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 امانت ةاستعار پرتو در سازمان به اسالم نگاه تبيين

  21/18/0812دريافت:                                                                                                       يسوزنچ نيحس

  10/00/0815پذيرش:                                                                                               آذر يجوانعل يمرتض

 چکيده

 هر شناخت و بوده پديده آن شناخت بر فرع ،پديده هر عوارض و احکام مورد در بحث
 و پيچيده ةپديد يک عنوان به نيز سازمان. است متناسب روشي انتخاب لزممست نيز پديده
 روشي انتخاب نيازمند آن شناخت نتيجه در و نبوده مستثني اصل اين از شناخت قابل ،البته

ای در فضای مطالعات استعاره شناخت ةشيو از استفاده توان گفتمي .است با آن متناسب
 هایاستعاره تاکنون، رويناو ازاست  شناختيروش نياز اين به پاسخي ،سازمان و مديريت

 نگاه نوع يک نشانگر هايي که هراند، استعارهشده ارائه سازمان تبيين برای گوناگوني
 اين در. اندبوده سازمان به هااستعاره اين کنندگانارائه...  و شناختيجامعه فرهنگي، فلسفي،
 آيا که شود داده پاسخ سؤال اين به ديني متون بررسي با تا است شده تالش نيز مقاله
برداشت  سازمان ةادار برای شناخت و خاص را ایاستعاره نيز اسالم از تعاليم دين توانمي

 تالش در اين مقاله سبب همين به است؛ امانت ةاستعار پرسش اين به ما پاسخ کرد؟ و ارائه
 هایويژگي و داریامانت شرايط و هشد تبيين کافي لئدال ةارائ با بحث اين تا است شده
 که هاييويژگي و شرايط. گردد روشن( ع)نامعصوم روايات و قرآن آيات پرتو در امين
 .داد قرار عدالت و رحمت علم، کليدی مفهوم سه ذيل در را هاآن تمامي توانمي
 كليدي واژگان

 امانت ای،ريشهة استعار سازمان،ة استعار ای،استعاره شناخت اسالمي، مديريت

                                                 
 دانشگاه باقرالعلوم)ع( يگروه علوم اجتماع دانشيار 
 مسئول          نويسنده ،دانشگاه امام صادق)ع( تيريو مد يدانشکده معارف اسالم ارياستادjavanaliazar@yahoo.com 
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 مقدمه

 کهرد؛  بنهدی طبقهه  بشر سؤاالت ترينقديمي رديف در توانمي را هاپديده چيستي از پرسش
 يک هر با برخورد در و ديده روروبه گوناگون هایپديده با را خود ربازيد از هاانسان چراکه
 توجهه  با مسير اين در ؛يابند دست پديده آن پيرامون مناسب شناختي به تا اندکرده تالش نيز
 بها  متناسهب  ایشهيوه  از ناگزير ایپديده هر شناخت برای نيز هاانسان ها،پديده گوناگوني به

 کنند.مي و کرده استفاده پديده آن ماهيت
 و داد قهرار  مطالعهه  مهورد  قياسهي  -عقلهي  هایشيوه با توانمي را عقلي امور مثال برای
 و ... . 1کرد بررسي استقرائي -تجربي ایهشيوه با توانمي نيز را تجربي هایپديده

های دنيای معاصهر از ايهن   پديده 2ترينو البته پيچيده نيترمهميکي از  عنوانبهها نيز سازمان
ها نيز نيازمنهد اتخهاذ روشهي مناسهب در     نبوده و در نتيجه محققان برای شناخت آن مستثناقاعده 

گهردد کهه شهناخت سهازمان از دو طريهق      ميآغاز  آنجامشکل از  وليتحقيق و پژوهش هستند؛ 
ههای کشهف حقيقهت در مطالعهه و پهژوهش      قياسي و استقرائي چندان ممکن نبوده و اين روش

. در نتيجه محققان حوزة مطالعهات سهازمان   3ای به نام سازمان چندان کارآمد نيستندپيرامون پديده
ی بسهيار  اگونهه بهه بتوانهد   تهر هسهتند، روشهي کهه    در شناخت اين پديده نيازمند روشهي کارآمهد  

 تر شناختي مناسب نسبت به سازمان و احکام و عوارض آن ايجاد کند.گسترده
در مطالعات سازمان در واقع پاسهخي بهه ايهن نيهاز      4هاتوان گفت استفاده از استعارهمي
 يپنههان اتهاق   یايه از زوا يکه يکه  يروش استعاره همانند چراغ نيدر اشناختي است. روش
. اسهتعاره  کنهد يمورد مطالعه کمک مدة يتر شدن مفهوم پدبه روشن کنديا روشن مر کيتار

بهر   يزدايانهه و مبتنه  انتزاع یکرديشود و با رومي جاديمشابهت ميان دو پديده اية اساساً بر پا
کنهد  پيچيهده را آسهان و قابهل دسهتر  مهي     ة سازی مفهومي، فهم پديهد و ساده 5فروکاهيدن

 تيريمههد شههمنداناندتههاکنون روسههت کههه يههنااز ؛(151، ص1331، اني)پههورعزت و هاشههم
کهه ههر    ييهااند. استعارهکمک به شناخت سازمان ارائه کرده یرا برا يگوناگون یهااستعاره

از  يهها و ابعهاد خاصه   جنبه ،و متناسب با آن منظر ستهيخاص به سازمان نگر یاز منظر کي
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 اند.روشن ساخته تيريمان و مدحوزة مطالعات ساز انگرپژوهش یسازمان را برا
های مبتني بهر اسهتعاره هسهتند    و هچ از جمله پژوهش مثال آثار ارزشمند مورگان یبرا

تری بها پديهدة سهازمان    ایطور ريشهمحور صرف به مديريت، بهفنهای که نسبت به نگرش
 اند.قرار داده يمواجه شده و آن را مورد بررس

پنهان در فضهای تفکهر و ذههن    ة طرح هشت استعاردر کتاب خود به  1«مورگان گرث»
، 3موجهود زنهده  ، 7مثابه ماشيناند از: سازمان بهکند که عبارتپردازان مديريتي اشاره ميهينظر
 مشهبکي، ) 14و ابهزار سهلطه   13، جريهان سهيال  12، زنهدان روح 11، نظام سياسي11، فرهنگ9مغز
 سهازمان رن دو اسهتعارة  مهد نيز بر اسا  نگاه پست 15«جو هچ ماری» (.14-12، صص1337
 (.92، ص1337 ،هچ) ا به مجموعه مذکور افزوده استر 17جاز و 11ژکوال مثابهبه

سازمان ارائه شده اسهت.   یبرا یديجد یهااستعاره زين رانيشده در امطالعات انجام در
ي کيپالسهت  تيه مثابهه موجود سهازمان بهه   یهها بهه اسهتعاره   تهوان يها ماستعاره نياز جملة ا
(، سهلول  32، ص1337 ،گيهوی  يلياز تعههدات )اسهماع   یاهالهه  (،1331 ،گيوی يلي)اسماع
و  يمتقهاطع )الهوان   یهافي(، کانون ط1335، انياشم(، راه )ه39، ص1333 ي،بشل يماني)سل
 ( و... اشاره کرد.115، ص1331 ي،رحمت

 رمهؤث ها نقشهي  های فوق در ارتقاء دانش ما نسبت به سازمانهر يک از استعاره هرچند
با توجه به لهزوم وجهود نگهاهي مهتالئم بها فرهنهگ اسهالمي بهه          وجودنيباااند، ولي داشته
احسها    ينه يبرخاسهته از متهون د   یااسهتعاره  يخهال  یجاهمچنان  ای به نام سازمان،پديده

 بپردازد. تيريسازمان و مدمفهوم  نييبه تب ينيد یکه بتواند از منظر یااستعاره شود،يم
 یااسهتعاره  ات،يه و روا اتيه آ يتالش خواهد شهد تها بها بررسه     مقاله نيرو در اناياز

از ابعهاد   ياستعاره برخه  نيارائه شده و از منظر ابرای شناخت سازمان  ينيمتناسب با متون د
 گردد. نييسازمان از نگاه اسالم تب بر تيريمد طيو شرا دهيو احکام سازمان روشن گرد

 ت و روایاتاي برآمده از آیا. امانت، استعاره6

در اين بخش مستندات و ادلة استعارة امانت را در دو قسمت مستندات قرآني و مستندات روايهي  



  16، پياپي 6931اندیشه مدیریت راهبردي، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان     8

 

ها اين برداشت را ارائهه  توان از آنارائه خواهيم کرد. در قسمت آيات قرآن به بيان چند آيه که مي
از معصهومين)ع(   واردشدهکرد که سازمان نيز امانت است، پرداخته و ضمن بيان روايات تفسيری 

اقوال مفسرين به تبيين اين موضوع خواهيم پرداخت. در بخش روايات معصهومين)ع( نيهز بهه     و
.همين ترتيب شواهد ديگری را برای استعارة امانت ارائه خواهيم کرد

13 
البته طبيعتًا قبل از ورود به بحهث اصهلي ارائهة تعريفهي مهنقا از امانهت الزم بهه نظهر         

 آيات قرآن کريم و روايات معصومين)ع( معنهای امانهت عبهارت از ههر    رسد. با توجه به مي
 ههر  از نگهداری طبيعتاً و کند نگهداری و پاسداری آن از تا بسپارند انسان به که است چيزی
 آن نکهردن  سهر،، افشها   حفه   مثهال  برای. بود خواهد آن خاص اقتضائات به توجه با چيزی
 بهاقي  کهه  اینکته تنها. شدن تلف و رفتن بين از مال صيانت آن در برابر حف  و بود خواهد
 ههر  در بايهد  امهين  شخص باشد، دادن برگشت قابل امانت اگر نکهيا از است عبارت ماندمي

 ،11ج ،1374 يي،طباطبها بازگردانهد )  او بهه  را آن کند، طلب را امانت آن صاحبش که زماني
 (:729، ص1333و مطهرى،  524ص

 قرآني. ارائة و بررسي شواهد 6-6

فعلهي بهه    صهورت بهه آيه نيز  5اسمي و حداقل در  صورتبهآيه از آيات قرآن کريم  21در 
در بهين ايهن آيهات از سهه آيهه      . داری و افراد امين اشاره شهده اسهت  موضوع امانت، امانت

 از: اندعبارتها را برداشت کرد. اين آيات توان امانت بودن سازمانمي
  سورة نساء؛ 53آية 

  رة يوسف؛سو 54آية 

  سورة انفال؛ 27آية 

 به شرح ذيل است: ارائه، تبيين و توضيا نحوة داللت اين آيات بر امانت بودن سازمان
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 سورة نساء 58. آیة 6-6-6

َعَالْ ِ إِنَّ اللَّاهَ نَِعِم اا    إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا األمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّااِِ أَنْ تَْْكُمُا ا بِالْ  »
 «يََعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيَعًا بَصِيرًا

 کهه  هنگامى و! بدهيد صاحبانش به را هاامانت که دهدمى فرمان شما به خداوند»
 بهه  خهوبى  انهدرزهاى  خداوند،! کنيد داورى عدالت به کنيد،مى داورى مردم ميان
 19«.بيناست و شنوا خداوند،! دهدمى شما

ن بسياری در تفاسير خود، در هنگام ذکر وجوه مختلفي ااين آيه از آياتي است که مفسر
و حتهي   21انهد توان برای تفسير اين آيه ذکر کرد، به حکومتي بودن اين آيه اشاره کردهکه مي

ان را از غرر آيات سورة نساء دانسته و از اين دو آيه با عنهو  21برخي اين آيه و آية پس از آن
(؛ چراکهه در آيهة اول   224، ص1339انهد )جهوادی آملهي،    اسا  حکومت اسالمي ياد کرده

تکاليف امراء و مسئوالن اجتماع مشخص شده است و در آية بعهد نيهز وفيفهة مهردم تبيهين      
البته بايد به اين نکته توجه داشت کهه مطلهب    22(.237، ص1339شده است )جوادی آملي، 
در اين زمينه به روايت  انيالبمجمعمرحوم طبرسي)ره( در تفسير فوق مستند روايي نيز دارد. 

 (:93ص ،3، ج1372کنند )طبرسي، زير اشاره مي
از معصومين)ع( روايت شده است که فرمودند: دو آيه در قرآن هست کهه يکهي   »

 کهه  دهدمى فرمان شما به خداوند»مال ما و ديگری مال شماست. خداوند فرمود: 
 ايهد، آورده ايمهان  که کسانى اى»و سپس فرمود:  «دبدهي احبانشص به را هاامانت
 ««.کنيد اطاعت[ نيز] را خود امر اولياى و پيامبر و کنيد اطاعت را خدا

فرماينهد  ن اشهاره کهرده و مهي   اايشان همچنين در اين زمينه بهه عبهارات برخهي مفسهر    
 :(93، ص3ج، 1372)طبرسي، 
گويند که مهراد از ايهن آيهه    بايي ميزيد بن اسلم، مکحول، شهر بن حوشب و ج»

ها امر کرده اسهت تها رعايهت مهردم را بکننهد و      حاکمان هستند که خداوند به آن
 «.ها را بر اسا  دين و شريعت اداره نمايندآن
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 ذيهل  در «القهرآن  ألحکام الجامع» نام با خود تفسير در ن اهل سنت نيز، قرطبيااز مفسر
 :(251ص، 1314 گويد )قرطبي،مي آيه اين

توان احکام اين گفتار ... از آياتي است که متضمن تمامي دين و شرع بوده و مي»
طالب)ع(، زيد بهن اسهلم، شههر بهن     ابيبن بسياری را از آن استنتاج کرد ... علي 

اند که اين آيه مخصوص به فرمانروايان مسلمين است، در زيد گفتهحوشب و ابن
ربوط به نبي اکهرم)ص( و فرمانروايهان اوسهت و    توان گفت اين آيه[ منتيجه ]مي

 «.البته اين جريان به امرای پس از وی نيز تسری خواهد يافت
های برجستة علمای اهل سنت نيز تعبير جهالبي دارد کهه   يکي از چهره عنوانبهسيوطي 

، 1414گويد )سيوطي، به نظر بسيار شبيه به مدعای اثر حاضر است. او در تفسير اين آيه مي
 (:175ص ،2ج

ابي حاتم در تفسير آيه منذر و ابنجرير و ابنابي شيبه در کتاب المصنف، ابنابن»
از زيهد بهن   « بدهيهد  صهاحبانش  به را هاامانت که دهدمى فرمان شما به خداوند»

که اين آيه در مورد واليان امور و هرکس کهه انجهام چيهزی از    اند اسلم نقل کرده
 «.نازل شده است ،گيردامور مردم را بر عهده ب

را به کهارگزاران   داریرسد با اين تفسير، سيوطي دايرة امانتکه به نظر مي طورهمانو 
که گسترش مفههوم   است یضرورها نيز گسترش داده است. البته توجه به اين نکته حکومت
 اهلليهت آهای اجتماعي مخصوص اين مفسر اهل سهنت نيسهت، بلکهه    ي سمتتمامبهامانت 
انهد و ضهمن نقهل    هکهرد تسنيم صريحاً به اين نکتهه اشهاره    سنگگراندی نيز در تفسير جوا

داننهد  را تعهدی مي« های اداریمسئوليت»و « های اجتماعيسمت»)ع( مؤمنان ريامروايتي از 
 (.233-232، صص1339شوند )جوادی آملي، که مشمول اطالق لف  امانت در اين آيه مي

 سورة یوسف 51. آیة 6-6-1

 ؛«وَقَا َ الْمَلِكُ ائْتُ نِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَم ا كَلَّمَهُ قَا َ إِنَّكَ الْيَ ْمَ لَلَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ»

 او بها  چون پس.« کنم خود خاص را وى تا آوريد من نزد را او: »گفت پادشاه و»
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 23«.«هستى امين و منزلت با ما نزد امروز تو: »راند، گفت سخن
در اين آيه فرمانروای مصر، حضرت يوسف)ع( را دارای منزلت خوانده و او را امهين خهود   

طباطبايي)ره( معتقدنهد ايهن جملهة وی در واقهع حکهم وزارت حضهرت        عالمهداند. مرحوم مي
 (:273، ص11، ج1374فرمايند )طباطبايي، يوسف)ع( بوده است. ايشان در اين مورد مي

 آن بها  امهروز  تهو : که ]شاه به حضرت يوسف)ع( گفهت[  است اين آيه معناى و»
 هستى شرط و قيد بدون امانتى و مطلق مکانتى داراى ديديم تو در ما که کماالتى

 حکهم  حقيقت در اين؛ و امينى مملکتشئون  جميع بر و آزاد بخواهىآنچه  در و
 «.بود يوسف صدارت و وزارت فرمان و

، امين خواندن شخصي با منزلت را مساوی حکهم  طباطبايي)ره( عالمه نکهيابا توجه به 
 اند، داللت آيه بر منظور مقاله روشن است.وزارت او دانسته

 سورة انفال 13. آیة 6-6-9

 ؛«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ا ال تَخُ نُ ا اللَّهَ وَالرَّسُ  َ وَتَخُ نُ ا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تََعْلَمُ نَ»

 بهه  اينکه زنهار از و رسول و خدا به مکنيد خيانت ايد،آورده انايم که کسانى اى»
 24«.دانيدمى نکهيبا ا کنيد، خيانت خود هاىامانت

فرماينهد )طباطبهايي،   طباطبايي)ره( پس از بحث و بررسي پيرامون ايهن آيهه مهي    عالمه
 (:19، ص9، ج1374

جملهه   دو مجمهوع  ،نيبنهابرا  ت؛اس «اماناتكم تخ ن ا وان»، جمله تقدير ناًيقپس ي»

 نهوع  يهک  به که شودمى واحدى نهى يک «اتِكُمْال تَخُ نُ ا اللَّهَ وَالرَّسُ  َ وَتَخُ نُ ا أَمَانَ»
 کندمى امرها آن به خداوند که امورى از است عبارت آن گرفته ... و تعلق خيانت

 و گشهته  منتفهع  آن اجراى از مردم و نمايدمىاجرا  را جناب آن امر خدا رسول و
 و جههاد  بهه  مربهوط  اوامر و سياسى دستورات مانند گردد،مى نيرومند مجتمعشان

 حکومهت  مسهاعى  و گشهته  عقيم دينى آرزوهاى شود افشاء اگر که جنگى اسرار
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 ضهررش  و شهود مهى  پايمهال  هم رسول و خدا حق قهراً و مانده نتيجهبي اسالمى
 «.گرددمى هم مؤمنين خود ريگدامن

توان به اين نکته پي برد که اماناتي کهه  طباطبايي)ره( مي عالمهبيانات با اندکي تأمل در 
اموری هستند که وجهة اجتمهاعي داشهته و در    ،ها نهي شده استدر اين آيه از خيانت به آن

ي راحته بهه گفته شهد   آنچهگردد. با توجه به ها مجتمع اسالمي نيرومند ميصورت رعايت آن
دولتي يک کشور اسالمي نيز جزئي از اين امانات بهوده و در   هایتوان پي برد که سازمانمي

 اند.ها نهي شدهاز خيانت نسبت به آن نيمؤمناين آيه 

 . ارائة و بررسي شواهد روایي6-1

تا جايي کهه   شاهدی برای تأييد مدعای مذکور ارائه کرد عنوانبهتوان روايات مختلفي را مي
البالغهه بهه   اسمي( در نهه   صورتبهو مشتقات آن ) موردی که لف  امانت 13برای مثال از 

در اين بخش ضهمن يهک    همه،نيباامورد نافر به مسئوليتي اجتماعي است؛  11اند، کار رفته
توضيا مفصهلي در شهرح    نکهيابدون  ،بندی موضوعي، صرفاً تعدادی از اين روايات رادسته

يل برخي از اين روايات به اقوال شارحان ارائه خواهيم کرد و در ذ ،ها بيان نماييمو تبيين آن
 .اين روايات نيز اشاره خواهيم کرد

 زير خواهد بود: صورتبهبندی موضوعي روايات در اين بخش دسته
دانند )بايد توجه داشت که در اين روايات خالفت رواياتي که خالفت را امانت مي .1

مهين خهاطر ايهن روايهات از نظهر      گرفته، بهه ه قرار مسئوليتي اجتماعي مورد توجه  عنوانبه
 دانند(.مفهومي متفاوت با رواياتي هستند که واليت را امانت مي

 دانند.رواياتي که حکومت بر يک منطقه را امانت مي .2

 دانند.های حکومتي را امانت ميرواياتي که امور و مسئوليت .3

 روایاتدانستن خالفت در  امانت. 6-1-6

 نماييم.يت اکتفا ميروا در اين بخش تنها به ذکر سه
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هنگامي که طلحه و زبير پس از مرگ عثمان به نهزد حضهرت علهي)ع( آمهده و از      .1
کنند، امام)ع( خالفهت را امانهت خوانهده و در    ای را ميايشان درخواست حکومت بر منطقه

 (:95، ص1421حسيني، ) نديفرماها ميپاسخ آن

کهه  کنم انت خويش شريک مىکسانى را در امتنها  اصحابمميان بدانيد که من از »
 25«.ها راضى هستمآن یدارو امانت یدارنياز د

کهار  در نکهوهش يهک کهارگزار خيانهت     البالغهه نه ايشان)ع( در نامة چهل و دوم  .2
 (:541، ص1331)سيد رضي،  فرمايندمي

 ههر  از و خود شهريک داشهتم   امانت در را تو من همانا درود! و خدا ياد از پس»
 اممهددکارى  و يارى براى خاندانم از کيچيه و پنداشتم ترکينزد خويش به کس
 «.نمودنمى مندار امانت و نبود اعتماد مورد تو چون

 (:513، ص33، ج1414فرمايند )مجلسي، مجلسي)ره( در شرح اين عبارت مي عالمه
ه بهودم بهه   فرمايند: تو را در امانت خود شريک کهرد که مي اين قول حضرت)ع(»

ه بهود و  است که تو را در خالفتي که خداوند در آن به من اعتماد کهرد  اين معني
 «.مشريک کرد ،همچنين امانت مردمي که آن را به من سپرده بودند

 ونيز در اين عبارت امانت را خالفهت دانسهته    البالغهنه الحديد، شارح مشهور ابيابن
مانت ناميده است، در اين عبهارت  گونه که خداوند در قرآن تکليف را امعتقد است که همان
 (.113ص ،11، ج1337الحديد، أبي)ابن اندنيز خالفت را امانت ناميده حضرت علي)ع(

همچنين ايشان در نامة ديگری به منذر بن جارود عبهدی او را بهه واسهطة خيانهت      .3
 (:114-113، صص1331فرمايند )سيد رضي، سرزنش کرده و مي

 بهه  را کارى تواندمى نه و دارد را کشور مرزهاى از رىپاسدا لياقت نه چون تو، کسى»
 «.ماند دور خيانتى از يا باشد امانت در شريک يا رود، باال او ارزش يا رساند، انجام

 (:223ص ،5، ج1312ميثم، فرمايند )ابنميثم)ره( در شرح عبارت اخير اين نامه ميابن
 خلفها  چراکهه ؛ «رار داده شهود در امانت شريک ق نکهيايا »و همانا فرموده است: »
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ها به کار گمهارده  نهای او هستند و هر کس که از سوی آامينان خدا در سرزمين
 «.اندشود، او را در امانتشان شريک کرده

 روایاتدانستن حکومت بر یک منطقه و یا مسئوليت آن در  امانت. 6-1-1

نيابهت از خليفهه و مسهئول    دستة دوم رواياتي هستند که حکومت بر يک منطقه و در واقهع  
انهد.  توان امروز آن را استانداری يا فرمانداری ناميد( را امانت ناميهده حکومت )چيزی که مي
 از: اندعبارتبرخي از اين روايات 

 ،والهي بحهرين   ،ای خطاب به عمر بن ابي سلمه مخزومهي حضرت علي)ع( در نامه .4
 (:551-543، صص1331فرمايند )سيد رضي، مي

 و دادى انجهام  نيکهى  به را زمامدارى تاکنون يراستبه...  درود! و خدا ادي از پس»
 «.پرداختى... را امانت

فرماينهد )سهيد   ای به مذمت يکي از فرماندارانشان پرداختهه و مهي  ايشان)ع( در نامه .5
 (:541، ص1331رضي، 

 باشهى،  کهرده  چنهان  اگهر  کهه  اسهت  رسيده خبرى تو از! درود و خدا ياد از پس»
 خيانت خود امانت در و ينافرمان را خود امام و آورده خشم به را خود ارپروردگ
 ..«..اىکرده

ای که در آن حکم استانداری آذربايجهان را بهه اشهعث بهن     )ع( در نامهمؤمنان ريام .1
 (:434، ص1331فرمايند )سيد رضي، مي ،اندقيس داده

 تهو  گهردن  در امهانتى  بلکهه  نبهوده،  نهان  و آب وسيله تو براى فرماندارى پست همانا»
 «.است

  روایاتدر  حکومتي هايمسئوليت و دانستن امور امانت. 6-1-9

ههای  ههای رده ها مشهاغل و مسهئوليت  در اين بخش به رواياتي اشاره خواهيم کرد که در آن
 است. هتر حکومت، )نظير کارگزاری يا منصب قضاوت( امانت خوانده شدپايين
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الک اشتر در مورد کارکنان حکومت به او چنين توصهيه  نامة مامام علي)ع( در پيمان .7
 (:573، ص1331کنند )سيد رضي، مي

 خود اصالح در کافى حقوق گرفتن با که دار، ارزانى آنان بر فراوان روزى سپس»
 حجّتهى  اتمهام  و زنندنمى المالتيب اموال به دست نيازى،بى با و کوشندمى بيشتر
 «.کنند خيانت تو امانت در يا يرندنپذ را فرمانت اگر آنان بر است

، 1ج، 1421فرمايند )احمدی ميهانجي،  ايشان)ع( خطاب به رفاعه )قاضي اهواز( مي .3
 (:455ص

بدان ای رفاعه که اين امارت امانت است، پس هر کس که نسبت به آن خيانهت  »
کند، پس تا روز قيامت از رحمت خدا دور باشد و هر کس که از آن خائنانه بهره 

 «.خواهد بود برکنارپس حضرت محمد)ص( از او در دنيا و آخرت  ،ردبگي

 براي تبيين نگاه اسالم به سازمان شدهارائهبندي ادلة . جمع6-9

در اين بخش مشهخص شهد کهه امهوری نظيهر خالفهت،        شدهارائهبا شواهد قرآني و روايي 
لسهان نقهل امانهت    مسئوليت اجتماعي حکومتي، همه و همه در  هرگونهوزارت، فرمانداری، 

و  53که گفته شد برخي از مفسرين نگاه موجود در آيهات   طورهماناند و حتي خوانده شده
 اندهکردسورة نساء را از عناصر محوری تمدن اسالمي و اسا  حکومت اسالمي معرفي  59

 (.224، ص1339)جوادی آملي، 
اعي اصلي اسهت کهه از   های اجتمتوان گفت گويا امانت پنداشتن مسئوليتدر نتيجه مي

ههای اجتمهاعي   تهرين سهطوح مسهئوليت   ترين مديريت اجتماعي شروع شده و تا خهرد کالن
های جامعة اسالمي نظهام خواهنهد   يابد و در نتيجه از اين طريق است که سازمانگسترش مي

. يافت و مديريت جامعة اسالمي به سامان درآمده و مسير صحيا خويش را طي خواهد کرد
فرماينهد )سهيد رضهي،    لي)ع( ضمن بيان فلسفة تشريع بسياری از احکام الهي ميعت حضر
 (:132، ص1331

 بهراى  را امهام  ی ازبهردار فرمهان  و امّت امور يافتن سازمان براى را امانت خدا ...»
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 21«.کرد واجب رهبرى، مقام بزرگداشت
نامنهد،  انت مهي توان گفت آيات و رواياتي که حکومت در هر مقياسي را اممي ،روينااز
جامعة اسالمي، خهود موفهف بهه تفريهع ايهن اصهل       ن بيان اصلي هستند که مسئوال درصدد

 27اند.ها را مشخص کردههستند و معصومين)ع( با همين يک اصل تکليف آن
از همان  برآمدههای موجود در روايات و با تحليل ادعای فوق که ضمن بررسي خطاب

که واليان حضرات معصومين)ع( مفههوم امانهت    گيری کردچنين نتيجهن تواروايات است مي
آشهنا   ،شهده داری و يها خيانهت در امانهت محسهوب مهي     شناخته و با اعمالي که امانترا مي
داری های امانهت اند و يا حداقل امکان کسب شناخت نسبت به مفهوم امانت و شاخصبوده

به رعايت امانت در قبهال مسهئوليت    در غير اين صورت امر کردن ايشان چراکهاند، را داشته
شهود کهه قطعهاً سهاحت     سازمان تحت امرشان امری بيهوده محسهوب مهي   گريد عبارتبهيا 

که اگر ما بخواهيم امروز به ايهن اصهل    نجاستيا سؤالمعصومين)ع( از آن منزه است. حال 
اجتمهاعي را  مناصب ن هايي داشته و مسئوالعمل نماييم چه بايد بکنيم؟ اين اصل چه داللت

کنهد؟ و يها بهه عبهارت بهتهر      ملزم به انجام يا عدم انجام چه اموری در قبال سازمانشهان مهي  
هدفي است که در قسمت بعد  سؤالداری چيست و امين کيست؟ پاسخ به اين شرايط امانت

 به دنبال پاسخ به آن خواهيم بود. ضمن بررسي آيات قرآن و روايات ائمة معصومين)ع(

 هاي امينداري و ویژگيانت. شرایط ام1

کهريم و روايهات    داری در قهرآن امانت و امانهت  يابعاد مختلف شبکة مفهومبرای استخراج 
( بهه  ياسهم  اي يصورت فعلها واژة امانت )بهکه در آن ياتيآ ي، ابتدا تمامائمة معصومين)ع(

مشهخص   نيامه  یهايژگيو ايداری امانت طيشرا اتيآ نياستخراج شده، در پرتو ا ،کار رفته
 و در نتيجه شبکة مفاهيم مرتبط با امانت در پرتو آيات قرآن کريم مشخص خواهد شد. شده

کهه   23ضمن بررسي تقريباً تمام روايهاتي رفت و  ميخواه اتيمرحله به سراغ روا نيپس از ا
تفصهيلي مفهاهيم    نييبه تبها حداقل يکي از مشتقات مصدر امانت وجود داشته است، در آن
 های روايي اين مفاهيم را مشخص خواهيم کرد.ط شده از قرآن پرداخته و شاخصاستنبا
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هندسهة  شود و قرآن و روايات حف  مي 29رابطة طولياست که  نيدر ا وهيش نيا حسن
 صيتخص و احياناً ليتکم ،نييبه تب اتياز قرآن گرفته شده و سپس روا يشبکة مفهوم ياصل
 .شونديبندی محول آن دستهشبکه پرداخته و  نيا ميمفاه دييتق و

 . شبکة مفاهيم مرتبط با امانت در قرآن1-6

تهرين  ترين و شهاخص توان به اين نکته دست يافت که کليدیبا بررسي آيات قرآن کريم مي
، 55، 54، 12، 11های شخص امين در آيهات  داری و شاخصمفاهيم مرتبط با موضوع امانت

 اند.زاب مطرح شدهسورة اح 72سورة يوسف و آية  14و  13
و  54سورة يوسف بها آيهات    14و  13، 12، 11با توجه به عدم ارتباط موضوعي آيات 

 دهيم.مورد بررسي قرار مي هايي جداگانهاين سوره، اين دو دسته از آيات را ذيل قسمت 55

 سورة یوسف 11و  19، 61، 66. بررسي آیات 1-6-6

( با حضرت يعقوب)ع( ذکهر شهده اسهت.    در اين آيات گفتگوی برادران حضرت يوسف)ع
 گويند:برادران حضرت يوسف)ع( برای قانع کردن حضرت يعقوب)ع( مي

أَرْسِلْهُ مََعَنَا غَلًا يَرْتَعْ وَيَلَْعَبْ وَإِنَّا لَاهُ   *قَالُ ا يَا أَبَانَا مَا لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلَى يُ سُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصُِْ نَ  »

 (؛12-11وسف:)ي« لََْافِظُ نَ
 مها  کهه يدرحهال  دانىنمى امين يوسف بر را ما که است شده چه را تو پدر، اى: »گفتند»

 مها  و کنهد،  بهازى  و بگهردد [ چمهن  در] تها  بفرسهت  ما با را او * فردا هستيم؟ او خيرخواه
 «.«بود خواهيم او نگهبان يخوببه

داری و فرعي امانت خصتواند دو شااين سوره مي 14و  13تأمل در اين آيات و آيات 
نيهز برآمهده از آن    شهده گفتهفرعي  که در واقع دو شاخص -داریاصلي امانت يک شاخص

کنهيم.  را برای ما روشن گرداند. برای تبيين اين موضوع به تفسير الميزان رجوع مهي  -هستند
، 1374فرماينهد )طباطبهايي،   سورة يوسف مهي  12و  11طباطبايي)ره( در تفسير آيات  عالمه
 (:131، ص11ج
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 ماا »برادران يوسف برای اجرای نقشة خود به حضرت يعقوب عرضه داشهتند[  »]
بها   دانهى نمى امين يوسف بر را ما چرا ؛«لَناصُِْ نَ لَهُ إِنَّا وَ يُ سُفَ عَلى تَأْمَنَّا ال لَكَ
.. .نهداريم   نظر در را او تفريا و خشنودى جز و خواهيمنمى او خير جز ما نکهيا

 تها  مها  ناحيه از او که گفتند اول کرده، رعايت را طبيعى ترتيب خود کالم در پس
 او از اسهت، م نهزد  کهه  زمهانى  تها  گفتنهد  سهپس  و است ... ايمن هست و هستيم

 جهانى  نيتهأم  ،«لَناصِاُْ نَ  لَاهُ  إِنَّاا »جملهه   شهود مى معلوم پس. کنيممى محافظت

 او جهانى  نيتهأم  ،«لََْفِظُا نَ  لَهُ نَّاإِ»جمله  و دائمطور به آنان ناحيه از است يوسف
 «.موقتطور به ايشان غير ناحيه از است
داری با دو مفههوم ناصها بهودن )خيرخهواهي( و     توان گفت امانتمي نجايادر نتيجه تا 

خورد. يکي بايستة حف  امانت از ناحية خطراتهي  حاف  بودن )پاسداری و نگهباني( گره مي
ي که امين پنداشته شده، برای امانت اتفاق بيفتد و ديگهری  است که ممکن است از سوی کس

 کنند.ای است که امانت را تهديد ميداری در برابر خطرات بيرونيالزمة امانت
و  13بايد بهه تفسهير آيهات     چراکهگيری اندکي زود است، هنوز برای نتيجه وجودنيباا
 .اين سوره نيز توجه کرد 14

ع(، انتقال ايشان به مصر و رسيدن ايشان بهه منصهب وزارت،   پس از خيانت برادران يوسف)
فراگير شدن قحطي و شرط حضرت يوسف مبني بر به همراه آوردن بنيامين در مراجعهت بعهدی   

 گويند:برای دريافت آذوقه، مجدداً برادران ايشان با حضرت يعقوب گفتگو کرده و مي
قَا َ هَالْ   *بَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مََعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لََْافِظُ نَ فَلَم ا رَجََعُ ا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُ ا يَا أَ»

 .(14-13)يوسف: «آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إاِل كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُ َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

 برادرمهان . شهد  منع ما از پيمانه پدر، اى: »گفتند بازگشتند، خود پدر یسوبه چون پس»
 آيها : »گفهت [ يعقهوب ]* .« بهود  خهواهيم  او نگهبهان  مها  و بگيريم، پيمانه تا بفرست ما با را

 خهدا  پهس  سهازم؟  امهين  او بهر  گردانيدم، امين برادرش بر اين از پيش را شما کهگونه همان
 «.«مهربانان نيترمهربان وستا و است، نگهبان بهترين
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طباطبايي)ره( در تفسير اين آيات بياناتي دارند کهه چکيهدة آن عبهارت اسهت از      عالمه
 (:294-291صص ،11، ج1374)طباطبايي، 
 از شهما  کهاست  نيا در اين آيه حضرت يعقوب)ع( گفتاری دارد که[ حاصلش»]
 خصهوص  در اين از قبلکه نچنا هم ... کنم اعتماد گفتارتان به که داريد توقع من

وَهُوَ أَرْحَهمُ   افَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظً» :فرمود اينکه کردم ... و اعتماد شما به يوسف برادرش

 اسهتنتاج  که «هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ...»بود:  گفته که است سابقش تفريع کالم بر ،«الرَّاحِمِينَ
 از اسهت  بهتهر  سهبحان  خداى حف  به ... اطمينان که فهماندمى و کندمى آماده را

 در خهود،  بنهده  بهه  و است نيالراحمارحم او اينکه براى او، غير حف  به اطمينان
بسها  چهه  کهه  مهردم بهه خهالف    کند،نمى خيانت دانسته آن در امين را او کهآنچه 
 و نکنند ترحم شده ايشان به متوسل که مؤتمنى به هکردن را امانت و عهد رعايت

 .«ورزندب خيانت وى به
که مفهوم امانت با مفههوم رحمهت    ديآيبرماز اين آيات چنين  :توان گفتمي ،روينااز

دو صهفت ناصها    صهورت بهه ارتباطي تنگاتنگ دارد که اين نگاه و گرايش رحماني خود را 
 دهد.بودن و حاف  بودن نشان مي

 سورة یوسف 55و  51. بررسي آیات 1-6-1

و فرمانروای مصهر، پهس از روشهن شهدن      يوسف)ع( اين آيات مربوط به گفتگوی حضرت
 داستان حضرت يوسف در نزد اوست.

قَا َ اجَْعَلْنِي  * وَقَا َ الْمَلِكُ ائْتُ نِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَم ا كَلَّمَهُ قَا َ إِنَّكَ الْيَ ْمَ لَلَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ»

 ؛«عَلَى خَزَائِنِ األرْضِ إِنِِّي حَفِيظٌ
 سهخن  او با چون پس ؛«کنم خود خاص را وى تا آوريد من نزد را او: »گفت پادشاه و»
 ههاى خزانهه  بر مرا: »گفت[ يوسف] * .«هستى امين و منزلت با ما نزد امروز تو: »گفت راند،
 «.«هستم دانا نگهبانى من که بگمار، سرزمين اين
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اين عبارت  ،ره( در تفسير اين آيهطباطبايي) عالمهکه در گذشته نيز بيان شد،  طورهمان
 ،11، ج1374داننههد )طباطبههايي، فرمههانروای مصههر را حکههم وزارت حضههرت يوسههف مههي 

ضمن پذيرش اين حکهم عهام    رسد که حضرت يوسف)ع((. سپس چنين به نظر مي273ص
داری مصهر گردانهد   اند تا ايشان را وزيهر خزانهه  وزارت، از فرمانروای مصر درخواست کرده

( و در اين کار خهود را حفهي  )نگاهبهان( و علهيم )دانها(      273ص ،11، ج1374يي، )طباطبا
 را درخواسهتش  وى کهه  مقهامى  آن متصدى کهاست  يصفات از صفت دو اين خواندند، زيرا

، 1374کند )طباطبهايي،   تصدى را مقامى چنان تواندنمى دو آن بدون و داشته الزم بود کرده
کهه کسهي کهه     توان اين نکته را برداشت کهرد گفته شد مي آنچه(. با توجه به 274ص ،11ج

 31بهودن و عهالم   31شود بايد دو صهفت حهاف   نسبت به تصدی چنين مقامي امين شمرده مي
 خورد.بودن را داشته باشد و به اين طريق امانت با مفهوم جديدی به نام علم گره مي

 سورة احزاب 31. بررسي آیة 1-6-9

 فرمايند:عرضة امانت است. خداوند در اين آيه مياين آيه همان آية معروف 
مَلَهَاا  إِنَّا عَرَضْنَا األمَانَةَ عَلَى الس مَاوَاتِ وَاألرْضِ وَالْجِبَاا ِ فَاأَبَيْنَ أَنْ يَْْمِلْنَهَاا وَأََْافَ ْنَ مِنْهَاا وَحَ     »

 ؛«اإلنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُ مًا جَهُ ال
 آن تحمهل  ازهها  آن پهس  کهرديم،  عرضهه  هاکوه و مينز وها آسمان بر را امانت آن ما»
 32؛«بود جاهل و شهيپستم انسان چون کرد، حمل را آن انسان و ترسيدند و کردند امتناع

توان به اين نکته پي برد که در اين آيه بين دو مفهوم فلهم و جههل و   با اندکي تأمل مي
حوة اين ارتباط قدری دشوار بهه  تشخيص ن حالنيباامفهوم امانت ارتباط برقرار شده است، 

شود اين است ای که در برخورد با اين آيه در انسان ايجاد ميتلقي اوليه چراکهرسد، نظر مي
که پذيرفتن امانتي سنگين ناشي از فلم و جهل است و حتي شايد اين نوع نگاه به ايهن آيهه   

های سنگين خهودداری  گيری ختم شود که تا جای ممکن بايد از پذيرش امانتبه اين نتيجه
تر از ايهن تلقهي اوليهه از آيهه اسهت.      تر و پيچيدهاما حقيقت اين است که مطلب عميق؛ کرد
توانهد مها را بهه فههم صهحيا آيهه       طباطبايي)ره( در تفسير اين آيه بياني دارند که مهي  عالمه
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 (:523-525، صص11ج، 1374فرمايند )طباطبايي، راهنمايي کند. ايشان در اين مورد مي
 و عيهب  وجههى  بهه  کهه هرچند  انسان، بودن جهول و فلوم: گوييممى پاسخ در»

 انسهان  جهل و فلم همين عين وليکن، است گيرىخرده و عتاب و مالمت مالك
 و فلهم  بهه  متصهف  کسى اينکه براى ،33است الهى واليت و امانت حمل مصحا
 بهه  چهرا ه وگرن باشد علم و عدل به متصف که است اينشأنش  که شودمى جهل
 خهالف  به شود،نمى علم و عدالت به متصف چون گويند،نمى جاهل و فالم کوه
 نيز جهول و فلوم دارد، را عدالت و علم استعداد وشأن  اينکه خاطر به که انسان

 امانهت  کهه  شهده  اين مجوز جهل، و فلم به اشذاتى اتصاف همين پس هست ...
 کشهيد،  دوش به را امانت اين بار نانسا: شود گفته حقش در و کند حمل را الهى
 «.بود جهول و فلوم چون
توان گفهت در ايهن   طباطبايي)ره( در تفسير اين آيه فرمودند مي عالمه آنچهبا توجه به 

 خورند.آيه نيز دو مفهوم علم و عدل با مفهوم امانت گره مي

 از آیات آمدهدستبهبندي نکات . جمع1-1

توان گفهت مفههوم امانهت در    از آيات مورد بررسي، مي آمدهتدسبهبندی نکات جمع عنوانبه
 از: اندعبارتقرآن با سه مفهوم اساسي ديگر پيوندی وثيق دارد؛ اين سه مفهوم 

 رحمت؛ .1

 علم؛ .2

 عدل؛ .3

که ضمن بررسي آيات سورة يوسف مشخص گشت، مفههوم رحمهت نيهز     طورهمانو 
و شايد بتوان گفت فهور صفت شود خود به دو صفت حاف  بودن و ناصا بودن تقسيم مي

 رحمت نسبت به امانت در شخص امين در قالب اين دو وصف است.
 توان گفت شبکة مفهومي امانت در قرآن کريم به شکل زير است:بر همين اسا  مي

توجهي دوباره به اين سه مفهوم ما را به نکاتي جديدتر راهنمايي خواهد کرد. با قهدری  
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علهم   چراکهه در يهک سهطا نيسهتند،     ادشدهپي برد که سه مفهوم ي توان به اين نکتهتأمل مي
نافر به بعد شناختي، رحمت نافر به بعد گرايشي و عدل نافر به بعد رفتاری شهخص امهين   

توان علم، رحمت و عدالت را در يک سطا و در عهرض ههم قهرار داد    نمي ،روينااز ؛است
)دانهش،   ادشهده امهين در سهه سهطا ي   گر وفيفة شهخص  توان اين سه مفهوم را بيانبلکه مي

 گرايش، رفتار( دانست.

 . شبکة مفاهيم مرتبط با امانت در روایات1-9

داری و اشخاص های گوناگوني را برای امانتتوان شرايط و ويژگيبا مروری در روايات مي
 از: اندعبارت 34امين استخراج کرد. اين موارد به تفکيک

 داري. شرایط امانت1-9-6

 35امانت به نسبت نيت خلوص و خيرخواهي رع،و داشتن .1

 31نکردن امانت از شخصي استفاده .2

 37کوچک نشمردن امانت .3

 33نسپردن امانت به غير امين .4

 93هاي اشخاص امين. ویژگي1-9-1

 41تعهد .1

 41تخصص .2

 42توانمندی .3

 43داریشهرت به امانت .4

 44مؤمنين به نسبت خيرخواهي .5

 45ارائة مشاوره در بودن دقيق .1

 41ييگوراست .7
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 47رازداری .3

 43ييايباح .9

 49عفيف بودن .11

 51خانواده با یرفتارخوش .11

 51دشمني نداشتن .12

 52خائنين به نسبت نبودن دارامانت و خيرخواه .13

 53نبودن کارتباه و بدکار .14

 54نبودن بازرنگين و کاربيفر .15

 55نبودن افترا اهل .11

 57نبودن 51سفيه .17

 هاي اشخاص امينویژگي داري وبندي شرایط امانت. جمع1-9-9

در  ؛های خاصهي را داشهته باشهد   صي دارد و شخص امين بايد ويژگيخا طيشراداری امانت
 از: اندعبارتها توان گفت اين ويژگيپرتو آيات قرآن کريم مي

 داشتن علم متناسب با حف  امانت؛ .1

ی از نگرشي رحماني جههت ايجهاد شهدن حهس خيرخهواهي نسهبت بهه        مندهبهر .2
ی نسبت بهه حفه    ريپذتيمسئولة شخصي که امانت را به ما سپرده و برانگيخته شدن روحي

 آن امانت از آفات بيروني؛

 دارا بودن عدالت در مقام رفتار؛ .3
های شخص داری و ويژگيتوان گفت مفاهيم مرتبط با امانتبا توجه به روايات نيز مي

هها را  تهوان آن امين همگي قابل تحويل به سه مفههوم کليهدی فهوق هسهتند و در واقهع مهي      
ههای  تهوان مجمهوع شهاخص   فههوم فهوق دانسهت. در نتيجهه مهي     هايي برای سهه م شاخص
 .بندی کردزير در ذيل مفاهيم قرآني تقسيم صورتبهداری و شخص امين را امانت



  16، پياپي 6931اندیشه مدیریت راهبردي، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان     11

 

    
         

    

     
       

   

       
         
         

        
       

    

       
      
      

        

     
    

     
       

     

    
     

    

        
       
     

    
     

        

     
    

       

    
          

       

    
        

     

        
    
      

          
     

        
         

     

   

     

         

 
 هاهاي روایي آنداري و شاخص. مفاهيم قرآني مرتبط با امانت6شماره شکل 

   :رسدذکر چند نکته ضروری به نظر ميبندی، دستهاين برای تبيين  ،در پايان
  در ذيل مفهوم علم شاخصي بها عنهوان داشهتن تخصهص قهرار       ،بندیدستهاين در

وان از روايات انتظهار  تگرفته است، در اين مورد بايد به اين نکته توجه داشت که طبيعتاً نمي
ن مهواردی بها   ها را برشمرند بلکه در چنيها شده و آنيل وارد اين تخصصتفصبهداشت که 

توجه به مصاديق مسئوليت اسهت کهه مفهاهيمي نظيهر تخصهص دچهار تعهدد شهده و مهثالً          
آيند. از همين رو و با در نظر گرفتن امانهت  ميتخصص الف، تخصص ب و... در صورتبه
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يهاز بهرای ادارة آن سهازمان ايهن     موردنتوان در هر سازماني متناسب با تخصهص  سازمان مي
 .شاخص را تفسير کرد

 و صهالح(   ريه خ صياز قهدرت تشهخ   یمنهد صورت )بههره بودن به هسفي ازآنجاکه
( يرتخصصهي از علهم )هرچنهد غ   یمنهد بههره  ازمنهد ين زين يصيشده است و هر تشخ فيتعر

 .ديگرد یبندمفهوم علم طبقه ليمورد در ذ نيا جهياست، در نت
 ذيرای امانهت  تواند پشده برای شخصِ اميني که مييانبهای مختلف از ميان ويژگي

بندی فوق بيان نشده است. علهت  در دسته« داریشهرت به امانت»سازمان باشد، تنها ويژگي 
يهک از  يچهه داری برای يهک شهخص در ذيهل    اين مطلب نيز اين است که شهرت به امانت

داری ای که شخص در آن به امانتگنجد؛ بلکه اين شهرت متناسب با زمينهمفاهيم فوق نمي
، رحمهت و عهدالت در   علهم گر وجود هر سه مفهوم کليدی تواند بياناست، مي شهرت يافته

داری نسبت بهه چيهزی نيازمنهد علهم خاصهي اسهت،       آن شخص باشد. برای مثال اگر امانت
مندی آن شخص از آن علم است و بهه  گر بهرهداری در آن مورد خاص بيانشهرت به امانت
 .کرد افهارنظرنظير رحمت و عدالت نيز  توان در مورد ساير مفاهيمهمين ترتيب مي

  الههي بهودن    11و خشيت 59دارای خوف 53يمؤمنامين بودن شاخصي کلي با عنوان
رسد ايهن شهاخص مبنهای    به نظر مي چراکهای نشد، نيز دارد که در قسمت قبل به آن اشاره

گهام  بندی نيست. شهيد مطههری)ره( در هن بل طبقهاها قها بوده و در عرض آنساير شاخص
کند. ي اين نکته را تأييد ميخوببهکند که بحث پيرامون آثار و فوايد ايمان عباراتي را ذکر مي

 (:712-711، صص23تا، جفرمايند )مطهری، بيايشان در اين مورد مي
کرامهت، شهرافت، تقهوا،     ... اولين اثر ايمان اين است که پشهتوانه اخهالق اسهت   »

اکارى، احسان، صلا و سلم بهودن بها خلهق    عفت، امانت، راستى، درستکارى، فد
خدا، طرفدارى از عدالت، از حقوق بشر و باالخره همه امورى که فضيلت بشرى 

ههم کهه    ييهها کنند و آنها را تقديس مىها آنشود و همه افراد و ملتناميده مى
هها  کنند، مبتنى بر اصل ايمان است، زيرا تمهام آن ها مىندارند تظاهر به داشتن آن
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مستلزم تحمل يهک   هانياز ا کياست و التزام به هر  يپرستمغاير با اصل منفعت
نوع محروميت مادى است. آدمى بايد دليلى داشهته باشهد کهه رضهايت بهه يهک       

دهد که محروميهت را محروميهت ندانهد. ايهن     محروميت بدهد. آنگاه رضايت مى
را چشيده باشد. جهت آنگاه ميسر است که به ارزش معنويت پى برده و لذت آن 

 11«.زيربناى هر انديشه معنوى ايمان به خداست

 بنديجمع

داری و توان گفت استعارة امانت، شهرايط امانهت  ارائه شده است، مي تاکنون آنچهبا توجه به 
مجهدد   مهرور بهاين قسمت نيازی  و دري معرفي شده است خوببههای اشخاص امين ويژگي

اين قسمت صرفاً استعارة امانت را مجدداً مورد تأمل قهرار  اين موارد نيست. از همين رو در 
 زير پاسخ خواهيم داد: سؤالدو تر آن به خواهيم داد و با بررسي عميق

ممکن اسهت بهر اسها  ادلهة      نکهياآيا امانت استعارة سازمان است؟ توضيا بيشتر  .1
تطهابق اسهت و در   ای مفهوم امانهت و مفههوم سهازمان رابطهة     بتوان ادعا کرد رابطه شدهارائه

ای برای فهم سهازمان اسهت، بلکهه    توان گفت امانت استعارهنتيجه در اين صورت ديگر نمي
توان گفت امانت از مرز استعاره گذر کرده و اشاره به حقيقت سهازمان  در چنين شرايطي مي

 فوق معنادارتر خواهد بود کهه آيها حقيقتهاً    سؤالتکرار  شدهانيبدارد. حال بر اسا  مطالب 
 امانت استعارة سازمان است؟

برای استعارة امانت، گسترة تبيين اين استعاره چقدر اسهت؟   شدهارائهبر اسا  ادلة  .2
ای خاص مناسب است و بديهي است کهه بها   هر دليلي برای تأييد نتيجه نکهياتوضيا بيشتر 

بهرای   شهده ارائهکه بر اسا  ادلة  نجاستيا سؤالگردد، حال هر دليلي هر مطلبي اثبات نمي
هاسهت و  ای برای تمام سهازمان توان ادعا کرد که استعارة امانت استعارهاستعارة امانت آيا مي

 هاست؟اين استعاره صرفاً مربوط به دستة خاصي از سازمان نکهيايا 
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 یک. امانت، استعاره یا حقيقت؟

نيازمنهد ارائهة   کلي ادعای تطابق دو مفهوم  صورتبهتوان گفت که مي سؤالدر پاسخ به اين 
اصل بر اين است که هر دو مفهومي از هم مجهزا بهوده و احکهام خهاص      چراکهدليل است؛ 

مهادامي  ، رويهن ااز ؛ادعای تطابق چيزی ثابت نخواهد شهد  صرفبهخود را دارند و در نتيجه 
ها برای شناخت ديگهری يهک   گيری از يکي از آنکه تطابق دو مفهوم ثابت نشده باشد، بهره

 ای و نه حقيقي خواهد بود.يری استعارهگبهره
. در نتيجه توان به قاعدة کلي فوق استناد کرددر مورد دو مفهوم سازمان و امانت نيز مي

اگر روزی بتوان با داليل قاطع تطابق ميان دو مفهوم امانت و سازمان را تبيين کهرد، در ايهن   
رز اسهتعاره عبهور کهرده و بهه     توان گفت که مفهوم امانت نسبت به سازمان از مه صورت مي

 حقيقت سازمان اشاره دارد.
، در نتيجهه همچنهان بهه امانهت     12انهد به اين نتيجهه نرسهيده   تاکنونگان نويسند ازآنجاکهاما 

 کنند.ای برای سازمان نگريسته و احکام و عوارض آن را بر اين اسا  تحليل مياستعاره عنوانبه

 دو. تبيين گسترة استعاره امانت

توان به اين نکته پي برد که در تمهامي مهواردی کهه    ملي دوباره بر ادلة استعارة امانت ميبا تأ
انهد،  آيات قرآن کريم و يا روايات ائمة معصوم)ع( تشکيالت و يا مسئوليتي را امانت خوانده

طهرح اسهت کهه آيها     م سهؤال آن مورد، تشکيالت و يا مسئوليتي دولتي بوده است. حال اين 
ههای  ای برای سهازمان نفوذ ادلة استعارة امانت، اين استعاره نيز صرفاً استعارهمطابق با حوزة 
هها  مهان ي و يا حداقل برخي ديگر از انهواع سهاز  تمامبهتوان آن را مي نکهيادولتي است و يا 
 گسترش داد؟

علت امانت خوانده شهدن   کهگر اين است بررسي روايات بيان :توان گفتدر پاسخ مي
 توان به يکي از داليل زير دانست:مسئوليتي خاص در روايات را مي تشکيالت و يا

تواند خدا باشد يا بندگان خهدا، مهافوق   تعلق آن مسئوليت به غير، حال اين غير مي .1
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 باشد يا مردم و...؛

 تر مال غير...؛و يا به عبارت دقيق المالتيباز آن مسئوليت به  کنندهيبانيپشتتعلق منابع  .2

توان گفت که در هر سهازماني کهه مهدير خهود     توجه به دو مبنای فوق ميدر نتيجه با  
 مالک نباشد، استعارة امانت آن سازمان را در بر خواهد گرفت.

ای اسهت کهه در درجهة اول مربهوط بهه      استعاره ،توان گفت استعارة امانتمي ،روينااز
آيهات و روايهات،   های دولتي بهوده و در درجهة دوم و بها تنقهيا منهاط موجهود در       سازمان
هايي نظيهر  . سازمانرديگيبرمها مدير مالک سازمان نيست را نيز در هايي را که در آنسازمان
 های سهامي عام، سهامي خاص و ... .سازمان
يا اشکال را در ذهن ايجاد کند که مگهر اسهتعاره    سؤالاين  ،البته ممکن است اين نکته 
های خصوصي خاص باشد و مثالً يک استعاره سازمان هاييتواند صرفاً مربوط به سازمانمي

 های دولتي را و ...؟ای ديگر سازمانرا تبيين کند و استعاره
ههای مختلهف   های جدی موجود در ميهان گونهه  در پاسخ بايد گفت با توجه به تفاوت

بها   نکهه يا، عالوه بر 13ممکن بلکه الزم نيز هست تنهانههايي ها، وجود چنين استعارهسازمان
هايي را يافت که نهافر بهه توصهيف امهوری     توان استعارهمرور ادبيات فعلي مديريت نيز مي

 .  های صرفاً دولتي يا خصوصي هستندمربوط به سازمان
جهايي  کهه بهرای تبيهين شهيوة جابهه      اسهت  یااستعاره ،برای مثال استعارة کبوتران حرم

هايي مشابه هايي که مديريتکشور های جهان سوم و يا برخيمديران دولتي در برخي کشور
 (.1331و الواني،  فردييداناارائه شده است ) ،ها دارنداين کشور

ای مارکسيستي برای سازمان بدانيم، در ايهن  همچنين اگر استعارة ابزار سلطه را استعاره
های خصوصي و دولتي موجود در جوامع غيهر  صورت اين استعاره به دنبال توصيف سازمان

ههای دولتهي موجهود در    رسهد کهه سهازمان   يستي خواههد بهود و بعيهد بهه نظهر مهي      مارکس
 های مارکسيستي را نيز در بر بگيرد.حکومت
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 هایادداشت

                                                 

 زم به ذکر است که اين نکته به معنای عدم نيازمندی علوم تجربي به مباني عقلي نيست.. البته ال1
هها  اند و اين انسانها تشکيل شدهای از انساناز مجموعه ،ها صرفاً در بعد انساني خودچراکه سازمان .2

ب نيهز دارنهد کهه در قاله     يررسميغاقل يک نقش رسمي داشته و گاهي چندين نقش نيز هر يک حد
، 1337 ،اند )مشهبکي های مختلف با هم ترکيب شدهها در تعامل با يکديگر بوده و در گروهاين نقش

 اسهت  يکافهای انساني فوق برای تصديق پيچيدگي مضاعف سازمان (. تصور ترکيب متغير371ص
مجموعهة  های فيزيکي و ... را بهه  بر سازمان، متغير مؤثرهای محيطي در صورتي که متغير همهنيبااو 

 تر خواهد بود.تصديق اين پيچيدگي بسيار راحت ،مييفزايبفوق 
ايهن ابهزار شهناخت از نظهر صهوری مفيهد يقهين اسهت، صهحت           نکهه يادر شيوة قياسي، با وجهود  . 3

استنتاجات به صحت مواد اسهتدالل بسهتگي دارد و در صهورت عهدم وجهود مهواد مناسهب بهرای         
حهال  (. 122، ص1332شيوه وجود نخواهد داشهت )خنهدان،   گيری از اين استدالل اصالً امکان بهره

اگر اين مقدمه را به اين نکته اضافه نماييم که ميزان دانش موجود در مهورد حقيقهت سهازمان بسهيار     
های مختلف فکری افهارات گوناگون و گاه متضادی در مورد حقيقت سهازمان  اندك است و جريان

ای غيهر  پديهده  عنهوان بهه ای عقاليي در برابهر نگهاه سهازمان    پديده عنوانبهسازمان ه دارند )نظير نگا
در  به ضعف اين شيوه از شناخت برای شناخت سازمان پي خواهيم بهرد.  يخوببهعقاليي و سياسي( 

مورد شيوة استقرائي نيز بايد گفت که اين شيوه بيشتر مناسب تحقيق پيرامهون امهور عينهي و تجربهي     
در مديريت ]و سازمان[ غور کنيم، عينيهت   دقتبهوقتي  آنکهلحا( و 127، ص1332است )سبحاني، 

توانهد مها را در   (؛ به همين خاطر استقراء نمهي 25، ص1337بسيار اندکي در آن خواهيم يافت )هچ، 
( InterSubjectiveي )االذههان و از نهوع حقهايق بهين    شناخت حقيقهت سهازمان کهه امهری اعتبهاری     

 ياری کند. ،( است239، ص1333و الواني،  فردييدانا)
4. Metaphor 

5. Reduction 

6. Morgan, Gareth 

7. Machine 

8. Organism 



  16، پياپي 6931اندیشه مدیریت راهبردي، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان     90

 

 

9. Brain 

10. Culture 

11. Political system 

12. Psychic prison 

13. Flux & transformation 

14. Instrument of domination 

15. Hatch, Mary Jo 

16. Collage 
17. Jazz 

 ادبيات و کتاب اين بين ارتباط برقراری رسد که الزمةمير وری به نظ. البته تذکر اين نکته ضر13
باشد و در  داشته وجود دو اين بين سازمان از مشترکي مفهوم که است اين مديريت موجود

 وجود مديريت ادبيات در که باشد متداولي مفهوم همان سازمان از ما منظور ين مقالهنتيجه در ا
 با و دارد مشخصي نسبتاً مرزهای که اجتماعي سيستمي عنوانبهد دارد و اين يعني سازمان باي

کند مي فعاليت خود خاص اهداف تحقق جهت مستمر و آگاهانه طوربه هماهنگ، اجزايي
ارائة  ،که در گذشته نيز بيان شد گونههمان ،همهنيباا؛ تعريف شود ،(23، ص1334 ،پورقلي)

 بهتر عبارت به يا و سازمان اصلي ماهيت کردن اموشفر اين تعريف و التزام به آن، به معنای
 دالالت بررسي و فوق تعريف در تأمل اندکي با چراکه ؛نيست مفهوم سازمان کنه به توجه عدم
 را سازمان تعريف، در ذکرشده اوصاف وجود با توانمي که برد پي نکته اين به توانمي نيز آن

 ،الواني و فرددانايي) کرد تعريف اداری سيستم کي در اختيارات از ناشي معمول روابط ساختار
اختيار يا به  سپردن کرد ادعا توانمي که است سازمان تعريف در نکته همين ؛(51، ص1333

 دو به را شخص يک به سازمان يک سپردن و مجموعه يک بر مديريت عبارت بهتر مسئوليت
 در برای روش دو سازمان و ريتمدي معتقدند ایعده رو،ينااز ؛کندمي تبديل سکه يک روی
بيان شد هر  آنچهبر اسا   (.51، ص1333 ،الواني و فرددانايي) هستند پديده يک گرفتن نظر

ترين سازمان دولتي(، حکومت بر يک مديريت بر گسترده عنوانبهآيه يا روايتي که خالفت )
امانت معرفي  عنوانبههای حکومتي و اموری مشابه اين امور را منطقة خاص، امور و مسئوليت

 گونة اسالم به سازمان ارائه خواهد شد.شاهدی بر نگاه امانت عنوانبهنمايند، 

 . ترجمة اين آيه از ترجمة آيه اهلل مکارم شيرازی نقل شده است.19
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 :برای مثال .21
 (؛234، ص3جتا، تبيان )طوسي، بي 
 (؛124ص ،5، ج1413المنه  )زحيلي،  و يَعةالشر و ةالعقيد التفسير المنير في 
  ،(؛523ص ،1، ج1417الکشاف عن حقائق غوامض التمثيل )زمخشری 
 (؛311ص ،7، ج1419اهلل، من وحي القرآن )فضل 
  ،(؛37ص ،2، ج1423زبده التفاسير )کاشاني 
  ،(؛134ص ،3، ج1421البحر المحيط في التفسير )اندلسي 
  ،(؛339ص ،1، ج1413تفسير الواضا )حجازی 
 (؛92، ص5، ج1412ن في تفسير القرآن )طبری، جامع البيا 
 (؛423ص ،1، ج1422جوزی، زاد المسير في علم التفسير )ابن 
 (؛71ص ،2، ج1422عطيه اندلسي المحرر الوجيز في تفسير کتاب اهلل العزيز )ابن 
األمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ََيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ا أَطِيَعُ ا اللَّهَ وَأَطِيَعُ ا الرَّسُ  َ وَأُولِي . »21

 (.59)نساء:« وَالرَّسُ  ِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُ نَ بِاللَّهِ وَالْيَ ْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيال
فهوق و بها توجهه بهه      . البته بايد توجه داشت که به علت کثرت مستندات اين تفسير از دو آية22

ه و اکتفها کهرد   سهنگ گرانجايگاه رفيع تفاسير الميزان و تسنيم، معموالً به نقل از اين دو تفسير 
گهر شهيوع   مستنداتي از ساير تفاسير ارائه نخواهيم کرد، مگر در جاهايي که اين کثرت نقل بيان

اً فهرستي از مفسريني اين تفسير در طول دوران تمدن اسالمي باشد که در اين صورت نيز صرف
 تکتکو به ذکر عبارات  ند، ارائه خواهيم کرداکه در تفاسير خود مطلب مورد نظر را بيان کرده

 ها نخواهيم پرداخت.آن
برای آيات قرآن کريم برگرفته از ترجمة استاد فوالدوند هستند و  شدهارائههای تمامي ترجمه .23

استفاده شده که در اين موارد نيز در پاورقي ترجمة مورد  هااز ساير ترجمه تنها در برخي موارد
 استفاده ذکر شده است.

 از ترجمة فارسي الميزان نقل شده است.با اندکي تغيير به نقل . ترجمه 24
گنجينة  افزارنرم در برای روايات ذکرشدههای برگرفته از ترجمه شدهنقلهای ترجمهاز . اغلب 25

 .ستندروايات نور ه
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 ؛لِلْإِمَامَةِ تََعْظِيماً وَالطَّاعَةَ لِلْأُم ةِ نِظَاماً ... الْأَمَانَةَ اللَّهُ ضَفَرَ. 21

تها،  االخبار )شعيری، بيدر کتاب جامع« الْأَمَانَةَ نِظَاماً لِلْأُم ةِ»لبته الزم به ذکر است که عبارت ا       
، 2ج، 1379 شهوب شهرآاکهرم)ص( و در برخهي کتهب نظيهر المناقهب )ابهن      ( از رسول123ص
)ع( به همهين صهورت   نيرالمؤمنيام( از 1115ص، 5ج، 1411( و وافي )فيض کاشاني، 373ص

غهرر  »های آن و يا کتب ديگری نظير يا شرح« البالغهنه »نقل شده است، منتها در برخي نسخ 
 «اً لِلْأُم اة الْأَمَامةَ نِظَاما »( به نقل از ايشان به صورت 177، ص1311)آمدی، « الحکم و درر الکلم

سهورة   59و  53رسد با در نظر گرفتن مضمون آيهات  روايت شده است. در هر حال به نظر مي
، 1339امامت خود از مصاديق اتم امانت الههي اسهت )جهوادی آملهي،      نکهيانساء و با توجه به 

 ( در هر دو صورت خلل چنداني به بيان مذکور وارد نشود.213ص
 (.11ص ،27ج، 1391 ي،)عامل «نَا إِلْ َاءُ الْأُصُ  ِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُعَلَيْ». اشاره به روايت 27
برای نگارش اين اثر، کلية رواياتي بوده کهه در   شدهانجام. الزم به ذکر است که گسترة بررسي 23

ههای  ههای الکترونيکهي کتهاب   هنگام تحقيق برای نگارش متن اولية اين کتاب در قالب نسهخه 
تهوان آن را تمهامي روايهات    ای که با اندکي تساما مياست، گسترهدسترسي بوده  حديثي قابل
به واسطة لزوم دقت در هنگام بررسي روايهات و حجهم زيهاد روايهات      همهنيبااشيعه خواند، 

 ذکر شده است.« تقريباً»صادره از پيامبر اکرم)ص( و ائمة معصوم)ع( واژة بررسي با قيد 
، 1332مهريهزی،  ههای مطهرح بهين قهرآن و روايهات، رك.      انواع نسبت . برای مطالعه پيرامون29
 .22-2صص
 -در پاسخ به صفت ناصا بودن خود مطرح شود که چرا حضرت يوسف)ع( سؤالشايد اين  .31
نهد. در پاسهخ   تصريا نکهرد  -تصريا کردند که برادرانشان در نزد حضرت يعقوب)ع( گونهآن
خيرخواهي ايشان نسهبت بهه   ) ت که ناصا بودن ايشانتوان گفت علت اين امر اين بوده اسمي

مردم و عدم وجود خطری از ناحية ايشان( در نزد فرمانروای مصر امری مسلم بوده و به همين 
ايشان از ايهن   برادرانخاطر ايشان نيازی به تصريا بر اين نکته نداشتند، اين در حالي است که 

د دو صفت ديگر نيز اگر ايشان به حاف  بودن نظر مورد اعتماد حضرت يعقوب نبودند. در مور
ذاتهي شهخص، داللتهي بهر     ند، به اين خاطر است که خوبي و نيکو عالم بودنشان تصريا کرد

توان او نسبت به حف  امانت نسبت بهه خطهرات خهارجي )حهاف  بهودن( و آگهاهي از شهيوة        



  99     امانت استعارة پرتو در سازمان به اسالم نگاه نييتب

 

 

 نگهداری از آن )عالم بودن( ندارد.

در  (ع)ح شود اين است که چرا برادران حضهرت يوسهف  ديگری که ممکن است مطر سؤال .31
هنگام جلب رضايت پدر صرفاً به بيان دو وصف ناصا بودن و حاف  بودن اکتفا کردند و خود 

نيز بايد گفت که نگهداری از يک کودك نياز به علهم   سؤالرا عالم نخواندند؟ در پاسخ به اين 
نيازی بهه ذکهر    (ع)اعتماد حضرت يعقوب ها برای جلبای ندارد و در نتيجه آنخاص و ويژه

 اين صفت دربارة خود نداشتند.

 . به نقل از ترجمة الميزان.32
 از نويسنده است. ديتأک. 33
. البته بايد به اين نکته توجه داشت که دليل تفکيک اين دو دسته سبک بيان روايات بوده که در 34

داری ذکر شده است. با توجه رايط امانتهای افراد امين بيان شده و در برخي ديگر شبرخي ويژگي
توان اين داری نسپردن امانت به شخص غير امين است، در نتيجه مييکي از شرايط امانت نکهيابه 

 بندی انجام شده است.ها را با هم ترکيب کرد. اقدامي که در بخش جمعدو دسته از شاخص

 آمدی،) «وَالْيَمِين الْأَمَانَةِ فِي نِي تُكَ تَخْلُصْ وَ رِّيكَتََْ وَيَشْتَل  وَرَعُكَ لِيَصْلُقْ». قال علي)ع(: 35
 .(251، ص1311

 إِمَامَكَ وَعَصَيْتَ رَب كَ أَسْخَطْتَ فَ َلْ فََعَلْتَهُ كُنْتَ إِنْ أَمْرٌ عَنْكَ بَلَغَنِي فَ َلْ بََعْلُ أَم ا». قال علي)ع(: 31
 «يَلَيْكَ تَْْتَ مَا وَأَكَلْتَ قَلَمَيْكَ تَْْتَ مَا فَأَخَذْتَ الْأَرْضَ رَّدْتَجَ أَنَّكَ بَلَغَنِي أَمَانَتَكَ وَأَخْزَيْتَ

 .(541، ص1331 رضي، سيد)

 نوری،) «اسْتَ ْدَعَهَا إِذَا يَسْتَهْلِكَهَا حَتَّى الْأَمَانَةَ يَُْ ِّرُ مَنْ مِنَّا لَيْسَ قَا َ أَنَّهُ» ص(:)اللَّهِ رَسُولِ . قال37
 .(12ص ،14، ج1413

 ثُم  اؤْتُمِنَ إِذَا وَخِيَانَةً وَعَلَ إِذَا وَخُلْفاً حَل ثَ إِذَا كَذِباً اللَّهِ عَبِيلِ مِنْ عَبْلٍ مِنْ عَرَفَ مَنْ». قال الباقر)ع(: 33
 .(225، ص1413 مفيد،) «يَأْجُرَهُ لَاوَ عَلَيْهِ يُخْلِفَ لَا ثُم  فِيهَا يَبْتَلِيَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَ ِّاً كَانَ أَمَانَةٍ عَلَى ائْتَمَنَهُ
 مورد در شاخص ارائة به ايجابي و سلبي منظر دو از حوزه اين در( ع)معصومين حضرات. 39

 که هاييويژگي تبيين به روايات موارد برخي در نکهيا بيشتر توضيا. اندپرداخته امين شخص
 را دارند خائن افراد که هاييژگيوي موارد برخي در و اندپرداخته ،باشد داشته بايد امين شخص
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 را تردقيق هاييشاخص فوق روايات از دسته دو هر به توجه با بخش اين در. اندهکرد بيان
 .کرد خواهيم ارائه امين افراد شناخت امر تسهيل برای
 .(251، ص1311 آمدی،) «بِالَْعَهْل الْ َفَاءُ الْأَمَانَةِ أَفْضَلُ»علي)ع(:  قال .41

 .(311ص ،5، ج1391 کليني،) «مُضَيَِّعا أَوْ خَائِناً ائْتَمَنْتُ مَنِ إِلَى أُبَالِي مَا»الصادق)ع(:  قال .41

 خطهاب  روايهت  اين در ايشان. کرد اشاره (ص)اکرم رسول از روايتي به توانمي مورد اين در .42
 ذيرشپه  بها  اسهالم  به خدمت درخواست( ص)پيامبر از که خود القدرليجل اصحاب از يکي به

 أَمَانَاةُ  وَإِنَّهَا ضََعِيفٌ إِنَّكَ» (:211، ص1347 ،قشهيری ) فرمايندمي ،نمايندمي را ایمنطقه حکومت
 .«فِيهَا عَلَيْهِ الَّذِي وَأَد ى بَِْ ِّهَا أَخَذَهَا مَنْ إِلَّا وَنَلَامَةٌ خِزْيٌ الْ ِيَامَةِ يَ ْمَ وَإِنَّهَا

 فَاعْمِلْ قَبْلَكَ لِلص الِِْينَ وُلُّ ا بِمَا اخْتَبِرْهُمْ» االَتر النخَعي[قا  علي)ع(: ]في عهله الي مالك . 43
 .(531، ص1331 ،)سيد رضي «وَجْهاً بِالْأَمَانَةِ وَأَعْرَفِهِمْ أَثَراً الَْعَام ةِ فِي كَانَ لِأَحْسَنِهِمْ

)فتال  «خَانَهُ فَ َلْ عَلَيْهِ يَ ْلِرُ وَهُ َ عَنْهُ رُد هُيَ فَلَمْ يَكْرَهُهُ أَمْرٍ عَلَى أَخَاهُ رَأَى مَنْ». قال الصادق)ع(: 44
 (.292، ص2، ج1375نيشابوری، 

 عَلَى تُشِرْ وَلَا الْكَلَامِ ارْتِجَا َ وَتَجَنَّبِ الْفَطِيرَ وَالرَّأْيَ وَإِي اكَ مُشِيرٍ أَو  َ تَكُ نَنَّ لَا». قال الصادق)ع(: 45
 فَإِنَّ الْمُسْتَشِيرِ هَ َى مُ َافَ َةِ فِي اللَّهَ وَخَفِ لَجُ جٍ عَلَى وَلَا مُتَلَ ِّنٍ عَلَى وَلَا وَغْلٍ لَىعَ وَلَا بِرَأْيِهِ مُسْتَبِلٍّ
 .(114ص ،72، ج1414 مجلسي،) «خِيَانَةٌ مِنْهُ الِاسْتِمَاعِ وَسُ ءَ لُؤْمٌ مُ َافَ َتِهِ الْتِمَاَِ

 .(251، ص1311 آمدی،) «الصِّلْق كَثُرَ الْأَمَانَةُ قَ ِيَتِ إِذَا»قال علي)ع(:  .41
 .(321، ص1311 آمدی،) «أَمِين وَفِيٌّ السِّرِّ كَاتِمُ»قال علي)ع(:  .47

 الْأَمَانَاةَ  مِنْاهُ  اللَّاهُ  يَنْازِعُ  ثُم  مُمَ َّتاً مَاقِتاً فَيَصِيرُ الَْْيَاءُ الَْعَبْلِ مِنَ يُنْزَعُ مَا أَو  ُ»قال رسول اهلل)ص(:  .43
 .(172ص ،12ج، 1413 نوری،)« مَخُ ناً خَائِناً يرُفَيَصِ

 قَاا َ  «الْأَمِينُ الْ َ ِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يا» وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ قَ ْ ِ فِي»قا  الرضا)ع(:  .49
 فَ َاا َ  قُل امَهُ مَشَيْتُ إِنِّي أَبَتِ يَا قَالَتْ عَرَفْتِيهِ أَيْنَ مِنْ ينَالْأَمِ الص خْرَةِ بِرَفْعِ قَ ِيٌّ هَذَا بُنَي ةُ يَا ََُعَيْبٌ لَهَا

 عهاملي، ) «النِّسَااءِ  أَدْبَاارِ  إِلَاى  نَنْظُارُ  لَا قَ ْمٌ فَإِنَّا الطَّرِيقِ إِلَى فَأَرَِْلِينِي ضَلَلْتُ فَإِنْ خَلْفِي مِنْ امْشِي
 .(211-199صص ،21ج، 1391
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 فَلَاا  عِنْالَكُمْ  اللَّهِ أَمَانَةُ وَإِنَّهُنَّ نَفَْعاً وَلَا ضَرِّاً لِأَنْفُسِهِنَّ يَمْلِكْنَ لَا الرِّجَا ِ عِنْلَ النِّسَاءَ إِنَّ»قال علي)ع(:  .51
 .(251ص ،14ج، 1413 )نوری، «تََعْضُلُ هُنَّ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

 .(433، ص1311 آمدی،) «ََكَرَ وَإِنْ عَلُوّاً تَأْمَنْ لَا»قال علي)ع(:  .51

 .(331ص ،72ج، 1414 مجلسي،) «لِلْخَ َنَةِ أَمِيناً يَكُ نَ أَنْ خِيَانَةً بِالْمَرْءِ كَفَى» قا  الج اد)ع(: .52
 «أَمَانَتِكَ عَلَى تَأْمَنْهُ وَلَا سِرِّكَ عَلَى تُطْلَِعْهُ وَلَا الْفَاجِرَ تَصَْْبِ لَا يَ ُ  )ع( أَبِي كَانَ»قال الصادق)ع(  .53
 .(32ص ،12ج، 1391عاملي، )
 .(291، ص1311 آمدی،) «لِمَكُ ر أَمَانَةَ لَا»قال علي)ع(:  .54
 .(251، ص1311 آمدی،) «الْأَقْ َا  خِيَانَةُ وَالِافْتِرَاءُ وَالْكَذِبُ الْأَفَْعَا ِ صِلْقُ وَالْ َفَاءُ الْأَمَانَةُ»قال علي)ع(:  .55
 چيست؟ و شخص سفيه سفاهت دقيق معنای که شود مطرحسؤال  اين است . ممکن51

 ضعف و اختالل معنای به سفاهت گفت توانمي عربي زبان گوناگون معاجم به رجوع با       
 فيومي، و 277ص ،4، ج1412 قرشي،) عقل نقصان( 141ص ،5، ج1412 مصطفوی،) عقلي
 347ص ،1، ج1373 طريحي، و 493 ،13، ج1414 منظور،ابن) جهالت و( 231ص ،2ج ،1414
 توانايي عدم از است عبارت آن نتيجة که چيزی. است( 371ص ،2، ج1317 اثير،ابن و

 .گوناگون هایموقعيت در( 147ص ،5، ج1412مصطفوی، ) صالح و خير تشخيص
 مِنْ أَسْفَهُ سَفِيهٍ أَيُّفَ «أَمْ الَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُ ا وَال» كِتَابِهِ فِي يَ ُ  ُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ»قال الصادق)ع(:  .57

 عهاملي، ) «أَمَانَةٍ عَلَى يُؤْتَمَنُ وَلَا ََفَعَ إِذَا يُشَفَّعُ وَلَا خَطَبَ إِذَا يُزَو جُ لَا الْخَمْرِ ََارِبَ إِنَّ الْخَمْرِ ََارِبِ
 .(33-32، صص19، ج1391

 «الْخِيَانَاة  عَلَاى  وَلَاا  الْكَاذِبِ  عَلَاى  يُطْبَاعُ  اوَلَ خَصْلَةٍ كُلِّ عَلَى الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ»قال رسول اهلل)ص(  .53
 .(111ص ،74ج، 1414 مجلسي،)
 (.232، ص1413)ديلمي،  «لَا تَأْمَنْ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللَّه»قال رسول اهلل)ص(:  .59

 .(117 ،1335 طبرسي،) «اللَّه خَافَ مَنْ إِلَّا تَأْمَنْ لَا»قال رسول اهلل)ص(  .11
 نويسنده است. از دهايتأک. 11
 در سهازمان احکهام   با قطعاً هاآن مفاد که يافت را رواياتي توانمي رسدمي نظر به روايات بررسي . با12

 کهه  شرطي به امانت، از شخصي مندیِبهره جواز از: است عبارت نيز تعارض اين. دارد قرار تعارض
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 اسهتفادة  حهق  دولتهي  رانمهدي  کهه  اسهت  حهالي  در اين و باشد داشته را آن برگرداندن قصد شخص
 بها  بهابي  ،«وسائل مستدرك و الشيعه وسائل» کتاب در. ندارند را دولتي هایسازمان اموال از شخصي
 بهه  روايهت  چنهدين  آن در که دارد وجود «الْيَتِيمِ مَا ِ مِنْ وَ الْ َدِيَعَةِ مَا ِ مِنْ الِاقْتِرَاضِ حُكْمِ بَابُ» عنوان
 .است روايات اين از اینمونه زير وايتر است؛ شده پرداخته موضوع اين

 فَ َا َ إِذْنٍ بِغَيْرِ مِنْهُ يَأْخُذُ وَدِيَعَةً الْمَا ُ عِنْلَهُ يَكُ نُ الرَّجُلُ لَهُ قُلْتُ قَا َ»)ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ
 وَأََْهَلَ وَفَاءٌ لَهُ يَكُنْ وَلَمْ يَضْمَنُهُ نْمَ وَجَلَ إِنْ رَأَيْتَ أَ قُلْتُ قَا َ وَفَاءٌ لَهُ يَكُ نَ أَنْ إِلَّا يَأْخُذُ لَا

 .(31، ص19ج، 1391 عاملي،) «نََعَمْ قَا َ مِنْهُ يَأْخُذُ يَضْمَنُهُ الَّذِي نَفْسِهِ عَلَى
 بهه  او نهزد  مهالى  کهه  کسهى : کردم عرض( ع)صادق امام به: گويد خثعمى حبيب»

 صهورتى  در: فرمهود  برگيرد؟ آن از صاحبش اجازه بدون تواندمى آيا اندنهاده وديعت
 اگهر : کهردم  عهرض : گويهد  نيهز  و تواندمى قرض به باشد، داشته را آن أداء قدرت که

 به که گرفت نيز شاهد ضامن و شد ضامن کسى ولى نداشت را آن بازگرداندن قدرت
 .«آرى: فرمود برگيرد؟ آن از چيزى تواندمى صورت اين در آيا اوست عهده

 امانهت  از توانهد مهي  امين که کرد گيرینتيجه توانمي روايت اين به توجه با سدرمي نظر به       
 در موجهود  عهرف  و دولتهي  هایسازمان مورد در که است حالي در اين و کند شخصي استفادة
 .نيست پذيرفتني چيزی چنين دولتي مديريت ژهيوبه و مديريت مطالعات فضای
 اذن تهر قيدق عبارت به يا و ضمني اذن بودن دارا بر حمل را تروايا اين فقهاء از برخي البته       
رغهم  بهه  نيهز  برخهي  و( 143 ،27 ج تها، بهي  ،(جواهر صاحب) نجفي) هکرد امين سوی از فحوا
 و 291ص ،13، ج1413سبزواری، ) دانسته مذهب اصول مخالف را روايت اين سندی، صحت
 ،27ج تها، بهي  ،(جواهر صاحب) نجفي) دانهکرد رد و طرح و( 439ص ،3ج، 1415 ی،خوانسار

 اسهتعارة  احکهام  بهين  تعارضهي  بر دال را روايات اين تواننمي ديگر صورت اين در ؛(143ص
 بر در نيز را اذن نبود حالت حتيشده ارائه روايات اطالقازآنجاکه  اما؛ دانست سازمان و امانت

 احکهام  بهين  تعارضيعنوان به متقس اين در روايات اين از برآمده حکم رو همين از ،رديگيم
 .گرديد ارائه سازمان و امانت استعارة

هايي نظير مديريت منابع انساني، رفتهار سهازماني و ... در دو رشهتة    . برای مثال، وجود گرايش13
توان پاسخي بهه نيازههای متفهاوت دو نهوع سهازمان      مديريت دولتي و مديريت بازرگاني را مي
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 دولتي و خصوصي دانست.

 بنامهكتا

 مکارم شيرازی، استاد فوالدوند(. اهللتيآ)با ترجمة تفسير الميزان،  قرآن کريم
ها و کلمات قصار امهام علهي)ع(( سهيد رضهي، محمهد      ها و نامه)مجموعه خطبه البالغهنه 
 (، ترجمة محمد دشتي، انتشارات پارسايان.1331)
 

انتشارات دفتهر تبليغهات    :، قمر الکلمغرر الحکم و در (،1311) عبدالواحد بن محمد تميمى، آمدى
 .اسالمى

، تصحيا: محمد ابوالفضل ابهراهيم، قهم:   البالغهشرح نه (، 1337الحديد، عزالدين ابو حامد )ابيابن
 اهلل مرعشي نجفي.آيت کتابخانة

: محمود تصحيا/ تحقيق، األثرفي غريب الحديث و يةالنها (،1317) اثير جزری، مبارك بن محمدابن
 .مد طناحى، قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارممح

بيهروت: دار الکتهاب    ،زاد المسير فى علم التفسير(، 1422) ابوالفرج عبدالرحمن بن على ،جوزىابن
 .العربي

 .قم: عالمه )ع(،طالبمناقب آل أبي(، 1379) شهرآشوب مازندرانى، محمد بن علىابن
 :، تحقيهق العزيهز  الکتهاب  تفسهير  فهى  الوجيز المحرر(، 1422غالب ) نب عبدالحق اندلسى، عطيهابن

 العلميه. دار الکتب: عبدالشافى، بيروت محمد عبدالسالم
 ، بيهروت: ميردامادى نيالدا: جماليصحتق/ يحق(، ت1414) لسان العرب منظور، محمد بن مکرم، ابن

 و النشر و التوزيع، چاپ سوم.  عةدار الفکر للطبا
 ، دفتر نشر کتاب.البالغهشرح نه (، 1312ميثم بحراني، ميثم ابن علي )ابن

 .قم: دار الحديث ا: مجتبى فرجى،يصحتق/ يحقت )ع(،ئمةمکاتيب األ(، 1421) احمدى ميانجى، على
 موجههوديتيمثابههه بههه اسههتعارة سههازمان تبيههين و طراحههي»(، 1331محمدرضهها ) گيههوی، اسههماعيلي

 .(ع)صادق امام دانشگاه مديريت، و اسالمي دانشکدة معارفنامه پايان ،«پالستيکي
 .33-32، صص195، شماره تدبير، «تعهدات ازای سازمان؛ هاله»(، 1337همو )
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، دانشهکدة معهارف   «موجهوديتي پالسهتيکي   مثابهه بهطراحي و تبيين استعارة سازمان »(، 1331همو )
 اسالمي و مديريت، دانشگاه امام صادق)ع(.

، «شهناخت سهازمان بها رويکهرد اسهتعاری     »(، 1331) نيمحمدحسه مههدی و رحمتهي،    الواني، سيد
 .132-115، صص53 ش، شناسي علوم انسانيروش
 ،جميل صدقي محمد ، تحقيق:التفسير فى المحيط البحر(، 1421يوسف ) بن محمد ابوحيان اندلسى،

 الفکر. دار: بيروت

شناسي صهدرايي و  استعارة راه: معرفت»(، 1331) نيمحمدحسو هاشميان، سيد  اصغريعلپورعزت، 
 .113-149، صص11، شنامة حکمت، «شناختي سازمانتبيين هستي

 ، قم: مرکز نشر اسراء.19ج، تسنيم(، 1339جوادی آملي، عبداهلل )

 الجديد. الجيل دار: ، بيروتالواضا التفسير(، 1413محمود ) محمد حجازى،

 .قم: نشر محمد، الجمل وقَعة(، 1421حسينى، سيد ضامن )
 فرهنگي طه. مؤسسه، تهران: سمت و منطق کاربردی(، 1332) اصغريعلخندان، 

 اکبهر ي: عله تصحيا/ تحقيق، جامع المدارك في شرح مختصر النافع(، 1415) ، سيد احمدیخوانسار
 .چاپ دوم، مؤسسه اسماعيليان: قم، غفارى

پهردازی:  ای در نظريهه تژی اسهتدالل اسهتعاره  استرا»(، 1331ی )مهد ديس ،الوانيو  حسن ،فردييدانا
 .117-35، صص11، شدر  علوم انسانيم، «مديران دولتي ييجاتئوری جابه یريگشکل

 اشراقي. –، تهران: انتشارات صفار های مديريت دولتيای بر فلسفة نظريهمقدمه(، 1333همو )

 سساة ا: مهؤ يصهح تق/ يه حقت، أعالم الدين فهي صهفات المهؤمنين   (، 1413) ديلمى، حسن بن محمد

 .)ع(البيتآل سسةقم: مؤ (،ع)البيتآل

 دار دمشق: ، بيروت ومنه الو يَعةشرالو ةالعقيد فى المنير التفسير(، 1413مصطفى ) بن هبةو زحيلى،
 المعاصر. الفکر
 العربي. الکتاب دار: ، بيروتالتنزيل غوامض حقائق عن الکشاف(، 1417محمود ) زمخشرى،

 ، قم: مؤسسة امام صادق)ع(.شناخت در فلسفة اسالمي(، 1332جعفر )سبحاني، 

: تصهحيا / تحقيهق  ،الحهرام مهذ،ب األحکام في بيهان الحهالل و  (، 1413) سبزوارى، سيد عبد األعلى
 ، چاپ چهارم.سبزوارى اهللتيدفتر آ، قم: مؤسسه المنار
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 .44-39، صص211، شتدبير، «ای از سازمانسلول؛ استعاره»(، 1333سليماني بشلي، علي )
 .نجفى مرعشى اهللتيآ کتابخانه: ، قمالمأثور تفسير فى المنثور الدر (،1414) نيالدجالل سيوطي،

 .مطبَعة حيلرية، نجف: جامع األخبار ،تا(شعيری، محمد بن محمد )بى
، قم: موسوی همداني محمدباقر، ترجمة سيد ترجمة تفسير الميزان(، 1374) نيمحمدحسطباطبايي، 
 قم. علميه حوزه جامعة مدرسين اسالمى انتشارات دفتر

 اشرف. نجف حيدريه کتابخانه ،األنوار ةمشکا(، 1335حسن ) بن على طبرسى، ابوالفضل
 بالغى، تهران:محمدجواد  مقدمه ، باالقرآن تفسير فى البيان مجمع(، 1372حسن ) بن فضل طبرسى،

 .ناصرخسرو
 المعرفه. دار: ، بيروتالقرآن تفسير فى البيان جامع(، 1412) جرير بن محمدابوجعفر  طبرى،
 .چاپ سوم ،يدفتر نشر فرهنگ اسالم ،3ج ،نيمجمع البحر(، 1373) نيلداديفر خيش ،يحيطر

 تحقيهق:  و تهرانهى  آغابزرگ شيخ مقدمه ، باالقرآن تفسير فى التبيانتا(، طوسي، محمد بن حسن )بي
 العربى. التراث احياء قصير عاملى، بيروت: دار احمد

، بيهروت: دار احيهاء   الشاريَعة الهي تحصهيل مسهائل     الشيَعةوسائل (، 1391) عاملى، محمد بن حسن
 التراث العربي.

 .، قم: انتشارات رضىالمتعظين ةالواعظين و بصير ضةرو(، 1375فتال نيشابورى، محمد بن احمد )

 نشر.الو عةللطبا المالك دار: بيروت، القرآن وحى من تفسير(، 1419) نيمحمدحس سيد ،اهللفضل
اصهفهانى،   حسهينى  ، به تحقيهق/ تصهحيا: ضهياءالدين   الوافي(، 1411محسن ) محمد کاشانى، فيض

 علي)ع(. اميرالمؤمنين امام اصفهان: کتابخانه

، ة: مؤسسهه دار الهجهر  ، قمالمصباح المنير في غريب الشرح الکبير(، 1414) أحمد بن محمد فيومى،
 .چاپ دوم

 .، چاپ ششممية: دار الکتب االسال، تهرانقامو  قرآن(، 1412) اکبريبنايى، عل قرشى
 .ناصرخسرو ، تهران: انتشاراتالقرآن ألحکام الجامع(، 1314احمد ) بن محمد قرطبى،
، العربهي  التهراث  احيهاء  دار بيهروت:  ،نهووی  بشرح مسلم صحيا(، 1347حجاج ) بن مسلم قشيری،
 .اول چاپ
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 ، تهران: سمت.هاشناسي سازمانجامعه(، 1334آرين ) پور،قلي

 اسالمى. معارف بنياد: ، قمالتفاسير ةزبد(، 1423) اهللفتا مال کاشانى،
 االسالميه. دار الکتب، تهران: کافي(، 1391کليني الرازی، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق )

 دانشکده مديريت دانشگاه تهران. ، تهران: انتشاراتسيمای سازمان(، 1337مشبکي، اصغر )

 .الوفاء سسةمؤ :، بيروتبحار األنوار(، 1414) محمدباقر، جلسىم

 النشر. و جمةللتر الکتاب مرکز ، تهران:الکريم القرآن کلمات في التحقيق(، 1412حسن ) مصطفوى،

 .، تهران: انتشارات صدرا23، جمجموعة آثار استاد شهيد مطهریتا(، مطهری، مرتضي )بي
 ، تهران: انتشارات صدرا.27، جمجموعة آثار استاد شهيد مطهری(، 1333همو )

غفارى و محمهود محرمهى    اکبريا: عليصحت وق يحق، تاإلختصاص(، 1413) مفيد، محمد بن محمد
 .الشيخ المفيد لفيةزرندى، قم: المؤتمر العالمى ال

 .22-2، 29، شمجلة علوم حديث، «رابطة قرآن و حديث» ،(1332مهريزی، مهدی )
و  تحقيهق  ،جواهر الکالم فهي شهرح شهرائع اإلسهالم    تا(، )بي ، محمدحسن(صاحب الجواهر)نجفى 

 .چاپ هفتم، دار إحياء التراث العربي :بيروت، عبا  قوچانىشيخ  اهللتي: آتصحيا
 (.ع)البيتمؤسسه آل :قم ،مستدرك الوسائل(، 1413حسين ) نورى،

، «يي استعارة راه در تبيين و فهم حقيقت سهازمان کاراارزيابي »(، 1335) نيمحمدحسهاشميان، سيد 
 نامه دانشکده معارف اسالمي و مديريت، دانشگاه امام صادق)ع(.پايان

، تهران: نشر افکار.فردييداناحسن  هترجم، تئوری سازمان(، 1337هچ، ماری جو )


