نقش قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی
تاریخ دریافت51/55/1 :

تاریخ پذیرش59/9/55 :

___________________________________________________

علیاصغر هادوینیا

چکیده
قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی میتواند ایفا نماید؟ این مهمترین پرسشی است که مقاله
در صدد پاسا باه آ اسات .فرضایهای کاه مقالاه باه دنبااب اثباات آ اسات ،ایان مایباشاد کاه
قرضالحسنه نقش مثبتی در برخی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی (تعدی مصرف ،مدالت
اقتصادی ،مردمیبود  ،انگیزه جهادی ،ساالمت اقتصاادی و تولیاد ملای دارد .بارای اثباات ایان
فرضیه ،نخست تالش شده است رابطه میا اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی و قرضالحسنه بررسی
شود ،سپس هر یک از محورهای ششاانه فوق بهطاور جداااناه ،باه مناوا یکای از مؤلفاههاای
اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشا داده شده است که قرضالحسنه در ایجاد آنها چاه نقشای ایفاا
می کند .مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مناب کتابخانهای و اینترنتی به دنبااب
اثبات فرضیه خود است.
واژگان کلیدی :قرضالحسنه  ،اقتصاد مقاومتی ،تعدی مصرف ،مدالت اقتصادی ،مردمیبود ،
انگیزه جهادی ،سالمت اقتصادی.
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مقدمه
قرض از عقود معوضه است؛ بهگونه اىکه مال از مالکیـت قـرضدهنـده منتقـل
مىشود و در برابر آن ذمّه قرضگیرنده ـ که یک امر اعتبـارى اسـت ـ ،مشـغول
مىگردد (موسوی خمینى[ ،بیتـا] ،ج ،5ص .)911نکتـة دیگـرى کـه در تبیـین
موضوع پژوهش حاضر سودمند مینماید ،توجه به تفاوت «قرض غیر ربـوى» و
«قرضالحسنه» است؛ قرض ،از جهت فقهى ـ حقـوقى بـه عنـوان یـک «عقـد»
مطرح است و شرای خاصى دارد که در آینده مورد بررسى قرار مىگیرد؛ اما از
جهت اقتصادى ،رفتارى است که توجه به عاملهایى چون انگیزشها در تحلیل
آن تــأثیر بســیار دارد« .نیازمنــدبودن وامگیرنــده» و «انگیــزه معنــوى و اخــروى
قرضدهنده» را باید دو رکن از ارکان قرضالحسنه به شمار آورد .البته در انعقاد
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عقد قرض رعایت ایندو ،به عنوان شرط ،مورد توجه قرار نمىگیـرد؛ بنـابراین،
مىتوان گفت رابطه بین «قرض غیر ربوى» و «قرضالحسنه» اعم و اخص مطلق
است و قرضالحسنه زیرمجموعه «قرض غیر ربـوى» شـمرده مـىشـود .چنـین
نگرشى اقتضا مىکند که بسیارى از آثار قرضالحسنه در شمار آثار قرض جـاى
گیرد .این پژوهش عموماً آثار قرضالحسنه را بررسـى مـىکنـد .مـراد از کلمـه
«قــرضالحســنه» در ایــن مجموعــه ،قــرض غیــر ربــوى برخــوردار از ارکــان
قرضالحسنه است.
از سوی دیگر ،مقاومت اقتصادی دارای قـدمتی طـوالنی اسـت .از نخسـتین
کسانی که به این موضوع پرداخت ،میتوان به فردریش لیست ،بنیانگذار مکتـب
تاریخی آلمـان اشـاره کـرد؛ امـا مفـاهیمی ماننـد اقتصـاد تـابآور ( Resilient

 )Economyو اقتصاد آسیبپذیر یـا شـکننده ( )Vulnerable Economyبعـد از
بحران اقتصادی سال  5557کشورهای شرق آسیا مطرح شد .این بحـران نشـان
داد اقتصادهای پویا هم اگر مخاطرات را مدیریت نکنند ،بهشـدت در بحـرانهـا
آسیب میبینند .در ادبیات اقتصاد متعارف کشور تابآور دارای ویژگیهای زیـر
میباشد :سازگاری با تغییر موقعیتها ،تابآوردن در مقابل شوکهای ناگهـانی،

خودبازیابی تا حد یک تعامل مطلوب.
اقتصاد مقاومتی در شرایطی برای نخستینبار توس مقـام معظـم رهبـری در
سال  5835به ادبیات اقتصاد اسالمی اضافه شد که جمهوری اسـالمی ایـران در
معرض فشارهای شدید تحریم اقتصادی قرار داشت .بیانات بعدی مقـام معظـم
رهبری ،ابعاد دیگری از مفهوم اقتصاد مقاومتی را روشن نمود .در این بیانات بر
دو مؤلفه «توانمندسازی درونی اقتصاد» و «مقاومسازی اقتصاد» تأکید شده است.
نقطه عطف در ادبیات اقتصاد مقاومتی را میتوان در ابـالغ سیاسـتهـای کلـی
اقتصاد مقاومتی توس مقام معظم رهبری در سال  5851دانست .در این ابالغیـه
اقتصــاد مقــاومتی اقتصــادی درونزا ،برونگــرا ،مبتنــی بــر روحیــه جهــادی،
عدالتمحور ،مردمبنیان و دانشبنیان معرفی شده است.
اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند
رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند ،هم آسیب پذیریاش کاهش پیـدا
کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جـوری باشـد کـه در مقابـل
ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهـای مختلـف خواهـد بـود ،کمتـر
آس ـیب ببینــد و اخــتالل پی ـدا کنــد (بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار
رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت.)55/9/1 ،

به عبارت دیگر ،اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههـای فشـار و متعاقبـاً
فرصت که قطعاً باور و مشـارکت همگـانی و اعمـال مـدیریتهـای عقالیـی و
مدبرانه پیش شـرط و الـزام چنـین موضـوعی اسـت .اقتصـاد مقـاومتی کـاهش
وابستگیها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است.
اقتصاد مقاومتی عبارتست از« :سیاستگـذاری و اجـرای برنامـههـای اقتصـادی
معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همهجانبه نظام سلطه» .بر این
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تالش برای کنترل و بیاثرکردن و در شرای آرمانی تبدیل چنین فشـارهایی بـه

اساس یکی از پژوهشگران اقتصاد اسالمی در تعریف اقتصاد مقاومتی میگویـد:
اقتصاد مقاومتی «گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاومسازی و تقویت

080

اقتصاد ملی در برابر تهدیدها ،توان تحریمشکنی بـا رویکـرد عقـبرانـدن نظـام
سلطه را داشته باشد و درعینحال پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،درونزا و برونگرا
باشد» (قوامی.)5855 ،
با نگاهی عمیق به تاریخ تمدن اسالمی ،ریشههای اندیشه اقتصاد مقـاومتی را
میتوان در منابع دینی ،سیره نبوی و معصومان و همچنین سیره فقیهان و
اندیشمندان مسلمان یافت .در آیات قرآن مجید و روایات معصومان همـواره
به اهمیت استقالل جامعه اسالمی تأکید شده است .بر اساس مقتضای آیـه 545
سوره نساء ،تمامی مظاهر تسـل کـافران بـر جوامـع اسـالمی از جملـه تسـل
اقتصادی آنان غیر قابل قبول قلمداد شده اسـت .خداونـد متعـال در آیـه 91
سوره انفال ،مسلمانان را برای صیانت از استقالل و امنیـت جامعـه اسـالمی بـه
دوفصلنامه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 5931

081

تقویت همهجانبه قوای بازدارنده مسلمانان از جملـه قـوای اقتصـادی آنـان فـرا
میخواند.

پیشینه پژوهش
درباره پیشینه پژوهش میتوان به برخی از تالشها در اینبـاره اشـاره کـرد کـه
عبارتاند از:
مطیعی ( )5851در مقاله خود بـه «قـرضالحسـنه و نقـش آن در تحقـق اقتصـاد
مقاومتی (با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری)» پرداخته اسـت .ایـن مقالـه
بیشتر به ارتباط قرضالحسنه و بانکداری اسالمی پرداخته و نتوانسته بـهدرسـتی
نقش قرضالحسنه را در اقتصاد مقاومتی تبیین کند.
عرب بافرانی ( )5854در مقاله «نقش قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی» نیـز فقـ
در یک صفحه پایانی مقاله تحت عنوان «نقش قرضالحسنه در اقتصاد مقـاومتی»
بهطور مستقیم به این بح

پرداخته است.

سیدعلیپور ( )5854اگرچه در مقاله ای با عنوان «بررسی نقـش قـرضالحسـنه در

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایـات» بـه ایـن موضـوع پرداختـه ،ولـی از
تحلیلهای اقتصادی چندانی برخوردار نیست.

رابطه اقتصاد مقاومتی و قرضالحسنه با اقتصاد اسالمی
می توان گفت رابطه بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی ،عموم و خصوص من
وجه است؛ زیرا اقتصاد اسالمی را میتوان در حالتهای مختلفـی مطـرح کـرد.
یکی از این حالت ها ،در وضعیت حمله همهجانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام
اسالمی را به خطر میاندازد ،پدید مـیآیـد .در نظـام اقتصـادی اسـالم در ایـن
وضعیت بـا تغییـر در اولویـت هـدف هـا و بـه تبـع آن در اصـول راهبـردی و
سیاست های کالن و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم،
راهبردی کالن طراحی میشود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و سبب رشد
جهشی می شود .اینجا نقطه اشتراک اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی است.
اما درباره جهت افتراق میتوان به بیانات مقام معظم رهبری استناد کرد:
گرایش به اقتصاد مقـاومتی مخصـوص مـا هـم نیسـت؛ امـروز در بسـیاری از
کشورها ـ بهخصوص در این سالهای اخیر ـ با تکانههای شدید اقتصادی کـه
در دنیا به وجود آمد ،کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشـان
برآمدند؛ البته هر کشوری شرای خاص خودش را دارد  ...خیلی از کشورها در
مقاومتی را .به شکل متناسب با کشورهایشان برنامهریزی کنند ،تحقق ببخشـند
(بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)5851/51/11 ،

اما برای اینکه به جایگاه قرضالحسنه در اقتصاد اسالمی اشـاره شـود ،بهتـر
است رابطه آن با ربا معین شود .حرمت ربا از احکام تردیدناپذیر اسالم و بلکـه
همة ادیان آسمانى است .رباى قرضى یکى از انواع ربا شمرده مىشود .در رباى
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صدد برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاومسازی کنند؛ به تعبیری همین اقتصـاد

قرضى ،وامدهنده ،مال خود را به شرط دریافت سود قرض مـىدهـد .در قـرض
شرط گرفتن سود جایز نیست؛ خواه این شرط بهطور صـریح بیـان شـود یـا در
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ضمیر باطن مورد قصد قرارگرفته و قرض مبتنى بر آن منعقد گردد .چنین وامى،
همان رباى قرضى است که بر حرمت آن تأکید شـده اسـت (موسـوی خمینـى،
[بیتا] ،کتاب القرض ،مسئله.)51
البته براى تشویق قرضدهندگان ،تعیـین جـایزه اشـکال نـدارد (ابراهیمـی،
 ،5875ص .)38در واقع این جایزه ضمن قرارداد قرض مطرح نمىشود و هـیم
حقى براى قرضدهنده به ارمغان نمىآورد (عبدالهی ،5875 ،ص)131؛ بـهویـژه
اگر جایزه به صورت قرعـهکشـى احتمـالى باشـد .البتـه ایـن جـوایز در انگیـزه
سپردهگذاران تأثیر خواهد گذاشت.
اما هنگام بازپرداخت ،قرضگیرنده مىتواند ،افزون بر مال قرضگرفتهشده،
زیادهای نیز به بستانکار بازگرداند .معصومان چنین عملى را پسندیده شـمرده
دوفصلنامه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 5931

081

و به آن سفارش بسیار کردهاند .رسول خدا مىفرمایند:
«همانا بهترین مردم کسى است که بدهىاش را به نیکوترین وجه پرداخـت
کند» (ابنحنبل5454 ،ق ،ج ،1ص /115بخارى5415 ،ق ،ج ،8ص.)38
«بهترین قرض آن است که بـا خـود سـودى بیـاورد» (کلینـی ،5833 ،ج،1
ص /111حلى5451 ،ق ،ج ،5ص.)857
نتیجة کلى این مطالب آن است که در «قـرض حسـن» وامدهنـده نبایـد بـا
هدف گرفتن سود قرض بدهد؛ ولى بهتر است وامگیرنـده ،هنگـام بازپرداخـت،
داوطلبانه زیادهای بر مال بیفزاید.
نهاد قرض مىتواند در دو نظام مختلف به اجرا درآید که از جهت کیفیت و
کمیت و آثار تفاوتهاى بسیار دارند.

 .1صندوق تعاون
تعاون تشکیالتى است که افراد ،با اراده خود و با حقوق مساوى ،براى دفـاع از
منافع اقتصادى خود در آن گرد مىآینـد (ر.ک بـه :آهـى ،5843 ،ص .)8در ایـن
سیستم ،سپرده گذاران که از طبقه درآمدى همسـطح هسـتند ،مبلغـى بـه عنـوان

سپرده در اختیار صندوق قرار مىدهند تا پس از جمعآوری ،با شرای معیّنى در
قالب وام به اعضا داده شود .البته باید بر اساس قرض متقابل یا قرض به شـرط
قرض نباشد؛ یعنی صندوق هیم تعهدی به پرداخت قرض به هیمیـک از افـراد
نداشته باشد و نیز افراد نیز انگیزه اولیه شـان ایـن باشـد کـه بخواهنـد نیـازی از
دیگران را برطرف کنند.
 .2صندوق معاونت
تعاون همکارى متقابل است؛ ولى معاونت کمک و یارى یکى به دیگـرى اسـت
(ر.ک به :خدایار محبّى ،5845 ،ص .)4در این سیسـتم ،گروهـى کـه از طبقـات
درآمدى باالتر شمرده مىشوند ،براى یاریرساندن به طبقات پـایینتـر درآمـدى
نقدینگى خود را بهطور موقت مسدود کرده و در اختیار صندوق قرار مىدهند تا
در قالب وام در اختیار افراد خاص و یا نیازمندانى که صندوق تشخیص مىدهد،
قرار گیرد.

ناگفته پیداست که انگیز قرضدهندگان در آثار آن تأثیر بسیار دارد؛ پس باید
میان قرضدهندگانى که انگیز معنوى دارند و کسانى که از انگیـز مـادى بهـره
مىبرند ،تفاوت قائل شد .در صورت نخست ،مىتوان بـهجـای واک «قـرض» از
عنوان «قرضالحسنه» در نامگذارى سیستم استفاده کرد (ر.ک به :رجایى[ ،بیتا]،

تعدیل مصرف در اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قرضالحسنه
در این بخش نخست به نقش مصرف در اقتصاد مقـاومتی پرداختـه مـیشـود و
سپس رابطه آن با قرضالحسنه توضیح داده میشود.
هشتمین بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به رابطه اقتصاد مقـاومتی و
مدیریت مصرف به صورت زیر اشاره دارد:
«مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف

نقش قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی

ص .)37توجه به این نکته در کیفیت جذب منابع نیز تأثیر بسزایى دارد.
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و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامـهریـزی بـرای ارتقـاء کیفیـت و
رقابتپذیری در تولید».
دولت اسالمی ،بنگاه های خصوصی ،خانوارها ،افراد و بخـش سـوم (بخـش
خیرخواه و انفاق کننده) برای تحقق الگوی مصرف بهینه ،پایـدار و موافـق فقـرا
وظایفی بر عهده دارند؛ اما این دولت است که میبایست با اتخاذ سیاسـتهـای
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نقش حاکمیتی خود را ایفا کنـد .دربـاره
نقش الگوی مصرف بهینـه ،بایـد بـه مسـئله ضـرورت زمـان بـرای کشـورهای
درحال توسعه اشاره کرد؛ زیرا این کشورها هنـوز بـه رشـد اقتصـادی خودپویـا
نرسیدهاند ،لذا اگر بخواهند از توسعهیافتهها در مصـرف تقلیـد کننـد الزمـهاش
گذشتن از مرحله تولید انبوه و رسیدن به مرحله مصرف انبوه است؛ درحالیکـه
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کشورهای در حال پیشرفتی مانند ایران هنوز در مرحله خیز اقتصادی هسـتند و
میبایست به پسانداز و سرمایهگذاری و تولید بیشتر اهمیت دهند .این نکته نیز
نباید فراموش شود که یکی از راهکارهای «غربیکـردن جهـان سـوم» از طریـق
گسترش اقتصاد «مصرف انبوه» نخست در میان نخبگان شهرى و سپس در میـان
بخشهاى وسیعتری از مردم میباشد .البته نباید مصارف عرفی و متناسـب هـر
عصر را منع کرد ،بلکه محرومکردن مردم و سـرکوب نیازهـای واقعـی خـودش
نوعی ظلم است؛ بنـابراین تنهـا از نیازهـای کـاذب مـیبایسـت بـه روشهـای
مسالمتجویانه صرفنظر کرد.
برای تحقق استقالل اقتصادی باید دو تغییـر عمـده در الگـوی مصـرف ر
دهد:
 .5اسراف و تبذیر که در اسالم به شدت نهی شده از الگوی مصـرف حـذف
شود.
 .1فرهن

مصرف از کاالی خارجی به کاالی داخلی تغییر کند.

این دو تغییر سبب می شود مصرف کل کـاهش یافتـه و نیـاز بـه خـارج بـه

حداقل برسد؛ بدینترتیب مدیریت تغییر الگوی مصرف جامعه در جهت حـذف
اسراف و تبذیر و افزایش مصرف کاالهای داخلی از سیاست هـای ضـروری در
جهت استقالل اقتصادی است.
مکتب اقتصادی اسالم برای اصالح الگوی مصرف ،ضـمن توجـه کامـل بـه
سالم سازی اقتصاد ،به ارزشها ،نهادها و سازمانهای مخصوص بـه خـود تکیـه
نموده و الگوی مصرف نامطلوب موجود را از طریق ارزشهای اخالقی و فقهی،
نهادهای دولتی و مردمی و سازمانهای مردمنهاد و دولتنهاد با عملیـاتیکـردن
این ارزشها از طریق سیاستها به نحوی تغییر میدهد که:
مصرف سهم همه باشـد؛ یعنـی نیازهـای اساسـی همـه مـردم تـأمین شـود.
قابلیت ها تقویت شود؛ یعنـی فقـر مطلـق و نسـبی از طریـق کـارآفرینی ،رشـد
اشتغال زا و کاهش نابرابری به حداقل برسد .مسئولیت الهی مصرف لحاظ شـود؛
یعنی در ترکیب کاالها و خدمات نهایی به مصارف مورد رضایت شریعت توجه
شود .مسئولیت اجتماعی مصرف در نظر گرفتـه شـود؛ یعنـی حقـوق همنوعـان
مراعات شده و از سوی دیگر ،از اسراف ،تبذیر و تجملگرایی که سهم دیگـران
را کاهش میدهد اجتناب شود .پایداری مصرف رعایت شود؛ یعنی مصرف نسل
آتی فدای نسل فعلی نشود .مقام معظم رهبری رابطه میـان مـدیریت مصـرف و
جهاد اقتصادی را اینگونه بیان میکنند:
متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر .هم دستگاههـاى دولتـى ،هـم دسـتگاههـاى
غیردولتى ،هم آحاد مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجـه کننـد کـه ایـن
واقعاً جهاد است .امروز پرهیز از اسراف و مالحظه تعادل در مصـرف بالشـک
در برابر دشمن حرکت جهادى است انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد
فىسبیلاللّه را دارد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و کـارگزاران

نقش قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی

مسئله مدیریت مصرف یکى از ارکان اقتصـاد مقـاومتی اسـت؛ یعنـى مصـرف

نظام /5855/11/18 ،بیانات رهبر معظم انقـالب در دیـدار رئـیسجمهـوری و
اعضای هیئت دولت.)5855/19/11 ،

081

رابطه قرض با مصرف را نیز میتوان به صورت زیر بیان نمود:
براى بررسى اثر قرض بر تابع مصرف ملى میتوان نخست به رفتار مصـرف
یک خانوار مسلمان پرداخت و سپس به مصرف ملى منتقل شـد .ایـن روش در
اقتصاد کالن مطرح است که از طریق بررسى رفتار فرد و سـپس «جمـعکـردن»
( )Aggregateآنها ،مطالعه متغیرهاى اقتصاد کالن سامان مىیابـد .(Samulson
)& Nordhous, 1992, p.442

با توجه به آنچه درباره ماهیت و جایگاه قرض گذشت ،مىتوان گفت :فـرد
مسلمان به دلیل کراهت قرض گرفتن ،تمایل دارد جریان درآمد دائمى خود را بر
مبناى طریق طبیعى کسب درآمد (تولید و افزایش ارزش افـزوده) قـرار دهـد و
قرض را در موارد ضرورى راهگشای مشکالت خـود مـىدانـد .چنـین ذهنیتـی
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سبب مىشود قرض در دید فرد مسلمان «درآمدى موقت و گذرا» به شـمار آیـد
نه دائمى؛ بنابراین طبق نظریه درآمد دائمى ،قرض از این جهت بر تابع مصـرف
فرد تأثیرى نخواهد داشت.

قرض مىتوانـد از جهـت تغییـر ثـروت نیـز بـر مصـرف تـأثیر نهـد؛ زیـرا
وامگیرنده ،با توجه به اینکه قرض را درآمد گـذرا مـىدانـد ،کاالهـاى مصـرفى
بادوام مىخرد و در واقـع بـر مخـارج مصـرفى خـود ـ و نـه مصـرف خـود ـ
مىافزاید .کاالهاى مصرفى بادوام قسمتى از ثروت مادى شمرده مـىشـود؛ پـس
این امکان و جود دارد که با باال رفتن ثروت ،مصرف نیز افزایش یابد؛ امـا چـون
فرد مى داند که باید وام را در آینده بازپس دهد ،بخشى از درآمد جارى آیندهاش
را به این امر اختصاص مىدهد .پس آن قسمت از درآمد جارى که بـه مصـرف
اختصاص مىیابد دستخوش تغییر قرار مىگیرد .مقدار این تغییـر بـه چگـونگى
بازپرداخــت وام و نیــز منبــع جبــران آن بســتگى دارد .اگــر زمــان بازپرداخــت
طوالنى تر و پرداخت اقساط وام از طریق افزایش ساعات کار یا دستمزد ممکـن
باشد ،مقدار نزول مصرف کاالى مصرفى بىدوام کاهش مىیابد؛ بنـابراین تـأثیر

قرض بر مصرف ،از جهت تغییر ثروت ،به برایند دو اثر مذکور بستگى دارد.

اثر قرض بر مصرف از جهت تعدیل اقتصادى نیز قابل بررسى است :یکى از
آثار قرض ،اثر توزیعى است .قرض به توزیع مجدد درآمد مىانجامـد؛ ولـى آیـا
قرض ،از این جهت ،بر تابع مصرف و انتقال آن اثر مىگـذارد؟ در پاسـخ بایـد
گفت :اثر توزیع درآمد بر مصرف به سیاستى که جهـت تحقـق ایـن امـر اتخـاذ
مىشود ،وابسته است؛ اگر از وام و ایجاد بدهى استفاده شود ،احتمال مىرود فرد
به دلیل انتظارى که در مورد بازپرداخت وام دارد ،بر مصرف دائمى خود نیفزاید
و تابع مصرف منتقل نشود.

عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قرضالحسنه
اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالتمحـور اسـت؛ اقتصـادی کـه در آن عـالوه بـر
افزایش تولید ملی ،درآمد ملی به شکلی عادالنه توزیع شود .ظهور بیعدالتی در
اقتصاد موجب افزایش آسیبپذیری نظام اقتصادی میشود .بروز فساد اقتصادی،
احتکار ،پولشویی ،ارتشاء ،اختالس ،رانت و قاچـاق بـه معنـی گسـترش ظلـم
اقتصادی در جامعه و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است .مقام معظـم رهبـری در
مورد اهمیت عدالت در اقتصاد مقاومتی میفرمایند:
این اقتصاد ،عدالتمحور است؛ یعنی تنها به شاخصهای اقتصـاد سـرمایهداری
اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه یکی از شـاخصهـای مهـم در اقتصـاد
مقاومتی است  ...عدالت در این بیان و در این برنامـه بـه معنـای تقسـیم فقـر
نیست ،بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملی را افزایشدادن است (بیانـات
رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوی.)5858/15/15 ،

عدالتمحوری در اقتصاد مقاومتی مستلزم تأمین حد قابل قبول از بهرهمندی
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[مثل] رشد ملی ،تولید ناخالص ملی اکتفا نمیکند؛  ...شاخص عدالت ،عـدالت

از رفاه برای همه افراد جامعه (حـد کفـاف) ،برابـری همگـان در دسترسـی بـه
فرصت ها جهت به ظهوررساندن استعدادهای باطنی و ارضای نیازهای ضروری
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خود (عدالت در توزیع قبل از تولید) ،سهمبـری عادالنـه از تولیـد (عـدالت در
توزیع پس از تولید) ،تکافل اجتماعی و همچنین تقویت توازن اجتماعی اسـت.
بدون شک وجود فقر ،نابرابری در فرصتها و فاصلهگرفتن از توازن اجتمـاعی
موجب افزایش آسیبپذیری نظام اقتصادی میشود.
برای بررسی رابطه قرضالحسنه و عدالت اقتصادی میتوان بـه نقـش آن در
توزیع درآمد توجه کرد؛ ازآنجاکه وامدهنده بخشى از درآمد قابل تصرف خود را
به قرض اختصاص مىدهد ،مىتوان گفت :قرض پس از تحقـق توزیـع درآمـد
بهوسیله سازوکار بازار و نیز بعد از اعمال سیاستهاى مالى دولت مطرح است.
از سوى دیگر ،هنگامى زمینه قرضدادن فراهم مىآید که حتى پس از دو مرحله
مذکور ،بعضى از نیازهاى نیازمندان برآورده نشده است .البته نیازمنـدانى قـرض
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دریافت مى کنند که توانایى بازپرداخت داشته باشند .نیاز وامگیرنده محور قرض
است و مبلغ بازپرداخت در واقع بخشـى از درآمـد آینـده اوسـت کـه در برابـر
کارش به او تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین در این نهاد هر دو معیار توزیـع یعنـی
نیاز و کار مورد توجه قرار گرفته اسـت .البتـه رفـع نیازهـاى گـروه دیگـرى از
نیازمندان که توانایى بازپرداخت ندارند ،باید به یـارى سیاسـتهـاى اجتمـاعى
دولت در توزیع درآمـد (کمـکهـا و اعانـههـاى اجتمـاعى) و نیـز صـدقات و
انفاقهاى خصوصى تحقق یابد.
درباره توجیه اقتصادى تأثیر قرض بر توزیع درآمـد ،دوگونـه نگـرش قابـل
ارائه است :در نگرش خرد مىتوان گفت :اگر فرد در آغاز دوره اول بـراى رفـع
نیاز ضرورىاش وام نگیرد ،باید اندکاندک پسانداز کند و در انتهاى ایـن دوره
نیازش را برآورده سازد؛ پس در واقع ،بدون قرض ،به اندازه طول زمـان کسـب
درآمد از امکان مصرفش کاسته مىشود؛ ولى اگر قرض بگیرد ،مىتواند از آغـاز
همان دوره اول بر درآمد قابل تصرف و در نتیجه مصرف خود بیفزاید؛ هرچنـد
باید با اختصاص پسانداز تدریجىاش ،وام را در انتهاى دوره بازپردازد؛ بنابراین

با نگرش خرد ،قرض زمان برخوردارى از درآمـد و مصـرف را در طـول دوران
زندگى ،فزونى مىبخشد.

اما در نگرش کالن باید به نوع سیستم قرض توجه کرد؛ ازآنجاکـه صـندوق
تعاون قرض در میان افرادى که سطح درآمد یکسانی دارند ،شکل مىگیـرد ،اثـر
آن به صورت افقى است؛ یعنی این سیستم سبب مىشـود درآمـدى کـه در هـر
دوره به طبقات کمدرآمد اختصاص مىیابد ،در اثر تبدیل بـه کـاالى بـادوام ،در
همان طبقه تثبیت شود و به طبقه دیگر منتقل نگردد.

اما صندوق معاونت قرض بر توزیع درآمد اثر طولى مىنهـد؛ زیـرا در ایـن
سیستم ثروتمندان بخشى از مال خـود را جـدا مـىکننـد و بـه فقـرا اختصـاص
مى دهند .البته اگر فعالیت این صندوق استمرار یابد ،مىتوان جریان مداوم ثروت
از توانگران به نیازمندان را پیشبینى کرد .پـس در هـر مقطـع زمـانى بخشـى از
درآمد ثروتمندان در اختیـار نیازمنـدان قـرار دارد ،هرچنـد در مقطـع بعـد بایـد
بازپرداخت شود.

با چنین نگرشى مى توان گفت :در نهاد قرض ،چه به صورت تعـاون و چـه
در قالب معاونت ،نوعى انتقال واقعى قدرت خرید بـه گـروههـاى کـمدرآمـد و
خرج کردن آن در اقتصاد ملى وجود دارد .البته این روند وقتى در تحقق عـدالت
اجتماعى آثار مثبت بر جاى مىنهد که با کششپذیرى عرضه و قابلیت ظرفیـت
براى این کاالها سطح قیمتها فزونـى مـىیابـد و آثـار تـوزیعى قـرض خنثـی
مىشود .با توجه به اهداف دولت اسـالمى در زمینـه عـدالت اجتمـاعى دولـت
موظف است چنین قابلیتهایى پدید آورد.

در بررسى آثار اقتصادى قرض بر توزیع درآمد بـه ویژگـىهـاى مهـم زیـر
برمىخوریم:

 .5قرض ،برخالف مالیات ها ،سبب انتقال اختیارات درآمـد افـراد بـه دولـت
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نمىشود؛ پـس تخصـیص بهینـه آنهـا در جهـت عـدالت اجتمـاعى بـه وجـود
برنامههاى درست در چارچوب بودجههاى عمـومى وابسـته نیسـت .در قـرض
(خصوصى) وامدهنده بهطور مستقیم قرض را به نیازمند منتقل مىکنـد و دولـت
هیمگونه نقش واسطهای ندارد تا درستى یا نادرستى برنامههایش در آثار قـرض
بر توزیع درآمد دخالت مستقیم داشته باشد.

 .1قرض با مبانى توزیع درآمد در اسالم هماهنگی کامـل دارد .بـا توجـه بـه
اینکه در قرض هیم اجبارى مشاهده نمىشود و وامدهنده به انتخـاب و اختیـار
خود در این راه گام مىنهد ،مىتوان گفـت کـه در قـرض احتـرام بـه مالکیـت
خصوصى بهطور کامل مشهود است .از سوى دیگـر ،ثروتمنـدان مـىداننـد کـه
مالکیت آنها پس از مرتبه مالکیت مطلق خداوند است و مطابق تعـالیم الهـی در
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برابر نیازمندان مسئولیت دارند .این امر انگیزه کافى در آنها پدید مـىآورد تـا بـا
اختیار و آزادى وام دهند .احترام به مالکیت خصوصى و نیـز رعایـت اختیـار و
آزادى افراد موجب مىشود که نهـاد قـرض بـا انگیـزه افـزایش تولیـد و رشـد
اقتصادى منافاتى نداشته باشد.

 .8در قرض مبلغ وام به خرید کاالهاى ضرورى اختصاص مىیابد .ایـن امـر
سبب مى شود منابع موجود در اقتصاد از طریق سیستم قرض به تولیـد کاالهـاى
ضرورى تخصیص یابد و در جهت تولید کاالهـاى لـوکس جریـان نیابـد؛ پـس
قرض سیستمى است که تخصیص مطلوب منابع نیز در آن لحـاظ شـده اسـت.
البت ه باید توجه داشت که هرچند در نظام اقتصاد اسالمى تولید کاالهـاى لـوکس
نیز در برخى از موارد پیشبینى شده است ولـى بـه دلیـل هـدفبـودن عـدالت
اجتمــاعى و حصــول آن از طریــق بــرآوردهشــدن نیازهــاى ضــرورى عمــومى،
جهتگیرى تخصیص منابع در این زمینه از مطلوبیت اولیه برخوردار است.
 .4شاخصهاى یک سیستم توزیع مطلوب چنین است:

الف) انگیزههاى تولید از افراد سلب نشود؛

ب) تخصیص عوامل تولید به بهترین شکل صورت گیرد؛
ج) در درازمدت ،زمینه براى پدیدآمدن انحصار پدید نیاید؛
د) در جهت باالبردن سطح زندگى عمومى باشد )ر.ک بـه :دفتـر همکـارى
حوزه و دانشگاه ،5898 ،ص.)813 - 818
در قرض نیز شاخصهاى یک سیستم توزیع مطلوب بـه چشـم مـىخـورد؛
زیرا:

الف) با قرضدادن انگیزههاى تولید از افراد سلب نمىشود؛
ب) قرض بعد از اعمال سازوکار قیمتها در محدوده تولیدات مباح محقق
مىشود؛
ازاینرو ،در آغاز بهوسیله سازوکار بازار ،باالترین سود براى مصرفکننده و
تولیدکننده تحقق مىیابد .البته فرض بر این است که سازوکار بازار در تخصیص
بهینه منابع عامل مهم است.

ج) قرض زمینه تحقق انحصار را فراهم نمـىآورد؛ زیـرا بـا انتقـال موقـت
مالکیت به طبقه نیازمندان در واقع یکى از عوامل پیدایش انحصـار کـه مالکیـت
است ،خنثی مىشود؛ از سوى دیگر ،ازآنجاکه در قرضالحسنه خصوصى انتقـال
مالکیت به دولت نیز تحقق نمىیابد ،در این سیستم توزیعى ،بـرخالف مالیـات،
انحصار دولتى نیز پدید نمىآید.

در جهت ایجاد زندگى متناسب دانست.
جنبه دیگری از تأثیر قرضالحسنه در عدالت اقتصادی را میتوان با توجه به
گستره تولید مطرح کرد .در صورتی که از قرضالحسنه در گستره تولید اسـتفاده
شود ،به افرادی که توانمندی کار داشته ولی از سرمایه کافی برخـوردار نیسـتند،
قرض داده می شود .این عمل معموالً در زمینههایی صورت میگیرد کـه از امـور
ضروری بوده اگرچه سود کافی حاصل نشود و یا افراد بـهگونـهای هسـتند کـه
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هنوز از تجربه کافی برای کسب سود متعارف را دارا نمیباشند .در ایـن حالـت
قرضالحسنه زمینه الزم برای توزیع اولیه درآمد را فراهم میآورد.

مردمیبودن در اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قرضالحسنه
مردمی کردن اقتصاد به معنای مشارکت مردم در اقتصاد نیست؛ بلکه بـه معنـای
تکیه به مردم در فعالیتهای اقتصادی و به معنای آن است که مردم نقش اصلی
را در فعالیــتهــای اقتصــادی داشــته باشــند .اقتصــاد مقــاومتى الزامــاتى دارد؛
مردمى کردن اقتصاد ،جزو الزامات اقتصـاد مقـاومتى اسـت (بیانـات در دیـدار
کارگزاران نظام.)5855/11/18 ،

از سوی دیگری مردمبنیاد بودن اقتصاد مقاومتی را میتوان با توجه به ویژگی
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درونزایی آن ،اینگونه مطرح نمود:
ای ـن اقتصــاد [مقــاومتی] درونزاســت .درونزاســت یعن ـی چــه؟ یعن ـی از دل
ظرفیتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد  ...اقتصادی است متّکی به
مردم  ...این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشـود ،مـردم بنیـاد
است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست؛ اقتصاد مردمی است؛
با اراده مردم ،سرمایه مردم ،حضور مردم تحقق پیدا میکند  ...کار اقتصـادی و
فعالیت اقتصادی دستو مردم است؛ مال مردم است (بیانات مقام معظم رهبـری
در حرم رضوی.)5858/15/15 ،

مردمی بودن را باید با توجه به میـزان دخالـت دولـت تعیـین کـرد .در واقـع
ایندو ،دو روی یک سکه اند .هدف اصلی از تشـکیل دولـت ،برقـراری عـدالت
اجتماعی است .میزان دخالت دولت در اقتصاد نیز با توجه به همین معیار معـین
میشود  .در صورتی که عدالت اجتماعی بدون دخالت دولت تأمین شود ،نیاز به
مداخله دولت نیست .به هر میزان که عدالت اجتماعی به خطر افتاده و بهوسـیله
افراد تأمین نشود ،دولـت بایـد مداخلـه نمایـد .دخالـت دولـت در سـه سـطح
امکانپذیر است :برنامهریزی ،نظارت ،تصدی .در سطح برنامهریزی ایـن امکـان

وجود دارد که افراد به علت اینکه ممکـن اسـت نگـرش کـالن نداشـته باشـند،
نتوانند در این سطح برنامهریزی نمایند؛ به همین خاطر الزم است دولت برنامـه
الزم را درباره موضوع مورد نظر جهت رسیدن به عدالت اجتماعی تهیه نموده و
در اختیار آنها قرار دهد .در سطح نظارت نیز دولت ایـن اختیـار را دارد کـه بـر
فعالیتهای اقتصادی چه آن قسمت که آزاد عمل میکنند و چه آن قسـمت کـه
تحت برنامه دولت عمل مینمایند ،نظارت کرده تا مخل عدالت اجتماعی عمـل
ننمایند .در سطح تصدیگری نیز در صورتی که زمینهای وجود داشته باشـد کـه
در تحقق عدالت اجتماعی ضرورت داشته ،اما افراد انگیزه کافی در مشـارکت را
نداشته باشند ،دولت وارد عمل شده و زمینه مزبور را عملیاتی مینماید.
درباره نهاد قرض الحسنه هـر سـه سـطح بایـد بحـ

شـود :دربـاره سـطح

برنامهریزی باید گفت صندوقهای قرضالحسـنه بـه دلیـل نگـرش خـردی کـه
دارند ،توانمندی الزم در جهت توجه به اهداف کالن را ندارند .به همین خـاطر
الزم است سازمان دهی شوند؛ سازماندهی آنها میتواند با تکیه بـر یـک برنامـه
کالن که از سوی دولت تعیین میشود ،صورت گیرد؛ اما درباره سـطح نظـارت
میتوان گفت نظارت بر تمامی فعالیتهای نهادهای قرضالحسنه حتـیاالمکـان
باید صورت گیرد .معیار اصلی این نظارت نیز میزان مطابقت فعالیتهای مزبـور
با ساختار انگیزشی این نهاد میباشد .نظارت مزبور مـیتوانـد بـهطـور مسـتقیم
پیشنهاد میشود این نهاد شبهدولتی جنبه مردمی و غیر انتفاعی داشته باشد تا بـا
ماهیت نهاد قرضالحسنه هماهن تر باشد؛ برای نمونه میتـوان از کمیتـه امـداد
امام خمینی یاد کرد .بهطـورکلی نظـارت غیـر مسـتقیم بـا سـاختار انگیزشـی
قرضالحسنه سازگارتر بوده و برای دولت هزینه کمتری دارد.
نقش دولت در نهاد قرضالحسنه در شرای بحرانی همچون جنـ

و رکـود

اقتصادی متفاوت میباشد .در این شرای دولت میتواند در سطوح برنامهریـزی
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و نظارت دخالت بیشتری حتی به صورت مستقیم داشته باشد .دولت مـیتوانـد
در سطح تصدیگری نیز دخالـت نمایـد .ایـن دخالـت مـیتوانـد بـه صـورت
تخصیص برخی وجوه در جهت اختصاص قرضالحسنه بـه نیازمنـدان صـورت
گیرد .بدیهی است که تخصیص این وجوه بر تقاضای کـل مـیافزایـد و انتظـار
میرود که یکی از عوامل اصلی رکود اقتصـادی یعنـی کمبـود تقاضـای کـل را
برطرف نماید.
دخالت دولت در نهاد قرضالحسنه میتواند جهت تشویقی یا تنبیهی داشـته
باشد .به نظر میرسد ازآنجاکه ماهیت این نهاد با مردمیبودن سازگاری بیشـتری
دارد ،جهت تشویقیبودن دخالت دولت بر کارآمدی آن میافزایـد؛ زیـرا جهـت
تنبیهی سبب میشود که از مقدار فعالیتهای این نهاد کاسته شود ،این در حالی
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است که جهت تشویقی بر آن میافزاید .ازآنجاکه کارکرد نهاد قـرضالحسـنه در
گسترش عدالت اقتصادی مثبت میباشـد ،بـه نظـر مـیرسـد کـه دولـت دلیـل
قانعکنندهای برای گسترش این فعالیت داشته باشد .عالوه بر این جهـت تنبیهـی
دخالت دولت ،سبب میشود قسمت مهمی از اینگونه فعالیـتهـا بـه صـورت
پنهان انجام شود .این به معنای ایجاد بازار سیاه در اینگونه فعالیتها میباشـد؛
بنابراین بر هزینه فرصت آن میافزایـد و بـه همـین خـاطر قـرضگیرنـدگان بـا
مشکالت بیشتری روبهرو خواهند شد.

انگیزه جهادی در اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قرضالحسنه
«جهاد» ،بذل جان و مال و توان در راه اعتالی اسالم و برپاداشـتن شـعائر دیـن
اســت (نجفــی5854 ،ق ،ج )15داشــتن انگی ـز جهــاد اقتصــادی از مهــمتــرین
مؤلفههای الگوی اقتصاد مقاومتی است (ر.ک به.)www.Khamenei.ir :
شعار «جهاد اقتصادی» در سال  5851را نیز میتـوان در ارتبـاط بـا تعریـف
گفته شده از اقتصاد مقاومتی دانست .ایشان «جهاد اقتصادی» را تکلیفی میداننـد

که تا زمانی که دشمن ما را تهدید میکند استمرار دارد و اختصاص به سـال 51
که به نام «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد ،ندارد.
مقام معظم رهبری در مقدمه سیاستهای کلی ابالغی به صفآرایـی دشـمن
در برابر ملت بزرگ ایران و تحمیل جن

تمامعیار اقتصادی به ایران اشاره کرده

و نقشآفرینی مردم و فعاالن اقتصادی برای تحقق این سیاستها را جهاد مقدس
نامیده و تصریح میفرمایند که این سیاستها با رویکرد جهادی ابالغ میگـردد.
در متن سیاستها نیز یکی از سیاستها را در بند بیستم ،تقویت فرهن

جهادی

در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثـروت ،بهـرهوری ،کـارآفرینی ،سـرمایهگـذاری و
اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته
در این زمینه ،بر میشمارند.
چنانکه بررسی شد ،مهم ترین عنصر مفهوم اصطالحی جهاد ،برخورداری از
انگیزه غیر مادی اسـت .انگیـزه جهـادی در قـرضالحسـنه را بایـد مربـوط بـه
قرضدهنده دانست .قرضدهنده ،بیآنکه در پى سود باشد ،مدتى از تصـرف در
مال خویش چشم مىپوشد .در این موقعیت ،نخستین پرسشى که به ذهن مىآید
آن است که انگیزه این رفتار اقتصادى چیست؟
در پاسخ بدین پرسش باید گفت :هر یک از امور زیر مىتواند وامدهنـده را
بدین کار برانگیزد:

نخستین انگیزه قرض که در فرهن

اسالمى بر آن پافشـاری شـده ،پـاداش آن

جهانى است .مضمون چند روایت در این زمینه به صورت زیر است:
هر که به برادر مسلمانش وام دهد ،در برابر هر درهم به اندازه کـوه اُحُـد و
کوه هاى رضوا و طـور سـینا بـرایش کـردار نیـک نگاشـته مـىشـود و اگـر در
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 .1پاداش آن جهانى

بازپسگرفتن آن در زمان تعیینشده آسـان بگیـرد ،در رسـتاخیز کـه نیکوکـاران
پاداش داده مىشوند ،او چون برق شتابان از «صراط» مىگذرد (نجفى5854 ،ق،
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ج ،11ص /5کلینــی5833 ،ق ،ج ،4صــص 51و  /84مجلســى ،5891 ،ج،518
صص 583و  /541متقی هنـدى5577 ،م ،ح /51874صـدوق5851 ،ق ،ص/845
حر عاملی ،5837 ،ج ،58ص.)33
امام صـادق فرمودند :قرضدادن مال را بیشتر دوسـت دارم تـا آنکـه آن را
ببخشم (مجلسى ،5891 ،ج ،518ص.)585
تمامی این روایات در واقع توجه به بُعد اخـروی انسـان دارنـد .یـک فـرد
مسلمان که با فرهن

اسالمى زندگى مىکند با چنین مفـاهیمى آشناسـت .پـس

بسیار منطقى است که انگیزه چنین رفتارى در وى وجود داشته باشد.
 .2کسب اخالق پسندیده
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یکى از اهداف انسانهاى کامل ،بهدستآوردن اخالق پسندیده اسـت .هرچنـد
پیامبر اکرم براى کاملکردن مکارم اخالق آمده اسـت ،ولـى کسـب اخـالق
نیک به اسالم اختصاص ندارد و از اهـداف همـه ادیـان اسـت .بخـل از رذایـل
اخالقى است و در برابر آن ،سخاوت و بخشش از اخـالق پسـندیده بـه شـمار
مىآید .قرض رفتارى است کـه در سـایه ایـن صـفت پسـندیده پدیـد مـىآیـد
(مجلسى ،5871 ،ج ،55ص.)414
قرض از ثمرات سخاوت است؛ زیرا سخاوتمند راضى مىشود که به برادر
نیازمند خود مقدارى از مالش را تا زمانى که او توانایى بازپرداخت دارد ،قـرض
بدهد؛ چنانکه راضى مىشود مالش را ببخشد ،درحالیکه این رفتار براى بخیـل
مشکل به نظر مىرسد (نراقى ،5838 ،ج ،1ص.)113
 .3نوعدوستی
انسان موجودى اجتماعى است و هر اجتمـاعى بـه تعـاون و همیـاری نیازمنـد
است .تعاون امرى ضرورى است وگرنه افراد به منافع خود نخواهند رسید .البته
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هرچه سطح این تعاون باالتر رود ،زندگى اجتماعى منسجمتر مىشود .قرض نیز

نوعى تعاون اجتماعى است که مىتواند از حـس نـوعدوسـتی افـراد سرچشـمه
بگیرد (قبانچى ،5891 ،ج ،1ص.)171
آموزههای باال نشان می دهد که در گسترههای تولیـد ثـروت و مصـرف اگـر
رفتارها با انگیزه جهادی همراه باشد ،قرضالحسنه میتواند به صورت کارآمدی
نقشآفرین باشد .در صورتی که قرض الحسنه را بتوان در گستره تولید بـه اجـرا
درآورد ،میتوان اشتغال مولد و بهرهوری باال را همراه با استقالل اقتصادی انتظار
داشت؛ زیرا در این صورت منابع تولید از بین سرمایه های راکـد داخلـی تـأمین
شده و نیازی به وابستگی به سرمایههای خارجی نیست.

سالمت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قرضالحسنه
نبود فساد و داشتن رواب اقتصادی سالم یکی از شروط اجرای اقتصاد مقـاومتی
است؛ ازاینرو بند نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بـر «شـفافسـازی
اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههـای فسـادزا
در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و  »...پافشاری میکند.
سطح باالی فساد مالی میتواند سبب ناکارآمدی سیاستهـای دولتـی شـود.
پژوهشهای موجود نشان میدهد که فساد سـبب کـاهش سـرمایهگـذاری و در
اقتصادی را از شکل مولد آن بهسوی رانتهـا و فعالیـتهـای زیرزمینـی سـوق
میدهد .همچنین سبب پرورش سازمانهای وحشتناکی مانند مافیا میشود .فساد
گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت اسـت و عملکـرد ضـعیف
حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد (محنتفـر،
.)5837
مقام معظـم رهبـری دربـاره ارتبـاط سـالمت اقتصـادی و اقتصـاد مقـاومتی
میفرمایند:
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نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .فساد مالی فعالیتهای سرمایه گذاری و
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نکته نهم [از مؤلفههای سیاسـتهـای مقـاومتی] ،فسادسـتیزی اسـت؛ مـا اگـر
میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند ،باید صـحنه اقتصـادی امنیـت داشـته
باشد؛ اگر امنیت را میخـواهیم ،بایسـتی دسـت مفسـد و سوءاسـتفاده چـی و
دورزننــده قــانون و شــکننده قــانون بســته بشــود (بیانــات در جلســه تبیــین
سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)5851/51/11 ،

از جمالت باال رابطه میان فساد اقتصادی ،امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
را میتوان در دو جمله استخراج نمود:
 برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد؛ «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن» به عنوان بند  55سیاستهای کلـیاقتصاد مقاومتی.
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از لوازم اقتصاد سالم ،نظام درسـت توزیـع ثـروت و حاکمیـت ارزشهـای
اخالقی است .نبود فساد ا قتصادی نیز از شرای و لوازم اصلی یک اقتصاد سـالم
میباشد  .همچنین از اصول اولیه اقتصاد سالم ،حیات و قابلیت رشد ثروت است.
در یک اقتصاد سالم درآمد کارگزاران اقتصادی در قبال کـار مفیـد آنـان اسـت.
پیامبر اکرم فرمودند« :ملعون است کسـی کـه سـربار دیگـران باشـد» (حـر
عاملی ،5837 ،ج ،57ص.)81
ازآنجاییکه نیروهای مشوق و یا بازدارنده درونی موجـود در انسـان ،نقـش
بسزایی در تحریک و یا تسکین اراده ایفا میکنند ،محـرکهـا و بازدارنـدههـای
خیرخواهانه با انگیزه های اخروی عنصـری مهـم در تـأمین سـالمت اقتصـادی،
محسوب می شوند .از سوی دیگر ،در کنار ابزارهای نظارتی قانونی و فیزیکـی و
یا تالش برای ترمیم زیرساختهـای اقتصـادی کـه هـر یـک مـانع از ایجـاد و
گسترش فساد در نظام اقتصادی میشود ،مسئلة نوعدوستی و رعایت انصاف در
برابر سایر همنوعان ،از مسائل مهمی است که در آموزههای اسالمی بدان تأکیـد
شده است.
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یکی از عواملی که میتواند رابطه قرضالحسنه و سالمت اقتصادی را معـین

کند ،به رابطه این نهاد با ربا بازگشت میکند .چنانکه گفته شد ،حرمـت ربـا از
احکام تردیدناپذیر اسالم و بلکه همه ادیان آسمانى است .رباى قرضـى یکـى از
انواع ربا شمرده مىشود که وامدهنده ،مال خود را به شرط دریافت سود قـرض
مىدهد .با وجود وجوه قـرضالحسـنه در جامعـه ،تقاضـا بـرای ربـای قرضـی
بهطورکلی از بین رفته و این فساد اقتصادی تحقق نمـییابـد .بـه همـین خـاطر
سالمت اقتصادی فراهم میآید.
از سوی دیگر از لوازم اقتصاد سالم ،نظام درست توزیع ثـروت و حاکمیـت
ارزشهای اخالقی است .درباره نقـش قـرضالحسـنه در حاکمیـت ارزشهـای
اخالقی باید به انگیزههای اساسی قرضدهنده توجه شود .چنـانکـه گفتـه شـد،
پاداش آن جهانى ،کسب اخالق پسندیده و نوعدوستی از مهمترین انگیـزههـای
قرضدهنده میباشند .بدیهی است که با توجه به این امـر ،قـرضالحسـنه نهـاد
مناسبی برای حاکمیت ارزشهای اخالقی خواهد بود.
سالمت اقتصادی را از جهت دیگری نیز میتوان مطـرح کـرد؛ اقتصـادی را
میتوان سالم در نظر گرفت که بتواند تمامی جنبههای نیاز بشری را تأمین نماید.
پرداختن به یکی از ابعاد انسان و غفلت از بقیه آنها نشان از عدم سـالمت یـک
اقتصاد است .قرض الحسنه نهادی است که به تنهایی میتواند ابعـاد مختلفـی از
نیازهای بشری را تأمین کند .از جهتی می تواند نیاز مادی نیازمنـدان را برطـرف
بدین خاطر میتوان گفت که در ایجاد یک اقتصاد سالم نقش بسزایی دارد.
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نماید و از جهت دیگر می تواند نیازهای معنوی صاحبان وجـوه را تـأمین کنـد؛
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تولید ملی ( اشتغال و کارآفرینی) و اقتصاد مقاومتی بـا پافشـاری بـر
قرضالحسنه تولیدی
اصل مهمی که در حوزه اقتصاد مقاومتی بایستی مدنظر قرار گیرد توجه به لـزوم
درون زایی در تولید ملی و ارتقای توان داخلی است .تولید مبتنی بر توان داخلی
میتواند به عنوان هسته اصلی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد .به همین خـاطر
میتوان افزایش تولید ملی را مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی دانست؛ اما رسیدن
به این هدف میتواند با پیمودن روشهای مختلفی صورت گیرد .دخالت دولت،
تکیه بر چند سرمایهدار بزرگ غیر دولتی و مشارکت مردمی ،سـه روش اساسـی
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برای این منظور است .باید دید که کدامیک از روشها در مقاومسازی اقتصاد به
صورت بهینه عمل میکنند .اموری که سبب میشود روش سوم با توجه به معیار
مزبور از برتری خاصی برخوردار باشد ،عبارتاند از:
الف) اقتصادی که بر مزیت عوامل انسـانی اسـتوار شـده اسـت دیگـر قابـل
تحریمشدن نیست؛ به بیان دیگر ،حداکثر مقاومت اقتصادی زمانی بروز مـیکنـد
که بدنه مردمی فعال شوند .عاملیت مردم چه در حوزه کار و فعالیـت و چـه در
حوزه تأمین سرمایه ،اصلی ترین عاملی است که ثبـات و پایـداری فعالیـتهـای
اقتصادی را تضمین می کند .توانمندسازی عوامل انسـانی جهـت نیـل بـه ارائـه
هرچه بیشتر کار کیفی و ارتقای سطح تخصصی فعالیتها اهمیت بسیاری دارد.
ب) اقتصاد مبتنی بر تصدیگریهای گسترده دولتی سرچشـمه بـروز انـواع
فساد بوده و کارایی کمی دارد.
ج) در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مشارکت مردمی ،وضعیت توزیـع ثـروت از
همان ابتدا مشخص است .این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر تعداد معدودی
سرمایه دار بزرگ  ،موکول به انتهای دوره شـده و مشـخص نیسـت کـه بـه چـه
صورتی انجام خواهد شد .این امر از توانمندی عموم مردم میکاهـد و مقاومـت

اقتصادی را کم میکند.
نکته دیگری که در تعیین مسـیر رسـیدن اقتصـاد مقـاومتی بـه ثـروت ملـی
تأثیرگذار می باشد این اسـت کـه در تولیـد ،کـدامیـک از روشهـای کـاربر یـا
سرمایهبر را انتخاب کند؟ مسلم این است روش نخست منتهی بـر اشـتغالزایـی
بیشتر و روش دوم نیازمند سرمایه اولیه بیشتر است .به نظر مـیرسـد کـه روش
اول با توجه به معی اری که در گذشته مطرح شد ،برتری داشته باشد؛ زیرا در این
روش مقاوم سازی اقتصاد به مراتب بیشتر حاصل می شـود .البتـه همـه اینهـا بـا
فرض این است که با توجه به نظارتها و تنظیمهایی که دولت انجام مـیدهـد،
تولید ملی به صورت کارآمدی افزایش یابد.
عنصر دیگری که در مورد ارتباط اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دارای اهمیت
است ،توجه به نقش کارآفرینان است .اصوالً کارآفرینان در افزایش تولیـد نقـش
بسزایی دارند؛ زیرا با نوآوریهایی که انجام میدهند و با تغییراتی کـه در روش
تولید و یا دیگر امور ایجاد میکنند ،زمینه مناسـبی بـرای افـزایش تولیـد فـراهم
می کنند؛ اما در اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه در شرای تحریم تولید صورت
می گیرد نیاز به نوآوری دوچندان می شود .به همین خاطر اهمیت کارآفرینـان در
افزایش تولید بسیار زیاد می شود .اکنون باید دید که ابزار قرضالحسـنه تولیـدی
چگونه می تواند مهیاکننـده شـر ای الزم بـرای روش افـزایش تولیـد مبتنـی بـر
کاالها از جهت وابستگی مصرف آنها به سطح درآمد به دو دسته ضروری و
لوکس تقسیم میشوند؛ کاالهای ضروری کاالهـایی هسـتند کـه کـاهش درصـد
خاصی از سطح درآمد ،کاهش بسیار کمتری از مصرف آنهـا را بـه همـراه دارد.
درحالیکه در کاالهای لوکس کاهش درصـد خاصـی از سـطح درآمـد ،کـاهش
بسیار بیشتری از مصرف آنها را موجب می شود .البته بـا توجـه بـه آمـوزههـای
اسالمی که مفهوم «شأن» را مطرح میکننـد ،مـیتـوان کاالهـای ضـروری را بـه
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مشارکت مردمی باشد؟
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دوگونه تقسیم کرد :کاالهای ضروری فردی که مبتنی بر نیازهای عینی فرد است
و کاالهای ضروری اجتماعی که ناشی از نیازهای عینی است که در اثر زنـدگی
اجتماعی به وجود میآید .قرضالحسنه تولیدی با توجه بـه یکـی از مهـمتـرین
عناصر ماهوی اش ،یعنی توجه به رفع نیازهای ضروری ،میتواند در جهت تولید
کاالهای ضروری استفاده شود .افراد این انگیـزه را دارنـد کـه در جهـت ایجـاد
اشــتغال ،وجــوه خــود را در مســیر تولیــد کاالهــای ضــروری قــرار داده و بــه
داوطلبهای ی که قصد مشارکت در این امر را دارند ،به مدت معینی قرض دهند.
استفاده از این ابزار برای روشهای تولیدی نوینی که توس کارآفرینان پیشـنهاد
میشود ،معنای واقعیتری پیدا میکند؛ زیرا معموالً این روشها همراه با ریسک
بیشتر بوده و در مراحل اولیه سود چندانی ندارد .به همین خاطر قـرضالحسـنه
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تولیدی میتواند پشتیبان مناسبی برای این روشها در مراحل اولیه باشد.
بایسته است در اینجا به این نکتـه توجـه شـود کـه قـرضالحسـنه تولیـدی
کارآمدی مهمی در حمایتهای تولیدی دولت نیز میتواند داشته باشد .البته بهتر
است برای روشنشدن این کارکرد قرضالحسنه تولیـدی مفهـوم اقتصـاد ذرهای
( )Minimal Economicsمطرح شود؛ هدف اصلی در اقتصـاد ذرهای توجـه بـه
کوچکترین رفتارهای اقتصادی و انسجام دهی به آنها در جهت اثربخشـی آنـان
برای رفع بزرگترین مشکالت اقتصادی است .در این اقتصاد از اتکای شدید به
غولهای اقتصادی پرهیز میشود .روش تولید در این اقتصاد ،روش تولید ذرهای
است؛ در این روش سعی می شود که اقتصاد بر کوچکتـرین اسـتعدادها متکـی
گردد و تمامی استعدادهای دیگر ،در جهت انسجام دهـی بـه ایـن اسـتعدادهای
کوچکتر استفاده شود .به همین خاطر فضای کسبوکار بایـد بیشـترین همـت
خود را در جهت تحقق فعالیت کوچـکتـرین اسـتعدادها و انسـجامدهـی آنهـا
صرف نماید .در این روش کسب بیشـترین درآمـد ،اولویـت اول نیسـت ،بلکـه
بهکارگیری بیشتر استعدادهای کوچک در درجه اول اهمیت است؛ بدین ترتیـب

دولتها می توانند در جهت ایجاد مشاغل ذرهای بـه افـرادی کـه داوطلـب کـار
هستند ،قرضالحسنه تولیدی دهند .لزوماً به این معنا نیست کـه ایـن وجـوه بـه
افراد داده شود ،بلکه ممکن است حق استفاده این وجوه به کارآفرینانی داده شود
که در صدد ایجاد کارگاه ها و مشاغل جدید هستند .بدین معنـا کـه همزمـان بـا
انجام مقدمات الزم برای ایجاد کارگاهها و تأیید آن توس دولت ،داوطلبان کـار
به بانک ها مراجعه کـرده و مراحـل تقاضـای خـود را بـرای اسـتفاده از وجـوه
قرضالحسنه تولیدی طی میکننـد .پـس از تأییـد مراحـل ،وجـوه بـه صـاحبان
کارگاههایی داده می شود که قصد استخدام این افراد را دارند .پرداخت اقساط نیز
توس کارفرمایان از درآمد بهدستآمده در دورههای بعدی پرداخت میشود .در
این روش هم کارفرما و هم کارگران مسئول پرداخت اقساط هسـتند؛ زیـرا ایـن
وام فق یکبار برای هر کارگر داده می شود ،به همین خاطر او نیز انگیزه کـافی
برای افزایش درآمد کارگـاه را خواهـد یافـت .در روش کنـونی کـه وجـوه بـه
کارفرمایان داده می شود ،فاصله انگیزشـی زیـادی میـان کارفرمایـان و کـارگران
وجود دارد .عالوه بر اینکه ،کارفرمایان خود را مقید بر اسـتفاده از روش کـاربر
نمیکنند .بانک سرمایههای خود را میان کارفرمایـان بـدون هـیم قیـدی توزیـع
می کند .ایـن در حـالی اسـت کـه در روش اقتصـاد ذرهای بـا اسـتفاده از ابـزار
قرضالحسنه تولیدی ،بیشترین وجوه تنها به کارفرمایی اختصـاص مـییابـد کـه
برای استفاده بهینه از حق قرضالحسنه تولیدی که دولـت بـرای ایجـاد اشـتغال
بیکاران اختصاص داده است.
در نظر داشته باشید در واقعیت اقتصادی که اقتصاد ایران در آن بهسر میبرد
و از آن به حالت رکود تورمی یاد میشود ،راهحل اصلی برخورد با تورم نیست؛
زیرا بسیاری از روشهای رایج برای کاهش تورم ،موجب تعطیلی کارخانههـا و
افزایش رکود میشود .بلکه حل مشکل را باید از مبارزه با رکود شروع کرد؛ امـا
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مشکل اساسی روش های رایج ایجاد رونق اقتصادی ،سرمایهمحـوری آنهاسـت.
این امر سبب تزریق بیش از حد پول به اقتصاد شده و بر تورم میافزاید .به نظر
می رسد که توجه به رویکرد اقتصاد ذره ای و استفاده از قـرضالحسـنه تولیـدی
راهحل مناسبی برای ایجاد رونق اقتصادی در این مرحله باشد؛ زیرا اثرات تورمی
آن بسیار کم است .ذرهای بودن این وجوه و اسـتفاده آن در مسـیر تولیـد ،سـبب
می شود که در دوره های بعد با سرعت الزم بر تولیـد افـزوده شـود و از شـدت
تورم بکاهد.
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 .5توجه به عاملهایى چون انگیزشها در تحلیل رفتارهـای اقتصـادی تـأثیر
بسیار دارد؛ بنابراین میتوان «نیازمندبودن وامگیرنده» و «انگیزه معنوى و اخروى
قرضدهنده» را دو رکن از ارکان قرضالحسنه به شمار آورد.
 .1رابطه میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی را میتوان بدینگونـه تبیـین
کرد :این رابطه ،عموم و خصوص من وجه است .اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بـر
اقتصاد اسالمی باشد تا بتوان از ظرفیت های اقتصاد اسالمی نیز بهره کـافی بـرد.
همچنین برای ترسیم جایگاه قرضالحسنه در اقتصاد مقاومتی ،میتـوان جایگـاه
آن را در اقتصاد اسالمی مطرح نمود؛ بدین منظور سـعی شـد در ایـن پـژوهش
رابطه آن با ربا تعیین شود.
 .8مسئله مدیریت مصرف ،یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است .با توجـه بـه
ذهنیت فرد مسلمان نسبت به کراهت قرضگرفتن ،قرض در نظر وی «درآمـدى
موقت و گذرا» به شمار میآید نه دائمى؛ بنابراین ،طبـق تئـورى درآمـد دائمـى،
قرض از این جهت بر تابع مصرف فرد تأثیرى نخواهد داشت.

 .4اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالتمحور است .این امر مسـتلزم تـأمین حـد

قابل قبول از بهرهمندی از رفاه برای همه افراد جامعه (حد کفاف) است .در نهاد
قرض ـ چه به صورت تعاون و چه در قالب معاونـت ـ ،نـوعى انتقـال واقعـى
قدرت خرید به گروههاى کمدرآمد و خرجکردن آن در اقتصاد ملى وجـود دارد.
البته این روند وقتى در تحقق عدالت اجتماعى آثار مثبت بر جاى مىنهد کـه بـا
کشش پذیرى عرضه و قابلیت ظرفیت تولیدى آزاد ،در زمینه کاالهاى ضـرورى،
همراه باشد وگرنه با افزایش تقاضا براى ایـن کاالهـا ،سـطح قیمـتهـا فزونـى
مىیابد و آثار توزیعى قرض خنثی مىشود.
 .1اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشـود ،مـردمبنیـاد اسـت؛
مردمی بودن را باید با توجه به میزان دخالت دولت تعیین کرد .دخالت دولت در
ســه ســطح امکــانپــذیر اســت :برنامــهری ـزی ،نظــارت ،تصــدی .دربــاره نهــاد
قرضالحسنه ،دخالت دولت در هر سه سطح مطرح اسـت :اوالً برنامـهریـزی و
سازماندهی فعالیت های قرضالحسنه میتواند با تکیه بـر یـک برنامـه کـالن از
سوی دولت باشد؛ ثانیاً نظارت بر تمامی فعالیـتهـای نهادهـای قـرضالحسـنه
حتیاالمکان باید صورت گیرد .معیار اصـلی ایـن نظـارت نیـز میـزان مطابقـت
فعالیت های مزبور با ساختار انگیزشی این نهاد میباشد؛ ثالثاً در شرای بحرانـی
همچون جن

و رکود اقتصادی دولت میتواند در سطح تصدیگری نیز دخالت

نماید.
است .مهمترین عنصر مفهوم اصطالحی جهاد ،برخورداری از انگیزه غیـر مـادی
است .انگیزه جهادی در قرضالحسنه را باید مربوط به قرضدهنده دانسـت کـه
بیآنکه در پى سود باشد ،مدتى از تصرف در مال خویش چشم مىپوشد.
 .7نبود فساد و داشتن رواب اقتصادی سالم یکی از شـروط اجـرای اقتصـاد
مقاومتی است .یکی از عواملی کـه مـیتوانـد رابطـه قـرضالحسـنه و سـالمت
اقتصادی را معین کند ،به رابطه این نهاد با ربا بازگشت میکند .از سوی دیگر از
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لوازم اقتصاد سالم ،نظام درست توزیع ثروت و نیز حاکمیت ارزشهای اخالقی
است.
 .3توجه به لزوم درونزایی در تولید ملی و ارتقای توان داخلی به عنوان یک
اصل مهم در اقتصاد مقاومتی است .قرضالحسنه تولیدی بـا توجـه بـه یکـی از
مهمترین عناصر ماهویاش ،یعنی توجه به رفع نیازهای ضـروری ،مـیتوانـد در
جهت تولید کاالهای ضروری و مقاوم سـازی اقتصـاد ،اسـتفاده شـود .از سـوی
دیگر ،می توان گفت با تکیه بر با مفهوم اقتصاد ذرهای ،قرضالحسنه تولیدی نیـز
میتواند کارآمدی مهمی در حمایتهای تولیدی دولت داشته باشد.
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