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چکیده

خیانــت در جوامــع بــری، یکــی از پدیده هــای مذمــوم تلقــی گردیــده و دارای مصادیــق 

ــوع  ــرد. موض ــاره ک ــت اش ــت در امان ــه خیان ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــد ک ــیار می باش بس

ــامل  ــی را ش ــی و قانون ــوی، فقه ــادی، معن ــای م ــت در امانت ه ــت، خیان ــت در امان خیان

ــتقل و  ــوان مس ــی به عن ــانی گاه ــع انس ــون در جوام ــا کن ــته های دور ت ــده و از گذش گردی

ــا  ــال آن، یک ج ــاس و امث ــرداری، اخت ــت، کاه ب ــد رسق ــر هامنن ــم دیگ ــا جرای ــی ب گاه

ــای  ــر فقه ــای بیش ــش بحث ه ــدم گنجای ــبت ع ــه نس ــن مقال ــت. در ای ــوده اس ــرح ب مط

مذاهــب دیگــر و قوانیــن جزایــی افغانســتان،  خیانــت در امانــت رصف از منظــر قــرآن و 

ســنت و دیــدگاه فقهــای اهــل ســنت به ویــژه فقــه احنــاف مــورد بحــث و ارزیابــی قــرار 

ــوی اســتنباط  ــرآن و ســنت نب ــاف بیشــرینه دالیل شــان را از ق ــه اســت. فقهــای احن گرفت

کرده انــد؛ امــا در برخــی مواضــع دیگــر بــه اجــامع و قیــاس کــه یکــی از اصــول رشعــی 

خیانت در امانت از منظر قرآن، سنت و 

فقهای اسالم
محمدنعیم کریمی
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نــزد برخــی از فقهــای مذاهــب اســامی می باشــد، روی آورده انــد. در ایــن مقالــه خیانــت 

ــون  ــا پیرام ــل فقه ــدگاه و دالی ــد دی ــنت بع ــرآن و س ــدگاه ق ــده، دی ــف ش ــت تعری و امان

جــرم خیانــت در امانــت، کیفیــت و دیعــت و عاریــت و پیامدهایــی کــه از ایــن جــرم ببــار 

ــه  ــرار گرفت ــث ق ــی و بح ــورد ارزیاب ــز م ــد نی ــی می کن ــار بدبخت ــه را دچ ــد و جامع می آی

اســت.

واژگاه کلیدی: خیانت، امانت، خاین، امین، قرآن، سنت و فقهای اهل سنت. 
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مقدمه

امانــت داری یکــی از صفــات پســندیدۀ اخاقــی اســت کــه متــام مذاهــب آســامنی پیروان 

خــود را بــه رعایــت آن ســفارش کــرده و بــه آن تأکیــد ورزیده انــد. زشــتی نقــض امانــت 

نیــز مــورد تأییــد همــۀ معلــامن اخاقــی در متــام ادوار تاریخــی قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا 

بقــای زندگــی اجتامعــی و تــداوم ارتبــاط ســامل بیــن افــراد جامعــه، مســتلزم امانــت داری 

و دوری از پدیــدۀ خیانــت در امانــت نســبت بــه امــوال یک دیگــر تلقــی گردیــده اســت. 

ــح و ناپســند شــمرده می شــود کــه  ــان قبی ــت آن چن ــت در امان ــا، خیان ــدگاه برخی ه از دی

حتــا مرتبــۀ قباحــت و زشــتی آن را باالتــر از رسقــت می داننــد؛ چراکــه خایــن در امانــت، 

ــد و  ــتفاده می کن ــز سوءاس ــود نی ــان به خ ــامد آن ــران، از اعت ــال دیگ ــردن م ــر ب ــاوه ب ع

ــی او  ــاق و دوروی ــر نف ــل ب ــت- دلی ــده اس ــل ش ــر)ص( نق ــه از پیام ــامن طوری ک ــن -ه ای

می باشــد. بدیــن جهــت اســت کــه متــام ادیــان آســامنی و حتــا ادیــان و مذاهــب زمینــی 

هــم رعایــت امانــت داری را در رس لــوح کارهــای تبلیغــی و اخاقی شــان قــرار داده و بــر 

ــد. ــز درنظــر گرفته ان مرتکبیــن خیانــت در امانــت مجازاتــی را نی

       شــکوفایی متدن هــای بــری از چشمه ســار امانــت داری و اعتــامد متقابــل در میــان 

انســان ها پدیــد آمــده و آثــار گران بهایــی را بــرای نســل های بعــدی به جــا گذاشــته 

ــت و  ــرینه از خیان ــز بیش ــری نی ــتۀ ب ــای گذش ــی متدن ه ــال و فروپاش ــت. اضمح اس

ــم  ــر خش ــر اث ــی ب ــه گاه ــت ک ــده اس ــار آم ــده به ب ــای سپرده ش ــل کاری در امانت ه دغ

الهــی توســط بــاد و طوفــان و زمین لــزره، آبادی ها شــان به خــاک یک ســان شــده و 

ــاراج و  ــه ت ــان ب ــۀ هست وبود ش ــی هم ــای ذات البین ــاق و جنگ ه ــر نف ــر اث ــم ب ــی ه زمان

ــد. ــق آن می باش ــواه برح ــن گ ــخ که ــم و تاری ــه قرآن کری ــت، ک ــده اس ــرده ش ــاول ب چپ

     هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ایــن اســت کــه خیانــت در امانــت در جامعــۀ امــروزی 

نــزد خیانــت کاران یــک امــر عــادی تلقــی می شــود؛ در حالــی کــه ایــن پدیــدۀ ویران گــر 

جامعــۀ بــری را همــواره دچــار بحــران کــرده اســت.

1- معنای لغوی و اصطالحی خیانت

خیانــت در لغــت عبــارت اســت از غــدر، مکــر، نقــض عهــد و پیــامن، بی وفایــی، 

منک حرامــی، بی دیانتــی، نادرســتی، دزدی، بی عصمتــی، زنــاکاری، دغلــی، غلــط  کاری، 

خــروج از مأمــورات و ارتــکاب منهیــات حــق و ورود بــه حظــوظ نفســانی. )قیــم: 492( 
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خیانــت در اصــل نقصــان و خــاف توقــع را گوینــد. همچنــان به معنــای نقصــان و 

ــا نیــز گفتــه شــده اســت. )جــره،  پنهان کــردن چیــزی اســتعامل شــده و ضــد امانــت و وف

)946 ج1: 

در اصطــاح هــر امانتــی کــه مســؤولیت نگهــداری آن را شــخصی بــه دوش گرفتــه باشــد، 

ولــی بــه اثــر تعــدی یــا ســهل انگاری مــال مــورد امانــت تلــف یــا مــورد سوءاســتفاده قــرار 

گیــرد، بــدان خیانــت گفتــه می شــود. )وثیــق، 1391: 62(

2- خیانت در امانت از منظر قرآن کریم

از این کــه خیانــت در امانــت یــک پدیــدۀ ویران گــر و منفــور از گذشــته های دور 

تاکنــون جامعــۀ انســانی را به چالــش کشــیده، خداونــد اهمیــت امانــت را برجســته ســاخته 

و بــه ادای آن دســتور می دهــد: » إِنَّ اللّــَه یأُْمرُكُــْم أَن تُــؤدُّواْ األََمانَــاِت إَِل أَْهلَِهــا َوإَِذا 

ــِمیعاً  ــَه كَاَن َس ــِه إِنَّ اللّ ــم ِب ــامَّ یِعظُُك ــَه نِِع ــْدِل إِنَّ اللّ ــواْ ِبالَْع ــاِس أَن تَْحُكُم ــَن النَّ ــم بَی َحَكْمتُ

بَِصیــراً « )نســاء: 58( ترجمــه: بی گــامن خداونــد به شــام )مؤمنــان( دســتور می دهــد 

ــی كــه  ــن شــمرده و چــه چیزهای ــا را )اعــم از آنچــه خــدا شــام را در آن امی كــه امانت ه

مــردم آن هــا را بــه دســت شــام ســپرده و شــام را در آن هــا امیــن دانســته اند( بــه صاحبــان 

امانــت برســانید. هنگامــی كــه در میــان مــردم بــه داوری نشســتید، دادگرانــه داوری كنیــد 

)ایــن انــدرز خداســت و آن را آویــزۀ گــوش خــود ســازید و بدانیــد كــه( خداونــد شــام 

ــامن  ــد (. بیگ ــا می خوان ــام نیكی ه ــه انج ــام را ب ــد )و ش ــد می ده ــدرز پن ــن ان ــه بهری را ب

ــد )و  ــوده و می باش ــان( ب ــای )كردارت ــخنان( و بین ــنوای )س ــی ش ــور دایم ــد به ط خداون

ــری  ــی دادگ ــی دارد، و چه كس ــا من ــی دارد ی ــت روا م ــت خیان ــی در امان ــد چه كس می دان

می كنــد یــا منی كنــد(.

»األَمانـَـاِت« یعنــی امانت هــا؛ هرچیــزی كــه حــق دیگــران بــدان تعلــق گیــرد و نگهــداری و 

پــس دادن آن بــه صاحــب آن واجــب باشــد، امانــت اســت. مــال، امانــت اســت. تكالیــف 

خــدا و ودایــع مــردم امانــت اســت. 

       از البــای ایــن آیــه برمی آیــد کــه امانــات شــامل متــام امانت هــای مــادی و معنــوی 

خواهــد شــد و مفهــوم بسیارگســرده دارد. خداونــد در ســورۀ انفــال مومنیــن را از خیانــت 

در امانــت نهــی فرمــوده اســت: »يــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال تَُخونـُـوا اللَّــَه َو الرَُّســوَل َو تَُخونـُـوا 

ــا  ــد ب ــامن آورده ای ــه ای ــانی ک ــه: ای کس ــال: 27( ترجم ــوَن« )انف ــْم تَْعلَُم ــْم َو أَنْتُ أَماناتُِك
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ــه  ــی ک ــد در حال ــت روا مداری ــود خیان ــات خ ــد، در امان ــت نکنی ــول او خیان ــدا و رس خ

ــت پیامــر را  ــت الهــی و امان ــت در امان ــات مــردم حکــم خیان ــت در امان ــد. خیان می دانی

ــه ال  ــد. »ان الل ــرار گرفته ان ــف ق ــک ردی ــه و در ی ــک آی ــه در ی ــرا هم ــد؛ زی دارا می باش

ــده   ــد هیــچ خیانــت كار كفران كنن یحــب کل خــوان کفــورا« )حــج: 38(  ترجمــه: خداون

ــْن  ــبُّ َم ــَه ال یِح ــُهْم إِنَّ اللَّ ــوَن أَنُْفَس ــَن یْختانُ ــِن الَِّذی ــاِدْل َع ــدارد. و »َو ال تُج ــت ن را دوس

انــاً أَثِیــامً« )نســاء: 107( ترجمــه: و از آن هایــی كــه به خــود خیانــت كردنــد، دفــاع  كاَن َخوَّ

ــدارد.  ــراد خیانت پیشــۀ گنهــكار را دوســت ن ــد اف ــرا خداون مكــن؛ زی

       امانــت داری از صفــات مومنــان شــمرده شــده اســت مثــل: كســانی اند كــه در 

امانــت داری خویــش امیــن و در عهــد خــود بــر رس پیامننــد.  قرآن کریــم صفــت مؤمنیــن 

رســتگار را این گونــه بیــان می فرمایــد: »َوالَِّذیــَن ُهــْم أِلََمانَاتِِهــْم َوَعْهِدِهــْم َراُعــونَ « 

)مؤمنــون: 8( ترجمــه: و كســانی اند كــه در امانــت داری خویــش امیــن و در عهــد خــود 

ــته  ــن دانس ــر آن امی ــخص را ب ــه ش ــت ك ــزی اس ــت، هرچی ــراد از امان ــد. م ــر رس پیامنن ب

ــم  ــدگاه قرآن کری ــردم. از دی ــپردۀ م ــوال س ــا ام ــدا ی ــی خ ــف رشع ــم از تكالی ــند، اع باش

ــانی که  ــه کس ــت؛ بلک ــاه کار اس ــود گن ــت می ش ــرم خیان ــب ج ــه مرتک ــی ک ــا کس نه تنه

ــادا  ــد کــه مب ــرار گرفته ان ــز مــورد رسزنــش و نکوهــش ق ــد نی ــاع از آن هــا می پردازن ــه دف ب

ــراد نزدیــک شــود.  ــن اف ــه ای کســی ب

ــداد  ــری قلم ــت ب ــعیب)ع( را خیان ــوم ش ــت ق ــباب هاک ــی از اس ــد)ج( یک        خداون

کــرده اســت. آن هــا در مرکــز تجــارت جهانــی آن زمــان )مدیــن( قــرار داشــتند و اخــاق 

ــت کاری در وزن و  ــه خیان ــع منــوده و در عــوض ب تجــاری )صداقــت و راســتی( را ضای

ــان بســیاری  ــه کــه در می ــد. هامن گون ــار منودن ــدوزی اختی ــه روی آورده و رسمایه ان پیامن

از مســلامنان امــروز معمــول و رایــج اســت. قرآن کریــم عمــل خاینانــۀ مــردم آن زمــان را 

ــْم  ــَن أَخاُه ــد: »َو إِل  َمْدی ــن می فرمای ــیده چنی ــر کش ــه تصوی ــران ب ــرت دیگ ــر ع به خاط

ــْم  ــْن َربُِّك ــٌة ِم ــْم بَیَن ــْد جاَءتُْك ــرُُه قَ ــٍه َغی ــْن إِل ــْم ِم ــا لَُك ــَه م ــُدوا اللَّ ــْوِم اْعبُ ــا قَ ــاَل ی ــَعیباً ق ُش

ــَد  ــی اأْلَرِْض بَْع ــُدوا ِف ــیاَءُهْم َو ال تُْفِس ــاَس أَْش ــوا النَّ ــزاَن َو ال تَبَْخُس ــَل َو الِْمی ــوا الَْكی فَأَْوفُ

إِْصاِحهــا ذلُِكــْم َخیــٌر لَُكــْم إِْن كُْنتُــْم ُمْؤِمِنیــَن« )اعــراف: 85( ترجمــه: شــعیب را به ســوی 

ــدا  ــن! خ ــوم م ــت: ای ق ــان گف ــتادیم. برای ش ــود، فرس ــان ب ــود از آن ــه خ ــن ک ــل مدی اه

ــان  ــوی پروردگارت ــی از س ــد. معجزه ی ــودی نداری ــز او معب ــه ج ــد( ک ــتید )و بدانی را بپرس
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ــارت و  ــژه در تج ــی به وی ــت: )در زندگ ــده اس ــان آم ــن( برای ت ــری م ــت پیغم ــر صح )ب

معاملــه بــا دیگــران راســت و درســت باشــید( تــرازو و پیامنــه را بــه متــام و کــامل بکشــید 

و بپردازیــد و از حقــوق مــردم کــم نکنیــد و در زمیــن بعــد از اصــاح آن )توســط خــدا، 

یــا بــه دســت انبیــا( فســاد و تباهــی نکنیــد. ایــن کار بــه ســود شــام اســت اگــر )بــه خــدا و 

حقیقــت( ایــامن داریــد.

ــر  ــب در ام ــت و تقل ــه خیان ــوذ هرگون ــن برداشــت  می شــود کــه نف ــوق چنی ــۀ ف        از آی

معامــات و دادوســتد اطمینــان و اعتــامد عمومــی را کــه بزرگ تریــن پشــتوانۀ اقتصــادی 

ــرای  ــی را ب ــل جران ــات غیرقاب ــان ضایع ــازد. همچن ــران می س ــزل و وی ــت، متزل ملت هاس

جامعــه به بــار مــی آورد. بــه همیــن دلیــل موضوعــی را کــه شــعیب)ع( بــه آن نهایــت تأکیــد 

منــود، بعــد از توحیــد اقتصــاد بــود.

ج- خداونــد در قرآن کریــم ســوره یی نــازل منــوده کــه مســمی بــه ســورۀ »کم کننــده گان« 

ــد  ــاری وعی ــی و تج ــی و اجتامع ــن مل ــۀ خاینی ــر هم ــوره ب ــت. در آن س ــن( اس )مطففی

ذکــر منــوده و از وخامــت آینــدۀ عمــل زشــت و خاینانــۀ ایشــان برحــذر مــی دارد: »ویــل 

زَنُوُهــم یخــِرُوَن«  للَمطففیــن، ٱلَِّذیــَن إَِذا اکتالــواْ َعــَى ٱلنَّــاِس یســتوفُوَن، َوإَِذا كَالُوُهــم أَو وَّ

ــه  ــان ب ــس و کاال ی مردم ــده گان )از جن ــال کم کنن ــه ح ــه: وای ب ــن: 1-2( ترجم )مطففی

هنــگام خریــد و فــروش بــا ایشــان(! کســانی کــه وقتــی )در معامله( بــرای خود پیامنــه کنند 

)یــا وزن و مــر کننــد( به طــور کامــل و پــوره و بیشــر از انــدازۀ الزم می گیرنــد. هنگامــی 

کــه )در معاملــه( بــرای دیگــران پیامنــه یــا وزن می کننــد، از انــدازۀ الزم می کاهنــد. 

)وثیــق، 1385: 120( پــس کســانی کــه در معامــات خــورد و کوچــک امــروزی دســت 

بــه خیانــت می زننــد، مشــمول ایــن حکــم انــد؛ مثــاً: در دکان هــای بــزازی وقتــی لبــاس 

ــوم  ــر معل ــا بیش ــد ت ــش می کنن ــش دار را ک ــردن کاالی ک ــرد، اندازه ک ــاس می خ ــی لب کس

ــا  ــاالی کراچی هــا ی ــوه ب ــه رنــگ می ــا این کــه در میوه فروشــی و ترکاری فروشــی ب شــود ی

ــد و از  ــر ده ــای بیش ت ــاب ج ــنای آفت ــا در روش ــرانند ت ــی را می گس ــا پارچه ی دکان ه

ــود. ــوم ش ــفاف تر معل ــر و ش ــی خوب ت ــگ اصل رن

3- خیانت در امانت از منظر سنت نبوی

»از حذیفــه بــن الیــامن)رض( روایــت شــده کــه گفــت: رســول الله)ص( بــرای مــا دو حدیــث 

ــان داشــت کــه  ــا بی ــرای م ــون منتظــر دیگــرش هســتم. ب ــدم و اکن گفــت کــه یکــی را دی
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امانــت در ریشــۀ دل هــای مــردم فــرود آمــد و بعــد از آن قــرآن نــازل شــد و آن هــا بــه قــرآن 

و ســنت علــم حاصــل منودنــد. ســپس بــرای مــا از برداشته شــدن امانــت صحبــت منــود و 

فرمــود: لحظه یــی کــه شــخصی می خوابــد، امانــت از دلــش برداشــته  می شــود و عامــت 

ــر  ــود و اث ــته  می ش ــش برداش ــت از دل ــد و امان ــی می خواب ــاز اندک ــد، ب ــدری می مان آن ق

آن مثــل آبلــه می مانــد و ماننــد پــارۀ آتشــی اســت کــه بــا پایــت آن را غلتانــدی و مجــروح 

ــت،  ــزی نیس ــه در آن چی ــده در حالی ک ــورم ش ــه مت ــی ک ــاهده می کن ــد و آن را مش گردی

بعــد ســنگ ریزه را گرفتــه بــا پــای خــود لــول داد و گفــت: مردمــی بــا هــم خریدوفــروش 

می کننــد و هیچ کــس حــارض منی شــود کــه امانــت را ادا کنــد تــا این کــه گفتــه می شــود: 

ــه  می شــود:  ــه آن مــرد گفت ــا ب ــۀ بنــی فــان مــرد امینــی وجــود دارد ت ــان قبیل ــا در می هامن

چقــدر چســت و چــاالک اســت! چقــدر ظریــف و خــوش طبــع اســت! چقــدر هوشــیار 

اســت! در حالــی کــه در دلــش بــه انــدازۀ دانــۀ ســپندی ایــامن وجــود نــدارد. و در زمــان 

قــرار دارم کــه بــا هرکــدام شــام حــارضم بی باکانــه معاملــه کنــم؛ زیــرا اگــر مســلامن باشــد، 

ــتش آن را  ــد، رسپرس ــودی باش ــا یه ــی ی ــر نرصان ــد و اگ ــن بازمی گردان ــش آن را مب دین

ــا  ــی ب ــی و فان ــا امــروز حــارض نیســتم کــه جــز همــراه فان ــد، ام به مــن بازخواهــد گردان

کســی معاملــه کنــم.« 

         خیانــت در امانــت از عایــم صغــرای قیامــت پنداشــته  می شــود قســمی کــه 

می فرمایــد: شــخص اعرابــی آمــد و از  رَُســوَل اللــِه صلــی اللــه علیــه وســلم پرســید: »َمتَــی 

ــاَعَة فََقــاَل کَیــَف إَضاَعتَُهــا؟ فَقــاَل إَذا  تَُقــوُم الَســاَعُة؟... فََقــاَل: إَذا ُضیَِّعــِت األَمانـَـُة فَاَنتَِظــر السَّ

ــاَعة« )بخــاری، ج1: 63( ترجمــه: قیامــت چــه وقــت  ــَد األمــُر إلـَـی َغیــِر اَهلِــَه فَانتَِظــُر السَّ ُوسِّ

برپــا می شــود؟ پیامــر خــدا فرمــود: آن زمانــی کــه امانــت ضایــع گــردد. آن مــرد پرســید 

ضایع شــدن امانــت چگونــه اســت؟ پیامــر خــدا فرمــود: هــرگاه کارهــا )اداری و وظایــف 

دولتــی( بــه غیــر اهــل آن ســپرده شــود، منتظــر قیامــت بــاش. زمانــی کــه کار بــه اهــل آن 

کــه تخصــص و توانایــی دارد ســپرده نشــود، خیانــت در امانت هــا بــه اوج می رســد 

ــود.  ــا می ش ــی برپ ــکات و بدبخت ــختی و مش ــی از س ــت قیامت ــردم در حقیق ــاالی م و ب

همچنــان از منظــر رشعــی و دینــی نیــز یکــی از عایــم قیامــت خیانــت در امانت هــا گفتــه 

ــد از  ــد و بع ــه می دوان ــردم ریش ــت در دل م ــه امان ــورد این ک ــان در م ــت. همچن ــده اس ش

بیــن مــی رود.
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ــس  ــۀ فلی ــه ودیع ــن اودع ــد: »م ــن می فرمای ــر)ص( چنی ــت(، پیام ــه )امان ــورد ودیع در م

علیــه ضــامن.« عمــر بــن شــعیب از پــدرش از جــدش از پیامــر)ص( روایــت می کنــد کــه 

فرمــود: کســی کــه نــزدش امانــت گذاشــتند؛ در صــورت نابــودی ضامنتــی بــر او نیســت. 

)عســقانی، 1391: 223( 

کســانی کــه عهــد و پیــامن خویــش را می شــکنند، در زمــرۀ منافقیــن شــمرده می شــوند؛ 

ــد  ــذب و اذا وع ــدث ک ــه اذا ح ــق ثاث ــۀ املناف ــد: »آی ــر)ص( می فرمای ــه پیام ــوری ک ط

اخلــف واذا ائتمــن خــان« ترجمــه: نشــانۀ منافــق ســه چیــز اســت: هــر گاه ســخن بگویــد، 

ــپرده  ــش س ــت برای ــرگاه امان ــد؛ ه ــاف می کن ــد، خ ــده کن ــرگاه وع ــد؛ ه دروغ می گوی

ــش  ــرای یاران ــواره ب ــر)ص( هم ــه پیام ــود ک ــور ب ــن منظ ــد. به همی ــت می کن ــود، خیان ش

ــی  ــام پیامن های ــید. مت ــادار باش ــد وف ــی بندی ــه م ــی ک ــر پیامن ــه در براب ــرد ک ــد می ک تأکی

کــه شکســته شــده، از طــرف مســلامنان نبــوده، بلکــه کفــار عهــد و پیــامن را می شکســتند 

ســپس پیامــر)ص( دســتور رسکوب شــان را صــادر می کــرد؛ طــوری کــه در بنی قریظــه و 

جاهــای دیگــر چنیــن کار صــورت گرفــت.

       حفــظ ارسار و نگهــداری رازهــای محــرم، از جملــۀ امانــت معنــوی شــمرده می شــود. 

ــه در  ــت ک ــر اس ــای آن به ــه افش ــه راز ک ــر س ــت؛ مگ ــت اس ــردم امان ــای م ــام رازه مت

حدیــث رشیــف آمــده اســت: »امَلََجالـِـُس ِبــا ألَمانـَـِة إالَّ ثَاثـَـةَ  َمَجالـِـَس: َســفِک َدمٍ  َحــرَام 

ــا  ــام رازه ــی: مت ــی داود، ج2: 684( یعن ــّق«( اب ــِر َح ــال ٍ ِبَغی ــاع ِ َم ــرَام ٍ أو إقِتطَ ــرج ٍ َح ٍ أو فَ

امانــت اســت؛ مگــر ســه راز کــه نبایــد پنهــان مبانــد: رازی کــه در آن طــرح ریخــن خــون 

ــا راز  ــد ی ــی باش ــوس کس ــر نام ــا( ب ــدی )زن ــر تع ــه به خاط ــی ک ــد، راز مجلس ــق باش ناح

مجلســی کــه به خاطــر بــردن و غصب کــردن مــال کســی باشــد. در متــام مــوارد ســه گانــه 

اگــر انســان واقــف  می شــود، بایــد نیروهــای امنیتــی یــا مســؤولین امــور را در جریــان قــرار 

دهــد یــا هــم شــخص متــرر را به گونه یــی آگاه ســازد. در مــورد ادای امانــت پیامــر)ص( 

ــی داود، ج2: 312(    ــَك« )اب ــْن َخانَ ــْن َم ــَك، َوالَ تَُخ ــِن ائْتََمَن ــَة إَِل َم ــد: »أَدِّ األَْمانَ می فرمای

ــه کســی  ــده، خیانــت نکــن ب ــرا امیــن خوان ــرای کســی کــه ت ترجمــه: امانــت را ادا کــن ب

ــن  ــن در حی ــای مرکی ــظ امانت ه ــر حف ــا به خاط ــت. حت ــرده اس ــت ک ــت خیان ــه برای ک

ــی  ــَة رَِض ــْن َعائَِش ــی دارد: »ُرِوی َع ــه م ــه نگ ــی را در مک ــرت عل ــه ح ــه مدین ــرت ب هج

ــِه  ــول اللَّ ــی رَُس ــَر ـ تَْعِن ــْت: )َوأََم ــلََّم قَالَ ــِه َوَس ــُه َعلَی ــی َصــىَّ اللَّ ــرَِة النَِّب ــی ِهْج ــا ِف ــُه َعْنَه اللَّ
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ــَة َحتَّــى یــَؤدِّی َعْنــُه  َصــىَّ اللَّــُه َعلَیــِه َوَســلََّم ـ َعلِیــا رَِضــی اللَّــُه َعْنــُه أَْن یتََخلَّــَف َعْنــُه مِبَكَّ

َصــىَّ اللَّــُه َعلَیــِه َوَســلََّم الَْوَدائـِـَع الَِّتــی كَانـَـْت ِعْنــَدُه لِلنَّــاِس« )بیهقــی، ج6: 289( ترجمــه: از 

عایشــه)رض( روایــت اســت کــه در حیــن هجــرت رســول الله)ص(به علــی)رض( دســتور داد 

ــود، برای شــان مســرد  ــزد رســول)ص( ب ــا امانت هایــی کــه از مــردم ن ــد ت کــه در مکــه مبان

منایــد. از ابوهریــره)رض( روایــت اســت کــه پیامــر)ص( روزی بــه بــازار رفــت، در فروشــگاه 

ــب  ــت، صاح ــک اس ــش خش ــر و بیرون ــل آن ت ــه داخ ــرد ک ــاهده ک ــی  را مش ــار گندم انب

گنــدم را مخاطــب قــرار داده فرمودنــد: »َمــا َهــَذا یـَـا َصاِحــَب الطَّعــاِم« ایــن چــه )خیانــت( 

اســت ای صاحــب گنــدم! فروشــنده گفــت: بــاران رســیده اســت. پیامــر)ص( فرمــود: پــس 

چنیــن بــود چــرا تــری را در بــاال نگذاشــتی تــا مــردم ببیننــد؟ )ایــن غــش و خیانــت اســت( 

آن کــه خیانــت کنــد از مــن نیســت. ) مســلم، ج1: 69( در روایــت ابــوداود بــه لفــظ »َمــن 

ــَنا فلَیــَس ِمنَّــا« )مســلم، ج1: 98( ذکرگردیــده اســت؛ یعنــی: آن  کــه بــا مــا )مســلامن ها(  َغشَّ

خیانــت کنــد از مــا نیســت.

ــول  ــای اص ــام بخش ه ــه مت ــت ک ــه اس ــد عام ــۀ قواع ــوق از جمل ــث ف ــم حدی ــس حک پ

اجتامعــی قوانیــن فقهــی را دربــر می گیــرد؛ به خاطــری کــه پیامــر)ص( در اجتــامع عــام و 

محــل داد و ســتد، ایــن عمــل خاینانــه و خــاف ارزش هــای اخاقــی را بــا همــه انــواع و 

اشــکالش رد منــوده، برائــت خویــش را بــا صــدای رســا در محــر مــردم از همــه عاملیــن 

مکــر و فریــب اعــام کــرده اســت: خاینیــن از مــا نیســتند.

4- خیانت در امانت از دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهــای حنفــی خیانــت در امانــت را عمــل قبیــح شــمرده اند و نیز حفــظ امانــت و پس دادن 

بــه صاحبــش را فــرض اخاقــی و رفتــار نیکــو می پندارنــد. بنابرایــن، هیچ کســی قانونــاً بــه 

اخــذ امانــت مجبــور شــده منی توانــد و اگــر احیانــاً بنابــر رضورتــی یــا هــر مصلحتــی کــه 

ــی از دســتش تلــف گــردد،  ــه اخــذ مــال امانــت شــود و ایــن چنیــن مال ــور ب باشــد، مجب

مســؤولیت بــه دوش او منی باشــد. در صورتــی کــه در نگهــداری آن از ســهل انگاری 

ــا قصــداً ایــن امانــت را ضایــع کــرده و در حفــظ آن تــاش  و غفلــت کار گرفتــه باشــد ی

ــزی را  ــاً: از رس راه چی ــد؛ مث ــت کن ــاوان پرداخ ــد ت ــورت بای ــن ص ــد، در ای ــرده باش نک

بیابــد و برایــش معلــوم باشــد کــه متعلــق بــه فــان شــخص اســت، در فکــر آن باشــد کــه 

او را بــه مالکــش تحویــل می دهــد، امــا تــا پیــش از تحویل منــودن ایــن مــال کــه در نــزد 
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او امانــت اســت، اگــر بــدون تقصیــر و کوتاهــی ضایــع گــردد، مســؤولیت برایــش عایــد 

منی گــردد. در صورتــی کــه ایــن مــال را یافتــه و از زمیــن بــردارد و برایــش معلــوم نباشــد 

کــه از چــه شــخصی اســت، حکــم آن، لقطــه اســت؛ یعنــی: چیــزی کــه از رس راه یافــت 

ــد در  ــده بای ــود، یابن ــت  می ش ــه از رس راه یاف ــی ک ــدوی، 1392: 66 و 663( مال ــود. )ن ش

جســت وجوی مالکــش باشــد، در صــورت پیداشــدن مالــک، مــال یافت شــده را برایــش 

ــا در کارهــای  ــد ی ــه کن ــام او صدق ــا به ن ــدا نشــد، آن را ی ــل دهــد، اگــر مالکــش پی تحوی

ــد. ــلیم منای ــال تس ــه بیت امل ــه ب ــا این ک ــاند ی ــرصف برس ــه م ــه ب عام املنفع

ــی  ــت: مال ــده اس ــح گردی ــان و توضی ــه بی ــی بدین گون ــه حنف ــت در فق ــم ودیع        حک

ــده و  ــان ودیعت گیرن ــا در می ــود، گوی ــته می ش ــت گذاش ــا ودیع ــت ی ــی امان ــزد کس ــه ن ک

ــزد  ــال ن ــن م ــی کــه ای ــا زمان ــه اســت، ت ــوع معاهــده صــورت گرفت ــال یــک ن صاحــب م

ــوه و  ــب ب ــش واج ــودش باالی ــال خ ــد م ــداری آن هامنن ــد، نگه ــده می باش ودیعت گیرن

در صــورت کوتاهــی و عــدم پابنــدی بــه حفاظــت آن مســؤول بــوده و خســارۀ آن را بایــد 

ــامن: 663( ــد. )ه ــت منای پرداخ

5- دالیل فقها در مورد خیانت در امانت

فقهــای احنــاف در متــام مــوارد رشعــی دالیــل خــود را از قرآن کریــم، ســنت نبــوی)ص(، 

ــه آیــات قرآن کریــم  اجــامع و قیــاس اســتنباط مــی کننــد. در مــورد خیانــت در امانــت ب

ــت(  ــه )امان ــه جــواز ودیع ــد. در رابطــه ب ــه و اســتدالل می مناین ــوی مراجع ــث نب و احادی

فقهــای اســام در یــک جملــه اجــامع دارنــد )شــیخی زاده، ج2: 338( و آن این کــه  بــرای 

ــل  ــه دلی ــد. ب ــری در نظــر دارن ــی جــزای تعزی ــت از لحــاظ فقه ــت در امان ــب خیان مرتک

عقلــی نیــز )قبــول ودیعــت( نه تنهــا بــرای حاجــت، بلکــه رضورت اســت. )رشبینــی، ج3:  

)79

       زمانــی کــه فقهــای اســام در مــورد منافیــات اخاقــی و غیــره مــوارد بحــث می کننــد 

نبــوی جهــت ســهولت مــردم  بــا اســتنباط از قرآن کریــم و احادیــث  و مســائلی را 

ــه  ــل ب ــت. عم ــه اس ــی نهفت ــفه های عمیق ــدام آن فلس ــن در هرک ــد، به یقی ــه می دارن ارائ

ــد متعــال و رفــاه جامعــۀ انســانی و اســامی را در  فراورده هــای فقهــی، رضامنــدی خداون

قبــال دارد و بی اعتنابــودن در مقابــل آن بد بختی هــای فراوانــی را دامن گیــر جامعــه 

ــا برداشــت های اجتهــادی توانســته اند راه درســت را  ــاف ب انســانی می ســازد. فقهــای احن
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از انحــراف متیــز داده و در پرتــو دالیــل مســتند رشعــی، مســلامنان را در روشــنایی قــرار 

دهنــد. 

قانــون جــزای افغانســتان نیــز در روشــنایی فقــه حنفــی بــرای هــر جرمــی مجازاتــی در نظــر 

ــدان ســازگاری دارد. اگــر صاحــب مــال در  ــه اســت کــه از لحــاظ عقلــی و نقلــی ب گرفت

ــود  ــارت دارد وج ــر مه ــداری خوب ت ــه در نگه ــی ک ــد و کس ــوان باش ــداری آن نات نگه

ــدارد. ــی ن ــردن آن مانع ــد، قبول ک ــته باش نداش

ـ اگــر کســی بــه صاحــب مــال بفهامنــد کــه بــه نگهــداری دارایــی او حــارض نیســت، بازهــم 

صاحــب دارایــی، کاالی خــود را تحویــل نگیــرد، کســی کــه امانــت را قبــول نکــرده ضامن 

نیســت، احتیــاط و مســتحب آن اســت کــه اگــر ممکــن باشــد آن را نگهــداری مناید.

امانت گــذار هــرگاه بخواهــد می توانــد امانــت خــود را پــس بگیــرد. کســی کــه امانــت را 

قبــول کــرده، هروقتــی کــه بخواهــد می توانــد بــه صاحبــش برگردانــد.

ــه مالــک  ــر مــال را ب اگــر انســان از نگهــداری امانــت منــرصف شــود، بایــد هرچــه زودت

آن یــا وکیــل یــا ولــی مالکــش برســاند یــا برای شــان خــر دهــد کــه بــه نگهــداری حــارض 

نیســت. اگــر بــدون عــذر مــال را بــه آنــان نرســاند و آگاه شــان  نســازد چنان چــه مــال تلــف 

شــود، بایــد تــاوان آن را بپــردازد. اگــر مهــامن متــاع صاحب خانه را بــدزدد، رسقت نیســت، 

ــازۀ  ــت اج ــد از دریاف ــارق بع ــه س ــردد؛ زیراک ــوب می گ ــت محس ــت در امان ــه خیان بلک

ــر آن جــاری منی شــود. )سیواســی،  ــن عمــل شــده اســت حکــم رسقــت ب مرتکــب چنی

ــدوق  ــن صن ــال را در ای ــت: م ــش گف ــر برای ــت؛ اگ ــن اس ــی چنی ــه حنف ج5: 387( در فق

نگهــداری کــن، نــه در آن صندوقــی کــه در آن خانــه اســت؛ ولیکــن امانت گیرنــده 

ــه اتفــاق علــامی احنــاف ضامــن نیســت. )نظــام،  برخــاف گفتــۀ آن، نگهــداری کنــد، ب

)341 1411هـ، ج4: 
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نتیجه گیری

ــه  ــرش در جامع ــم روبه گس ــی از جرای ــت یک ــت در امان ــرم خیان ــه ج ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــه مهلکــی  ــه اعتــامد عمومــی در جامعــه رضب می باشــد و یکــی از جرایمــی اســت کــه ب

بحث هایــی  حنفــی،  فقــه  به ویــژه  فقهــی  مختلــف  کتاب هــای  در  می منایــد،  وارد 

به شــکل پراگنــده در ایــن رابطــه صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه کتــاب ودیعــه، عاریــه، 

ــه اســت  ــرد. ماهیــت جــرم خیانــت در امانــت، بدین گون ــام ب ــوان ن رهــن و قــرض را می ت

کــه ایــن جــرم از جرایــم مــر بــه حقــوق خصوصــی و مصالــح عمومــی اســت. رضایــت 

مدعــی خصوصــی یــا اســرداد شــکایت، موضــوع حق النــاس را در جــرم مذکــور منتفــی 

می ســازد؛ لیکــن بــه رضورت مصلحــت جامعــه و حفــظ نظــم عمومــی، تعزیــر رشعــی یــا 

حکومتــی مجــرم الزم اســت. 

       از البــای نصــوص رشعــی دانســته می شــود کــه هرنــوع امانتــی کــه از دســت مســؤول 

ــود؛  ــته می ش ــت پنداش ــت در امان ــود، خیان ــف ش ــدی تل ــا عم ــروای ی آن از روی بی پ

ــار آورده و خیانــت شــمرده مــی  ــر اهــل آن در جامعــه فســاد به ب ــه غی ــا ســپردن کار ب حت

شــود. از همیــن رو خداونــد خایــن و ناســپاس را دوســت نداشــته و منی بخشــد. خیانــت 

ــد. در جامعه یــی کــه  ــوده و خایــن را پیامــر امــت خــود منی دان از نشــانه های منافقــت ب

ــودی  ــه را به ناب ــی آن جامع ــامدی و ناامن ــی و بی اعت ــام بدبخت ــد، رسانج ــت رواج یاب خیان

ــدد. ــت می بن ــه رخ ــی از آن جامع ــی و تعال ــاند و ترق می کش
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