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Abstract 

 and is "ا، م، ن" are derived from the article "امانات" and "امانت"

used in six verses of the Holy Quran. In addition, in a number 

of other verses, other derivatives of this root have the same 

meaning and a verse it is called by the same name in the Holy 

Quran. Some Quranic words, although not derived from the 

root "امن", also refer to the pillars of trust, such as "عرض" , 

"حمل"  and "اشفاق" ; The Trust can also have various instances 

and based on the data collected in a library method and in a 

descriptive-analytical manner, it has been concluded that 

some Quranic concepts such as covenant, debt, mortgage 

and caliph are among them; Especially that among all 

creatures, only man has become worthy of the position of 

"divine caliphate" and has taken on the burden of trust. 
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1041سال اول، شماره اول، بهار و تابستان   

  

 فهوم امانت در قرآن کریمتحلیل م

 3، وحیده کارآموزیان2، حامد شریعتی نیاسر1شاهرودی محمدرضا

 (27/8/1044تاریخ پذیرش مقاله:   - 0/7/1044)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 دهیچک

به  میاز قرآن کر هیدر شش آو است « أ، م، ن» همشتق از ماد «ماناتا»و « امانت»

 شهیر نیاز ا یگریمشتقات د اتیاز آ گرید یعداددر ت نیکار رفته است و علاوه بر ا

. است نام موسوم گشته نیبه هم میدر قرآن کر زین یاهیمعنا است و آ نیدر هم

ن امانت اما ناظر به ارکا نیستند،« امن»برخی کلمات قرآنی نیز گرچه مشتق از ریشه 

ون و ناگگو قیمصاد تواندیامانت مو اشفاق؛ همچنین  حملد از قبیل عرض، هستن

ه و ب یاشده به روش کتابخانهیگردآور یهابر اساس داده وداشته باشد  یمتعدد

اهیم قرآنی از برخی از مفگرفته شده که  جهینت نیچن یلیتحل -یفیتوص وهیکمک ش

تمام  انیز مجمله عهد، دین، رهن و خلیفه از آن جمله است؛ به خصوص آنکه ا

                                                           
 . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران.1
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ه و این بار امانت را بر عهده گشت« فت الهیخلا»مقام  قیتنها انسان لا ،موجودات

 گرفته است.

 شناسی.، مفهومانتیقرض، خعه، ی، ودخلافتامانت،  :یدیواژگان کل

 

 

 مقدمه

 اندتوجه به معانی الفاظ و تحلیل آنها در بستر متنی که در آن واقع شده کردیرو

 تیقه از اهمدانشمندان علم اصول ف ژهیاز دیرباز در میان علمای اسلامی و به و

اصول  و یدلالت آن بر معان تیفیبرخوردار بوده و در قالب مبحث الفاظ و ک یاژهیو

رح شده مط یبه نوع اتیآ لیو تأو ریمفسران در مباحث تفس انیدر م زیو ن هیلفظ

 ایو  سندهیفهم هرچه بهتر مقصود نو یبرا یراه افتنیآنها  یاست و هدف تمام

 رویکرد نی(. ا00و  30، 28، 27، 22، 138۱خلف مراد، کلام بوده است )نک:  هندیگو

آن را مقدم  توانیکه م یدارد به طور یادیز تیاهم میبه خصوص در فهم قرآن کر

و  الفاظ رایز ؛(20و  1۳، 13۳4ا، ین یبر آن دانست )قائم رگذاریو تأث ریبر تفس

 یینامعیرت بعبا ایکلمه  چیو تفهم است و ه میتفه یبرا میقرآن کر یهاعبارت

تحلیل درست معانی الفاظ بر و با  ؛(00، 138۱در قرآن وجود ندارد )نک: خلف مراد، 

 یپ یقرآن یهابه معنا و مراد عبارتتوان است که می میمتن قرآن کر اساس خود

مختلف  قیمصاد ای یبا معان یکلمات ایها درباره واژه خصوصامر به  نیبرد و ا

است که « امانت»کلمه  میها در قرآن کرواژه نیاز ا یکی 0.ابدییم یشتریضرورت ب

است  میدر قرآن کر یکلمات عرب یهاشهیر نی، یکی از پرکاربردتر«أ، م، ن»از ماده 

                                                           
اسلوب  ها وشناختی و معناشناختی و با روشالعات نوین زبان. البته امروزه، چنین رویکردی در قالب مط0

 شود که از موضوع بحث این مقاله خارج است.خاص خود دنبال می
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 عین، وداآ یفقه یامانت به معنا لیاز قب یمختلف قیو مصاد ییآن وجوه معنا یو برا

 شمرده شده است. گریموارد د خلافت ونزد انسان،  یاله

آیات و کاررفته در این م آیات قرآن کریم مبتنی بر فهم کلمات و مفاهیم بهفه

های لغوی و تاریخی بررسیی مصیادیق و کاربردهای مختلف آنها به همراه بررسی

است. اهمیت این امر به خصوص در شناخت مفاهیم ارزشی قرآن کریم مانند امانت 

 اضر پرداختن به مفهوم امانت ویابد. از این رو مسئله پژوهش حاهمیت بیشتری می

 آن در قرآن کریم در کنار توصیف لغوی تاریخی این مفهوم خواهد بود.تحلیل 

دارد آن است که  مد، سؤالی که وجودبا توجه به آنچه در مقدمه و بیان مسئله آ

اریخی های لغوی و تمفهوم امانت در قرآن کریم با توجه به ریشه این لغت و نیز جنبه

ونه در قرآن کریم نمود پیدا کرده است و مصادیق محتمل آن با توجه به آن، چگ

ارکان امانت کدام است و آیا غیر از امانت به معنای عرفی آن، معانی و مصادیق 

 شود یا خیر.دیگری هم در قرآن کریم برای آن یافت می

من ابرای مفهوم امانت در قرآن کریم با توجه به کاربردهای لغوی تاریخی ماده 

شود که اصل مشترک در آن امنیت و آرامش خاطر است، مصادیق گوناگونی یافت می

به یکی از این  توان هر کدام رابندی بر اساس ارکان امانت، میکه در یک دسته

شود، شخص امین و اهل امانت و نیز ارکان از قبیل خود آنچه به امانت گذاشته می

ت. در کنار این موارد مفهوم خلافت الهی مراحل قبول و ادای امانت مربوط دانس

تواند مصداقی ویژه از مفهوم های اهل امانت، میانسان کامل به عنوان جامع ویژگی

داری باشد؛ گرچه چیستی و چگونگی و مراتب تحقق آن، شایسته امانت و امانت

 هایی دیگر خواهد بود.تحقیق در پژوهش

 

 پیشینیه

لاوه بر آنچه در تفاسیر مختلف ذیل هر آیه در خصوص تحلیل مفاهیم قرآنی ع

ی نیز به صورت مستقل به نگارش درآمده مقالاتدر معنای واژگان آیات آمده است، 
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هفت سیییوره آل  هیبر آ دیبا تأک« فتنه» یمفهوم قرآن لیتحل»اسیییت؛ از جملیه: 

ن و زمستا زییپانوشیته سید ابراهیم مرتووی و زهره زارعی، مجله حسنا، « عمران

، «میدر قرآن کر هیمفهوم تزک لیتحل» ؛1۱0تا  102صییفحه  ،33شییماره  ،13۳2

تابستان  ی،آموزش قرآن و معارف اسییلام رشیدمجله پور،  یمظفرنوشیته روح الله 

اطمه ، نوشته ف«یمقرآن کر اتیبر آ هیمفهوم رشد با تک لیتحل» ؛8۳شماره  ،13۳2

 زییاپی، اسییلام تیترب و میدر مسییائل تعل پژوهشمجله ، یمانیامحسیین  ی ووجدان

 هیرب و برهان در آ یهامفهوم واژه لیتحل» ؛32تا  11 ، صفحه12شماره  ،13۳1

علی مصییلن نژاد، مجله  ، نوشییته افوییل بلوکی و محمد«برهان ربّه یلو لا ان را»

و مقالات متعدد دیگری  ۱4تا  3۳صفحه  ،01شماره  ،13۳۳بهار  ی،ریتفس مطالعات

فس ن یمفهوم شناس»های قرآنی از قبیل ها و عبارتواژه شناسیبا موضوع مفهوم

، نوشیییته زینب سیییادات روحانی و هادی بهرامی احسیییان، مجله علمی «در قرآن

 یشناسمفهوم»؛ 27تا  24 صفحه ،۳شماره  ،13۳8زمستان ، و طب قرآنپژوهشی 

 عاتمطال، نوشته سوسن آل رسول و پروین بردابرد، مجله «میدر قرآن کر« عبرت»

؛ همچنین مقالات و آثار متعددی هم با موضوع ۱4تا 3۱ ، صفحه13۳1بهار  ی،قرآن

ته های نوین این دانش نوین به رشمعناشناسی مفاهیم و کلمات قرآنی مطابق شیوه

اما در ؛ تحریر درآمده اسیت که اشیاره و نقل آنها از موضیوع این مقاله خارج است

و پرکاربرد بودن آن در میان مردم و خصییوص مفهوم امانت نیز با توجه به اهمیت 

هیای گونیاگونی از زواییای مختلف به بحث درباره آن نیز متون دینی، نگیاشیییتیه

 یمحمد ، نوشییته محمد«انیشییوایپ رهیدر سیی یدارامانت»اند؛ از جمله: پرداخته

نوشته آیت « یدارامانت» ؛222شماره ، 1382مهر ، اسلام پاسداری، مجله اشیتهارد

؛ 32۳شییماره ، 1388 بهشییتیارد، اسییلام اسییدارپ ه جوادی آملی، مجلهالله عبدالل

 ر، نوشته اکب«یاسلام یگسیتره و کاربرد آن در اخلاق پزشیک، یمفهوم امانت دار»

تا  ۱ صفحه ،18شماره  ،13۳3زمستان ی، اخلاق هایپژوهشمجله ، یچاوش یانیآقا

شیته مرتوییی شجاری، ، نو«یو ابن عرب یرانیا یعرفا دگاهیاز د یامانت اله»؛ 12
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؛ 142تا  8۱ ، صفحه240شماره ، 1387بهار و تابستان ی، و ادب فارسی زبان مجله

نسب،  یآزاد ی و زهراآه ، نوشته محمد«یدر قرآن و مثنییییییو یامانت الهیییییی»

؛ 0۱تا  22 ، صفحه0شماره  ،، سال دوم13۳3زمسیتان ی، قرآن -یادب هایپژوهش

 ،1383آبان ، عرفتمجله م، ینوروزنوشته حمید ، ««امانت» هیآ ریبار امانت؛ تفس»

 ، نوشته علی اصغر«امانت هیانسان در آ یحمل امانت از سو یواکاو»؛ 83شیماره 

 ۱7صفحه  ،32شماره ، 13۳8زمستان ی، کلام یاعتقاد هایپژوهشمجله ، یتجر

شته نو ،«یعلامه طباطبائ لیامانت با استناد به دلا هیدر آ یمفهوم امانت اله»؛ 74تا 

، 13۳0بهار  ی،معارف قرآن پژوهشنامهفر، مجله نیا و نازیلا عادلسیتوده محمدرضیا

معناشییناسییی امانت در »ای با عنوان نامهو نیز پایان ۳4تا  23 ، صییفحه24شییماره 

ره و مشاو هایکاشاننوشته فاطمه شهبازی به راهنمایی زهرا « قرآن کریم و روایات

؛ که در این آثار 13۳2بیت دبیر شهید رجایی، سیید محسین میرباقری، دانشگاه تر

اند و برخی از منظر عرفانی و بیه تحلییل معنای امانت در قرآن ندرداخته کییچیه

ا ی یا بمعناشییناختبرخی از منظر ادب فارسییی و یا از منظر اخلاقی و یا به شیییوه 

اند رویکرد تفسییییری یک آیه خاص در قرآن، مفهوم امانت را مورد توجه قرار داده

 به تحلیل و بررسی صرفا  که آنچه در این مقاله آمده متفاوت از تمامی آنها است و 

 این مفهوم، مصادیق و کاربردهای آن در قرآن کریم اختصاص دارد.

 

 تاریخی امانت -توصیف لغوی .1

و « مأمون»و اسم مفعول آن « أ، م، ن» هدر اصل مصدر از ماد« امانت» هکلم

یافته و از باب اطلاق مصییدر بر مفعول بر  یعنای اسییماسییت که مجازا  م« أمین»

( نیز یماد ریو غ یماد اءی)اعم از اشیی شییودیودیعه و آنچه که به امانت گذاشییته م

و  2/۱82، 1024عاشییور،  بن؛ ا۳4، 1010، ی)نک: راغب اصییفهان گرددیاطلاق م

 خاطر و نانیهمراه با اطم قیتصییید تینها یبیه معنا، «میانیا» همچنین (.۱87

( دو 0/270، 1013 ی،الحائر ینک: الأعلم زیو ن ۳8، م2441)زرزور،  تیاحساس امن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             6 / 29

http://cssq.ir/article-1-439-fa.html


 1041آن، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قر                       288
  

 هورمشتقات آن در د گریکلمه و د نی. ادهندیم لیرا تشک شهیر نیا ی اصلیمعنا

الت دل «انتیضد خ»و « صدق»، «ضد خوف» وستهیپبه هم یعنابر سه م تیجاهل

احسییاس  ما ؛ریالدهرُ قد أتانا مُغ راعنا یو غرّنا ذاک حتّ فآمنّا» مانند: ؛داشییت

ا بر ما ر یتا آنکه روزگار غارتگر فتیما را فر تیاحساس امن نیو ا میکردیم تیامن

 .(۳7م، 2441)زرزور،  مسلط کرد

مأمونة أن  رُیتلک منه غ و» سییروده اسییت: «یمیابن زبابه ت»مانند آنچه  ای

ر به انجام آنچه وعده در او نیست و قاد« صیدق»خصیلت  ؛يفعل الشيی  ذذا قالهُ

 .(۳7م، 2441)زرزور، « نخواهد بود دهدیم

 مؤمن» :گفتندیم« مؤمن» دادیاش را انجام مکه وعده یبه کسییی نیهمچن

صادق است و در  شیهادر وعده او ؛عبدٌ ما ادَّّخَّرَّ کفِرُيُلا  وميعِتْقَّهُ  یرَّجّيُالصَّّدْر 

)زرزور، « رودیاو م یآزاد دیام ،کندیکرده پنهان نم رهیکیه بنده آنچه را ذخ یروز

 . (۳7م، 2441

که در  یسلم یبن اب ریو زه میبن خط سیق ی،انیاز نابغه ذب ریمانند اشیعار ز ای

به کار رفته « خان»و « غدر»چون  یدر کنار الفاظ ای انتیآنهیا امانت در مقابل خ

 انتیاگر به او خ و ؛انیكُنْيتَّ أمینَّه لَّو لَّ  تَُُّنْهُ و لکنْ لا أمانة للیَّم وَّ» اسیییت:

)زرزور، « د(کنیم انتی)خ سیییتیدار نامانت یمانیامیا  یاو بود نیام ینکرده بود

 .(۳۳م، 2441

ان اگرچه برادر و ؛نُیأم ریكتوم لأسرار العش یالإخوان سرّا فأنّن عیّذن ض و»

ر د ینعی ؛هستم نیخود رازدار و ام هلیاما من نسبت به اسرار قب ،را فاش کنند یراز

 .(۳7م، 2441)زرزور، « مکنیفاش نم گرانید ینکرده و برا انتیآن خ
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دار عمرو! امانت یا ؛عمرو ذنَّّ أخا الأمانة كاتِ ٌ لو يسيييت یع دِلدِخ أخفاها ايي»

 ددارینگه م یبتواند با پوسیییت خود آن را مخف یحت کهیی رازنگهدار اسیییت تا جا

 .(۳۳م، 2441)زرزور، 

ا او ر اگر ؛و دالأَّمانة ل  يغْدِر و ل  يَُُّنِ عُهیِّضييَّ يُلا  وجَّدْيُتُؤْتِهِ النُّصييّ َّ  ذن»

)زرزور، « در امانت نخواهد کرد انتیو خ بیو فر کندینم عیضیییا ی،کن حتینصییی

 .(۳۳م، 2441

رانده را گذ ییمعنا هلفظ سه دور نیا رسیدیشید به نظر م انیتوجه به آنچه ب با

صییورت ه بوده اسییت و سییدس ب «ضیید خوف» یبه معنا« أمن»در ابتدا  .اسییت

به کار رفته است و « صیدق»دلالت بر  یبرا تیو در نها «انتیضید خ» ،«امانت»

از آن  زین یمعان گریاسییت که د« ضیید خوف» ،«امن»آن، همان  یاصییل یمعنا

و  تیاحساس امن ،که انسیان بدان محتاج است یزیچ نیاول رایاند، زهبرگرفته شید

شیید امانت را ادا کرده و به صییاحبش  نیکه چنپس آن هنگام  ؛اسییت دنینهراسیی

 نی؛ بنابرادانندیصییادق و درسییتکار م یکرد او را فرد نیو آنگاه که چن رسییاندیم

و وثوق است  نانیاحساس اطم مانه یمعان نیا یگفت وجه مشترک تمام توانیم

 هلدر مرح زین یدارد و صیدق و راست ینانیوثاقت و اطم نیو امانت هم دلالت بر چن

 خاطر خواهد بود. انیناطم نیاستقرار ا یعنیآخر 

 

 موارد استعمال امانت و مشتقات آن در قرآن کریم .2

دار به شییکل شییخص امانت یبرا یدر قالب اسییم میکلمه امانت در قرآن کر

 ؛178 و 122 و 103 و 12۱ و 147الشییعراء،  ؛۱0؛ یوسییف، 28)الاعراف،  «نیأم»

؛ 283)بقره، « امانت»( و به صییورت مفرد 21ر، تکوی ؛۱1 و 18الدخان،  ؛3۳النمل، 

، عارج؛ الم8؛ المؤمنون، 27؛ الانفال، ۱8)النسیییاء، « امانات»( و جمع آن 72احزاب، 

، وسیییفی« )تأمنّا»(، 7۱عمران، )آل« تأمنه» یهابا فعل یدر قالب فعل زی؛ و ن(32
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ر رفته است. امانت در به کا (20، وسفی« )أَمِنْتُکُمْ» و (20، وسفی« )آمَنُکُم» ،(11

ار به ک میتنها دو بار در قرآن کر« شدهبه امانت گذاشیته»مفهوم اسیمی به معنای 

کار رفته که در واقع ه ب« امانته»بدون الف و لام به صیییورت  باریکرفته اسیییت؛ 

 ی( و منظور از آن پول2/۱87، 1024اضافه مصدر به مفعول خود است )ابن عاشور، 

مورد از لزوم  نیکه قرآن کریم در ا نهدیبه امانت م یگرینزد د یاسیییت که فرد

کتابت، از  مکان( و در صورت سفر و عدم ا282، هنوشتن آن )بقر زیوجود شاهد و ن

 انیامانت، سییخن به م نیرد ا یبرا یعنوان وجه الوییمانه ب یزیبه رهن گرفتن چ

الف و لام و به  همراه با زین باریک کلمیه  نیا نیهمچن ؛(283آورده اسیییت )بقره، 

 یماد ءیآن اعم از ش ی( به کار رفته است که معنا72)الأحزاب، « الْأَمانَةَ»صورت 

اگرچه که به اعتبار وجود الف و  ؛شودیشامل م زیرا ن یرمادیغ یهااسیت و امانت

 نیامانت خاص و مع یبتوان گفت منظور از آن نوع دیکلمه، شییا نیدر ا فیلام تعر

چهار بار به کار رفته  میبه صورت جمع در قرآن کر« أمانات» هکلم نیهمچن ؛است

 لامبدون الف و  گریهمراه با الف و لام و سییه بار د بار یکتعداد  نیاسییت که از ا

يا أَّيُّهَّا »: دیفرمایها مامانت تیاز عدم رعا ریاسیییت. از جمله خداوند در مقام تحذ

ووَّ وَّ تَُُّونُوا أَّماناتِکُ ْ وَّ أَّنْتُ ْ تَّعْلَّمُونَّالَّّييينَّ ممَّنُوا ليا تَُُّونُوا اللَّّيهَّ وَّ الرَّّ  «سيييُ

به  نبه حد و حدود امانت و باز پس دادن آ یبندیدر لزوم پیا زی( و ن27)الیأنفیال، 

)النسییاء،  «أَّهْلِها ذِنَّّ اللَّّهَّ يَّأْمُرُكُ ْ أَّنْ تُؤَّدُّوا الْأَّماناتِ ذِلی»: دیفرمایصییاحبانش م

که نسییبت به عهد و  اندیآنان کسییان دیفرمایؤمنان ماز م شیو در مقام سییتا (۱8

: رندآویجا ماسییت را به شییانیکه نزد ا ییهاو حق امانت بوده بندیپا شیخو مانیپ

 هنکت. (32و المعارج،  8)المؤمنون،  «هُ ْ لِيأَّمياناتِهِ ْ وَّ عَّهْدِهِ ْ راعُونَّ يينَّوَّ الَّّي»

مده آ انیسخن به م یدارت و امانتکه در آن از امان یاتیآ شیتریجالب توجه آنکه ب

ردم باشد که م لیبدان دل نیا دیاند و شاههسیتند که در مکه نازل شد یاتیاسیت آ
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و مسلمانان  نهیکمتر از اهل مد اندر آن یمکه به علت رسیو  آداب و رسیوم جاهل

اهل امانت  انآن انیدر م یو اگر کس دادندیم تیاهم یداربه امانت و امانت نهیمد

ز ا یکی نکهیکما ا ؛افتییخصییلت شییهرت م نیبود به سییرعت به ا یدارمانتو ا

بود که مردم مکه او  «نیمحمد أم» صلی الله علیه و آلهالقاب رسیول مکرم اسلام 

 (.2 و ۱، 1034)نک: زهد،  شناختندیرا بدان نام م

 

 ارکان امانت و مفاهیم ناظر بر آن .3

آنها  توانکنند که در واقع میمی ینیآفرنقشدر تحقق مفهوم امانت مفاهیمی 

شییود که از اصییل آنچه به امانت گذاشییته می اندعبارترا ارکان امانت دانسییت که 

 هدهندامانتشود، می اشارهدهد و در ادامه مقاله به آن مصادیق امانت را تشکیل می

 ییا آنکیه امیانیت بدو تعلق دارد؛ یعنی اهل امانت و آنکه این امانت به او سیییدرده

شیود؛ همچنین در این فرایند، از پذیرش امانت با کلمه حمل و از سرباز زدن از می

 شود.آن با واژه اشفاق یاد می

 

 . اهل امانت و صفات ناظر بر آن1-3

تحقق انس همراه با اختصاص و تعلق خاطر و  یدر اصل به معنا« أهل»کلمه 

انند آنکه م ؛رودیم نیز بهم ا تیّتعلق و اختصاص، اهل نیا یاست و با نف یدلبستگ

فرزند تو کافر است  نیا دیفرمایبه نوح علیه السلام م 02 هیخداوند در سوره هود آ

و  شییاوندانیرو به خو نیاز ا ؛(1/171ش، 1324، ی)مصییطفو سییتیو از اهل تو ن

 ایذهب م رویکه پ یبه کسییان زیو ن شییودیگفته م« اهل»در لغت  زیفرد ن کانینزد

مانند اهل اسلام، اهل کتاب  ؛شودیگفته م نیاهل آن مذهب و د زیهستند ن ینیآئ

« امانات»در کنار « اهلها»کلمه  نیهمچن ؛(11/34، 1010آن )ابن منظور،  ریو نظا

نساء به کار رفته است و مطابق آن خداوند فرمان داده است تا امانات به  ۱8 هیدر آ
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ه و صییاحب آن هسییتند، تعلق داشییت شییانیکه آن امانت به ا یکسییان یعنیاهلش، 

و  ودشیبازگردانده م شیانیکه امانت به ا یکسیان نیبازگردانده شیود؛ اما در کنار ا

 توانیم یصاحب امانت هستند، آن کس که امانت هم نزد اوست را به نوع ایاهل 

 چون قوت، یاما مشروط به آنکه از صفات ؛امانت دانست ینگهدار سیتهیاهل و شیا

است که بر  آندار شییخص امانت هلازم رایز ؛خوردار باشیدمکنت، علم و حکمت بر

 درسیتکار و صادق زیبرخوردار باشید و ن رویحفظ امانت توانمند باشید و از قوت و ن

 یتنسییبت به امان گرانیو تعرض د انتینکند و مانع از خ انتیباشیید تا در امانت خ

و به صیییفت  برخوردار بوده یاز مکیانیت اجتماع زیدارد و ن ارییشیییود کیه در اخت

 را بدو سدارند. شیمردم امانات خو تاشناخته شده باشد  یدارامانت

 

 نیمک. 1-1-3

موضع و استقرار همراه با  کیبودن در  یدر اصیل به معنا« م، ک، ن» هشییر

 ندیگو «نیمک»است  یگریوالا نزد د یمقام و منزلت یکه دارا یبه کس .قدرت است

 یهاکلبه ش شهیر نیا زین میدر قرآن کر است. لیکه خود صفت مشبهه بر وزن فع

 هاست و در دو مورد کلم تهبه کار رف افتنیقدرت دادن و قدرت  یمختلف و به معنا

خص گفت ش توانیبه کار رفته است که با توجه به آن م «نیام»در کنار  «نیمک»

ورد مهم داشته باشد تا  یمکانت اجتماع دیدار علاوه بر قوت بر حفظ امانت، باامانت

که فاقد وجاهت لازم اسیییت  یو معمولا  امانت را به کسییی ردیمراجعیه مردم قرار گ

ه علی وسفی یمصر پس از روشن شدن مکارم اخلاق زیگونه که عزن. همادهندینم

 :دیگویو م کندیمکانت و امانت خطاب م یرا دارا یاو، و ییو علم و داناالسیییلام 

سییخن روشیین  نیاز اطلاق ا و( ۱0)یوسییف، « أَّمینٌ کینٌمَّ لَّدَّيْنا الْیَّوْمَّ ذِنَّّکَّ قاوَّ»

 اریرا صادر کرده و اخت وسفیمصر حکم صدارت  زیدر واقع عز انیب نیاست که با ا

؛ دهدیخود قرار م نیداده و او را ام یبه و را شیشیییئون ملیک خو عیتیام در جم
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کار  به زین لیدر وصییف جبرائ میدر قرآن کر «نیام»و  «نیمک» هدو کلم نیهمچن

 :است هرفت

ویر، )تک« أَّمِینٍ ثَّ َّّ مُ اعٍ مَّکِینٍ الْعَّرْشِ ذِي عِنْدَّ قُوَّّةٍ ذِي كَّرِي ٍ رَّسُووٍ لَّقَّوْوُ ذِنَّّهُ»

ند افرموده که عبارت انیب لیخداوند شش صفت در مدح جبرئ اتیآ نیدر ا که( 21

 و کندینم نتایکه در آنچه خداوند او را مأمور به ابلاغ آن کرده است خ یرسول :از

 ؛رددا ییو منزلت والا گاهیجا ؛نزد خداوند از کرامت و عزت برخوردار بوده ؛است نیام

 .و گوش به فرمان او هستند گریاری یتگاناست و فرش یادیقدرت و شدت ز یدارا

 

 یقو. 2-1-3

است و  یزیموجود در چ یهاتیقابل یقدرت و گاه به معنا یگاه به معنا قوت

به کار رفته  یقدرت اله ایو  یخارج یروین ایر مورد قلب، بدن و د میدر قرآن کر

 :آن است ضیآمده و نق زین« ضعف»کلمه در مقابل  نیا نیهمچن ؛است

 دَّعْدِ  مِنْ جَّعَّلَّ ثُ َّّ  قُوَّّة   ضَّعْفٍ دَّعْدِ مِنْ جَّعَّلَّ  ثُ َّّ ضَّعْفٍ مِنْ خَّلَّقَّکُ ْ الَّّيِي اللَّّهُ»

 «نیام»در دو مورد همراه  میکلمه در قرآن کر نیا( ۱0وم، )ر« شَّیْبَّة  وَّ ضَّعْفا  قُوَّّةٍ

ست اعلیه السلام  مانیاز کارگزاران سل یکیمورد در وصف  کیبه کار رفته است. 

 :دخوانیم نیو ام یو خود را قو کندیم یاعلام آمادگ سیآوردن تخت بلق یکه برا

 عَّلَّیْهِ  ذِنِّی وَّ مَّقاِمکَّ مِنْ تَّقُومَّ أَّنْ قَّبْلَّ دِهِ متیکَّ أَّنَّا الِِْنِّ مِنَّ عِفْريتٌ قاوَّ»

کار را دارد و هم  نیکه هم قدرت بر انجام ااز آن هیکنا( 3۳)نمل، « أَّمینٌ لَّقَّوِيٌّ

 یگژیدو و نیا گرید یاهیکم و کاست حاضر خواهد کرد و در آ یآن را باست و  نیام

 :رشان آمده استخطاب به پد بیو از زبان دختران شعی علیه السلام در وصف موس

ص، )قص« الْأَّمینُ الْقَّوِيُّ اسْتَّأْجَّرْتَّ مَّنِ خَّیْرَّ ذِنَّّ اسْتَّأْجِرْخُ أَّدَّتِ يا ذِحْداهُما قالَّتْ»

و  یدنقوت ب یکی :شده است انیب ریمهم کارگر و اج یژگیدو و انیب نیدر ا که( 22
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ما ا ،اندنستهدا یدامنرا معادل پاک یدارامانت نیا یگرچه برخ ی؛دارامانت یگرید

 یلیدل رایز ؛شودیرا شامل م یدارامانت یهاجنبه یامانت اعم از آن است و تمام نیا

 .وجود ندارد هیظاهر آ صیبر تخص

 

 میعل ظیحف. 3-1-3

م در دارد. عل یداربودن دلالت بر امانت میبودن و عل ظیحف یعنیدو صفت  نیا

مبالغه و از صفات خداوند  هغییلٌ صبر وزن فَعِ« عَلیمٌ. »رودیمقابل جهل به کار م

به  زیاز آنها است؛ و ن یکامل و یامور و آگاه یاحاطه او بر تمام یاست و به معنا

 ظیمه حفکل .شودیگفته م میعل زیآموخته است ن وکه خداوند از علم خود به ا یانسان

اما  ؛تاس یگوناگون یمعان یها و موضوعات مختلف دارادر لغت بر حسب کاربرد زین

دن و ش عیاز ضا یریرو جلوگ نیاز ا ؛و مراقبت است ینگهدار یبه معنا قتیحق در

 انتیخ بلحفظ امانت در مقا ریدر مورد امانت از تعب ایو  ندیاتلاف مال را حفظ گو

است و آن را حفظ  یزیکه مسئول مراقبت از چ یبه کس زی؛ و نشودیاستفاده م

 دار بودن آن شخصحفظ امانت نیا هلازماست که  یهی. بدندیگو «ظیحف» کندیم

از  ؛سدارندیرا نم یتیمسئول نیچن ،که خائن در امانت باشد یبه کس گاهچیاست و ه

یه عل وسفیدانست و حورت  «نیأم» نینشرا جا «ظیحف» هکلم توانیرو م نیا

لم و ع زیآن را قدرت حفظ و ن لیمصر، دل زیاز عز تیالسلام در مقام قبول مسئول

 :داندیم شیخو یهآگا

 هلازم رایز(؛ ۱۱)یوسف، « خَّزائِنِ الْأَّرْضِ ذِنِّی حَّفِیظٌ عَّلِی ٌ عَّلی اجْعَّلْنِی قاوَّ»

 .در فرد است یژگیدو و نیکشور، وجود ا کیامور  هدار شدن ادارعهده

 یدارامانت یرا به معنا «میعل ظیحف» بیترک توانینکته که م نیبر ا گرید لیدل

 یبرا انیجر نیکه ا دیفرمایعلیه السلام م وسفیقبل  اتیکه در آآن است  ،گرفت

 :نکردم انتیبه او خ خفاآن بود که ملک بداند من در 
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   2۳۱                                                                                   تحلیل مفهوم امانت در قرآن کریم

( ۱2، )یوسف« الُْائِنینَّ كَّیْدَّ يَّهْدي لا اللَّّهَّ أَّنَّّ وَّ دِالْغَّیْبِ أَّخُنْهُ  لَّ ْ أَّنِّی لِیَّعْلَّ َّ ذلِکَّ»

و  ندکینم انتیخ یگریبه د یهانکه در پن یسخن آن است که کس نیا دهیفا و

ست ا ستهیخواهد کرد و لذا شا نیقطعا  چن زیدر آشکارا ن ،کندیاو را حفظ م یآبرو

 وسفیلذا حورت  و ردیقرار گ نیچه جان و چه آبرو ام ،چه مال ،زیکه بر همه چ

که مرا مسئول خزائن کشور قرار ده که من  دیفرمایعلیه السلام به پادشاه مصر م

 به آن هستم. یرنده و دانانگهدا

 

 امانت« عرض. »2-3

اعم از  ؛اسییت یبه کسیی یزیدادن چ ارائه و نشییان یدر لغت به معنا« عرض»

، 1010)ابن منظور،  گرید زیچ اینشییان دادن به منظور فروش آن باشیید  نیآنکه ا

رآن فعل در ق نی. اشودیم ریتعب« عرضه کردن»کلمه به  نیاز ا ی(. در فارس7/127

( 72)الأحزاب، ...« عَّرَّضْنَّا الْأَّمانَّةَّ نَّّاذِ»و به صورت  باریک در کنار امانت تنها  میکر

 یقیعرضه حق نیا ایو آ سیتیعرضیه چ نیمنظور از ا نکهیا در. به کار رفته اسیت

مفسران اختلاف نظر دارند. برخی  ،شده است انیب یکلام به صورت استعار ایاست 

، 1020د، یاند )مفبه جهت تعظیم امر این امانت دانسییتهاین آیه را اسییتعاره تمثیلیه 

 نیحال آنکه ا ؛(18/324، 101۳، فوییل الله، 21/30۱، 1024، ابن عاشییور، 0/22

ت اس یقیحق یقابل حمل بر معنا هیکه ظاهر آ یهنگام رایز ؛است یقیعرضیه حق

 ریتفسیی، یمحمد عل، ی)انصییار میآن خارج کن هیرا از ظهور اول هیندارد که آ یوجه

 نیگواه بر ا زین« عرض» هواژ یو معنا هیضمن آنکه توجه به ظاهر آ ؛احزاب( هسور

 نیبه هم دیبام، یرا از باب مجاز و استعاره بدان هیآ نیا رد« عرض»مدعا است و اگر 

تش بر آ هاز عرض تیکلمه در آن به کار رفته است و حکا نیکه ا یاتیآ گرید اسیق

 هکی در حالم، یبدان یمجاز یاعرضییه زیرا ن گریموارد د ایدارد و  امتیکافران در ق

 .ستین نیچن
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 1041آن، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قر                       2۳2
  

 «اشفاق»یا « حمل. »3-3

 . حمل1-3-3

، 1010بار برداشیتن است )ابن منظور،  یبه معنا « َّ يَّحْمِلُهُ حَّمْل احَّمَّلَّ الشيی»

 یادیاست که در موارد ز یواحد یمعنا یکلمه و مشیتقات آن دارا نی(. ا11/170

را  یو عام بوده و هر نوع حمل و بار برداشتن یمفهوم کل کیو در واقع  به کار رفته

ملائکه باشییید( شیییامل  ایجماد و  ای، نبات وانیحامل آن انسیییان، ح نکهی)اعم از ا

آنچه را که در ظاهر و بر  نیب یبرخ نیهمچن ؛(2/280، 1324، ی)مصطفو شودیم

سان باشد( و آنچه در باطن بر دوش ان یبار ای)خواه بار شیتر  کنندیپشیت حمل م

 رکه ب یاوهیم ایکه در ابر اسییت و  یآب ایدر شیکم مادر  مانند بچه ،شیودیحمل م

به « حَمْل»را  یبه کسر اول و دوم« حِمْل»را  یقائل شده و اول زیتما ،درخت است

در  شهیر نیا میدر قرآن کر .(2۱7، 1010، یاند )راغب اصیفهانفتن اول ذکر کرده

کار رفته است که در تمامی آنها معنای حمل با ه فعلی و اسمی متعددی ب یهاقالب

 یفعل یدر معنا زیمورد ن کیدارد و در  ودتفاوت در نوع حمل، حامل و محمول وج

کردن به کار رفته اسیییت )الأعراف،  بیحمله بردن و تعق یبرا «یعل»و بیا حرف 

172). 

بت به آن است و هرکس در نس انتیخ یبه معنا« حمل امانت»اند گفته یبرخ

در امانت را بر دوش گرفته است و منظور از  انتیخ نیگناه ا ایکند گو انتیامانت خ

، «ولا هُجَّ وما لُظَّ كانَّ هُانَّّ» دیفرمایکه م هیآ انیپا هنیامانت به قر هییانسیییان در آ

 ،در مقابل نیهمچن ؛(۱/3۱۱، 137۱، یحیکافر و منافق اسیییت )الطر یهاانسیییان

امانت و عدم  رشیپذ ،بر اطاعت آنان ینشان ،از حمل را نیها و زمزدن آسمانسرباز

تَّو» یهدر آن دانسییته و آ انتیخ ما ِ وَّ هِیَّ دُخانٌ فَّقاوَّ لَّها وَّ  یذِلَّ يثُ َّّ اسييْ السييَّّ

 نیا لی( را شاهد و دل11)فصلت،  «عینَّلِلْأَّرْضِ ائْتِیا طَّوْعا  أَّوْ كَّرْها  قالَّتا أَّتَّیْنا طائِ
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   2۳7                                                                                   تحلیل مفهوم امانت در قرآن کریم

ا آن را اد یعنی ؛امانت را حمل نکردند نیها و زماند آسمانو گفته عت ذکر کردهاطا

در آن کرده  انتیخ یعنی ؛کس که امانت را حمل کند در واقع هر آن رایز ؛کردنید

و  ءایانب ،که از خدا یآن کس رایز ؛در آن است انتیخ یاست و حمل امانت به معنا

که  هیکه ظلوم و جهول است و دنباله آ شودینمدرباره او گفته  ،اطاعت کند ناؤمنم

شاهد  زیامر است و ن نیا قیتصد« لِیُعَّيِّبَّ اللَّّهُ الْمُنافِقِینَّ وَّ الْمُنافِقاتِ» دیفرمایم

 نیا ،امانت اسییت یدر آن و ترک ادا انتیخ یمدعا که حمل امانت به معنا نیبر ا

 :دیوسخن شاعر است که گ

ر منظو که« أَّفْرَّحَّتْک الودائعُ، يدِّي أَّمانة و تَّحْمِل أُخْرَّذِذا أَّنت ل  تَّبْرَّح تُؤَّ»

 ندکیو دلالت م یکنیو آن را ادا نم یکنیم انتیدر آن خ یعنی «یتحمل اخر»از 

ه ک یامانات یعنی ؛«أَّفْرَّحَّتْک الودائع»آنچه در مصیرع دوم آمده است  ،معنا نیبر ا

، 1010کرد )ابن منظور،  نینگبییار تو را سییی یو ادا ننمود یکرد انییتیییدر آن خ

 دایپ ی،معنو ای یاعم از بار ماد ؛بار برداشتن است ،ملح یاما اصل معنا ؛(11/170

است و تنها  یحمل ثانو یبرا انتیخ ی( و معن144-82، 1371پنهان )برازنده،  ایو 

: اهل مییبگو دیبا یعنی ؛گناه قابل فرض اسیییت یعنیگرفتن محمول  ریبیا در تقد

شوند  یلهحامل گناه ترک امانت شده و متحمل عقاب ا نکهیاز ا نیو زم هاآسمان

از  تواندی( و تنها انسییان م۱/0۱7، 1042، یو از آن سییرباز زدند )سییبزوار دهیترسیی

در شمار منافقان و انت، یدر صورت خ ایو با حفظ آن مؤمن  دیامانت برآ نیعهده ا

 .(3۱4 -12/30۳، 1017، یی)نک: طباطبا دیآکافران در 

 

 . اشفاق2-3-3

، یدیخوف است )فراه یبه معنا« ش، ف، ق» هشیاشفاق مصدر باب افعال از ر

، 1010)ابن منظور،  رودیکار مه ب« من» ه( و معمولا  با حرف اضیییاف۱/0۱، 104۳
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 1041آن، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قر                       2۳8
  

ه کار رفته ب «ةیخش» هبه همراه واژ میقرآن کر اتیآ یکلمه در برخ نیا .(14/184

 یو دلسییوز ینگران یاز نوع یمذموم نبوده و حاک، یترسیی نیاز این رو چن ؛اسییت

، یدی)فراه ندیگو« ناصین مشفق»دلسیوز را  هکنندحتیطور که نصیهمان ؛اسیت

امانت  رشیاز پذ نیها و زمامر، سییرباز زدن آسییمان نیبا توجه به ا .(۱/0۱، 104۳

 ؛بلکه به جهت عظمت مقام امانت بوده است ،اسیتکبار ینه از رو قتیدر حق، یاله

 تنها انسیییان بود نیا تیو در نها دندیرا در توان خود ند یتامان نیحمل بار چن رایز

 نهاد. یاله نیامانت سنگ نیبار ا ریبه ز شانهکه 

 

 . ادای امانت4-3

به  یزیو عبارت اسییت از بازگرداندن چ «یأدّ»اسییم از فعل  «هیتأد»و « اداء»

مورد نظر نباشد؛ و اداء  ،زین چآ نیکه ع یدر مورد مثل آن را دادن ایطور کامل و 

 )نک: ابن نکار آن و رساندن آن به اهلش استعدم ا یبه معنا زین نیامانت و اداء د

در دو  میکلمه در قرآن کر نیا .(1/23، 137۱، یحیطر ؛2/۱82، 1024عیاشیییور، 

مورد خداوند  کیو مشیتقات آن به کار رفته است. در « امانت» همورد همراه با واژ

ّنَّ ذِ »ه صراحت مسلمانان را به بازگردان امانات به اهلش فرمان داده است: متعال ب

در وصف  گرید ی( و در جا۱8، اء)النس «أَّهْلِها اللَّّهَّ يَّأْمُرُكُ ْ أَّنْ تُؤَّدُّوا الْأَّماناتِ ذِلى

را مورد نکوهش قرار داده  شانیامانت توسط ا یاهل کتاب سیخن گفته و عدم ادا

لِ الْکِتابِ مَّنْ ذِنْ تَّأْمَّنْهُ دِقِنْ ارٍ يُؤَّدِّخِ ذِلَّیْکَّ وَّ مِنْهُ ْ مَّنْ ذِنْ تَّأْمَّنْهُ وَّ مِنْ أَّهْ»است: 

فَّإِنْ » و نیز در آیه (7۱عمران، آل ) «عَّلَّیْهِ قائِما  مْتَّدِدينارٍ لا يُؤَّدِّخِ ذِلَّیْکَّ ذِلاَّّ ما دُ

عل ف( 238 ،ه)البقر« هُأَّمانَّتَّهُ وَّ لْیَّتَّّقِ اللَّّهَّ رَّدَّّأَّمِنَّ دَّعْضُکُ ْ دَّعْضا  فَّلْیُؤَّدِّ الَّّيِي اؤْتُمِنَّ 

امانت دادن و قبول امانت به  یدر معنا« أئتمن»مجهول مفرد مذکر غائب  یماضیی

 به کار رفته و به مفعول خود یمصدر یدر معنا زین« امانته» هکار رفته است و کلم
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   2۳۳                                                                                   تحلیل مفهوم امانت در قرآن کریم

هم بر لزوم ادای  «لْیُؤَدِّفَ»و واژه ( 2/۱82، 1024اضافه شده است )نک: ابن عاشور، 

 امانتی که نزد پذیرنده امانت قرار دارد تأکید شده است.

 

 برخی مفاهیم ناظر بر مصادیق امانت در قرآن کریم .4

توان آنها را به نوعی مصداقی در قرآن کریم برخی کلمات آمده است که می

، «عهیود»، «رهن»، «نید»برای مفهوم امانت یا نزدیک به آن دانست از قبیل 

متفاوت با امانت  یاحکام یبه لحاظ فقهکه البته ممکن است  «قرض»و « اجاره»

فت گ توانیمای که گنجند به گونهی در این بررسی مینوع هبشته باشند؛ اما دا

 یجه مشترک تماموخاص آن هستند که  قیکلمات مصاد نیعام و ا یامانت عنوان

دا گونه که ااست و همان آن طیشرا تیو رعا یداربه اصول امانت یبندیآنها لزوم پا

به عهد و ادا نکردن  یاست، عدم وفا انتینکردن امانت و یا کوتاهی در حفظ آن، خ

در امانت محسوب  انتیخ ینوع زیو باز پس ندادن مال الاجاره و مال الرهان ن نید

 .(2/۱82، 1024)نک: ابن عاشور،  سازدیم بدل خائناز امین به و شخص را  شودیم

 

 نیْدَ. 1-4

ا معن نیا میو در قرآن کر ؛ای است که شخص بر ذمّه داردبه معنای بدهی نید

و  11؛ نساء، 282به کار رفته است )بقره،  «نتمیتدا» یفعل زیو ن یبه صیورت اسیم

در واقع  زی. امانت نشییودیرا شییامل م یهر نوع داد و سییتد مال یطور کل ( و به12

امانت آن را بر عهده گرفته و ملزم  ولعهده دارد و با قب اسیت که شخص بر ینیْدَ

نظر به  .خود را نسییبت به او ادا کند نیاسییت تا با بازگرداندن آن به صییاحبش، د

ای هم به همین نام در قرآن کریم آمده اسیییت )نک: اهمیت این نوع از امانت، آیه

ن احکام ناظر بر آ دهد وترین آیه قرآن کریم را تشییکیل می( که طولانی282بقره، 

 تفصیلی در این آیه بیان شده است. با یتقربه شکل 
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 رهن. 2-4

که  ییدر مقابل کالا قهیبه عنوان وث یکه کسییی یزیعبیارت اسیییت از چ رهن

مفعول به مصدر، به آن  یهو از باب تسییم دهدیقرار م یگرینزد د ،کندیم افتیدر

است « حبس» یب به معناکلمه در اصیل در زبان عر نی. اشیودیگفته م« رهن»

 شعر: نیمانند ا

 فارقتک درهن لا فکاک له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا و

د مانن گذاشیییتندیبه رهن م زیخود را ن یهابت ایفرزندان و  یحت کهی طور به

 گفته است: یآنچه اعش

 رهنا فنفسده  كمن قد أفسدا       لا أع یه من أدنائنا ملیت

 ه بن همّام سلولی:شعر عبد اللّ نیا و

، 1024)نک: ابن عاشیور،  «فلمّا خشيیت أظافیره  نِوت و أرهنته  مالکا»

2 /۱8۱) 

( 3)المدثر،  «نةیره»(، 21)الطور، « رَهینٌ»به صورت  میکلمه در قرآن کر نیا

 .معنا به کار رفته است نی( به هم283، ه)البقر« رِهانٌ»و 

 

 اجاره. 3-4

 ی، در اصییل آن مزد«أَجَر یَأْجِرُ»و از باب « أ، ج، ر» هشیییدر لغت از ر« اجاره»

 یکه به سییبب عقد یمزد نیپرداخت شییود و چن یاسییت که در مقابل انجام کار

 ای« جْرأ»را  ستیدر آن ن یانیو جز سود نبوده و ز ردیگیتعلق م یبه شخص نیمع

م دهد، را انجا یمزد کار نیا افتیکه در مقابل در یو به کسییی نیامندیم« أُجْرَة»

« جاراستئ»را  یانجام کار یگرفتن برا ریاسم فاعل( و اج یبه معنا لی)فع «ریأج»

و جمع آن « أجْر»به شکل  یبه صیورت اسم میدر قرآن کر« أ، ج، ر» ه. مادندیگو

در  باریک زیگرفتن ن ریاج یدر معنا یبه کار رفته اسییت و به شییکل فعل« أجور»
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خطاب به پدرش و در مورد  علیه السلام بیعاز دختران شی یکیزبان  از میقرآن کر

 :به کار رفته است علیه السلام یحورت موس

تَّأْجَّرْتَّ الْقَّوِيُّ الْأَّمینُقي» تَّأْجِرْخُ ذِنَّّ خَّیْرَّ مَّنِ اسيييْ  «الَّتْ ذِحْداهُما يا أَّدَّتِ اسيييْ

 (22)قصص، 

د نخانه و مان ای نیماشله، یدادن وس هیکرا یعنی یامروز جیرا یدر معنا «اجاره»

ز ا یکیکه  یااجاره نیاما از آنجا که در چن ؛به کار نرفته اسییت میآن، در قرآن کر

رد ف اریعنوان امانت در اختبه شودیهسیت، آنچه به اجاره داده م زین یفقه نیعناو

 زیو آداب امانت در آن ن طیمند شیود، شراتا از منافع آن بهره ردیگیقرار م یگرید

 ایامانت مالکانه اسییت که مالک  یاجاره در واقع نوع گریاسییت؛ به عبارت د یجار

و به منظور  نیمع یرا همراه با قرارداد یزیبیه اجیازه میالک چ یگریشیییخص د

 اددحالت تا عنوان قرار نی. در اسدارندیبه امانت م یاسیتفاده از منافع آن، نزد کس

، یرگیمانند هر امانت د یول ؛سیییتیبیه حال خود باق  اسیییت، رد امانت واجب ن

 دار ضامن نخواهد بود.به مال برسد، امانت ب یآس طیچنانچه بدون تعدى و تفر

 

 قرض. 4-4

( و 7/217، 1010اسییت )ابن منظور،  دنیقطع و بر یکلمه در لغت به معنا نیا

ه شود داد یکه به شرط بازگرداندن، به کس شودیگفته م یبه مال یاسیم یدر معنا

و « اسییتقراض»معنا طلب قرض کردن را  نیدر ا .(222، 1010، ی)راغب اصییفهان

در  .(7/217، 1010منظور،  ابن) نییدیگو« إقراض»قرض دادن و قرض گرفتن را 

 ؛12، هالمائد ؛20۱، ه)البقر« قَرْضا »به شکل  یاسم صورته کلمه ب نیا میقرآن کر

به شییکل ثلاثی مجرد  ی( و در قالب فعل24المزمل،  ؛17التغابن،  ؛18 و 11الحدید، 

هُمْ» ، 137۱، یحی)الطر یزی( بییه معنییای عبور کردن از چ17)الکهف، « تَقْرِضیییُ

 «أَقْرَضُوا»(، 12، ه)المائد« أَقْرَضْتُمُ» یهاباب إفعال به شکل دیمز یثلاث و( 0/227
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وا»(، 11، الحدید، 20۱)البقرة،  «یُقْرِضُ»(، 18)الحیدید،  ( و 17)التغابن، « تُقْرِضیییُ

 .کار رفته استه ( ب24)المزمل، « أَقْرِضُوا»

 تیمالک و ورود آن به ملک تیاز ملک یزیاز آن جهت که خارج کردن چ قرض

 ؛بیع، اجاره و هبه است لیدر بحث معاملات از قب جیعقود را گریمشابه د ،است ریغ

تملیک به ضمان است و نه به عوض، با آنها تفاوت دارد. در  نیاما از آن جهت که ا

آنچه  متیق ایپس دادن مثل  امنرا متعهد و ضییی رندهیگقرضدهنیده، واقع قرض

مدت قرض آن  انیاوست که در پا هبر ذم متیق ایمثل  نیو ا کندیقرض کرده م

 ایاگر پس از قرض گرفتن، آنچه قرض داده شییده تلف شیید و  نیبنابرا ؛را ادا کند

 دهنده )نک:است نه قرض رندهیگقرض هخسیارت بر عهد نیجبران اد، ید بیآسی

مسیییئله کاملا  به عکس  نیاما در امانت ا ؛(صیبیا تلخ 73 و 74، 1372، یمطهر

ر دار حق تصرف داز نظر شرع  عین هر امانت باید حفظ بشود و امانت یعنی ؛است

شییخص که با اذن صییاحب مال،  عهیود لیمگر در بعویی  موارد از قب ؛آن را ندارد

حالت شییخص  نی. در اشییودیمانت مدار مجاز به اسیتفاده از منافع آن مورد اامانت

یعن  اگرچه مالک منافع نشده ول  حق دارد  ؛شود نه مالک منفعتمالک انتفاع می

 یلرو با توجه به آنکه انتقا نیاز ا ؛کند یبرداراز منفعت  که مال دیگرى است بهره

 یاست، چنانچه خسارت یشخص صاحب مال همچنان باق تیصورت نگرفته و ملک

و حفاظت از  یدر نگهدار نیه امانت گذاشیته شده، شود و شخص اممتوجه آنچه ب

ارد خصوص ند نیدر ا یو تعهد ستینکرده باشد، جبران خسارت بر او ن یآن کوتاه

 .(2۳و  37)همان، 

 

 عهد. 5-4

است که  رتشیب ایدو نفر  نیالتزام دوجانبه ب ینوع یکلمه در اصل به معنا نیا

ر آن ب درو به هر آنچه که خداون نی. از اردیگیرار مق گریکدیبا  انتعامل آن یمبنیا

امور  یرستسرپ زیاست و ن جیبندگان را نیکه ب ییهامانیگرفته و تمام آن پ مانیپ
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 نیمبه ه دیو شا ؛شودیعهد گفته م یاله یاوامر و نواه یتمام یو به طور کل میتی

 فیکالت یتمام رایز ؛شده است ادیاز آن به شکل مفرد  میباشد که در قرآن کر لیدل

قرار مان، یبا خدا دارد که عبارت اسیییت از ا بندهکیه  یواحید میانیتحیت پ یاله

 انتیاز امانت اسیییت و نقض آن خ مانیبیه عهید و پ یوفیادار نیهمچن ؛ردیگیم

و  ینگهدار یکه در اصییل به معنا« تعهد»و « تعاهد»کلمه  شییود.محسییوب می

 عهد یباب افعال آن که در معنا زیو ناز این ریشه است؛ اسیت  یزیمحافظت از چ

از  یکی نکهیبه حفظ امانت را از باب ا یبندیرو پا نیاز ا ؛بسیتن به کار رفته است

و  «نیام» نینانوشته ب مانیعهد و پ ینوع توانیاست، م یاله نیدستورات و فرام

 .از مورد امانت دانست ینگهدار یبرا« گذارامانت»

ر و د« عَهْد»به شکل  یدر ساختار اسم میقرآن کرکلمه و مشتقات آن در  نیا

 نیافعال و مفاعله( به کار رفته است. از ا یها)باب دیمجرد و مز یفعل یساختارها

 لِأَّماناتِهِ ْ هُ ْ الَّّيينَّ وَّ» آمده است:« امانت»در کنار « عهْد» هکلم هیموارد، در دو آ

را به حفظ امانت از  ناند مؤمندر آن خداو کیه (8)مؤمنون، « راعُون عَّهْيدِهِ ْ وَّ

 جابیرا ا یزیچ نیچن زین یواقع مانیو ا دیسیییتایو عیدم نقض عهید م انیتییخ

 یکس یپس وقت ؛استقرار و آرامش نهفته است ،سکون مانیا یدر معنا رایز ؛کندیم

او  و بندندیرا با او م یعهد ایو  ردیگیقرار م نیام گذارندیکه نزد او م یبر امیانت

مانت در ا انتیو با خ شودیدر او مستقر م تیاحساس امن نیاماند، یم بندیبدان پا

ا است که انسان ب یمانیظاهر عهد، عقد پ نیهمچن؛ گرددینقض عهد متزلزل نم ای

 نیا تیو رعا بنددیم ینسییبت به انجام کار یعمل ای یچه به صییورت زبان یگرید

ت اس یزیه است عهد هر آن چگفته شد زیو عدم نقض آن است؛ و ن یبندیعهد پا

 بهبت بنده نس مانیرو ا نیاز ا؛نسبت به آن ملتزم باشد، یگریکه انسیان در برابر د

را بدان مکلف  یآنچه و یاسیییت که او با خدا دارد تا در تمام یپروردگارش عهد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            22 / 29

http://cssq.ir/article-1-439-fa.html


 1041آن، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قر                       340
  

کرد در  تیاو را معص اشینواه ایاز اوامر  یزیپس اگر در چ ؛کرده از او اطاعت کند

 .عهد خود را نقض کرده است نیواقع ا

 اسییت مانیتیبه امور  یدگیکه در مورد رسیی یگرید یهعهد در آ هکلم نیهمچن

و  یاردموضوع آن را امانت توانیم هیآ اقیبه کار رفته اسیت که با توجه به س زین

نزد  یامانتم، یتیدر واقع مال  رایز ؛و مراعات آن دانست میتیبه حفظ مال  هیتوصی

 لا وَّ» او بازگردانده شود: بهبه سن بلوغ،  یو دنیا پس از رسسیرپرسیت اوسیت ت

نُ هِیَّ دِالَّّتی ذِلاَّّ الْیَّتی ِ ماوَّ تَّقْرَّدُوا  الْعَّهْدَّ أَّوْفُوا دِالْعَّهْدِ ذِنَّّ وَّ أَّشُدَّّخُ يَّبْلُغَّ حَّتَّّی أَّحْسيَّ

 و نزدیک مشوید تا به رشد برسد -جز به بهترین وجه- به مال یتیم و؛ كانَّ مَّسْؤُلا 

 .(1۱2)انعام، « زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد ؛به پیمان ]خود[ وفا کنید

 

 یخلافت اله. 6-4

ند آمده به مان انیسخن به م میدر قرآن کر از تحمل آن توسط انسان که یامانت

قرارداده است تا به  نیاست که خداوند انسان را بر آن ام یزیانواع امانات، چ ریسیا

 یو اریگونه که خداوند آن را در اختکرده و سییدس همان یراز آن نگهدا یدرسییت

 یاحتمالات مختلف، امانت نیاچیسییتی  بارهکم و کاسییت بازگرداند. در یقرارداده، ب

حال با  ؛از آن جمله اسیییت طاعت از اواو  یمطرح شیییده که فرائض و واجبات اله

 مقام دیبا امانت نیشیدن انسان، ا دهیگز تیو در نها یعرضیه عموم نیتوجه به ا

 کندیثابت م انانس یتمام وجود برا انیدر م یاباشد که شرف فوق العاده یمیعظ

لذا  ؛شودیمتصف م« الله نیام»مقام به صیفت  نیبرخوردار از ا تا آنجا که انسیانِ

 یالله فةیبه مقام خل یابیدست تیو قابل تیخصیوص، ظرف نیاحتمال در ا نیبهتر

 یو معان قیمصاد ریامانت بوده و با سا یمعان یامکه مصداق اتم و اکمل تم اسیت

و در دیگر آیات قرآن کریم نیز به آن اشییاره شده است از  جمع اسیت ابلق زیآن ن
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يَّا دَّاوُودُ ذِنَّّا جَّعَّلْنَّاکَّ خَّلِیفَّة  »فرماید: جمله آنکه به حوییرت داود علیه السییلام می

خداوند  تیکه از ولا تیولا نیا (.22)ص، « ...فِی الْأَّرْضِ فَّاحْکُ ْ دَّیْنَّ النَّّاسِ دِالْحَّقِّ

از  است که یاست و همان امانت یجار عیو تشر نیدر عالم تکو ،ردیگیسرچشمه م

 است و امامت رفتهیآن شده و حمل آن را پذ قیموجودات تنها انسان لا یتمام نیب

عنوان  بهشده است ) ریمعنا تفس نیبه هم زین امامیه اتیبارز آن است و در روا هجلو

 .۱(2/1۳8، یالقم ؛23/284حار الأنوار، نمونه نک: مجلسی، ب

 

 گیرییجهنت

 شود:آنچه در این پژوهش آمد، نتایج ذیل حاصل میاز 

امانت و مشتقات آن از ریشه امن از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم و دارای  -

 مصادیق و معانی متعدد است.

یا اهل امانت و آنچه به  دهندهامانت، رندهیگامانتاز  اندعبارتارکان امانت  -

شود که در قرآن کریم این مراحل گرچه به صراحت نیامده، اما هر امانت گذاشته می

یک با واژگانی مرتبط و ناظر به آن بیان شده است؛ از قبیل عرض امانت، حمل، 

 و اهل. اشفاق

ل ت را تشکیشود که در واقع مصداق مفهوم امانآنچه به امانت گذاشته می -

نها در قرآن کریم مورد تواند شامل موارد متعددی باشد که برخی از آدهد؛ نیز میمی

مانند  اشاره قرار گرفته و برخی دیگر در تفسیر آیات ناظر به آن مطرح شده است؛

اند از ایمان، دین، عهد، قرض، رهن، امنیت و عبارت ترین آنهاآیه امانت که مهم

 خلافت.

                                                           
های متفاوت دیگری هم در خصوص مفهوم خلیفة الله و معنای آن در قرآن کریم وجود . البته دیدگاه۱

ة همو، بررسی اصطلاح خلیف الله در اسلام؛ خلیفةگاهی بیشتر ر.ک: شاورانی، مروری بر آموزه دارد. برای آ
 الله در متون عرفانی قرن دوم تا یازدهم.
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د ای است که با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارنگانهمانت و خلافت سهامنیت، ا -

قالات مستقل تواند موضوع می آنها از یکدیگر میریرپذیتأثو بررسی تفصیلی ارتباط و 

 دیگری باشد.

 

 منابع

: عبد السلام محمد قی، تحقمعجم مقاییس اللغة، ق1040احمد،  نیبن فارس، ابوحسا .1

 .الإسلامی مکتبة الإعلامقم: هارون، 

نزهة الاعین النواظر فی علم ، ق1047ابن الجوزی، جمال الدین ابی الفرج عبد الرحمن،  .2

طبعة مؤسسة الرسالة، ال: ، تحقیق: محمد عبدالکریم کاظم الراضی، بیروتالوجوه و النظائر

 .الثالثة

 :روتی، بابن عاشور( ری)تفس ریو التنو ریالتحر ،ق1024 ابن عاشور، محمد الطاهر، .3

 .مؤسسة التاریخ

 .دارصادر :روتی، بلسان العرب ،ق1010 ابن منظور، محمدبن مکرم، .0

قم:  ،عةیمسائل الشر لیوسائل الشیعة لتحص، 104۳، الحر العاملی، محمد بن حسن .۱

 .مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول

قراعة،  ود، تحقیق: محممعانی القرآن، ق1011الاخفش الأوسط، ابوالحسن سعید بن مسعدة،  .2

 .مکتبة الخانجی، الطبعة الاولیقاهره: 

مؤسسة الاعلمی بیروت: ، دائرة المعارف الشیعیة العامة ،ق1013 الأعلمی الحائری، .7

 .للمطبوعات، الطبعة الثانیة

چاپخانه قم: ، تیدر نهاد ولا یو امانتداران اله یامانتدار، ش1377ع، ، یتنکابن یریام .8

 .سدهر، چاپ اول

دار بیروت: ، التفسیر یالبحر المحیط ف، ق1024حیان محمد بن یوسف، ابو ، یاندلس .۳

 .الفکر، تحقیق: صدقی محمد جمی

 هنور، مجموع تیهدا انیبن همؤسس :تینور هدا، میکر رقرآنیتفس، یمحمدعل، یانصار .14

 ی.صوت
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 مطبعة السید الشهداء، الطبعةقم: ، موسوعة الفقه، ق1048السید محمد، الحسینی الشیرازی،  .11

 .الاولی

 .چاپ اول، ناشر مؤلفجا: بی، یانسان حامل امانت اله، 1371ن، یبرازنده، حس .12

 یفرهنگ همؤسستهران: ، فیفرهنگ معارف و معار، 137۳، یمصطف دیس، یدشت ینیحس .13

 .چاپ سومه، یآرا

انتشارات دوستان،  تهران: ،یقرآن و قرآن پژوه هدانشنام ،1377 خرمشاهی، بهاء الدین، .10

  .چاپ اول

انتشارات  همؤسسقم: ، قرآن یبر معناشناس یدرآمد، ش138۱م، یخلف مراد، عبدالرح .1۱

 .چاپ اول ،دارالعلم

 یقاموس القرآن أو اصلاح الوجوه و النظائر ف ،م1۳77 بن محمد، نیحس، یالدامغان .12

 .هیالثان هالطبعن، ییدارالعلم للملا :روتیب الاهل، دیس زی: عبدالعزقیتحق، میالقرآن الکر

دارالعلم  :روتی، بالقرآن بیغر یالمفردات ف ،ق1010 بن محمد، نی، حسیاصفهانراغب  .17

 چاپ اول.، هیالدار الشام

 یفرهنگ آمار =میلالفاظ القرآن الکر یالمعجم الاحصائ ،ق1047 ،محمود، یروحان .18

  .چاپ اول، یمؤسسه چاپ و نشر آستان قدس رضومشهد: ، میکلمات قرآن کر

معجم الفاظ القیم الاخلاقیة و تطورها الدلالی بین لغة ، م 2441 زرزور، نوال کریم، .1۳

  .مکتبة لبنان ناشرون: بیروت، الشعر الجاهلی و لغة القرآن الکریم

جا: بی، الأمانة فی القرآن الکریم )دراسة موضوعیة( ،ق1034 زهد، عصام العبد، .24

 .غزة، الطبعة الأول  یانشگاه اسلامد

، تفسیر القرآن المجید یالجدید ف، ق1042الله،  بیمحمدبن حب، یالنجف یالسبزوار .21

 .دار التعارف للمطبوعاتبیروت: 

عمدة الحفاظ فی تفسیر اشرف  ،ق1017بن عبدالدائم،  وسفیاحمد بن ، یالحلب نیالسم .22

یروت: بتحقیق: محمدباسل عیون السود،  الالفاظ، معجم لغوی لالفاظ القرآن الکریم،

 .لیدار الکتب العلمیة، الطبعة الاو

روت: بی: سعید المندوب، قی، تحقالإتقان فی علوم القرآن ق،1012 ن،یجلال الد، یوطیالس .23

 .الطبعة الأولیالفکر،  دار
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انتشارات کومش، چاپ تهران: ، یفرهنگ معارف اسلام، ش137۳جعفر،  دیس، یسجاد .20

  .چهارم

ئص خصا، 1042، یبغداد یموسو یابو الحسن محمد بن حسین بن موس، یالرض فیالشر .2۱

 .السلام علیه یمجمع البحوث الإسلامیة لآستان القدس الرضو جا:بی ،الأئمة

دوفصلنامه علمی ، «مروری بر آموزه خلیفة الله در اسلام»، 13۳8شاورانی، مسعود،  .22

 .132 -۳۱، صص13۳8، بهار و تابستان 2۱، شماره 13پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال 

قرن دوم ) یعرفانلاح خلیفة الله در متون بررسی اصط»، 13۳۳شاورانی، مسعود،  .27

 شماره، 10دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه ادیان، سال  ،«تا یازدهم هجری قمری(

 .108 -11۳، صص13۳۳، پاییز و زمستان 28

المعارف  رةیدا ؛1383، نیالدبهاء، یخرمشاه کامران؛، یاحمد؛ فان، یدجوادیصدر حاج س .28

 .عید محبی، چاپ اولنشر شهید س: تهرانتشیع، 

 تی: اهل برهیکب یجامعه ارتی: شرح زتیهدا ریصف ،1380 محمد، دیس، یاءآبادیض .2۳

الزهراء  هیریخ ادیمؤسسه بنتهران: ، تیمظهر کامل امانت و امن علیهم السلامنبوت 

 .نشر بهاران، یدفتر امور فرهنگالسلام،  هایعل

 هددانشک یهنشر، «یکاشان ضیاز فامانت  یهآ ریتفس»، 1372، کاظم دیس، ییطباطبا .34

 .و زمستان زی، پائ38 و 37 همشهد، شمار اتیاله

دفتر انتشارات  :قم، رالقرآنیتفس یف زانیالم ،ق1017 ن،یدمحمدحسیس، ییطباطبا .31

 .پنجم، چاپ قم هیحوزه علم نیجامعه مدرس یاسلام

قات عدة من مع تعلی العروة الوثقى،، ق1024الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم،  .32

 .مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعة الأول قم: ، الفقهاء العظام

، دار الذخائر دلائل الإمامة، تایابو جعفر محمّد بن جریر بن رستم، ب، یالامام یالطبر .33

 .دلائل الإمامة :للمطبوعات، قم

تهران: ، نیریالن مجمع البحرین و مطلع، ش137۱فخر الدین بن محمد، ، یحیطر .30

 .مرتووى، چاپ سوم

، یتهران ، با مقدمه شیخ آغابزرگالقرآن ریتفس یف انیالتب، تا، بیمحمد بن حسن، یالطوس .3۱

 ی.التراث العرب اءیدار احبیروت: ، یتحقیق: احمد قصیرعامل
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دار الکتب الإسلامیه، تهران: ، تهذیب الأحکام، 132۱ ابو جعفر محمد بن حسن،، یالطوس .32

 .هارمچاپ چ

 هامن انی، پااز دیدگاه قرآن و حدیث یدارامانت و امانت تا،بی سدیده،، یفارسیجان .37

 .اراک یارشد، دانشگاه آزاد اسلام یکارشناس

در حالت  نیام دی تیوضع یفقه لیتحل»، 13۳4 ی،مهد، یشعبان ؛یمحمد تق، یفخلع .38

و  زی، پائ1/87ی اپیپ، شماره 03فقه و اصول، سال  یاسلام مطالعاتیه نشر ،«ریترک تقص

 .13۳4زمستان 

 .نشر هجرت، چاپ دوم قم: ،نیکتاب الع ق،104۳ بن احمد، لیخل، یدیفراه .3۳

دار الملاک للطباعة  بیروت: ،القرآن یتفسیر من وح، 101۳ن، یمحمد حس دیفول الله، س .04

 .و النشر

ه انتشارات پژوهشگاتهران:  ،قرآن یشناخت یمعناشناس، 13۳4رضا، یعلا، ین یقائم .01

 .چاپ اول، یاسلام هشیفرهنگ و اند

دار الکتب الإسلامیة، چاپ تهران: ، الکافی، 132۱الکلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق،  .02

 .چهارم

ور، انتشارات سرتهران: ان، یامامسید علی : قی، تحقالقلوب وةیح ،1380 محمد باقر،، یمجلس .03

 م.چاپ پنج

 وت: موسسه الوفاء.، بیربحار الانوارق، 1043مجلسی، محمد باقر،  .00

 ،مفهوم الأمانة فی القرآن الکریم والحدیث الشریفی، ه1032المحجوبی، عبدالقادر،  .0۱

  .دار ابن حزم، الطبعة الأول بیروت: 

ث، یانتشارات دارالحد قم: ،دانشنامه قران و حدیث ،13۳4 محمدی ری شهری، محمد، .02

 .چاپ اول

و  بنگاه ترجمه :، تهرانمیالکرکلمات القرآن  یف قیالتحق، ش1324، حسن، یصطفوم .07

 .نشر کتاب

 .انتشارات صدرا، چاپ پنجم تهران: ،مسئله ربا به ضمیمه بیمه ،1372 ،یمرتو، یمطهر .08

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات قم: ، تفسیر القرآن المجید ،ق1020 بن نعمان، محمدد، یمف .0۳

 .قم یاسلام
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اث التر اءی: لجنة احقی، تحقعلم الصرف ینزهه الط َرْف ف، 1041احمد بن محمد، ، یدانیالم .۱4

 ی.الطبعه الاول، دهیدارالآفاق الجد بیروت: ،یالعرب

 ترجمه و نشر یالملل نیمرکز بجا: بی، دیقرآن مج یشناسواژه ،138۳ ،یغلامعل، ییهما .۱1

 .وابسته به جامعة المصطفی العالمیة، چاپ دوم یالمصطف
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