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 اسالم جایگاه وفای به عهد درنگرشی بر 
*اکبر مؤمنی علیوالمسلمیناالسالمحجت  

 درآمد

یکمل  شدوبقابراآسرمایهترینبه گیکدیگر،بهجامعهاحاداتتماد
بنابراین،یاد   خواهدتحق،پیمان،وتهدبهوداآباجهاتتمادسادآ،واس 

به گسرمایهاین نمایند،تمرخویشتعهداتبه سب جامعهادرادچنا چه
ادیکیتهد،بهوداآ  ودمیبینادشکوداییو شدهاآدمینه یهواجتماتی

دا دوُحسنوداآتمومیمقبولی رهاس اجتماتیهاآا دشاشکا ترین
اس دهمقابرا سا یهربراآرهاس دنرآامو ادتهدشکنی،ُقبحوتهدبه

اقامۀوشرع اهنماییبهتهدشکنی،دشتیوتهدبهوداآدیبایید کوبراآ
بهپایبندآ زیروحیا ی،وادیانوحیا یتمامید  و،اداین یادآ یس  برهان

د این اس  دتهشما بهاجتماتیاخالقهاآا دشواصولادمعاهدات،
مراتبتهدوپیمان یهمقاله،ضمنتبییندیدگاهاسالمد با هوداآبهتهد،اد

سخنخواهیمگف  
                                                            

 پژوهشگرپژوهشگاهدرهنگوتلوماسالمی *
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 اهمیت وفای به عهد

،اد ظجرمفهجومبجهیکجدیگر«وتجده»و«میثجاق»،«تهجد»واژگا یچون:
ا د برخیمعتقد دایجن دود موا ددراوا یبهجاآیکدیگربهرا  دتها هدیک

؛د ج دایتفجاوتهاد تینحالیرجهبجهیکجدیگرشجباه دا  جد،معجا یمواژه
د پیچیهآاس وپیمانپیمراتاتو گهدا آبهمعناآ،«تهد»رهلو آبه
ْوُفـوا»1:اس الدمان،مراتات او اس وتعهدرهگویندتهدجه اناد ا

َ
 َوأ

«شود میسؤالتهدادرهرنیدودا]خود تهدبه 2؛َمْسُؤّاًل  كاَن  اْلَعْهَّد  ِإَن  ِباْلَعْهِّد 
  3 باشدشدهتأریدتهدوسوگندبامحکمیاس رهپیمان،میثاقاما

بجهوداآهما ندالهی،درایضادیکهیچ»:درمایدمیتلیامیرمؤمنان،
حتجی یسج ؛اتفجاق مجو ددا  جد،رجهاختالدجاتیتمامبامردم،میاند تهد،

شکنیپیمان تواقبدیراشمرد د؛میمحترمخودمیاند  اهاپیمان یهمشرران
4« بود دد یادته ا

ادیکجیوشجدهدا ستهایمانادجهییتهد،بهوداآاسالمی،هاآامودهد 
تهجدبجهودجاآادموند سربلندآاشخاص،صداق وایمانشناخ هاآ اه

                                                            
  195،صالمفردات  ازباصفها ی،9
 95 اسراء،ایه2
بسجتنوبرخجیمعتقد جدرجهتهجد،بجهمعنجاآپیمان 319،صالمفیردات  ازباصفها ی،3

رهتهد،دولردجهولردهاس ؛د حالیتعهدرردناس ؛امامیثاق،تأریدهمانتهداس ویک
(5911،ص9،یفرهنیگ معیارف اسیالمیمیاندو فر]وبیشتر اس  )سیدجعفرساادآ،

ا جد:ا دوگفتجهدوداآبهوتدهدا ستهبرخیادمفسران یهحکمتمربهوداآبهتهد امتفاوتا
لبرسجی،شجیخوداآبهتهد،واجباس ؛ولیوداآبهوتده،واجب یس ؛بلکهبهتراس  )

 (139،ص1،یمجمع البیان فی تفسیر القرآن

  19، امهالبالغه نهجشریف ضی، 0
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ؤِّمن   كاَن  َّمن»درماید:میاررمره سولاس ؛چنان  اْلِخيرِ  َوالَييوِم  ِبالّليه ي 
بایددهد،میوتدههرگاهدا د،ایمانقیام  ودوخدابههررس1؛َوَعَّد  ِإذا َفلَيِ  

هجاآمنجاد،شکنیوودجا نمودنبجهوتجده،ادویژگجیتکس،پیمانبه«.رندودا
َناِفِق »درماید:د اینبا همیاس ؛پیامبراررم ّن َثََلث   ِلْلم   َحيَّدَث  ِإَذا َعََلَّمات 

ِمَن  َوِإَذا[  َأْخَلَ  ] خل  َوَعَّد  َوِإَذا َكَذَب  :اسج چیجهسجهمنجاد،، شجا ه 2؛َخاَن  اْؤت 
اتتمجاداوبههرگاهو کندودادهد،وتدههرگاهگویدود وغگوید،سخنهرگاه
«رند خیا  شود،

حتیبلکهباشد،ودادا بندد،میرهتهدآوتقدبهتنها هبایس میا سان
بااتتمجادبجهاو،را هجاآدیگرانوگویدمیشفاهیلو بهرهوقرا هاییقولبه

بجدقولیهرگجهوباشجدودجادا دهند،میسامانوقرا قولاناساسبر اخویش
بنابراین،الدماس ا سانادتوا اییخویش باشدقرا ومدا هایشپایبندو کند

براآا ااموتدهالمینانداشتهباشد؛د زیراینصو ت، بایددیربا انبرود؛
امامچنان میتلیره 3؛ِبِإّْنجياِزه َّنْفِسيَك  ِّميْن  َتِثيق   اَل  ِعَّدةً  َتِعَّدَن  اَل »درماید:
«. دا آالمینانانبهوداآادره دهاآوتده

گو جهامروده،جامعهمابیشادهردماندیگرآ یادمندتوجهوتمربجهایجن
 وایاتاس ؛دیرارم یستندرسا یرهباتلمبه اتوا یخودد وداآبهوتده،

پذیر د  وشناس رههردهندیاتعهداتزیرتملی امیهاآدراوانمیوتده
بیرونهاییرهادقولوبدهدتعهددخواستنات وتوانمقدا بهدردآبایدتنها

اوس ،پرهیه ماید متأسجفا ه،برخجیرا دیجداهاد ایجاما تخابجاتتوا اییاد
                                                            

  9،ح915،ص9،یكافیال  رلینی،9
 593،صاألخالقمكارم ،دضرلبرسیبنحسن 2
  919صتصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، تبدالواحدتمیمیامدآ،3



938    9315محرم  ۀتوش ره 

دهندرهاستنات ا اامان ا دا دو یهرم یسجتندرسجا یرجههاییمیوتده
 ماینجدرجهد امجدرجادیبجراآبادپرداخج ان ا دا  جد هایید یاد میوام

 ماینجدرجهتجوانرجادیبجراآادرادآرهامو آ اتعهدوضما  میهمچنین،
ا اامان دا  د چنا چهد تعامالتمالیواقتصادآبه وای دوقجامهتمر

هجاآمجالیوقضجاییبپوشیم،بسیا آادادراد،بدهکا  خواهندشجدوپرو جده
گو اگونتشکیر خواهدشد 

ذیرشمسئولی اس وهنگامیرها سجانبستن، وتیپدادنوپیمانوتده
با اینمسئولی  ابهتهدهگرد ،تمربهانالدماس ؛امامحسنماتبی

ول  »درمایجد:می ر   اْلَمْسئ  ْسَتَرق   َيِعَّد  َحَتى ح  ول   َوّم  ْنِجز َحَتى اْلَمْسئ  تجاا سجان 1؛ي 
بجهتاو ودمیمسئولی با دیردهد،میوتدهوقتیامااس ؛اداد داده،وتده
«شد  خواهد ها کند،تمراشوتده

 مراتب عهد و پیمان

ترینا هابندآ مودرهمهمتوانبها واعمختلفیتقسیمتهدوپیمان امی
ا داد:تبا ت

 . عهد و پیمان با خدا1
وداآتملی،تقرحکمبههاا سانواس تقالییاصریکتهد،بهوداآ

ورننجدمیترزیجبوتشوی،بداندا سته،ها یکیوبایدهاجهء اتقدوتهدبه
مهرتأییجددده،تقال یاحکاماینبردنرت،وتقربامناب، یهاسالمشریع 

 اس رردهامضا اان
ترینشکِرتعهد،تهدوپیما یاس رهمیانخداباا سانترینوتالیمهم

                                                            
 559،ص71،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
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اآبرخو دا میانادیانمختلفاداهمی ویژهبستهشود این وعادتهد،د 
هاس  د میانبودهومنشأپیدایشبسیا آاداحکام،ادابو سومودرهنگ

ادیانابراهیمی،ایینیهودبیشادسایرادیان،ادامودهتهدمتأتربودهومفهوم
هاومودهگیرآبسیا آادا و،شکر ماآایینیهوداس  اداینتهد،اینهتمام

همچنین، دا د  اموده این با تنگاتنگی ا تباط یهود، دین پیروان ادتخا ات  یه
اآقا رپذیرآادایینیهود،براآامودهتهد، قِشبرجستهمسیحی  یهباتأتیر

و«تهدتتی،»شدهوتو ات ابهتنوانجه یادرتابمقدسپذیردتهوان ا
اد  ه ام«تهدجدید»ا ایر ا

شده گفته سخن تهد به وداآ اد رریم، قران ایات اد متعددآ ایات د 
ادجملهمراتبتهدوپیمانرهد قران یهبهاناشا هشده،پیمانبستن1اس ؛

ْوُفوا»باخداووداآبهاناس :
َ
 َبْعَّد  اْْلَْیماَن  َتّْنُقُضوا َوّال عاَهّْدُتْم  ِإذا الَلِه  ِبَعْهِّد  َوأ

بارههنگامیو 2؛َتْفَعُلوَن  ما َیْعَلُم  الَلَه  ِإَن  َكفيالً  َعَلْيُكْم  الَلَه  َجَعْلُّتُم  َوَقّْد  َتْوكيِّدها
 شکنید؛ساختنمحکمادبعد اسوگندهاورنیدودااوتهدبهبستید،تهدخدا

خداو دیقین،بهاید دادهقرا خود]سوگند برضامنورفیر اخدارهد حالی
«اس  اگاهدهید،میا ااما چهاد

 اانزیجروجهجادوایمجانلری،د بیع والهیتهدهرگو ه،«تهدالله»
خداسج  گفتنجیبجاپیمانخدا یهد حقیق ،پیامبرباشودوپیمانمیشامر

تکالیف  جوعکیجبجاهموا هشودمیاتالمپیامبروسیلهرهتشریعی،اس 
هوشوتقراتناآخالربهرهتقلیتکالیفواس ،همراهضمنیالهیتهد

پیمجانایجند همجهباشد،میتوامضمنیمعاهدهچنینبا یهاستعدادوخردو
                                                            

ْهِدِهْم اُتونی :»99؛معا ی،ایه3 مؤمنون،ایه9 تی ما اِتِهْموی
ی
ُهْمأِل اَلِذینی  «وی

 95  حر،ایه2
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1 بودخواهندداخرالَلهتهدووسی 

 . عهد و پیمان با دشمن2
وتهجدخجواهاسج ؛واججبمنلج،لجو بجهتهجد،بهاد گاهقران،وداآ

 یا»ادایهشریفه دشمنیاباشددوس برابرمردمی،د یاباشدالهیهاآپیمان
ُیَها

َ
ْوُفوا آَمُّنوا اَلذیَن  أ

َ
هجیچتهجد،بجدونبجهشودرهودجاآاستفادهمی«ِباْلُعُقود أ

ادایمانواقعجیبرخجو دا  یسج  قجرانتهدشکن،واس ایمانقیدآ،الدمه
حرمج وتجهتاسجالموبستنبامشررانورادرانبهشرط تایج رریمپیمان

بنابراین،هرگو هتهدوپیمجا یرجهدمینجهسجلنه2مسلما انجایهدا ستهاس  
پجسادا عقجادپیمجان یجهد صجو ت3دشمنان ادراهم ماید، امشروعاس  

امجاد 4ودادا آدشمنبهمفادپیمان،پایبنجدآمسجلما ان یجهواججباسج ؛
خیا  ویاتوهینبهمقدساتمسلما ان،شکنی،هاآپیمانصو تظهو  شا ه

5شود پیمانباید قض
معاهدهصلح اامضاررد،برخیادراد جهدامجامپسادا کهامامحسن

امد دوادحضرتخواستندباپشتیبا یا جان،بجهجنجگبجامعاویجهحسین
ِِ إّّنا َقّد باَيعنا وعاَهّدّنا وال »مباد تو دد حضرتبها اندرمجود: َسبيَل ِليَنق

هما امابیع رردیموتهد مودیموهیچ اهیبراآشکستنپیمانما 6؛َبيَعِتنا
«وجود دا د 

                                                            
  977،ص55،یتفسیر نمونه  اصرمکا مشیرادآودیگران،9
 99ج90؛ ساء،ایه7و5 توبه،ایه2
 555  ساء،ایه3
  5 توبه،ایه0
 13 ا فال،ایه5
 990،صاألخبار الطوال دینو آ،6
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«برججام» مو هتهدوپیمانبادشمن،د تصرحاضر،پیما یاس رهبجه
شهرتدا دو وشناس تادما یرجهدشجمنان ا قجض نمایجد،جمهجو آ

خواهدبود  هبرمعظما قجالببجااشجا هبجهاهمیج اسالمیبهمفادانپایبند
ابتجدا ًا،مهجو آاسجالمیج»وداآبهتهدد قرانرریم،د اینبا هدرمود جد:

امجااگجر؛دیراوداآبهتهجد،دسجتو قرا جیاسج ؛برجام ا قض خواهدررد
رردنبرجامتملیشجود،تهدید امهدهاآ یاس جمهو آامریکامبنیبرپا ه

هبا جمهو آاسالمیبرجام ااتشخواهدددرهاینرا همدستو آقرا ید 
1«. قضتهدمتقابراس 

 . عهد و پیمان با مسلمانان3
 اپذیراسج  تنوانسرمایهاجتماتید یکجامعهاجتنابوداآبهتهد،به

باشجند؛خویشودادا آهاد جامعهاسالمی یهمسلما انبایدبهتهدوپیمان
وَن »رججهد احادیججثاسججالمیامججدهاسجج :چنججان ْسييِلم  وِطِهْم  ِعْنييَّد  اْلم  يير   2؛ش 

يوَن »ا جد:ویجادرمجوده«مسلما ان،بهتهدخجودپایبنجدهسجتند  ْؤِّمن   ِعْنيَّد  اْلم 
وِطِهْم  ر  تمربهتهجدوپیمجانو یجهو«مؤمنان،بهتهدخودپایبندهستند 3؛ش 

شرطایماناس  ماجراآذیر، مو هوالگویی وشنوقرا بابراد اندینی،قول
 ادتمربهوداآتهداس  

اتتمادمراجج اللهسیداسداللهمد ی،ادبه گان افومو دحضرتای 
تجامبجود سجپس،بجهتظامبود مدتیامامجمعههمدانومو دتوجهخاصو
شهداآمحجراب جامتبریهمنتقرشدود ا ااشرب شهادت وشیدود دمره

خود اتب ررد 
                                                            

1.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=99919 
 505ص،1،ییالكاف رلینی،2
 197،ص3،یسفینة البحارقمی،شیختباس 3
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معظملهد انمننقه،محبوبی بسیا آداش وموقعیتیخاصپیداررده
هاآالرافهم سیدهبودوادخا یهمداندیادخدم بود اوادهاوبهشهر

رهیکیادتاا ررما شاهوادررد د؛چنان سید دورسبدیضمیایشانمی
متالقه اقاآ میمندان همدان به مید ی دتوت ایشان اد و شباید ره رند

تده ره باشیم خدمتتان د  شام اینده، لرفجمعه اد مشتاقاآ شما دا ان
 مایند رنندود ددتریادداش خودتب میدیا تتانهستند قبولمی

اس  ایشانگذ  امهاینپیشنهادمیهما ی،اوایرهفتهواواخرتابستانبوده
خود ابهادا هگذ  امهدادهبود دتاامادهشودوبه افبرگرد د اواسطهفته،

او  دوایشانهمبدونتوجهبهدتوتررما شاه،اتاث اگذ  امهاماده امی
شود،مؤمنانوبه گاناهر ود به افرهوا دمیرندوبهتراقمیجم می

رندتاچیهآیادداش ایند اواخرشبددترش ابادمییشانمیتلمبهدیدنا
شودوشدت ا اح میبیند به مایدرهدتوتشبجمعهبهررما شاه امی

د دوخادم ود د میاللهحکیممیخیهدوسراسیمهبهبی مرحومای برمی
اقاد »گوید:دممیخا«منبایداقا امالقاترنم »درماید:اید میبیرونمی

«او ابیدا رنیدرهمنرا واجبدا م »درماید:می«ا د حالاستراح 
می بیدا  خواب اد  ا اقا می اچا   ا ایشان اقا میرنند  وا د شود،پذیرد 

می ادمهاحم ]پیشدس او ا گوید:رندومیامده تذ خواهیمیبوسد،
ادچا ه» امرود من  داشتم  پساآ و امدم د ایران مهمی مالس به دردا

ررما شاهدتوتدا مرهاگر باشم،بهموقعی منود  تیاه وحا ی لنمه
 ود خرویادرشو تمامتبلیغاتمند ان واحی،ادبینمیخو دوتمرهمی

دستو  ره اس  این من تقاضاآ  دا د  امکان دودآ این به قا و ًا من براآ
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بدهند درمایید، ایران به مرا برگشتن ترتیب سری  اقاآ« هماهنگی با ایشان
 ود شودوبهررما شاهمیحکیمصبح ودبعد،ادتراقبهایرانوا دمی

شودرهاقجاآمجد یبجهتجراقادانلرف،د همدانوررما شاهمنتشرمی
گویدبجیششود؛ولیمی سدو ا اح میا د خبربهگوشانحاجیمی دته

گردتندتوت،صجحیحاموپسادصد فراد جالمحترممننقه ادتوتررده
او  د؛اقاآمد ی باشد،چهما عیدا د؟ یس  اقایانتشریفمی

تشکیرمی میهمانجلسه وهمه تشریفمیشود اتتراضها همه او  دو
ایناقاچقد دحم خواس برود،چراقولداد؟داشتندرهاقاآمد یاگرمی

رشیدهوهمها ها اایشان ادیدهگردتهو دته؛تایباس !دیگرا سانچگو ه
صحب  مد ی اقاآ تلیه و بود د  شسته همه باشد؟ داشته ا تظا  دیگران اد

درستندوابرادشو د همهصلواتمیاللهمد یادد وا دمیررد درهای می
رنند احساساتمی

بر دود با هوداآبهتهدوپسادصرفچاآ،بهمنبرتشریفمیایشان
گویند بعد،داستانمسادرتبهتراق اتمربهوتدهاد ظراسالمسخنمی

اللهحکیم بود،اگرقد تحضرتای »گویند:دهندومیبراآاقایانشرحمی
بهبرر ایشانتوا ستمبهقولخودتمررنم؛لذامهاحمشدمومنهرگه می

«بهدیا تبراد انودوستانمحترم ایرامدم 
بهقد آاینتمراقاآمد ید ان احیهاترمثب گذاش رجهشجایدادده
سالتبلیغایشاند ا اامؤترتربجود!همجهاددلوججانادجرینگفتنجدوچهجره

1ترشدوتالقهتودهمردمبها هاقوتگرد   وحا ی ، و ا ی
دهندهاییرهادرادبهاتضاآخا وادهخودمیداآبهتهدوتمربهوتدهو

                                                            
 953ج951،صخاطره بر منبرراشا ی، شیختباسمحق،9
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به تمر ره اس  موا دآ اد دیگر یکی شده  یه سفا ش بسیا  اسالم د  ان
ْم   َأِحُبوا الِصْبَياَن »درماید:میاررماس ؛ سول وه  ْم  َواْرَحم  وه  م  ، َوِإَذا َوَعّْدت 

ْم؛ َفِإّنَ  وا َله  ْم َشْيئًا، َفف  وَّنه  ق  ْم َتْرز  ْم اَلَيَرْوَن ِإاَل َأَّنك  وبدا یددوس  ارودران 1؛ه 
ا ان،دیرارنید؛وداانبهدادید،وتدها انبههرگاهوباشیدمهربانا انبا

« دا ند میشماادزیررسی اخوددهنده ودآ

 در شب عاشورا عهد یاران امام

تهد،ودادا آبجهتهجدوپیمجانبجاوالیج وترینمصادی،وداآبهادمهم
امجامتالجییادج  حسجین امام اس ره مو هبا دان،د  هض امجام

 پسادحمدوسجپاسو هدیکزروبتاسوتا،یا انخود ادراخوا دحسین
ِّمْن َأْصيَحاِبي َواَل َأَّما َبْعّد  َفِإِّني اَل َأْعَلم  َأْصَحابًا َأْوَفى َواَل َخْيرًا »درمود:و د،خدا

م  الَله  َعِني َخْيراً  هما امن،امابعد 2؛...َأْهَل َبْيت  َأَبَر َوَأْوَصَل ِّمْن َأْهِل َبْيِتي َفَجَزاك 
سجراغ جدا موبهتجرادایشجانیشادیجا انخجو بجهتهجدخجود]یا ا یباوداتر

خدایتاناد امد دیدهترادخا دانخوشناسموخا دا ی یکورا ترومهربان می
جا بمنپاداش یکودهد 

 دردارا مابااینمردمبهجنگخواهدا اامید اینهاتنهابامنرجا دا  جد
اد را آبهشما دا  د منبیع خود اادشمابرداشتم،اگربهمندس یابند

ابگیردوهریکادشمادس یک فراداهربی مروسیاهیشباستفادهرنید
ادایناابرودتاخداو ددرجیبرسا د سخنانامامرهتمامشد،ابتجداحضجرت

ودادا آخودوسپسسایربراد انوبراد دادگانواقوامبرخاستند،ابوالفضر
                                                            

  59،ص1،ییالكاف رلینی،9
 95،ص9،یاإلرشاد ؛شیخمفید،597،صوقعة الّطف ،رودیمخنف ابی2
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اآ ارهمابعدادشماد دهباشیم پسخدا یاو دلحظه: ااتالمررد دوگفتند
د د مسلمبجن موخود ااتالمودادا آحضرتبی ،اصحابادخا داناهر
بهخداسوگند!مند هرشراینیبهتهدخودودجادا موادتجو»توساهگف :

سینهدشمنانتو ابشکادموتاشمشیرد دس یش،خوهگردمتابا یهجدا می
ججنگمواگجرهجیچسجالحی داشجتم،بجاسجنگورلجوخمناس ،باا انمی

«ادرینتسلیمرنم  ومتاجانبهجانیبانگشانم
اس رجه جام،حضرتابوالفضرشک،باوداترینیا امامحسینبی

پراوادهاود خصوصوداآبهتهد،براآهمیشهد تا یخما دگا شدهاسج ؛
اورهتالحظهشهادتبرسرتهدوپیما یرهباامامخودبستهبود،ودادا ما جد

وجاودا هشد 
سبججاصججفای تادمتحّیججرمججروهتججبجججاسودایج ادماتهمهتالجم
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