
 

 

 

 

 

 

 

 داری امانت
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛مينخير من استأجرت اّلقوي األ نّإ

 .توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد بهترین کسی که می

 شناسی مفهوم

 5.است کاری داری، مراقبت از امانت ديگران و درست امانت در لغت به معنای نگه

امانت در اصل از امن به معنای سكونت و آرامش قلب است و از نظر لفظ مانند واژه سَلِمَ 

ترين خصلت  ضدّ امانت، خيانت است که زشت. از گزند شير ايمن شد 3؛«سَدأمِنَ مِنَ اّلْاَ»: است

 .از نظر عقل و دين است
شتر به امانت در امور مالی توجّه بيآيد،  می انیداری سخن به م در ميان مردم وقتی از امانت

داری  تکنند، ولی بر اساس معنای لغوی و آيات و روايات بسياری که در اين راستا آمده، امان می
شايد بتوان در مرحلة . های مختلفی دارد که هر کدام در جای خود مهم است معنای وسيع و شاخه

های  مادّی و معنوی، که هر کدام دارای شاخه: کرد نخست، امانت را به دو شاخه تقسيم
 های بانكی المال، سپرده الحسنه، بيت های مادّی مثل وديعة مالی، قرض امانت. تری هستند کوچك

از ... . ، نماز و(ع)های معنوی، مثل دين، ايمان، اخالق، قرآن، واليت امامان معصوم و امانت... و
آموزان برای معلّمان امانت هستند، رعيّت  برای مرد امانت هستند، دانشاين رهگذر زن و فرزند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81قصص، .  

 .551ص  ، ، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 ، المصباح المنیرفیومی، . 4
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مسئوليّتِ  برای سالطين و رهبران جامعه امانت هستند، منابع زيرزمينی امانت هستند، و تكليف و
 .ترين امانت است ها در برابر خدا، بزرگ انسان

 تفسیر آیه

پدر : گفت که صفوره نام داشت، دربارة حضرت موسی صفورا دختر حضرت شعيب
کار و  کردار را برای ادارة کارهايت به کار دعوت کن؛ زيرا او درست اين انسان شايسته! جان

موقع برداشتن توانمندی او را : را در او يافتی؟ پاسخ داداز کجا اين دو صفت : پدر پرسيد. تواناست
کاری او را  سنگ از دهنة چاه فهميدم، سنگی که بايد ده نفر بردارند يك تنه برداشت و درست

روم و  من جلو می: کرد، او گفت جا می های مرا باد جابه هنگام آمدن به سوی شما؛ چون لباس
بود که جا  نشان دهيد تا چشمش به قامت من نيفتد، در اينشما پشت سرم بياييد و راه را به من 

 1.افزون شد به موسی عالقة شعيب

 های آیه پیام

دختران نيز در خانواده بر اساس منطق و حكمت حق پيشنهاد دارند و فرقی با ديگران . 1
 .ندارند
 .روابط حسنه ميان والدين و فرزندان و آزادی بيان در خانواده يك ارزش است. 3
 .همة اعضای خانه پيشنهاد بدهند، ولی تصميم نهايی با سرپرست خانواده است. 9

برای کارهای سخت  (استأجره)زنان عفيفه به دنبال آنند تا کمتر از منزل خارج شوند . 0

 .خارج از منزل، از مرد استفاده شود
 .کردند کار عار نيست، اوليای خدا نيز کار می. 5
 .داری الزم است صر توانايی و امانتبرای استخدام، دو عن. 0

 5.داری را بايد در شرايط عادی و بدون توجّه طرف، شناسايی و احراز کرد توانايی و امانت. 7

 عناوین مرتبطآیات و 

 3(.399بقره، : )؛ وجوب ردّ امانت(37انفال، : )حرمت خيانت در امانت :احکام امانت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .542، ص 82و  2 ، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .32، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .882، ص 3، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و محققان . 4
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: ؛ عنايت خدا(9و  1مؤمنون، : )؛ رستگاری(55ـ  50يوسف، : )جلب اعتماد :داری آثار امانت

 1(.50و  50يوسف، : )؛ نيكوکاری(99حج، : )؛ محبّت خدا(50ـ  50يوسف، )

 5(.95و  93ـ  33معارج، : )؛ تكريم(57ـ  55يوسف، : )بهشت :داری پاداش امانت

؛ (70ـ  75عمران،  آل: )تقوايی ؛ بی(75عمران،  آل: )انحصارطلبی :عوامل خیانت در امانت
ـ  37انفال، : )؛ مال دوستی(39ـ  37نفال، ا: )؛ فرزنددوستی(73احزاب، : )؛ ظلم(73احزاب، : )جهل

39.)3 

 داری ت امانت و امانتاهمیّ

داری و نكوهش خيانت در امانت به ميان آمده  در آيات متعدّدی از قرآن سخن از لوازم امانت

 :فرمايد راستين می از جمله در توصيف مؤمنان و نمازگزاران 7.است

  ؛ماناتهم وعهدهم راعونواّلذین هم أل

 .بند هستند آنها امانات را ادا و به عهود خود پای

کنند مؤمن راستين و نمازگزار حقيقی نخواهند  يعنی آنهايی که حريم امانت را رعايت نمی

 :فرمود داری همين بس که امام سجّاد در اهميّت امانت. بود

را به  ن امانت به صاحبش، سوگند به آن کسی که محمّدبر شما باد به داد

ی را که ریهمان شمش حق به پیامبری مبعوث کرد، اگر قاتل پدرم حسین
و من آن را )سپرد  با آن پدرم را شهید کرد به عنوان امانت به من می

 6.کردم داری آن خیانت نمی در امانت( پذیرفتم می

 :نيز فرمود امام صادق
و او آن را به صاحبش برگرداند، هزار گره از  ل امانتی شدکسی که مسئو

بنابراین، به ادای امانت . های آتش دوزخ را از گردن خویش گشوده است گره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84، ص همان.  

 .843، ص همان. 8

 .842، ص همان. 4

 .14؛ احزاب، 824؛ بقره، 81؛ انفال، 52؛ نساء، 48؛ معارج، 81مؤمن، . 3

 .48؛ معارج، 2مؤمنون، . 5

 .38 ، ص 4، ج مشکاة االنوارطبرسی، . 1
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آن را جدّی بگیرید؛ زیرا هر کسی که حریم امانت را رعایت پیشی گیرید و 
سوسه گمارد تا او را و گر را بر آدمی می کند، شیطان صد نفر از شیاطین گمراه

 1.«و گمراه کند

 :در روايتی ديگر فرمود امام صادق

إنّ اهلل عزّوجّلّ ّلم یبعث نبياً إّلّا بصدق اّلحدیث وأداء األمانة إّلی اّلبرّ 

  ؛واّلفاجر

که به آنها  به درستی که خدای عزّوجلّ هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این
 .گو باشند و امانات را ادا کنند دستور داد که راست

 روایاتاز دیدگاه داری  ار امانتآث

 صداقت. 9

 3.«گردد داری تقويت شود صداقت زياد می هرگاه امانت»: فرمود امام علی

 روزی. 2

 7.«آورد و خيانت در امانت، فقر داری روزی می امانت»: فرمود امام علی

 سالمت دنیا و آخرت. 3

آخرتت  حبش برگردان تا دنيا وامانت را به صا! فرزندم»: کرد لقمان به فرزندش سفارش می

 0.«دار باش تا توانگر باشی سالم بماند و امانت

 داری نشانه دین. 4

 6.«دار نباشد ايمان ندارد کسی که امانت»: فرمود پيامبر خدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  

 .23 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 (.2 3، ص  ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« إذا قویت األمانة كثر الصدق»(: ع)قال االمام علی. 4

 .«رزق والخیانة تجرّ الفقراألمانة تجرّ ال»(: ع)قال االمام علی. 3

، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« یا بنیّ، أدّ األمانة تسلم لک دنیاک وآخرتک وكن أمیناً تکن غنیاً»: قال لقمان. 5
 (.2 3، ص  

 (.22 ، ص 18، ج بحاراالنوارمجلسی، )« ال إیمان لمن ال أمانة له»: قال رسول اهلل. 1
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 کسب مقام ارجمند. 5

به آن مقام بسيار  در پيشگاه رسول اکرم حضرت علی»: فرمود امام صادق

 1.«داری گويی و امانت اطر دو خصلت؛ راستارجمند نرسيد مگر به خ

 حکایت

 داری پیامبر امانت. 9

طوری که  لقب گرفت؛ به« امين»در حفظ امانت به قدری جدّی و کوشا بود که به  پيامبر
که در ماجرای نصب  چنان. امين آمد: گفتند ديدند، می پيش از بعثت وقتی مشرکان او را می

: سال پيش از بعثت رخ داد، همين مطلب آمده است که گفتند حجراالسود در جای خود، که پنج
 .ما به داوری اين امين در نصب حجراالسود، راضی شديم 5؛«مین قد رضینا بههذا األ»

 های مشرکان نزد پیامبر امانت. 2

ترين  ترين و خطرناك از مكّه به مدينه آن حضرت در سخت در ماجرای هجرت پيامبر

به جای خود نصب کرد و شبانه از مكّه خارج شد؛ اموری موجب شد  را شرايط، حضرت علی

را جانشين خود قرار دهد و پس از چند روز، هجرت نمايد، در رأس اين  ، علیکه پيامبر

 .داشتند هايی بود که برخی از مشرکان در نزد پيامبر امور، ادای امانت

های  روز در مكّه ماند تا امانت سه شبانه حضرت علی»: نويسد ابن هشام در سيرة خود می

ها را به صاحبانش  که امانت بود، به صاحبانش برساند تا پس از آن مكّه را که نزد پيامبر مردم

 3.«رد کرد او نيز هجرت کند

 توصیه به امانتداری. 3

که در ماجرای جنگ خيبر که در سال هفتم هجرت رخ داد، آذوقة سپاه  از حوادث جالب اين
م شد و از نظر غذارسانی به قدری در مضيقه قرار گرفتند که برای برطرف نمودن اسالم تما

خوردند، در  می( که گوشتشان مكروه است... )اسب، قاطر و: گرسنگی، از گوشت حيواناتی مانند
برد،  ها می اين شرايط چوپانی از يهوديان را ديدند که گوسفندهای آنها را از بيابان به سوی قلعه

در  پيامبر. نزد من امانت است اينها: پان گفتن گوسفندان را به غنيمت بگيرند، چوخواستند آ
ترين  در آيين ما خيانت به امانت، يكی از بزرگ»: برابر صدها سرباز گرسنه، با صراحت فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .85 ، ص كحل البصرقمی، . 8

 .42 ، ص 8، ج سیرهابن هشام، . 4
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آن . «ها است، بر تو الزم است که همة گوسفندها را تا دَرِ قلعه ببری و به صاحبانش برسانی جرم
صاحبانش سپرد و سپس به سپاه اسالم پيوست و با  اسالم را پذيرفت، گوسفندان را به چوپان

 1.يهوديان جنگيد تا به شهادت رسيد

 ارزش امانت. 4

به کسی است که اندکی در امانت  مسئلة جالب ديگر دربارة هشدار شديد پيامبر
بن زيد بود، هنگامی که  عةم رفااو يكی از اصحاب به نام مِدْعَمْ غال. المال خيانت کرده بود بيت

جا  گشتند به سرزمين وادی القری رسيدند، در آن و همراهان از جنگ خيبر بازمی رسول خدا

از پشت شتر بود، ناگاه تيری از ناحية دشمن به  مدعم مشغول پياده کردن وسايل سفر پيامبر
جمع شدند و ضمن اظهار  پيكر مدعم اصابت کرد و به شهادت رسيد، اصحاب دور جنازة مطهر او

نه سوگند به کسی که جان »: فرمود پيامبر. بهشت بر تو گوارا باد: ، خطاب به او گفتندتأسّف
ور است؛ چرا که او  های آتش از لباسی که مدعم پوشيده شعله محمّد در دست اوست، اکنون زبانه
يكی از اصحاب . ثّر شدندحاضران از اين سخن پيامبر متأ. «آن را از غنايم خيبر برداشته بود

. شوم ام مجازات می من هم که دو بند کفش ناچيز را از غنايم برداشته! ای رسول خدا: عرض کرد

 5.«شود آتش دوزخ ديده می برای تو همانند آن دو بند کفش در»: پيامبر فرمود

 شعر
 آسمان بـار امانـت نتوانسـت کشـيد    

 

 3قرعه فال به نام مـن ديوانـه زدنـد    
 

* * * 
ــ ــت خـ ــد امانـ ــرس بايـ ــزار دا تـ  گـ

 

ــدار   ــنش م ــو ترســد امي ــز ت  امــين ک
 

ــناك  ــد از داور انديشــ ــين بايــ  امــ
 

 نــه از رفــع ديــوان و زجــر و هــالك 
 

 بيفشــان و بشـــمار و فــارغ نشـــين  
 

ــين    ــی ام ــی را نبين ــد يك ــه از ص  ک
 

ــم  ــم قل ــه را ه ــنس ديرين ــم ج  دو ه
 

ــا بــ     ــك ج ــتاد ي ــد فرس ــمه نباي  ه
 

 ردسـت گردنـد و يـا    چه دانی که هـم 
 

 7دار يكـــی دزد باشـــد يكـــی پـــرده 
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