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 ۱۳۹۷ بهار)، ۱۱۶(پیاپی  اول، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی 
 در اسالم، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

 ٣وحید مقدم                   
 ٤عترت دوستمحمد   

 ٥علی خلیلی                  

 چکیده
قرض و بدهی شخصی، بخش ناگزیر یک نظام مالی است. اسالم به عنوان یـک 

ای در زمینۀ معـامالت و  دین جامع، دارای آیات، روایات و مباحث فقهی گسترده
م مسائل مالی است، لذا در زمینۀ مدیریت قـرض و بـدهی، بایـد دارای یـک نظـا

منسجم باشد که در قالب آن، نیازهای بـدهکار و طلبکـار بـه خـوبی پاسـخ داده 
شده و حقوق آنها نیز کامالً استیفا شود. گیرندۀ وام، نیازمند صدقه نیست و تنهـا 
تا زمان کسب درآمد در آینده، به دنبال پوشش دادن کسری درآمـد خـود اسـت. 

الحسـنه  خود، در قالـب دادن قرضدهندۀ وام نیز، به دنبال انفاق بخشی از ثروت 
روایـت مـرتبط  ۱۹۷به نیازمندان است. مقاله، حاضر با تحلیل محتوای مضـمونی 

رسد کـه اسـالم،  با مدیریت بدهی از کتاب جامع احادیث شیعه، به این نتیجه می

                                                 
 .۲۷/۱۲/۱۳۹۶: تاریخ پذیرش - ۲۲/۹/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).v.moghadam@ahl.ui.ac.ir. استادیار دانشکدۀ اهل البیت دانشگاه اصفهان (٣
 ).janpoor@gmail.com. استادیار دانشکدۀ اهل البیت دانشگاه اصفهان (٤
 ).khalili.ali1366@yahoo.com. استادیار دانشکدۀ اهل البیت  دانشگاه اصفهان (٥
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چارچوب الزم برای مدیریت مطلـوب بـازار قـرض و بـدهی را بـا جزئیـات زیـاد 
 داند.  ید آن را، تسویۀ به موقع و کامل بدهی میبینی کرده است و کل پیش

الحســنه، تحلیــل محتــوای  مــدیریت بــدهی، روایــات، قرض واژگــان کلیــدی:
 مضمونی. 

 مقدمه
گذاران  سبک زندگی، از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه اخیـرًا مـورد توجـه سیاسـت

شود تا در موضـوعات مختلـف، سـبک زنـدگی  فرهنگی کشور قرار گرفته و تالش می
المی استخراج شود، اگرچه این مفهوم، کاربردها و معانی کم و بیش متفـاوتی دارد، اس

هـای بـدیل زنـدگی  بندی راه ترین کاربرد، این اصطالح به مفهوم ترین و عام اما در رایج
های مصرف وابسته بـه تمـایز فزاینـده در جوامـع  ها و شیوه پردازد که از طریق ارزش می

 . )۶۶۱، ۱۳۸۸(مارشال، شود  کار میداری پیشرفته، آش سرمایه
سـبک زنـدگی و   ویژه در حـوزۀ امروزه با سـیطرۀ همـه جانبـۀ غـرب در جهـان، بـه

الگوهای مصرف، تقریبًا همه کشورها به سمت همگرایی فرهنگی و در اصل، وابستگی 
ویژه آمریکا، پیش رفته و بـه تـدریج در حـال غربـی کـردن  فرهنگی به جامعۀ غربی، به

گی خود هستند. اما این سؤال مطرح است که آیـا، ایـن تنهـا الگـوی موجـود سبک زند 
ای ســالم و موفــق اســت؟ آیــا جامعــۀ مــدنی در دل خــود، دارای  بــرای داشــتن جامعــه

مشکالت نظری و عملی نیست و افق سعادت و سالمت همه جانبه را با غایتی روشـن، 
 پیش روی بشر گسترانیده است؟ 

میشه بحث از جامعۀ اسالمی یا اسالمی کـردن جامعـه بـه در مقابل این سؤاالت، ه
شناسان و اندیشمندان مسلمان مطرح  عنوان الگویی متفاوت، در کشور ما در میان اسالم

دانند  ای که انقالب اسالمی را گامی در جهت احیای دین الهی می بوده است، به گونه
هـای  لوژی اسالمی در حوزههای زندگی برآمده از ایدئو  که ثمرۀ آن، باید تکوین سبک

مختلف، از جمله حوزۀ اقتصاد، یعنی سبک زندگی اقتصادی باشـد. اسـالم بـه عنـوان 
هـای زنـدگی را بـه صـورتی سـازگار و هماهنـگ مـدیریت یک دین جامع، همۀ حـوزه

کند که نتیجۀ آن، سامان یافتن زندگی دنیوی و ابدی اسـت و از آنجـا کـه زیربنـای  می
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ایران، برگرفته از دو ثقل اکبر و اصغر است که بنا بر فرمودۀ رسـول ایدئولوژیک جامعۀ 
تا مادامی که متمّسک به آن دو باشـید، هـیچ گـاه گمـراه نخواهیـد : «مکرم اسالم

 . ٦»شد
داری، حرمـت ربـا در  های نظام اقتصادی اسالم با سـرمایه ترین تفاوت از جمله مهم

، آیا اسالم توانایی ساماندهی یـک نظـام اسالم است. با وجود حرمت ربا در دین اسالم
بـرد؟ ایـن موضـوع  اقتصادی غیر ربوی را دارد؟ و برای این کار از چه ابزارهایی بهره می

های مـالی و پـولی، امـروزه بسـیار پیچیـده و  ای است، چراکه نظام دارای ابعاد گسترده
مالی است که های نظام مالی، بخش تأمین  دارای عناصر مختلفی هستند. یکی از بخش

خود به سه بخش عمومی، شخصی و خصوصی قابـل تقسـیم اسـت کـه بـه ترتیـب بـه 
های اخیـر تحـت  شـود. بخـش شخصـی در سـال ها مربوط می دولت، خانوارها و بنگاه

کند به اشخاص و خانوارهـا  عنوان مالیۀ شخصی، توسعۀ زیادی یافته است که تالش می
هـای مالیـۀ  مشـاوره بدهـد. بعضـی از بخش برای مدیریت بهتر درآمدها و مخارج خود

 ها.  ها و انواع بیمه گذاری، مالیات انداز، سرمایه اند از: پس شخصی عبارت
های مهمی که ممکن است با اسـالم در تعـارض قـرار گیـرد، بخـش  یکی از بخش
ویژه بدهی پولی و مـالی اسـت. دلیـل ایـن امـر از یـک سـو، آمـوزۀ  مدیریت بدهی، به

جز قرض بدون زیاده را به  اسالم است که اجازۀ گرفتن هرگونه قرضی، بهحرمت ربا در 
دهد و از سوی دیگر، کراهت گرفتن قرض در اسالم است. این در حالی است  فرد نمی

که در غرب، هیچ کدام از این دو محدودیت وجـود نـدارد. بـا ایـن حـال، قابـل انکـار 
شوند، امـا  مشکالت مالی مواجه مینیست که افراد در بعضی از مقاطع زندگی خود، با 

عنوان کمک بالعـوض نیسـتند، چراکـه بـا جریـان درآمـدی خـود در  نیازمند صدقه به
آینده، قادر به بازپرداخت آن هستند. از طرف دیگر، نیاز آنها تأمین کسری مخارج و نه 

گذاری است و لذا عقود نوع دوم (مانند خریـد اقسـاطی، مضـاربه، استصـناع و  سرمایه
 ای اندیشیده است؟  یره) برای آنها مناسب نیست. اسالم برای حل این مشکل چه چارهغ

                                                 
» فیکم أمرین، إن أخذتم بهما لن تضّلوا: کتاب الله عزوجل وأهل بیتی عترتی كإّنی تار «. بخش از روایت ٦

 ). ، اصول کافی، کتاب الحجه، باب اإلشارة والنّص علی أمیرالمؤمنین۱۳۷۹(کلینی، 
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اگرچه احکام بدهی در اسالم، کامًال بررسی شده و کتب فقهی از دیرباز به احکام 
اند، اما بیشتر کارهای تحقیقـاتی بـه زبـان فارسـی، رنـگ و بـوی  دائن و مدیون پرداخته

های  شی از معارف اسالمی، به حوزۀ مدیریت عرصهفقهی داشته است، در حالی که بخ
شـود. بـه ایـن معنـا کـه، چگونـه  مختلف زندگی، از جمله مدیریت بـدهی مربـوط می

اعتقادات، اخالق و رفتار افراد شکل داده شده و مدیریت شوند، تا هم افرادی که نیـاز 
به دیگـران وام  الحسنه دارند و هم افرادی که بخشی از پول خود را حاضرند به وام قرض

 الحسنه بدهند، بتوانند در این بازار خیر مشارکت کنند.  قرض
مطالعۀ حاضر در نظر دارد بخشی از ایـن معـارف موجـود در زمینـۀ بـدهی و نحـوۀ 

اند، بـه روش تحلیـل محتـوای مضـمونی مـورد  مدیریت آن را که در روایات ظاهر شده
ای ذیل سامان یافته است. ابتدا بدهی و ه بازکاوی قرار دهد و برای این منظور، در بخش

قرض و مدیریت قرض و اهمیت آن توضیح داده شـده و سـپس، الگـوی اسـالم بـرای 
شود و در ادامـه روش تحقیـق، جامعـۀ آمـاری و نتـایج تحلیـل  مدیریت بدهی تبیین می
شود. در نهایت، نتایج تبیین شده و بـه سـؤاالت تحقیـق پاسـخ  روایات توضیح داده می

 شود.  می داده

 . قرض و مدیریت قرض الف
به علت تحریم ربا، نظام مالی اسالم برای تجهیز و تخصیص منـابع، سـه راه عمـده 

نیـا،  (محققای و مشـارکتی  الحسـنه و عقـود مبادلـه بینی کرده است: تبّرعات، قرض پیش
شــود کــه امیــدی بــه  . صــدقات یــا تبّرعــات، بــرای نیازمنــدانی اســتفاده می)۱۴۱، ۱۳۸۸

ای و  ازپرداخت بدهی خود ندارند، از جمله ایتام یا زنان بدون سرپرست. عقـود مبادلـهب
الحسـنه، مناسـب  شـود. قرض گذاری اسـتفاده می مشارکتی، برای تأمین کسری سرمایه

افرادی است که در آینده توان پرداخت قرض خـود را دارنـد، امـا بـرای تـأمین مخـارج 
الحسنه  هستند. این نیاز، از طریق بازار قرض مصرفی خود در حال حاضر، دچار کسری

 آید.  الحسنه، یکی از اسباب دین یا بدهی افراد به شمار می شود. گرفتن قرض برآورده می
بدهی، عبارت است از مبلغی پول یا دارایـی کـه نـزد اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی 

دیگـر، بـدهی  معّینی بوده، ولی به شخص یا مؤّسسۀ دیگری تعلق داشته باشـد. بـه بیـان
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. یـا طبـق )۱۵۷، ۱۳۷۳(مریدی و نـوروزی، رود  شمار می همان بیان پولی ادعا یا حّق طلبکار به
گذاری با دارایی دیگران. بدهی  تر، بدهی عبارت است از مصرف و سرمایه تعریف ساده

ترین آن قرض کردن است و آن عبـارت اسـت از ایـن کـه  اسباب متفاوتی دارد که مهم
خود آن مال یا مثل  وباشد      به عهدۀ او کهضمان، ملک دیگری نماید، به این مالی را با 

» مقترض«کنندۀ ملک،      و به قبول» مقرض«یا قیمت آن را بپردازد و به تملیک کننده، 
 . )۷۳۸، ۱۳۶۷(امام خمینی، شود  گفته می» مستقرض«و 

با غرب است، چراکـه به علت تحریم ربا، مدیریت بدهی در اسالم، کامًال متفاوت 
گذاری زد، امـا در اسـالم،  توان با قرض گرفتن، دست به مصرف و سرمایه در غرب می

حداقل به دو دلیل چنین امکانی وجود ندارد: اوًال، اسالم عقود دیگری مانند شرکت و 
گذاری در نظر دارد و ثانیًا، در فقه اسالمی، عمومًا قـرض دارای  مضاربه را برای سرمایه

شود و به مجرد تقاضای وام دهنده، باید طلب وی پرداخت شود و  ید شمرده نمیسررس
اندازی کسب و کار با آن وجود ندارد. لذا، مدیریت بـدهی تـا حـد  بنابراین، امکان راه

یابد، اگرچه هـم چنـان معنـادار اسـت. در مطالعـۀ  زیادی به مدیریت قرض تحویل می
 به کار رفته است. حاضر، مدیریت بدهی، معادل مدیریت قرض 

در یک نظام مالی، به عنوان زیر مجموعـۀ یـک نظـام اقتصـادی، همـواره گروهـی 
نیازمند قرض کردن از دیگران هستند، چراکه به هر دلیل ممکن است در زمانی نتواننـد 
با درآمد خود، به همۀ مخارج خود پاسخ گویند و به اصـطالح، دچـار کسـری مخـارج 

توانند اقساط وام دریافتی را بپردازند و لذا، نه تمایل  اری خود میشوند، اما با درآمد انتظ
دارند و نه شایسته است که از صدقات استفاده نمایند. اسالم باید برای مـدیریت بهینـۀ 

 این وضعیت، دارای راهکار باشد. 
اهمّیت بدهی و مدیریت آن در اسالم از چند جنبه اسـت: یکـی طراحـی یـک 

رود و دیگـری،  شـمار مـی مـدیریت بـدهی، بخشـی از آن به نظام مالی اسالمی که
تواند بر رابطۀ بین انسـان و خداونـد داشـته باشـد. بـدهی،  تأثیری که بدهکاری می

شـود کـه داری  موجب پدید آمدن نوع خاصی از روابط بین طلبکار و بـدهکار می
ابطۀ انسان تواند بر ر  شناختی است و طبعًا می شناختی و جامعه اثرات گوناگون روان
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با خداوند نیز تأثیر بگذارد و از آنجا که هدف از خلقت انسـان، عبودّیـت خداونـد 
تـرین اثـر منفـی و بیشـترین اثـر  ای مدیریت شود که کم بدهی باید به گونه ٧است،

و  ٨مثبت را بر عبودّیت خداوند داشته باشد. به عالوه، خداوند تنها رازق انسان است
نظر اول، به منزلۀ طلب رزق از غیر خدا اسـت. آیـا دیـن قرض کردن از دیگری در 

دهد و اگر پاسخ مثبت است، در چه شرایطی؟  مبین اسالم، اجازۀ قرض کردن را می
تر، دین جامع اسالم، چه الگویی برای مدیریت بدهی شخصی در  و در حالت کلی

 نظام اقتصادی خود دارد؟ 
ــادی اســت و یکــی از بــدهی در نظــام اقتصــادی غــرب، دارای اهمّیــت بســ یار زی

کارکردهای اصلی آن، تأمین مالی مخارج افراد است کـه خـود، موتـور محّرکـۀ اقتصـاد 
ترین نظریات اقتصـادی اسـت کـه  از مهم ٩آید. فرضیۀ سیکل زندگی غرب به شمار می

دهـد. در ذیـل، بـه صـورت  جایگاه بدهی را در زندگی یک فرد نوعی غربی نشـان می
 ازیم: پرد خالصه بدان می

بـر تغییـر موجـودی ثـروت خـانوار، کـه سـطح   این نظریه معتقد است که عـالوه
دهد، رفتار مصرفی و الگوی درآمد مردم در طول  مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار می

عمر نیز در چگونگی آن مؤثر است. جریان درآمـدی فـرد نـوعی، در ابتـدا و اواخـر 
اسـت، ولـی سـطح مصـرف در تمـام دوران عمر، کم و در دوران میانی عمر، بیشـتر 

کوشـد در  زندگی، یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فـرد نـوعی می
کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهـای دوران میـانی عمـر،  اوایل عمر با قرض

خواهـد مطلوبیـت  دارد. در حقیقـت، هـر فـرد می مصرف خود را در حد ثابتی نگـه 
های زندگی را، با در نظر گرفتن محـدودیت درآمـد در  از مصرف در کّل سالحاصل 

کّل عمرش بیشینه کند. بر اساس این نظریه، بدهکار شدن فرد نوعی در طول حیات، 
باشد. نمودار زیـر  پذیر از زندگی او می نا ویژه در سنین جوانی، یک بخش اجتناب به

 بیانگر نظریۀ سیکل مصرف است: 
                                                 

نَس ِإَالّ ِلیْعُبُدوِن ﴿. ٧  ). ۵۶اریات / (ذ ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجَنّ َواْإلِ
ِة اْلَمِتیُن ﴿. ٨ اُق ُذو اْلُقَوّ َزّ َه ُهَو الَرّ  ). ۵۸(ذاریات /  ﴾ِإَنّ الَلّ

9. life - cycle hypothesis. 
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  )۱۹۶۳(آندو و مودیلیانی، نظریه سیکل زندگی  .۱نمودار 

، نشان دهندۀ درآمـد فـرد نـوعی اسـت کـه معمـوًال در دوران تحصـیالت yمنحنی 
دانشــگاهی (دورۀ اول زنــدگی)، درآمــدی نــدارد و بــرای پرداخــت مخــارج تحصــیل و 

اش، مجبور به اسـتقراض اسـت (خـط  نواخت کردن مصرف در طول دوران زندگی یک
در نمودار). وی، با ورود به بازار کار در دورۀ دوم زنـدگی، نـه تنهـا دیـون افقی مصرف 
پردازد، بلکه مازاد آن را به دیگران قرض داده (دیگرانی که احتمـاًال در دورۀ  خود را می

اول زندگی خود قرار دارند) و برای دورۀ سوم زنـدگی خـود، یعنـی بازنشسـتگی ثـروت 
 . )۵۸۳، ۱۳۹۱(منکیو، اندوزد  می

افراد، هموار کـردن  - هرچند با نام متفاوت بهره - به دلیل عدم تحریم ربا در غرب
دهند، امـا یـک فـرد  مصرف در طول دورۀ زندگی خود را با گرفتن وام با بهره انجام می

مسلمان، قادر به انجام چنین کاری با گرفتن وام ربوی نیست و لذا، این کـار را بایـد بـا 
الحسنه یکی از انواع قرض مصـطلح  سنه انجام دهد. البته، قرضالح استفاده از وام قرض

است و دارای همان ابعاد حقوقی است. اما مراد از وام نیکو، ابعاد اخالقـی و اعتقـادی 
باشد که عبارت است از این که انسان، مقداری از مال حـالل خـود را بـا  خاص آن می

ل، در اختیـار بـرادر دینـی خـود نّیت خالصانه و بدون مّنت و برای مصرف در امور حال
گیرنـده در طـرف  نیـا، وام نیکـو را متضـّمن نیـاز وام . هادوی)۹۹، ۱۳۹۱(بیدار، قرار دهد 

مـازار و  (بـه نقـل از عربدانـد  دهنده به ثواب اخروی در طرف عرضـه می تقاضا و عالقۀ وام
 . )۱۵، ۱۳۸۵کیقبادی، 

آیـد کـه  الحسنه، این سؤال پیش می با تکیه بر تعریف آخر، یعنی تکیه بر بازار قرض
 اسالم برای مدیریت این بازار، چه ضوابط و چارچوب کّلی مقرر کرده است. 
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 . مروری بر مطالعات انجام شدهب

فقهـی و  -تـوان در دو دسـتۀ کلـی الحسـنه و بـدهی را، می مطالعات در زمینۀ قرض
 مالی جای داد.  - اقتصادی

تاب القرض، بـه تفصـیل احکـام دیـن و قـرض را فقها، معموًال در کتاب الدین و ک
دهند. به علت مشابهت عمدۀ این احکام با یکدیگر، بررسی خـود  مورد بررسی قرار می

یر الوسیلۀرا به کتاب  ، که شامل فتاوای ایشان در تمامی ابواب )۱۳۶۷(امام خمینی  تحر
مسـأله و  ۱۹کنیم. کتـاب الـدین، دارای  فقه به روش غیراستداللی اسـت، محـدود مـی

طور خالصه و تا آنجا که به مسألۀ تحقیق  مسأله است که به ۱۹کتاب القرض نیز، دارای 
صـورت  توان نحوۀ مدیریت بـدهی در آن را در پـنج بخـش، به حاضر مربوط است، می

 ذیل استخراج نمود: 
قرض گرفتن بدون احتیاج، مکروه اسـت و بـا . وظایف گیرندۀ وام قبل از گرفتن آن: ١

شود تا آنجا که برای حفظ جان یا آبرو، کراهـت  می     ایش نیاز، کراهت آن سبکافز 
 . ، کتاب قرض)۱(مسأله شود  آن از بین رفته و واجب می

ویژه  قـرض دادن بـه مـؤمن، بـه. وظایف مسلمین در برابر دادن قـرض بـه یکـدیگر: ٢
رط زیـادت در آن، ، امـا شـ، کتـاب قـرض)۲(مسـأله باشد  می     نیازمندان، مستحب مؤّکد

 . ، کتاب قرض)۹(مسأله یعنی ربا، جایز نیست 
در صورتی که بدهی حال باشد و فـرد دارای تمّکـن مـالی باشـد،  . وظایف بدهکار:٣

. هنگام رسـیدن وقـت دیـن و ، کتاب دین)۱(مسأله پرداخت آن واجب است و اّال خیر 
حتـی بـا فـروش یـا اجـارۀ  ای، وسـیله     مطالبۀ طلبکار، بر بدهکار واجب است به هر

امالک، در ادای آن سعی نماید، مگر آنچـه در گـذران زنـدگی بـدان نیـاز دارد، از 
، البته منزلی که بـیش از شـأن وی نباشـد ، کتاب دین)۱۰(مسأله جمله منزل و اثاث آن 

. هرچند ادای دین بر شخص تنگدسـت واجـب نیسـت، امـا در ، کتاب دین)۱۱(مسأله 
، کتـاب ۱۷(مسـأله انگاری در آن، معصـیت اسـت  بـر ادا، سـهلصورت داشتن قدرت 

(مسأله گیرنده، مقداری بیشتر از مقدار دین خود، ادا کند  . مستحب است قرضدین)
 . ، کتاب قرض)۱۱
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حتی قبل از برطـرف  - تواند هر زمان بخواهد طلبکار می . حقوق و وظایف طلبکار:٤
. بـا ایـن ، کتـاب قـرض)۷(مسـأله کنـد طلب خـود را مطالبـه  - گیرنده شدن نیاز قرض

وجود، مطالبه از بدهکار تنگدست و تحت فشار قرار دادن وی حـرام اسـت، بلکـه 
، ۱۶(مسـأله واجب است به وی تا زمان پیدا کردن توانـایی بـر ادای دیـن، مهلـت داد 

. همچنین، اگر بدهکار در زمان سررسید به دنبال ادای دیـن خـود باشـد، کتاب دیـن)
 . ، کتاب دین)۲(مسأله تواند از آن استنکاف کند  واجب است و طلبکار نمی گرفتن آن

دین سررسیددار با مردن مدیون، پیش از رسیدن سررسیدش، حـال  . احکام سررسید:٥
. تعجیل (جلو انداختن ، کتاب دین)۶(مسأله  شود ، اما با موت طلبکار حال نمی  شود می

، کتـاب ۸(مسـأله تراضی جایز است      از آن، بادار، در برابر کم کردن  مدت) دین مدت
عمـل بـه آن الزم      . اقوی آن است که شرط کردن مـدت در قـرض، صـحیح ودین)

 . ، کتاب قرض)۱۶(مسأله دهنده قبل از رسیدن سررسید، حّق مطالبه ندارد  است و قرض
مـالی در زمینـۀ مـدیریت بـدهی شخصـی در اسـالم، پیشـینۀ  - مطالعات اقتصادی

 شود.  ها اشاره می ندانی ندارد و لذا چندان زیاد نیست که ذیًال بدانچ
ــانی و هادوی ــا  کمیج ــه )۱۳۷۷(نی ــوان  در مطالع ــا عن ــاه «ای ب ــر جایگ ــدی ب درآم

الحسنه را ابزار مناسـب اسـالم  ، نهاد قرض»الحسنه در اسالم و اثرات اقتصادی آن قرض
سـازگار بـا اهـداف ایـن نظـام، یعنـی داننـد کـه  برای تحّقق نظام اقتصادی بدون ربا می

کاهش فاصلۀ طبقاتی و تحّقق عدالت اجتماعی است و مبتنی بر دو مشّخصۀ مهم است 
که عبارت است از داشتن انگیزۀ معنوی یا اخروی برای قـرض دهنـده و صـرف آن در 

 جهت رفع نیاز ضروری قرض گیرنده. 
الحسـنه و راهبردهـای توسـعۀ  قرض«در مطالعۀ خود با عنوان  )۱۳۸۱(نقیبی   حبیبیان
، با مقایسۀ مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسـعۀ اقتصـادی، رابطـۀ »اقتصادی

دهــد کــه بــین نهــاد  الحســنه و راهبردهــای مــذکور را بررســی نمــوده و نشــان می قرض
ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، هماهنگی  الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، به قرض
 ای وجود دارد.  ازگاری ویژهو س

 – الحسـنه، نگرشـی تفســیری قرض«ای بــا عنـوان  در مطالعـه )۱۳۸۳(حبیبیـان نقیبـی 
الحسـنه در قـرآن،  ال اثبات این مطلب اسـت کـه اگرچـه اصـطالح قرضببه دن» روایی
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الحسنۀ مصطلح ندارد، با این وجـود بـرای اثبـات صـّحت و مشـروعّیت  داللتی بر قرض
توان از عمومات و اطالقـات قرآنـی و نیـز، احادیـث بسـیاری کـه در  الحسنه، می قرض

الحسنه بـا  اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز، مقایسۀ قرض
 عقود دیگر آمده است، استفاده کرد. 

الحسـنه  اندیشۀ جایگاه قرض«، در مقالۀ خود با عنوان )۱۳۸۵(مازار و کیقبادی  عرب
، بـه ایـن ۱۳۸۲ - ۱۳۶۳، با بررسی آمارهای شبکۀ بانکی در دورۀ »کی ایراندر نظام بان
درصـد در ابتـدای  ۲۵الحسنه از  های قرض رسند که در این دوره، سهم سپرده نتیجه می

های انتهایی دوره کاهش یافته است و سهم تسهیالت  درصد در سال ۱۰دوره، به حدود 
درصد بوده است که شاید این  ۶ا در حدود الحسنه از کّل تسهیالت، تنه پرداختی قرض

 الحسنه دانست.  های قرض کاهش و سهم اندک را، بتوان ناشی از رونق صندوق
الحسـنۀ  های قرض حسـاب«ای بـا عنـوان  ، طـی مطالعـه)۱۳۹۳(نشین  موسویان و راه

الحســنه در نظــام  اختصاصــی، راهکــاری بهینــه بــرای هــدایت و مــدیریت منــابع قرض
، با توّسل به مطالعات انجام شده، ناکارآمدی نظام بانکداری بـدون »میبانکداری اسال

الحسنه را نشان داده و پیشنهاد تأسیس یک حساب  ربای فعلی، در مدیریت وجوه قرض
 دهند.  الحسنۀ اختصاصی یا خاص را می قرض

اعی بررسی مزایا و آثار اجتم«ای با عنوان  ، در مقاله)۱۳۹۵(نیا و عرب بافرانی  هادوی
الحسنۀ طراحی شده بـر  دهند که اوراق قرض ، نشان می»الحسنه و اقتصادی اوراق قرض

الحســنه، همــۀ مزایــا و آثــار اجتمــاعی و اقتصــادی آن را دارا اســت.  اســاس عقــد قرض
الحسـنه،  عالوه، از مزایـای دیگـری همچـون شـفافیت و همـاهنگی بـا ماهّیـت قرض به

هـای کـالن و عمـومی، قابلیـت انعطـاف،  ی پروژهاجتناب از ربا، فقرزدایی، تأمین مـال
المللـی پیـداکردن  قدرت نقدینگی، استفاده به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک، جنبۀ بین

 باشد.  الحسنه نیز برخوردار می قرض
ــوان )۱۳۹۶(پور و خلیلــی  مقــدم، جــانی ــۀ خــود تحــت عن ــازار «، در مقال الگــوی ب

، با محور قرار دادن الگوی بازار وجوه »آنالحسنه براساس تحلیل محتوای آیات قر  قرض
قابل استقراض در اقتصاد نئوکالسیک و بررسی محتوای آیات قرآن و با توجه به حرمت 

رسـند کـه اسـالم بـه دنبـال جـایگزین سـاختن متغّیـر  ربا در اسـالم، بـه ایـن نتیجـه می
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هـای معنـوی  نگیزههای معنوی، به جای متغّیر ربا در این بازار است و با افـزایش ا انگیزه
در جامعه، احتمال به تعادل رسیدن این بـازار بیشـتر شـده و لـذا، نیـاز بـه قـرض ربـوی 

 یابد.  کاهش می
با وجود اهمّیت آثار فقهی، اما روش فقها، بررسی مسائل و استخراج احکام از منابع 

رای آنها، به روش جزءنگری است و این که آیا یک نظـام مـالی یـا زیرنظـامی از آن، دا
تـوان کـارایی آن را افـزایش داد، مـّد نظـر نیسـت.  هایی است یـا چگونـه می چه ویژگی

توصیفی بوده و تنهـا مقـدم و  - مطالعات اقتصادی انجام شده نیز، دارای روش تحلیلی
اند کـه آن نیـز اوًال، بـا اسـتفاده از  ، از روش تحلیل محتوا استفاده نموده)۱۳۹۶(دیگران 

برای استخراج یک الگوی اقتصادی، یعنی بازار وجوه قـرض الحسـنه آیات قرآن و ثانیًا 
بوده است. مطالعۀ حاضر از این جنبه متفاوت است که اوًال رویکرد کامًال روایی داشته 

منـدی  کند و ثانیًا به دنبـال اسـتخراج نظام و روایات یک باب را در کنار هم بررسی می
 نهاد مدیریت بدهی است. 

 رای مدیریت زندگی. الگوی اسالم بج
اسالم به عنوان دینی که برای ادارۀ زندگی، از توّلـد تـا پـس از مـرگ تشـریع شـده، 

توان در سـه دسـتۀ  های فراوانی است که بخش عمدۀ آنها را می دارای تعلیمات و آموزه
 عقاید، اخالق و احکام جای داد: 

مسلمان، باید آنهـا را  های اعتقادی به معنای معارفی است که یک یا آموزه الف. عقاید
ها معتقد باشد، اگرچـه عمـدۀ ایـن معـارف را توحیـد، صـفات ذات  شناخته و بدان

تـوان پـاداش و عقـاب اعمـال  شـمارند، امـا می باری تعالی، نبّوت عاّمه و خاّصه می
ها،  شود، اما اعتقاد بدان مختلف را نیز بدان افزود، که اگرچه از آنها بازخواست نمی

تار انسان تأثیرگذار است و بدین دلیل نیز، منـابع دینـی شـامل قـرآن و بالشک در رف
 اند.  روایات بدان پرداخته

معنای صورت باطنی و ناپیدای انسان است که  جمع ُخُلق یا ُخْلق به ب. بخش اخالق:
ای نفسـانی اسـت کـه  شود. ُخلق در اصطالح، ملکه سرشت و سیرت نیز نامیده می

شـود  کردن، از انسـان صـادر می سهولت و بدون نیاز به فکر به اقتضای آن، فعلی به
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های اخالقـی، یعنـی مسـائل و دسـتورهایی کـه  آموزه«. به بیان دیگر )۱۳۸۲(جوادی، 
های معنـوی اسـت، از  دربارۀ چگونه بودن انسان از نظر صـفات روحـی و خصـلت

و  قبیل: عدالت، تقوا، شجاعت، عّفت، حکمت، استقامت، وفـا، صـداقت، امانـت
 . )۵۷، ۱۳۸۵(مطهری، » غیره

احکام عبارت است از قوانین و مقرراتی که یـک دیـن بـرای پیـروان  ج. بخش احکام:
کند تا وظیفۀ عملی آنها را مشخص کند از قبیل نماز، روزه، خمـس،  خود وضع می
 اجاره و غیره. 

علم کالم، متصّدی بخش عقاید است، علم اخـالق، متصـّدی بخـش دوم و علـم 
 متکّفل بخش سوم است. فقه، 

هـا در سراسـر زنـدگی انسـان مسـلمان، از  با توجه به جامعیت دین اسالم، این آموزه
جمله حیات اقتصادی وی و ابعاد مختلف آن، شامل مدیریت مالی نیـز جـاری اسـت. 

. ثواب قرض، هجـده برابـر ۱مثًال در زمینۀ قرض، اگر سه آموزۀ زیر را در نظر بگیریم: 
جویی با  . با بزرگواری به دنبال گرفتن طلب خود باشید، نه با ستیزه۲ت؛ ثواب صدقه اس

. به دنبال گرفتن زیادتی در قرض نباشید (حرمـت ربـا)؛ ایـن سـه آمـوزه بـه ۳بدهکار؛ 
 شوند.  ترتیب، اعتقادی، اخالقی و احکامی (رفتاری) محسوب می

های هر روایت را  گیری روایات را نیز مشخص کرده و آموزه لذا مقالۀ حاضر، جهت
 نماید.  به تفکیک اعتقادی، اخالقی و رفتاری استخراج می

 . روش تحقیق و جامعه آمارید
های مناسـب بـرای تحلیـل دسـتۀ روایـات، روش تحلیـل محتـوا  یکی از جمله روش

بر مبنای  ١٠»تحلیل محتوای مضمونی«باشد که پس از مطالعۀ انواع این روش، گونۀ  می
کیـد بـر  و به» جمالت«واحد  اصـلی و » کلیـد واژگـان«صورت کّمی و کیفی و با تأ

گیری  فرعی انتخاب شد. کلید واژگان، موضوع اصلی، مرحلۀ مدیریت بـدهی، جهـت
روایت و نقاط تمرکز هر کدام از روایات بر این اسـاس، اسـتخراج و در جـداول تحلیـل 

 شود.  محتوا تنظیم می

                                                 
10. Thematic Content Analysis. 
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ر جـداول تحلیـل محتـوا درج شـده و تر، ابتدا متن اصلی حدیث د به صورت جزئی
شود تـا از ایـن طریـق، موضـوع یـا موضـوعات  واژگان کلیدی هر روایت، استخراج می
شود که عبـارت اسـت از  گیری روایت تعیین می اصلی آن استخراج شود. سپس، جهت

های روایت در مرحلۀ مدیریت بـدهی،  اعتقادی، اخالقی یا احکامی. پس از آن، آموزه
ود که توضیح آن به شرح ذیل است. به طور کلی، قبل از انعقاد عقد قرض، ش تعیین می

فرد، یا متقاضی وام و دریافت قرض است یا به دنبال دادن وام به دیگران است. پـس از 
انعقاد عقد قرض نیز، بدهکار به دنبال بازپرداخت بدهی و طلبکار به دنبال وصول طلب 

 شود.  وایت تعیین میخود است. در نهایت، نقطۀ تمرکز هر ر 
پس از تکمیل جدول تحلیل محتوا، نوبت بـه اسـتخراج اطالعـات آمـاری در ابعـاد 

گیری، و مرحلـۀ مـدیریت بـدهی در قالـب نمـودار و  کلیدواژگان، موضوعات، جهـت
رسد و در نهایت، این اطالعات برای پاسخ به مسألۀ تحقیـق، مـورد ارزیـابی  جداول می

 وند. ش قرار گرفته و تبیین می
 دهند.  را نشان می  در حقیقت این امور، روش تحقیق و عملکرد محّققان در این پژوهش

 جامعۀ آماری
کتـاب  ۲۳جامعۀ آماری تحقیـق حاضـر، کّلیـۀ روایـات ابـواب دیـن و قـرض جلـد 

نوشـته شـده  )۱۳۸۶(باشد که زیر نظـر آیـت الّلـه بروجـردی  شیعه می االحادیث  جامع
یعهکامـل  است. این کتاب، با نام ، توسـط جامع أحادیـث الشـیعة فـی أحکـام الشـر

جلـد بـه زبـان  ۳۱اسماعیل معزی مالیری و با ابتکار و نظارت آیت اللـه بروجـردی در 
عربی تألیف شده و حاوی احادیث فقهی است که احادیث کتـب اربعـه را نیـز، در بـر 

منـابع فقـه سـی، گیرد و لذا جامع نامیده شده است. ترجمۀ این کتاب بـه زبـان فار  می
نام دارد. آنچه باعث شد تنها به روایات این کتـاب اکتفـا شـود، همـان جامعیـت  شیعه

، دربردارنـدۀ همـه روایـات فقهـی شـیعه اسـت و جامع االحادیثکتاب است، چراکه 
 های آن است.  بندی و نظم خاص، از ویژگی تلفیق اسناد، متون، رتبه
تـا شـماره  ۱۰۸۶ایت است که از شـماره رو  ۲۴۲های دین و قرض،  کّل روایات باب

شود. با حذف روایات غیر مرتبط با مدیریت بدهی (همچـون مجـوز  را شامل می ۱۳۲۷
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روایت مـورد تحلیـل  ۱۹۷پس دادن نان کوچک به جای نان بزرگ قرض گرفته شده)، 
 محتوای مضمونی قرار گرفت. 

 ، به نمایش در آمده است. ، بخشی از جدول تحلیل محتوا به عنوان نمونۀ کار۱در جدول 

 . نمونۀ جدول تحلیل محتوای مضمونی روایات بدهی۱جدول 

یت
روا

ارۀ 
شم

 

 کلید واژگان متن حدیث
موضوع 
 اصلی

مرحلۀ 
مدیریت

جهت 
 گیری

نقاط تمرکز

ـــــد؛ ۱۰۸۶ ـــــدهکاری بپرهیزی از ب
 چراکه آن ننگ دین است. 

ــــن، ــــگ دی نن
 پرهیز از بدهی

ــــــــۀ نتیج
 بدهکاری

دریافــت
 قرض

بــــدهکاری،ادیاعتق
موجب ننگ

 دین است. 

ــرم۱۱۰۷ ــامبر اک ــه پی ــامی ک هنگ
اش نزد یکـی رحلت فرمود، زره

ـــل ـــه در مقاب ـــان مدین از یهودی
ــوگرم ۶۰ - بیســت صــاع - کیل

اش جو که بـرای نفقـۀ خـانواده
 قرض کرده بود، رهن بود. 

گــرفتن قــرض/
 وثیقۀ بدهی 

جـــــــــواز
ــــــرض/ ق
گذاشـــــتن
وثیقه بـرای

 بدهی

دریافــت
ض/قــر 

پرداخت 
قــــرض

احکام/ 
 احکام 

جواز گـرفتن
ــــا ــــرض ب ق
گذاشــــــتن

 وثیقه

دربارۀ مهلت از امام صادق۱۱۲۲
خواستن از طلبکار سؤال شد.

بــه بــدهکاِر«فرمــود:  امــام
خواهـد امـروز پولداری که می

ـــت داده ـــد، مهل ـــردا کن و ف
شود، ولی بـدهکاری کـه نمی
خواهد مالش را خرد کنـد می

مقدار ایـن کـار و بفروشد، به
 ». شود به او مهلت داده می

بدهکار توانگر/
ــدهی تســویف ب
ـــــــدهکار)/ (ب
ــدبیر پرداخــت ت

 بدهی

ــــــت اهمی
پرداخـــــت
ــــــدهی/ ب
چـــــــــاره
اندیشــــــی
ـــــــــرای ب
پرداخـــــت

 بدهی

ـــول  وص
طلــب/

ـــول  وص
طلـــب

احکام/ 
 احکام 

ـــواز ـــدم ج ع
ــــه ــــت ب مهل
بدهکاِر پولدار
/ دادن مهلــت
ـــدهکار ـــه ب ب
برای تدبیر مال

به منظـور خود
پرداخــــــــت

 بدهی
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بـه«ابراهیم بن عثمان گویـد: ۱۲۳۰
گفـتم: مـن از امام صـادق

ـــداری درهـــم ـــی مق شخص
اش در برابــر طلبکــارم و خانــه

ـــت. ـــن اس ـــروی م آن، در ِگ
خواهم آن را بفروشم. امام می

کـه او فرمود: پناه بر خدا، از این
را از زیر سـقفی کـه بـر سـرش

  »سایه افکنده، بیرون کنی!

وصــول طلــب /
ــدهی / ــۀ ب وثیق
استعاذه/ فروش
ـــز، ـــزل، کنی من
مزرعــــه بــــرای
 پرداخت بدهی

رفتـــار بــــا
بــــــدهکار
 تنگدست

ـــول  وص
 طلب

ـــام  احک
اعتقادی/

عــدم جــواز
فــروش خانــه
ـــــــــــرای ب
پرداخــــــت

 بدهی

 منبع: مطالعۀ حاضر
 نتایج تحلیل روایات . ه

 با تحلیل محتوای مضمونی روایات نتایج ذیل به دست آمد. 
 کلید واژگان. ۱

کلمـه اسـتخراج شـد کـه بیشـترین تکـرار،  ۶۰با کدگذاری واژگان کلیدی، حدود 
اند. نمودار  بار) و بعضی نیز تنها دارای یک بار تکرار بوده ۴۵مربوط به پرداخت بدهی (

 بار تکرار و بیشتر است.  ۱۰مربوط به واژگان کلیدی دارای  ۱
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 تکرار و بیشتربار  ١٠گان کلیدی دارای ژ. وا١نمودار 
واژۀ کلیـدی اول، یعنـی پرداخـت بـدهی،  ۴دهـد،  همان گونه که نمودار نشان می

 ت، مربوط به طرف گیرندۀ وام است. گرفتن قرض، بدهکار تنگدست و بدهی میِّ 

 . موضوعات اصلی روایات۲
بـار تکـرار و  ۵موضـوع اصـلی، یعنـی موضـوع دارای  ۱۲با کدگذاری موضوعات، 

شـود، بیشـترین تکـرار  مشـاهده می ۲شد که مطـابق آنچـه در نمـودار بیشتر، استخراج 
 بار) بوده است.  ۳۹مربوط به موضوع رفتار با بدهکار تنگدست (

 

 
 بار و بیشتر تکرار ٥. فراوانی موضوعات اصلی دارای ٢نمودار 

 . ابعاد مدیریت بدهی۳
کـه در  گونـه بعـد شناسـایی شـد کـه همان ۶با کدگذاری ابعـاد مـدیریت بـدهی، 

باشد کـه  شود، بیشترین تکرار مربوط به ُبعد بازپرداخت بدهی می مشاهده می ۳ نمودار
 ُبعد اصلی در مدیریت بدهی وجود دارد.  ۴باشد و لذا،  دو مورد آن کم تکرار می
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 . فراوانی ابعاد مختلف مدیریت بدهی٣نمودار 

 ها) گیری روایات (سهم آموزه . جهت۴

آموزه،  ۴۲/۱آموزه استخراج شد که به معنای وجود  ۲۸۰ات، با تحلیل محتوای روای
های اعتقادی، اخالقی و احکامی به ترتیب  به ازای هر روایت است. تعداد و سهم آموزه

درصـد را  ۴۹و  ۲۰، ۳۱آموزه است که به ترتیب، سهمی برابر بـا  ۱۳۷و  ۵۶، ۸۷برابر با 
 ه را به تصویر کشیده است. درصد هر آموز  ۴اند. نمودار  به خود اختصاص داده

 
 های اعتقادی، اخالقی و احکام در مدیریت بدهی . سهم آموزه٤نمودار 

ها، احکامی است کـه  دهد، در حدود نیمی از آموزه گونه که نمودار نشان می همان
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بینی است و در عین حال، نشان دهندۀ اهمیـت  با توجه به فقهی بودن کتاب، قابل پیش
هـا اخالقـی  درصـد آموزه ۲۰جامعه در اسالم است. هم چنین، تنها احکام در مدیریت 

 است. 

 گیری مدیریت بدهی در روایات . جهت۵
گونه که گفته شد، چهار ُبعد اصلی در مدیریت بدهی وجود دارد. قبـل از رد  همان

و بدل شدن قـرض، دو طـرف متقاضـی وام و عرضـه کننـدۀ وام وجـود دارد و پـس از 
ۀ وام بایستی به دنبال بازپرداخت بدهی و دهندۀ وام، باید به دنبـال پرداخت وام، گیرند

گیری روایات به معنای نوع آمـوزه (اعتقـادی،  وصول طلب خود باشد. همچنین، جهت
هـای ذیـل هـر مرحلـه و سـپس،  اخالقی و احکام) است. در این بخش، در ابتدا آموزه

 شود.  ان میها در قالب نمودار سهم بی سهم هر کدام در کل آموزه

هــای روایــات بــرای گیرنــدۀ وام در زمــان گــرفتن وام  . آموزه۲جــدول 
 الحسنه قرض

نوع 
آموزه

 نتیجه مصادیق

عواقب بدهی: موجب ننگ دین؛ پرداخت در دنیا یا آخرت؛ اعتقادی
بالی بزرگ؛ برابری با کفـر؛ خـواری خداونـد؛ لـزوم داشـتن 

 اراده بر پرداخت بدهی. 

ــــــز از  پرهی
 بدهی

عواقب بدهی: رنج و اندوه؛ خواری؛ گرفتاری نفـس؛ پیـری قیاخال
 خوابی.  چهره؛ سرگردانی ذهن؛ بی

 توان قرض نمود.  برای حفظ آبرو می

ــــــز از  پرهی
 بدهی

در شرایط خاص  جواز قرض گرفتن طبق سیرۀ معصومین احکام
 (حفظ جان، حفظ دین، حفظ آبرو و...) 

موارد انـدک 
مجــاز بــودن 
گرفتن قرض
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دهـد، عمـدۀ روایـات در مرحلـۀ گـرفتن وام، دارای  نشان می ۲ونه که جدول آن گ
های اعتقادی و اخالقی هستند که در مجموع، ناظر به کراهت گرفتن وام هستند.  آموزه

پردازد که طبق شرایطی (حفظ جـان،  گیری احکامی به روایاتی می در عین حال، جهت
 دهند.  را میدین و آبرو در حّد ضرورت) اجازۀ گرفتن وام 

  های روایات برای زمان دادن وام قرض . آموزه۳جدول 
 مـصـادیـقنوع آموزه
الحســنه؛  برابــری بـرای قرض ۱۸الحسـنه؛ ثـواب  پـاداش صـدقه بــرای قرضاعتقادی

پاداش زکات برای قرض و پاداش نمـاز بـا فرشـتگان بـرای قـرض دهنـده؛ 
هـای رضـوی و طـور  کوه پاداشی به اندازۀ وزن کوه احد (و حـرا و ثبیـر) و

الحسنه؛ تحـریم بهشـت در صـورت وام نـدادن  سینا در برابر هر درهم قرض
به مسلمان نیازمند؛ عدم استجابت دعای طلبکـار در صـورت عـدم گـرفتن 

نه و وثیقه یا نوشتن قرض و سپس دعا برای وصول طلـب خـود؛ پرداخـت بیّ 
بـه بـدهکار قرض موجب نورانی شدن قلـب؛ عفـو الهـی بـرای وام دهنـده 

 تنگدست. 

تر بــودن  لــزوم قبــول تعّهــد انســان مــؤمن بــه بازپرداخــت قــرض؛ محبــوب اخالقی
 الحسنه از صدقه. قرض

گرفتن بّینه و وثیقه؛ نوشتن قرض یا اعتماد به مسـلمان امـین؛ جـواز پـذیرش  احکام
منافع دیگر بدهکار توسط طلبکار، بدون اشتراط آن در ضمن عقـد قـرض؛ 

 زایش بدهی در ازای افزایش مدت؛ پرهیز از ربا.جایز نبودن اف

همچنان که از جدول فوق آشکار است، اسالم برای برانگیختن افراد به دادن وام یه 
برابری، نورانی  ۱۸کند و سود معنوی (ثواب  های اعتقادی استفاده می یکدیگر، از آموزه

 کند.  شدن قلب، عفو الهی و... ) را جایگزین سود ربوی می
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 های روایات برای زمان بازپرداخت بدهی . آموزه۴ول جد

 مـصـادیـقنوع آموزه
همراهی خداوند و یاری فرشتگان با بـدهکاری کـه قصـد پرداخـت بـدهی اعتقادی

خــود را دارد؛ برخــورداری وی از محبــت معصــوم؛ نترســیدن از تنگدســتی 
برای پرداخـت بـدهی و اتکـال بـه قـدرت الهـی؛ شـهادت، هـر گنـاهی را 

جز بدهی را؛ تأخیر تـوانگر در پرداخـت بـدهی، ظلـم و گنـاه  پوشاند به می
های زمین و ماهیان دریـا بـر بـدهکاری کـه طلبکـارش  است؛ درود جنبنده

راضی و خشنود از نزدش باز گردد؛ لزوم مهاجرت شـخص بـدهکاری کـه 
در شهر خود کسب و کار و در آمدی ندارد، به منظور جستجوی مـالی بـه 

اش؛ کفالـت پیـامبر (در زمـان حیـات و ممـات) بـر  ت بـدهیمنظور پرداخ
ت بدهکار تنگدست؛ خواندن دعا، نماز، قرآن و اسـتغفار پرداخت بدهی میّ 

 برای ادای قرض؛ تضمین اجابت دعا برای پرداخت بدهی توسط خداوند.

خلقی با طلبکار، تصمیم بدهکار بر یـافتن طلبکـار یـا وراث وی؛ در  خوش اخالقی
ن، گرفتن کفیل بدهی در صورت تنگدستی بدهکار محتضـر؛ صورت امکا

تــر بــدون اشــتراط؛  اســتحباب پرداخــت بــدهی بــه مقــدار بیشــتر و مرغــوب
 استحباب پرداخت بدهی پدر و مادر.

وظیفۀ فرزندان در ادای دیون والدین، تسویۀ بدهی مّیت قبل از تقسیم ارث؛  احکام
ادت بدهکار توانگر؛ وجـوب ندادن مهلت به بدهکار توانگر؛ عدم قبول شه

اش؛ حال شـدن تمـام دیـون و مطالبـات  پرداخت بدهی مقتول مفلس از دیه
مّیت با مرگ او؛ عـدم جـواز فـروش خانـه، مزرعـه و کنیـز بـرای پرداخـت 

 بدهی؛ جواز معاملۀ کاال با دین. 

هـا،  دهـد، بیشـترین حجـم آموزه چنان که گفته شد و جدول فوق نیـز نشـان می هم
ه بازپرداخت بدهی توسط بدهکار است و این، نشان دهندۀ اهمیتی اسـت کـه مربوط ب
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طوری کـه تمـام حـاالتی کـه ممکـن اسـت  اسالم برای حقوق طلبکار قائل اسـت، بـه
مانند مرگ، قتل، شهادت، افالس، نداشتن کسب و کار در  - بدهکار با آن روبرو شود

 ده شده است. بینی شده و برای آن، راهکار اندیشی پیش – وطن و...

 های روایات برای زمان وصول طلب . آموزه۵جدول 
 مـصـادیـقنوع آموزه
سـان  پاداش صدقه بر صبر در تأخیر وصول بدهی؛ عبور طلبکار از صراط بهاعتقادی

برق جهندۀ درخشان در صورت نرمش در مطالبـۀ طلـب پـس از سررسـید؛ 
رخـورداری گذاشتن طلب خود به حساب زکات در صورت عدم وصـول؛ ب

از سایۀ الهی در قیامـت در صـورت دادن مهلـت بـه بـدهکار تنگدسـت یـا 
ای نـورانی بـا  بخشش کل یا قسمتی از بدهی وی؛ برانگیخته شدن با چهـره

ای از نور بـرای مهلـت دهنـده بـه بـدهکار  لباسی از نور و نشسته بر کرسی
فو تنگدست؛ خداوند، فرصت دادن به بدهکار تنگدست را دوست دارد؛ ع

الهی برای فرصت دهنده به بدهکار تنگدست؛ ثواب ده برابری در صـورت 
 بخشیدن بدهی مّیت

 گرفتن با بزرگواری و کرامت نه با ناسزا اخالقی

عدم مهلت به بدهکاِر پولدار؛ مهلت به بدهکار برای تدبیر مال خـود بـه منظـور  احکام
ه در پرداخـت بـدهی؛ پرداخت بدهی؛ تأدیب بدهکار توانگر امروز و فردا کننـد

کنـد؛ جـایز نبـودن  تأخیر بدهکار توانگر، ریختن آبرو و مجازات او را حالل می
در تنگنا قرار دادن بدهکار ناتوان؛ توقیف اموال بدهکار توانگر در صورت عـدم 
پرداخت؛ پرداخت بدهی تنگدست از سهم غارمین؛ کراهت تحت فشار شـدید 

ر بیت الّلـه الحـرام؛ جـواز نقـد کـردن گذاشتن بدهکار؛ کراهت مطالبه طلب د
بدهی با کاهش مقدار آن؛ جواز نقد کردن بخشـی از بـدهی بـا افـزایش مـّدت 

 بقیه؛ تقسیم طلب مشترک وصول شده بین شرکا. 
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های اعتقادی و احکامی زیادی بـرای  دهد، آموزه آن چنان که جدول فوق نشان می
متفـاوتی اسـت کـه اسـالم بـرای وصول طلب وجود دارد که نشان دهنـدۀ راهکارهـای 

دستیابی طلبکار به حّق خود، در عین عدم اجحاف به بدهکار اندیشیده است. البته در 
صورتی که بدهکار توانگر باشد و در بازپرداخت بدهی خود، امروز و فردا کنـد، بـرای 

 وی مجازات هم پیش بینی شده است. 
یـن چهـار مرحلـۀ اصـلی مـدیریت هـا در ا ، سهم هر کدام از این آموزه۵در نمودار 

 بدهی، در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است. 

 
های اعتقادی، اخالقی و احکامی در چهار مرحلۀ  . مقایسۀ سهم آموزه٥نمودار 

 بدهی اصلی مدیریت
های اعتقادی، مربوط به  دهد، بیشترین سهم آموزه نشان می ۵همان گونه که نمودار 

های اخالقی، مربوط به گرفتن وام و بیشترین سهم  رین سهم آموزهمرحلۀ دادن وام، بیشت
 های احکامی، مربوط به مراحل وصول طلب و بازپرداخت بدهی است.  آموزه
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 . الگوی اسالم برای مدیریت بدهیو
نه صدقه ، زیرا در  ،هستند همواره در افراد، گروهی هستند که نیازمند گرفتن قرض 

بینی، روبرو  نوار هستند (مثًال با یک مخارج غیر قابل پیشزمانی دچار کسری بودجۀ خا
شوند)، اما با درآمدهای آتی خود، امید پرداخـت ایـن کسـری را دارنـد. ایـن افـراد،  می
اند  نیست از قرض ربوی استفاده کنند، زیرا از مال خود، بهرۀ مالی به دست نیاورده روا

ف دیگر، آن قدر هم فقیـر نیسـتند کـه که وام گیرنده را نیز در آن شریک کنند. از طر 
بخواهند از صدقه استفاده کنند، لذا نظام مالی اسالم با تحریم کردن ربا، باید به دنبـال 
ــازار وجــوه استقراضــی باشــد کــه همــان نهــاد  ــرای ایجــاد ب راهکارهــای جــایگزینی ب

 . )۱۳۸۸نیا،  (محققالحسنه است  قرض
که با حـذف ربـا، تقاضـا بـرای ایـن  مشکل دیگر، از ناحیۀ تقاضای وجوه آن است

وجوه باال رفته و حتی افراد غیر نیازمند هم ممکـن اسـت متقاضـی آن شـوند. راهکـار 
ویژه اخالقـی، بـرای حضـور افـراد صـرفًا نیازمنـد در  ها به اسالم، استفاده از انواع آموزه

ز جملـه اند ا طرف تقاضای این بازار است. روایات، عواقب زیادی برای بدهی برشمرده
موجب ننگ دین، پرداخت در دنیا یا آخرت (پرداخـت قطعـی بـدهی)، بـالی بـزرگ، 
برابری با کفر و خواری خداوند. با این وجود، اسالم اجازۀ گرفتن قرض را در مـواردی 
همچون حفظ جان (برای سد جوع)، آبرو و دین (مثًال بـه جـای آوردن حـج و ازدواج) 

 داده است. 
ا، افراد باید بدون انگیزۀ کسب سود، به دیگـران قـرض دهنـد. با توجه به حرمت رب

، نقـاط تمرکـز موضـوع ۶های معنوی است. در نمودار  راهکار اسالم، استفاده از انگیزه
 پاداش پرداخت قرض ذکر شده است. 
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 . نقاط تمرکز پاداش پرداخت قرض٦نمودار 
اش محّقـق  شـده بینـی در عین حال ممکن است، بدهکار به هر دلیـل، درآمـد پیش

نشده و نتواند از عهدۀ بدهی خود برآید. این چنین بدهکاری، تنگدست بوده و اسـالم 
بهره شود و حتی اگر مالی مانند منزل یا مزرعه وثیقه  دهد از حیات طبیعی بی اجازه نمی

توان آنها را از وی سـلب کـرد و بایـد بـدهی وی، از سـهم غـارمین  گذاشته باشد، نمی
 نقاط تمرکز بدهکار تنگدست، آمده است.  ۷در نمودار  پرداخت شود.

 . نقاط تمرکز موضوع رفتار با بدهکار تنگدست ٧نمودار 
دهد، راهکارهای مختلف مادی و معنـوی بـرای  گونه که نمودار باال نشان می همان

بینی شده است. در صورتی که بدهکار  استیفای حق طلبکار از بدهکار تنگدست، پیش
د و در پرداخت بدهی خود تعلل کند، راهکارهای فوق الذکر جوابگو نبوده توانگر باش

 ذکر شده است.  ۸شود که در نمودار  و از راهکارهای متفاوتی استفاده می
در طرف عرضه، وجوه استقراضی مسلمین، الگوی ویژۀ توزیع درآمـد بـین مخـارج 

ی، مالیـات مـذهبی مصرفی خود را دارند و درآمد خـود را بـین مصـرف، مالیـات دولتـ
طور عمده شامل صـدقه و  گذاری و انفاق (به انداز، سرمایه (خمس، زکات و... )، پس

الحسنه کمتر باشد، افـراد،  کنند. هر چه ریسک بازگشت قرض الحسنه) تقسیم می قرض
بینیم  دهند، لذاست کـه مـی انداز خود را به این امر اختصاص می درصد بیشتری از پس

کیـد بـر احکـام اسالم برای رسید ن طلبکـار بـه حـّق خـود، راهکارهـای متنـوعی بـا تأ
ها، در اکثر موارد، حّق طلبکار ضـایع نخواهـد  اندیشیده است که در صورت عمل بدان

 شد. 
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 . نقاط تمرکز رفتار با بدهکار توانگر ٨نمودار 

 گیری نتیجه
دهنـده وجـود  های مادی بـرای قرض در نظام مالی اسالم به دلیل تحریم ربا، انگیزه

نخواهد داشت و در عین حال، افراد غیر نیازمنـد هـم بـرای اسـتفاده از وام بـدون بهـره 
گذاری،  الحسنه) و اسـتفاده از آن بـرای مصـارف غیـر ضـروری و حتـی سـرمایه (قرض

شوند. هدف مطالعـۀ حاضـر، اسـتخراج الگـوی مـدیریت بـدهی در اسـالم  تشویق می
انـد. بـرای ایـن کـار،  پیشنهاد کرده معصومین براساس روایات و راه حلی است که

، مورد تحلیل محتوای جامع احادیث شیعهکتاب شریف  ۲۳روایت مرتبط از جلد  ۱۹۷
مضمونی قرار گرفت. نتائج، گویای وجود یک الگوی منسجم و مفّصل برای مدیریت 

ه های اعتقادی، اخالقی و رفتـاری (احکـام) اسـت کـ بازار بدهی و قرض، شامل آموزه
اگر به صورت سبک زندگی درآمده و در زندگی افراد نهادینه شود، هم نیازهـای مـاّدی 



   

ش
ژوه

پ
مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 
ها

 
ار 
/ به

١٣
٩٧

 
رة 

شما
 /

١١
٦

۴۰ 

شـود، کـه ذیـًال  دهنـدگان بـرآورده می گیرنده برطرف شده و هم نیازهای معنوی وام وام
 شود:  طور خالصه بدان اشاره می به
ت، بـا گیرنده: از قرض گرفتن در روایا ایجاد کراهت نسبت به گرفتن قرض در قرض -

تعابیری همچون ننگ دین، خواری روز، خواری الهی، معادل کفر، اندوه شب و... 
یاد شده است و البته در مواردی هم مانند ازدواج، حج یـا نداشـتن خرجـی، مجـّوز 
گرفتن قرض صادر شده است. در ایـن صـورت، تنهـا نیازمنـدان واقعـی بـه سـمت 

 کنند.  الحسنه تمایل پیدا می استفاده از قرض
های مادی، اسـالم بـا پیشـنهاد منـافع  تشویق مسلمین به دادن وام: به دلیل نبود انگیزه -

معنوی همچون ثواب نماز با فرشتگان، پاداش بیشتر نسبت به صدقه، پاداش زکـات 
 مال و... به تشویق دادن وام به دیگران پرداخته است. 

که کلید تشویق دیگران به در الگوی اسالمی مدیریت بدهی، به این نکته توجه شده  -
دادن قرض و در نتیجه، کلید موّفقیت این الگو، پرداخت بدهی است. این موضوع، 
از کلید واژگان استخراجی از روایات نیز پیدا است، چنان کـه کلیـد واژۀ پرداخـت 

بار تکرار)، پرتکرارترین است. در عین حال، راهکارهای متنـوعی بـرای  ۴۵بدهی (
ده شده است که در صورت اجرا، یقینـًا طلبکـار بـه حـّق خـود وصول طلب اندیشی

ها برای پرداخـت بـدهی بـدهکار تنگدسـت تـا دادن مجـّوز  رسد، مثًال انواع راه می
 مجازات و ریختن آبروی بدهکار توانگر مماطل و توقیف مال وی. 

بدهکار اگر ناتوان شد، راهکارهای مختلف اجتماعی (همچون برعهده گرفتن بدهی  -
توسط دوستان، فرزند) و اعتقادی (خواندن دعا، نماز و قرآن) بـرای بازپرداخـت آن 

 شود.  بینی شده که موجب تقویت سرمایۀ اجتماعی و دینداری افراد می پیش
برد و از آنجـا کـه  اسالم برای مدیریت قرض از ابعاد مختلف وجودی انسان بهره می -

ار است، تمام این سه ساحت را درگیـر انسان دارای سه ساحت اندیشه، اخالق و رفت
کند، برخالف الگوی غربی که تا حّد زیادی رفتاری است. بـدین ترتیـب، هـم  می

آبادانی دنیای نیازمندان وام را در نظر دارد و هم آبادی آخرِت دهنـدگان وام را، لـذا 
توجه  های ماّدی و معنوی را در هم تنیده و دنیا و آخرت را، در کنار هم مورد انگیزه
 دهد.  قرار می
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هـای معنـوی و اخالقـی و  برای موّفقیت مدیریت قرض در جامعه، الزم اسـت انگیزه -
ویژه، الزم  های فقهی و حقوقی، هم زمان با هم مورد مالحظه قـرار گیرنـد. بـه نظام

دهـی و دریافـت وام  هـای وام ای بـه مهارت است نظام تعلیم و تربیـت، توجـه ویـژه
ژه سوء استفادۀ افراد از اعتماد یکدیگر، که در نتیجۀ عدم توجه به داشته باشد؛ به وی

آیـد و  راهکارهای حقوقی اسالمی (نوشتن قرض، گرفتن شـاهد و وثیقـه) پدیـد می
 شود.  موجب کاهش رشد اقتصادی می

هـای  تـوان نـوعی آزمـون اسـتفاده از روش نکتۀ مهم آخر آن که، این پژوهش را می
ی دانسـت. روش تحلیـل محتـوا، بـه دلیـل خـالی بـودن از کیفی در مطالعـات اقتصـاد

های تحلیـل کیفـی اسـت و تنهـا فـرض آن،  ترین روش های فلسفی، از ساده فرض پیش
معادل دانستن تکرار واژگان با اهمّیت موضوع است، یعنی واژگان دارای تکـرار بیشـتر، 

الذکر  هی فوقدارای اهمّیت بیشتری هستند. همچنان که در خالصۀ الگوی مدیریت بد
شود، در بسیاری از کتب فقهی، به چارچوب این الگو در قالب احکـام فقهـی  دیده می

بندی  توان گفت روش تحلیـل محتـوا، عمـدتًا یـک نـوع بسـته اشاره شده است، لذا می
محتوا در قالبی جدید است که حّداقل در رشتۀ اقتصاد، دانـش جدیـد چنـدانی ایجـاد 

برای افراد فاقد توان ورود فقهی به آیات و روایات، به دلیـل نخواهد کرد. در عین حال، 
تشکیل خانوادۀ حدیث و استخراج مضامین از کّل روایـات موجـود در یـک موضـوع، 

 کند.  ابزار خوبی برای تحلیل ارائه می
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