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فواید و راههای گسترش وفای عهد از نظر امیرالمؤمنین علی7
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چکیده
وفای عهد در اسالم از فضایل مهم اخالقی و پیمانشکنی از رذایل اخالقی ناپسند شمرده
میشود .در قرآنکریم با قویترین تعبیرات و بیانات بر لزوم وفای عهد تأکید شده است .حضرت
ٔ
فریضه اخالقی را توصیه فرموده و فواید آن را متذکر شدهاند .بررسی
علی 7به طور مستقیم این
راههای گسترش وفای عهد در آموزههای حضرت علی 7راهگشای ما در رسیدن به ارزشهای
جامعۀ اسالمی است .در این پژوهش با تکیه بر کتاب شریف نهج البالغه و غررالحکم ،مفهوم ،
مصادیق و اهمیت وفای عهد از نظر امیر مؤمنان علی 7مورد بررسی قرار گرفته است.
فواید وفای عهد که از کالم حضرت علی 7استخراج شده است ،عبارتاند از :امنیت،
آسایش ،حفاظت ،اعتماد و اطمینان اجتماعی ،اتحاد ،اعتبار عهود ،کاهش خیانت و عهدشکنی،
بهرهمندی از خیر دنیا و آخرت ،پیوند خداوند ،پاداش حق تعالی؛ و نیز راهکارهای گسترش وفای
عهد از نظر حضرت علی 7عبارتاند از :راستگویی ،باال بردن آگاهی خود و جامعه ،تعجیل در
ّ
تحقق وعدهها ،ملکهسازی ،صبوری و داشتن استقامت ،تشکر و قدردانی ،معاشرت و نزدیکی با
وفاداران ،احترام به ارزشها.
کلید واژهها :علی ،7عهد ،وفا ،وفای به عهد ،نهج البالغه
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عهد در معانی مختلفی آمده است که عبارتاند از :وفاء ،وصیت ،امر ،باران ،1امان 2و نگهداری و مراعات
پی در پی شیء ،توصیه الزمالحفظ3و ّ
تعهد ،التزام ،تضمین ،پیمان 4.وفاء به معانی به سر بردن عهد و
6
پیمان و قول ،انجام پذیرفتن و دوستی و صمیمیت 5آمده است .وفای عهد یعنی به سر بردن عهد و پیمان
و عمل به آنها.
وفای به عهد در کالم حضرت علی 7به معنای ادای دین و ّ
ذمه ،7محقق نمودن وعدهها ،8حفظ و

دوره  ، 2شماره  ، 2پیاپی  ، 3تابستان 1393

رعایت پیمانها 9آمده است.
ّ
تمامی ملتها بر پایبندی به پیمانها تأکید دارند و حداقل در ظاهر خود را پایبند به پیمانهایشان
معرفی میکنند؛ زیرا روابط انسانی صحیح در سایۀ عمل به عهود امکانپذیر است .وفای عهد و پایبندی
به پیمانها با ایجاد و تقویت اعتماد ،سبب استحکام پیوندهای اجتماعی میشود .سعادت و پیشرفت در
هر جامعهای با همبستگی حاصل از عمل به تعهدات میسر میشود .اگر پیمانشکنی در سطح جامعه
گسترش یابد ،همه نسبت به یکدیگر بدبین و بیاعتماد شده و پیشرفت جامعه متوقف میگرددٔ ،
رشته
اتحاد آنها پاره شده و به آسانی در برابر دشمن به زانو در میآیند.
در مکتب اسالم وفای عهد یکی از مهمترین وظایف غیر قابل تخلف برای مسلمانان شمرده شده
است .دین اسالم وفای عهد را بر مسلمانان واجب کرده است .قرآن کریم به طور صریح به وفای عهد امر
فرموده و پیمانشکنان را نکوهش کرده است .اهمیت وفای عهد از نظر قرآن آن قدر زیاد است که آن را
در ردیف ایمان به خدا ،نماز و زکات قرار داده است .شاگرد اسالم حضرت علی 7نیز بر وفای عهد تأکید
کردهاند و اجازۀ عهدشکنی مسلمانان با غیرمسلمان و حتی با دشمنان را نمیدادند.
با وجود سفارشات دین مبین اسالم و روایات ٔ
ائمه اطهار :در عصر کنونی و با گذشت چندین سال
 . 1ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب ،بيروت :دار صادر 1414 ،ﻫ؛ ج ،3ص .311
 . 2طريحى ،فخر الدين؛ مجمع البحرين ،تهران :كتابفروشى مرتضوى ،چاپ سوم 1375 ،ش؛ ج  ،۳ص .۱۱۲
 . 3قرشى ،سيد على اكبر؛ قاموس قرآن ،تهران :چاپ ششم ،دار الكتب اإلسالمية 1371 ،ش؛ ج  ،۵ص .۵۹
 . 4مهیار ،رضا؛ فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی ،بیجا ،قرن ۱۵؛ ص .۲۴۱
 . 5معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی ،انتشارات بهزاد۱۳۸۷ ،؛ ص .۳۶۱۲
 . 6همان.
ْ َ ُ ْ ِّ
َ
 . 7الوفاء ِبالذم ِم.
َ
 . 8أ ْن ِج ُزوا ُالو ُع َود.
َ ُ ْ
 . 9أ ْوفوا ِبال ُع ُه ِود.

ّ
از انقالب اسالمی ،بیوفاییهایی در عرصۀ جامعه و روابط اجتماعی و حتی خانوادهها مشاهده میشود.
عواقب این بیوفاییها ،بیاعتمادی و عدم امنیت و سست شدن روابط انسانی ،تفرقه و  ...خواهد بود.
برای برونرفت از این خطرات احتمالی باید به آموزههای دینی مراجعه کنیم.

اهمیّت وفای به عهد در نهج البالغه

وفای به عهد از نظر حضرت علی 7به قدری اهمیت دارد که وقتی خبر رسید نیروهای متجاوز معاویه به
فرماندهی سفیان بن عوف غامدی ،به دلیل کوتاهی سران و سستی مردم در دفاع ،گستاخ شده و به شهر
انبار شبیخون زدهاند ،محافظان شهر کشته شده و متجاوزان وارد خانۀ زنی غیرمسلمان شده و گوشواره،
گردنبند ،دستبند و خلخال وی را گرفته و بدون درگیری گریختهاند ،امام 7از اندوه این بیحرمتی و
1
شکسته شدن پیمان امنیت یک غیرمسلمان نتوانستند بایستند.
از نظر حضرت علی 7وفاداری به عهد ارزشی پر افتخار است که مردم باید به آن افتخار کنند.
ِ
ِ
2
كو َن ا ْلت ُ
مهتها
َينْ َبغي َأ ْن َي ُ
َّفاخ ُر بِ ُع َل ْال َم ِم َو ا ْل َوفا ُء بِا ْل ِّذ َم ِم؛ سزاوار است كه بنازد به بلندى ّ
و وفا كردن به پيامنها.
عمل به وعدهها و وفای به عهدها از توصیههای مستقیم حضرت علی 7است.
ْج ُزوا الو ُعود و َأو ُفوا بِا ْلعه ِ
جودوا بِا َْلوج ِ
ود َو َأن ِ
ود؛ 3آنچه هست و موجود است ببخشيد و به
ُُ
ُ ََ ْ
ْ ُ
ُ ُ
ٔ
ترجمه عزیزاهّٰلل عطاردی؛ انتشارات عطارد۱۳۷۳ ،ش؛ ص .325
 . 1ابراهيم بن هالل ثقفى ،ابو اسحاق؛ الغارات،
 . 2همان ،ج  ،2ص .862
 . 3همان ،ح .۳۱۱۰

السلا هیلع یلع نینمؤملا ریما رظن زا دهع یافو شرتسگ یاههار و دیاوف

در کتب اخالقی وفای به عهد توصیه شده است و کتابهایی در زمینه وفای عهد از نظر قرآن نوشته
شده است از جمله :کتاب میثاق در قرآن اثر عبدالکریم بیآزار شیرازی و پیمان در قرآن اثر محمد
موسویزاده .در کتاب غدیر خم مدرس فتحی به طور محدود به موضوع وفای به عهد والیت از دیدگاه
امام علی 7پرداخته است .مقاله «پیمانها و معاهدات در نهج البالغه» به قلم کاظم رهبر ،به عهد در
نهج البالغه پرداخته است ولی این مقاله راهکاری ارائه نداده است .ما در این مقاله با بررسی سخنان
گوهربار حضرت علی 7اهمیت واالی وفای به عهد را روشن کرده و فواید وفای به عهد را از نظر ایشان
بررسی میکنیم .سپس با مراجعه به کتاب شریف نهج البالغه و غررالحکم راهکارهای عملی که بتوانیم
این فریضه را در خود و جامعه گسترش دهیم،استخراج و ارائه میکنیم.
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وعدهها وفا كنيد و عهدها را بجاآريد.
58
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در منطق اسالم پس از آنکه عهد و پیمانی منعقد شد ،پاسداشت آن الزم و وفای به آن عهد واجب
است .سفارش حضرت علی 7در پاسداشت عهد و پیمان حاکی از اهمیت وفای به عهد است .وفای
به عهد ،واجب الهی است که در میان همۀ ّامتها حرام بوده است و هیچ آیین و شریعتی در حرمت آن
اختالف نکردهاند.
شء النَّاس َأ َشدُّ َع َلي ِه اجتِمع ًا مع َت َفر ِق َأهو ِائ ِهم و ت ََشت ِ
َفإِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َف َر ِائ ِ
ُّت َآر ِائ ِه ْم ِم ْن
ْ ْ َ َ َ ُّ ْ َ ْ َ
ض اهلل َ ْ ٌ ُ
َتعظِي ِم ا ْلو َف ِاء بِا ْلعه ِ
ود َو َقدْ َل ِز َم َذلِ َك ا ُْل ْ ِ
ني َلِا ْاست َْو َب ُلوا ِم ْن َع َو ِاق ِ
ُون فِ َيم َب ْين َُه ْم ُد َ
شك َ
ب
ون ا ُمل ْس ِل ِم َ
ُُ
َ
ْ
ا ْل َغدْ ِر؛ 1چه مردم بر هيچ چيز از واجبهاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عهد ،سخت
مهداستان نباشند با مهه هواهاى گونهگون كه دارند ،و رأیهاى خمالف يكديگر كه در ميان
آرند .و مرشكان نيز جدا از مسلامنان وفاى به عهد را ميان خود الزم مىشمردند چه زيان
پايان ناگوار پيامنشكنى را بردند.

هنگامی که کافران در عهد خود ثابتقدم بودند ،بر مسلمانان واجبتر است که نسبت به عهد خود
وفادارتر باشند .از نظر حضرت علی 7پیمانشکنی ،خیانت به ّ
تعهدات و فریب دادن دشمن ،جرأت بر
خداست.کسی که جرأت پیمانشکنی به خود میدهد ،در واقع حریم حرمت الهی را میشکند.
َف َل َت ْغ ِدر َّن بِ ِذمتِ َك و َل َت ِْيسن بِعه ِد َك و َل َتْتِ َلن عَدُ و َك َفإِ َّنه َل َي َ ِت ُئ َع َل اهللِ إِلَّ ج ِ
اه ٌل
َ
َّ َّ
َ
َ َّ َ ْ
َ
ُ ْ
َّ
َ
َش ِق ٌّي؛ 2پس در آنچه به عهده گرفتهاى خيانت مكن و پيامنى را كه بستهاى مشكن و دشمنت
را كه در پيامن توست مفريب كه جز ِ
نادان بدبخت بر خدا دلريى نكند.
حضرت علی 7پیمان بین مردم را عهد الهی مینامند؛ زیرا این پیمان در حریم الهی بسته میشود.
ت الهی و پیمان خداوند است.
گویا دست خدا در آن پیمان است و شکستن آن پیمان ،شکستن حرم 
امام 7معتقدند عهدهاِ ،دینی به گردن کسی است که آنها را به عهده گرفته و تا زمانی که به آن
عهدها وفا نشود ،از گردن ایشان ساقط نمیشود.
َاق إِىل يو ِم ِ
الق َيا َم ِة َف َم ْن َو َص َل َها َو َص َل ُه اهللُ َو َم ْن َن َق َض َها َخ َذ َل ُه اهللُ َو
إِ َّن ا ْل ُع ُهو َد َقالئدٌ ِف األَ ْعن ِ َ ْ
َم ْن ْاست َ
اص َم ْت ُه إِىل ا َّل ِذي َأ َكدَ َها َو َأ َخ َذ َخل َق ُه بِ ِح ْفظِ َها؛ 3به راستى كه عهد و پيامنها
َخ َّ
ف ِ َبا َخ َ
 . 1رضی ،ابوالقاسم؛ نهج البالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی؛ تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی۱۳۷۸ ،؛ ٔ
نامه .۵۳
 . 2همان.
 . 3تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم ،ترجمۀ محمدعلی انصاری قمی؛ تهران :ج  ،1ص .254

گردنبندهایى بر گردنها هستند تا روز قيامت هر كه آن را وصل كند و به عهدى كه بسته
است وفا ناميد ،خدا با وى وصل كند و هر كه آن را پاره سازد ،خدايش خوار دارد .هر كه

آن را سبک شامرد ،آن عهدها به آن كس كه آنها را حمكم ساخته بدادخواهى برند او را و آن
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كس كه از خلقش براى حفظ آن عهدها پيامن ستانده است.

فواید وفای عهد از نظر امیر المؤمنین علی7

وفای عهدٔ ،
مایه سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه است .امام 7وفاداری را به سپر حفاظتی تشبیه
نمودهاند که از جان انسان محافظت میکند و انسان را از آفات و ّبلیات دنیوی و اخروی حفظ میکند.
ف ُجنَّ ًة َأ ْو َقى ِمنْ ُه؛ 1به راستى كه وفا و صدق با هم مهراه و
الصدْ ِق َو َما َأ ْع ِر ُ
إِ َّن ا ْل َو َفا َء تَو َأ ُم ِّ
توأماند و من سپرى از وفادارى نگهدارندهتر نديدم.

ٔ
جامعه موفق و سالم میشود.
وفاداری به پیمان رعایت جایگاه و حقوق اقشار جامعه ،سبب ایجاد
ٔ
هنگامی که طبقات مختلف جامعه مورد احترام واقع شده و همه به حقوق حقه خویش برسند ،عدالت
اجتماعی ایجاد و امنیت و آسایش انسانها در آن جامعه برقرار میشود و همه از رحمت گستردۀ الهی
بهرهمند خواهند شد.
ي ا ْل ِعب ِ
ِ
يض َ
حتِ ِه َو َح ِري ًام َي ْس ُكن َ
ون
ُون إِ َل َمنَ َعتِ ِه َو َي ْست َِف ُ
اد بِ َر ْ َ
َو َقدْ َج َع َل اهللُ َع ْهدَ ُه َو ذ َّم َت ُه َأ ْمن ًا َأ ْف َضا ه َب ْ َ َ
إِ َل ِج َو ِار ِه؛ 2و خدا پيامن و زينهار خود را امانى قرار داده ،و از در رمحت به بندگان رعايت آن
را بر عهد ٔه مهگان هناده و چون حريمى استوارش ساخته تا در استوارى آن بيارمند و رخت
به پناه آن كشند.
با وفاداری عموم انسانها به حفاظت و نگهداری از پیمانها ،آسودگی خاطر و اعتماد عمومی به دلیل
 . 1تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۱۶۱۱
 . 2رضی ،ابوالقاسم؛ پیشین ،نامه .53

السلا هیلع یلع نینمؤملا ریما رظن زا دهع یافو شرتسگ یاههار و دیاوف

خداوند پیوند کسانی که درصدد وفاداری به عهدها و حفظ پیوند پیمانها باشند ،محکم میکند؛
برعکس کسانی که به دنبال پیمانشکنی و نقض عهدها برآیند ،خداوند آنها را خوار مینماید .کسانی
هم که به دنبال ایجاد اخالل در عهدها برآیند ،عهدها نزد خداوند از اخاللگر شکایت میکنند .از آنجا که
حکمدهنده خداست و پیش از این به حفظ و پیوند عهدها دستور داده بود ،لذا صدور حکم به نافرمانی از
خداوند و اخالل در نقض پیمان مردم برایشان انتظار میرود.
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اطمینان از عدم خیانت و تجاوز ،در جامعه باال خواهد رفت.
ِ
َّاس َغدْ َر ُه؛ 1وفا و دوستى در سين ٔه هر كس بار بگشايد ،مردم
َم ْن َس َك َن ا ْل َو َفا ُء َصدْ َر ُه َأم َن ا ْلن ُ
از بينواییاش ايمن مىگردند.
در جامعهای که مردم نیت وفاداری داشته و درصدد عمل به عهدهایشان برآیند ،آنان از پیوند خداوند
ٔ
شایسته پاداش خواهند بود.
برخوردار شده و
إِ َّن ا ْل ُع ُهو َد َ ...ف َم ْن َو َص َل َها َو َص َل ُه اهللُ؛ 2به راستى كه عهد و پيامنها  ...هر كه آن را وصل كند
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و به عهدى كه بسته است وفا ناميد ،خدا با وى وصل كند.
ح ْط عهدَ َك بِالو ِ
فاء ُ ِ
جلزا ُء؛ 3پيامنت را با وفادارى استوار ساز ،پاداشت نيكو
َ
ُ َْ
ْ
يس ْن َل َك ا َ
مىگردد.

انسانهای برجسته یا علما که مسئولیت جامعه را پذیرفته و با وفاداری درصدد انجام کامل تعهداتشان
باشند ،افزون بر محبوبیت بین مردم و تداوم مسئولیت ،الیق دریافت وعدههای الهی خواهند بود که
وعدههای خداوند در نهج البالغه عبارتاند از :روزی ،یاری و نصرت سپاه اسالم ،بازگشت به بهشت،
نعمتهای بزرگ ،پاداش به پرهيزكاران ،پاداش به صابران ،بهشت ،بعث در قیامت و اکمال نبوت.
همانطور که حضرت علی 7سفارش فرمودند لیاقت و شایستگی الزم را کسب تا خود را شایستۀ
وعدههای الهی کنید:
َح ُّقوا ِمن اهللِ ما َأعَدَّ َلكُم بِال َّتنَج ِر لِ ِصدْ ِق ِميع ِ
است ِ
اد ِه؛ 4سزاوار شويد از جانب خدا آنچه را كه
َ
ُّ
ْ
َ َ
ْ
آماده كرده است كه به شام برسد براى اين كه وعده خدا راست و درست است.
راههای گسترش وفای به عهد

از مصادیق وفای به عهد ،پایبندی در تحقق وعدههای حکومتی توسط حاکم ،پشتیبانی و همکاری
مردم برای انجام بهینه ّ
تعهدات مسئوالن ،مسدود کردن راههای فسخ پیمانها نظیر پیمان صلح و تالش
در حفظ و محقق کردن مفاد قراردادها را میتوان نام برد .از نظر حضرت علی 7هرگاه شخصی پیمانی
 . 1تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۹۳۲۸
 . 2همان ،ح .۱۵۳۹
 . 3همان ،ح .۳۳۲۱
 . 4همان ،ح .۶۷۵

ّ
حتی زیر بار ّ
ذمه و یا ِدینی قرار گیرد که شکستن آن آسانتر است ،باید آنها را ادا کند .بنابراین
ببندد و یا
ّ
ّ
شخص متعهد نباید دنبال ایجاد خلل و بهانه برای پیمانشکنی باشد .نه تنها انسان باید به تعهدات خویش
عمل کند ،بلکه مانند سپری که از بدن حفاظت میکند ،باید در حفظ پیمان و آسیب نرسیدن به عهدش
تالش کند.
ي عَدُ ٍّو َل َك ُع ْقدَ ًة َأ ْو َأ ْل َب ْس َت ُه ِمن َْك ِذ َّم ًة َف ُح ْط َع ْهدَ َك بِا ْل َو َف ِاء َو ْار َع ِذ َّمت ََك
َو إِ ْن َع َقدْ َت َب ْين ََك َو َب ْ َ
ِ
اج َع ْل َن ْف َس َك ُجنَّ ًة ُد َ
ون َما َأ ْع َط ْي َت؛ 1و اگر با دشمنت پيامنى هنادى و در ذم ٔه خود او
بِ ْالَ َمانَة َو ْ
پيامنت بر پا.

ٔ
توصیه دین مبین اسالم و سفارش مستقیم حضرت علی 7بوده و باعث سعادت
از آنجا که وفاداری
ٔ
فرد و جامعه میشود ،باید به دنبال گسترش این فریضه واجب باشیم.
از بررسی فرمایشات گوهربار امیرالمؤمنین علی 7هشت مورد که عبارتند از :راستگویی ،دوری از
ّ
نفاق ،باال بردن آگاهی خود و جامعه ،تعجیل در تحقق وعدهها ،ملکهسازی ،صبوری و داشتن استقامت،
تشکر ،معاشرت و نزدیکی با وفاداران و احترام به ارزشها ،به عنوان راههای گسترش وفای عهد برداشت
شده است.

 .۱راستگویی
از نظر حضرت علی 7کسی که در گفتار ،راستگوی و صادق باشد ،وفادار خواهد شد .بنابراین اگر افراد
جامعه خود را به راستگویی و پرهیز از دروغ عادت دهند ،وفاداری گسترش مییابد.
ُكن ص ِ
ادق ًا َت ُك ْن َوفِ ّي ًا؛ 2راستگو باش تا با وفا باشى.
ْ َ

 .۲باالبردن آگاهی خود و جامعه
ّ
برای گسترش خصلت نیک وفاداری ،افزون بر ملبس کردن خود به صفت وفاداری ،باید محیط را نیز
از عهدشکنی دور کنیم .با باال بردن آگاهی عمومی و نشان دادن قبح عهدشکنی ،جلب اعتماد عمومی
اشاره حضرت علی 7به نقش ّ
با بستن قراردادهای تضمین شده و  ...وفاداری گسترش مییابدٔ .
منزه
ساختن خود و دین ،بیانگر این است که همه مسئولاند و همکاری فرد و جامعه برای از بین بردن
 . 1رضی ،ابوالقاسم؛ پیشین؛ ٔ
نامه .53
 . 2تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۶۵۹۶

السلا هیلع یلع نینمؤملا ریما رظن زا دهع یافو شرتسگ یاههار و دیاوف

را امان دادى ،به عهد خويش وفا كن و آنچه را بر ذم ٔه دارى ادا و خود را چون سپرى برابر
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پیمانشکنی و بالطبع گسترش وفاداری ضروری است.
اليان َِة و َل ين َِّزه َن ْفسه ِ
ِ
ِ
ودينَ ُه َعن َْها َف َقدْ َأ َح َّل بِنَ ْف ِس ِه ِف الدُّ ْن َيا ُّ
َو َم ِن ْاست ََه َ
الذ َّل
ان بِ ْالَ َمانَة َو َرت ََع ِف ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
و ِْ
ال ْز َي َو ُه َو ِف ْال ِخ َر ِة َأ َذ ُّل َو َأ ْخ َزى؛ 1و آن كه كار امانت را سبک شامرد ،و در آن خيانت
َ
روا دارد و جان و دين خود را از خيانت پاک نناميند ،در اين جهان ِ
در خوارى و رسوايى را
به روى خويش گشايد و به آخرت خوارتر و رسواتر در آيد.
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 .۳تعجیل در تح ّقق وعدهها
ّ
انجام دیر هنگام وعدهها باعث ضایع شدن و از دست رفتن منافع و محقق نشدن ّ
تعهدات و بیوفایی
میشود.
َأ ْح َز ُم النَّ ِ
اس َر ْأي ًا َم ْن َأن َْج َز َوعْدَ ُه َو َل ْ ُي َؤ ِّخ ْر َع َم َل َي ْو ِم ِه لِ َغ ِد ِه؛ 2دورانديشترين مردم مردی
است كه به وعدهاش وفا كند و كار امروزش را به فردا نيفكند.
ّ
حضرت علی 7کسی را که در وعدههایش تعجیل نکنند ،لئیم خواندند ،تا متذکر شوند که تعلل
ورزیدن و به تعویق انداختن وعده ،عاقبتی جز بیوفایی نخواهد داشت .اگر در جامعه همه به موقع
وعدههایشان را عملی نمایند ،اعتماد عمومی باال رفته و وفاداری تقویت میشود.
ف َو َت ْع ِل ْي ٌل؛ 3وعد ٔه لئيم پس انداختنیست و مشغول ساختنى.
َوعْدُ ا ْل َّل ِئ ْي ِم ت َْس ِو ْي ٌ
 .۴ملکهسازی
اگر بر اجرا و کاربردی شدن وفاداری در جامعه نظارت و مدیریت شود و این کار استمرار یابد ،وفاداری جزء
ّ
ُ
خوی و خلق یک ملت میشود .چنانکه حضرت علی 7به ساکن شدن وفاداری تأکید دارند:
ِ
َّاس َغدْ َر ُه؛ 4هر كه وفا در سينه او قرار گريد ،مردم از بیوفائى
َم ْن َس َك َن ا ْل َو َفا ُء َصدْ َر ُه َأم َن ا ْلن ُ

او ايمن گردند.

برای گسترش وفاداری در جامعه ،باید طرحهایی ارائه شود تا مردم با آسودگی ،به انجام وفاداری
تشویق شده و مشتاقانه بسوی آن کشانده شوند.
 . 1رضی ،ابوالقاسم؛ پیشین؛ ٔ
خطبه .۲۶
 . 2تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۲۵۴
 . 3همان ،ح .۱۰۶۲۶
 . 4همان ،ح .۹۳۲۸

 .۵صبوری و داشتن استقامت
وفاداری در شرایط سخت مثل جنگ ،به گذشت ،شکیبایی و صبوری زیادی نیازمند است .حضرت
علی 7به مالک توصیه کردند که برای حفظ پیمان باید صبوری کند.
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و َل يدْ ُعون ََّك ِض ُيق َأم ٍر َل ِزم َك فِ ِيه َعهدُ اهللِ إِ َل َط َل ِ ِ ِ ِ
ب َك َع َل
ْ
َ َ َ
ال ِّق َفإِ َّن َص ْ َ
ب انْف َساخه بِ َغ ْ ِي ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
َاف تَبِ َع َت ُه؛ 1و مبادا سختى پيامنى كه بر
اج ُه َو َف ْض َل َع ِاق َبتِ ِه َخ ْ ٌي ِم ْن َغدْ ٍر َت ُ
ض ِيق َأ ْم ٍر ت َْر ُجو انْف َر َ

عهدهات فتاده و عهد خدا آن را بر گردنت هناده ،رس بردارد و تو را به ناحق بر به هم زدن
نيكويىاش را در انتظار ،هبرت از مكرى است كه از كيفر آن ترسانى ،و اينكه خدا تو را چنان
بازخواست كند كه درخواست بخشش او را در دنيا و آخرتت نتوانى.

شرط تحقق هر عهدی ،داشتن استقامت است .به صبوری واداشتن خود ،سبب باال رفتن ّ
تحمل
شرایط سخت و جلوگیری از بیوفایی میشود .اگر طرفین پیمان صابر باشند و هیچ کدام درصدد خیانت
نباشند ،وفاداری تقویت شده و پیمان از استحکام الزمه برخودار خواهد شد.

 .۶تشکر
قدردانی و تشکر از ضامن ،باعث تشویق و دلگرمی وی و استمرار و استحکام تضمین میشود.

ُشك ُْر َك لِ ْل َراِىض َعن َْك َي ِزيدُ ُه ِرض ًا َو َوفا ًء؛ 2سپاسگزارى تو از كسى كه از تو خوشنود است،
رضا و وفادارى او را مىافزايد.

 .۷معاشرت و نزدیکی با وفاداران
معاشرت با وفاداران و مشاهدۀ میزان وفاداری آنان با وجود ّ
تحمل سختیها و مشاهدۀ گذشت و اصرار
آنان برای عمل به ّ
تعهداتشان ،سبب الگوگیری و افزایش وفاداری دیگران میشود.
ِ ِ
ِ ِ
ال تَق َّياَ ،و الَ ُت َع ِ ِ
ب اِلَّ َع ِاق ً
س َك إِلَّ ُم ْؤ ِمن ًا َوفِ ّي ًا؛ 3جز با
الَ ت َْص َح ْ
اش إ َّل َعال ًا َزك ّي ًاَ ،و الَ ت ُْود ْع َّ
ْ
خردمند منشني و جز با دانشمندى پاک معارشت منامى و رازت را جز با مؤمنى وفادار

مسپار.

 . 1رضی ،ابوالقاسم؛ پیشین؛ ٔ
نامه .۵۳
 . 2تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۴۵۰۶
 . 3همان ،ح .۶۸۵۶

السلا هیلع یلع نینمؤملا ریما رظن زا دهع یافو شرتسگ یاههار و دیاوف

آن پيامن وادارد ،كه شكيبايى كردنت در كار دشوارى كه گشايش آن را اميدوارى ،و پايان
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حضرت علی 7به دوستی با وفاداران سفارش میفرمایند .زیرا وفاداران افزون بر پرهیزکاری و
داشتن طهارت باطنی ،نسبت به حفظ اسرار وفادار بوده و برادران شایستهای برای ما هستند.
احلف َا ِ
ال َف ِاء و ا ْط ُلبه َعنْدَ َأه ِل ِ
الَ َت ْط ُل َب َّن ِ
ظ َو ا ْل َو َف ِاء؛ 1برادرى را پيش جفاكاران
ْ
اإل َخا َء َعنْدَ َأ ْه ِل ْ َ َ ْ ُ
و بیوفايان طلب مکن و آن را نزد نگهدارندگان پيامن و وفاداران بطلب.
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همنشينى و نشست و برخاست با هواپرستان و عهدشکنان در شخص تأثير میگذارد؛ زيرا بر اثر غفلت
از ذكر خدا و ياد آخرت ،نور ايمان از دل گناهكاران بيرون مىرود و شيطان براى اضالل و گمراهى آنان
در مجالسشان حاضر میشود.
ِ
ليمن و َم ْ َ ِ
لشي َط ِ
ان؛ 2و مهنشينى پريوان هوا ،فراموش
َو ُمَا َل َس َة َأ ْه ِل ْال َ َوى َمن َْسا ٌة ل ْ ِ َ َ
ض ٌة ل َّ ْ
َ
كردن ايامن و جاى حارض شدن شيطان است.

 .۸احترام به ارزشها
حفظ ارزشهای دینی و احترام گذاشتن به آنها ،باعث پاسداری و حفظ حریمها میشود .اگر در جامعه،
وفاداری به عنوان یک ارزش معرفی شود ،مردم به دنبال کسب این افتخار خواهند بود.
ِ
َينْ َب ِغي َأ ْن َيك ُْو َن ا ْلت ُ
ال ا ْل ِّر َم ِمَ ،و
َّفاخ ُر بِ ُع َىل ْال َم ْمَ ،و ا ْل َو َفا ُء بِا ْل ِّذ َم ْمَ ،و ا ُْلبا َل َغ ُة ِف ا ْلك ََر ِم ،الَ بِ َب َو ِ ْ
ِ
3
مهتها و وفا كردن به پيامنها و پافشارى در
َر َذائ ِل ا ْل ِّش َي ِم؛ سزاوار است كه بنازد به بلندى ّ

كرم و جوانمردى؛ نه اين كه بنازد به استخوانهاى پوسيده و كردارها و روشهاى زشت

وناپسنديده.
نتیجهگیری

وفای به عهد اساس اسالم و ارزشی پرافتخار برای ملتها است .یکی از دعاها و خواستههای
امیرالمؤمنین علی 7از خداوند متعال ،عهدشکن نبودن است .عمل به وعدهها و وفای به عهدها از
توصیههای مستقیم ایشان است.
از نظر حضرت علی 7عهدها ِدینی به گردن کسی است که آنها را به عهده گرفته و تا زمانی که به
 . 1همان،ح .۶۸۷۶
ٔ
 . 2رضی ،ابوالقاسم؛ پیشین؛ خطبه ۸۶
 . 3تمیمی آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ح .۱۰۸۰۷

آن عهدها وفا ننماید ،حتی اگر تا قیامت نتواند انجام دهد ،از گردن وی ساقط نمیشود.
پیمان بین مردم ،عهد الهی است .این پیمان که در حریم الهی بسته میشود ،گویا دست خدا در آن
پیمان است و شکستن آن پیمان ،شکستن حرمتی الهی است.
موفقیت و ّ
ّ
عزت و منفعت و سعادت دنیوی است و به
وفای عهد به دلیل ادای حق مردم ،سر منشأ

اگر در جامعه ،وفاداری به عنوان یک ارزش معرفی شود ،مردم به دنبال کسب این افتخار خواهند بود.
اگر احتمال عدم تحقق وعده در آینده وجود داشته باشد ،بهتر است از ابتدا وعدهای داده نشود .انجام
ّ
محقق نشدن ّ
تعهدات و بیوفایی میشود،
دیر هنگام وعدهها سبب ضایع شدن و از دست رفتن منافع و
ّ
لذا باید در تحقق وعدهها تعجیل کنیم.
معاشرت با وفاداران و مشاهدۀ میزان وفاداری آنان و مشاهدۀ گذشت و اصرار آنان برای عمل به
ّ
تعهداتشان ،سبب الگوگیری و افزایش وفاداری دیگران میشود.
اگر افراد جامعه خود را به راستگویی و پرهیز از دروغ عادت دهند و مسئوالن بر اجرا و ملکهسازی
ُ
وفاداری در جامعه نظارت و مدیریت داشته باشند و این کار استمرار یابد ،وفاداری جزء خوی و خلق یک
ّ
ملت میشود .برای گسترش وفاداری در جامعه ،باید طرحهایی ارائه شود تا مردم با آسودگی ،به انجام
وفاداری تشویق شده و مشتاقانه به سوی آن کشانده شوند.

السلا هیلع یلع نینمؤملا ریما رظن زا دهع یافو شرتسگ یاههار و دیاوف

دلیل خشنودی خداوند ،سعادت اخروی را در پی دارد.
ّ
با راهکارهای راستگویی ،باال بردن آگاهی خود و جامعه ،تعجیل در تحقق وعدهها ،ملکهسازی،
صبوری و داشتن استقامت ،تشکر ،معاشرت و نزدیکی با وفاداران و احترام به ارزشها میتوان وفای
عهد را در جامعه گسترش داد.
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