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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

   29 - 40صفحات  ،1390، مرداد و شهریور 6 و 5های  شماره
 
  

  یاقتصاد و یاجتماع یازهاین رفع در آن ونقش الحسنه قرض
  

  1یزدانی میمر
  

 و یاجتماع یاازهین رفع در آن نقش و الحسنه قرض نییتب است، شده پرداخته آن به مقاله نیا در آنچه
 یاسالم یها ارزش تیحاکم از برگرفته که یاقتصاد رفتار کی عنوان به الحسنه قرض. باشد یم افراد یاقتصاد
 قرار توجه مورد که است یچند است خاسته پا به مسلمان مردم آحاد یاخرو و یمعنو یها زهیانگ از و است
 نکهیا مگر است یناپسند امر گرفتن قرض که ست انیا دیآ یم بر اتیروا یرخب ظاهر از آنچه اما است؛ گرفته

 داشتن یعنی الحسنه قرض یاصل نکته دو ن،یبنابرا. گردد استفاده انسان یضرور یازهاین از یکی رفع جهت در
 آشکار رندهیگ قرض یضرور یازهاین رفع جهت در آن صرف زین و دهنده قرض یبرا یمعنو زهیانگ
 شده پرداخته یاقتصاد مهم یرهایمتغ بر الحسنه قرض نهاد ریثأت و حیتشر به مقاله نیا ،ادامه در. گردد یم

 یرهایمتغ ریسا و پول خلق انداز، پس مصرف، بر الحسنه قرض نقش یبررس به اختصار به توان یم که است
 انداز پس بر آن اثر یاقتصاد یرهایمتغ بر الحسنه قرض مثبت آثار نیبارزتر از که نمود اشاره یاقتصاد

 و مردم همه بر یاصل هیتک الحسنه قرض نهاد در ن،یبنابرا. دارد بر در را یاقتصاد تیامن نیمأت که باشد یم
 تیحما و تیهدا نظارت، با که است افراد یاقتصاد و یاجتماع یازهاین حل در آنان یجد مشارکت
  . بردارند نهاد نیا تیموفق در یثرؤم گام توانند یم یاسالم حکومت

  
 یازهاین ،یاسالم یها ارزش رندگان،یگ وام دهندگان، قرض  ،الحسنه قرض :یدیکل های  هواژ

  .یاقتصاد یرهایمتغ ،یاجتماع
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 yazdani.maryam@gmail.com.                                                                               کارشناس ارشد مدیریت دولتی. 1
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  مقدمه .1
 پرداخت باز ییتوانا که کسانی تا نموده نیگزیجا یا وهیش یرباخوار با مقابله یبرا اسالم یاقتصاد نظام

 شده تالش باشد می مدنظر یاخرو پاداش که وهیش نیا در .ندیبرآ آن عهده از بتوانند ندارند را سود
 به را الحسنه قرض نهاد اسالم یاقتصاد نظام ن،یبنابرا .برود نیب از یدرآمد یها ینابرابر تا است
 .است داده قرار درآمدها عیتوز ینابرابر کاهش یبرا مؤثر یابزارها و ها وهیش از یکی عنوان
 شده آن به یفراوان دیکأت اتیروا و قرآن در و است شده ریعبت کوین وام به آن از که یا الحسنه قرض
 و طیشرا نمودن فراهم با تا باشد می افراد یاساس یازهاین رفع نهاد نیا یبرقرار از هدف و است
  .برداشت گام ازمندانین به الحسنه قرض دادن و وجوه یگردآور جهت در بتوان مناسب یابزارها

  
  الحسنه قرض مفهوم .2

گر قرض ی به فرد دی فردشود می که گفته یکردن با دندان است و زمان  قطعیلغت به معناقرض در 
. )1408، یطبرس(طلبد از خود جدا نموده و به او عطا کرده است  ی را که او می مالیعنیداده است 

ن یه اک کند، البته بی تملیگری مال خود را به دیست که کساین ا  به معنای قرضیدر اصطالح فقه
مت آن ضامن شود و تعهد یا قی آن و انندا می خود آن مال یرنده نسبت به ادایگ ورت که قرضص
ن یاده شرط شده باشد و در اسالم چنی است که در آن زی قرضیو اما قرض ربو). ینیخم امام(د ینما
 یمکتب اقتصاد. را ربا محسوب شده و دادن آن حرام استی ز،)1380ا، ین یهادو(ست یز نی جایقرض

ن یگزین روش جایالحسنه را به عنوان بهتر ، قرضین عمل ناپسندیوع چنی از شیری جلوگیاسالم برا
نظر گرفته است تا ثروتمندان   بازپرداخت سود را ندارند دریی که توانای ربا جهت استفاده افرادیبرا

  .)1385، یغفار محمد(ند یالحسنه داوطلبانه به انجام آن اقدام نما  قرضیمعنو گرفتن پاداش نظر با در
دهنده خارج و به  ت قرضی از ملکی از عقود معوضه است که به واسطه آن مالالحسنه قرض

مت آن مال یا قیا مثل ین یرنده به بازپرداخت عیگ  ذمه قرض، و در مقابلشود میرنده منتقل یگ قرض
ات یرآن از آن در آکو است که قی همان وام نالحسنه قرض). 1381، یبیان نقیبیحب (شود میمشغول 

ت پاک و ی است که با نیا  صدقه، دادن به خداالحسنه قرض و مقصود از 1اد نموده استیگوناگون 
 یا الحسنه قرض ی و مالیک اعم از بدنیهمه اعمال ن که گفت توان ی به خاطر خدا داده شود و مصرفاً

  ). 1353، یقرش(داد  و او در مقابل پاداش خواهد شوند میل داده یهستند که به خدا تحو

                                                            
 .17 هیآ تغابن سوره، 18 هیآ دیحد سوره، 245 هیآ بقره سوره، 12 هیآ مائده سوره .1
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ق ی تشوالحسنه قرض دارد و مردم را به دادن الحسنه قرض به یا ژهی اسالم توجه وینظام اقتصاد
کنند از دامنه  اقدام به انجام آن یچ سودی و بدون توقع هیاری چنانچه مسلمانان بصورت اخت.کند یم

، یغفار محمد(م یشو یکتر میع عادالنه درآمدها نزدی و توزیفقر کاسته شده و به توازن اقتصاد
1385.(  

  
  الحسنه قرض نهاد یها یژگیو .3
 بودن نهاد یردولتیم اسالم است و غی برخاسته از تعالالحسنه قرضد توجه داشت که پرداخت یبا

 یریگ نه مساعد جهت شکلیجاد زمیل بار بر دوش دولت و ایز از تحمی در پرهالحسنه قرض
 در ،نیبنابرا.  دارد ین رفتار نقش مهمی تحقق ایعقاد بستر مناسب براجه انی و در نتی معنویها زهیانگ
 ی و اخرویمعنو  زهیانگ  الزم را داشته باشند که با چهار عنصرییاتوانند کار ی میین نهاد ابزارهایا

شتر سازگار و ی بودن بیردولتین بازپرداخت وام و غیرنده، تضمیگ بودن وام ازمندیدهنده، ن  وام
  .)1380ا، ین یهادو (شندهماهنگ با

  
  دهنده  قرضی احتمالیها زهیانگ .3-1
 ،) از بخلیدور(ده ی کسب اخالق پسند،یدهنده عبارتند از پاداش اخرو  قرضی احتمالیها زهیانگ

  .زهی کسب جا وانداز  پس،یاری تعاون و هم
 یفاً مادزه چهارم و پنجم صری و انگیزه دوم و سوم معنوی و انگی صرفاً اخرونخستزه یانگ

ک امر ناپسند است مگر آنکه در جهت یگرفتن   قرض کهد گفتیرنده بایگ است، اما در مورد قرض
 الحسنه قرض مهم مشخصه دو فوق، مطالب به توجه با. استفاده شود آن از یضرور یازهاین  ازیکیرفع 

 یازهایز صرف آن در جهت رفع نیدهنده و ن  قرضی برایا اخروی یزه معنوی داشتن انگیعنی
 که قرض را از یگریمسئله د). 1377ا، ین ی و هادویجانیکم(شود  یان میرنده نمایگ  قرضیضرور
باشد  یالحسنه م  فراتر از اصل مال در قرضی اخذ هرگونه مبلغیسازد، نه یز میالحسنه متما قرض

  ).1377، یمعز ریم(
 نیزکند و در مقابل  ی میشپو  از تصرف مال خود چشمی مدتیدهنده برا نکه قرضیبا توجه به ا

رنده هنگام یگ نکه قرضیرد مگر ایگ ی شکل مین رفتار اقتصادی را ندارد ایچ سودیافت هیتوقع در
 اگر اما اضافه بر آنچه قرض گرفته را بپردازد، یت خود مبلغیار و رضایپرداخت قرض به اخت
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 ینیعت دیده و در شر را بگذارد ربا محسوب شین شرطیدهنده در هنگام پرداخت قرض چن قرض
  .حرام است

  
  الحسنه آداب قرض .4

 یا کننده نییباشد نقش تع ین رفتار میالحسنه که معموالً شامل مستحبات و مکروهات ا آداب قرض
: زمان انعقاد قرارداد. 1 :باشد شامل این موارد میالحسنه دارد که   فرهنگ قرضیریگ در شکل

 از هرگونه اختالف یری جلوگی برابنابراینرا داشته باشد ت عدم بازپرداخت ید نیرنده نبایگ قرض
ه شود تا در صورت نزاع، مالک قضاوت قرار ی تهید در هنگام انعقاد قرارداد سند مکتوبی بایاحتمال

در مطالبه . د فراوان شده استیکأن تی دی فوریدر اسالم نسبت به ادا: هنگام بازپرداخت. 2 .ردیگ
د مهلت پرداخت وام ید نسبت به تمدیدهنده با  پرداخت نداشته باشد، وامییرنده توانایگ ن اگر وامید

 ییرنده توانایگ   اگر قرض،تیدرنها.  رجوع گرددی قرض به دولت اسالمی ادایا براید و یاقدام نما
  ).1378ا، ین یهادو( انجام دهد یکوتری بازپرداخت را به صورت نبایست میپرداخت داشته باشد 

 یعنی الحسنه قرضن مشکالت یتر  از عمدهیکی الحسنه قرضنه ی در زمیفرهنگن یبا وجود چن
  .رود ین میون خود از بیدهندگان در مورد بازپرداخت د نان قرضیعدم اطم

  
   الحسنه قرضگاه یجا .5

 و باشد میها   انسانی درونیها زهی از انگی ناشی اقتصادی از جمله رفتارهایظهور و بروز هر رفتار
، الحسنه قرضن یی تبی برا،ن رویاز ا. گردد یر امور مشابه آشکار میسه با سای رفتار در مقاگاه هریجا

ان وجوه به صورت مستقل یکنندگان و متقاض دگاه عرضهی موردنظر را از دی اقتصادیرفتارها
  .میکن ی میبررس

: ردم کی را به دو گروه تقسی اقتصادیتوان رفتارها یکنندگان وجوه که م از منظر عرضه •
 ، اجاره، مشارکت، مضاربه و)د و فروشیخر(ع ی مانند بشوند میزه سود ابراز ی که به انگییرفتارها

ه، ی تحقق آن است مانند انفاق، صدقه، وقف، هبه، عاریثار عامل اصلی که ایی رفتارها،...
  ...و  الحسنه قرض

گر مبادله ی با مال دیلع مایرا در بی ز، داردی نوع اول تفاوت جوهری با رفتارهاالحسنه قرض
شتر از آنچه که از دست یب آن آورند ارزش ی را که به دست می دارند تا مالتالشن ی و طرفشود می
کنند تا از  ی و اجاره طرف مقابل را بر مال خود مسلط مالحسنه قرضچه در  ا گری باشد ،دهند یم
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نامند، اما تفاوت آنها  یم 1النقود ؤجرل در فرانسه، مقرض را مین دلید و به همیمنافع آن استفاده نما
افت یزه دریکند، بلکه به انگ یت خود خارج نمیرا در اجاره مؤجر نه تنها مال را از ملکی است، زیذات
ت مقترض در ی مال را به ملکالحسنه قرض در ، امازند ی دست مین رفتار اقتصادیاالجاره به ا حق
 یافت سودینکه بدنبال دریمت آن را طالب است بدون ایا قیا مثل ین مال ینده عیآورد و در آ یم

 مامت در یزه اصلیرا انگی ز، داردتفاوتز ین...   با مشارکت، مضاربه و الحسنه قرض ،نیهمچن. باشد
 الحسنه قرض در اما ،است) ن قراردادی طرفیدددر قل حدا(شتر ی از سود بیمند ن قراردادها بهرهیا

  .کند یل می تبدیوض کرده و به معامله ربوت آن را عیرا ماهیست زین نیچن
کنندگان   عرضه کهن گفتیتوان چن یز می نوع دوم نی و رفتارهاالحسنه قرض خصوصدر 

ش یها و اعتقادات خو ز در راه ارزشیستند، بلکه از اصل نیصدقه و انفاق نه تنها بدنبال سود ن
گردند و هرچه  یازمندان جامعه می از نیاری بسیازهاین کار موجب رفع نیند که با اینما ینظر م صرف
ز مانند یقرض ن. شتر استین رفتار بیشتر باشد، تحقق ای در آن جامعه بی اخالقیها ت ارزشیحاکم

ز یه نیعار.  افراد استیازهای و رفع نی تعاون اجتماعی برایا لهی وس2رمعوضهیصدقه، انفاق وهبه غ
دهد که از  یگر اجازه مین به طرف دیحد از طرف دارد که به موجب آن االحسنه قرضه ی شبیرفتار

ان ی در پابایست می مقترض الحسنه قرضن تفاوت که در یبا ا) 635ماده ( ن مال او مجانا منتفع شودیع
 تا از آن شود میم یرنده تسلیگ هیه مال به عاری در عار، امامت آنرا بپردازدیا قیا مثل ین یمهلت مقرر ع

) ر آنییو نه تغ(ن ی عین، انتقال آن با بقایبنابرا. ن آن را پس دهدیر عمنتفع گردد و در وقت مقر
  .ممکن است

 که عالوه بر اصل یکسان: م کردی تقسیتوان به سه گروه کل یان وجوه که میاز منظر متقاض •
 یت درآمدین افراد اغلب از وضعیز دارند که ای از سود حاصله را نی بازپرداخت سهمییپول توانا

برند  یکار م متوسط و بزرگ بیها یگذار هیالت را در سرماین تسهی اردارند و معموالً برخویخوب
 بازپرداخت یی توانا که صرفاًی کسان،شتر باشندیتا همچون مشارکت و مضاربه بدنبال کسب سود ب

 کوچک یها یگذار هی و سرمای مصرفیازهای نین افراد اغلب برایاصل پول را دارا هستند که ا
 بازپرداخت سود را ندارند، یی که نه تنها توانایازمندند و کسانیالت نین تسهی به ایخدمات و یدیتول

و ...)  زکات و(انفاقات واجب  زین افراد نی ایز بازگرانند که برایتوانند اصل پول را ن یبلکه نم
  .د شده استیتأک...)  صدقات مستحب و(مستحب 

                                                            
1. Bailleur de Dounds 

کننده عالوه بر سود از اصل مال  باشد که در آن اعطاء ه به صدقه و انفاق میی شبیز رفتارین) بخشش بدون عوض(رمعوضه ی هبه غ.2
 .کند یصرف نظر م

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 12

https://ejip.ir/article-1-155-fa.html


34 6 و 5های  سال یازدهم شمارهجله اقتصادی    م

...) مشارکت، مضاربه و( گروه اول ی با رفتارهانهالحس قرضجه گرفت که یتوان نت ی م،نیبنابرا
 یبندیست و با پای گروه اول نیالتی تسهیازهای ناظر به رفع نالحسنه قرضرا ی ز، نداردیسازگار
ن ی همچن،رندیگ ی قرار نمالحسنه قرضان ین گروه در زمره متقاضی ایان به احکام اسالمیمتقاض

 بازپرداخت اصل مال را یی است که توانایانفاقات و صدقات واجب و مستحب مختص کسان
الت را از ین نوع تسهی ایان واقعیتوان متقاض یشدن اطالعات م ت اعتقادات و شفافیبا تقو. ندارند

 ا مشارکت، مضاربه وی الحسنه قرض یت آنان به سویگران را با توجه به وضعین جدا نمود و دیریسا
  ).1381، یبینق انیبیحب (ت نمودیهدا... 

گر چون انفاق و ی دیها شتر از راهی بالحسنه قرضز توجه کرد که منزلت ین نکته نید به ایبا
شتر یرسد و موجب تالش و کار ب ی میازمند واقعی به دست نالحسنه قرضرا یصدقه است، ز

گردد  یرنگتر م ت نفوس کمی و تربین جنبه سازندگی در صدقه و انفاق ااما. گردد یرنده میگ قرض
 در اما. دادن موضوع مورد انفاق و صدقه ندارد  به پسیده صدقه و انفاق الزامرنیرا گیز

نژاد،  ی و صالحیخراسان یدریح (باشد میرنده ملزم به بازپرداخت قرض یگ  قرض،الحسنه قرض
1383.(  

  
  الحسنه قرضآثار  .6

. ان خواهد کردیت آن را بی به وضوح اهمی مهم اقتصادیرهای بر متغالحسنه قرضر نهاد یح و تأثیتشر
، خلق انداز پس  بر مصرف،الحسنه قرض نقش ین قسمت از نوشتار به اختصار به بررسی ا،ن رویاز ا

  .افته استی اختصاص ی اقتصادیرهایر متغیپول و سا
  
   و مصرف الحسنه قرض. 6-1

، ثروت، درآمد ی درآمد قابل تصرف جاربهتوان  یر دارند که میثأ بر مصرف تیعوامل متعدد
. اشاره کرد...  و یل اعتبارات مصرفیها، انتظارات، تسه متیع درآمد، نرخ بهره، سطح قی، توزیئمدا

البته درآمد قابل . باشد مین عوامل ین ایتر ع درآمد از مهمی و توزین ثروت، درآمد دائمیهمچن
، رابطه یل اعتبارات مصرفیع مناسب درآمدها و تسهی، توزی، ثروت، درآمد دائمیتصرف جار

) یا منفی(ر مثبت ین تأثی با مصرف دارند؛ بنابرایها رابطه معکوس متیم و نرخ بهره و سطح قیمستق
آن بر ) ا معکوسی(م یمصرف و اثر مستق) ا کاهشی(ش ی بر عوامل نوع اول موجب افزاالحسنه قرض

  .مصرف خواهد شد) شیا افزای( موجب کاهش عوامل نوع دوم
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ش ی افزایشان بطور مقطعی مصرف جارالحسنه قرضت افیکنندگان قرض پس از در افتیدر
ابد و در مجموع ی یزان مصرف آنها کاهش میل بازپرداخت وام میدله  بعد بیها  در ماه، اماابدی یم

صحیح خواهد  ی زمان موضوعنی ا.کند یر نمیی تغالحسنه قرضنده آنها به واسطه یمصرف حال و آ
 نگردد ی بعدیها شتر در دورهی کسب درآمد بیشتر برایبکننده وام مجبور به تالش  افتی که دربود

ش دهد انتظار ی بعد افزایها  درآمد خود را در دورهیگریا از طرق دید ین عمل نمایر از ایکه اگر غ
  ).1381، یبینق انیبیحب( داشته باشد یش مصرف را در پی افزاالحسنه قرض یها رود که وام یم

به طور . نامند یم طلبد، اثر ثروت یشتر میشتر مصرف بیت بقت را که ثروین حقیاقتصاددانان ا
مدت ظاهر بلند اثر ثروت در ،نیبنابرا. کند ی نمیا هر عمدییگر تغی به سال دی ثروت از سالیعیطب
 از مصرف است که شخص یزان باثباتی عبارت از میمئ درآمد دا).1991پائول و ویلیام، (گردد  یم
ه ی بقیتواند برا یکند م ینده کسب می که اکنون و در آیدرآمد و یتوجه به سطح ثروت جار با

 آمدر درییدارد که اگر تغ یان مینگونه بیدمن ای فریه درآمد دائمیفرض. دی خود حفظ نمایزندگ
ش درآمد ی از افزای مردم نسبت بزرگیبه طور معمول) ش حقوقیمانند افزا( محسوب نشود یشگیهم

 به عنوان پاداش مثالً( محسوب شود یر درآمد موقتیی اگر تغ،گری دسویاز . کنند یرا مصرف م
د ی خرصورتتواند به  یانداز م ن پسیا. شود میانداز  ر درآمد پسیی از تغینسبت مهم) باشد

شر به یدورنبوش و ف(د یآ ی ثروت خانوارها به شمار می از موجودی بادوام که بخشی مصرفیکاالها
  که شودذکرد یز بایع درآمد نی توزصوصخدر . ردیصورت پذ )1371ا، ین ی و هادویجانینقل از کم

 باشد می نیک امر کلیق انتقال تابع مصرف یش مصرف از طریع درآمد بر افزایل در توزیر تعدیثأت
ق یع مجدد درآمد از طریاگر توز. )1374اخوی،  ( داردیبستگ ع مجدد درآمدیوه توزیبلکه به ش
 باشد یجاد بدهیق وام و ای اما اگر از طر،رود ی انتظار میانتقالن ی بالعوض باشد تحقق چنیها کمک

 بر مصرف کل نخواهد یادیر زیثأ ت احتماالًی از بدهیی رهایرنده برایگ با توجه به تالش قرض
  ).1377ا، ین ی و هادویجانیکم(داشت 
  

   ع درآمدیاثر قرض بر توز. 1- 6-1
م زیع درآمد در دو مکانین توزیدهد که ا ین م نشایدار هیع درآمد در نظام سرمای به توزینگاه

  :ردیگ یصورت م
ق ید از طری تولین به عنوان عوامل اساسیه، کار و زمیک از سرمایم بازار که سهم هر زیمکان −

 .شود مین یی آن در بازار تعیعرضه و تقاضا
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مداخله از ها را ناچار به  م بازار دولتزی از مکانی ناشیها  عدم تعادل کهربازاریم غزیمکان −
  .نمود یع مجدد درآمدها میق توزیطر

 ی و افقیعمود شده در دو جهت  اخذی از درآمدهابخشیع مجدد درآمدها موجب انتقال یتوز
 از درآمد طبقات ثروتمند به طبقات بخشی انتقال یع مجدد درآمدها در جهت عمودیتوز. شود می
درآمد   کمی اجتماعیها ود گروه در داخل خیع مجدد در جهت افقی اما توز،درآمد است کم

 باشد الزم است که منجر به انتقال ی مثبتآثار یع مجدد درآمد داراینکه توزی ایبرا. ردیگ یصورت م
ز عرضه ی گردد و نیدرآمد و خرج آن در داخل اقتصاد مل  کمیها د به گروهی قدرت خریواقع

. مت نگرددیش قیجب افزا الزم بوده باشد تا مویریپذ  کششیمحصوالت مورد تقاضا دارا
ارات درآمد و ثروت افراد به دولت شود بلکه ید سبب انتقال اختیع مجدد درآمد نبای توز،نیهمچن

. درآمد گردد  کمیها  آن و رفاه گروهییا و بهبود کاریانسان یروینه استهالک نین هزیمأله تید وسیبا
د و مؤثر و در یشه مفی فوق همطیع مجدد درآمد تحت شرای توزیها استی سی اجرا،یبه طور کل

  .)1367، ظهور نتظرم( خواهد بود یجهت عدالت اجتماع
بودن منابع   را محدودی مشکالت اقتصادی اصلدلیل که یدار هیاسالم بر خالف نظام سرما

 مشکالت مزبور را یشه اساسیداند، ر یگر می دسوی متنوع انسان از یازهای و نوسک ی از یعیطب
ن یبه هم. )1374، ینماز(داند  ی میعیح از منابع طبی در استفاده صحیانگار و سهلع ناعادالنه یتوز
ع ید و توزید، بعد از تولیقبل از تول(ع درآمد در تمام مراحلش ی اسالم به توزی، نظام اقتصاددلیل
نظام  ،ن رویاز ا. )1377ا، ین ی و هادویجانیکم(ت داده است ین مشکالت اهمی رفع ایبرا) مجدد
ع ی توزی کاهش نابرابری مؤثر برایها و ابزارها وهی از شیکیالحسنه را به عنوان   اسالم قرضیاداقتص

درآمد و  ان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کمی جریدرآمد در نظر گرفته است که با برقرار
تواند در  یم طبقات مزبور ی ضروریازهاین نیش اشتغال و تأمید، افزای تولیر الگویینه تغیجاد زمیا

  . داشته باشدیازمندان و عدم تمرکز ثروت نقش فعالین نیت درآمدها بیجهت تثب
  

  انداز   و پسالحسنه قرض. 6-2
ر یخأتوان به ت یا می. نده به حال استید آی مصرف و قدرت خرییده نهایح فایانداز در واقع ترج پس

 یزان بازدهینده و در واقع میاد از آ افرینیب شی پ،نیبنابرا. ر کردینده تعبیمصرف از حال به آ
نظر  مدی مادی بازدهچه در علم اقتصاد متعارف اگر. ست امؤثرار ین رفتار بسینده بر ایانداز در آ پس
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تواند از  ی می و اخروی معنوی و در رفتار فرد مسلمان بازدهیاسالم رد، اما در جامعهیگ یقرار م
  ).1381، یبینق انیبیحب (ها باشد یریگ میعوامل مؤثر در تصم

و ...) ، صدقات، انفاقات ویمصرف شخص(فرد مسلمان درآمد قابل تصرف را به مصرف حال 
 :کند میز به دو قسم ی را نانداز پس حرام است ی و چون قرض ربوکند میم ی تقسانداز پس

 یبرا...   در مشارکت ویگذار هی سرما،...)  والحسنه قرض یها  در مؤسسهانداز پس (الحسنه قرض
ش ی؛ افزا)مه عمریمانند اقساط ب( یا تعهدی یتواند بصورت قرارداد ی مانداز پسالبته . کسب سود

م در لوازم کسب و کار و ی مستقیگذار هی؛ سرما)ها  در بانکیگذار  مانند سپرده (ی نقدیها ییدارا
 ین اسالمدر متو  کهییاز آنجا). 1343رادمنش، (رد یون صورت گیا پرداخت دیه تعهدات یتصف

ن عمل ی به اانداز پس از ی ذکر شده است، انتظار اختصاص بخشالحسنه قرض ی برابسیاریثواب 
ا آن را یاندازد   بکاریگذار هین وجوه را در سرمایرنده ایگ اگر وام. ستیده خالف واقع نیپسند

د یر خر اگر آن را د، اماشود می کل کاسته نانداز پسد، از ی بادوام نماید کاالهایصرف خر
  .شود می کل به نفع مصرف کل جامعه کاسته انداز پسنه کند، از یدوام هز ی بی مصرفیکاالها
ت تقاضا ینکه باعث تثبی عالوه بر االحسنه قرضج حاصل از گسترش ید توجه داشت که نتایبا

هب، ار(دهد  یش می را افزای ضرورید کاالهایشتر در تولی بیگذار هی سرمایها برا زهیگردد، انگ یم
1377.(  

ن یکه ا یند، در صورتی نماانداز پس الحسنه قرضدر مراکز متکفل   اگر صاحبان وجوه،نیهمچن
، کند میر نیی کل جامعه تغانداز پسزان یداده شود، م قرض انیمتقاض به دیتول امور ی براصرفاً التیتسه
 توان ی دارند میاز مصرفیکه ن ابدی ی اختصاص میانین وجوه به متقاضی از ایکه بخش یی از آنجااما

  ).1381، یبینق انیبیحب (کاهد یکل م نفع مصرف به کل انداز پس زانیم از الحسنه قرض که گرفت جهینت
  :ل را برشمردی توان موارد ذی مانداز پسک منبع ی به عنوان الحسنه قرض یایمزااز 
بودن  ازمندیار نیل معیبه دل (الحسنه قرض در اقتصاد توسط یگونه نشست چیافتن هیتحقق ن −

 ) درنگ اویرنده و استفاده بیگ وام

 ان افتادن وجوه راکدیبه جر −

 ی ملانداز پسر آن بر یثأق تی از طریت اقتصادیر قرض بر تثبیثأت −

 )1377ا، ین ی و هادویجانیکم (انداز پسش ی جهت افزای معنویها زهیاستفاده از انگ −

  
  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 12

https://ejip.ir/article-1-155-fa.html


38 6 و 5های  سال یازدهم شمارهجله اقتصادی    م

   و خلق پول الحسنه قرض. 6-3
 زیرا است، یشتریار بی بسینگی قدرت نقدیدار دارا  و مدتانداز پس یها ز سپرده ایداریسپرده د

 اقدام به یا مؤسسات اعتباریها   هرگاه بانک،نیبنابرا. باشد میمنشأ انتشار آن اراده صاحب حساب 
  . خلق کنندیریند قادر خواهند بود که پول تحری نمای و افتتاح حساب جاریقبول سپرده جار

  
  رها یر متغی و ساالحسنه قرض. 6-4

تواند  ی مالحسنه قرضن اظهار کرد که یتوان چن ی با اشتغال و تورم مالحسنه قرض رابطه خصوصدر 
 ی ضروری مصرفید کاالهاین وجوه صرف خری اگر ا،نیبنابرا. م شودی تقسیدی و تولیبه مصرف

ها با کشش باشد مازاد ن کاالیابد و اگر عرضه ای یش می افزای ضروری کاالهایشود، تقاضا برا
ش اشتغال، یجه افزای کار و در نتیش تقاضا برایمت و بالفاصله باعث افزایش قیتقاضا موجب افزا

کشش باشد  ین نوع کاالها بی اگر عرضه ااما. شود میه یزان اولیمت به مید و بازگشت قیش تولیافزا
 یالبته حکومت اسالم. د بود مزبور و تورم خواهیمت کاالهایش قی، افزاالحسنه قرضتنها اثر 

ش تقاضا ی فراهم آورد تا همگام با افزایا نهی زمالحسنه قرضموظف است که همراه با گسترش نهاد 
  .ابدیش یز افزاید آنها نی مزبور تولی کاالهایبرا

ا گسترش نهاد یس یگرفته شده به تأس ز چون بدون واسطه، وجوه وامی نیدی تولیها در قرض
د ین مورد هم دولت بایدر ا. ابدیش یتوان انتظار داشت که اشتغال افزا یابد می ی اختصاص میدیتول
ن کار یگزیه جای، سرمایدی تولیها سسهؤن وجوه باعث نشود که در میجاد کند تا ای را ایطیشرا
اختصاص  آنها یضرور یازهاین و کوچک یدیتول مراکز به یدیتول یها الحسنه قرض چون البته .شود

  .ستیجا نیش اشتغال به واسطه آن بیتظار افزاابد انی یم
نکه یتوان گفت که با توجه به ا یز می نی اساسیازهاین نید و تأمی و تولالحسنه قرضدر مورد 

 موجب الحسنه قرض به آن داشته باشد یاز ضروری که نشود می وام ی متقاضیفرد مسلمان موقع
ن ید ایش تقاضا و سودآورتر شدن تولیو با افزاابد یش ی افزای اساسی کاالهای تا تقاضا براشود می

ن امر یابد که همیان ی جری اساسید کشور به سمت کاالهای تولیرود، الگو ی انتظار منوع کاالها
 کند می فراهم یژه جوامع اسالمیو هافته بین دار متناسب با جوامع توسعهی توسعه پاینه را برایزم
  ).1381، یبینق انیبیحب(
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  الحسنه قرضت در نقش دول. 7
ز به دنبال دارد یبازپرداخت را ن سک عدمی که هر مؤسسه دارد رییها نهی عالوه بر هزالحسنه قرض

 بخش اما شود میسک گرفته ی ری جلوی تا حدودشود می که در نظر گرفته یداتیاگرچه با تمه
. ردیگعهده  را بل ندارد که آنریا تمایتواند  ی که دارد نمیزه سودطلبیتوجه به انگ  بایخصوص
دهنده  ز از پرداخت وام امتناع ورزد، وامی نیی در صورت توانایکننده وام حت افتی اگر در،نیهمچن

 ،نیبنابرا. دیکننده وام را به بازپرداخت وام وادار نما افتی متوسل شود تا درید به حکومت اسالمیبا
د بهتر است ی واگذار نمایوصخص  را بطور کامل به بخشالحسنه قرض ینکه دولت اسالمی ایبجا

ار مراکز متکفل قرار ی بالعوض و با عوض در اختیها صورت کمکه ن وجوه را بیم ایبطور مستق
 یها  آحاد مردم در رقابتی معنویها زهیات و انگی به روحیکو متکین کار نی اسوک یدهد تا از 
 اهداف ی آنان در راستاتین مراکز و هدایت ای با تقو،گری دسوی باشد و از یخصوص مثبت بخش

  ).1381، یبینق انیبیحب(د ید استفاده الزم به عمل آین ابزار مفی از ای حکومت اسالمیواال
  
  یریگ جهینت. 8

 است که با ییکوی، وام نالحسنه قرضکردن با دندان است و مقصود از   قطعیقرض در لغت به معنا
اده ی است که در آن زی قرضیا قرض ربو و امشود می خدا داده دلیل وجود به ت پاک و صرفاًین

بهره  ی بیها ست که در مقابل آن قرضیز نی جاین قرضیشرط شده باشد و در اسالم چن
ش از یدر اسالم ب. د قرار گرفته استیکأمورد ت) افت کارمزدیعنوان دره ب(بهره  ا کمی) الحسنه قرض(
) چون ازدواج، مسکن، اشتغالهم یموار(ازمندان یاز نی نسبت به برآوردن نیان آسمانیگر ادید

ن رو، مسلمانان یاز ا.  استالحسنه قرضاز دادن ی برآورد نیها  از راهیکیه شده است که یتوص
ن کار به عنوان ی ای اجر اخروکنند می اقدام به انجام آن یچ سودی و بدون توقع هیاریبصورت اخت

 با الحسنه قرض تفاوت ،نیبنابرا. کند یمفا ی را ای نقش مهمالحسنه قرض در پرداخت یزه قویک انگی
  .گردد یزه سود همراه است آشکار مید و فروش، اجاره، مشارکت که با انگیچون خرهم یموارد

توان گفت  ی م،ن رویاز ا. ابدی در جامعه کاهش ی فاصله طبقاتشود می موجب الحسنه قرض
 ی کاهش نابرابری برامؤثر ی ابزارهاها و وهی از شیکی را به عنوان الحسنه قرض اسالم ینظام اقتصاد

ان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم ی جریع درآمد در نظر گرفته است تا با برقراریتوز
ازمندان و عدم تمرکز ثروت ین نیت درآمدها بی مناسب بتواند در جهت تثبیها نهیجاد زمیدرآمد و ا

 الحسنه قرضگر بدست آمده از نهاد ی دیجنتااز .  را برداردی معدود گام بلندیا در دست عده
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40 6 و 5های  سال یازدهم شمارهجله اقتصادی    م

ر ی، خلق پول و ساانداز پس، مصرف، ی اجتماعیازهاین نیمأ در تالحسنه قرض مثبت آثارتوان به  یم
ت ی موفقی شرط الزم و ضروریت حکومت اسالمیرها اشاره نمود که اگرچه نظارت و هدایمتغ

ار ی بالعوض و باعوض در اختیها مکن وجوه به صورت کی بهتر است ااما، باشد می الحسنه قرض
  . بودن آن کاسته نشودیرد تا از صبغه مردمین امر قرار گیمراکز متکفل ا
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