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1.مفهوم امانت
امانــت در لغــت بــه معنــی ودیعــه اســت.2 امانــت )هرچــه باشــد(، بــه معنای 
چیــزی اســت کــه نــزد غیــر، ودیعــه بســپارند، تــا او آن را بــرای ســپارنده 
حفــظ کنــد و ســپس بــه وی برگردانــد. لــذا در مفهــوم امانــت، حــق دیگران 
ــر چیــزی داللــت می کنــد کــه از آِن  لحــاظ شــده اســت؛ یعنــی امانــت ب
ــت  ــده ی امان ــه شــخص دارن ــاً ب ــی موقت ــت اســت، ول ــده ی امان ــر دارن غی

ســپرده شــده اســت.
در امانت هــا دو نــوع حــق وجــود دارد: یکــی حق النــاس و دیگــری 
حــق اهلل؛ یعنــی در فرهنــگ اســالم وقتــی شــخصی چیــزی را نــزد دیگــری 
بــه ودیعــه می نهــد، دو نــوع حــق بــه گــردن امانــت دار اســت کــه موظــف 
بــه رعایــت آنهاســت و اگــر در رعایــت آنهــا کوتاهــی کنــد، مســئول اســت 
و بایــد پاســخ گو باشــد. حــق نخســت، ایــن اســت کــه بــه تعهداتــی کــه 
ــورد،  ــدات به اقتضــای م ــن تعه ــه ای ــد ک ــده داده، عمــل کن ــه امانت دهن ب

متفــاوت می شــوند. ایــن همــان حق النــاس اســت. ماننــد اینکــه شــخصی 
ماشــین خــود را بــه یــک مدیــر پارکینــگ می ســپارد تــا در جایــی مســقف 
از آن نگــه داری کنــد. بدیهــی اســت اگــر مدیــر پارکینــگ، ماشــین را زیــر 
آســمان پــارک کنــد و در معــرض بــاد و بــاران و آفتــاب قــرار دهــد و بــه 
ماشــین خســارت برســاند، در امانــت خیانــت کــرده و ضامــن خســارت هایی 

اســت کــه بــه ماشــین وارد آورده اســت.
ــده ی  ــر عه ــال ب ــد متع ــوی خداون ــه از س ــت ک ــه ای اس ــق دوم، وظیف ح
ــود؛  ــد ب ــئول خواه ــد، مس ــت نکن ــا را رعای ــر آنه ــد و اگ ــت دار می آی امان
ــر امــت، نعمتــی اســت کــه  ــه، نعمــت امامــت و والیــت ب ــوان نمون به عن
خداونــد متعــال بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خاصــی، امانــت ســپرده 
اســت تــا براســاس موازیــن خاصــی، جامعــه را هدایــت و سیاســت کننــد و 
به ســوی ســعادت ســوق دهنــد. طبیعــی اســت کســانی کــه بــار ایــن امانت 
ــه  ــت ب ــن امان ــورد ای ــی کــه در م ــر تعهدات ــه دوش می کشــند، در براب را ب

امانت، حق اهلل و حق الناس
نگاهی به اهميت نگرش امانی به مناصب دوستی



7171

فصلنامه فرهنگ پويا / شماره 46

با مراجعه به متون دینی معلوم 
می شود حکومت اسالمی و 

والیی، یعنی حکومتی که ولّی 
منصوب الهی در رأس آن قرار 

دارد، حکومتی امانی است؛ 
یعنی از سوی خداوند متعال 

مأمور برقراری عدالت، حفظ نظم 
اجتماعی داخلی، و پاسداری 

از دین و سنت ها و شرافت  و 
استقالل کشور است و مملكت 
را از هرج و مرج داخلی و تجاوز 

خارجی به قلمرو جغرافیایی و 
فرهنگی، حفاظت و صیانت 

می كند.

خداونــد ســپرده اند، نــزد باری تعالــی مســئولیت دارنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه از منظــر حقــوق اســالمی، در 
بســیاری از مناصــب و پســت های سیاســی و اجتماعی، 
ــک  ــد از ی ــر بای ــی مدی ــود دارد؛ یعن ــق وج ــر دو ح ه
ســو حقوقــی را کــه ناظــر بــه حــق مــردم اســت، و از 
ســوی دیگــر، حقوقــی را کــه ناظــر بــه حــق خداســت، 
ــردم  ــق م ــت ح ــه رعای ــه ازآنجاک ــد. البت ــت کن رعای
جــزء واجبــات الهــی اســت، حقــوق مــردم بــر مدیــران 
ــرا  ــردد؛ زی ــق اهلل بازمی گ ــه ح ــه، ب ــزاران جامع و کارگ
ــردم،  ــوق م ــردن حق ــت نک ــالم رعای ــگ اس در فرهن

مصــداق ظلــم، و مســتوجب عقــاب اســت.
چنان کــه از منظــر  امیــر مؤمنــان، علــی بزرگ تریــن 
خیانــت، خیانــت بــه امــت، و تعــدی کارگــزاران دولتــی 
بــه حقــوق مــردم اســت. آن حضــرت در نامــه ای کــه 
ــد،  ــی اش می نویس ــور مال ــزاران ام ــی از کارگ ــه یک ب

می فرمایــد:
»َوَمــِن اســَتَهاَن بِاأَلَمانـَـِة َوَرتـَـَع ِفــی الِخیانـَـِة َولـَـم یَنزِّه 
لَّ َوالِخــزی  نَفَســُه َوِدیَنــُه َعنَهــا َفَقــد أََحــلَّ بَِنفِســِه الــذُّ
نیــا َوُهــَو ِفــی اآلِخــَرِة أََذلُّ َوأَخــَزی َوإِنَّ أَعَظــَم  ِفــی الدُّ
ــِة  ــشُّ اأَلئِمَّ ــشِّ ِغ ــَع الِغ ــِة َوأَفَظ ــُة اأُلمَّ ــِة ِخیانَ الِخیانَ
وَالسَّــالمُ؛3 کســی کــه امانــت را خــوار شــمارد و دســت 
بــه خیانــت آالیــد و خویشــتن و دینــش را از آن منــزه 
ــر روی  ــا ب ــت و رســوایی را در دنی نســازد، درهــای ذل
ــر و رســواتر خواهــد  خــود گشــوده و در قیامــت خوارت
ــت اســت  ــه مل ــت ب ــت، خیان ــن خیان ــود و بزرگ تری ب
ــلمین  ــوایان مس ــه پیش ــب ب ــب، تقل ــواترین تقل و رس

اســت، والســالم.

2. اهمیت نگرش امانی
اهمیــت نگــرش امانــی بــه مناصــب دولتــی، در حدی 
اســت کــه حضــرت امیــر یکــی از شــروط مهــم و 
واالی گزینــش یــک کارگــزار در حکومــت اســالمی 
ــذا در عهدنامــه ی مالــک  را امانــت داری می شــمرد. ل
ــب  ــرای نص ــد ب ــفارش می کن ــک س ــه مال ــتر ب اش
ــر،  ــه ی احــدی را نپذی ــت، ســفارش و توصی کارگزاران
مگــر اینکــه کســی از امانــت داری و کاردانــی او 
ــزاران  ــش کارگ ــد در گزین ــد: »نبای ــر ده ــو خب ــه ت ب
ــر در خصــوص  ــه ی کســی را مگ ــت، توصی و مدیران

ــری«.4 ــت داری بپذی ــی و امان کاردان
ــی از  ــه یک ــت دارد ک ــدازه ای اهمی ــت داری به ان امان
ــمرده  ــن ش ــان مؤم ــادت انس ــی عب ــای قبول معیاره
شــده اســت؛ رســول خــدا فرمــود: »بــرای 
ــا و  ــاز و روزه ی آنه ــیاری نم ــه بس ــردم ب ــان م امتح
ــه مــردم  ــان ب کثــرت حج گــزاری و نیکــی کــردن آن
و ســر و صــدای آنهــا در عبــادت شــبانه، نــگاه نکنیــد، 

ــد«.5 ــان بنگری ــت داری آن ــه راســت گویی و امان بلکــه ب
مکانــت امانــت داری در برخــی از روایــات به حــدی اســت 
ــه  ــی گرفت ــانه ی بی ایمان ــت، نش ــت در امان ــه خیان ک
ــت  ــد: »کســی کــه امان ــی می فرمای شــده اســت. عل
ــر،  ــی دیگ ــدارد«؛6 و در برخ ــان ن ــد، ایم ــت نکن را رعای
امانــت داری، مهم تریــن عضــو شــخصیت اســالمِی 
انســان شــمرده شــده اســت؛ علــی می فرمایــد: »رأس 
ــه و اســاس  مســلمانی، امانــت داری اســت«؛7 یعنــی پای

ــت داری اســت. ــن، امان دی
ــت داری  ــان، امان ــن ایم ــد: »برتری ــن فرموده ان همچنی
اســت«.8 ایــن روایــت بــه معنــی امیــن بــودن و خیانــت  
ــپرده  ــان س ــه انس ــه ب ــردم و آنچ ــوال م ــردن در ام نک
می شــود، اســت؛ یعنــی کســی کــه از اســرار، خطاهــا و 
لغزش هــا و عیــوب مــردم مطلــع می شــود، نبایــد آنهــا 

را فــاش، و بــرای دیگــران اظهــار کنــد.9
ــت  ــه مشــاغل و پســت ها از منظــر اســالم امان ازآنجاک
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــت، حق ــوند و در امان ــی می ش تلق
ــه  ــه ودیع ــت دار ب ــزد امان از آِن دیگــری اســت، لکــن ن
ــت.  ــی اس ــا الزام ــت آنه ــذا رعای ــت، ل ــده اس ــاده ش نه
ــا را  ــد امانت ه ــه می فرمای ــد توصی ــرآن مجی ــن رو ق ازای
بــه اهــل آن بســپارید؛ یعنــی بــه کســانی کــه توانایــی 
حفــظ و نگه داری آن را داشــته باشــند. در ســوره ی نســاء 
ــه  ــد ک ــان می ده ــما فرم ــه ش ــد ب ــم: »خداون می خوانی
ــه ی  ــت در آی ــپارید«.10 امان ــش بس ــه اهل ــا را ب امانت ه
ــی،  ــی و غیرمال ــور مال ــوده، شــامل ام ــق ب مذکــور مطل
مــادی و معنــوی می شــود11 و درنتیجــه می تــوان 
ــی  ــب دولت ــارز آن، مناص ــق ب ــی از مصادی ــت یک گف

اســت.
ــور  ــی ام ــر برخ ــت ب ــالق امان ــر اط ــاهد ب ــن ش بهتری
ــاالت  ــد کم ــرآن مجی ــه در ق ــت ک ــن اس ــوی، ای معن
معنــوی ناشــی از ایمــان و عمــل صالــح، یعنــی پذیــرش 
ــت  ــدن امان ــی ش ــلیم اراده ی اله ــی و تس ــت اله والی
ــزاب  ــوره ی اح ــه در س ــت؛ چنان ک ــده اس ــمرده ش ش

می خوانیــم:
ــر  ــی( را ب ــت اله ــف، و والی ــد، تکلی ــت )تعه ــا امان »م
ــا از  ــتیم؛ آنه ــه داش ــا عرض ــن و کوه ه ــمان ها و زمی آس
حمــل آن ســر برتافتنــد و از آن هراســیدند؛ و آدمــی آن را 
برداشــت؛ بی گمــان او ســتمکاره ای نــادان اســت؛ چــون 
ــه خــود ســتم  ــم را نشــناخت و ب ــام عظی ــن مق ــدر ای ق

کــرد.12
بنابرایــن در دولــت اســالمی، پســت ها نبایــد بــر اســاس 
ــه  ــود، بلک ــیم ش ــره تقس ــی و غی ــی، حزب ــط فامیل رواب
مســئولیت ها بایــد بــه کســانی ســپرده شــود کــه پســت 
را امانــت شــمرده و در امانــت داری از خــود شایســتگی و 

لیاقــت نشــان داده انــد.
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3.نگاه اسالم به قدرت
ــالمی و  ــت اس ــود حکوم ــوم می ش ــی معل ــون دین ــه مت ــه ب ــا مراجع ب
والیــی، یعنــی حکومتــی کــه ولــّی منصــوب الهــی در رأس آن قــرار دارد، 
حکومتــی امانــی اســت؛ یعنــی از ســوی خداونــد متعــال مأمــور برقــراری 
عدالــت، حفــظ نظــم اجتماعــی داخلــی، و پاســداری از دیــن و ســنت ها 
و شــرافت  و اســتقالل کشــور اســت و مملکــت را از هــرج و مــرج داخلــی 
و تجــاوز خارجــی بــه قلمــرو جغرافیایــی و فرهنگــی، حفاظــت و صیانــت 

می کنــد.
بنابرایــن حاکــم و کارگــزاران حکومــت اســالمی نگــرش امانی بــه قدرت 
دارنــد؛ یعنــی قــدرت را امانتــی می شــمارند کــه بایــد در پیشــگاه الهــی  

ــت پاســخ گو باشــند. ــن امان ــاره ی ادای ای درب
ســمت های  و  مقــام  و  پســت  بــه  بایــد  کارگزارانــش  و  حاکــم 
دولتــی به عنــوان یــک امانــت بنگرنــد؛ وگرنــه حاکــم و دولتمــرد 
ــه  ــاب ب ــی خط ــام عل ــه ام ــوند؛ چنان ک ــوب نمی ش ــالمی محس اس
ــَک  ــَس لَ ــَک لَی ــی آذربایجــان13 نوشــت: »َوإِنَّ َعَملَ اشــعث بن قیس، وال
ــو  ــه ت ــه ب ــاً ریاســتی ک ــةٌ؛14 »مطمئن ــکَ أَمَانَ ــی عُنُقِ َّــهُ فِ ــةٍ وَلَکِن بِطُعمَ
ــار امانتــی در  ــو لقمــه ای چــرب نیســت، بلکــه ب ــرای ت ســپرده شــده، ب

ــت.« ــت اس گردن
ــن  ــوری از ای ــه و ام ــه، لقم ــی، ولیم ــه روزی، خوردن ــت ب ــه در لغ طعم
دســت معنــی شــده اســت.15 در هیچ یــک از معانــی طعمــه، حــق دیگــران 
به عنــوان یــک عنصــر ذاتــی دخالــت نــدارد؛ یعنــی وجــود حــق دیگــران 
ــه معنــی  ــی امانــت در لغــت ب در مفهــوم طعمــه اخــذ نشــده اســت، ول
ــن  ــت و طعمــه ای ــز دو واژه ی امان ــن فصــل ممی ودیعــه اســت.16 بنابرای
اســت کــه در امانــت حــق دیگــران وجــود دارد، ولــی در مفهــوم طعمــه، 

حــق و ملــک دیگــری اخــذ نشــده اســت.
از دو آیــه ی قــرآن مجیــد اســتفاده می شــود کــه مســئله ی امانــت داری 
از معیارهــای معقــول گزینــش کارگــزاران اســت؛ آیــه ی نخســت، ناظــر 
بــه کارگــزاران دولتــی اســت. در ســوره ی یوســف، یکــی از اوصافــی کــه 
پادشــاه مصــر هنــگام نصــب حضــرت یوســف در دولــت خویــش بــرای 
ــرت  ــه حض ــاب ب ــت؛ خط ــان اس ــودن ایش ــن ب ــمرد، امی ــان می ش ایش
َّــکَ الیــومَ لَدَینــا مَکِیــنٌ أَمِیــنٌ ؛17 »گفــت: تــو  یوســف می گویــد: »قــالَ إِن

امــروز نــزد مــا جایگاهــی واال داری و مــورد اعتمــاد هســتی!«.
حضــرت یوســف به دنبــال ســخن عزیز مصر پیشــنهاد کــرد پادشــاه مصر 
وی را مدیــر خزانه هــای مملکــت مصــر قــرار دهــد و وزارت اقتصاد کشــور 
مصــر را بــه او بســپارد؛ و علــت آن را توانایــی نگــه داری و دانایــی اش بیان 
کــرد و فرمــود چــون مــن نگــه دار و دانــا هســتم، یعنــی هــم در حفــظ 
امانــت بیت المــال توانایــم و هــم بــه چگونگــی تولیــد، و توزیــع درآمدهــا 

آگاهــی دارم، »مــرا سرپرســت خزایــن ســرزمین ]مصــر[ قــرار ده!«.18
در ســوره ی قصــص، دختــر حضــرت شــعیب، هنــگام اســتخدام حضــرت 
موســی بــرای کارگــزاری، بــه پــدرش می گویــد: »پــدرم! او را اســتخدام 
کــن؛ زیــرا بهتریــن کســی را کــه می توانــی اســتخدام کنــی، آن کســی 

اســت کــه قــوی و امیــن باشــد ]و او همیــن مــرد اســت[!«.19
ــردان  ــش دولتم ــای گزین ــی از معیاره ــد یک ــان می ده ــوارد نش ــن م ای
ــام  ــه پســت و مق ــی داشــتن ب ــودن و نگــرش امان ــت دار ب اســالمی امان
اســت. شــاید ازهمیــن رو در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 

ــده  ــمرده ش ــور ش ــرایط  رئیس جمه ــزء ش ــوا ج ــار تق ــت داری در کن امان
ــت.20 اس

4.پیامدها و ضرورت نگرش امانی به قدرت
ــگام  ــردن از آن، هن ــر ک ــت ها، صرف نظ ــگاری پس ــای امانت ان از پیامده

پیدایــش افــراد شایســته تر اســت. پیامبــر گرامــی اســالم فرمــود:
»هرکــس از امــور مســلمانان مســئولیتی را بــر عهــده بگیــرد و ســپس 
فــردی را بــر آنــان بــه کار گمــارد کــه می دانــد شایســته تر از او بــه ایــن 
ــرای تصــدی ایــن  ــر ]ب ــه کتــاب خــدا و ســنت پیامب ــر از او ب کار و دانات
مقــام[ در جامعــه وجــود دارد ]و بــا ایــن حــال، فــرد غیرشایســته را انتخاب 

کنــد[، بــه خــدا و رســول او و بــه تمــام مؤمنــان خیانــت کــرده اســت.21
ایــن در حالــی اســت کــه کســی کــه مناصــب و مقامــات دولتــی را طعمه 
می شــمارد و آن را یــک لقمــه ی چــرب می نگــرد، فرصــت بهــره وری از 
آن را بــرای خــود و اطرافیانــش فرصتــی مناســب می شــمارد و درصــدد 

اســت هرچــه بیشــتر از آن ســود بجویــد.
ــروت  ــدرت و ث ــزار ق ــگارد و آن را اب کســی کــه منصــب را طعمــه می ان
ــوی  ــادی و معن ــرمایه گذاری م ــت آوردن آن، س ــرای به دس ــد، ب می دان
ــت آوردن  ــرای به دس ــاد ب ــروت زی ــردن ث ــرج ک ــد. خ ــی می کن فراوان
مناصــب، نشــانه ی نگــرش غیرامانــی شــخص بــه مناصــب اســت؛ زیــرا 
در صــورت امانــی دانســتن پســت و مقــام، ســرمایه گذاری مــادی کالن 
بــرای نیــل بــه آن موجــب خســارت مــادی اســت؛ لــذا جــز افــراد نــادری 
کــه حاضرنــد از منابــع مــادی خــود در راه به دســت آوردن فرصــت بــرای 
ــد، کســی  ــردم و حفــظ حکومــت اســالمی اســتفاده کنن ــه م خدمــت ب
حاضــر نیســت بــرای به دســت آوردن مقامــات حکومتــی، ســرمایه گذاری 

کنــد.
تاریــخ، گــواه روشــنی پیــش روی ماســت کــه نــگاه غیرامانــی و طعمه وار 
ــد و  ــع می کن ــه را ضای ــالق جامع ــت و اخ ــت و عدال ــدرت، امنی ــه ق ب
فراینــد اصــالح در چنیــن جامعــه ای بــا چالــش جــدی مواجــه می شــود. 
ــاری  ــه ایــن افــراد، پیامدهــای زیان ب ــذا ســپردن پســت های کلیــدی ب ل
ــار  ــن معی ــر ای ــدت ب ــی به ش ــرت عل ــن رو حض ــت. ازای ــد داش خواه
پافشــاری می کــرد و توصیــه ی احــدی را بــرای ســپردن پســت ها 
ــته،  ــود دانس ــق خ ــک طل ــق و مل ــام را ح ــه مق ــخصیت هایی ک ــه ش ب
ــد،  ــتفاده می کنن ــال اس ــارت بیت الم ــاول و غ ــزار چپ ــوان اب از آن به عن

نمی پذیرفــت.
امــام علــی بــه طلحــه و زبیــر کــه بــه پســت و مقــام به عنــوان ابــزار 
ــرت  ــی آن دو از حض ــداد و وقت ــت ن ــتند، پس ــروت می نگریس ــب ث کس
امیــر پســت و مقامــی طلبیدنــد، در جوابشــان فرمــود: بــه آنچــه خــدا 
نصیبتــان کــرده، راضــی باشــید تــا ببینــم چــه بایــد کــرد و بدانیــد مــن در 
امانتــی کــه بــه مــن ســپرده شــده اســت، شــریکی قــرار نخواهــم گرفــت 
مگــر کســی را کــه بــه دیــن و امانــت داری اش اعتمــاد داشــته باشــم. پس 
ــا ناامیــدی بازگشــتند و بعــد از مــدت کوتاهــی از امــام اجــازه  آنهــا ب

خواســتند کــه بــه عمــره برونــد.22
ــد،  ــام طلبیدن ــت و مق ــان پس ــر مؤمن ــر از امی ــه و زبی ــی طلح وقت
ــر را  ــارت بصــره، و زبی ــر ام ــه حضــرت گفــت: طلحــه را ب ــاس ب ابن عب
بــر امــارت کوفــه بگمــار؛ زیــرا وقتــی آنهــا خــود را در انجــام اعمــال و 
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تاریخ، گواه روشنی پیش روی 
ماست که نگاه غیرامانی و 

طعمه وار به قدرت، امنیت و 
عدالت و اخالق جامعه را ضایع 

می کند و فرایند اصالح در چنین 
جامعه ای با چالش جدی مواجه 
می شود. لذا سپردن پست های 
کلیدی به این افراد، پیامدهای 

زیان باری خواهد داشت. ازاین رو 
حضرت علی به شدت بر این 

معیار پافشاری می کرد و توصیه ی 
احدی را برای سپردن پست ها 
به شخصیت هایی که مقام را 

حق و ملک طلق خود دانسته، از 
آن به عنوان ابزار چپاول و غارت 

بیت المال استفاده می کنند، 
نمی پذیرفت.

ســخن گفتــن آزاد ببیننــد، کارهایــی انجــام می دهنــد 
ــردم  ــه ی م ــتوجب کین ــزل و مس ــتحق ع ــه مس ک

می شــوند.23
ــد و  ــنید، خندی ــالت را ش ــن جم ــی ای ــرت وقت حض
ــی  ــت. وقت ــراق هس ــی در ع ــال و اموال ــود: »رج فرم
ــوند، آن  ــوار ش ــردم س ــرده ی م ــر گ ــر ب ــه و زبی طلح
ــد  ــود می کنن ــذب خ ــع ج ــا تطمی ــفیهان را ب دو، س
و ضعیفــان را بــه گرفتــاری مبتــال می ســازند و 
به واســطه ی ســلطه ای کــه می یابنــد، در فســاد و 
تجــاوز تقویــت می شــوند. اگــر بنــا بــود کســی را بــرای 
ســود یــا زیــان در امــروز یــا فــردا بــر ســر کار بگمــارم، 
معاویــه را بــر شــام می گماشــتم! و اگــر حــرص آن دو 
در کســب منصــب بــر مــن روشــن نبــود، در موردشــان 

تأمــل می کــردم«.24
 ــی ــام عل ــی ام ــخ می نویســند وقت گزارشــگران تاری
ــان از  ــداد، آن ــی ن ــر منصــب مدیریت ــه طلحــه و زبی ب
ــی  ــه ی خون خواه ــدند و به بهان ــدا ش ــرت ج آن حض
عثمــان به ســوی بصــره حرکــت کردنــد تــا به کمــک 
مــردم بصــره، ضــد علــی شــورش، و جنــگ جمــل 
ــی  ــره، وال ــه بص ــدو ورود ب ــان در ب ــد. آن ــا کنن را برپ
بصــره  از  را  عثمان بن حنیــف   ،علــی حضــرت 
اخــراج کردنــد و وارد خزانــه ی بیت المــال شــدند؛ وقتی 
چشمشــان بــه انبــوه طــال و نقــره ی بیت المــال افتــاد، 
گفتنــد: »ایــن غنایــم همــان چیــزی اســت کــه خــدا 
بــه مــا وعــده داده بــود، و بــه مــا خبــر داده بــود کــه 

ــاند«.25 ــا می رس ــت م ــه دس ــه زودی آن را ب ب
ــه را از  ــن جمل ــن ای ــد: م ــی26 می گوی ــود دوئل ابواالس
آنهــا شــنیدم و چنــدی بعــد، روزی علــی را دیــدم که 
وارد خزانــه ی بیت المــال بصــره شــد؛ وقتــی چشــمش 
ــالی زرد و  ــود: »ای ط ــاد، فرم ــه افت ــوال خزان ــه ام ب
ای نقــره ی ســفید، غیــر مــن را فریــب دهیــد! مــال، 
پیشــوای ظالمــان اســت و مــن پیشــوای مؤمنانــم«.27

قســم بــه خــدا، علــی دیگــر بــه امــوال خزانــه ی بصره 
ــرد و از  ــی فکــرش را مشــغول نک ــرد و حت ــه نک توج
ــد  ــزد او مانن ــوال ن ــن ام ــه ای ــم ک ــی یافت ــار عل رفت
خــاک بــی ارزش اســت. از رفتــار آنهــا و علــی هــر دو 
تعجــب کــردم! پــس پیــش خــود گفتــم: آنهــا دنبــال 
ــان  ــت و بدین س ــرت اس ــی آخ ــی در پ ــد و عل دنیاین

بصیرتــم  دربــاره ی علــی بیشــتر شــد.28
طبــری می نویســد: بعــد از اینکــه طلحــه و زبیــر بصــره 
را فتــح کردنــد، مــردی در مســجد بصــره نزدشــان آمد 
 و پرســید: شــما را بــه خــدا قســم آیــا رســول خــدا
ــد  ــه بیایی ــود ک ــرده ب ــی ک ــن سفارش ــما چنی ــه ش ب
بصــره را فتــح کنیــد؟ طلحــه جــواب نــداد؛ ولــی زبیــر 
گفــت: نــه، امــا بــه مــا خبــر رســیده بــود کــه نزدتــان 

ــا  ــا ب ــا در آنه ــم ت ــت. آمده ای ــادی اس ــای زی درهم ه
شــما مشــارکت کنیــم.29

ــورد  ــان در م ــر مؤمن ــاوت  امی ــه قض ــه ب ــا توج ب
ــتانداری، و از  ــرای اس ــر ب ــه و زبی ــتگی طلح ناشایس

عملکــرد خودشــان معلــوم می شــود:
اوالً، طلحــه و زبیــر اســتانداری شــهرهای اســالمی را 
ــرای  ــتند و آن را ب ــی می دانس ــه ی چرب ــه و لقم طعم
کســب قــدرت و ثــروت می طلبیدنــد. الزمــه ی چنیــن 
نگاهــی ایــن اســت کــه مدیــر جامعــه به جــای اینکــه 
در پــی کســب مصالــح عمومــی و برقــراری عدالــت و 
امنیــت بــرای آحــاد مــردم باشــد، در پی تســلط و ســوار 
شــدن بــر گــرده ی جامعــه و تــاراج بیت المــال خواهــد 
ــال را  ــه بیت الم ــر یک تن ــه اگ ــن ازآنجاک ــت؛ لک رف
تــاراج کنــد، موجــب اعتــراض مــردم می شــود، جامعــه 
ــا  ــع ب ــا تطمی ــته را ب ــک دس ــد؛ ی ــته می کن را دو دس
ــر دســته ی  ــان ب ــد و به کمــک آن خــود همــراه می کن
ــان را  ــه، آن ــلطه یافت ــف س ــوده ی ضعی ــی ت دوم، یعن
غــارت می کنــد. بنابرایــن نگــرش غیرامانــی بــه 
ــه  ــه منجــر ب ــران کالن جامع ــان مدی ــت در می مدیری

ــح می شــود؛ ــرد ناصال ــران خ ــدن مدی ســر کار آم
ثانیــاً، مدیرانــی کــه بــا نــگاه غیرامانــی و طعمه انــگاری 
پســت های دولتــی بــه مناصب دســت می یابنــد، گرچه 
در ظاهــر از  ارزش هــای متعالــی دم بزننــد، در باطــن به 
ــوند.  ــال می ش ــردم مبت ــوق م ــه حق ــاوز ب ــاد و تج فس
درنتیجــه انتصــاب آنــان بــر مناصــب مدیریتــی جامعــه 
ــد؛  ــران می انجام ــه دیگ ــم ب ــاد و ظل ــت فس ــه تقوی ب
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــب به عن ــان از آن منص ــرا آن زی
تجــاوز بیشــتر بــه حقــوق دیگــران اســتفاده می کننــد؛

ثالثــًا، مدیــران ســطوح عالــی جامعــه نبایــد در 
ــی  ــی را قربان ــح عموم ــزل و نصب هایشــان مصال ع
ــرت  ــه حض ــد؛ چنان ک ــود کنن ــخصی خ ــح ش مصال
می فرمایــد: اگــر بنــا بــود مــن ســود و زیــان 
ــر  ــه را ب ــار قــرار دهــم، معاوی شــخصی خــود را معی
ــی  ــطوح عال ــران س ــی مدی ــاردم. یعن ــام می گم ش
جامعــه نبایــد بگوینــد چــه کســی را ســر کار بیــاورم 
ــد  ــه بای ــد؛ بلک ــوام و دوام یاب ــن ق ــت م ــا موقعی ت
ــی و  ــوق اله ــد حق ــر کار بیای ــه کســی س ــد چ ببینن
ــرت،  ــه حض ــود؛ وگرن ــت می ش ــر رعای ــردم، بهت م
ــتانداری  ــه اس ــه را ب ــر و معاوی ــه و زبی ــال طلح امث
بیشــتر حکومتــش  می گمــارد و چنــد صباحــی 
ــح  ــورت مصال ــن در آن ص ــت؛ لک ــتمرار می یاف اس
عمومــی جامعــه تأمیــن نمی شــد و ظلــم بــر مــردم 
ــکیل  ــفه ی تش ــه فلس ــت؛ درحالی ک ــش می یاف افزای
حکومــت تأمیــن مصالــح عمومــی جامعــه اســت، نــه 

ــه. ــران جامع ــح مدی مصال
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پی نوشت ها
ــردان  ــش دولتم ــار گزین ــلیمانی، معی ــواد س ــاِب : ج ــه از کت ــث برگرفت ــن بح 1 . ای

ــم، 1400 ش. ــی، ق ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش ــر موسس ــالمی، نش اس
ــا  ــه ی رض ــی، ترجم ــی ـ فارس ــی عرب ــگ الفبای ــد: فرهن ــعود،  الرّائ ــران مس 2. جب

ص121. انزابی نــژاد، 
ــح،  ــی صال ــق صبح ــه، تحقی ــج البالغ ــی، نه ــریف الرض ــین ش ــن حس ــد ب 3. محم

نامــه ی 26، ص 383.
4. ال تقبلــن فــي اســتعمال عمالــک وأمرائــک شــفاعة إال شــفاعة الکفایــة واألمانــة 

)نهــج البالغــه، نامــة 53(.
ــم  ــُروِف َوَطنَطَنتِِه ــجِّ َوالَمع ــَرِة الَح ــم َوَکث ــم  َوَصوِمِه ــَرِة َصالتِِه ــی َکث ــُروا إِلَ 5. اَل تَنُظ
ــه  ــن بابوی ــی ب ــن عل ــد ب ــة )محم ــثِ وَأَدَاءِ األَمَانَ ــدقِ الحَدِی ــی صِ ــرُوا إِلَ ــلِ انظُ بِاللی
قمــی، االمالــی، ص303؛ محمــد بــن محمــد بــن نعمــان عکبــری بغــدادی، 

ص229(. االختصــاص، 
6. ال إِیمَــانَ  لِمَــن  ال أَمَانَــةَ لَــه  )عبدالواحــد بــن محمــد تمیمــی آمــدی، تصنیــف غــرر 

الحکــم ودرر الکلــم ، ص251(.
ــرر  ــرح  غ ــاری، ش ــال خوانس ــین آقاجم ــن حس ــد ب ــةُ )محم ــالمِ  األَمَانَ 7. رَأسُ  اإلِس

ــاری(، ج4، ص48(. ــم )خوانس ــم  ودرر الکل الحک
ــم  ــون الحک ــطی، عی ــی واس ــد لیث ــن محم ــی ب ــة )عل ــانِ  األَمَانَ ــلُ  اإلِیمَ 8. أَفضَ

ص117(. والمواعــظ، 
ــم  ــن حســین آقاجمــال خوانســاری، شــرح  غــرر الحکــم  ودرر الکل 9.  ر.ک: محمــد ب

ــاری(، ج2، ص381. )خوانس
ُّوا األَماناتِ إِلَي أَهلِها )نساء، 58(. َّ اهللَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَد 10. إِن

ــت  ــت، امان ــور از امان ــه منظ ــد ک ــادر می کن ــنونده تب ــن ش ــه ذه ــا ب ــن معن 11. »ای
مالــی، و منظــور از داوری هــم داوری در اختالفــات مالــی اســت؛ بــرای اینکــه تشــریع 
ــه  ــود، بلک ــی نمی ش ــی فقه ــکام فرع ــات اح ــه موضوع ــد ب ــد، مقی ــق ش ــی مطل وقت
ــت، و  ــب اس ــت واج ــد رد امان ــق می فرمای ــور مطل ــم به ط ــرآن کری ــاًل ق ــی مث وقت
ــق،  ــن دو مطل ــت، از ای ــب اس ــدل واج ــه ع ــم ب ــد حک ــق می فرمای ــور مطل ــا به ط ی
هــر موضوعــی کــه مربــوط بــه فقــه باشــد، حکــم مناســب خــود را می گیــرد، و هــر 
ــه اصــول معــارف باشــد، آن نیــز حکــم خــود را می گیــرد؛  ــوط ب موضوعــی کــه مرب
ــرد«  ــی حکــم مناســب خــود را می گی ــارف دین ــن دیگــری از مع ــر ف ــن ه و همچنی

ــرآن، ج 4، ص385(. ــي تفســیر الق ــزان ف ــی، المی )محمدحســین طباطبای
ــا  ــَن أَن َیحِملَنه ــاِل َفَأبَی ــماواِت َواأَلرِض َوالِجب ــي السَّ ــَة َعلَ ــا اأَلمانَ ــا َعَرضَن 12. إِنّ

ــزاب، 72(. ــوالً )اح ــاً جَهُ ــهُ کانَ ظَلُوم َّ ــانُ إِن ــا اإلِنس ــا وَحَمَلَهَ ــفَقنَ مِنه وَأَش
ــس  ــرت پ ــود. آن حض ــان ب ــی در آذربایج ــام عل ــدار ام ــعث بن قیس فرمان 13. اش
از جنــگ جمــل و در شــعبان ســال 36ق از کوفــه بــه او نامــه ای نوشــت و در مــورد 

ــدار داد. ــه او هش ــام ب ــت و مق ــال و پس ــاروا از بیت الم ــرداری ن بهره ب
ــح،  ــق صبحــی صال ــه، تحقی ــج البالغ ــن حســین شــریف الرضــی، نه ــد ب 14. محم

نامــه ی 5، ص 366.
ــا  ــه ی رض ــی، ترجم ــی ـ فارس ــی عرب ــگ الفبای ــد: فرهن ــعود،  الرّائ ــران مس 15. جب

ص515. انزابی نــژاد، 
16. همان، ص121.

17. یوسف، 54.
ِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ )یوسف، 55( 18. قالَ اجعَلنِي عَلَي خَزائِنِ األَرضِ إِن

ُّ األَمِینُ )قصص، 26(. َّ خَیرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِي 19. قالَت إِحداهُما یا أَبَتِ استَأجِرهُ إِن
20. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل یک صد و پانزدهم.

ــم ان  ــی مــن امــر المســلمین شــیئا فاســتعمل علیهــم رجــال وهــو یعل 21. مــن تول
فیهــم مــن هــو اولــی بذلــک واعلــم منــه بکتــاب اهلل وســنة رســوله فقــد خــان اهلل 
ورســوله وجمیــع المؤمنیــن )احمــد بــن حســین، الســنن الکبــری، ج10، ص118؛ علــی 
ــل از:  ــه نق ــد، ج5، ص211، ب ــع الفوائ ــد و منب ــی بکــر هیثمــی، مجمــع الزوائ ــن اب ب

ــوار، ج30، ص705(. ــر مجلســی، بحــار االن محمدباق
22. جــاء الزبیــر وطلحــة إلــی علــي بعــد البیعــة بأیــام، فقــاال لــه یــا أمیــر المؤمنیــن 
قــد رأیــت مــا کنــا فیــه مــن الجفــوة فــي والیــة عثمــان کلهــا وعلمــت رأي عثمــان 
کان فــي بنــي أمیــة وقــد والک اهلل الخالفــة مــن بعــده فولنــا بعــض أعمالــک، فقــال 
لهمــا ارضیــا بقســم اهلل لکمــا حتــی أری رأیــي واعلمــا أنــي ال أشــرک فــي أمانتــي 
إال مــن أرضــی بدینــه وأمانتــه مــن أصحابــي ومــن قــد عرفــت دخیلتــه )عبدالحمیــد  

بــن محمــد بــن  ابي الحدیــد، شــرح نهــج  البالغــه، ج1، ص231(.
یعقوبــی می نویســد: أتــاه طلحــة والزبیــر فقــاال: إنــه قــد نالتنــا بعــد رســول اهلل جفــوة، 
فأشــرکنا فــي أمــرک! فقــال: أنتمــا شــریکاي فــي القــوة واالســتقامة، وعونــاي علــی 
ــن،  ــة والبحری ــر الیمام ــي طلحــة الیمــن، والزبی ــه ول العجــز واألود. وروی بعضهــم أن
فلمــا دفــع إلیهمــا عهدیهمــا قــاال لــه: وصلتــک رحــم! قــال: وإنمــا وصلتکمــا بوالیــة 
أمــور المســلمین. واســترد العهــد منهمــا، فعتبــا مــن ذلــک، وقــاال: آثــرت علینــا! فقــال: 
ــوب  ــن ابی یعق ــد ب ــا رأي )احم ــي فیکم ــد کان ل ــا لق ــن حرصکم ــر م ــا ظه ــو ال م ل

یعقوبــی، تاریــخ  الیعقوبــی، ج 2، ص180(.
ــا  ــطا أیدیهم ــا ویبس ــي یلی ــا مت ــة فإنهم ــر الکوف ــرة، والزبی ــة البص ــوّل طلح 23. ف
ــکافي،  ــداهلل االس ــن  عب ــد  ب ــض )محم ــتوجبا البغ ــزل، واس ــتحّقا الع ــنتهما اس وألس

المعیــار والموازنــه، ص97ـ98(.
24. فضحــک علــّي وقــال: یــا أبــا العبــاس إن العــراق بهــا الرجــال واألمــوال، ومتــي 
یملــکان رقــاب النــاس، یســتمیال الســفیه بالطمــع، ویضربــا الضعیــف بالبــالء ویقویــا 
ــه أو  ــي یوم ــه أو لضــّره ف ــداً لنفع ــت مســتعماًل أح ــو کن ــي بالســلطان! ول ــي البغ عل
غــده، اســتعملت معاویــة علــي الشــام! ولــوال مــا ظهــر لــي مــن حرصهمــا کان لــي 

فیهمــا رأي )همــان(.
25. هــذه الغنائــم الّتــي وعدنــا اهلل بهــا وأخبرنــا أنـّـه یعّجلهــا لنــا؛ )محمــد بــن محمــد 
بــن نعمــان عکبــری بغــدادی، الجمــل، ص285ـ 286 (. ایــن جملــه ی آن دو اشــاره 
بــه آیــه ی 20 ســوره ی فتــح اســت کــه خداونــد در آن بــه مؤمنــان وعــده ی غنایــم 
َّــلَ لَکُــم هــذِهِ؛ »خداونــد غنایــم  ــمَ کَثِیــرَةً تَأخُذُونَهــا فَعَج ــمُ اهللُ مَغانِ داده بــود )وَعَدَکُ
ــی  ــن یک ــی ای ــد، ول ــت می آوری ــا را به دس ــه آنه ــده داده ک ــما وع ــه ش ــی ب فراوان
ــم  ــا غنای ــه آنه ــد ک ــان می ده ــن نش ــاخت«(. و ای ــم س ــما فراه ــرای ش ــر ب را زودت
ــه ی  ــر را از آن خــود می دانســتند؛ حال آنکــه آی ــد از پیامب فتوحــات مســلمانان بع
ــگ  ــه و جن ــح مک ــه و فت ــح حدیبی ــد از صل ــه بع ــی اســت ک ــه غنایم ــر ب ــوق ناظ ف

ــود. ــه دســت مســلمانان افتــاده ب طائــف و غیــره ب
از  عمروبن ســفیان  پــدرش  نــام  و  ظالــم  نامــش  الدؤلــي:  أبواألســود   .26
ــت.  ــاد اس ــورد اعتم ــث م ــیع و در حدی ــاعری متش ــود ش ــت. ابواالس ــدی اس بنی ع
عبداهلل بن عبــاس هنگامــی کــه از بصــره بیــرون می رفــت، أبواألســود را بــه 
ــد  ــت )محم ــر آن کار می گماش ــم او را ب ــی  ه ــت و عل ــود می گماش ــینی خ جانش

بــن ســعد، الطبقــات الکبــری، ج7، ص69(.
ــوب  ــا یعس ــة وأن ــوب الظلم ــال یعس ــري، الم ــّري غی ــاء غ ــا بیض ــراء وی ــا صف 27. ی
المؤمنیــن )محمــد بــن محمــد بــن نعمــان عکبــری بغــدادی، الجمــل، ص285ـ286 (.

28. همان.
ــن  ــد ب ــل از: محم ــه نق ــال، ج4، ص410 ب ــوس الرج ــتری، قام ــی تس 29. محمدتق

ــری، ج4، ص475. ــخ الطب ــري، تاری ــر طب جری


