
 

 

 دینی ساالریمردم در امانت استعاره و دولت

 4/7/3131 تاریخ پذیرش:         52/6/3131 تاریخ دریافت:

 1*برزگر ابراهیم

 چکیده
 در قتدر   و دولتت  ظرائت   دتوانت مت   امانتت  استتاار  که  است آن نوشتار این مدعای

 و قتدر   و دولتت  پنتداری امانتت  با. دهد نشان را دین  ساالریمردم و اسالم  منظومه

و  ستو  کی از مانوی ای مادی امور در داریامانت و امانت بین هاشباهت وجو  استخراج

 نشتان  اسالم در دولت و قدر  سرشت ،دیگر سوی از مرداندولت و دولت و قدر  با

 و فرانستل   و فرازمتان   فرامکان ، مطلق ارزش آن عام وجه در داریامانت. شودم  داد 

 در کتاربردی  مفتاهی   از کت  ی امانت. است اسالم در ناپذیراستثنا و تاطیل قابل غیر اصل

 استت  اسالم  جمهوری در سال  سیاست و خوب ران حک  و دین  ساالریمردم تحقق

 مباحت   در شتونداان حکومتت  و کننتداان حکومتت  وجته  دو در آن شدنعملیات  با و

 مستووالن  توسط رأی آن داریامانت و دهنداانرأی قالب در انتخابا  جمله از ،مختل 

 در روانت   امنیتت  و سیاست   و اجتمتاع   سرمایه تولید در جدیدی افق ،رهبری سوی از

 در و آن وجته  سته  در امانتت  ،نوشتتار  ایتن  در. است شد  اشود  سال  سیاست و ایران

 .است شد  مندنظام ایرند امانت و دهند امانت محور دو در و اانهشش تاامال 
 

 دولتت  دینت ،  ساالریمردم امانت، استاار  اسالم، اانهسه سیاس  منظومه: هاکلیدواژه

 .اسالم در سیاس  قدر  اسالم ،

                                                                                                                                        
  طباطبائ عالمه دانشگا   اسیس علوم استاد *
 

 64شمار  مسلسل   3131 تابستان  دومشمار    هفده سال  فصلنامه مطالاا  راهبردی 
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 مقدمه
 باشتد مت   ورزیاندیشته  و آفرین مضمون بیان ، هایشیو  شناخت ، ابزارهای از ک ی هااستاار 

 در. استت  سیاستت  علت   اساست   موضوعا  از ک ی دولت و قدر  .(74-44 :3131 برزار،)

 جمهتوری  اینکه و مااصر جهان در آن سابقه کم  ای فقدان به توجه با دین ، ساالریمردم نظام

 و قتدر   بته  آن متردان دولتت  و سیاستمداران نگا  ،باشدم  دنیا در آن پیشاهنگ ایران اسالم 

 مرزشناس  و اندیش ژرف نیازمند ،مختل  سطوح در رهبری و ریاست و منصب و مقام کسب

 و هتا نستل  جتای  هجابت  به توجه با ویژ  به نکته این. است جهان در متاارف ساالریمردم با آن

 جمهتوری  محتتوای  و ماهیتت  حفت   بترای  و باتدی  هتای نستل   به اول نسل از قدر  انتقال

 مقام آن در که جمهوری ریاست انتخابات  مبارزا  به نگاه . است راهبردی و حیات  ،اسالم 

و  مجتدد  شترکت  بترای  ایانگیتز   جمهتوری  ریاست دوم دور در و بودند نامزد رهبری ماظ 

 انتخابتا   بتا  آن مقایسه و شدند نامزد خمین  امام متاین تکلی  به بنا و نداشتند قدر  کسب

  متواردی  در باضتا   داوطلتب  افتراد  از برخت   که 3135 سال ای و 3111 سال جمهوری ریاست

 کسب برای حریصانه و اخالق  غیر هایروش از جمهوری ریاست صندل  کسب برای چگونه

 حتال   درایتن  . کندم  روایت را آن ضرور  و نوشتار این وار مسوله ای دشوار  کوشند،م  آن

 طتور  بته  آن زمتین مغترب  جنس با آن در داریمسوولیت و دین  ساالریمردم سرشت کهاست 

 .است متفاو  ماهیت 

 آن ممتتاز  و متمایز وجه و قدر  سرشت که است آن نوشتار این «اساس  سووال» ،بنابراین

 در قتدر   متمتایز  وجه و سرشت که است آن «فرضیه ای مدعا» چیست؟ دین  ساالریمردم در

 دوش بتر ( صراط  تابیری به) امانت  بار قدر  .است امانت ابهثم به قدر  دین ، ساالریمردم

 به خطاب البالغه نهج در( ع) عل  امام مؤمنان امیر بیان از ارفتهوام فرضیه این .است مرددولت

 بته  خطتاب  ایشتان . استت  خوانتد   امانت را حکومت و دولت آن در که است خود کارازاران

 شتریفه  آیه تفسیر بیان این ،البته. «امانه االمار  هذ  نا رفاعه ای اعل »: فرمایندم  اهواز در رفاعه

 فرضیه ،بنابراین(. 21 نساء) وااذارید اهلش به را امانت که کندم  رام شما به خداوند که است

 ایت  خالفتت  و امانتت  از اعت   سیاست   هتای مستوولیت  و دولتت  ستطوح  همته  و استت  قیاس 

 در سیاس  رفتار صور همه که اونه همان. دهدم  پوشش را ترجزئ  و ایمنطقه هایمسوولیت



 9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دینی ساالریمردم در امانت استعاره و دولت

 و ایترد م  بر در را دهند امانت ای ایرند امانت قالب در شونداانحکومت ای نداانکنحکومت

 درتوانتد  مت   و استت  اسالم  فضای در دولت و قدر  سرشت امانت ،ترتیب این به واقع در

 نوشتتار  ایتن  تحقیتق  روش .کنتد  اتذاری سیاست و دهد نشان را خود ژرف تأثیراذاری ،عمل

 چتارچوب  ضمنا . است ایکتابخانه ،هاداد  آوریجمع روش و تفسیری و کیف  محتوای تحلیل

 .است شد  «مورد بر نظریه تطبیق» و اخذ( 3113، برزار) مقاله از آن نظری

 

 الف. چارچوب مفهومی

 امانت. 1
 حفاظتت  بته  موظ  فرد و دارد تالق دیگران به بلکه ندارد، تالق فرد به که چیزی ان ی امانت

 بته  و افتتاری  اتا   امانتت  نگهداری ،البته. است صاحبش به سالمت به آن بازارداندن و آن از

 ایتن  کته  اونته  همتان . استت  عمتوم   افکار و محافل در اسرار ای مطالب آن افشای عدممنزله 

 انتخابا  در رأی هایصندوق در مردم آراء از حفاظت نظیر ،دارد مانوی ای مادی باد حفاظت

 استت  نتاامن   و خیانتت  ضتد  امانت چیست؟ ضد ،امانت .زمینه این در تقصیر و قصور عدم و

 صتر اعن دارای آن حقتوق   تاریت   در امانت در خیانت. (ماین فرهنگ و 343 :3145 دهخدا،)

 3172 ستال  مصتوب  تازیترا   قتانون  674 ماد  آن قانون  عنصر. است روان  و مادی قانون ،

 ،«استتامال » فاتل  چهتار  از کت  ی انجتام  وستیله  بته  امانتت  در خیانتت » :آن موجتب  به. است

 عمتل  آن متادی  عنصتر .« پتذیرد م  تحقق امانت مورد مال« مفقودنمودن» ای« تل » ،«تصاحب»

 متال  متصترف  ای مالک به ضرر واردشدن ان ی نتیجه حصول و مذکور چهاراانه مادی فیزیک 

 اعمتال  و فیزیک  عمل ارتکاب در عمدی قصد و« نیت سوء» آن، روان  ای مانوی عنصر. است

 (.  343-363 :3114 صادق ، میرمحمد) است چهاراانه

 متال  بتردن  بتر  عتالو   امانتت،  در خائن زیرا است؛ بیشتر« سرقت» از امانت در خیانت قبح

 که طور همان روحیه این. کندم  استفاد  سوء آن از و زندم  صدمه ه  آنان اعتماد به دیگران،

 :3161 دستتغیب، ) استت  امانتت  در کارخیانت دوروی  و نفاق بر دلیل ،فرمایدم ( ص) پیامبر

 در امانتت . نیستت  مالک ایرند امانت. است مالکیت احساس و مالکیت مقابل در امانت(. 141
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 در امانت. است آمد  باب این در( ع) عل  امام سخن در که اونه آن ،است پنداریطامه مقابل

 روایتت  در کته  اونته همتان  ،است دین ب  مقابل در امانت. است مسوولیت احساس عدم مقابل

 صتداقت  به بلکه نیست آنان سجود و رکوع دادنطول و نماز به افراد داریدین محک که است

 .است آنان داریامانت و

 

 امانت وجوه. 2
 آیته  از. شودم  اشار  آن وجو  از برخ  به ادامه در. ددار اونااون  ابااد و وجو  امانت مفهوم

 کته  داد انجتام  تتوان مت   سازیمفهوم چند ،«أ هْلِهَا إِل ى األ مَان ا ِ تُؤدَُّواْ أ ن یَأْمُرُکُ ْ اللَّهَ إِن َّ» شریفه

 :دهندم  تشکیل را امانت بح م ارکان

 زن امانتت  مانند ،باشد «انسان  امانت» ای «ءش » امانت ممکن که امانت نفس :امانت .1-2 

 کارکنتان  امانت ای استادان نزد دانشجو ای مال  دستان در آموزاندانش امانت ای شوهر دستان در

 .سازمان مدیر نزد

 بته  آیته این  مفاد به توجه با پایین و میان  عال ، سطوح همه در سیاس  هایمسوولیت همه

 امانتت  منزلته  به نیز سیاس  نظام کلیت .(544 :3133 آذر، جوانال ) شوندم  تلق  امانت منزله

 تاظیمتا  و الطاعتة  لألمتة،  نظامتا  و األمانة... اهلل فرض»: فرمایدم ( ع) عل  امام. دشوم  قلمداد

 بترای  را امتام  از اطاعتت  و برداریفرمان و امورا  ده سامان برای را امانت...  خدا» ،«لإلمامة

 از روایتت  ایتن  .(615 :3111 رضت ،  ستید  البالغته  نهج) «کرد واجب رهبری مقام بزراداشت

 واژ  ،«امامتت » واژ  جتای  بته  البالغته  نهتج  نستخ  از برخ  در .است شد  نقل ه ( ص) پیامبر

 «لالمته  نظامتا  االمامته » صور  به ه ( 377 ص ؛3166 آمدی،) غرر الحک  در و آمد  «تناما»

 .(531 :33 ج ،3113 ملت ، آ جتوادی ) استت  اله  امانت ات  مصادیق از خود تماما. است آمد 

 (.542 :3133، آذر جوانال ) شودنم  ایجاد مانا در چندان  تفاو  ،بنابراین

 بایتد  ند و اوسته اله  امانت ،مؤمن فرد هر برای مؤمنان همه :مؤمنان بودنامانت .1-1-2

 .باشد داشته مسوولیت احساس آنان قبال درو  «خواه خوب و خیرخواه  نیت» آنان به نسبت

 أ مْرٍ عَل   أ خ ا ُ رَأ ی مَنْ»: اویدم  باب این در( ع) صادق امامقول  از حجاج بن عبدالرحمن

 کته  ببینتد  کاری در را خود مؤمن برادر کس هر/ خ ان هُ ف ق دْ عَل یْهِ یَقْدِرُ وَ هُوَ عَنْهُ یَرُدََّ ُ ف ل  ْ یَکْر هُهُ



 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دینی ساالریمردم در امانت استعاره و دولت

 ندهتد،  انجام را کار این و کند رفع را ارفتاری آن بتواند و دهدم  آزار و کندم  ناراحت را او

 .(535: 5 ج نیشابوری، فتال) «است کرد  خیانت او به همانا

 .است آیند  هاینسل برای امانت  ،حاضر نسل نزد در طبیات :طبیعت بودنامانت .2-1-2

 اویتد مت   کته  دارد بتاب  ایتن  در ماروف  جمله خمین  امام: انقالب بودنامانت .3-1-2

 .«بیفتدو نامحرمان  نااهالن دست به انقالب نگذارید»

 و اجتمتاع   زندا  و جاماه و انسان بقای اساس جمال سید :سیاسی نظام امنیت .4-1-2

 میتان  در امانتت  ااتر (. 356 :3113 کتاف ، ) دانستت م  امانت را جاماه افراد متقابل کنش روح

 در انستان  بقتای  و شد خواهد برید  و اسیخته ه  از آنان هایکنش مبادله رشته نباشد، جاماه

 ویژات  » .(321 ،اسدآبادی) بود نخواهد پذیرامکان شاب و ام  آسایش و رفا  نیز و جهان این

 حاصتل  آن بتدون  امنیتت  و رفتا   و استت  حکتومت   و سیاست   نظام هر اساس و مقوم امانت،

 .(356: 3113 کاف ، از نقل به) «است سجیه همین عدالت، جسد و روح و... شودنم 

 و عمتوم   مصتارف  در آن صترف  و المتال بیت و مل  خزانه از حفاظت داری،امانت الزمه

 از»: اویتد مت   جمال سید. است نظام حف  رمز که است داریامانت همین. است جما  منافع

 که دنباش ایخزانه حاف  باید هاحکومت پس هاست؛حکومت اساس و مقوم امانت، که آنجای 

 کننتد  تأسیس دارالشفا مثال  ،کنند خرج جاماه عموم  منافع را  در را آن و شد  پر مردم پول با

 مختارج  ایت  و کننتد  خترج  را آن ستازی را  و ستازی پل در ای و کنند بنا خانهمکتب و مدرسه ای

 بته  ،2 :3113 کاف ،) کنند تأمین آنان با را قضا  و نگهبانان سپاهیان، مثل حکومت مستخدمین

   .(326 :اسدآبادی از نقل

 ،اذارانقانون سپاهیان، ان ی حاکمیت  دستگا  اصل  ارو  چهار فاالیت جمال، سید نظر به

. استت  امانتت  بر متوق  عموم ، خزانه و جاماه درآمد صرف مأموران و مالیا  اردآورنداان

 ،324 :3113 کتاف ، ) کنتد مت   جلتوایری  حکومتت  در فساد از ارو  چهار این در داریامانت

 .(324 :اسدآبادی

 امانتت  توانتد مت   امانتت  ایتن . سپاردم  دیگری نزد را امانت که فردی :دهندهامانت .2-2

 والیتت  و خالقیت و اله  صفا  و اسما امانت مانند مانوی امانت ای باشد اموال اشیا و مادی،
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 و وکالتت » و «متردم  رأی» قالتب  در سیاست   امانتت  توانتد م  امانت این. باشد انسان نزد اله 

 .باشد جمهوری ریاست نظیر سیاس  و اجتماع  مسوولیت و «نمایندا 

 ایت  فترد  انت  ی ،ایرنتداان امانت ای ایرند امانت امانت، بح  دیگر باد :گیرندهامانت .3-2

 .ایرندم  تحویل را امانت که است افرادی

 امانتت  شایستتگ   و اهلیت مذکور، آیه در جالب مفاهی  از ک ی :داریامانت اهلیت .4-2

 . «نااهل» نه و سپرد «اهل» افراد به باید را امانت. است

 و بنتدی مرتبته  دارای و مشتکک  مفهتوم  خود اهلیت: داریامانت اهلیت بندیدرجه .5-2

 آنتان  اهلیتت  و شایستتگ   درجه باید افراد به مسوولیت امانت وااذاری برای. است بندیدرجه

 ایت  نستب   امتری  امانتت،  اهلیتت  ،بنابراین .ایرد قرار سنجش مورد مدیریت  مسوولیت به نسبت

 امانتت  اهلیتت  امتا  باشتد،  داشتته  را استتانداری  امانتت  اهلیت فردی است ممکن. است نسبت 

 . باشد نداشته را جمهوری ریاست

 تلتک  من امر کل لراس اجال» :فرمایدم  خود کارازاران از ک ی به توصیه در( ص) پیامبر

 هتر  بترای  /صغیرها لدیه الیضیع و کبیراالمور الیقهر  ممن رأیال و االمانه اهل من رئیسا االمور

 نیابتد  چیرات   او بر کار بزرا  که برازین نظر اهل و امانت اهل از سرپرست  کارهایت از یک

  .(327: 31 ج ،3411 نوری،) «نشود او منزل در کار آن تضییع موجب کار کوچک  و

 بتا  متناستب  باید مسوولیت و مقام و است متفاو  افراد مدیریت  و وجودی ظرف ،واقع در

 امتام  کتالم  در. باشد داشته سازااری و انطباق باید مظروف با ظرف. باشد شد  وااذار مظروف

 :است ارفته قرار اشار  مورد نکته این نیز سیاس  هاینظام سقوط باب در( ع) عل 

 ت تاخیرِ  وَ اال راذِلِ تقدی ِ  وَ بِالفُرُوعِ الت َّمَسَُّکِ وَ االُصولِ ت ضییعِ: بِا ربَعٍ الدَُّوَلِ ادبارِ عَل   یست دَل َّ»

 تمسک و اصول فراموش . شودم  استدالل دلیل چهار به هادولت فروپاش  و ادبار بر /اال فاضِلِ

 .(61 :3173 قزوین ، حی ی) «دانشور افراد کنارزدن و قدرب  مردان داشتن مقدم و فروع به

 آن تفتاو   و سیاست   ایرنداانامانت خصوص در جالب نکته: امانت در کردنشریک .6-2

. شودم  ه « دهند امانت» خود سیاس  ایرند امانت که است آن عادی و فردی ایرنداانامانت با

 ؛کننتد مت   انتخاب را کشور اول اجرای  مسوول خود، رأی با که اندمردم اول دهند امانت ،بنابراین

 شتریک  ختود  امانتت  در را وزرا و شودم  تبدیل دهند امانت به خود ایرند امانت عنوان به او اما
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 وزیتر  متثال   و شتوند مت   تبدیل دهند امانت به خود دوم، ایرند امانت عنوان به نیز وزرا و کندم 

 بته  و کنتد م  شریک خود امانت در سوم ایرند امانت عنوان به استان یک در را استانداری کشور

 ستازی مفهتوم . کندم  پیدا ادامه دهند امانت با ایرند امانت جای هجاب و نزول  سیر ،ترتیب همین

 ایتن . استت  «امانتت  در ستازی شریک» مفهوم خورد،م  چش  به مراتبسلسله این در که واحدی

 بترای  زبیتر  و طلحته  تقاضتای  بته  پاستخ در ( ع) عل  امام. است( ع) عل  امام آن از سازیمفهوم

 امتانت   فت   اشرک ال ان  اعلما» :کندم  مارف  امانت را «خالفت» آنان، به ایالت  امار  وااذاری

 امانتت  در را کسان  تنها اصحاب  میان از من که بدانید /اصحاب  من امانته و بدینه ارض  من اال

  «.هست  راض  آنان داریامانت و داریدین از که کن م  شریک خویش

 مفهتوم  از ،کتار خیانتت  کتارازار  نکتوهش  در البالغه نهج یکوچهل نامه در ،(ع) عل  امام

 اءَمَان تِ  فِ  اءَشْر کْتُکَ کُنْتُ ف إِنِّ  بَاْدُ، اءَمَّا» :فرمایدم  وی به خطاب و کندم  ادی امانت شریک

 وَ لِمُوَاسَتاتِ   ن فْسِت   فِت   مِنْتکَ  اءَوْث تق   اءَهْلِت   مِنْ رَجُلٌ یَکُنْ ل  ْ وَ بِط ان تِ  وَ شِاَارِی جَاَلْتُکَ وَ

 بته  کتس  هتر  از و داشتت   شتریک  ختود  امانت در را تو من همانا /إِل  َّ الْاءَمَان ةِ اءَدَاءِ وَ مُوَازَرَتِ 

 تتو  چتون  اممتددکاری  و ارییت  بترای  خاندان  اعضای از یک هیچ و پنداشت  ترنزدیک خویش

   «.نبود من دارامانت و اعتماد مورد

 اعضتای  از حتت   را آنان آنکهو « در امانت سازیشریک» خصوص در( ع) عل  امام تاابیر

 تتی   کته  رستاند مت   را افترادی  اعتماد درجه و حساسیت ،داندم  ترنزدیک خود به اشخانواد 

 از کت  ی برکنتاری  بته  کته  دیگر مناسبت  در( ع) عل  امام. دهندم  تشکیل را مدیر هر مدیریت 

در  شریک مفهوم از ،کندم  اشار  در امانت خیانت دلیل به عبدید جارو نام به خود کارازاران

 یُاْل تى  اءَوْ اءَمْرٌ، بِهِ یُنْف ذ  اءَوْ ث غْرٌ، بِهِ یُسَدَّ اءَنْ بِاءَهْلٍ ف ل یْسَ بِصِف تِکَ ک ان  مَنْ وَ» :کندم  ادی امانت

 نه و دارد را کشور مرزهای از پاسداری لیاقت نه تو همانند کس  /اءَمَان ةٍ فِ  یُشْر کَ اءَوْ ق دْرٌ، ل هُ

 «.باشد امانت در شریک یا رود باال او ارزش یا رساند انجام به را کاری تواندم 

 مستوول  دوش بتر  کته  استت  امانت  بار مثابه به مسوولیت و دولت ،قدر  :امانت بار .7-2

 بته  را بتار  ایتن  بکوشتد  و کند احساس خود دوش بر را بار این سنگین  باید او و ایردم  قرار

 واست  صراط  تابیری که امانت بار به مانا این از دین  ادبیا  در. برساند سرمنزل به سالمت

 .(3133 ،تسلیم  و علم ) است شد  تابیر امانت عهد یا
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 امانت گانهسه ابعاد .3
 :است الزم شرط سه داریامانت رعایت برای

 از محافظتت  اراد  ،(بودنناصح) امانت نفس یا دهند امانت به نسبت خیرخواه  اراد  یک.

 بته  نستبت  محبتت  و مهترورزی  و احتمتال   ختارج   خطترا   مقابتل  در( بودنحفی ) امانت

 .(ارایش  و اخالق  رکن) آنان به داشتنرحمت و انسان  مجموعه

 ای داشتنعل و  داریامانت و محافظت شیو  به مربوط هایدانش و هامهار  ،هاتوانای  دو.

 .(بینش  و اعتقادی رکن) بودنعلی 

 داریامانتت  هت   عمتل  مقتام  در بایتد  نظتری  توانای  نیز و خواه خوب نیت از فراتر سه.

 همتان  این و بازارداند صاحبش و اهلش به سال  طور به را امانت و کند پیدا تحقق عملکردی

 ستوم   این ورزیعدالت .است کردنعطا و بازارداندن صاحبش به را حق ان ی عدالت مانای

 .دهدم  تشکیل را رفتاری ای فقه  رکن ه 

 و نامیتد  تتوان مت   هت   امانت سور  وس  رای سور : محوربینش و اعتقادپایه امانت. 1-3

 وی. استت  متفتاو   هتای وضایت و اونااون صور در داریامانت عال  نماد خود( ع) یوس 

 المالبیت اموال دارامانتکه  اونههمان ،بود شرایط انگیزترینوسوسه در مردم ناموس دارامانت

 تخصت   و مهتار   دانتش  انت  ی داریامانت الزمه و شرط ،وس ی سور  22 و 24 آیا  .بود

 و( ع) وست  ی حضتر   افتگتوی  آیتا   ایتن . کنتد م  مطرح را امانت از نگهداری و حفاظت

 بته  ائتتون   الملتک  قتال  و» :اوستت  نزد در وس ی داستان شدنروشن از پس مصر روایفرمان

 ختزائن  علت   اجالنت   قتال ( 24) امتین  مکتین  لتدینا  الیوم انک قال کلمه فلما لنفس  استخلصه

 بتا  چون کن  خود خاص را وی تا آورید من نزد را او: افت پادشا  و /علی  حفی  ان  االرض

 هتای خزانته  بتر  مرا: افت یوس . هست  امین و منزلت با ما نزد امروز تو: افت راند، سخن او

 «.هست  دانا نگهبان  من که بگمار سرزمین این

 :داندم  وس ی حضر  صدار  و وزار  حک  صدور مثابه به را آیه این طباطبای  عالمه

 شترط  و قید بدون امانت  و مطلق مکانت  دارای دیدی  تو در ما که کماالت  آن با امروز تو»

 فرمتان  و حکت   حقیقتت  این و امین  مملکت شوون جمیع و بر آزاد بخواه  آنچه در و هست 

 حکت   پتذیرش  ضتمن  که شودم  استنباط ه  مانا این آیه از .«بود وس ی صدرار  و وزار 
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 اردانتد  مصتر  داریخزانته  وزیتر  را ایشتان  کنتد مت   تقاضتا  مصتر  روایفرمتان  از ،وزار  عام

 حفتتی  را ختتود زیتترا ،(524 :3133 آذر، جتتوانال  از نقتتل بتته 571 :33ج ،3174 طباطبتتای ،)

 «.دارد تناسب کار این با صفت دو این و داندم ( دانا) علی  و( نگهبان)

 ،بنتابراین . است جدیدصفت   بودنعلی  اینجادر  .بود شد  بح  ه  قبال  بودنحاف  تصف

  .(522 :3133 آذر، جوانال ) خوردم  ار  ه  عل  مفهوم با داریامانت

 دیگتران  از بتودن اعلت   ایت  علم  اهلیت ،ایرند امانت سوی از امانت اخذ برای دوم اهلیت

 اهلل رسول قال .است شد  اشار  مفهوم این به( ص) اکرم رسول از دهند تکان روایت  در. است

 لت   منته،  اعلت   هتو  متن  فیه  و نفسه ال  الناس دعا فمن الهلها اال تصلح ال الریاسه ان: »(ص)

 ستوی  بته  را مردم کس هر پس است شایسته اهلش برای ریاست همانا /القیامه یوم الیه ینظراهلل

 عتامل ، ) «کنتد نمت   نگتا   او بته  قیامتت  در خدا ،دارد وجود ترعال  او از بداند و بخواند خود

، دیگتر  روایتت  در امتا  استت،  ایرنتد  امانتت  ختود  مخاطب روایت این در .(631 :3ج ،3431

 هو من فیه  و قط، رجال امرها امه ولت ما: »(ص) اهلل رسول قال .است دهنداانامانت مخاطب

 ختود  حکومتت  که امت  هر /ترکوا ما ال  یرجاوا حت  سفاال یذهب امره  یزل ل  اال منه، اعل 

 نخواهتد  را ستااد   روی هراتز  امتت  آن باشند، آنان از داناتر جاماه در که بدهد کسان  به را

  .(11: 33ج ،3411 نوری،) «بدهند صاحبش به را حق و برارداند که اا  آن تادید 

 ستور   75 آیته  ،افتته ی شتهر  ه   «امانت آیه» به که امانت باب در کری  قرآن آیه مهمترین

إِنَّا عَر ضْن ا الْأ مان ة  عَل ى السَّماوا ِ وَ الْأ رْضِ وَ الْجِبالِ ف أ بَیْن  أ نْ یَحْمِلْن هتا وَ أ شْتف قْن    » :است احزاب

 عرضته  هتا کو  و زمین و هابرآسمان را امانت آن ما /جَهُول اظ لُوما   ن مَل هَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کامِنْها وَ حَ

 انستان  چتون  کرد، حمل را آن انسان و ترسیدند و ورزیدند امتناع آن تحمل از آنها پس کردی ،

  .«بود جاهل و پیشهست 

 و یتاد  منفت   لحنت   با امانت سنگین بار پذیرش دلیل به انسان از هرچند شریفه، آیه این در

 جالتب  برداشت  در طباطبای  عالمه ، اماشد  دانسته انسان «جهل و ظل » ویژا  دو از ناش  آن

 :داندم  ه  اله  والیت و امانت حمل برای انسان صالحیت و استاداد بر حمل را آن

 و عقتاب  و مالمتت  متالک  و عیتب  وجهت   بته  کته  هرچنتد  انستان  بتودن  جهول و ظلوم»

 الهت   والیتت  و امانتت  حمتل  مصحح انسان، جهل و ظل  همین عین ولیکن است، ایریخرد 
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 عتدل  به متص  که است این شأنش که شودم  جهل و ظل  به متص  کس  اینکه برای. است

 علت   و عتدالت  بته  متصت   چتون  ،اوینتد نم  جاهل و ظال  ،«کو » به همچنانکه. باشد عل  و

 و ظلتوم  دارد، را عتدالت  و علت   استتاداد  و شتأن  اینکه خاطر به که انسان خالف به ،شودنم 

 .(252- 251: 36 ج ،3174 طباطبای ،) «هست نیز جهول

 و علت   فاقتد ختود   ختودی  به و جهوالست ظلوما کان انه عادی وضایت در انسان هرچند

 بته  را دو آن خداونتد  و باشتد  داشتته  را عدالت و عل  که دارد را آن قابلیت ول  ،است عدالت

 توانتد مت   انسان. کند پیدا ارتقا عل  و عدالت اوج به جهل و ظل  حضیض از و کند اضافه وی

 عنتوان  بته  را امانتت  بار دلیل این به و باشد داشته حقایق آن به عمل و حق دین حقایق به عل 

 استت  موظ  انسان. دبو «دهند امانت» کار این در ه  خداوند و کشید دوشبه  «ایرند امانت»

 توان افت:بنابراین، م  .برساند مقصود سرمنزل به را آن و نکند خیانت اله  امانت به

 و تحقتق  و ایتری شتکل  در اعتقتادی  عوامل که است داریامانت نوع  اعتقادپایه، امانت -

 .دارد ایکنند تایین نقش آن بقای

 .یابدم  موجودیت و شودم  تولید خدا با انسان رابطه از داریامانت نوع این -

 قرار انسان دوش بر اله  خلیفه امانت بار. است اله  امانت بار کنند حمل و حامل انسان -

 .است ارفته

 عکتس  بتر  ایت  و عتدل  و علت   ویژات  دارای  و باشتد  ختوب   دارامانتت  تواندم  انسان -

 بتاب  در ،نستاء از ستور    21 شتریفه  آیته  .باشتد  ظلتوم  و جهتول  و الهت   امانت در کارخیانت

 هرچنتد  دارد؛ اشتار   انستان  علت   و عتدالت  شایستگ  به و است مدح انسان، اله  داریامانت

 .(3174 طباطبای ، عالمه) رساندم  را انسان بودنجهول و ظلوم آن ظاهر

 همته  بته  هتا انستان  اول نستل  از و است ازل  عهدی خداوند، سوی از انسان داریامانت -

 اوستت  بتر  و شتد   اذاشته انسان  هاینسل همه دوش بر اله  امانت بار و هیافت تسری هانسل

 .برساند مقصود سرمنزل به را آن

 موجتودی  را او ویژا ، این دلیل به او شدن مخلوقا  اشرف و انسان به امانت وااذاری -

 و موجتودا   میتان  در «حتد بت  » موجتود  تنهتا  انسان. است کرد  هست  کل در فرد به منحصر

 «متحترک  و ستیال » همتوار   او و نتدارد  وجتود  انسان برای حدی هیچ. است هست  مخلوقا 
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 دو هتر  در انستان . بپیماید را الالین اعل  ای و السافلین اسفل نهایتب  حد دو تواندم  و است

 موجتودا   ستایر  کته  حتال   در ،دارد رو پتیش  در نهایتت ب  راه  ،ارتقا یا انحطاط این سوی

 .دارند شد تاری  «حدی»

 انستان  الهت ،  خلیفته  کامل نمونه و علیین اعل  اعالی حد در انسان کمال حد بارز نمود -

 اهلل امتین » و نزدیتک  نهایتب  این پایان به آنان. باشندم  امامان و انبیا آن مصداق و است کامل

 .اندشد  «ارضه ف 

 تیت وال نفت   اصتل  ،دارد تالتق  خداونتد  بهفقط  «اصالتا » که نیز والیت و سیاس  قدر  -

 دیگتران  بته  «نیابتتا  » ایت  «وکالتتا  » والیت این اله  اذن به آنکه مگر ؛رساندم  را انسان بر انسان

 بته  شایستته  داریامانتت  همتان  پرتتو  در سیاست   قتدر   و والیت این وااذاری. شود وااذار

 .شودم  وااذار اله  یاولیا و( ع) امامان پیامبران،

. استت خداونتد   از اصتالتا   قتدر   کته  د آم نیز ایران اسالم  جمهوری اساس  قانون در -

 ائمته  بته ( ص) پیتامبر  از پتس  و پیامبران ان ی خود برازیداان به امانت رس  به را آنخداوند 

 دینت   ستاالری متردم  ارکان از قدر  انگاریامانت. داد  است انتقال فقیه ول  به سپس و( س)

 پیامبران به خداوند امانت بلکه ،نیست او از اصالتا  قدر  و نیست حاکمیت مالک حاک ،. است

 .(3114 محمدی، نک.) ستوزرا و جمهور رئیس ای فقیه ول  تا

. است ارایش  و اخالق  وجه ،داریامانت و بودنامین غالب وجه: پایهاخالق امانت .2-3

 در زمتان  مترور  بته  عمیق اعتقادا  ای رفتاری تمرین اثر بر که است اخالق  ملکه نوع  امانت

 نتوع   ،واقتع  در و استت  مترتبط  ختود  بتا  فرد رابطه به اخالق  ملکه این. آیدم  وجود به فرد

 در امانتت  بته  نستبت  خودختواه   کنتترل  با تا پایدم  دورن از را فرد که است «درون  پلیس»

 .کند اعمال را مراقبت و مواظبت و وسواس دقت، حداکثر خود، دست

 وجتود  و «خواه خوب و خیرخواه  به ماطوف اراد » ،داریامانت لوازم و شروط از یک 

 بتا  وست  ی ستور   35 و 33 آیتا   در موضتوع  ایتن . است امانت از محافظت برای الزم انگیز 

 :  است شد  بح  بودن «حاف » و «ناصح» واژاان

 ختود  آنان با وس ی همراه  به اقوبی حضر  پدرشان متقاعدکردن برای وس ی برادران

 بتر  را متا  کته  شتد   چته  را تتو  پتدر  ای: افتند»: دانندم  او حاف  و( ناصح) خیرخوا  امین، را
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 چمتن  در تا بفرست ما با را او فردا. هستی  او خیرخوا  ما که حال  در دان نم  «امین» وس ی

 .(35 و 33/ وس )ی «بود خواهی  او نگهبان خوب  به ما و کند بازی و بگردد

 ختوب   نگتا   ،ایرنتداان امانت عنوان به برادران به نسبت پدر که رساندم  این آیه  اعبار

 عبتارا   بتا  کوشتیدند مت   آنتان . استت  دانستهنم  امین را آنان و بود  بدبین واقع در و نداشته

 جتان  بر ما از ا: ینیست خارج حالت دو از» .کنند اعتمادسازی تأکیدی قیود و «پدر ای» عاطف 

 ختوا  ختوب  و خیرختوا   متا  صتور   ایتن  در. شتماری مت   خطر و تهدید را ما و ترس م  او

 متا  ه  صور  این در که ترس م  ما غیراز  او جان بر ای و ل ن اصِحُون  ل هُ إِنَّا :هستی  او( ناصح)

 «ل حَتافِظُون   ل تهُ  إِنَّا: کنی م  محافظت او از او، علیه محیط و دیگران ناحیه از خارج  خطرا  از

 .(313: 33 ج ،3174 طباطبای ، شد خالصه)

  .اویی  خوا خوب و ناصح ما                خودی از ناامن  احساس( ال 

 و دیگتران  مخاطرا  برابر در او محاف  و حاف  ما                غیر از ناامن  احساس( ب

  .هستی  محیط 

 پیدا ارتباط( نگهبان  و پاسداری) بودنحاف  و بودنناصح مفهوم دو با داریامانت ،بنابراین

 و رستد مت   دیگران و محیط ناحیه از که خطرات  به دوم  و ایرند امانت خود به اول . کندم 

 .ارددبرم  ایرند امانت سوی از حفاظت وظیفه

 امانتت  دیگر وجه ،«بنیامین» مورد در بار این وس ی داستان و وس ی سور  64 و 61 آیا 

 فراایر مصر در قحط  و رسدم  مصر وزرا  به وس ی که هنگام آن. دهدم  نشان را اخالق 

 ،کنتد مت   مشتروط  مصتر  بته  بنیتامین  آوردن به را اندم پیمانه دادن وس ی حضر  و شودم 

 قتول  از کتری   قترآن  آنجتا  در و کننتد م  آغاز را پدر اعتمادسازی برای هالفاظ  همان برادران

 :کندم  باز را امانت اخالق  وجو دیگر  اقوبی

 را برادرمتان . شتد  منتع  ما از پیمانه پدر، ای: افتند بازاشتند، خود پدر سوی به چون پس»

 را شتما  که اونههمان آیا: افت{ اقوب}ی .بود خواهی  او نگهبان ما و بگیری  پیمانه تا بفرست

 و استت  نگهبتان  بهتترین  ختدا  پتس  ستازم؟  امین او بر اردانیدم، امین برادرش بر این از پیش

  .(64 و 61/ وس ی) «مهربانان ترینمهربان اوست
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 بته  اطمینتان  کته  استت  ایتن ( ع) اقوبی مراد آنکه سخن کوتا » :فرمایدم  طباطبای  عالمه

 بته  و استت  التراحمین  ارح  خداوند اینکه برای او، غیر به اطمینان از است بهتر سبحان خدای

 رعایت بسا چه که مردم خالف به. کندنم  خیانت دانسته، آن در امین را او آنچه در خود، بند 

 پتس . ورزنتد  خیانتت  وی بته  و نکننتد  ترح  (مؤتمن) دهند امانت به و نکنند را امانت و عهد

 بایتد  که طور آن ایشان که است این به طانه و فرزندان به تاریض  نوع الراحمین ارح  جمله

 امینشتان  وی بته  نستبت  پتدر  اینکته  بتا  و نکردنتد  رح  وس ی خود برادر به نسبت اصال  ای و

 .(534 :33 ج ،3174 طباطبای ،) نکردند رعایت را امانت دانست،

 دو بتا  و دارد عمیتق  ارتبتاط   «رحمتت » مفهوم با امانت مفهوم افت توانم  ،رو همین از

 .(525: 3133 آذر، جوانال ) شودم  داد  نشان بودنحاف  و بودنناصح صفت

 ،تابیتری  بته  ایت  دارانزمتام  بته  ایتوصتیه  ،منبر فراز برخود  بیانا  آخرین در( ص) پیامبر

 ،آورممت   خود از باد وال  ادی به را خدا...: بادی من الوال  اذکرهلل،» :فرمایدم  ایرنداانامانت

 و کتردم  ابتال   من که باشید شاهد فرمود سپس... نکنند رح  مسلمین جماعت بر مبادا اینکه از

 منبترش  باالی( ص) پیامبر که بود سخن  آخرین این فرمود( ع) صادق امام «.کردم خیرخواه 

 .(416: 3 ج ،3131 کلین ،) فرمود

 /أ مِتینٌ  ن اصِتحٌ  ل کُت ْ  وَأ ن تاْ  رَبِّت   رِسَتاال ِ  أُبَلِّغُکُت ْ » :فرمایدم  قومش بهنیز ( ع) هود حضر 

 .(61/ اعراف) «امین  خیرخواه  شما برای و رسان م  شما به را پرورداارم هایپیام

 و ناصتح  چتون  :دهتد مت   توضتیح  را بتودن امین علت که است صفت  بودنناصح ،آیه این در

 ایاونته  بته  را الهت   پیتام  نتدارد  دلیلت   و هستت   «امتین »پس هست ، شما خوا خوب و خیرخوا 

 .(526: 3133 آذر، جوانال ) کن  ابال  شما به شد تحری  و نادرست

ــت .3-3 ــاری امان ــردی و رفت  و خیرختتواه  اوال  ،داریامانتتت الزمتته و شتترط: عملک

 سیاست   امانتت  از نگهتداری  مهتار   و دانتش  و عل  ثانیا  و (بودنناصح) نیت و خواه خوب

 تحقتق  داریامانتت  پاستداری،  دانش و مهار  داشتن صرف و «خیر نیت»با  ،همه این با. است

 یافتته کمال و سال  صور  به امانت و دهد رخ اتفاق این ه  «عمل در» باید بلکه ،کندنم  پیدا

 .شودم  تاری  «عدالت» صفت با امانت، رکن این. شود بازارداند  آن صاحب به
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 آیته  تفسیر در ظلوم و ظل  آن ضد و عدالت و عدل مفهوم با امانت عملکردی وجه ربط -

 .شد داد  توضیح طباطبای  عالمه بیان از( 75/ احزاب) امانت

 را زیر روایت( 561: 3133) آذر جوانال  عدالت، و امانت رابطه روای  شاهد خصوص در

 المسلمین ثغور حط»: کندم  ارائه کارازاران از ک ی به خطاب( ع) عل  امام از شاهد عنوان به

 سترحدهای  از /رعیتتک  فت   بالاتدل  والامتل  نفستک  متن  بانصتافک  امانتتک  و دینک احرز و

 نستبت  عدالت رعایت و خود ناحیه از ورزیانصاف با را امانتت و دین و کن مراقبت مسلمانان

 . (143: 3166 مدی،آ) «کن محافظت مردم به

 داشتتن پتاس  و دیگتران  و خود میان زیان و سود کردننص  را ورزیانصاف تهران  دلشاد

 .(551 :3111 ،تهران  دلشاد) داندم  خود حقوق همانند دیگران حقوق حف  و داد

 قالتب  در نهایتت  در امتا  ،استت  باطن  امر نوع  دو هر اخالق  و اعتقادی امانت هرچند -

 .شوندم  ظاهر رفتارپایه امانت ان ی رفتار

 ؛ایردم  شکل خود با فرد رابطه از دوم نوع امانت و خدا با فرد رابطه در اول نوع امانت -

 .است مربوط دیگران و مردم با فرد روابط به رفتاری و سوم نوع امانت اما

 ،کنتد م  پیدا ارتباط سیاس  رفتار و سیاست با مستقی  غیر طور به دوم و اول نوع امانت -

 .کندم  پیدا ربط سیاست با مستقی  طور به سوم نوع امانت که حال  در

 و رحمتت » واژ  بتا  دوم نتوع  و (تخصت  ) «علت  » واژ  بتا  امانت اول نوع که حال  در -

 .شودم  تداع  «عدالت» واژ  با رفتاری امانت و سوم نوع ،شودم  شناخته( تاهد) «خیرخواه 

 درونت   تمایال  و نفس هوای دوم نوع و شناخت  ضا  امانت، اول نوع کنند تضای  -

 .است بیرون  و عین  و متادد سوم، نوع کنند تضای . است خودخواه  و

 منزلتته بته ) مشتتاور ااتر  فرمایتتدمت  ( ع) صتادق  امتتام :مشـاوره  ارائــه در دقـت  .1-3-3

 اتوش  دقتت  به (دهند امانت منزله به) طلبدم  مشور  او از که کس  سخنان به (ایرند امانت

 ستخنان  به ندادناوش درست...  /خیانه منه االستماع سوء... »: است کرد  خیانت وی به ندهد،

 .(314 :75 ج ،3414 مجلس ،) «است خیانت (آنها در نکردندقت) او

 هتای نظریته  بتر  تسلط و علم  مدرک داشتن و خواه خوب :اجرایی مندیتوان .2-3-3

 و علمت   توان باید فرد. کندنم  کفایت مدیریت  و سیاس  هایمسوولیت تصدی برای مدیریت 
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( ص) پیامبر مسل ، صحیح از روایت  در .باشد داشته را خود امر تحت دستگا  مدیریت اجرای 

 :فرمایدم  خود اصحاب از ک ی حکومت  مسوولیت درخواست قبال در

 التذی  ادی و بحقهتا  اخذها من اال ندامه و خزی القیامه ومی انها و امانه انها و ضای  انک»

 پشتیمان   و ختواری  مایته  قیامتت  روز در همتین  و است امانت نیز این و ضایف  تو /فیها علیه

 اتردن  بتر  آن متورد  در آنچته  و ایترد  تحویل حق به را آن که کس  مورد در مگر ،بود خواهد

 و عارضت   اتا   و افتهپیش مورد نظیر است ذات  اا  ناتوان  این .«کند ادا آن مورد در اوست،

 (. 511 :3133 آذر، جوانال ) است موقت 

 تحمل و آمد  ستو  به که کس  آن به: ملوال تأمنن ال»: فرمایندم  باب این در( ع) عل  امام

 (. 674 :3114 ،رض  سید البالغه، نهج) «نکن اعتماد ندارد،

 

  گانهشش تعامالت ب.

 داریامانت در گرایشی بر بینشی رکن تأثیر. 1

   گیرندهامانت .1-1

 و باشتد  نداشتته  حضتور  ایرنتداان امانت ذهن در «قدر  نگاریاامانت» که صورت  در -

 آن در بدانتد،  خود شخص  مالکیت زمر  در را آن و کند تلق  شخص  ملک منزله به را قدر 

 .ایردنم  شکل مدیر ای سیاستمدار ضمیر در ملکه منزله به قدر  داریامانت ،صور 

 در را آن بلکه باشد، نداشته وجود سیاس ، قدر  باب در بودنمالک تلق  که صورت  در -

 را بیشتتر  ایت  کمترو  چهارساله زمان ،صور  آن در کند، تلق  استیجاری و ایاجار  ملک قالب

 متدیریت ،  و سیاست   قتدر   امانتت  در خیانت با کوشدم  و ایردم  نظر در «طامه» منزله به

 .آورد دست به را آمد  دست به موقایت از خانوادا  و شخص  بهر  حداکثر

 آن بلکته  نداند، ه  استیجاری ملک نداند، شخص  ملک را سیاس  قدر  که صورت  در -

 هت ،  صتور   ایتن  در شتود،  «امانتت  انگتاری کوچک» بینش  خطای دچار ول  بداند امانت را

 .بود نخواهد خوب  دارامانت
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 دهندهامانت .2-1

 .باشد داشته مصداق ه  دهند امانت در تواندم  امانت، انگاریکوچک -

 صور  ایرد: قالب دو در تواندم  امانت انگاریکوچک -

 نیتز  او. کنتد مت   وااذار زیرمجموعه به خود نوبه به را کاری که رئیس  و مدیر .اول قالب

 .باشد داشته امانت وااذاری در بینش  انگاریکوچک نباید

 کوچتک  را ختود  رأی امانتت  نبایتد  ،کننتداان انتختاب  و دهنتداان رأی و مردم. دوم قالب

 را ختود  باید بلکه ،نیست کنند تایین نفر، کی من رأی که شوند تصور این دچار مبادا ؛بپندارند

 کته  نفتر  کی رأی با اوی  که کنند تصور چنان. بدانند مسوول خدا برابر در خود رأی مقابل در

 .آوردنم  ای آوردم  رأی ینامزد باشد، او

 

  داریامانت در رفتاریر ب بینشی رکنتأثیر . 2
 ؟اذاردم  تأثیر دهنداانامانت و ایرنداانامانت رفتار بر چگونه بینش  رکن

 

 گیرندگانامانت .1-2
  .اموالک  توتواالسفهاء وال: باشد «سفیه» بینش  نظر ازنباید  ایرند امانت -

 .است سفیه خود دهد، سفیهان به را اموالش و کند چنین کس  هر -

 و غتال   بته را  امانتت  بترای مثتال نبایتد   . باشتد  داشتته  فاستد  عقاید نباید ایرند امانت -

 .کرد وااذار غلوکننداان

 در او رفتتار  بتر  فاستد  اعتقتاد  ایتن  .باشتد  «منتافق » اعتقتادی،  نظتر  از نباید ایرند امانت -

 وعتد ،  هنگتام . است درو  بگوید سخن اار: دارد عالمت سه منافق .اذاردم  تأثیر داریامانت

  .(51 :3431 حمیدی،) «کندم  خیانت شود، اعتماد او به اار و کندم  وعد  خالف

 و کت  ی و هماهنتگ  ظتاهرش  بتا  بتاطنش  کس هر»: فرمایدم ( ع) عل  دیگری روایت در

 آمتدی، ) «است عدالت دارای و کرد  ادا را امانت که اوست پس باشد، موافق افتارش و کردار

3166 :16). 
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 از امتین  شتخ   داریامانت از اطمینان از باد: عمدی غیر خسارات در امین ضمان عدم

 و تقصتیر  بتدون  ارفتته،  قترار  وی نتزد  که ایعاریه و ودیاه مال، که صورت  در شناخت ، نظر

 وی. نیستت  الزم خستار   جبتران  امین، بر ،شود ربود  ای خسارا  ای تل  دچار وی کوتاه 

 شتد   تأیید و ارفته قرار بح  مورد مکرری روایا  در موضوع این. باشدم ن خسار  ضامن

 صادر حک  همین ،«ضمان  دی» مقابل در «امان  دی» عنوان با حقوق و فقه در آن از فراتر .است

 ریستک  موضتوع  این مدیریت  نظر از .(3135 شابان ، و 131 :3133 آذر، جوانال ) است شد 

 چنتین  روایا  از. است امین مصادیق شناخت باب در موضوع ،بنابراین .بردم  باال را مدیریت 

 پنداشتته  امین خائن، و داد رخ اشتبا  این اار اما کرد؛ اشتبا  امین تشخی  در نباید که آیدبرم 

 .نیست ضامن دیگر ایمن کرد، خیانت او باد و شد

 کته  را کست   نبایتد  /ائتمنتت  متن  تته  ال و خانک من تاتمن ان لک لیس»(: ع) صادق امام

 ج ،3133 عتامل ، ) «دانستت   امینشکه  را کس  کن  مته  و بدان  امین کرد ، دغل تو به نسبت

 را او و کتردم  اطمینان کس  به من اویدم ( ع) صادق امام به مردی ،دیگر روایت در(. 13: 33

 لت  »: فرمود امام. کرد انکار را مال  و کرد خیانت من به او ول  سپردم او به مال  و دانست  امین

 امتین  را ختائن  تتو  بلکه است، نکرد  خیانت تو به امین /الخائن ائتمنت لکنک و االمین ختنکی

 (.112: 1 ج ،3431 صدوق،) «ایشمرد 

 را سیاست   کتارازاران  انتختاب  در حساستیت  متدیریت ،  و سیاست   بستتر  در موضتوع  این

 .دارد اتهام از مصونیت عمدی غیر خطاهای مورد در وی ،انتخاب از باد اینکه و رساندم 

 مطالتب  توانتد مت   امانت که باشد آاا  و بداند باید سیاستمدار و مدیر ای فرد ،بینش  نظر از

 کته  نیست چیزی و کندم  پیدا مصداق ه  جا این در داریامانت .باشد جلسه یک در شد نقل

 رازداری کته  استت  آن بته  بلکته  ،شود بازارداند  آن صاحب به و شود محافظت خوب  به باید

 المجتالس »: فرماینتد مت  ( ص) پیتامبر  .نکنتد  پیدا انتشار دیگری جای در جلسه مطالب و شود

 راز انتشتار  و استت  امانتت  جلسا  در افتار :ذلک فاجتنب خیانه اخیک سر افشاؤک و باالمانه

 .(62: 5ج ،3431ورام،)« کنید خودداری کار این از پس .خیانت برادر 
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 حدثی الحدان لیس و باالمانه المجالس» فرمایند:م  این به نزدیک بیان  در( ع) صادق امام

 بدون را خود رفیق محرمانه کالم ندارد حق کس  و است امانت مجالس ؛االباذنه صاحبه کتمهی

   .(661: 5ج ،3131کلین ،) «کند بازاو او اجاز 

 رکتن  تتأثیر  ان ی ؛دوم سبد در مدیریت  جلسا  محرمانه مطالب در داریامانت اینکه دلیل

 رفتتار  بر اثراذاری قصد اوال  که رساندم  روایت لحن که است آن ،شد  ذکر رفتاری بر بینش 

 بته  ؛دارد سیاستتمداران  بتین  ستال   سیاست تحقق در زیادی سه  نکته این رعایت .دارد را وی

 مخاطتب  بته  خواهتد مت   ،ا یثان. شودم  مشاهد  بیشتر پدید  این بروز انتخابا  هنگام در ویژ 

 .است داریامانت مصادیق از مطلب این بدان که بدهد شناخت نوع  خود

 بینشت   و شتناخت   نظتر  از کته  صتورت   در :در امانت کارانخیانت شهادت پذیرش عدم

 کته  استت  آن رفتتار  در بیتنش  ایتن  تأثیرا  از یک  شود، قطا  ،هاامانت در فردی بودنخائن

 خ تائِنٍ  شِتهَادَ ُ  ت جُتوزُ  ال» :فرمایدم ( ص) اکرم رسول. شودنم  پذیرفته محاک  در وی شهاد 

   .(517: 36 ج ،3414 مجلس ،) «شودنم  پذیرفته کارخیانت شهاد  /خ ائِن ةٍ وَال

 

 دهندهامانت .2-2

 بتر  کته  شتناخت   لغتزش  ایتن  در خصوص( ع) عل  امام از روایا  در :دشمن به اعتماد عدم

 عتدواا   تأمن ال»: ای شد  نه  دشمن کردنتلق  امین از و شد  داد  تذکر دارد، اثر ه  غلط رفتار

: 3166 آمتدی، ) «مبتاش  ایمن کند، سپاسگزاری تو حق در هرچند دشمن به نسبت /شکر إن و

 الشتد  علتى  عتدوک  متن  کن و تختبر  حتى صدیقک تامن ال»: فرمایندم  دیگر جای در .(411

 «کتن  حتذر  دشتمنت  از شتد   بته  و مدان امین را او بیازمای  را دوستت آنکه از پیش /الحذر

 .(436: 3166 آمدی،)

 توصتیه  دهنتداان امانتت  بته  فاطم  دولت در اثراذار پردازاننظریه از ک ی قاض  نامان -

( مال ) امانا . هستند نیز امانا  مستحق و سزاوار بلکه انداطاعت سزاوار تنها نه امامان ،کندم 

 امانتا  . شتود م  تلق  عهد نقض کار، این انجام عدم .بازاردانید آن راستین صاحبان به باید را

 ستتاند مت   متردم  از ختدا  از نیابتت  بته  را آن امتام  و استت  انسان به خداوند عطایای از بخش 

  .(351 :3113 همدان ،)
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 گیرندهامانت .1-3

 کته  استت  هتای  ویژا  از ک ی ،امانت از محافظت در نیت خلوص و ورع و خیرخواهانه نیت

 و تحریتک  یشتدا و رعک و لیصدق» :فرمایدم  (ع) عل  امام .باشد آن دارای باید ایرند امانت

 و تتو  تحترَّ   باشتد  ستخت  و تتو  ورع باشتد  راست که باید /الیمین و االمانة فى نیاتک تخل 

 از دیگتر  یکت   خداترست ،  .(523: 3166 آمتدی، ) «ستواند  و امانتت  در تتو  نیت باشد خال 

 صتفا   از یکت   خداوند از خشیت و خوف .کندم  سازیامانت که است ارایش  هایویژا 

 «بترستد  ختدا  از کته  است کس  امین :اهلل خش  من االمین» :استدار امانت و امین افراد اصل 

 امتین  :اهلل خشت   متن  اال تتامن  ال» :فرماینتد مت   نیتز  (ص) پیامبر .(33 :75ج ،3414 مجلس ،)

 .(515: 3411 دیلم ،) «بترسد خدا از که کس  مگر مشمار،

 پرهیزاار است ملک مامار که            امار رعیت بر را خداترس           

 مدار امینش ترسد تو کز امین              ازارامانت باید خداترس           

 هالک و زجر و دیوان رفع از نه            اندیشناک داور از باید امین           

 (131: 3112، تدبیر و عدل باب سادی، بوستان)

 روایتا   از که طورآن. است اخالق  صفا  از ک ی حیا :اسالم و ایمان زوال و حیا زوال

 ستلب  برای ایمقدمه حیا سلب. دارد وجود مستقی  ایرابطه ورزیامانت و «حیا» بین ،آیدبرم 

 . (534 :3133 آذر، جوانال ) است اسالم از خروج نهایت در و داریامانت

 ف یَصتیرُ  الْحَیتاءُ،  الْاَبْتدِ  مِتن   اللَّهُ یَنْزِعُ ما اوََّلُ» :فرمایدم  روایت  در( ص) اکرم رسول

َّ مُمْقِتا ، ماقِتا  َّ الْامان ة ، مِنْهُ یَنْزِعُ ثُ َ َّ الر َّحْمَة ، مِنْهُ یَنْزِعُ ثُ َ  عُنُقِتهِ  عَتنْ  الْاسْتالمِ  دیتن   یَخْل عُ ثُ َ

 هالکتت  دچتار  انستان  نتیجته  در و سلب انسان از که چیزی نخستین /ل اینا  ش یْطانا  ف یَصیرُ

 دستت  از را رحمتت  هت   باتد  و شودم  ارفته او از امانت ،حیا از باد. ستحیا شود،م 

 مالتون  شتیطان   صتور   بته  اینجتا  در و شتود م  خارج اسالم دین از آخر در و دهدم 

 (.375 :35 ج ،3411 نوری،) «آیددرم 
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 هتالک  خداونتد  چتون » که شودم به مضمون  نقل ،فارس  سلمان قول از مشابه  روایت در

 و کنتد  خیانتت  متردم  بته  او ،ارفتت  او از را حیا چون و بگیرد او از را حیا بخواهد، را ایبند 

 بربستت،  رخت او از امانت چون و شود کنار او از کل  به امانت کرد، چنین چون و او به مردم

 او شد، برید  او از ایمان رشته چون و شود برید  او از ایمان رشته و دلسخت و خشن هموار 

 انت  ی ارایشت   رکتن  ،ترتیتب  ایتن  به .(533 :5 ج ،3131 کلین ،) «نبین  ملاون شیطان  جز را

 .داذارم  اثر اعتقادا  و هابینش بر «حیای ب »

 

 دهندگانامانت .2-3

 امتام  نامته  در. استت  واجب دهند امانت برای ایرند امانت فرد شناخت  احراز بینش ، نظر از -

 تذکر کارازاری مسوولیت و امانت وااذاری از قبل افراد آزمایش دربار  اشتر مالک به( ع) عل 

 را داریامانت آزمایش ه  دوستان به امانت سپردن مورد در دیگر جای در امام. است شد  داد 

 «مدان امین را او بیازمای  را دوستت آنکه از پیش /تختبر  حت  قکیصد تامن ال»: داندم  الزم

 (.436 :3166 آمدی،)

 متؤمن   امانتت  بته  فتردی  که مواردی در :نکردن مثل به مقابله و اخالقی طبع مناعت -

 مقابلته  توانتد نم  مؤمن ،شودم  محرز فرد به شناخت  نظر از او بودنخائن و کندم  خیانت

 خود قدر  و شناخت خالف برباید  مؤمن ،موارد این در. کند خیانت او امانت در و مثل به

 باب این در( ص) اکرم رسول .دهدنم  کاری چنین اجاز  او بزراوارانه روح زیرا ،کند عمل

 امانت که کس  به /قطاک ان و رحمک تقطع ال و مثله فتکون خانک من تخن ال» :فرمایدم 

 مکتن،  قطتع  اقتوام  بتا  را ارتباطت و بود خواه  او مثل نیز تو زیرا ،نکن خیانت سپرد  تو به

 متورد  ایتن  در( ع) علت   امتام  (.6 :تتا بت   راونتدی، ) «کننتد  قطتع  را ارتباطشان آنان هرچند

 کته  کست   بته  /سِترَّکَ  أ ذاعَ إِن  و سِترَّ ُ  تُذِع ال  و خان کَ إِن وَ ائت مَن کَ مَنِ ت خُن ال»: فرمایدم 

 «باشتد  کترد   خیانتت  تتو  به نسبت داریامانت در او ارچه مکن، خیانت سپرد  تو به امانت

 (.31 :72 ج ،3414 مجلس ،)
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 داریخویشتتن  و تقتوا  نفتس،  مالکیتت  و نفتس  تهذیب چون های مدخل قالب در ارایش  رکن

 هاینیت و هوس و هوی به ماطوف تمایال  ،عکس بر و خیرخواهانه تمایال  و زهد اخالص،

 دارد؟ اثراذاری ایرنداانامانت و دهنداانامانت رفتاری داریامانت بر چگونه بدخواهانه

 

 گیرندگانامانت .1-4

 فتردی  حقیتر  هتای وابستگ  از رهید  و واال همت و بلند روح دارای مهذب و فرهیخته فرد -

 پیگیتری  را جما  منافع مل  و اهداف هموار  و کندم  فراموش را خویش فردی چنین. است

 چنتین  بتا  فتردی  چنتین . استت  دیگتران  فکتر  در همتوار   بلکته  ،اندیشدنم  «خود» به. کندم 

 .بود خواهد خوب  دارامانت ،ایروحیه

 کته  استت  آن از بزراتتر  او روحت   ظترف  ،بازدنم  را خود قدر  روز در مهذب سیاستمدار -

 و ضتا   روز در. استت  خوب  دارامانت ،بنابراین و ایرد قرار ریاست صندل  و کرس  جاذبه تحت

 .داردم  پاس را خود اله  امانت حاصل وجودی اوهر و بازدنم  را خود ه  قدر  از برکناری

 در را« هتا امانت» از ایمجموعه اداری، و سیاس  هایمسوولیت :رفتاری داریامانت و عفاف

 کارکنتان،  آبروی ،المالبیت اموال .است سیاستمداران و مدیران دست در که های امانت ؛دارد خود

 بتاب  در الزم اهتمتام  آنهتا  در بایتد  مدیر که است های امانت جزء ،مردم نوامیس نیز و آنان اسرار

 نک.) دارد تناسب مردم نوامیس امانت از حفاظت با بودنعفی  صفت. کند رعایت را داریامانت

 (.  536 ،561: 3133 آذر، جوانال 

 شریفه آیه تفسیر در( ع) کاظ  موس  امام از صفوان روایت به داریامانت و عفاف باب در

 فترد  بهترین که ایر کار به را وی پدر ای /الْأ مینُ الْق وِیُّ اسْت أْجَرْ َ مَنِ خ یْر  إِنَّ اسْت أْجِرْ ُ أ بَتِ یا»

 دخترش از( ع) شایب»: فرمایدم  (،56)قص /  «است امین و نیرومند زیرا ایارفته کار به را

 چتا   دهانه روی از سنگ برداشتن در او توانای  از را این تو و است نیرومند او دخترم،: پرسید

 حرکتت  او روی پیش من پدر ای: افت دختر است؟ امین او یفهمید کجا از اما شدی، متوجه
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 جمتاعت   متا  زیترا  بگو؛ را را  و کن آاا  مرا کردم ا  را را  اار و بیا من دنبال به افت کردم،

 (.333: 51 ج ،3133 عامل ،) «ننگری  زنان پشت به که هستی 

 

 دهندگانامانت .2-4

 آیته  حک  به «دیگرانو  خود به نسبت انسان کرامت احساس» محور بر اسالم اخالق  تیترب -

 و الهت   خلیفته  و اله  امانت بودن دارامانت احساس نیز و (37/ 71) «آدمبن  کرمنا لقد» شریفه

 ایرنداانامانت انتخاب را خود «سیاس  رأی» شودم  موجب بودن اله  صفا  و اسما حاصل

 کتردن ضتایع  اوج فروش رأی. نفروشد ارزان ،آن جز و مجلس نمایند  جمهور، رئیس قالب در

 .است فرد سوی از امانت

 تقتوا، . شتود مت   امتین  افتراد  درست تشخی  و بین روشن موجب ،دهند امانت در تقوا -

 .شودم  امین غیر از امین تمایز و فرقان موجب

 او و کنتد مت   ایجاد نورانیت  او نفس تهذیب و حکمت نور موجب دهند امانت اخالص -

 .دهدم  اریی خود جنسه  افراد تشخی  در را

 اوش و چش  ،منف  خلقیا  و تالقا  ای و هوس و هوی به ماطوف شناخت و اندیشه -

 .دبگیر تصمی  درست  به سیاس  امانت وااذاری در تواندنم  و اندازدم  کار از را فرد مغز و
 

 سیاسی داریامانت در بینشی بر رفتاری رکنتأثیر  .2

 گیرندگانامانت .1-5
 در تکترار  ایتن  و استت  آنتان  رفتتار  بودنمندقاعد  دهند نشان افراد، محورانهامانت رفتار تکرار -

 تکتراری،  اعتمادساز رفتارهای ،واقع در. کندم  ایجاد «داریامانت به شهر » آنان برای درازمد 

 امتین  فتردی  و کنتد مت   داریامانتت  هموار  او» که انجامدم  تامی  به ،کننداانمشاهد  اذهان در

 اعترفه  » صتفت  بته  نویسنداان و کاتبان انتخاب برای اشتر مالکبه  نامه در( ع) عل  امام «.است

 .(3112/  البالغته  نهتج ) کنتد مت   اشار  «مشهورترند همه از داریامانت در که آنان /وجها باالمانه

 ستبد  این در ،بنابراین .است داشته شهر  «امین» لقب بهنیز  باثت از قبل حت ( ص) اکرم رسول

 .است مه  نبودن ای بودندارامانت خصوص در «اویندم  مردم آنچه» به اعتنا و «عرف» به اعتماد
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. استت  آنتان  داریامانت درجه شناخت برای ایپشتوانه و مایهدست افراد قبل  رفتارهای -

 همانتا »: فرمایدم  مااویه خصوص در محورانهامانت بینش بر رفتار ثیرأتدر باب ( ع) عل  امام

 باشتد،  صتدقا   و غنتائ   نتوامیس،  احکام، ،هاخون بر امین مااویه، چون  شخص نیست جایز

 نوری،) «است شد  تجربه امری امانت در او خیانت و دینش و است مته  خودش ه  که کس 

 شناخت در منف  تکراری رفتارهای تأثیراز  «لألمانة بالخیانة المُجرَّبُ» قید .(523: 37 ج ،3411

 .کندم  حکایت اواز 

 فترد  ایمتان  .اوست راسخ اعتقادا  دهند نشان شرع ، و دین  احکام بهفرد  عمل  التزام -

 اعمال، این ه  و اوست صحیح اعتقادا  مارف ه  ،کندم  تجل  او داریامانت و عمل در که

 آن /امانتته  قویتت  دیانتته  صتحت  من»: فرمایندم ( ع) عل  امام. کندتر م عمیق را او اعتقادا 

 .(16 :3166 آمدی،) «بود خواهد قوی اشداریامانت دارد، صحیح دیانت که کس

 

 دهندگانامانت .2-5
 ،مثتال  طور به. شودم  سفاهت و عقل  نقصان دچار مد طوالن  در کارانه و خطاکار شخ  -

 عز خداوند»: کندم  نه  خوارشراب شخ  به خود مال سپردن از را خود فرزند( ع) صادق امام

 از تتر ستفیه  ستفیه   چته  و «ندهیتد  ستفیهان  بته  را اموالتتان » :فرمایتد مت   ختود  کتتاب  در جل و

 .(11 و 15 :33 ج ،3133 عامل ،) «نشمارند امین امانت  بر را... کس  چنین ،خوارشراب

 زندم  نقد مااویه سوی از زیدی ولیاهدی دادنامانت بر سیاس  ایزمینه در( ع) حسین امام

 به برسد چه تا شمرد امین را وی درهم  بر تواندنم  حت  خواریشراب دلیل به زیدی اینکه و

 امانت  چنین نباید. داندم  امانت در کارخیانت را مااویه دلیل این به و( ص) پیامبر امت امار 

 استت؛  بتاز ستگ  و خوارشراب که کردی وال  را پسر  سپس» :داد ایایرند امانت چنین به را

 را پرورداتار   نصتیحت  و کتردی  زبتون  و ختار  را رعیت و کردی خیانت خود امانت به پس

 حتال   در ،نوشدم  کنند مست که کن م  وال  را کس ( ص) محمد امت بر چگونه نپرداخت ،

 امتین  درهمت   بتر  حت  را او تواننم  که کس  چنین و است اشرار و فاسقان از آن نوشند  که

 .(432 :61 ج ،3414 مجلس ،) «بود خواهد «امین»( ص) محمد امت بر چگونه دانست،
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 سیاسی داریامانت در گرایشی بر رفتاری رکن تأثیر .6

 گیرندگانامانت .1-6

 ،بزنتد  تهمتت  ای بگوید درو  فردی چنانچه. دارند ارتباط کدیگری با اخالق و خلق رفتار، -

 و خلتق  باشتد،  داشتته  متداومت  کتار  ایتن  در ااتر . استت  شتد   «افتتاری  خیانتت » مرتکب

 اعتمتاد  تتوان نمت   فردی چنین به. شودم  افکن تهمت و اوی درو  وی مسلط هایارایش

 را وی تتوان نمت   ،نتیجه در. داشت انتظار وی از بین پیش قابل و مندقاعد  رفتارهای و کرد

 .دانست «امین»

 ،مقابتل  در و «افتتاری  خیانتت » عنتوان  بته  تهمتت  و درو  ،(ع) علت   اماماز  روایت در -

 و األفاال صدق الوفاء و االمانة»: کرد محسوب «کرداری امانت» عنوان به وفاداری و داریامانت

 اقتوال  خیانتت  بهتتان  و درو  و افاال راست  وفاداری و امانت /األقوال خیانة االفتراء و الکذب

 . (533: 3166)آمدی،  «است

 بتین  عکتس  بتر  ای «داریامانت» و «اوی راست» بین( ع) عل  امام ،دیگر روایت در

 الکذب و الخل  منه امنت من کل»: کندم  برقرار رابطه امانت در خیانت و اوی درو 

 «استت  امتین  او پتس  باشت   امان در او وعد  خل  و اوی درو  از کس  هر /امین فهو

 هتر  که اندوابسته ه  به چنان اوی راست و داریامانت (.331: 36 ج ،3414 مجلس ،)

 افتتاری،  صتداقت . دارنتد  کتدیگر ی بتا  افزای ه  رابطه و کندم  تقویت را دیگری یک

 امام از روایت دو به. کندم  تقویت را اوی راست ،داریامانت متقابال ، و کرداری امانت

 صتداقت  شتود،  نیرومند امانت چون /الصدق کثر االمانه قویت اذا»: شود توجه( ع) عل 

 آمدی،) «شودم  منته  صداقت به داریامانت /الصدق ال  تودی االمانه .یابدم  افزایش

3166 :523.)  

 /االفتالک  صتنو  الخیانته »: کشتد م  تصویر به چنین را امانت و درو  ربطنیز ( ع) عل  امام

 از کت  ی کته  دارد اهمیتت  آنجتا  تا درو (. 34:34 ج ،3411 نوری،) «است درو  شاخه خیانت

 .است کرداری ای افتاری از اع  امانت در خیانت ،آن هایشاخه
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 دهندگانامانت .2-6
 امتام . است فاجران و فاسقان با مااشر  و مصاحبت عدم ،ماصوم امامان هایتوصیه از ک ی -

 ختود  راز بر را او و مکن نشین ه  و مصاحبت بدکار با: فرمودم  پدرم»: فرمایدم ( ع) صادق

 در و مصتاحبت  ظتاهرا  (. 15 :35 ج ،3133 عتامل ، ) «مستپار  او نزد را خود امانت و مکن آاا 

 بته  ماطتوف  هایارایش بر تدریج به و مد میان در رفتاری نظر از قرارارفتن فاسقان مارض

 .ندارند را امانت وااذاری اهلیت افراد این بنابراین،. داذار م اثر داریامانت

 جوانال ) است روزی افزایش امانت، آثار و تأثیرا  از یک  :روزی افزایش و داریامانت

 کثتر   دربتار  ( ع) صتادق  امتام  با فرط بن حف  راوی که است روایت در (.111 :3133آذر،

 /الترزق  فت   زیتد ی االمانه استامال» :دیمارفم  صادق امام .کندم  صحبت مدینه در زن  روزی

 امانتت  در خیانت آثار ،عکس بر .(373 :75 ج ،3414مجلس ،) «افزایدم  روزی به داریامانت

 باشتد،  امانتت  در خیانتت  جا هر ان ی ،(133 :3133آذر، جوانال ) است سال خشک و قحط 

 .بود خواهد روزی افزایش ،باشد عملکردی امانت جا هر و روزی و رزق کمبود

 افتراد  اند،فاجران ای فاسقان همان که فجور و فسق اهل :داریامانت و قاعدگیبی و فاسق

 آنتان  و خلقیتا   رفتتار  در قلب  ایمان و زنندم  انا  به دست راحت  به که باشندم  کاریانا 

 بین پیش قابل ندارند، منظم  و مندقاعد  رفتار ،مؤمنان مانند اینکه دلیل به .است نیافته استقرار

  .سپرد آنان به را خود امانت و کرد محسوب امین را آنان نباید و باشندنم  اعتماد و

 ال و سترک  علت   طلاته ت ال و الفتاجر  تصحب ال قولی اب  کان» :فرمایندم  (ع) صادق امام

 بته  راو ا ،مکتن  نشتین  ه  بدکار با افتم  پدرم /(15: 35 ج ،3133عامل ،) امانتک عل  تامنه

 ائتمنته  الفتاجران »: دفرمایت هت  مت   ( ع) عل  .«راسپن او نزد را خود امانت و مکنآاا   خود راز

 .(31 :67 ج ،3414 مجلس ،) «کندم  خیانت کن  خود امین را فاجر اار /خانک

 ایتن  اتوی  . استت  فتاجران  و فاستقان  با مااشر  و مصاحبت عدم به توصیه دیگر نکته -

 ،باشتد  درستت  استنباط این اار. شودم  سپاریامانت به منجر که است صحبت ه  و مصاحبت

 .شود بررس  ارایش  بر رفتاری تأثیر در موضوع این باید

 را او تتوان نمت   و نیستت  اعتمتاد  قابتل  است، بازینیرنگ او صفت که فردی یا مکار انسان -

 (.533 :3166 آمدی،) «نیست دارامانت ،کارفریب و مکار انسان /لمکور امانته ال» :دانست امین
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 گیرینتیجه
 واجتب  همگان به نسبت داریامانت. است مطلق ارزش اسالم سیاس  اندیشه در داریامانت -

 هرچنتد (. 553 :3133 آذر، جتوانال  ) باشتد ( ع) علت   امتام  قاتتل  متورد  در ااتر  حتت   ،است

 (.537: 3133 آذر، جوانال ) پذیرفت را خائنین امانت نفس نباید القاعد عل 

 و ستال   سیاستت  و ختوب  رانت  حکت   و سیاست   رفتتار  در داریامانت بح  واردکردن -

 در جدیتدی  هتای افتق  ،دهنتداان رأی ایت  و انتخابا  برازارکننداان ارکان در انتخابا  مبح 

 (.54/1/3135 در رهبری بیانا ) اشایدم  سال  سیاست

 مهار  ،توانای  ،(ارایش  رکن) خیرخواه  به ماطوف اراد  شرط سه امانت حف  برای -

 الزم( کنشت   رکن) عمل دریا  عملکردی داریامانت و( بینش  رکن) امانت حف  الزم دانش و

 سیاست   اتر کتنش  دوش بر امانت بار تا باشند داشته وجود زمانه  طور به باید سه این. است

 .برسد منزل به سالمت به دولتمرد ای مردم از اع 

 متثال   طلبت  فرصتت  پنتداری، طامته  از را کتارازار  فترد  ،قتدر   ایت  دولت پنداریامانت -

. داردمت   دور بته  شتغل   موقایتت  و امانتت  در دلبخواهانه تصرف و پنداریمالکیت چهارساله،

 بلکته  نیستت،  مجلتس  ایت  جمهتوری  ریاستت  ستاختمان  و کرس  مالک قدر ، در سیاستمدار

. رستاند مت   را پنداریامانت ژرفای و عمق مستأجر و مالک دواانه. است آن چهارساله مستأجر

 در امانتت  استتاار   .استت  عقاب آن حرام در و حساب آن حالل در که است امانت  بار قدر 

کته   استت  جالتب  هتای نتوآوری  از کت  ی ،دینت   ساالریمردم نظام در سیاس  قدر  و دولت

 هتای استاار  امروز، هاینظریه همه زیرا ؛کند فراه  پردازینظریه برای مناسب  سکوی تواندم 

 هتای پتروژ   بته  هتا ایتد   کتردن عملیات  و اریذاسیاست در تواندم  همچنین. باشندم  دیروز

 و نظتری  اعجاز سیاس  و اجتماع  سرمایه تولید در و کند مددرسان  دین  ساالریمردم علم 

 .  ندبیافری عملکردی
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