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 تعهد سقوط در عهد به وفای نقش
 

 2 پور انیآر دیحم، 1یمحمد رضا دالوند
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 چکیده

 کهِ تهِ سٍت تَطهیفی ٍ تحلیلهی اًجهام تهزیشف ،       تاشذ هیلِ تشسسی ًمش ٍفای تِ عْذ دس سمَط تعْذ ّذف اص اًتخاب ایي هما

هْن اخاللی ٍفای تهِ عْهذ    ّای اسصتّوچٌیي یکی اص  دیگش ٍ ّای اًساى استثاط اًساى تا خالك خَد ٍ کٌٌذُ تیاىیکی اص هفاّین 

تهاس ٍ کلوهِ    46هشهتمات آى   ٍ «عْذ»کلوِ  لائل شذُ اس . ای ٍیژُ  یاّو ٍ گاُیهطلك( جا طَس تِ) عْذ یتشا نیلشآى کش اس .

صیهادی   کاستشدّهای تٌاتشایي هشخض اس  کِ عْذ ٍ تیواى هعٌی فشاٍاى ٍ ؛ تاس دس لشآى رکش شذُ اس  6هشتمات آى  ٍ «ثاقیه»

ٍ  ٍکهاس  کسهة دی ٍ اص دیذگاُ فمْی ٍ حمَلی داسد کِ ّن شاهل تعْذّای خظَطی دس هیهاى افهشاد دس ساتطهِ تها هسهائل التظها      

ٍ اص آى تهاتتش   گهشدد  ههی ٍ افشاد جاهعِ تشلهشاس   کشَسّاکِ دس تیي  ّایی تیواىٍ ّن شاهل عْذ ٍ  گشدد هیخاًَادگی ٍ اهثال آى 

. تاشهذ  ههی ، ّن آثاس حمَلی ٍ فمْی داسد، کِ داسای آثاس حمَلی تیي طشفیي عمهذ  شَد هیشاهل عْذ الْی ٍ تعذ هعٌَی داسد ًیض 

عٌایات الْهی سا تهِ دًثهال داسد. دس آیهاتی اص      سٍحاًی، جسواًی ٍ هحشٍهی  کاهل اص الطاف ٍ ّای هجاصاتٍ تیواى،  شکستي عْذ

هاًٌهذ رههِ،    ّهایی  لفظدس  دستَس، هیثاق ٍ عْذ تا خذا، عْذ تا هششکیي، ٍ ّوچَى اهاً ، اهش ٍ ّایی هفَْملشآى کشین، عْذ دس 

هٌظَس اص هَضَع تعْذ آى چیهضی اسه  کهِ تایهذ دس همهام تعْهذ ایفهاد کهشد. دس ایهي          تیع  ٍ عمذ آهذُ اس ، اص دیذگاُ حمَلی 

تا تَجِ تهِ اّویه  ٍفهای تهِ      خظَص، هَضَع تعْذ هوکي اس  تسلین کات یا اًجام عول یا تشن عول ٍ یا تشداخ  تَل تاشذ.

اس ٍفهای تهِ عْهذ اص دیهذگاُ حمهَلی اطهل       آث يتشی هْنعْذ اص دیذگاُ اسالم ٍ تثعی  لَاعذ حمَلی ایشاى اص لَاعذ فمْی یکی اص 

 .تاشذ هیاًجام تعْذ 
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