
 
 
 
 
 
 

 نظام اجتماعی
 مشورت و شورا. 13

 

هنگامی که زمامداران : فرمود( ص)رسول خدا  .کارهای مهم به ویژه امور اجتماعی را با مشورت انجام دهند ،شایسته است مسلمانان  
گیرد، پس روی زمین از درون آن برای شما و توانگران شما سخاوتمندان و کارهایتان بر اساس مشورت انجام  شما، نیکان شما باشند

؛ ولی اگر حاکمانتان پست و ثروتمندانتان بخیل باشند و امور زندگی را به زنانتان بسپارید، درون (سزاوار زندگی هستید) : بهتر است 
 .زمین از روی آن برایتان بهتر است

 .ورت کننده با دیگران در عقل آنان شریک می شودخودکامۀ خودرأی، نابود می شود و مش: نیز فرمود( ع)امیرمؤمنان    

 وظیفۀ مشاور
حق مشورت خواه این است که اگر عقیده و نظری داری از او دریغ : در رساله حقوق درباره وظایف مشاور می فرماید( ع)امام سجاد    

 .نداری و اگر دربارۀ محور مشورت چیزی نمی دانی او را به دانایی راهنمایی کنی

 های مشاورویژگی 
-بخیلی که تو را از فضل و بخشش باز می: با سه گروه مشورت نکن: خود به مالک اشتر می فرماید در عهدنامه( ع)امیرمؤمنان علی    

-های تو را از اقدام سست می کند و حریصی که به ناروا حرص و آز را در نگاه تو میترساند و ترسویی که گامدارد و از فقر و نیاز می

 .آراید

 مشورت و هدایت
 .هدایت نشود( راه راست و مطلوب)ای نیست که به رشد مشورت کننده: فرمود( ص)رسول خدا    
مشورت سرچشمۀ هدایت است، مشورت، . گاهی همچون مشورت نیستهیچ پشتیبان و تکیه: نیز در احادیثی فرمود( ع)امیرمؤمنان    

 .کندآورد و تو را هدایت میغان میهای صحیح دیگران را برایت به ارماندیشه

 شهادت دادن. 11
کس سزاوار نیست که هرگاه برای هیچ: فرمود( ع)امام صادق . مسلمان وظیفه دارد آنچه را دیده است، در صورت نیاز شهادت دهد   

 .خوانده شود که شاهدش بوده بگوید شهادت نمی دهم برای شهادت بر کاری فرا
 .هرگاه کسی تو را برای شهادت بر دَین یا حقی فرا خواند، روا نیست آن را به تأخیر بیندازی: نیز فرمود( ع)امام کاظم   

 شهادت ناحق 
هر کس به زیان دیگری شهادت ناحق دهد به زبانش آوریخته می : کند که فرمودنقل می( ص) براز پدران خود از پیام( ع)امام صادق    

 .جایگاه دوزخ با منافقان خواهد بودترین پایینشود و در 
دهد، مگر اینکه خدا در همان دم فرمان دوزخی هیچ مسلمانی برای تصاحب مال دیگری به دروغ شهادت نمی: فرمایدمی( ع)امام صادق 

 .دهدشدن او را می
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