعنی فعاليتفعاليت
تنها پرداخــت نـه ،ویاز نـار  بلكه کارآمد است. تنها ممكن،نه فعلی،

امری  به نيازمندان الحسنه کامل منابع قرض الحسنه به صورت قرض
سازیم  باید نـاا  بـانكی را نيز ملز ، بلكه ناپویرست،ضروری و اجتناج

تجهيـز  هاسـایر سـپرده در رایگـانبخشی از منابعی را که بـه رــور 
واقعـی کـه در شـرایط  نيازمندان به به صورت قرض الحسنه کند،می

 .اختصاص دهد فعلی جامعهء ما کم نيستند،

کمترین مقدار و در  کاهش نرخ خخـيرهء قـانونی به از سوی دیگر،
قرض الحسنه را به شدت افزایش دهد  تواند منابعمی حدود یک درصد،

 شكل محسوسی افزایش دهد. بـه را و منابع عمو  جامعه از ایـن مـنار
بـيشتر  مـشارکت این یک خواست کامال منطقی است که اگر خواهان

منابع تسهيالت قرض  های قرض الحسنه برای افزایشمـرد  در سپرده
فرایند مشارکت جـدی  این در ها و دولت نيزباید بانک الحسنه هستيم،
ها و بانک دولت باشند تا مرد  با مشاهده عملكرد مثبت و مـؤثر داشـته
انداز قـرض الحسنه های پسگواری در حساجسپرده نسبت به افزایش
 [.4]تشویق شوند

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت 
ر رابطه با ساماندهی منـابع و مصـارف در پژوهشی مطالبی را د ایران
اسـت. الحسنه در ناا  بانكی با محوریت وا  ازدواا عنوان کـردهقرض
اند ی ازدواا، عنوان کردهی آماری از تعداد جوانان آمادهها ری ارائهآن
 ميليون 3 حدود ، 1390 سال در مسكن و نفوس سرشماری آمار ربق

 در اند نكرده ازدواا تاکنون که سال 28 باای دختر ميليون 1 و پسر

 متقاوتی دایل ازدواا برای جوانان تمایل عد  .باشد داشته وجود کشور
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 که است اقتصادی مشكالت آن مهمترین دليل باشدکه داشته تواند می

در پـژوهش مـوکور . اسـت شده جوانان ازدواا افتادن تعویق به سبب
ازدواا مورد بررسی  الحسنهبرخی مشكالت جوانان در دریافت وا  قرض

است. همچنين با ارائه آماری وضـعيت پرداخـت وا  هـای قرار گرفته
هـا آن. اسـتشـدهها مورد بررسـی قـرار گرفتـهالحسنه در بانکقرض

-ی اولویتهای پژوهش خود به مقولههمچنين به عنوان یكی از بخش
 تخصيص مورد اند. درالحسنه پرداختههای قرضبندی در پرداخت وا 

 صـورت بـه منـابع این بندی اولویت بایستی الحسنه، قرض تسهيالت

 بانک شود؛ مشخص نيز حوزه هر به تسهيالت درصد تخصيص و قانونی

 و قانون در شده انجا  بندی اولویت ربق منابع تخصيص بر نيز مرکزی
 در فقـط تـا باشند موظف ها بانک و کرده ناارت ارالعات شفاف ارائه

 همچنين .بپردازند الحسنه قرض تسهيالت اعطای به مقررات چارچوج

 مهـم ایـن مسـائل، سایر به نسبت ازدواا اهميت موضوع دليل به که

 چون مواردی و گرفته قرار تسهيالت اعطای نخست اولویت در بایستی

هـا آن .گيـرد قرار بعدی های اولویت در به کارمندان تسهيالت اعطای
 انـد. بررسـیالحسنه داشتهقرض هایای در مورد وا برآورد پنج ساله

 و ميـزان کـه دهـد می نشان ها بانک در الحسنه قرض منابع وضعيت
 دارد که ناارتی و قانونی حيث از مشكالتی منابع، این تخصيص نحوه

 و الحسـنه قرض تخصيص قابل منابع افزایش سبب تواند می آن حل
ا هـهمچنـين آن .شـود منـابع ایـن تخصـيص بندی اولویت در تغيير

 های سپرده از بخشی از راهكارهایی را پيشنهاد دادند. از جمله: استفاده

 اعطای ویژه به الحسنه قرض منابع افزایش جهت جاری الحسنه قرض

 تعيـين و الحسـنه قرض تسهيالت تخصيص بندی اولویت ازدواا، وا 

 تخصيص بر حاکم ضوابط کردن اول، مشخص اولویت عنوان به ازدواا

 الحسـنه قـرض وا  ماننـد الحسـنه قـرض تسهيالت یهااولویت سایر

 و هـا سـپرده بـه مربـوط شفاف ارالعاتی سيستم اندازیکارکنان، راه
ماهانـه و  صـورت بـه آن از گـزارش ارائـه و الحسـنه قـرض تسهيالت

 [.18]غيره

 
 اقتصاد: وقرض الحسنه  -3-4

بازار ضمن ارزیابی بازارهای مالی به تاثير این بازارها بر  عزتی مرتضی
الحسنه پرداخته است. در این مقاله ابتدا درزمينه تـاثير بخـش قرض

ای را از دانشمندان مطرح کرده اسـت. کـه های گستردهمالی، دیدگاه
های اقتصـادی ها رابطه ميان بخش مالی و بخشبخشی از این دیدگاه
هـای دیگـری هـم رابطـه ميـان اسـت. دیـدگاهدیگر را بررسی کـرده

 اند.لی با یكدیگررا بررسی کرده و در باره آن ناریه دادههای مازیربخش
در این مقاله کوشش شده است تا اثر بازارهای مالی و انفاق در جایگاه 

ها و سرمایه دینی در جایگـاه جانشين یا مكمل،اثر درآمد، سن و نهاد
جانشين عوامل پشتيبان و اثر بـازار مسـكن در جایگـاه مـانع کـردار 

 الحسنه در کشور ارزیابی شود.وی اندازه بازارقرضخداپسندانه برر

ترین نتيجه مقاله آن است که بازارهای مـالی همچنـان کـه اصلی
های اقتصاد تسهيل کننده هستند و موجب گسترش برای دیگر بخش

الحسنه نيست، درآمد، سن و نهادها و انفاق جانشين قرض شوند.آن می
الحسنه دارند و افزایش قرضهای دینی اثر مثبت بر گسترش سرمایه

 [.19]دهندالحسنه را کاهش میهای قرضقيمت مسكن، فعاليت

 ارزش اثـر ارزیابی "ای با عنوانمقاله آبادیتازه قاسمیو  ابونوری

 بين پانل های داده از استفاده با) درآمد توزیع بر الحسنه قرض افزوده

ده تا بـه نقـش اند. در این پژوهش کوشيده شنگارش کرده" (.استانی
ــع درآمــد از دادهواهميــت تســهيالت قــرض ــر توزی هــای الحســنه ب

پانلی)ترکيبی(بين استانی استفاده شود. بـرای تشـخيص نـوع مـدل، 
الحسنه ليمر اجرا شده است. از این ميان ارزش افزوده قرض Fآزمون 

ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای در استان تهران با دیگر استان
رد استفاده شده است. برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد برآو

 دیگر بدون استان تهران.

در ایـن پـژوهش اثـر ارزش افـزوده  آبادی تازه قاسمیو  ابونوری
اسـتان بـرآورد  27الحسنه بر توزیع درآمد در ایران بـه تفكيـکقرض
-های به دست آمده از شـواهد موجـود، قـرضاند. بر پایه نتيجهکرده

هـا، باعـث کـاهش نـابرابری الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامـل
-های کشور شده است. افزایش عملكرد قرضاقتصادی در اکثر استان

اسـتان بـر نـابرابری اثـر کاهشـی داشـته اسـت. کـه  19الحسنه در 
استان اثر افزایشی  8استان از نار آماری معنادار است. در برابر 15در

 [.20]دارد 

مقایسـه بانـک  "به انجا  تحقيقی با عنـوان باغستانیو  میابراهی  
در پرداختند.  "تجاری و نهاد قرض الحسنه در حوزه تأمين مالی خرد

 ها معرفى تأمين مالى خرد در بانک تجار  به چالش این مقاله پس از
پرداخته و سپس در قالب نهادها  قرض الحسنه به بحـث تـأمين آن 

که از انجا  گير  در نهایت نيز نتيجه .استمـالى خرد پرداخته شده 
در این مقاله ضمن اند به این صورت است که این پژوهش کسب کرده

ها  تجار  و نهاد قرض مـعرفى تـأمين مالى خـرد در چارچوج بانک
دو قالب این  در بين تأمين مالى خرد ا مقایسه تا الحسنه تالش شد

 [.21] انجا  شود

مثابه منبع  بـه وقف " ای تحت عنواندر مقاله انو همکار میسمی 
حی ناا  قرض الحسنه اهایی برای باز ررتأمين مالی خرد اسالمی:درس

 بـه تنهـا موجود، هایباتوجه به محدودیت تـحقيقدر این  "کشور در
پرداخته و مسائل مرتبط بـا  وقـف، یعنی نـهادها، بررسی یكی از ایـن

 الگوی در واقع ابتدا .داده استمختصر مـورد بـحث قرار رور  را به آن
و پس  ارائه کـرده اسالمی را خرد از نهاد وقف در تأمين مالی استفاده
 .پرداخته استهای مورد انـتاار از ایـن الگو ارزیابی مزیت به از آن
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تأمين  این تحقيق الگوی استفاده از نهاد اسالمی وقف در مؤسسات
 هاییافته .داده استاسـالمی را مـورد بررسی و تحليل قرار  مالی خرد

نهاد وقف در اقتصاد اسالمی ایـن ظــرفيت  دهداین تحقيق نشان می
عنوان منبـع درآمـدی بـرای مــؤسسه به اقتصادی را دارد که -فقهی

همچنين الگوی ارائه شـده در  شود. تأمين مالی خرد در نـار گـرفته
ها و مؤسسات قرض مناسبی برای بانک هایند درستوامـی تحقيق این

 .داشته باشد الحسنه در کشور به همراه

ميسمی و همكاران نتيجه دیگری که از انجا  این پژوهش کسب 
توصـيه کننـد. اند را به صورت یک توصـيه سياسـی مطـرح مـیکرده

آن است  شده، سياستی این تحقيق که بـراساس تـحليل ناری انجا 
و امــور  اوقـاف سـازمان)کشور ای فـعال در حـوزه وقف درکه نـهاده

مـدیریت ناـا   که وظيفه اسـالمی اقـتصاد خيریه،با همكاری سازمان
در ( مرکـزی قرض الحسنه در کشور را برعهده دارد و همچنين بانک

 مالی تأمين هایصندوق جهت اصالح ناا  وقف در کـشور و تـشكيل
را  الحـسنه قرض توان نـاا عالوه بـر این مـی خرد وقفی تالش کـنند.

به مؤسسات  های قرض الحسنهبه نحوی باز رـراحی کرد که صندوق
بــه  مصـرفی هایوا  بر تأمين مالی خرد اسالمی تبدیل شده و عالوه

ایـن  در کنند. های خرد توليدی به صورت گـروهی نـيز اقـدا ارائه وا 
های نامهقانونی وآیين ابـتدا الگـوی اجرایی، شده استزمـينه پيشنهاد

 مؤسسات قـرض تشكيل مؤسسات تأمين مالی خرد وقفی و یا تبدیل
وپـس از آن و بـا  شـود،مؤسسات تأمين مـالی خـرد ارائه  به الحسنه
های گـروهی وهـمچنين در نـار فرهنگی توسط رسانه اقدامات انجا 

بـرای تبـدیل  های از زمينـه ره،های مـالياتی و غيـگـرفتن مـشوق
مالی خـرد  فعلی به مؤسسات تأمين الحسنه قرض اختياری مؤسسات
 .وقفی فراهم شود

قرض الحسنه  "به انجا  پژوهشی تحت عنوان مجید حبیبیان نقیبی
بـه تشـریو پرداختند. در این مقاله  "و راهبرد تأمين نيازهای اساسی

ع مناسب درآمد و معرفـی راهبـرد نيازهای اساسی و رابطه آن با توزی
تامين نيازهای اساسی، مبانی ناری، ویژگيها، شاخصها، پيش نيازها و 

 . پرداخته استسياستهای از  برای آن 

حاصل شده  حبيبيان نقيبیای که از انجا  این پژوهش توسط نتيجه
قرض الحسنه با راهبردهای پولی، اقتصاد باز، صـنعتی شـدن و است، 

کنند و را موتور اصلی توسعه قلمداد می رشد اقتصادی که زانقالج سـب
عـالوه بر  .تواند سازگار باشدکنند، نمیمی ها را فدای آنسایر شاخص
ربقات کم درآمد،  کارایی توزیع مناسب درآمدها، افزایش نياز محوری،

ایجاد انگيزه کـار و تـالش، تأمين نيازهای توليدی و خدماتی محدود، 
توان از فاکتورهای سازگاری نـهاد رکت مردمی و عد  انتفاع را میمشا

 [.22]اساسی دانست قـرض الحـسنه و راهبرد تأمين نيازهای

 

 بانک های قرض الحسنه: -3-5
تاسيس  های مهم در حوزه بانكداری اسالمی در ایران،آورییكی از نو

ای حقـوقی تواند به اصالح بسترهمی الحسنه است، کههای قرضبانک
 روحانی و علیزادهها کمک شایانی کند. براین اساس فعاليت این بانک

پولی  ناا  در الحسنه قرض بانكهای جایگاه"ای را با عنوانمقاله باغقره
اند. بر این نگارش کرده "مالی عملكرد تحليل و قانونی بسترهای ایران،

رعی و ابعـاد اساس در پژوهش خود، در ابتدا ابعاد قانونی و مبـانی شـ
-هـای قـرضالحسنه در ایران و مقررات حاکم بـر  بانـکنهادی قرض

اند، و مقایسه ضوابط حقوقی و مقررات الحسنه را مورد بررسی قرار داده
ها با سایر نهادهای فعال در بازار پول مورد بررسـی حاکم بر این بانک

ایسه به این باغ با انجا  این مققره قرار گرفته است. روحانی و عليزاده
الحسنه به رغم تنگناهای قانونی های قرضنتيجه دست یافتند که بانک

گـری وجـوه در ناـا  ترین عملكرد را در مورد واسطهموجود، مناسب
هایی مانند مطالبات غيرجاری و بانكی، و حداقل انحراف را در شاخص

توسعه اند. بر این اساس حمایت قانونی از ها داشتهنسبت وا  به سپرده
ها به مناور ساماندهی و افزایش کارایی بازار پول در فعاليت این بانک

 [.12]کشور، ضروری است

تاسيس بانـک قـرض الحسـنه: "به انجا  تحقيقی با عنوان  پیروز فر
ای  به پرداخته است.در این مقاله اشاره "بازخوانی گفته ها و نوشته ها

هـای حوه تاسـيس بانـکو تاریخچه ن های قرض الحسنهسابقه سپرده
-های که در بانکالحسنه شده است. همچنين دررابطه با قراردادهقرض

هـا توان بست توضيو داده است که برخی از آنالحسنه میهای قرض
 بيان شده است.

 .است افتتاح هر نوع حساج سپرده دیگر توسط بانک ممنوع 

 گيردهای بـانک هيچگونه سودی تعلق نمیبه سـپرده. 

 قرض الحسنه بـه انجـا  عمليـات عقد قالب انک صرفا درب 
نماید و منابع بانـک تنهـا بـه اعطـای وا  بانكی مبادرت می
این تسهيالت بـرای  شود.داده می تخصيصقرض الحسنه 

 است.رفع نيازهای ضروری 

در  انسجا خبرها و نارهای پرنوسان و بی امواا مروری بر با پيروز فر
هـای بانک تما  کند:در حالی کهرا مطرح می هاپرسش یناین زمينه ا

براساس قانون عمليات بانكی بدون  -از دولتـی و غـيردولتیاعـم -کشور
 دارنـد، انداز و جـاری رابر پس مشتمل های قرض الحسنهسپرده ربا،
 گفته وجود بياید؟ یک دفعه به داشته تشكيالت جدیدی ضرورتی چه
های قرض الحسنه را فـقط ایـن بـانک جدید قبول که سپرده شودمی

بپردازد و  نيازمندان محل وا  برای رفع نيازهای ضروری این کند و از
ها از مناور این نيست که سایر بانک شود که نه،گـفته می دیـگر دفـعه

از ابتدا  تصوری های قرض الحسنه مـنع گـردند و چـنينقبول سپرده
 [.1]وجود نداشته است هم
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عصـر( در )رئيس هيئت مدیره قرض الحسـنه حضـرت ولـیشهیری 
الحسنه بهترین بانكدار اسـالمی، مطالعـه ای با عنوان بانک قرضمقاله

 قواعـد و مناسـبات کند.  درسطو اول،خود را به دو سطو تقسيم می

کلـی ارزیـابی  رـور بـه شناسـی آن را، آسـيب ومحورهای اصلی پولی
 اجرای سنجی امكان با درارتباط مسئله این ، سطو دو  در  .استنموده

 است. از دیدگاه نویسـندهداده بررسی قرار ای مورد توسعه های بسته

 تعـالی توسـعه مـدل از منتج متدولوژی ای براساس توسعه های بسته

 سـازمانی تا عمل انسانی عمل از جدیدی روابط بخش درصدد استقرار

 که است پولی های بسته به تغيير عملی توجه این سیاسا لواز  از و است

 کننـده پولی تقویـت قواعد و ساختار حوزه در موجود موانع ضمن رفع

 تشریو و سطو دو این به شرح است. همچنين او ای توسعه های بسته

 . استررح پرداخته این رویكرد اصلی
 نسـنجی و امكـا پـولی سـازوکار اسـتخراا ررح خود را، او اهداف

  الحسنه قرض بانک ميان جانبه همكاری سه یک اساس بر آن ملياتیع

 و حـوزه جغرافيـایی در مسـتقر الحسنه قرض های صندوق نهاد، مرد 
 بـا آن عمليـاتی و امكانسنجی کمـی به داند که منجرمرکزی می بانک

پولی،  تحول ررح مقدماتی فاز عنوان به قوانين موجود و شرایط به توجه
 .گرددشود می پولی محقق بسته اجرای قالب در خیل دمفا که نحوی به

 [.23]دهدمدل پيشنهادی شهيری را نشان می 2شكل
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الحسنه با استفاده از منـابع در پژوهش حاضربرخی از مبانی قرض
ی همعتبر بيان گوشت. همچنين مفاهيم وتعاریف مورد نياز جهت ارائ

مقاله در بخش دو  به صورت مفصل بيان شد. هـدف از ایـن مطالعـه 
 باشد.الحسنه در آینده میکمک به تدوین نقشه راه مطالعات قرض

ی از دید نویسنده به رور کلی مطالعات صورت گرفتـه در زمينـه
 توان جای داد.دسته می5الحسنه را در قرض

 -3الحسـنه  های قـرضسپرده -2الحسنه  های قرضصندوق-1
 الحسنه و ناا  بانكیقرض

 الحسنههای قرضبانک -5الحسنه و اقتصاد    قرض -4  

الحسنه ی قرضی مقاات موجود در زمينهی عمدهپس از مطالعه
ای از دسته جـای داده و خالصـه 5ها را به تفكيک موضوع در اینآن

 ودیم.اقدامات و نتایج صورت گرفته را در پژوهش حاضر عنوان نم

الحسنه شده بود عمدتا معطوف به های قرضنگاهی که به صندوق
گـورد. و هـا مـیشرح ماوقع، آنچه بود که در جامعه در ایـن صـندوق

نامگواری این مقوله به عنوان جایگزینی برای ناا  خرد اقتصادی بود. 
ی کارمزد الحسنه نگاهی نسبتا کملی به مقولههای قرضدر بحث سپرده

الحسنه شده بود. در بخش سو  برخی تاثيرات سطحی ای قرضهدر وا 
الحسنه بر کليت ناا  بانكی کشورمورد توجه قـرار گرفتـه بـود. قرض

الحسنه بر اقتصاد جامعه مورد همچنين در بخش چهار  تاثيرات قرض
پژوهش واقع شده است. در بخش پنجم چنـد پـژوهش در رابطـه بـا 

قرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه  الحسنه مورد بررسیهای قرضبانک
الحسـنه یكـی از ابـواج مطالعات صورت گرفته و نار به اینكـه قـرض

ی فقه اقتصادی است، به نسبت مطالعات بسيار محـدودی در برجسته
این زمينه صورت پویرفته است. یكی ازنكاتی که به شدت بـه چشـم 

ود اثربه خورد آن است که، اکثر پژوهشگرانی که در این زمينه از خمی
اند فاقد تخصص فقهی کافی در این زمينه بودند و به جای گواشته بوده

الحسـنه ناچار از ارالعات فقهی رایج کپی برداری نموده بودند. قـرض
یكی از وصایای اهل بيت راهرین و قرآن کریم است و آنگونه کـه در 
کال  این بزرگان آمده است جهت تفسير کال  ایشـان بایـد بـه کـال  

دشان  رجوع کرد و لزو  تدبر ویـژه در کـال  قـرآن و اهـل بيـت خو
هـای انجـا  رسد. این در حاليست کـه در پـژوهشضروری به نار می

گرفته عمدتا مطالب عنوان شده برگرفته از کال  دیگران یـا منـتج از 
-افكار و ناریات نویسندگان بوده است. ساليان متمـادی اسـم قـرض

شود و درمصـوبات سالمی ایران شنيده میالحسنه در ناا  بانكداری ا
خورد. این که چـرا ایـن سـاختار گنجـایش این ساختار، به چشم می
الحسنه را ندارد چه از نار ضعف قوانين، چه اجرای صحيو مسئله قرض

تر مـورد توجـه از نار ضعف در اجرا و ارالع رسانی و....، متاسفانه کم
اند. یكـی از ن توجهی نداشتهپژوهشگران قرارگرفته است یا اصال به آ
الحسـنه مشـاهده های قرضنقاط ضعف بسيار برجسته که در پژوهش

الحسنه است. و این در حاليست شود. نگاه معيشتی به مسئله قرضمی
ی اسالمی)تمدن اسالمی( و با توجه به کال  اهل ی جامعهکه در ناریه

جامعه باشد و  تواند محرک اقتصادالحسنه میبيت)عليه السال ( قرض
تواند مولد کار و سرمایه باشد. از  با پشتيبانی ناا  بانكی اسالمی می

الحسنه به خکر است که از دیگر نقاط ضعف و کاستی در مطالعات قرض
الحسنه است. این در حالی است که ی قرضنگاه کملی، اندک به مقوله

هنـگ علمـی الحسنه در فری قرضبه نارما عاليترین راه برای توسعه
اقتصادی کشور وجود نگاه کملی در این مقوله است. یكی از مسائلی که 

خورد، توجـه بـه های صورت گرفته به چشم میبه نسبت در پژوهش
الحسنه بود. ولی متاسـفانه ایـن توجـه عمـدتا ی فرهنگی قرضمقوله

-که توجه به زیرساختالحسنه است. حال آنمعطوف آثار اجرایی قرض
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تر الحسنه ضروریی فرهنگ قرضی مورد نياز جهت توسعههای فرهنگ
گردد خيلرین نماید.  به عنوان نمونه یكی از مسائلی که موجب میمی

اندازی کسب الحسنه و راههای متعدد به قرضبه جای ساخت ساختمان
کشور روی آورند، اعتماد سازی  اقتصادهم در شرایط بحرانی و کار، آن 

الحسـنه در ها به عنوان قرضاست که پولی که آن ها به این قضيهآن
الحسنه گردد و از گوارند صرف مسائل توليد کار قرضبانک به امانت می

بازپسگيری آن مطمئن باشند. حال آنكه علل این عد  اعتماد بين بانک 
بایست مورد بررسی قرار گيرد. براساس مطالعات صـورت و خيلرین می

الحسـنه و رفـع نقــایص ارســازی قـرضگرفتـه لـزو  توجـه بـه ساخت
خورد. به عنوان مثال تاکنون الحسنه به چشم میساختارکنونی قرض

الحسنه به ای صورت نگرفته است که: آیا ایجاد یک بانک قرضمطالعه
رساند یا خير؟ و یا به مسئله مبادات الحسنه آسيب میناا  کلی قرض

تـر، یعنـی رور واضـوالحسنه بين بانكی توجهی نشده است. به قرض
الحسنه در ناا  بانكی ایجاد کردیم. و اینكه، حال که ما دو بانک قرض

الحسنه بر دوش خـود ای به لحا  قرضها وظيفهبه نحوی سایر بانک
ها کـه عمـدتا در توان در رقابت با این بانککنند آیا میاحساس نمی

ه بـه الحسـنگواری هستند، یک بانـک قـرضحال مشارکت و سرمایه
حيات خود ادامه دهد. و یا به این مسئله پرداخته نشده است که برخی 

توانند با اعطای تسـهيالت و بسـتن قراردادهـای های تجاری میبانک
 ها کمک کنند.الحسنه، به آنهای قرضمشارکت  با بانک

 مراجع
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)با  یمردم یدولت و تشكل ها" يم،ابراه يوضات،ف ی،مهدی؛مهدو [16]
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