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یک قرارداد سودآور در  عنوان به "رضق"بررسی عقد 

 داري اسالمی بانک

مهدي ناجی
1* 

 mehdinaji@ut.ac.irایران، ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،استادیار

 10/02/1398تاریخ پذیرش:       03/04/1397تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

سـود اسـت،   یـک بنگـاه اقتصـادي کسـب      عنوان بهترین انگیزه بانک  از آن جایی که اصلی

داري اسالمی به حاشیه رانده و  حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عمال این قرارداد را در بانک

داري متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قـرض   داري، برخالف بانک موجب شده در این نوع بانک

ـ    گیري قرارداد قرض در معامالت اسالمی بـا محـدودیت  کار بهشوند. هرچند  رو  ههـاي جـدي روب

گیـري   مزایاي حقوقی و اقتصـادي چشـم   داري، داراي  در زمینه بانک است، این قرارداد، خصوصاً

داري بـدون ربـا    هـا را در بهبـود سیسـتم بانـک     توان نقش آن نسبت به سایر عقود است که نمی

  نادیده گرفت.  

ز داري بـدون ربـا، اسـتفاده ا    پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظـام بانـک  

پذیر است؟ ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی و تحلیـل       عقد قرض در معامالت سودآور بانکی امکان

در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض ایـن قابلیـت را دارد کـه ماننـد سـایر عقـود        محتوا

گرفتـه شـود.    کـار  بهاسالمی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور براي بانک 
در شـریعت   "قـرض "ي عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام ها ویژگیبا بررسی  این پژوهش

؛ بـا برشـمردن مزایـاي ایـن عقـد، مکـانیزمی پیشـنهاد        "الحسنه قرض"اسالمی از مفهوم خاص 

که براساس آن قرارداد قرض در بستري سودآور و غیرربـوي در یـک نظـام بـانکی قابـل       کند می

  استفاده است.  

   JEL:E00, E02, E4, E5بندي  طبقه

  بانکداري بدون ربا، قرارداد قرض، نرخ بهره کلیدي: هايواژ

    

                                                             
 61118080*. شماره تماس: 
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 مقدمه - 1

داري  ي دیگر) در قرارداد قرض، باعـث شـده بانـک    (یا هر زیاده حرمت اشتراط سود

براي کسب سود به عقود دیگري از جمله مشـارکت، مضـاربه، جعالـه و فـروش      1اسالمی

گیري قرارداد قرض در معامالت اصلی و سودآور خـود  ارک بهاقساطی روي آورد و عمال از 

چنان خالءهـا و   نظر کند. هرچند این مسیر با توفیقات قابل توجهی همراه بوده، هم صرف

توان شاهد  ها نمی داري وجود دارد که بدون رفع آن هایی جدي در این نوع بانک نارسایی

داري متعارف، بود. این مقاله با  انکور و کارا، حتی در مقایسه با ب یک سیستم بانکی بهره

گیري قرارداد قرض در مقایسه با سایر عقود در نظام بانکی بدون ربا، کار بهبررسی مزایاي 

کـارگیري قـرارداد قـرض در یـک      کند که بر طبق آن امکـان بـه   نهاد می مکانیزمی پیش

زمی در سیستم کارگیري چنین مکانی ي غیرربوي براي بانک وجود دارد. به فرایند سودده

تواند بخش قابـل تـوجهی از خالءهـاي موجـود در ایـن نـوع        بانکی بدون ربا، نه تنها می

داري بـدون ربـا کمـک کنـد، بلکـه از       وري نظام بانک داري را مرتفع کرده و به بهره بانک

  هاي انحراف و افساد در سایر عقود جاري در این سیستم بانکی نیز خواهد کاست.  انگیزه

داري بدون ربا، حرمت رباي قرضی تسـامحا معـادل حرمـت قـرض      ت بانکدر ادبیا

. لذا از آنجا که حذف سود از یک ابزار مالی به منزلـه  2سوددآور (با بهره) تلقی شده است

یک بنگاه اقتصادي براي استفاده از آن ابزار است،  عنوان بهترین انگیزه بانک  حذف اصلی

هیچ قرارداد قرضی براي تخصیص منابع بانک وجود داري بدون رباي فعلی  در نظام بانک

داري فعلـی، تنهـا    ندارد که از نظر اقتصادي براي بانک جذاب (سودآور) باشـد. در بانـک  

هـاي   شـود، وام  موردي که در آن براي تخصـیص منـابع از قـرارداد قـرض اسـتفاده مـی      

الحسـنه   هـاي قـرض   الحسنه است، که منـابع الزم بـراي آن نیـز از طریـق سـپرده      قرض

الحسنه براي بانک، سـهم   بودن ابزار قرض 3غیرجذاب دلیل بهشود. اما  می تأمینانداز  پس

الدوام رو به کاهش بـوده اسـت و ایـن     الحسنه در نظام بانکی فعلی علی هاي قرض سپرده

) 1( عقد جاي خود را به انواع دیگر عقود به خصوص عقود مشـارکتی داده اسـت. شـکل   

                                                             
لیل این که این دو در این مقاله، بانکداري اسالمی و بانکداري بدون ربا به طور معادل  به کار رفته اند. به د .1

  گیرد. پوشانی فراوانی باهم دارند و موضوع این مقاله، در حیطه مشترك بین این دو حوزه جاي می مفهوم هم

شود و در قانون عملیات بانکداري بدون ربا،  می تا جایی که بانکداري بدون ربا، برابر با بانکداري بدون بهره تلقی .2

  "قانون عملیات بانکداري بدون ربا (بهره)"رود:  می و صریح ربا به کار به عنوان تعریف سریع "بهره"کلمه 

  مقصود جذابیت مادي است. .3
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را در مقایسه با هاي نظام بانکی  الحسنه از کل سپرده هاي قرض دهروند کاهشی سهم سپر

طبق ایـن شـکل،    دهد. نشان می 1393تا  1369از سال گذاري  هاي سرمایه سهم سپرده

گـذاري انتقـال    الحسنه به سرمایه به طور مداوم از هم فاصله گرفته و از قرض ها این سهم

ه، که عقدي غیرانتفاعی و منحصـرا مبتنـی بـر    الحسن ارائه ابزار قرضیافته است. بنابراین 

یی که اساسا نهادهـایی  ها بانکخیرخواهی و طلب رضایت الهی است نه منفعت مالی، به 

اي، سیاست نادرستی در نظام فعلی بانکداري بدون ربـا بـوده    خیریه اقتصادي هستند نه

انکداري هرچند قانون ب ).39، ص1386؛ عزتی، 131، ص 1388است (حشمتی موالیی، 

هـاي   را ملـزم کـرده بـود تـا از محـل وجـوه سـپرده        هـا  بانـک ، 1362بدون ربا، مصوب 

الحسـنه اعطـا کننـد، امـا در عمـل       الحسنه نزد خود به متقاضیان تسهیالت قـرض  قرض

ایـن عـدول،   ). 145، ص1393نشـین،   از این قانون عدول کردند (موسویان و راه ها بانک

انـداز را از نظـر اقتصـادي تـا      الحسنه پـس  هاي قرض هرچند جذب منابع از طریق سپرده

هـا در فراینـدهاي سـودده بـا عنـوان       گذاري این سـپرده  کرد، اما سرمایه حدي موجه می

القاعده براي اجر اخروي  الحسنه علی گذاران قرض خوان نبود. چه، سپرده الحسنه هم قرض

دهند و انتظـار ندارنـد    ر میالحسنه در اختیار بانک قرا انداز خود را تحت عنوان قرض پس

گـذاران در   کار گیرد، خصوصا که خود سـپرده  بانک این منابع را در فرایندهاي سودده به

موظف شدند کل منابع حاصل  ها بانکي اخیر ها سالآن سود شریک نباشند. بنابراین در 

هیالت انداز را پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی به تس الحسنه پس هاي قرض از سپرده

)، و به این ترتیـب حتـی تنهـا    1394(موسویان و میسمی،  الحسنه اختصاص دهند قرض

گرفتـه شـد. مقـاالت     هـا  بانـک الحسـنه از   هـاي قـرض   براي جذب سپرده ها بانکانگیزه 

الحسنه در نظـام بانکـداري بـدون ربـا      متعددي به بررسی دالیل عدم موفقیت ابزار قرض

) سه عامل اساسی را مسوول این 1385مازار و کیقبادي ( بعرمثال  عنوان بهاند.  پرداخته

 عنـوان  بـه  هـا  بانـک گذاران، نگـاه بـه    کشی در سپرده دانند: انگیزه قرعه عدم موفقیت می

)، 1389نیـا (  . همچنـین، محقـق  گـذاران  هاي خیریه، و کاهش ارزش دارایی سـپرده  نهاد

الحسـنه   در بعـد قـرض   1387تـا   1363ي هـا  سالدهد که نظام بانکی در بازه  نشان می

هـاي   الحسـنه نسـبت بـه کـل سـپرده      هاي قرض ناموفق بوده است و نه تنها سهم سپرده

بانکی رو به کاهش بوده اسـت، بلکـه در ایـن دوره تنهـا انـدکی بـیش از نیمـی از ایـن         

الحسنه اختصاص یافته است و مابقی در سایر امـور درآمـدزا    ها به تسهیالت قرض سپرده

الحسـنه را در   ) ایـراد اصـلی نظـام قـرض    1377نیا ( کمیجانی و هادوياست.  رفته کار به

الحسنه عنوان کرده و پیشـنهاد   ها در نظام قرض فقدان یک نظام هماهنگ کننده فعالیت
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قرض الحسنه سرمایه گذاري

الحسـنه و نظـام    هاي قرض هاي جاري در سه نهاد کمیته امداد، صندوق کنند فعالیت می

تـر شـوند.    الحسنه نزدیـک  ارچه به ماهیت قرضبانکداري بدون ربا در قالب یک نظام یکپ

(از   الحسنه با ماهیت بانک ) به ناسازگاري قرض1385) و رفیعی (1382حبیبیان نقیبی (

الحسنه را بـدون الـزام    کند و اعطاي قرض هر نوعی چه متعارف و چه اسالمی) اشاره می

 را دهنـده  خروي وام) انگیزه معنوي و ا1395دیگران ( . همچنین، مقدم وداند ممکن نمی

بینـی اثـرات    کننـد کـه در تبیـین و پـیش     الحسنه معرفی می یکی از ارکان اساسی قرض

  اقتصادي و اجتماعی آن نقش مهمی دارد.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  نزد نظام بانکی کشور گذاري سرمایههاي  الحسنه و سپرده هاي قرض . سهم سپرده1شکل 
  

 1الحسنه مجاز به دریافت سـود  براي ارائه تسهیالت قرض ها انکببا توجه به این که 

ي چنین تسهیالتی ندارند، لذا ایـن   اي نیز براي ارائه انگیزه وجود تقاضاي باال، بانیستند، 

تسهیالت سهم ناچیزي در میان سـایر تسـهیالت بـانکی دارنـد. در حـالی کـه واکـاوي        

وایـات رسـیده از ائمـه هـدي(ع) نشـان      تر شرایط احراز رباي قرضی و نگاهی بـه ر  دقیق

بـا   0 2دهد که امکان وجود قرارداد قرض سـودآور غیرربـوي منتفـی نیسـت. بخـش       می

دهد که امکـان وجـود قـرارداد قـرض      پردازد و نشان می می تفصیل بیشتري به این نکته

داري اسـالمی را بـا چـالش     بنیادي در ادبیات بانـک هاي  سودآور غیرربوي برخی از یافته

  کند.   روبرو می

                                                             
درصد کارمزد دریافت کنند، مشروط به این که از  4تا  2,5مجازند بابت اعطاي وام قرض الحسنه بین ها  بانک .1

، بنابراین حتی اخذ )1389(السان  ز نکنداعطاي آن تجاوهاي  الحسنه و نیز هزینه تجهیز منابع قرضهاي  هزینه

  تواند از نظر اقتصادي بانک را براي اعطاي چنین تسهیالتی برانگیزد. نمی کارمزد نیز
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ربــا بــا  کـارگیري قــرارداد قـرض در یــک نظـام بــانکی بـدون     بـا وجــود آن کـه بــه  

چنـان نقـش    فرد قرارداد قرض، هم ي منحصربهها ویژگیروبروست،   هاي جدي محدودیت

 هـا  ویژگـی از ایـن   بـه برخـی   3 کند. بخش آن را در بین سایر عقود موجود برجسته می

  پردازد.   می

براي طراحی قرارداد قرض سودآوري که متضمن ربا نباشد، لغو تنها یکی از شـروط  

مثال هر شرط غیر  عنوان بهالزم براي تحقق ربا (قرض، زیاده، اشتراط زیاده) کافی است. 

(مثل شرط زمان، شرط مکان، و شرط ضمان) مجـاز اسـت. همچنـین قـرارداد     اي  هزیاد

ی که متضمن زیاده باشد اما بر آن زیاده شرط نشده باشد نیز ربوي نخواهد بود. بـه  قرض

اي بـه آن   عبارت دیگر، اگر قرض کننده در هنگام استرداد قرض به اختیـار خـود زیـاده   

بیفزاید، آن زیاده مصداق ربا نخواهد بود بلکه این کـار ممـدوح و مسـتحب اسـت و بـه      

تـوان قـرض    الش پیش رو این است که چگونـه مـی  شهرت دارد. حال چ "حسن القضاء"

یک نهاد اقتصادي که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت یا سـود خـود    عنوان بهکننده را، 

است، به پرداخت اختیاري زیاده بر قرض ترغیب کرد؟ به ایـن منظـور، ایـن مقالـه یـک      

یرنـده  گ کند که در آن بر طبـق یـک نظـام انگیزشـی، قـرض      می مدل مفهومی پیشنهاد

اي  دهد به منظور افزایش امکان اخذ تسهیالت در آینده، با اختیار کامل، زیاده ترجیح می

به تشریح طـرح پیشـنهادي بـراي قـرض سـودآور       4افزون بر قرض خود بپردازد. بخش 

  پردازد. می

به کـاهش معنـادار احتمـال نکـول در مـدل       5پس از ارائه مدل پیشنهادي، بخش 

 پـردازد.  ا سایر عقود جاري در نظام فعلی بانکـداري اسـالمی مـی   پیشنهادي در مقایسه ب

کند به دو سوال یا نقد عمده و بالقوه که ممکـن اسـت در برابـر ایـن      تالش می 6بخش 

پیشنهاد مطرح شود پاسخ دهد. اول این که انگیزه پرداخت سود غیرمشروط در قـرارداد  

چه تفاوت بنیادي بـا ربـاي   قرض چیست؟ دوم این که قرارداد قرض سودده غیرمشروط 

  پردازد. گیري مقاله می به نتیجه 7قرضی دارد؟ و باالخره بخش

  

 حرمت ربا یا حرمت قرض سودده؟ -2

(موسـوي  "اشتراط هر نوع زیـاده در عقـد قـرض   "عبارت است از  1بنابه تعریف، ربا

لـی،  (ح بر سـر آن ندارنـد   . بر طبق این تعریف که فقها اختالفیق)1421تا،  خمینی، بی

                                                             
  در سراسر این مقاله، مقصود از ربا همان رباي قرضی است. .1
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) قـرض  1زمان سه شرط براي تحقق ربـاي قرضـی ضـروري اسـت:      ق)، وجود هم1421

اي هر یک از  ) شرط بودن پرداخت زیاده. اگر در معامله3) وجود زیاده، و 2بودن معامله، 

). 71، ص 1385این شروط وجود نداشته باشد، رباي قرضی اتفاق نخواهد افتـاد(رفیعی،  

هاي نظـري و چـه در    داري اسالمی، چه در پژوهش بانکاین درحالی است که در ادبیات 

تجارب عملی، قرارداد قرض سودآور(یعنی تجمیع دو شرط اولیه) تسـامحا معـادل ربـاي    

قرضی دانسته شده و امکان وجود قرارداد قرض سودآور غیرربـوي اساسـا منتفـی فـرض     

ع) مسلمانان را به شده است. به عبارت دیگر، باوجود این که روایات رسیده از ائمه هدي(

کننـد، در سیسـتم بانکـداري     پرداخت زیاده (غیر مشروط) بر قرض تشویق و ترغیب می

پذیر نیست  الحسنه امکان اي بر قرارداد قرض بدون رباي فعلی عمال پرداخت هرگونه زیاده

   و منع قانونی دارد.

شـده   سـبب این تسامح، یعنی معادل دانستن رباي قرضی با هرگونه قرض سودآور، 

اي و  داري اسالمی اسـتفاده از عقـود مبادلـه    بهترین راه تجهیز و تخصیص منابع در بانک

مشارکتی دانسته شده و قرارداد قرض، چه در عمل و چه در نظر، تا حـد زیـادي از ایـن    

داري اسالمی، گاه بسیار از ادبیـات   این رویکرد در ادبیات بانک .1حوزه کنار گذاشته شود

) 1379مثـال توتونچیـان (   عنـوان  بـه رف فاصله گرفته است، تا جایی که داري متعا بانک

دانـد و سـایر عقـود اسـالمی را بـه       داري اسالمی را عقد مشارکت می ستون فقرات بانک

چنـین وي معتقـد اسـت، تحقـق صـحیح       کند. هـم  نحوي مکمل عقد مشارکت تلقی می

نیـز منجـر خواهـد شـد.      اقتصاد اسالمی نه تنها به حذف بهره که بـه حـذف بـازار پـول    

و  2) قلمـرو بانکـداري اسـالمی را بـه سـود اقتصـادي      1989همچنین، خان و میراخور (

دانند و اساسا وجود هر نوع بهره را در نظام بانکـداري   منحصر می 3گذاري ریسک اشتراك

  کنند. اسالمی منتفی قلمداد می

تباط مستقیمی بـا  ) بازده پولی که در ار1394( از طرف دیگر، موسویان و میسمی 

دانند و معتقدند بازار پولی مستقل از بخش حقیقـی   بخش حقیقی نیست را ناصحیح می

چنین بین بـازار   ها هم نباید وجود داشته باشد و نرخ تعیین شده در این بازار رباست. آن

پول اسالمی و بازار پول متعارف تفاوت قائلند و معتقدند در بـازار متعـارف غربـی رابطـه     

                                                             
گیرد، اما چون  می داري بدون ربا مورد استفاده قرارالحسنه به طور بسیار محدود در بانک هرچند قرارداد قرض .1

 سسه خیریه) جذاب نیست، عمالًؤعنوان یک بنگاه اقتصادي (و نه یک م این قرارداد در حال حاضر براي بانک به

  کند. نمی سهم قابل ذکري در نظام بانکداري بدون ربا ایفا

2. Profit 
3. Risk sharing 
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گیرد. به  شکل می "پول - کاال -پول"وجود دارد، اما در بازار اسالمی رابطه  "پول -پول"

این معنی که تمام عقود و روابط موجود در بازار پولی اسالمی حتما به تولیـد یـا مبادلـه    

شود در حالی که چنین الزامـی در بـازار پـول متعـارف وجـود       کاال یا خدمات منتهی می

). این در حالی است که در صورت امکان طراحی یـک  1394(موسویان و میسمی،  ندارد

تـوانیم شـاهد    داري بدون ربا بر اساس قرارداد قرض سودآور غیرربوي، مـی  سیستم بانک

بـه   پول وجود دارد و روابط موجود در آن لزوماً-اي باشیم که در آن رابطه پول بازار پولی

  شود.  تولید یا مبادله کاال یا خدمات منتهی نمی

  مام صادق(ع) روایتی بدین مضمون نقل شده است: از ا

ربـاى حـالل، آن اسـت کـه     م. ربا دو گونه اسـت: حـالل و حـرا   

شخصى مالى به دیگرى قرض دهـد بـه طمـع اینکـه قـرض گیرنـده       

بیشتر از مقدار قرض به او برگرداند، بدون آنکه هنگـام قـرض چنـین    

از مقـدار  شرطى کرده باشد. دراین صورت، اگر قرض گیرنده، بیشـتر  

دریافتى به قرض دهنده برگرداند، مقدار زیـادى بـر او حـالل اسـت؛     

هرچند از پاداش قرض الحسنه محروم خواهد شـد. مقابـل آن، ربـاى    

  1.حرام قرار دارد که عبارت است از قرض دادن به شرط زیادى

 ی حـالل نظـام اقتصـادي مبتنـی بـر قـرض سـودده      تـوان یـک    بنابراین، آیا نمـی 

را غیرربوي و مجاز دانست؟ آیا تعریف و طراحی یک نظام پـولی مسـتقل   ) 2(غیرمشروط

طبیعی است که پاسخ به دو سـوال فـوق مثبـت اسـت.       در چنین نظامی ممکن نیست؟

هرچند، چالش اصلی در این مسیر طراحی نظامی است که عالوه بر این که واجد قرارداد 

و   تصـادي، از جملـه انگیـزه   قرض سوددهی حالل است، با سایر اقتضـائات یـک نظـام اق   

  ، سازگار باشد.ها بنگاهانتظارات افراد و 

  

 قرض  ي عقدها ویژگی - 3

هاي اساسی قرارداد قـرض را از نظـر شـرعی، حقـوقی و      این بخش برخی از ویژگی

  ند:ک اجرایی بررسی می

  

                                                             
  1378 فرهنگ فقه، هاشمی شاهرودي، .1

گذارى، بهره را  ربا از پى شرط مى آید و شرطفرماید: مى در روایت دیگري (علیه السالم)  صادق امامهمچنین  .2

  .)18الشیعه، ج  (وسائل دکن فاسد مى
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 ي غیر مشروط جواز اخذ بهره  -3-1

کـه   کننـد  یاصل مهم اشاره م نیبه ا يمتعدد اتیدر روا السالم همیعل يهد ي ائمه

ـ بلکه ا ست،یلزوما کسب هر گونه بهره از قرارداد قرض ربا ن اشـتراط بهـره اسـت کـه      نی

 يمبرا دانسـتن نظـام اقتصـاد    گری. به عبارت دشودیشدن قرارداد قرض م يمنجر به ربو

  .ستانادرستی  ياسالم از هر گونه بهره ادعا

درهـم بـه طـور شـمارش      کصـد یم که مـن  سوال کرد السالم هیاز امام عل: 1 تیروا

هـا   درهم به حساب وزن به من داد [گاه درهم کصدیاو  یطلب داشتم، ول یاز کس يعدد

 يزیچ کرد، یخود را ادا م نیکه مطابق وزن د یکس نیوزنش کمتر از معمول بود، بنابرا

سـپس  ». ردندا يضرر« فرمود:  السالم هیعل ام]. امداد یکه گرفته بود م ياز مقدار شتریب

و شـرط آن را فاسـد    دیـ آ یربا به خاطر شرط سود در متن قرارداد بـه وجـود مـ   « افزود:

   )190، ص 18ج  ،عهیوسائل الش(. »کند یم

درهـم از   یمبلغـ  يسوال کردم مرد السالم هی: از امام ششم علدیگو یحلب :2تیروا

هـم وزن   اهیم سدره پردازد یو چون قرض خود را م ن،یبا تعداد مع ردیگ یوام م یشخص

کـار را بـه    نیـ است از آنچه گرفتـه، و ا  شتریوزنش ب دهد یکه آنچه م داند یو م دهد یم

برساند. امـام   یدهنده منفعت و نظر دارد که به قرض کند یخاطر و به دلخواه خود م بیط

نباشـد ولـو همـه را بـه او ببخشـد       انیـ در م یکه شرط یندارد در صورت یفرمود: اشکال

  )191؛ ص18ج عه؛یوسائل الش(درست است. 

و بهتـر   يرا وام داد يا نقره يها فرمود: هرگاه پول السالم هیامام صادق عل :3تیروا

 انیـ کـار در م  نیـ ا يرو يکـه قـرارداد   نیبه شرط ا ستیتو آورد، حرام ن ياز آن را برا

   )254، ص:5؛ جیکاف(نباشد. 

که بـه   یکه فرمود: کس کند ینقل م السالم هیاز امام باقر عل سیق محمدبن :4تیروا

جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتـر   دهد، یرا قرض م ییها درهم يگرید

   .ردیاز آن به او بازگردانده شد بپذ

نـزد   یعرض کـردم شخصـ   السالم هی: به امام هفتم علدیعمار گو بن اسحاق :5تیروا

مـال   نیـ و از ا کشـد  یل مـ وام طـو  نیـ و مدت ا دهد یدارد که به او قرض م یمال یکس

مبـادا   فرستد یاو م يبرا يا هیگاه هد رو بدهکار گاه نی. از اشود یصاحبش نم دیعا يزیچ

بر او حالل است؟ فرمود: اگـر بـا هـم شـرط نکـرده باشـند        نیا ایآ رد،یمالش را پس بگ

 )358؛ ص18ج عه؛یوسائل الش(ندارد.  یاشکال
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 استحباب پرداخت زیاده  -3-2

دهنـده مبـاح اسـت، پرداخـت چنـین      ت زیاده غیرمشـروط بـر قـرض   هرچند دریاف

  ت.گیرنده مستحب و ستودنی اسي از جانب قرضا زیاده

خـواه خـود   السالم در مورد کسی کـه بـه رضـایت و دل   امام صادق علیه :6 روایت

ي فرماید: آیا بهتـرین قـرض آن نیسـت کـه فایـده      کند میاي بر قرض پرداخت می زیاده

 )355؛ ص18وسائل الشیعه؛ ج(باشد؟  دنیوي داشته

کند که فرمـود: هـر وقـت بـر     السالم نقل میمریم از امام صادق علیهابی :7 روایت

؛ 18وسـائل الشـیعه؛ ج  (کـرد.  ي بود، شتر چهارساله عطا مـی ها سالعهده پیامبر شتر دو

 )193ص

ي مـا  السالم عرض کرد: فقهـاء ناحیـه  امام صادق علیه بهمسلم  محمدبن :8 روایت

السـالم فرمـود: آیـا    گویند هر قرضی که منفعتی تحصیل کند فاسد است، امـام علیـه  می

؛ 18وسـائل الشـیعه؛ ج  (ي دنیـوي هـم داشـته باشـد؟     بهترین قرض آن نیست که فایده

  )355ص

السالم سوال شد: اگر وام سودي داشته باشـد چگونـه   از امام صادق علیه :9 روایت

 )356؛ ص18وسائل الشیعه؛ ج(است که سودي جلب کند.  است؟ فرمود: بهترین وام آن

 

 جواز توقع کسب زیاده از عقد قرض  -3-3

در روایات متعددي نیز به توقع کسب زیاده از قرض گیرنده اشاره شده و این انتظار 

 .و توقع مباح دانسته شده است

رهم وام السالم سوال شد: مردي به دیگري تعدادي داز امام صادق علیه :10 روایت

داننـد کـه بـه خـاطر     گرداند و هر دو میداده و او بهتر از آن را با میل خود به وي بازمی

همین وام داده که بهتر از آن را بازگرداند. فرمود: اگر وام گیرنده با میل خود این کـار را  

  )192؛ ص 18وسائل الشیعه؛ ج (کند مانعی ندارد.  می

السـالم در مـورد   جعفـر علیـه  بـن از امام موسی گوید:بن عمار میاسحاق :11 روایت

کنـد و  گیرنده با آن مـال کـار مـی   مردي که به مردي مالی را قرض داده پرسیدم: قرض

پردازد، از ترس این که مبادا صاحب مـال، مـالش را   دهنده میبخشی از سود را به قرض
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السـالم فرمـود:   هپس بگیرد، بدون این که از قبل بین آنان شرطی بوده باشـد. امـام علیـ   

  .مادامی که براساس شرط نباشد اشکالی ندارد

السالم گفتم: ما بـا  کند که به امام صادق علیهدراج روایت میجمیل بن :12 روایت

دهیم و آنها غالتشان را براي مـا  بعضی از اهل عراق معاشرت داریم پس به آنها قرض می

فروشیم و بـراي مـا در   اجرتی براي آنها می آورند تا براي آنها بفروشیم و ما با گرفتنمی

این مورد منافعی وجود دارد. حضرت فرمودند: اشکال ندارد. باز جمیل گفت: اگـر غـالت   

 .دهیم. حضرت فرمودند: اشکالی نداردرا براي ما نفرستند ما به آنها قرض نمی

 

 الحسنه تفاوت قرض و قرض  -3-4

عقد قرض انتظار و توقع گرفتن زیـاده، اگـر   آید، هرچند در چنانچه از روایات بر می

ثـواب موعـود در   شـامل  دهنـده دیگـر   شرط نشود، مباح است اما در این صـورت قـرض  

الحسـنه کـه   بایسـت بـین قـرض   . به عبارت دیگر مـی نخواهد شد کسبرا الحسنه  قرض

دهنده در آن کسب و جلب رضاي خداوند است، با قرارداد قرضی کـه   مقصود اصلی قرض

. در واقـع  دهنده کسب منفعت دنیوي است تفـاوت قائـل شـد    مقصود اصلی قرض در آن

الحسنه، که در آن قرض دهنده حتی انتظار منفعت مـالی هـم نـدارد،     هدف اصلی قرض

هاي اقتصادي خـود نیازمنـد کمکـی     یاري مستمندانی است که براي بازگشت به فعالیت

  ). 2015(اقبال و شفیق،  باشند هزینه و کم مؤثر

کند که فرمود: ربا بر دو گونـه  غیاث از امام صادق (ع) نقل میبنحفص :13 وایتر

است: حالل و حرام. رباي حالل آن است که شخص قرض دهد بدان امید که زیـادتر بـه   

که شرطی بـین آنهـا باشـد. در ایـن صـورت اگـر بیشـتر بـه وي         وي بازگرداند بدون آن

ست، مباح است و ایـن قـرض نـزد خـدا ثـوابی      برگرداند، در حالی که شرطی بین آنها نی

نـزد خداونـد زیـاد    « ندارد، و این همـان اسـت کـه خداونـد عزوجـل در قـرآن فرمـود:        

اما رباي حرام آن است که قرض دهد و شرط کند بیشتر از آنچه قـرض داده  » شود. نمی

 )504، ص 23جامع احادیث الشیعه، ج(برگردانده شود. این ربا حرام است. 

 

 هاي حقوقی و اجرایی عقد قرض برخی از مزیت  -3-5

فـردي دارد کـه آن را از سـایر     ي منحصـر بـه  ها ویژگیقرارداد قرض از نظر حقوقی 

کند. در بین عقود اسالمی، عقد قرض تنها قراردادي است که در  عقود موجود متمایز می

سـایر عقـود   موضـوع قـرارداد باشـد. در     تواند منحصراً می (یا هر مال دیگري) "پول"آن 



   ...  عنوان یک قرارداد سودآور به "قرض"بررسی عقد    475

 

در  اسـت.  3، یا ارائه یک خـدمت 2، یک عملیات اقتصادي1موضوع قرارداد یک کسب وکار

گیرنده به مبادله  دهنده و قرض حالی که در قرارداد قرض، این امکان وجود دارد که قرض

شود. ایـن مزیـت    می اي مصرف پول بپردازند بدون توجه به این که آن پول در چه زمینه

قرض، نه تنها به بانک براي ارائه تسهیالت مالی انعطـاف قابـل تـوجهی    برجسته قرارداد 

وکـار، بـه    هاي مختلف کسـب  دهد به جاي ورود به زمینه دهد، بلکه به بانک اجازه می می

فعالیت تخصصی خود که مدیریت توزیع بهینه منابع مالی در جامعه است متمرکز شـود.  

فعلی بانکی قرارداد جذابی نیست، آن است  اما دلیل اصلی این که قرارداد قرض در نظام

گـذار و هـم بـراي بانـک، یعنـی       ترین انگیزه، هم براي سـپرده  که این قرارداد فاقد اصلی

 4تحمیـل سـقف قیمتـی    دلیل بهداري بدون رباي فعلی  سودآوري است. در واقع در بانک

اد تقاضـا روبروسـت و   تر از قیمت تعادلی بازار، این بازار دائما با کسري عرضه و ماز پایین

چه براساس مکانیزمی مشروع امکـان   چنان، گاه به تعادل نخواهد نرسید. درحالی که هیچ

طور  این قرارداد به توان انتظار داشت که سودآوري از قرارداد قرض وجود داشته باشد، می

امالت رود، چه هم بانک براي استفاده از این قرارداد در معـ  کار بهگسترده در نظام بانکی 

ــپرده     ــم س ــت و ه ــد داش ــافی خواه ــزه ک ــود انگی ــالی خ ــر   م ــار دیگ ــذاران، در کن گ

قـرض در  صـورت   بـه هاي خود را  هاي سودده، تمایل خواهند داشت سپرده گذاري سپرده

  اختیار بانک قرار دهند. 

مزیت دیگر عقد قرض، تملیکی بودن آن است. یعنی پس از انعقـاد قـرارداد قـرض،    

. در واقـع بـر اسـاس    5آیـد  قرَض خارج و به ملکیت مقترض در میالقرض از تملک م مال

آیـد، او مختـار اسـت     القرض به ملکیت مقترض درمـی  قرارداد قرض، از آن جهت که مال

 داند از آن مال استفاده کند. تملیکی بودن عقد قرض چنـد مزیـت   گونه که صالح می آن

شـود کـه برطبـق     دهایی مـی این ویژگی سبب تسریع و تسـهیل فراینـ   اساسی دارد. اوالً

شوند. زیرا ارائه تسهیالت بانکی براساس قرارداد قرض تنها منوط  قرارداد قرض منعقد می

به اعتبارسنجی متقاضی خواهد شد و برخالف سایر عقود، در قـرارداد قـرض بانـک الزم    

                                                             
  گذاري مستقیم مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه .1

  مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف، فروش اقساطی، اجاره، بیع، مرابحه .2

  جعاله، استصناع .3

  این قیمت در قرارداد قرض الحسنه برابر صفر است. .4

قانون مدنی، قرض عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را  648بر اساس ماده  .5

  .کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند به طرف دیگر تملیک می
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هـا دخالـت    سـنجی پـروژه   نیست در مسائلی مانند نوع و نحوه استفاده تسهیالت و امکان

القرض از تملک بانک خارج و به تملک مقترض  د. زیرا پس از انعقاد قرارداد قرض، مالکن

مشابه، تملیکی بودن قرارداد قرض، تا حـد قابـل تـوجهی از     دلیل بهآید. همچنین،  می در

کاهـد. امتیـاز دیگـري کـه      هاي کارشناسی و نظارتی بانک براي ارائه تسهیالت می هزینه

گیـر فسـادپذیري در    ض دارد آن است که سـبب کـاهش چشـم   تملیکی بودن قرارداد قر

القـرض در طـول    شوند. زیرا مال شود که بر طبق قرارداد قرض منعقد می فرایندهایی می

دانـد   تواند به هر نحوي که صالح مـی  مدت قرارداد در تملک مقترض خواهد بود و او می

 عنـوان  بـه ژگی را ندارنـد.  در آن تصرف کند. در حالی که هیچ کدام از سایر عقود این وی

بایست براي امـر بازرگـانی    شود الزاما می مضاربه دریافت می عنوان بهمثال تسهیالتی که 

کننده این تسهیالت حتی در شرایط اضطرار حق نـدارد آن مـال    استفاده شود، و دریافت

لـی  هاي متعددي در نظام فع را براي امور دیگر مصرف کند. در حالی که همه روزه نمونه

شود که تسهیالت اخذ شده در محلـی غیـر از موضـوع قـرارداد      بانکی کشور مشاهده می

  . 1شود شوند، و این منجر به فساد در قرارداد می مصرف می

  

 مکانیزم پیشنهادي  -4

اعطا  عنوان بهدر این بخش مدلی براي قرارداد قرض با امکان سودآوري براي بانک، 

اي از ربـوي   بدون آن که در فرایند پیشـنهادي شـائبه   شود کننده تسهیالت، پیشنهاد می

ي مستقیمی از سـه روایـت مـذکور در     بودن وجود داشته باشد. این طرح در واقع نتیجه

) است. در این مدل براي اجتناب از ربـوي بـودن قـرارداد    13و  10، 5(روایات  2بخش 

ـ   ر قـرض) از قـرارداد   یکی از سه ویژگی الزم براي احراز رباي قرضی (شرط اخذ زیـاده ب

کننـده قـرار    و اختیار تعیین میزان پرداخت زیاده بر قرض، در اختیـار قـرض   حذف شده

اسـت کـه    2گیرد. در این مکـانیزم، هـر مشـتري در سیسـتم بـانکی داراي امتیـازي       می

دهنده میزان جذابیت مشتري براي بانک است. ایـن جـذابیت بـه دو معیـار اصـلی       نشان

مشتري و سودآوري مشتري. اعتبار مشتري، شاخصی بـراي ریسـک   وابسته است: اعتبار 

بازپرداخت (اصل) تسهیالت واگذار شده به مشتري است و سودآوري مشتري، شاخصـی  

                                                             
  ي تجاري کشور اشاره کرده است.ها بانکانزده مورد از ایرادات اجرایی قرارداد مضاربه در ) به پ1374بهمنی ( .1

امتیازبندي اعتبار مشتریان، فرایندي پیچیده و چند بعدي و خارج از قلمرو این مقاله است. در این مقاله براي  .2

  شود. می هشود اعتبار هر فرد تنها با یک عدد (امتیاز) نشان داد می حفظ سادگی، فرض
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اي است که مشتري احتماال به همراه اصل وام پرداخت خواهـد   براي تخمین میزان زیاده

  شوند.  برآورد میهاي بانکی مشتري  ي فعالیت کرد. هر دو معیار براساس سابقه

کند، امتیاز وي بازخوانی و میـزان   زمانی که متقاضی تسهیالت به بانک مراجعه می

شود. بانک با توجه به امتیاز وي و منابع موجود سـبدي   جذابیت او براي بانک بررسی می

کند. هر گزینه تنها ترکیبی  هاي مختلف تسهیالت قابل ارائه را به او پیشنهاد می از گزینه

هـاي پیشـنهادي    ت از میزان وام قابل ارائه و شیوه (جدول) بازپرداخت آن. در گزینـه اس

شود و شیوه بازپرداخت وام تنها به استرداد اصل  اي به بهره یا زیاده نمی بانک هیچ اشاره

کنـد و قـرارداد قـرض منعقـد      خواه را انتخاب می ي دل وام محدود است. متقاضی گزینه

کننده هیچ الزامی به پرداخت سود/زیاده ندارد و تنها ملـزم   د قرضشود. در این قراردا می

به استرداد اصل میزان قرض بر طبق جدول توافق شده است. هرچند، در ایـن مکـانیزم،   

شود تا در صورت تمایل در هنگـام بازپرداخـت قـرضِ     کننده این اختیار داده می به قرض

کننده خواهـد   ي قرض یاده کامال به عهدهاي پرداخت کند. اصل و میزان این ز خود زیاده

خواه افـزون بـر قـرض فعلـی      اي که مشتري احتماال و به طور دل بود. البته، میزان زیاده

مثبت دارد، طبیعـی اسـت هرچـه ایـن زیـاده بیشـتر        تأثیرپردازد در امتیاز وي  می خود

هد کرد در ، جذابیت بیشتري براي بانک خواهد داشت و امتیاز بیشتري کسب خوا1باشد

تري از نظر میزان و شرایط  نتیجه در دوره(هاي) آتی صالحیت دریافت تسهیالت مناسب

پرداخت خواهد داشت. طبیعی است پرداخـت ایـن زیـاده کـامال متناسـب بـا وضـعیت        

اي  توانـد در شـرایط نـامطلوب هـیچ زیـاده      گیرنده خواهد بـود و وي مـی   اقتصادي قرض

ي قابل تـوجهی افـزون بـر قـرض      ت اقتصادي خود زیادهنپردازد و در شرایط رونق فعالی

خود پرداخت کند. بدیهی است در هرصـورت اسـترداد اصـل قـرض در زمـان سررسـید       

گیرنده دارد، امکان  ضروري است. مزیت دیگري که پرداخت زیاده غیرمشروط براي قرض

قسـط  . چنانچه زیاده پرداخت شده در یـک  2استمهال براي بازپرداخت اصل بدهی است

 تواند در صورت درخواست قرض گیرنده براي اسـتمهال  براي بانک جذاب باشد، بانک می

  با درخواست او موافقت کند. 

هـاي   در نظـام  3امتیاز اعتباري اشاره شده در این مدل بسیار شبیه امتیاز اعتبـاري 

بیـل  تواند در بسیاري از تعامالت و معامالت اقتصادي فرد (از ق متعارف غربی است و می

                                                             
  ي پرداختی معین کرد. هاي احتمالی، سقف مشخصی براي زیاده توان براي جلوگیري از سوء استفاده می .1

  .5رجوع شود به روایت شماره . 2

3. Credit score 
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اجاره منزل، خرید اتومبیل، خرید اقساطی و ...) نقش ایفا کند. به عالوه، ارائه تسـهیالت  

ي وي نیـز در ایـن امتیـاز اهمیـت      تنها به اعتبار متقاضی وابسته نیست، بلکه به سـابقه 

  اي دارد.  ویژه

  

  مدل عملیاتی مکانیزم پیشنهادي

مکانیزم پیشـنهادي فـوق را   ) زیر، مدل عملیاتی اعطاي وام قرض براساس 2شکل (

  دهد. نشان می

  

  فرایند اخذ وام

کند و درخواست  می آغاز فرایند اخذ وام: مشتري براي اخذ وام به بانک مراجعه .1

 نماید. وام خود را ثبت می

بانک با بررسی امتیاز اعتباري مشتري و منابع موجود خـود در مـورد اعطـا یـا      .2

 گیرد. عدم اعطاي وام به وي تصمیم می

صورت موافقت با درخواست وام مشتري، بانک یک یـا چنـد گزینـه بـه وي      در .3

حـداقل  ") و مبالغ مربوط بـه  Xکند. هر سبد حاوي کل مبلغ وام ( پیشنهاد می

) است. در واقع میـزان اقسـاط ماهانـه    nاقساط ماهانه وام ( عنوان به 1"پرداخت

ماهانـه  رت صـو  بهبایست  حداقل مبلغی است که مشتري در صورت اخذ وام می

اي از  است، که بانک حق مطالبه هیچ گونه زیاده تأکیدبه بانک بپردازد. الزم به 

مشتري ندارد. به عبارت دیگر جمع اقساط ماهانه در این بخش دقیقـا مسـاوي   

) و قسـط  Xبود، یعنـی بـا اعـالم دو مبلـغ کـل وام (      اصل کل مبلغ وام خواهد

عبارت خواهد بود از: )، تعداد اقساط بازپرداخت وام nماهانه (
�

�
 . 

هاي پیشـنهادي بانـک، قـرارداد قـرض بـین       در صورت موافقت با یکی از گزینه .4

 شود. بانک و مشتري منعقد می

کنـد و از   با عقد قرارداد مشتري با بانک، مشتري اصل مبلغ وام را دریافـت مـی   .5

 ماهانه به بازپرداخت آن مبادرت کند. صورت  بهآن پس ملزم است 

                                                             
1. Minimum payment 
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 (در هر ماه)د بازپرداخت وام فرآین

در صورتی که مانده اصل بدهی از اقساط ثابـت ماهانـه کمتـر باشـد، مشـتري       .1

]، در غیـر اینصـورت   7کافی است این مانـده را پرداخـت کنـد [ادامـه در بنـد      

 ].9[ادامه در بند  ) را بپردازدnبایست قسط معین شده ( می مشتري

ثابـت ماهانـه کمتـر باشـد، مشـتري      در صورتی که مانده اصل بدهی از اقساط  .2

تواند با انگیزه بهبود امتیاز اعتبـاري   کافی است این مانده را بپردازد. هرچند می

تر تسهیالتی بـه دلخـواه خـود     هاي مطلوب خود و افزایش احتمال کسب گزینه

  .به این مبلغ بیفزاید )mاي ( زیاده

را براساس زیاده پرداختی بانک پس از تسویه نهایی وام، امتیاز اعتباري مشتري  .3

 کند. وي به روز می

باشد، مشتري  کمتردر صورتی که مانده اصل بدهی بیش از اقساط ثابت ماهانه  .4

ند با انگیزه بهبـود امتیـاز   توا کافی است قسط معین شده را بپردازد. هرچند می

اعتباري خود و افزایش احتمال موافقت با درخواست استمهال بانک در فرآینـد  

  ) به این مبلغ بیفزاید.mاي ( رداخت بدهی به دلخواه خود زیادهبازپ

بانک مانده بدهی مشتري را که عبارت است از مانده قبلی منهاي اصـل قسـط    .5

) تعدیل و امتیاز اعتبـاري مشـتري را براسـاس انضـباط وي در     X-nپرداختی (

 کند.  ي پرداختی توسط وي به روز می پرداخت اقساط و زیاده

بینـی   مشتري به هر دلیل از جمله بروز رخدادهاي نـامطلوب و پـیش  در هرماه  .6

اش  تواند از بانک بـراي مسـاعدت بیشـتر در بازپرداخـت بـدهی      نشده مالی، می

هـاي مختلـف صـورت     تواند در قالب  این استمهال میدرخواست استمهال کند. 

قیمانـده  ي اقسـاط با  عقب انداختن کلیهصورت  بهتواند  مثال می عنوان بهپذیرد. 

هرگونه زیاده باشد؛ و براي یک یا چندماه بدون اعمال هرگونه جریمه یا مطالبه 

تعدیل کلیه مبالغ اقساط باقیمانـده، مـثال از ماهانـه یـک میلیـون      صورت  بهیا 

تومان به ماهانه هفتصدهزار تومان، بـدون اعمـال هرگونـه جریمـه یـا مطالبـه       

 هرگونه زیاده صورت گیرد.

توانـد بـا    خواست استمهال مشتري به بانک برسـد، بانـک مـی   در صورتی که در .7

و مطلوبیت مشتري که در امتیـاز اعتبـاري     توجه به منابع موجود خود و سابقه

وي متبلور است با این درخواست موافقت یا مخالفت نماید. در صورت مخالفت 

بانک با درخواست استمهال مشتري، تغییري در مانده بـدهی و اقسـاط ماهانـه    

  پذیرد. که موظف به پرداخت است صورت نمی
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  مدل عملیاتی مکانیزم پیشنهادي .2شکل 
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 کاهش احتمال نکول در مدل پیشنهادي  - 5

بدهی گیرنـدگان تسـهیالت از معضـالت جـدي نظـام فعلـی بانکـداري         تاخیر تادیه

یشنهاد شـده اسـت، شـرط    ترین راهکاري که براي حل این معضل پ اسالمی است. اصلی

  وجه التزام یا جریمه دیرکرد است. شرطی که مورد اختالف جدي فقهاء عظام است. 

یکی از مزایاي اصلی مدل پیشـنهادي در ایـن مقالـه آن اسـت کـه در ایـن مـدل        

پیشنهادي احتمال نکول با ابزاري غیر از اشتراط وجه التزام که به لحـاظ شـرعی محـل    

اداري کاهش خواهد یافت. علت این کاهش در احتمال نکول آن تردید است، به طور معن

قراردادهاي جاري در نظام فعلی بانکداري بدون ربا، در مکـانیزم   بیشتراست که برخالف 

براي گیرنده  "امکان استمهال"پیشنهادي در این مدل، بدون نیاز به الحاق عقدي دیگر، 

 بیشـتر بـرخالف روال جـاري در    تسهیالت در نظر گرفته شده است. به ایـن معنـی کـه   

بینی نشـده   قراردادها که در آن گیرنده تسهیالت در صورت روبرو شدن با مشکالت پیش

بایست کل مبلغ مربوط به اصل و فرع وام اخذ شده را پرداخت نماید (واال  ناچار میمالی 

ـ  ناگزیر به نکول است)، در مکانیزم پیشنهادي فعلی، گیرنده تسهیالت می ا ممتـاز  تواند ب

در مند شـود.   نگه داشتن امتیاز اعتباري خود در زمان اضطرار از تسهیالت استمهال بهره

حالی که به دو دلیل امکان افزودن تسهیالت استمهال در سایر عقـود وجـود نـدارد؛ اول    

قاعـده نفـی غـرر مـدت زمـان       دلیـل  بـه که  آن که آن عقود غالبا الزم هستند، و دوم آن

باید معین باشد. هرچند الزم و جایز بـودن قـرار قـرض محـل اخـتالف       ها قرارداد در آن

کنـد و کـافی اسـت     است، عدم تعیین زمان دقیـق سررسـید ایـن عقـد را غـرري نمـی      

دهنده زمان سررسید را عندالمطالبه معـین کنـد. بنـابراین طبیعـی اسـت کـه در        قرض

برو شود، بـه منظـور   صورتی که گیرنده تسهیالت در این مدل با مشکالت موقت مالی رو

حفظ امتیاز اعتباري خود و ممانعت از مشکالتی که با نکول این عقد با آن مواجه خواهد 

ي غیرمشـروط امتیـاز    دهد تقاضاي استمهال کند و با افزایش نسـبت زیـاده  شد، ترجیح 

   اش مرتفع شود. اعتباري خود را باال نگه دارد تا مشکالت مالی

  

 پاسخ به دو سوال محتمل - 6

رسد دو سوال یا نقد بـالقوه جـدي وجـود     می در برابر مدل پیشنهادي فوق، به نظر

 دارد:

  الف. انگیزه پرداخت سود غیرمشروط در قرارداد قرض چیست؟
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بایست در دو حوزه مختلف بررسی کرد: حوزه تجهیز منابع و  پاسخ این سوال را می

توانـد   ل مـالی هـر بانـک مـی    حوزه تخصیص منابع. در حوزه تجهیز منابع، در ابتداي سا

هاي قرضی را اعالم کند. هرچند ایـن نـرخ    برآورد سود پرداختی (غیرمشروط) به سپرده

دهند در پایان سال کمتـر از نـرخ    ترجیح می ها بانکسود غیرقطعی و غیرمشروط است، 

 اًسود انتظاري اعالم شده به مشتریان پرداخت نکنند. زیرا در غیـر ایـن صـورت، طبیعتـ    

دار خواهــد شــد و مشــتریان تــرجیح خواهنــد داد  ار بانــک نــزد مشــتریان خدشــهاعتبــ

هاي خود را به یک بانک معتبرتر منتقل کنند. در واقـع، در ایـن شـرایط در یـک      سپرده

تر، سود قابـل قبـولی    مجبورند، ولو به قیمت کسب سودهاي پایین ها بانکمحیط رقابتی 

باشند. تنها  ها بانکپیروز میدان رقابت با سایر به مشتریان خود پرداخت کنند تا بتوانند 

در دو صورت ممکن است یک بانک ترجیح دهد، سودي کمتـر از سـود انتظـاري اعـالم     

اي براي  شده به مشتریان اعالم کند: اول این که بانک در حال ورشکستگی باشد و انگیزه

ي  تنهـا اصـل سـپرده    توانـد  ادامه رقابت در بازار پولی نداشته باشد. در این صـورت، مـی  

گذاران را بدون هیچ سودي مسترد کند و سودي به آنهـا پرداخـت نکنـد. حالـت      سپرده

بینـی شـده    دوم، زمانی است که کل اقتصاد کشور وارد شرایط رکود جدي غیرقابل پیش

از پرداخت سود انتظاري اعالم شده خود بازبماننـد. در ایـن صـورت     ها بانکباشد، و کل 

از نرخ سود انتظاري اعالم شده، لزوما از اعتبار یک بانک نخواهد کاسـت.  پرداختی کمتر 

به رقابت براي پرداخـت سـود بیشـتر (از سـایر      ها بانکهر چند حتی در این شرایط هم 

  گذاران خود ادامه خواهند داد. رقبا) به سپرده

کـه   . در این حوزه،1تر است اما در حوزه تخصیص منابع، این مکانیزم قدري پیچیده

گیرد، متقاضیان تسـهیالت   پارچه شکل می با ایجاد یک نظام امتیازبندي و انگیزشی یک

ي غیرمشـروط بـه تسـهیالت مـالی خـود       هاي متفاوتی براي پرداخت زیـاده   مالی انگیزه

بنـدي کـرد:    تـوان طبقـه   مـی  خواهند داشت. متقاضیان تسهیالت مالی را بـه دو بخـش  

ي اقتصادي، از آن جهت که براي پیشبرد و بهبود ها بنگاههاي اقتصادي و خانوارها.  بنگاه

  کسب و کار خود نیازمند تسهیالت مالی هستند، با بانک تعامل مثبتی خواهنـد داشـت.  

طوري کـه امتیـاز    شود. به ، شاخص مهمی در موفقیت آن بنگاه تلقی می2امتیاز هر بنگاه

ه در گردش و سایر نیازهاي مالی سرمای تأمیندهد آن بنگاه در  باالي یک بنگاه نشان می

                                                             
  به همین منظور هم مکانیزم پیشنهادي مشخصا برروي تخصیص منابع مالی متمرکز بود.. 1

  امتیاز موسسان و مدیران بنگاه اقتصادي باشد. تأثیرتواند به طور مستقیم تحت  می یاز خوداین امت. 2
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ي اقتصادي نیز به منظور حفـظ موقعیـت و   ها بنگاهخود مشکل نخواهد داشت. بنابراین، 

توان رقابتی خود در بازار، انگیزه کافی بـراي پرداخـت زیـاده بـه تسـهیالت مـالی خـود        

خواهند داشت. مگر این که بنگاهی در آستانه ورشکستگی باشد. در آن صـورت، ممکـن   

ست پرداخت زیاده کمتر (یا عدم پرداخت زیاده) که بـا کـاهش اعتبـار بنگـاه در بـازار      ا

همراه است را به حفظ اعتبار و توان رقابتی خود در بازار ترجیح دهد. هرچند، حتـی در  

  چنان موظف به بازپرداخت اصل بدهی خود خواهد بود.  این صورت هم

. از آن جهت که با توجه به محدود دسته دوم متقاضیان تسهیالت، خانوارها هستند

بودن منابع مالی قابل تخصیص، اولویت ارائه تسهیالت براساس امتیاز متقاضیان تعیـین  

شود، خانوارها نیز سعی خواهند کرد امتیاز خود را در سطح باالیی نگه دارند و سـعی   می

سـت، زنـدگی   کنند با افزایش میزان اعتبار خود که معادل افزایش توان اخذ تسـهیالت ا 

بینی ایمن کنند. امتیاز هـر فـرد، معیـاري از     خود را براي شرایط نامساعد غیرقابل پیش

امنیت مالی وي است. چه، هر چه امتیاز فردي بـاالتر باشـد، در شـرایط نیـاز و اضـطرار      

تري به تسهیالت بانکی براي رفع نیاز مالی خود خواهد داشـت.   تر و ساده دسترسی روان

 هـاي اعتبـاري در کشـورهاي غربـی اسـت،      که بسیار شـبیه سیسـتم کـارت   این فرایند، 

  تواند به هموارسازي میزان مصرف شهروندان نیز کمک شایانی کند. می

  ب. قرارداد قرض سودده غیرمشروط چه تفاوت بنیادي با رباي قرضی دارد؟

ترین مزیت قرض سودآور غیرربوي نسبت به قرض ربوي، مباح بـودن   اولین و اصلی

االجرا است، احکام قطعـی شـریعت    داري بدون ربا قطعی و الزم ن است. آن چه در بانکآ

کنند. چـه آنچـه    هایی که مسلمانان از اصل حکم استنباط می است، نه پیروي از حکمت

هاي حرمت ربا بیان شده است، لزوما و منحصرا علـت   حکمت عنوان بهدر آیات و روایات 

). عالوه بر آن، نرخ سود پرداختی بـه  94و میسمی،  (موسویان کند حکم را مشخص نمی

هاي قرضی با سود غیرمشروط، تابع شرایط متقاضی در زمان بازپرداخت وام است، در  وام

هاي قرضی ربوي تابع شرایط زمـان انعقـاد قـرارداد     صورتی که نرخ سود پرداختی به وام

بوي در برابـر قـرض ربـوي    تر بودن قرض سودآور غیرر است. این ویژگی به معنی عادالنه

داري مبتنی بر قرض  داري، یعنی نظام بانک است. تفاوت دیگر بین این دو نوع نظام بانک

سودآور غیرربوي و نظام بانکی مبتنی بر قرض ربوي، در آن است کـه در نـوع اول نـرخ    

بهره تعیین شده در بازار حتی در کوتاه مدت بسیار به نرخ واقعی اجاره سـرمایه نزدیـک   

خواهد بود در حالی که در نوع دوم نرخ بهره تنها در افق بلند مدت به نرخ اجاره سرمایه 

  شود. نزدیک می
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  گیري نتیجه -7

داري اسـالمی بـراي کسـب     حرمت اشتراط سود در قرارداد قرض، باعث شده بانـک 

سود به عقود دیگري از جمله مشارکت، مضـاربه، جعالـه و فـروش اقسـاطی روي آورد و     

نظـر کنـد. ایـن     گیري قرارداد قرض در معامالت اصلی و سودآور خود صرفکار بهز عمال ا

کنـد و بـا    مقاله امکان وجود قرض سودآور غیرربوي در نظام بانکی کشور را بررسـی مـی  

کنـد   اشاره به مزایاي قرارداد قرض نسبت به سایر عقود اسالمی، مکانیزمی پیشنهاد مـی 

ض را در بستري سودآور و غیرربـوي بـه نظـام بـانکی     توان قرارداد قر که براساس آن می

کشور بازگرداند. مسلما ادعاي این مقاله حذف سایر عقود از نظام بـانکی کشـور نیسـت،    

هـاي   بلکه عقد قرض سودآور غیرربوي را مکملی مفید و الزم براي رفع برخی از نارسایی

مقاله توجـه بـه ایـن نکتـه     داند. در مواجهه با این  می موجود در نظام بانکی فعلی کشور

حائز اهمیت است که این مقاله به هیچ عنوان مدعی پیشنهاد یک مدل عملیاتی دقیـق،  

جامع، منسجم و قابل اجرا مبتنی بر قرارداد قـرض سـودآور در نظـام بـانکی بـدون ربـا       

به منظور تنقیح این نکته مهـم اسـت،    تنهاي مدل عملیاتی پیشنهادي  نیست، بلکه ارائه

اي تحقق بانکداري بدون ربا الزم نیست عقد قرض (سودآور) از عقود مورد استفاده که بر

پوشی شود. در ضمن، مدل پیشـنهادي در   نظام بانکی حذف و از مزایاي متعدد آن چشم

تـر   مناسـب  ها بنگاهاین مقاله براي تسهیالت خرد مصرفی و تسهیالت سرمایه در گردش 

لندمـدت، از قبیـل تسـهیالت خریـد مسـکن و      است و طبعا بـراي تسـهیالت بـزرگ و ب   

اي براي عقود فروش اقساطی یـا مشـارکت    هاي بلندمدت، جایگزین بهینه گذاري سرمایه

  نیست.
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