
 
 
 
 
 
 

 

 نظام اجتماعی
 استقالل و نفی ذلت پذیری.4
اسالم دین برتر است و چیزی بر آن، برتری نخواهد یافت و کافران به منزله مردگان اند؛ نه مانع ارث می شوند و نه ارث : فرمود( ص)رسول خدا    

 .می برند
آیا نشینده ای که خدای متعالی . خدا اختیار همه کارها را به مؤمن واگذاشته؛ ولی ذلت پذیری را به وی وانگذاشته است: می فرماید( ع)امام صادق    

مؤمن . پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست: همه عزّت از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است؟ آن حضرت در ادامه این حدیث می فرماید: می فرماید
 .از کوه نفوذناپذیرتر است، زیرا از کوه با ضربه های کلنگ کاسته می شود؛ اما با هیچ ابزاری نمی توان از ایمان مؤمن کاست

 مشارکت سیاسی و انتخابات .5
رگزیدن افراد صالح، بر مسلمانان الزم است برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود، مشارکت سیاسی داشته باشند و در اموری چون انتخابات برای ب  

دان و کم رنگ شدن ارزش باتقوا و کاردان برای اداره امور جامعه و کشور بی تفاوت نباشند، چرا که بی تفاوتی در این امور مهم، به حاکمیت اشرار و بَ
ان با تتان بخیل باشند و امور زندگیهرگاه کارگزاران شما اشرار و ثروتمندان: فرمود( ص)رسول خدا . ظلم و فساد خواهد انجامیدهای دینی و رواج 

 .برای شما برتر از زندگی بر روی زمین است( مردن)شورا و مشورت سامان نگیرد، درون زمین
زمام ... را بر من تمام نمی کرد اگر انبوه آن جماعت نبود، یا گرد آمدن یاران حجت : درباره تأثیر مشارکت مردم می فرماید( ع)امیرمؤمنان    

 (.حکومت را نمی پذیرفتم)را بر گردنش می افکندم ( حکومت)

و اما حق من بر شما این است که : می فرماید( ع)مشارکت سیاسی گاه به گونه بیعت است، چنان که حضرت امیر :مشارکت سیاسی و بیعت  

وفادار و در آشکار و نهان خیرخواه من باشید و هرگاه شما را برای حضور در صحنه خواندم، پاسخ مثبت دهید و ( و حضور در صحنه)بیعت خود با من 
 .دهرگاه فرمانتان دادم بپذیری

کسی که بیعت . بها می فروشد و دیگر حقی در آن کاال ندارد، مگر با اذن صاحب آن برابر بیع، فروشنده، کاال را درر بیعت از بیع است و د :نکته  

 .کرد نباید در شئون مملکت بدون اذن حکومت دینی دخالت کند

 مشورت دهی. 6
از گفتن حق و : می فرماید( ع)امیرمؤمنان . رکت سیاسی در عرصه های اجتماعی باشدمشورت دهی به حاکمان اسالمی می تواند از ابعاد مشا   

فراتر از آن نیستم که مرتکب خطا شوم و در اعمال خود از اشتباه ایمن [ به عنوان یک انسان] مشورت عادالنه خودداری نکنید، زیرا من درنظر خود 
 .باشم، جز آنکه خدا مرا از نفسم کفایت و حفاظت کند

همه نیکی : می فرماید( ع)امیرمؤمنان . دانست« امر به معروف و نهی از منکر» مصداق دیگر مشارکت مردمی را می توان در اصل مسلم اسالمی    
 .در برابر دریای خروشان و عمیق نیست( آب دهان) ها و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر بیش از قطره ای 
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