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Abstract
The present study aims to explain the role of fiduciary duty in religious teachings on sociopolitical development. One of the important educational principles of Islam is maintaining
trusteeship. Because God has placed man with the will and authority to achieve perfection,
which is the final growth and progress of man, by maintaining the divine trust. Therefore, the
trustee believes in maintaining the trust for personal and socio-political development. The
present study seeks to answer the question according to religious teachings, what role does
fiduciary play in socio-political development? The research method was descriptiveanalytical. The results showed that according to the teachings of Islam, fiduciary duty has
two instances of commitment and expertise that lead to professional meritocracy and
committed meritocracy and socio-political progress, and non-adherence to any of them leads
the Islamic society to backwardness.
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چكیده
پژوهش حاضرر اا هد

تییی نشش امان داری در آموزههای دی ار پیشررف

اصول مهم ترایتی اسالم حفظ امان

سریاسری اجتماعی نگاشرته شرده اسر  .یای از

اس  ،زیرا خدا انسان را اا اراده و اختیار قرار داده تا اا حفظ امان

از آن اه کمال که همان رشرد و پیشررف

نهایی انسران اسر  ،دسر

یااد .اناارای فرد امان دار ،اه حفظ امان

فردی و سرریاسرری-اجتماعی ایمان دارد .پژوهش حاضررر اهدنیال پاسررب اه ای سررلال اس ر
امان داری چه نششی در پیشرف

الهی و اا اهرهمندی
در جه

رشرد

که اا توجه اه آموزههای دینی،

سیاسی-اجتماعی ایفا میکند؟ روش پژوهش ،توصیفی رر ر تللیلی اوده و نتایج نشان داد

که طیق آموزههای اسررالم ،امان داری دارای دو مصرردات تدهد و تصصررت اس ر
شررایسررتهسررایری متدهدانه و پیشرررف

که اه شررایسررتهسررایری متصصررصررانه و

سرریاسرری-اجتماعی میانجامد و عدم التزام اه هر کدام ،جامدة اسررالمی را اه سرروی

عشبماندگی میارد.
کلیدواژهها :قرآن ،امان داری ،مسئولی

سیاسی-اجتماعی ،شایستهسایری.

 2تاریخ دریافت - 1398/10/18 :تاریخ اصالح - 1398/11/23 :تاریخ پذیرش1398/12/28 :
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مقدمه
یای از راههای ارونرف
آموزههای دی اس ر
پیشررف

کشرورهای اسرالمی از عشبماندگی و سروت یافت اه رشرد و پیشررف  ،مراجده دقیق و روشرمند اه

که مشصررد نهاییاش اعتالی جامدة اسررالمی اس ر ا ارای اهدس ر

جوامع اسرالمی ،ااید نگاه درونی اه آموزههای دینی داشر

و در چهارچو

آوردن راهاارهای کارگشررا ارای

احاام و ارزشهای الهی پژوهشهای

روشمند و مدقانه انجام داد.
پژوهش پیشرو اه دنیال واکاوی امان
پیشررف

از منظر اسررالم و نشش امان داری اه عنوان یای از مللفههای اسرراسرری اخالقی ،در

سریاسری -اجتماعی اسر  .شراوفایی و پیشررف

اسر ا چنانهه فشدان هر ی

در گرو توام داشرت تدهد و تصصرت اهعنوان دو مصردات امان

از آن دو اه رکود جامده منجر میگردد .از منظر اسرالم از جمله شراخصرههای پیشررف

در همة ااداد امان داری اسر  ،چنانهه خداوند ،جهان هسرتی و زمی را اهعنوان امان

جامده

در اختیار اشرر قرار داده تا اه آاادانی

و اهرهمندی از آن اپردازد ارای رسریدن اه کمال و سرداد  .از ای رو خدای متدال ،در آیاتی انسران را اه اهرهگیری از منااع
شرََ ُکمْ مِ َ الََْرْضِ وَا ْسرتَدْمَرَ ُکمْ فِیهَا» (هود )61 ،او
طییدی فرا خوانده و اه روش آاادانی آن اشراره مینماید و میفرماید« :هُ َو أَنْ َ
َضر ِ اللََّهِ» (جمده )10 ،و «فامشروا فی مناکیها» (مل )5 ،
شرما را از زمی پدید آورد و در آن را اسرتشرار داد .و «وَااْتَغُوا مِ ْ ف ْ
روی دوش زمی راه اروید و روزی اگیرید .یزمة فرمان خدا تالش ارای اسررتصرام مدادن ،کشرراورزی ،صررند
مواد خام طیید

ارای فراهم کردن زندگی مناسیی اس

 ،1388ص .)29در مشاا در آیا

که از طریق آن اه کمال و سداد

مصتلفی از فساد ار روی زمی نهی کرده اس

که همان خیان

خداوند انسران را خلیفهاهلل در زمی قرار داده که اا اراده و اختیار اه حفظ امان
قر

الهی که همان رشرد و پیشررف

نهایی انسران اسر  ،دسر

واقدی دس

و تولید از

یااد (جوادی آملی،

در امان

الهی اس  3زیرا

الهی اپردازد و اا اهرهمندی از آن اه کمال و

یااد .فرد امی  ،اه حفظ امان

در جه

تلوَّی

مثی

فردی

و اجتماعی ایمان دارد و در عرصرة اعمال قدر  ،هرگز اسرتیداد نمیورزد و از امتیازها و فرصرتهایی که در اختیارش وجود
دارد ،سوءاستفاده نمیکند.
ای مشاله اا روش توصیفی ر ر تللیلی اه اررسی آموزههای قرآنی و روایی پیرامون مشوله اخالقی امان داری میپردازد و در
جسرتجوی رااۀة ای اصر اخالقی اا مسرئله پیشررف

سریاسری -اجتماعی اسر

و ار ای فرضریه تاکید دارد که از منظر اخالت

سریاسری-اجتماعی اسرالمی ،امان داری را میتوان در دو عرصرة شرایسرتهسرایری متدهدانه و شرایسرتهسرایری متصصرصرانه ،رصرد
و پیگیری کرد ،دو امری که نششری کلیدی در پیشررف
مراجدة اه آیا
پیشرف

سریاسری-اجتماعی جامدة اسرالمی اازی میکنند .تالش شرده اسر

تا اا

قرآن کریم و روایا  ،اه تللی مشولة تاثیرگذار امان داری و تییی مصرادیق ،اه رااۀه مسرتشیم آن در رشرد و

جامده پرداخته شود.

 .3از جمله آیا  60 :اشره که میفرماید« :قَدْ عَلِمَ کُ ُّ أُناسٍ مَشْرَاَهُمْ کُلُوا وَ اشْرَاُوا مِ ْ رِزْتِ اللَّهِ وَ ی تَ ْدثَوْا فِی الََْرْضِ مُفْسِدی َ» و همهنی  85هود« :وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِاْیالَ وَ الْمیزانَ اِالْشِسْطِ وَ ی تَیْصَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ ی تَ ْدثَوْا فِی الََْرْضِ مُفْسِدی َ» و نیز  74اعرا

که فرموده« :وَ اذْکُرُوا إِذْ جَ َدلَاُمْ خُلَفاءَ مِ ْ اَ ْددِ عادٍ وَ اَوَّأَکُمْ فِی

الََْرْضِ تَتَّصِذُونَ مِ ْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنْلِتُونَ الْجِیالَ اُیُوتاً فَاذْکُرُوا آیءَ اللَّهِ وَ ی تَ ْدثَوْا فِی الََْرْضِ مُفْسِدی َ».
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امانت بودن مسئولیت
در اندیشرة دینی و آموزههای اخالت سریاسری ،از حاوم
خویش در خدم

و مسرللی  ،اه امان

و حاکم و مسرلل ااید امان

تدییر شرده اسر

اه مردم و پاسب در اراار کارهایی که انجام میدهد ،ادا نماید ،شهید مۀهری درااره ای آیه که آمده اس :

«إِنَّ اللَّرهَ یَرَْمُرُ ُکمْ أَنْ تُ َلدُّوا الْرََمرانرا ِ إِل أَهْلِهرا وَ إِذا حَاَمْتُمْ اَیْ َ النَّراسِ أَنْ تَلْاُمُوا اِرالْدَردْل (نسررراء )58 ،خردا اره شرررمرا فرمران
م دهد که امان ها را اه صراحیان آنها ردَّ کنید و چون میان مردم داور م کنید ،اه عدال
کریم ،حاکم و سررپرسر

داور کنید»ا مینویسرد که قرآن

اجتمار را اه عنوان امی و نگهیان اجتمار میشرناسرد ،حاوم

سرپرده شرده و ااید ادا نماید .ارداشر

عادینه نوعی امان

اسر

ائمة دی و اهویژه شرصت امیرالملمنی علی (ر) عیناً همان چیزی اسر

که اه او
که از قرآن

سراُمْ،
صرفُوا النَّاسَ مِ ْ أَنْفُ ِ
کریم اسرتنیا میشرود (مۀهری ،1370 ،ص  .)91ایشران در ای ااره اه آشرااری ایان داشرتهاند که :فَََنْ ِ
صریِرُوا لِلَوَائِجِهِمْ ،فَِِنَّاُمْ خُزَّانُ الرَّعِیَّةِ ،وَوُ َکالَءُ ایُمَّةِ ،وَ ُسرفَرَاءُ ایَئِمَّةِ (شرری
وَا ْ

الرضری1414 ،ت ،ص .)426پس داد و انصرا

مردم را از خود اردهیرد و در ارآوردن نیرازهرا و حراجر هرای آنران شررراییرایی ورزیرد ،کره شرررمرا گنجوران و خزانرهدار رعیر ،
نمایندگان ام  ،سفیران امامان و حاوم
مسرللی  ،امان
امانتی اسرر

اسر

هستید.

و فردی که مسرللیتی را میپذیرد ،ااید در قیالش متدهد اه درسر

انجام دادن آن ااشرد ،وای خیان

در

که اه وی ملول گردیده ،و ای مهم میسررر نمیگردد مگر در پرتو ایمان زیرا خدا ملمنی را چنی توصرری

نموده و میفرمرایرد« :وَ الَّرذی َ هُمْ لِرََمرانراتِهِمْ وَ عَهْردِهِمْ راعُونَا آنران کره امرانر دارنرد و پیمران خویش را مراعرا
(ملمنون .)8 ،کلمه «رعای » اه مدنا حفظ اسر
عهد و نشراسرت آن ،توصری

و آیه مورد الث ملمنی را اه حفظ امان

م کند و حق ایمان هم همی اسر

که ملم را اه رعای

ایمان مدنا سراون  ،اسرتشرار و اطمینان نهفته ،وقت انسران کسر را امی دانسر

م کننرد»

و خیان

ناردن اه آن و حفظ

عهد و امان

وادار سرازد ،چون در

و یشی کرد که هرگز خیان

ننموده ،پیمان

نم شرراند ،قهراً دلش ار آنهه یشی یافته مسررتشر ،سرراک و مۀمئ م شررود و دیگر تزلزل اه خود راه نم دهد (طیاطیایی،
 ،1374م  ،15ص.)12
چنانهه امام علی (ر) درااره ای موضور خۀیر اه یای از افراد منصو

خود چنی میفرمایند« :اعْلَمْ یَا رِفَاعَةُ أَنَ هَذِهِ الِِْمَارَةَ

أَمَرانَرةف فَمَ ْ جدر هرا خِیَرانَرةً فَدَلَیْرهِ لَدْنَرةُ اللَّرهِ إِلَ یَ ْومِ الْشِیَرامَرةِ...ا اردان ا رفراعره  ،ای امرار  ،امرانر
خیرانر

کنرد ،لدنر

خردا ترا روز قیرامر

ار او اراد ( »...اا حیون مغرای ،1385 ،م ،2ص 531ا اروجردی ،1386 ،م  ،30ص

 .)118پس کسری که ایمان داشرته ااشرد ،امان دار اسر
خیان

در امان

اسررر  .هر کس کره در امرانر ،

و هرگز خیان

در امان

نمیکند و لد خدا ارای کسری اسر

داشرته ااشرد از هر دو حیث تدهد و تصصرت که دو مصردات امان داری اسر

که

که در ادامه اه تفصری ادان

پرداخته خواهد شد.
امانتداری صاحبان قدرت
در وهله اول امان داری دول مردان جامده اسرالمی نسری
دق

آحاد مل

اه مل

حائز اهمی

اسر ا زیرا اه عنوان الگو عملاردشران مورد

واقع میگردد و عالوه ار آن دول مردان و متصرردیان امور جامده مسررلل هسررتند در قیال زیردسررتان خود

َسررئُولُ عَ ْ رَعِیَّتِهِ( »...اا أای جمهور1405 ،ت ،م  ،1ص129ا دیلمی،
چنانهه پیامیر (ص) میفرمایند« :فَالِِْمَامُ رَارٍ وَ هُ َو الْم ْ
4

E-ISSN: 2783-4999

http://journals.abru.ac.ir

اودن مسرللی

1412ت ،م ،1ص )184و در کالمی دیگر واضر اه امان

پذیرفته شرده و شررایط پذیرش آن تاکید دارند و

چنی فرمودند« :مَ تشدَّم عَل قوم مِ َ المُسرلمی َ و هو یَر انَّ فیهِم مَ هُ َو افضرَ مِنه فَشَد خانَ اهللَ و رسرولَه و المسرلمی »ا
کسرر که کار از امور مسررلمانان را ارعهده گیرد در صررورت که م داند فرد مناسرربتر ارا آن وجود دارد ،اه خدا و
رسرول او و همه مسرلمانان خیان

کرده اسر » (امینی ،1374 ،م  ،8ص )291علی (ر) نیز در عرصرة سریاسری  -اجتماعی

وظیفه مسرللی را اه وضرو مشرصت نمودهاند و در نامهاش اه «اشردث اه قیس» ،عام آذراایجان مینویسرد« :حاکم نیاید
در جه

افزایش و رشررد اخالت در جامده اه کار گیرد «وَ إِنَّ عَمَلَ َ

قدر

را طدمة خویش سررازد ،الاه ااید آن را امان

لَیْسَ لَ َ اِۀُدْمَةٍ وَ لَاِنَّهُ فِی عُنُشِ َ أَمَانَةف» و در ادامه آن حضرر

اا مردم،

تاکید دارد که حاکم نمیتواند هرگونه که خواسر

رفترار کنرد و میفرمرایرد « :لَیْسَ لَر َ أَنْ تَفْتَرا َ فِی رَعِیَّرةٍ»ا تو را حشَّ نیسررر
(نهجالیالغه ،نامه  ،)5حضررر

اره دلصواهر

کره در امور رعیر

رفترار کن »

در ایانی دیگر تاکید دارند که حاکم و اهطور کلی هر شررصت مسررلل و متصرردی امری در
ضرارِیا تَغْتَنِمُ أَ ْکلَهُمْ»ا
شرمرد« :وَ لَا تَاُونَ َ عَلَیْهِمْ َسریُداً َ

جامده نیاید چون حیوانی درندهخو ااشرد که خوردن آنان را غنیم
چونان حیوانی درنده میاش که خوردنشان را غنیم

شماری» (شری

الرضی1414 ،ت ،ص.)426

امانتداری شهروندان نسبت به یكدیگر
یای از دیگر سراح های مهم ای الث ،امان داری شرهروندان و آحاد مل
چنانهه همه مسرلمی در قیال یادیگر مسرئولند ،حضرر
قسرمتی از آن پرداخته شرد ،اهصرور

نسری

اه یادیگر در جامده اسرالمی اسر .

رسرول (ص) طی فرمایشری که چند سرۀر پیش اه مناسری

الث اه

سرئُولف عَ ْ رَعِیَّتِهِ فَالِِْمَامُ رَارٍ وَ هُ َو
مفصر در ای رااۀه میفرمایندُ « :کلُّاُمْ رَارٍ وَ ُکلُّاُمْ مَ ْ

الْمَسرْ ئُولُ عَ ْ رَعِیَّتِهِ  ....وَ الْصَادِمُ (الْدَیْد) فِی مَالِ سرَ یِدِهِ رَارٍ وَ هُ َو مَسرْ ئُولف عَ ْ رَعِیَّتِهِ ُکلُّاُمْ رَارٍ وَ ُکلُّاُمْ مَسرْ ئُولف عَ ْ رَعِیَّتِهِ (اا
أای جمهور1405 ،ت ،م  ،1ص 129ا دیلمی1412 ،ت ،م  ،1ص )184همه شررما مردم همانند چوپان هسررتید همهنانکه او
مسرئول حفاظ

شرما هم مسرئولی

و نگاهدار گوسرفند اسر

سرنگین اهعهده دارید نسری

مسرئول أموال موی و آقا خود میااشرند ،آگاه ااشرید که هر کس مسرئولیت ار عهده او اسر

اهزیر دسرتان ... ،و خدمتاار
و وظای

و تاالیف نسری

اهدیگران دارد (دیلمی ،1349 ،م ،2ص.)250
روای

اای اه صرور

افراد جامده نسری

رتیهای مسرللی

اه یادیگر را مۀر نموده و سرپس مسرللی

جامده و در قسررمتی دیگر از روای
تاکید ،عیار
نسی

طی های مصتلفی را ایان نموده اسر  .در ای کالم ااتدا اهطور کلی مسرللی
حتی خدمتاار نسرری

کلی اول را تارار نموده اسرر

اه یادیگر دارند و همة افراد نسی

پیشروا ،حاکم یا هر صراحب قدرتی نسری

اه اموال صرراحیش هم مسررللی

که نشرران از اهمی

تمام

اه زیر دسرتان در

دارد و در انتها نیز مجدد ارای

توجه آحاد اجتمار در قیال امان

و مسررللیتی اسرر

که

اه مسللیتی که دارند ااید امان دار ااشند.

مصادیق امانتداری در مسئولیت سیاسی-اجتماعی
در پذیرش مسرللی

و انجام وظیفه دو نور امان داری وجود دارد ،یای داشرت تدهد و دیگری داشرت تصصرت که فشدان

ااعث خیان

اه کاری که عهدهدار شررده تدهد نداشررته ااشررد هرچند دارای

هر ی

تصصرت ااشرد ،خیان
خیان

در امان

میگردد .کسرری که نسرری

میکند .در مشاا شرصصری هم که در مسرئولیتش ،تصصرت نداشرته ااشرد ،هرچند دارای تدهد ااشرد،

نموده اسر ا زیرا چنی شرصصری اه خاطر نداشرت تصصرت در کار ،آن را تضرییع نموده اسر  .در واقع عهدهداری
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ناردن امان

امری که در تصصررت انسرران نیسر  ،مصرردات رعای
امان داری اا دو مصدات آن و تَثیر و رااۀهاش اا پیشرف

اسر  .در اینجا اا توجه اه آموزههای دینی اه تفصرری

پرداخته میشود.

در فرهنگ و اندیشرة سریاسری اسرالم ،اه موضرور امان داری در اعمال قدر  ،اسریار توجه شرده اسر  .در سرورة یوسر
قدر یاای حضررر

یوس ر (ر) نیز اهصررراح

میتوان همراهی قدر

و ضرررور

و امان

و

امی اودن را ارای شررصت

قدرتمند ،مشراهده کرد .خداوند اه نش از پادشراه مصرر ایان میکند که« :وَ قالَ الْمَلِ ُ ائْتُونی اِهِ أَسرْ تَصْلِصرْ هُ لِنَفْسری فَلَمَّا َکلَّمَهُ
قالَ إِنَّ َ الْیَ ْومَ لَدَیْنا مَای ف أَمی ف»(یوسرر )54 ،ا گف
سرص راند ،گف « :تو امروز نزد ما اا منزل
آن،ازرگی ،ااییی ،پادشراهی ،قدر

و شرد

را نزد م آورید ،تا و را خاص خود کنم» .پس چون اا او

یوسرر

و امی هسرت » .اصر در لغ « ،ما » اسرتشرار همراه اا قدر
(مصرۀفوی ،1375 ،م ،11ص ،)150لذا ،قدر

اسر

اسر

که از آثار

او همراه اا «امی » اودن

اس .
اه هنگام ارائة ای پیشرنهاد از سروی عزیز مصرر ،حضرر

یوسر (ر) ،پیشرنهاد خزانهداری و مدیری

ااز اه ای ناته اشراره کرد که او «نگاهیان» ،امان دار و داناسر

کشرور را مۀر کرد و

( سرید ااقری ،1394 ،ص .)207یوسر

گف  :قالَ اجْدَلْنی

عَل خَزائِ ِ الََْرْضِ إِنِی حَفیظف عَلیمف (یوس )55 ،ا مرا ار خزانهها ای سرزمی اگمار ،که م نگهیان دانا هستم».
آمده اسر

در روای

که دو ویژگی «حفیظ» و «علیم» ارای آن اود که او اه آنهه که در زیر دسرتش اود ،حافظ و نگهیان اود

و عالم اه هر زاان (شریب صردوت ،1375 ،م ،2ص .)125قی انتصا

مسرللی

(ر)ا پادشراه مصرر اه وی

از سروی یوسر

اهطور مۀلق «مَاِی ف أَمِی ف» اطالت کرد که در آنهه اصواهد ،آزاد و ار جمیع شرلون مملا  ،امی اسر  .ای ماان
ارای ایشران ،عموم و ادون هی قید و شررط اسر  .ادد از آناه شراه ،فرمان ماان
کرد ،یوسر

از او درخواسر

نمود که او را اه وزار

و امان

مالیه و خزانهدار منصرو

چنی تدلی کرد که م حفیظ و علیم هسرتما زیرا ای دو صرف

از صرفاتی اسر

یوسر

کند و یوسر

را اه طور مۀلق صرادر
(ر) درخواسر

مسللی

را در خود یادآور شرد« .حفیظ» اسر
اسر

یدنی آگاه اسر

خود را

که متصرد آن مشام و مسرللی  ،یزم دارد

و اردون آن دو نم توانرد چنران مشرام را تصرررد کنرد (طیراطیرای  ،1374 ،م ،1ص .)274انراارای  ،یوسررر
اا توجه اه امانتی که اهصور

و امان

(ر) در انتصرا

مۀلق اه ایشان داده شد ،دو مصدات امان داری که هر شصت امی ااید داشته ااشد
یدنی از امور نگهیانی و مراقی

و نادرسرتی نیافتد و «علیم»

میشرود تا در مسریر خیان

اه ای که آیا افراد شرایسرتگی ار امور را دارند یا ندارند« :احفظ الشریء أن یجری فیه خیانة ،علیم ام

یستلقَّ منها شیئا أو ییستلقَّ» (حسین موسو 1418 ،ت ،م ،1ص.)97
پادشراه چنی اندیشرید که زمامداری و خزانهداری را اه یوسر
یوسر

واگذارد تا در امور کشرور او را یاری کندا ایناه عزیز مصرر،

(ر) را خاص درگاه خود کرد اه دلی آن اود که او اه خردمندی نیاز داشر

امان داری که حافظ منافع ااشررد و ای صررفا

تا ایاندیشرد و ارادهای که اسرتوار ااشرد و

را در ایشررتر پیرامونیان خود نمییاف  ،اه دلی آناه آنان مۀامع و هواهای

نفسرانی خود ،گرد شراه جمع شرده اودند .حال آناه یوسر  ،در شرصصری
همی دلی در اراار دیگران ،شررراه اه جایگاه یوسر ر

خود ،دارای امان داری ،قدر

و اطمینان اود .اه

اشررراره کرد و ایناه ما او را امی ار هر امری قرار میدهیم ،پس هر

مسئولیتی که میخواهی طلب ک (فض اهلل1419 ،ت ،م ،12ص .)230لذا ،در حضر
امان داری ،حضور مییااد و جامدة مصر را هم از خشاسالی نجا
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روایا

نیز اه ای امر تاکید نمودهاند ،چنانهه امام صادت (ر) ارای رونق یافت و پیشرف
ارای پیشرررف

اما امان داری را پایه ثاا

در کار ،ویژگیهایی را ارشمردندا

مدرفی نمودند و میفرمایند« :ما ااالی الی م ائتمن  :خائنا او مضرریدا»ا (کلینی،

 ،1365م ،5ص300ا اا شرردیه حرانی1404 ،ت ،ص445ا اروجردی ،1386 ،م ،23ص .)118از نظر م فرت نمیکند ،کار
اه خائ واگذار شررود یا اه کسرری که اهخاطر فشدان تصصررت و مهار
تصص رت را اه منزله خیان
َّ
خراااار ناش ر از عدم

مدرَّف نموده که نشۀه مشاا امان

تصصت که در آیه اا تدییر حفیظ و علیم وارد شده اس ا در روای
اا دق

ویژه در کالم حضرر

مال دیگران نیسر

یوسر

تضررییع میکند .اه روشررنی ای حدیث تضررییع و

اه آن خیان

نموده و امان دار نیوده اسر ا چناناه یوسر

اه آنهه ارای خدم

(ر) در آیه اه هر

اه تصرردی امر که عالوه ار تدهد داشررت

اه خلق در اختیارش گذاشرته میشرود ،اه کاردانی و آگاهی خویش نیز اشراره دارند که از ای

هم امی و مورد اعتماد هستند نسی

اه تضییع نگردیدن کار.

اناارای  ،تدهد و تصصت دو عام مهم در پیشرف
اسر

که خیان

در امان

فشط اه تارام اردن

الاه شرصصری که مسرئولی  ،سرم  ،کار و حرفهای هم اه او سرپرده شرود ،درحالیکه وی اهخاطر عدم

دو نور امان داری ،تاکید دارد هم اه حفیظ اودن و هم علیم اودن خویش نسرری
جه

اس ر

نیز وجود دارد.

(ر) در آیه شرریفه و روای  ،میتوان دریاف

تصصرت ،آن را تضرییع نمایدا اه واقع نسری
نسری

و تاکید اه همراهی تدهد و

و در مشاا رکود و عدم پیشررف

موازی و وجدان کار اه منزله خیان

هر اجتمار ملسو

میشود ،و همراهی ای دو عی رعای

هر اجتمار نیز یا از عدم آگاهی ،تصصرت و مهار

امان داری

ناشری میشرود یا از عدم تدهد اه

اس .

امانتداری ،شایستهساالری متعهدانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی
تدهد در هر امری که انسان عهدهدار آن میشود ،مصداقی از امان داری اس  .رعای
امام علی (ر) در انتصا

کارگزارن خویش اسر ر

مالکهای شرایسرتهسرایری حضرر

اص شایستهسایری مدیار مورد تاکید

که داشرررت تدهد و اه عیارتی پاییندی اه ارزشهای دینی و تشوا یای از

اسر  .از منظر امام علی (ر) اگر کسری تدهد نداشرته ااشرد ،شرایسرتگی ندارد و فردی که

شرایسرتگی نداشرته ااشرد ،امان دار نیسر  .چنانهه ایشران اا تاکید ار داشرت تدهد ارای رشرد و پیشررف
میفرمایند« :و ااإلیمان یدمر الدلم( ،شرری

الرضری1414 ،ت ،ص )219اه وسریله ایمان (ااور و تدهَّد) اسر

آااد م گردد ،اناارای وجود تدهد در کنار تصصرت نتیجهاصش اسر
فسراد را فراهم میکند که یای از موانع مهم پیشررف

ملسرو

و ااعث پیشررف

اهواسرۀه علم
که علم و دانش

میشرود و عدم تدهد ،زمینه ایجاد

میشرود ،پس ،یزمه پیشررف

سریاسری جامده ،امان داری و

شایستهسایری متدهدانه اس .
پیامیر (ص) در سرصنی اه مدیار شرایسرتهسرایری متدهدانه تاکید دارند و میفرمایند« :مَ ِ اسرتَدمَ َ عامِالً مِ َ المُسرلِمی َ وَ هُ َو
یدلَمُ اَنََّ فیهِم اَولَی اِذلِ َ مِنهُ وَ اَعلَمُ اِاِتا ِ اهللِ وَ ُسررنََّةِ نَیِیهِ فَشَد خانَ اهللَ وَ رَسررولَه وَ جَمیعَ المُسررلِمی َ» (امینی ،1374 ،م،8
ص)291ا کسر که کار از امور مسرلمانان را ار عهده کسر گذارد در صرورت که م داند فرد مناسربتر ارا آن وجود
دارد ،که اه کتا
حضرر

خدا و سن

تاکید اه مدرف

پیامیر داناتر اس  ،اه خدا و رسول او و همه مسلمانان خیان

و شرناخ

فرد مسرللی پذیر نسری

اه قرآن و سرن

دارند و واضر اسر

اه کالم خدا و رسرولش داشرته ااشرد و اه آن عم کند ،شرصصری متدهد و اا تشواسر
انجام وظیفه خواهد کرد و خیان

نمیکند ،اه همی عل

کرده اس » اا توجه اه روای ،

و نسری

کسری که شرناخ

نسری

اه مسرللیتی که پذیرفته اسر

ایشران ،تاکید ایشرتری در مت کالمشران دارند ،اگر اه شرصصری
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مسرللیتی واگذار گردد که فرد متدهدتر و اصرل نسری
مسلمی ملسو

اه او وجود داشرته ااشرد ،ای عملارد خیان

میگردد.

امام علی (ر) نیز اه شرایسرتهسرایری متدهدانه در جاهای مصتل

اسرتَدْمَ َ خَائِناً فَِنَّ مُلَمَّداً (ص)
توصریه اکید دارند« :مَ ِ ْ

اَرِیءف مِنْهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ»ا هر کس که خائن را اه کار گمارد ،حضرر

ملمد (ص) از او در دنیا و آخر

(اا حیون مغرای ،1385 ،م ،2ص531ا اروجردی ،1386 ،م  ،30ص .)118امام علی (ر) عاقی
خائنی را اه تصردی کاری قرار دهد چه از حیث متدهد نیودن نسری
امان داری و تدهد نسی

اه مسئولیتی اس

ایزار اسر »

امر مسررئولی که شررصت

اه آنهه در اختیارش قرار میگیرد و چه از جه

تصصررت در کار که منجر اه تضررییع آن شررودا ایزاری پیامیر (ص) و دوری از رحم
نتیجه عدم رعای

اه خدا و رسرول و همه

الهی در دنیا و آخر

عدم

میداند و ای

که مسئولی امر اه عهده میگیرند و غیر متدهدانه و ادون در

نظر داشرت مالکهای شرایسرتهسرایری افرادی را که فاقد شرایسرتگیاند را اه کار میگمارند .آنان اا ای عم  ،مانع رشرد و
پیشرف

جامده اسالمی در عرصههای سیاسی – اجتماعی میشوند و آن را از رسیدن اه اهدافش ااز میدارد.

امانتداری ،شایستهساالری متخصصانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی
یای دیگر از مصرادیق امان داری ،شرایسرتهسرایری متصصرصرانه اسر  .داشرت تصصرت ،یای از مدیارهای شرایسرتهسرایری
ارای گزینش افراد در واگذاری مسرللی

اسر  .اناارای ارای عهدهداری هر امری یزم اسر  ،شرصت قدرتمند امی در کنار

تدهد خویش از تصصرررت اهرهمند ااشررردا زیرا تدهد ادون تصصرررت امان داری را اه وجود نمیآورد و امان داری ااید
متدهدانه و متصصرصرانه ااشرد و ای دو ویژگی در شرصت امی ااید همراهی داشرته ااشرد ،اه همی عل
متدهد اسر

اما در پذیرش مسرللی

و امور جامده ،تصصرت ندارد ،اه واقع متدهد هم نیسر

علی (ر) که یای از خۀو ارجسرته حاومتیشران شرایسرتهسرایری اسر  ،ارای انتصا
متصصرصرانه را گوشرزد نموده که ارای هر کاری شرصصری انتصا
اه مال

اشرررتر ارای انتصا

امور کارگزاران

شرصصری که اه ظاهر

زیرا که امان دار نیسر  .امام
کارگزار مالک شرایسرتهسرایری

شرود که متصصرت اا تجراه و دارای مهار

ااشرد و خۀا

َاسررتَدْمِلْهُمُ اخْتِیَاراً وَ تَ َوخَّ مِنْهُمْ أَهْ َ التَّجْرِاَةِا در
کارگزار میفرماید« :ثُمَّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عُمَّالِ َ ف ْ

انگر و پس از آزمایش اه کارشران ارگمار ،در میان گروه اجو که اه تجراه ااشرد» (اا شردیه حرانی،

1404ت ،ص .)137اهمی

ای مسئله را از سص امام رضا (ر) نیز میتوان فهمید که ارائ جویی از کسانی که اخیار را کنار

گذاشررتند ،مۀرودی رسررول خدا را پناه دادند و نااصردان را اه کار گرفتند ،از نشررانههای اسررالم خالت مدرفی میکند (اا
اااویه ،1376 ،م ،2ص126ا مجلسررری1403 ،ت ،م ،10ص  .)263 ،358حضرررر  ،مشررراال
ایعردالتی ،تیدی ،،فشر و ملرومیر

کره همره ار عشرب مرانردگی و عردم پیشررررفر

جامدة اسرررالمی از جمله

جرامدره ترَثیر گرذارنرد ،عرامر اره کرار گمراردن

السرفَهاءَ
جاهالن و اشررصاص سررفیه و ناآگاه میدانند .چنانهه آیه شررریفه نیز اه ای مهم تاکید دارد و میفرماید« :وَ ی تُ ْلتُوا ُّ
أَمْوالَاُمُ» (نسررراء .)5 ،انراارای  ،سرررفراهر

کره قرآن از اعتمراد کردن اره آن نه نموده ،در اینجرا اره مدن فراقرد آگراه اسررر

(حایمی ،1380 ،م ،6ص .)316در احادیث ارا «سرفیه» مدان متددَّد ایان شرده ،یای از آنها «مَ ْ لَا تَثِقُ اِهِ( 4حر عامل ،
1409ت ،م ،19ص )369اسر  ،کسر که اه او اعتماد نم توان کرد» .در ای صرور

میتوان سرفیه را هم اه شرصت غیر

« .4وَ عَ ْ یُونُسَ اْ ِ یَ ْدشُو َ قَالَ :سَََلْ ُ أَاَا عَیْدِ اللَّهِ علیه السالم عَ ْ قَوْلِ اللَّهِ «وَ ی تُلْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَاُمُ» قَالَ مَ ْ لَا تَثِقُ اِهِ»

8

E-ISSN: 2783-4999

http://journals.abru.ac.ir

متدهد مدنا کرد ،هم اه شصت فاقد تصصت .انسان امان دار از هر دو حیث یدنی صاحب قدر  ،متدهد و متصصت اس
سریاسری -اجتماعی میگردد .در مشاا انسران خائ  ،خواه متدهد غیر متصصرت ااشرد یا متصصرت غیر

و ااعث پیشررف
متدهد ،مانع پیشررف

جامده میشرود .یای از راههای ارونرف

اجتماعی ،سپردن تصدی امور اه اشصاص امی اس
از ای رو پیشرف

از رکود اجتمار و سروت دادن آن اه سرم

که دارای هر دو نور شاخت رعای

و شاوفایی اجتمار عالوه ار داشت تدهد نسی

امان

پیشررف

ااشد.

اه کار و مسللی  ،در گرو تصصت و مهار

چنرانهره واگرذار کردن کرار اره کسرررانی کره از نظر ف و ادارة جرامدره و تردایر امور جرامدره و اعمرال قردر
اجتماعی ،فاقد تصصررت یزماند ،ااعث عشبماندگی ،نااسررامانی فشر و ملرومی
اندیشة سیاسی اسالم ،اهمی

علم ،شناخ

و مهار

سریاسری-
نیز هس .

و دیگر مسرررائر

خواهند اود .اه همی عل

در فرهنگ و

در هر کار ایان گردیده اس  .پیامیر (ص) نیز در ای رااۀه میفرمایند:

«م عم عل غیر علم ،کان ما یفسرد أکثر ممَّا یصرل (اا شردیه حرانی1404 ،ت ،ص)47ا هر کس ادون علم اه کار ،عملی
انجام دهد ،ایش از آناه آااد کند ،خرا
ایشر

مهار

میکند».
که در اختیار اوسر

و تصصرت هر فرد در واقع اهمثااة دارایی و ثروتی اسر

توجه اه اازده آن در فدالی های اقتصرادی اه کار میاندازند ،ااید از مهار  ،اسرتدداد و مدلوما

و همانطور که دارایی را اا
تصصرصری نیز در پیشررف

سرریاسرری -اجتماعی اسررتفاده کرد .امام علی (ر) میفرمایند« :الناس ااناء ما یلسررنون»ا (شرریب مفید1413 ،ت ،م ،1ص300ا
عالمره حلَّی1411 ،ت ،ص182ا اا ارااویره ،1376 ،ص447ا کراجای1410 ،ت ،م ،1ص  )318مردمران فرزنردان آن چیزنرد کره
آن را نی

انجام میدهندا یدنی همانگونه که انسرانها اه پدران خویش نسری

شرناخته و قدر و منزل

مییااند ،اشرصاص نیز اه کار ،مهار

مهار های خود قدر و منزل

داده میشروند و اه اندازة کاردانی و

و تصصرت خود نسری

اجتماعی کسررب میکنند .چنانهه میفرمایند« :قیمه ک امری ما یلسررنه» (اا اااویه،1376 ،

ص)444ا ارزش هر کس اه اندازة همان چیزی اس
پیشررف

دارند و اا پدران و قدر و منزل

که در آن خو

وارد اس

و در آن مهار

اجتماعی و پویایی از آن جامدهای خواهد اود که در آن ،اه نیروی انسرانی اصرال

توسرده گردد و ارعاس ،عدم رعای

شرایسرتگی و اهلی

حضررر

علی (ر) رعای

دارد.

داده شرود و انسران کارآمد ،ملور

در گزینش نیروی کار و صررفاً مد نظر داشرت ارخی مالحظا

شررصصرری ،حزای و گروهی و سررنگی شرردن کفة رااۀه نسرری
میشررودا اه همی عل

پدران خود،

اه ضررااۀه ااعث ایجاد تهدید جدی ارای پیشرررف

جامده

اصرر شررایسررتگی و گزینش کارگزارن اا مدیارهایی چون تدهد ،تشوا،

خالقی  ،تصصرت و علم و آگاهی را ثمره اعتماد عمومی ،اصرال مفاسرد و سرر و سرامان یافت امور و اه عیارتی پیشررف
سرریاسرری میدانند .چنانهه تاکید ایشرران ار گزینش صررلی افرادا ارزشیاای عادینه که عی رعای

امان

اسرر

میتواند

راهاار مهمی ارای فراهم آوردن زمینة شررایسررتهسررایری و ارتشای شررغلی و افزایش اهرهوری در کارها ااشررد .از ای رو،
ارزشیاای عادینه و مسرتمر و تشرویق نیروهای فدال در نهادهای مصتل

اه پیشررف

جامده و تشوی

فرهنگ کار و تالش

در همه ااداد میانجامد (اسلاقی ،1390 ،ص.)294
امام علی (ر) درااره آگاهی و تصصررت علمی که یای از دو حیث امان داری اس ر

میفرمایند« :الدلم سررلۀان ،مَ وَجَدَهُ

صرالَ و مَ لَم یَجِده صری َ عَلیه» (اا أای اللدید1404 ،ت)ا علم اقتدار اسر  .هر کس ای قدر
غلیه و پیشررف

کند و در مشاا هر کسر که آنرا اه دسر

 ،1388ص  .)144علی (ر) در ایانی دیگر فرمود« :یا کمی

را اه دسر

آورد ،م تواند

نیاورد ،عشب میماند و ار او غلیه پیدا خواهد شرد (خامنهای ،
ما م حرکة إلَّا و أن
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1404ت ،ص)172ا ا کمی

مگر ایناه تو درااره آن نیازمند اه شرناخ

هی حرکت نیسر

و مدرف

هسرت » .یا در جای

کالسرائر عل الۀَّریق الواضر » (حرعاملی1409 ،ت ،م ،7ص)135ا هر کس اا علم
َّ
دیگر ایشران میفرمایند ...« :الدام االدلم
که اهراه راسر

(دانای و اصریر ) عمل انجام دهد ،همهون کسر اسر

اه پیش رود» و امام صرادت (ر) نیز شرییه اه کالم

الس ریر إلَّا ادداً» (اا اااویه،1376 ،
کالس رائر عل غیر الۀَّریق ،ی یزیده سرررعة َّ
َّ
جدشرران فرموده اند« :الدام عل غیر اصرریرة
ص)421ا کارکننده ادون آگاه و اصریر  ،همهون روندها اسر
اناارای تصصرَّت امر اسر
که تمدن و پیشرررف
ملسو

که تمدَّن و پیشررف

در ایراهه ،که هر چه تندتر رود از مشصرد دورتر شرود».

ادون آن اماانپذیر نیسر  ،همهنان که تدهَّد و ایمان نیز از عوامل اسر

ادون آن نمیتواند تدال پیدا کند .ای دو امر ،دو اال رسرریدن اه جامدها پیشرررفته و زندگ شرراوفا

میشوند (حایم  ،1380 ،م  ،5ص .)543

نتیجهگیری
از میاحث گذشرته ای مۀلب حاصر شرد که پیشررف
از سروی دیگر رکود آن نیز اا سرفلهسرایری و خیان

مسرتشیماً در ارتیا اسر  .چناناه کالم ائمه (ر) نیز ای مۀلب را تَیید

مینماید که میفرمایند« :و ااإلیمان یدمر الدلم» (شرری
علم و دانش آااد م گردد» و نشرانهگر آن اسر
آشاار اس
فدلی

و فشدان هر ی

ارسرراند و در جه

اجتماعی رااۀة مسرتشیمی اا مشوله امان داری و شرایسرتهسرایری دارد،
الرضری1414 ،ت ،ص)219ا اه وسریله ایمان (ااور و تدهَّد) اسر

که توام اودن تدهد و تصصرت ارای حاصر شردن پیشررف

عام رکود اس  .پس شصت حفیظ و علیم اهجد میتواند اماانا
پیشرررف

حاصر شرد که پویایی و پیشررف

و کارآمدی جامدة خویش گام اردارد و از مجمور روایا

و همهنی رکود آن در گرو رعای

امان

اا مدی

که

در کالم علی (ر)

و فرص های االشوه را اه
فوت اه روشررنی ای نتیجه

دو مصردات آن میااشرد .اناارای دق

و اهرهمندی از کالم خدای متدال و پیشروایان دی اه عنوان راهاارهای اسراسری ارای مسرئولی کشرور ارای امر پیشررف
جامده در همه ااداد از طریق حفظ امان داری اسیار مهم اس .
در آموزههای دینی ار نشش اسرزای امان داری افراد متصردی امر ،ارای ایجاد تلول و پیشررف
توجه اه کالم خدا و پیشروایان دی در رااۀه اا امان

جامده تاکید شرده اسر  .اا

که دارای دو مصردات تدهد و تصصرت میااشرد .فردی امان دار تلشی

میشرررود که دو مصررردات آن را توامان در خود ایجاد مینماید .چنی فردی از منظر دی عام پیشررررف

همهجانیه جامدة

خویش اسر  .در مشاا فردی که فاقد یای از دو مصردات امان داری ااشرد نه تنها پیشررفتی ارای جامده حاصر نمینماید
الاه جامده را اه سرم

عشبگرد خواهد ارد .اناارای  ،طیق کالم خداوند ،شرصت حفیظ و علیم اهجد میتواند اماانا

فرصر های االشوه را اه فدلی

ارسراند و در جه

پیشررف

و کارآمدی جامدهی خویش گام ارداردا زیرا پیشررف

از آن جامدهای خواهد اود که در آن ،اه نیروی انسرانی متدهد و متصصرت اصرال
گردد ،همهنان که عدم رعای
مالحظا

و

و پویایی

داده شرود و انسران کارآمد ،ملور توسرده

شرایسرتهسرایری متدهدانه و متصصرصرانه در گزینش نیروی کار و صررفاً مد نظر داشرت ارخی

شررصصرری که ثمره نادیده گرفت امان داری مسررئولی امر اسر

میشود.
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