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کردن احکام های اساسی برای پیادهتشکیل نظام سیاسی در اسالم یکی از راه هدف: و زمینه 

و دستورات دینی است. با این حال، حفظ و صیانت از نظام سیاسی نیز گام مهمی در این 

شود. به دلیل جایگاه های مختلفی دنبال میمسیر است که در نزد مذاهب خمسه اسالم از راه

ز نظام اسالمی، مقاله حاضر درصدد است تا چگونگی صیانت از نظام اسالمی را در صیانت ا

 گانه مورد بحث قرار دهد.نزد مذاهب پنج

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر تطبیقی، توصیفی و تحلیلی است و  ها:روش و مواد

 ای و اسنادی انجام شده است.آوری مطالب مقاله از روش کتابخانهجمع

در نظام سیاسی مد نظر فقه امامیه، اصول اساسی در صیانت از نظام از طریق قواعد  ها:یافته

فقهی، یعنی حرمت اخالل در نظام، قاعده مصلحت، نفی جدایی دین از سیاست، رعایت 

شود، اما در فقه مکارم اخالقی، احکام حکومتی و همچنین مبنابودن عدالت دنبال می

نظام سیاسی بر محور زور و تغلب و اعطای اختیار به شخص  چهارگانه اهل سنت، صیانت از

 چرخد.حاکم برای اداره جامعه می

نگارش مقاله حاضر، اصول اخالقی از جمله امانتداری در استفاده از  در مالحظات اخالقی:

گیری از منابع اصیل و علمی و همچنین دقت در استفاده از مطالب مستند رعایت منابع، بهره

 شده است.

صیانت از نظام سیاسی در فقه شیعه متکی بر رعایت عدالت، برقراری حاکمیت  گیری:نتیجه

گیرد، بودن حفظ نظام و همچنین مصلحت عموم مردم صورت میشرع، جهاد مشروع، واجب

کند و بیش از آنکه حقوق ساالرانه را تقویت میهای غیر مردماما فقه اهل سنت، گرایش

کردن احکام شرعی را مبنا قرار دهد، به ت آنان و همچنین پیادههای مردمی، سعادتوده

دادن به روابط متصلب برای صیانت از نظام بخشیدن به شخص حاکم و شکلدنبال قدرت

 سیاسی است.
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 مقدمه. 1

اصل حکومت در اسالم یک ضرورت عقلی و شرعی است. از 

، سنت و علمای آن سیره نبوى و علوى و همچنین رویکرد اهل

آید که حکومت در اسالم، دارى چنین برمیدر باب حکومت

 عالوه بر اهداف مشترکى که در جوامع انسانى براى حکومت

دى ما وجود دارد )مانند برقرارى نظم و امنیت، تأمین نیازهاى

هاى اجتماعى و سیاسى(، اهداف دیگری را و جسمى و آزادی

هداف متعالی آن، به اهمیت ا کند که با توجهنیز دنبال می

 حفظ و صیانت از نظام اسالمی یک اصل ضروری و قابل دفاع

 است، اما در هر جامعه و نظام سیاسی، هدف اصلی تنها در

رسد، بلکه آنچه مرحله تأسیس و تشکیل حکومت به پایان نمی

کردن شرایطی برای صیانت از نظام اسالمی مهم است، فراهم

بخشی به خود، رعایت حقوق مردم در راستای مشروعیت

هایی است که از کردن اهداف و آرمانجامعه و همچنین پیاده

دیرباز مورد نظر هر مکتب فلسفی و سیاسی بوده است. با 

توجه به اعتقاد مذاهب اهل سنت و شیعه به تمام مراتب 

ه توحید، از جمله ربوبیت و والیت تشریعی، طبق این دیدگا

سالمی از جمله اصول اساسی شمرده توحیدی، حفظ نظام ا

شود و حفظ نظام اسالمی و جان و مال و ناموس مسلمانان می

لم از خطر تعرض دشمنان اسالم و بیگانگان یکی از مسائل مس

و مورد اتفاق فقهای مذاهب خمسه است. همچنین در صورت 

 تزاحم حکم وجوب حفظ نظام اسالمی با دیگر احکام اسالم،

ت م است و بر همین اساس، رویکردهایی نسبتقدیم اهم بر مه

ز ک ابه صیانت و حفظ نظام پدید آمده است. با این حال، هر ی

ه مذاهب فقهی اهل سنت )چهارگانه اهل سنت( و شیعه )دوازد

 امامی( در اسالم، رویکردهای مختلفی نسبت به این مسأله

می دارند و از منظر گوناگونی نسبت به صیانت از نظام اسال

 کنند. ام میاقد

با عنایت به اهمیت صیانت از نظام سیاسی در نزد مذاهب 

خمسه، پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی صیانت از 

نظام سیاسی در نزد مذاهب چهارگانه اهل سنت و همچنین 

پردازد. بدیهی است که در این فقه شیعه دوازده امامی می

نظران صاحبرویکرد، هم دیدگاه فقهای اهل سنت و همچنین 

شیعه مد نظر است. بنابراین رویکردی مبتنی بر آرای علما و 

ترتیب پژوهش حاضر به دنبال طرح مباحث فقها است، بدین

های نظری در حطیه چگونگی صیانت از نظام اسالمی و دیدگاه

مختلف درباره این مسأله است. از این جهت، پژوهش حاضر، 

از نظام سیاسی در نزد نوعی رویکرد تطبیقی در حیطه صیانت 

 رود. اهل سنت و تشیع به شمار می

 

 . مالحظات اخالقی2

پژوهش حاضر در تمامی مراحل نگارش مقاله، اصول و 

 دهی علمی ومعیارهای اخالقی از جمله اصل امانتداری، ارجاع

 اخالقی را مد نظر قرار داده است.

 

 ها. مواد و روش3

لی نگاشته شده است پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلی

ای و که با گردآوری مطالب از طریق منابع اسنادی و کتابخانه

ه ببت مخصوصاً مراجعه به متون فقهی، دیدگاه علما و فقها، نس

 بررسی موضوع حاضر اقدام نموده است. 

 

 ها. یافته4

فقه سیاسی مذاهب خمسه در برخی موارد، از جمله ضرورت 

 کردننت از آن و همچنین پیادهوجود نظام سیاسی، حفظ و صیا

احکام و دستورات دینی مشترکات زیادی با یکدیگر دارند، اما 

شود که هر یک از آنان، در مسیر آنان در جایی متفاوت می

های حفظ و صیانت از آن اعطای اختیارات به نظام سیاسی، راه

و مخصوصاً اهداف نظام اسالمی با یکدیگر اختالف دارند. 

ها در این زمینه، تأکید فقه سیاسی شیعه فاوتترین تمهم

دوازده امامی بر رشد و کمال معنوى و اخالقى مردم، رعایت 

عدالت و همچنین مبناقراردادن احکام شرعی برای رعایت 

حقوق آحاد جامعه است. بر همین اساس، قواعد مختلفی از 

جمله نفی و حرمت اخالل در نظام، اهم و مهم، قاعده حفظ 

آیند همچنین مصلحت به کمک فقه سیاسی شیعه می نظام و

کنند تا مبانی نظری مستحکمی برای صیانت از و تالش می

نظام اسالمی فراهم آورند. در این نگرش، فقدان نظام سیاسی 

به منزله تعطیلی احکام اسالمی است، زیرا بدون وجود 

حکومت، شرایط الزم برای برقراری احکام و دستورات دینی 
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نخواهد داشت. در مقابل، فقه سیاسی اهل سنت از ابتدا وجود 

و به لحاظ تاریخی با مسأله قدرت سروکار داشته است و 

ای را در پیش گرفته بود. تأکید همواره رویکرد اقتدارگرایانه

علما و فقهای اهل سنت بر حاکم و سلطان قدرت مدرا و اهل 

منیت و شوکت، بیش از هر چیز ناشی از ضرورت حفظ نظم و ا

جلوگیری از هرج و مرج و آشوب در جامعه اسالمی بوده است 

 که تا امروزه نیز تداوم داشته است.

 

 . بحث5

 . پیشینه پژوهش1-5

قاعده وجوب حفظ »ای با عنوان زاده در مقالهمحمد حسین

نظام و حرمت اخالل در آن با تأکید بر نهضت امام خمینی 

عدی نظیر حفظ نظام و در رسد که قوابه این نتیجه می« )ره(

نظرگرفتن مصلحت و مالحظات مردم جامعه اسالمی مبنایی 

ها بتوان نسبت به حراست و پدید آورده است که بر اساس آن

نگهداری از نظام سیاسی اقدامات جدی انجام داد. بر مبنای 

جلوگیری از فروپاشی نظام اسالمی نیازمند تحقیق نویسنده، 

این طریق قابل دستیابی است. در حمایت نظری است که از 

ضرورت حفظ نظام و منع اختالل در آن در فقه »مقاله 

ش.( بر اساس آیات و  1393فر )زاده و امیری، باقی«امامیه

روایات و حکم قطعی عقل اشاره داشته است که یکی از 

ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسالم حفظ نظام جامعه و 

مقاله اشاره شده که فقها به صورت زندگی مردم است. در این 

اند، اما از سخنان آنان در مستقل درباره این مسأله بحث نکرده

آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از موارد گوناگون به دست می

زدن و اختالل در آن مسلمات فقه است و واجب است و برهم

ش.( نیز در مقاله  1391ممنوع و حرام است. الهام و موسوی )

، به مبحث امانت «وب حفظ نظام از نظر امام خمینی )ره(وج»

کنند که نیازمند بودن نظام اسالمی در عصر غیبت اشاره می

نگهداری و حراست است و به همین دلیل نیز حمایت از نظام 

شود. اسالمی به مثابه یکی از واجبات در نظر گرفته می

د حق تمر»ش.( به بررسی  1389پژوهشی توسط جعفرپیشه )

پرداخته « و وجوب حفظ نظام از منظر اهل بیت و اهل سنت

است و چنین نتیجه گرفته است که حق تمرد در برابر نظام 

سیاسی صددرصد مورد انکار نیست و در برابر نظام سیاسی 

توان سرپیچی نمود، در نهایت اینکه در مقاله نامشروع می

وبهار آن نگاشته رحیمی ن« قاعده حفظ نظام و معنای فقهی»

های اجتماعی دین اسالم اشاره ش.( نویسنده به جنبه 1388)

های قرآنی و روایی و سنت پیامبر )ص( کرده و مروری بر آموزه

و امامان )ع( داشته و با اشاره به اهتمام اسالم به حفظ نوع 

ها، جامعه و حفظ نظم اجتماعی را از اهمیت باالیی انسان

مقدس استمرار حیات  داند و مطلوب شارعبرخوردار می

ای منظم و برای رسیدن به سعادت دو ها در جامعهانسان

باشد. در کتب اندیشمندان اهل سنت، از جمله در جهان می

« عقل سیاسی در اسالم»اثر محمد عابدالجابری با عنوان 

معیارهای فقه سیاسی اهل سنت را مبتنی بر قبیله و غنیمت 

ورزی و اداره ه سیاستداند و حتی شیعیان را نسبت بمی

دهد. حسن تری از هل سنت قرار میجامعه در مرتبه پایین

 1390« )شناسیعلم غرب»حنفی نیز در کتاب خود با عنوان 

ش.( رویکرد خلفای اهل سنت نسبت به حفظ نظام را مربوط 

برد داند که جامعه اسالمی از هرج و مرج رنج میای میبه دوره

ت بر مبنای دیدگاه نو و ایجاد وحدتی و امروزه نیازمند صیان

ضد امپریالیستی در میان کشورهای اسالمی است. در کتاب 

نیز « سکوالریسم و دین»ش.( با عنوان  1388محمد ارکون )

به مباحث تاریخی اهل سنت نسبت به مسأله خالفت و 

های مختلف تاریخی پرداخته است. تحوالت آن در دوره

و حراست از نظام سیاسی با قوه  نویسنده مبحث اقتدارگرایی

 کند. شمشیر و تغلب را بخشی از دیدگاه اهل سنت تلقی می

 

 . نوآوری تحقیق 2-5

های ذکرشده از جهات مختلفی نسبت به بررسی پژوهش

موضوع حفظ نظام، اصول و مبانی حمایت و حفظ نظام 

رد اند، اما رویکاسالمی در نزد اهل سنت و اهل تشیع پرداخته

های یز پژوهش حاضر با در نظرداشتن برخی شباهتمتما

 نظری، به موضوع صیانت از نظام اسالمی از دیدگاه مذاهب

شده در این پردازد و پشتوانه نظری و فقهی مطرحخمسه می

 گذارد. باره را به بحث می
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 . اهمیت و ضرورت تحقیق3-5

آوردن مبانی نظری ترین ضرورت پژوهش حاضر، فراهممهم

می برای دالیل طرح مباحثی نظیر حفظ نظام، صیانت مستحک

ز از نظام و قوانین حاکم بر این مقوله است. این ضرورت ا

شود که در برخی از مباحث نظری به طور آنجایی احساس می

 وهای اهل سنت ناخواسته و یا عامدانه اختالطی میان دیدگاه

شیعه درباره چگونگی حفظ نظام اسالمی و صیانت از آن 

شود که نیازمند تفکیک و طرح ادله مرتبط با این مطرح می

 ها است. دیدگاه

 

 های تحقیق. محدودیت4-5

های پیش روی نویسنده عدم دسترسی به ترین محدودیتمهم

ین امنابع دست اول بنیانگذاران فقه اهل سنت بوده است. با 

ن نواعحال نویسنده برای رفع این نقیصه از آرای ابن حنبل به 

 چندیکی از چهار بنیانگذار فقه اهل سنت بهره برده است، هر

های اشعری، غزالی و های مختلف مقاله از دیدگاهدر بخش

ه حتی نواندیشان اهل سنت در جوامع عربی نیز استفاده کرد

 است. 

 

 . صیانت از نظام اسالمی در فقه سیاسی شیعه 5-5

ن نظام راهکار اساسی برای حفظ نظام اسالمی، برقراربود

ارزشی در جامعه و پایبندی افراد و حتی نخبگان و مدیران 

هاست. بر همین اساس، در وهله سیاسی نسبت به آن ارزش

اول برای صیانت از نظام اسالمی، از راهکارهای اقناعی نظیر 

شود. این عوامل امر به معروف و نهی از منکر بهره برده می

ستند که در صورت میان عموم مردم و نظام سیاسی مشترک ه

عدم توجه عموم مردم، نیازمند مداخله ارکان حکومت است. به 

ها و باید طالب نیکی عبارتی دیگر، در جامعه اسالمی، هر فردی

ها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکری مخالف بدی

ببیند، باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام 

شما »فرماید: گونه که قرآن میارد؛ هماناز کار خود باز د

 .(1)« اندها آفریده شدهبهترین امتی بودید که به سود انسان

کنید، ولی گاه برای چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر می

های لفظی برچیدن منکرات و انجام وظایف ضروری، توصیه

کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملی دارد، مانند بستن 

دادن مراکز فساد، دستگیرکردن فاسدان و تبهکاران و تحویل

در آن مفاسد  ها به مراکز قضایی که دخالت عموم مردمآن

زیادی دارد و تنها باید به دست عمال حکومت انجام شود. به 

باید از »همین دلیل است که در قرآن کریم بیان شده است: 

میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از 

بر مبنای آیه شریفه اخیر، فرایند امر به  .(1)« منکر کنند

معروف و نهی از منکر در صورتی که نیازمند استفاده از 

ابزارهای مؤثرتر و کارآمدتری باشد، نیازمند مداخله حکومت 

است. به عنوان مثال وقتی که فردی بخواهد مردم را با پس 

ه کردن و یا کشتن، از انجام عملی بازدارد، براندن و یا مجروع

تواند و این کار تنها با اذن و مداخله حکومت جایز تنهایی نمی

ضمن اینکه برای صیانت از نظام اسالمی که در واقع  ،(2)است 

هدفی جز اجرای احکام شریعت ندارد، کسب جواز از سوی 

حکومت اسالمی و یا حاکم عادل امری جایز است. در واقع 

جوازی که برای مداخله ارکان نظام اسالمی برای حفظ آن 

گیرد، به دنبال هدف واالتری است که به طور صورت می

 جرای احکام اسالمی را در نظر دارد.مشخص، ا

محقق حلی نیز بر همین باور است که در صورت تهدید 

های نظام اسالمی، های جامعه و به تبع آن تهدید ارزشارزش

تر تاذن حاکم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، درس

ه امر به به عبارت دیگر، در صورتی ک .(3)تر است و صحیح

ی معروف و نهی از منکر در ارکان مختلف جامعه ساری و جار

باشد، فرایند اصالح جامعه به صورت آرام و به دور از 

گیرد، اما در صورتی که راهکارهای کیفری و مجازات شکل می

ه ب ناناین رویکرد در میان رابطه مردم با یکدیگر و رابطه آ

ز ت انظام سیاسی بهبود نیابد، مداخله نظام سیاسی برای صیان

کند. مقصود از صیانت در های اسالمی ضرورت پیدا میارزش

 سدهاین باره، حفظ نظام ارزشی جامعه و جلوگیری از بروز مف

شود که بر در آن است و به طریق اولی، نظامی را شامل می

 گردد. اسالمی اداره می مبنای اصل عدالت و توسط حاکم عادل

ترتیب حفظ نظام اسالمی و صیانت از آن از جمله بدین

دهد. در های اساسی فقه سیاسی امامیه را تشکیل میدغدغه

ترین آنان، یعنی امام شدهفقه سیاسی شیعه و در نزد شناخته
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خمینی )ره(، چنین مطرح شده است که حفظ و صیانت از 

ست که به همین دلیل حفظ نظام اسالمی یک امر واجبی ا

. (4)نظام جمهوری اسالمی الزمه حفظ اسالم تلقی شده است 

های دینی نیازمند به این دلیل که برای ترویج شعائر و ارزش

تشکیل دولت و حمایت از آن در برابر تهدیدات داخلی و 

خارجی هستیم. برای مقابله با این تهدیدات هم در سطح 

نظری و هم در سطح عملی، راهکارهای متفاوتی بیان شده 

و است و هر یک از اندیشمندان اسالمی با توجه به شرایط 

های اهداف نظام اسالمی، صیانت از نظام اسالمی را به روش

 مختلفی بیان نمودند. 

ر بنی قبل از هر چیز، صیانت از نظام اسالمی در فقه شیعه مبت

اخالق و نفی این رویکرد است که هدف، وسیله را توجیه 

برای »دارند: کند. همچنانکه امام خمینی )ره( بیان میمی

 و که اسالمی باشد، ارتکاب عمل خالفدستیابی به مقصد ول

« های غیر اسالمی استاخالق و فرهنگ مطرود و از انگیزه

بودن وسایل اخالقی برای دفاع از هدف اصلی مشروط .(5)

)صیانت از نظام اسالمی( عالوه بر اینکه نقش اخالق در 

دهد، حاکی مناسبات اجتماعی و سیاسی اسالمی را نشان می

ر دبودن نظام سیاسی در فقه امامیه است که از اهمیت عادالنه

ن غیر این صورت، شرایط الزم برای همکاری و صیانت از آ

م وجود ندارد. با این اوصاف در مرحله تثبیت و تداوم نظا

های متعددی برای صیانت از آن وجود سیاسی اسالمی، راه

گیری دارد که از نقش مردم در صیانت از نظام اسالمی تا بهره

 گیرد.از قواعد و احکام فقهی را دربر می

ظ صیانت از نظام اسالمی در فقه شیعه از راه مقدم دانستن حف

شود. طرفداران این رویکرد نظام بر سایر واجبات نیز دنبال می

ای از والیت بر این باور هستند که حکومت اسالمی که شعبه

اهلل )ص( است، از جمله احکام اولیه اسالم به مطلق رسول

رود که بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه نیز شمار می

ترتیب یک راه اساسی برای صیانت از بدین، (5)مقدم است 

نظام اسالمی، کارکردی است که تشکیل و تداوم نظام حاصل 

بودن آن بر سایر احکام قابل دفاع شود و از این جهت مقدممی

است. در این رویکرد، صیانت از نظام اسالمی به معنای صیانت 

تواند کلیت نظام و استحکام بخشی به مسیری است که می از

 احکام اسالمی را برقرار سازد.

اند وجوب بنا بر دیدگاهی که امام خمینی )ره( ارائه نموده

حفظ نظام اسالمی از احکام اولیه است و دارای چنان 

مصلحتی قوی است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. 

مصلحت نظام اسالمی و سایر بنابراین در صورتی که میان 

مصالح تزاحم باشد، هرچند که هیچ یک از عناوین ثانویه 

موجود نباشد، مصلحت نظام مقدم شده و حکم دیگر موقتًا 

کند، گردد. حکمی که فقیه در این مورد صادر میتعطیل می

حکم حکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه اسالمی 

( د. امام خمینی )رهگیرمصلحت اسالم و مسلمین شکل می

یه پس از آنکه محدودبودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرع

کند، از اختیارات گسترده دولت اسالمی سخن را رد می

کند که هیچ یک از این اختیارات در گوید و تصریح میمی

چارچوب احکام فرعیه نیست و صرفاً به لحاظ تقدم مصلحت 

 ت. نظام بر سایر احکام در حال اجراس

پذیر است. صیانت از نظام اسالمی از مسیرهای متعددی امکان

تواند شود که حاکم اسالمی میبه عنوان مثال وقتی گفته می

برای حفظ حقوق مردم و برقراری نظم و امنیت، حکم به 

تعطیلی برخی احکام و برقرارشدن برخی از آنان را بدهد، 

است. این  مقصود هموارکردن مسیر برای حفظ مصالح جامعه

شود. هنگامی که رویکرد در قاعده فقهی اهم و مهم دنبال می

حکومت اسالمی در شرایط عادی، محدودیتی برای مالکیت 

شود، اما تنها به دلیل حفظ حکومت مجبور اشخاص قائل نمی

تأکید بر حفظ نظام اسالمی در این . (6)به این کار شود 

های دینی و حراست رویکرد، به معنای حفظ شریعت و آموزه

از حقوق عامه مردم در راستای خیر و صالح دنیوی و اخروی 

است. بنابراین صیانت از نظام اسالمی با پذیرش تشخیص و 

ی در موضوعات سیاسی، مصلحت از سوی حاکم اسالم

شود. امام خمینی نیز بر همین اقتصادی و اجتماعی میسر می

مبنا، مسأله حفظ نظام جمهوری اسالمی به عنوان نظام 

زند. اسالمی را به حفظ اصل اسالم و حیات مسلمین پیوند می

از نظر ایشان، مسأله حفظ نظام در این دوره با وضعی که در 

هایی که از چپ و راست و گیریمتشود و با سدنیا دیده می
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شود، از اهم دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف وارد می

واجبات شرعی و عقلی است که هیچ چیز بدان مزاحمتی ندارد 

و از جمله اموری است که احتمال خلل در آن از نظر عقلی 

 .(5)منجز است 

در سیاست اسالمی که مورد حمایت فقه امامیه است و در 

 مرحله تأسیس و تداوم نظام اسالمی نیز به عنوان یک اصل

پذیرفته شده است، پیوستگی دین و سیاست و عدم جدایی 

ر، آنان از یکدیگر امری الزم و ضروری است. به عبارتی دیگ

رچگی دین و سیاست و صیانت از نظام اسالمی مستلزم یکپا

ام نظ عدم جدایی آنان از یکدیگر است. بنابراین راه صیانت از

که  است« جدایی دین از سیاست»اسالمی، مقابله با این تفکر 

. (7)به معنای جدایی زندگی اجتماعی از دستورات دینی است 

 در این رویکرد دین حتی به عنوان یک موضوع اجتماعی محل

 بحث است که هیچ یک حق دخالت در دیگری را ندارد و نگاه

   .(7)به زندگی بشری بر مبنای نگاه دنیوی است 

گیری از قوانین کیفری و تعیین صیانت از نظام اسالمی با بهره

مجازات برای فرد مجرم نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

 توضیح اینکه یکی از قواعد بسیار مهم در بدنه فقه، قاعده

که عنوان دیگر آن همان  (8)است « حرمت اختالل نظام»

است. صیانت از نظام اسالمی که حاکم « وجوب حفظ نظام»

عادل در رأس آن نشسته است، امری ضروری است که به 

اشد. بها میمعنای صیانت از احکام اسالمی در همه زمان

مقصود از صیانت در فقه سیاسی شیعه، حمایت و دفاع از هر 

دولت و نظام سیاسی نیست، بلکه ناظر بر حاکم عادل و دولتی 

است که احکام و قواعد شریعت را رعایت نموده و هدف خود را 

دهد. با در نظرداشتن برای برقراری عدالت در جامعه قرار می

هم نیازمند راهکارهای این موارد، صیانت از نظام اسالمی 

گیری از قوانین کیفری و مجازات اقناعی و ترغیبی و بهره

تهدیدکنندگان نظام اسالمی است. بر مبنای قوانین کیفری، 

قاعده حرمت اخالل نظام، اصلی کاربردی و کیفری است. این 

به این معناست که هرچه ، (9)قاعده با استناد به دلیل عقلی 

موجب بروز اختالل در مجموعه نظام شود، حرام خواهد بود و 

باشد. اهمیت قاعده مقابل حفظ و صیانت از نظام نیز واجب می

حفظ نظام در نزد علمای شیعه و فقه امامیه آنقدر باالست که 

ختص به یک حکومت و یا یک نظام خاص توان آن را منمی

ینی ای ـ خُرد یا کالن، دینی یا غیر ددانست، بلکه هر مجموعه

ـ برای خود این حق را قائل است تا با هرچه که موجودیت او 

ای که باشد، از امور اجتماعی و اقتصادی و را ـ در هر حوزه

لی الملسیاسی و یا دیگر اموری که مربوط به مسائل ملی و بین

گونه از مجموعه اندازد مقابله کند تا اینشوند ـ به خطر میمی

ترتیب اسالم و نظام اسالمی نیز به خود صیانت نماید، بدین

نیز  ،(8)مند از این قانون عقلی عنوان یک مجموعه نظام

مستثنی نیست و در راس همه امور ، حفظ و صیانت از نظام را 

 سرلوحه اعمال حکومتی خود قرار داده است. 

عالوه بر موارد فوق، در نزد برخی از علمای شیعه، جهاد یکی 

های عملی حفظ و صیانت از نظام اسالمی است که در از راه

روز جنگ، پیروی از دستورات امام جامعه را واجب و شرایط ب

سازد. از نظر شیخ طوسی، اگر عمل فرد به دشمن ضروری می

ضربه بزند، پاداشی ندارد، اما اگر ضربه هم وارد نسازد، گناهکار 

شود، جز اینکه برای نظام اسالمی تهدیدی داشته محسوب می

رچم امام جائر که در این شرایط، جهاد و دفاع، حتی اگر زیر پ

شیخ طوسی با اهمیت قائل  .(10)شود صورت گیرد، واجب می

شدن به حفظ نظام، حتی همکاری با سلطان جور را به شرط 

اینکه در راستای حفظ نظام اسالمی و دفع تهدیدات از اسالم 

پذیرد. در این صورت، حمایت از حاکم جائز توسط باشد، می

مسلمانان واجب است. دیدگاه شیخ طوسی در زمینه صیانت از 

نیازمند یب است که حتی ممکن است ترتنظام اسالمی بدین

. کسانی که باشداتخاذ قوانین کیفری و اجرای آنان در جامعه 

زدن نظام اجتماعی و جلوگیری از به انحای مختلف باعث برهم

شوند، نیازمند اتخاذ تصمیمات تحقق عدالت در جامعه می

کیفری از سوی حاکم اسالمی در قبال آنان است. به تعبیر 

برقراری  بر سلطان واجب است که آنان ]مخالفان»شیخ طوسی: 

عدالت[ را مجازات نموده تا این مجازات به گوش همه مردم 

راه  .(2)« برسد و دیگران از تکرار این رفتارها پرهیز نمایند

دیگری که برای صیانت از نظام اسالمی مطرح شده است، جواز 

جهاد با طاغیان و شورشگران علیه حکومت اسالمی و حاکم 

عادل است. بنابراین هرکسی بر علیه امام شورش نماید و بیعت 

با حاکم را شکسته و یا با دستورات او مخالفت کند، باغی 
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لیه او به مبارزه و جهاد تواند بر عاست. بر همین مبنا، امام می

نیز ناظر بر افرادی « باغی». در فقه شیعه، اصطالح (2)برخیزد 

کنند است که به دالیل مختلف بر علیه حاکم عادل شورش می

و مجازات خاصی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است که از 

 بحث مقاله حاضر خارج است. 

 وصیانت از نظام اسالمی از نظر فقهای شیعه از طریق جنگ 

ابل پذیرش نیست. آنچه در زمینه حمله به دیگر بالدها ق

صیانت از نظام اسالمی قابل طرح است، حراست از مرزهای 

 سرزمین اسالمی و به تعبیری حفظ بیضه اسالم از خطرات و

تهدیدهاست. حضرت امام خمینی بر این عقیده است که اگر 

 دشمن به شهرهای مسلمانان و یا مرزهای انان حمله کند و

 زمالرد تهدید واقع شود، بر مسلمانان بیضه )اصل( اسالمی مو

 .(10)ای از مال و جانشان دفاع کنند است که با هر وسیله

ت تر نیز از جهاد به عنوان یکی از وسایل مهم برای صیانپیش

ر دهر از نظام اسالمی دفاع شده بود، از جمله اینکه صاحب جوا

 وباره بیان کرده است: هرگاه کفار درصدد باشند، اسالم این 

د دین پیامبر )ص( را به فراموشی بسپارند، اشکالی در جها

لی د ندارد، ولی هدف اصحتی با پیروی از پیشوای ستمگر وجو

کم حا باید قصد دفاع از اسالم باشد، نه اینکه یاری و کمک به

بل . بنابراین آنچه صیانت از نظام اسالمی را قا(11)ظالم 

کند، دفاع از اصل اسالم است، زیرا اسالم دینی توجیه می

سیاسی است و بدون حمایت و صیانت از نظام سیاسی 

 شدن ندارند. اسالمی، احکام اسالمی قابلیت اجرایی

در عرصه داخلی نیز تهدیداتی وجود دارند که مقابله با آنان به 

شود. مقابله با مفسدان صیانت از نظام اسالمی تلقی میمنزله 

و اخاللگران در نظام اسالمی راه دیگری برای صیانت از آن در 

نزد فقهای شیعه است. استناد فقهای شیعه به برخی از آیات و 

هایی را برای این افراد و در راستای روایات است که مجازات

د. خداوند در برخی از انصیانت از نظام اسالمی در نظر گرفته

هایی در نظر گرفته است آیات برای اخاللگران در نظام مجازات

که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و 

فرماید: منع اختالل در آن دارد، از جمله این آیه است که می

وْنَ فی الْأَرِْض إِنَّمَا جََزاؤُْا الَّذِینَ ُیحَارِبُونَ اللَّهَ وََرسُولَهُ وَیَسْعَ»

فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُُهم مِّنْ خِلَافٍ 

أَوْ ُینفَوْاْ مَِن الْأَرِْض ذلَِک لَهُْم خِزْی فی الدُّنْیَا َو لَُهمْ فی االخِرَِة 

 .(1)« عَذَابٌ عَظِیم

رْضِ لْأَاوَیَسْعَوْنَ فِی »از نظر برخی از فقها، آوردن عبارت 

ر شانگبعد از ذکر محاربه با خدا و رسول خدا )ص(، ن« فَساداً

باشد که از جمله وظایف اهمیت برقراری نظم در جامعه می

ز این دولت اسالمی است، نه مطلق محاربه با مسلمانان. بنابرا

نیت ه اممحاربه و افساد، اخالل بآید که مراد از ظاهر آیه برمی

به در رویه، صیانت از نظام اسالمی به نو .(12)عمومی است 

 گردد. بنابراینخود باعث صیانت از امنیت و حقوق عمومی می

ت اس راه مقابله با این تهدیدات و صیانت از نظام اسالمی آن

دوین تمی که قوانینی برای مقابله با آنان و حمایت از نظام اسال

 دا ازن خستیز با بندگا شود. اینکه در این آیه شریفه، محاربه و

به  طریق اخالل به امنیت عمومی، محاربه با خدا معرفی شده،

الناس و حمایت از العاده شرع اسالم به حقدلیل اهتمام فوق

ست امنیت آنان برای داشتن زندگی آرام و همراه با آسایش ا

ترتیب تدوین قوانین و مقررات برای مقابله با بدین، (13)

 کسانی که به انحای مختلف، موجودیت نظام اسالمی و حقوق

دهند، امری الزم و عمومی را مورد تعرض و تعدی قرار می

 حتمی است. 

توان به این مسأله اشاره نمود که باز در عرصه داخلی می

سالمی بر مبنای عدالت و مشاهده عمل حاکم در جامعه ا

ت تجاوزنکردن از حدود شرعی، راه دیگری است که برای صیان

ن از نظام اسالمی در نظر گرفته شده است. شیخ مفید در ای

کند و بر باره به صفت عمل بر مبنای حدود شرعی اشاره می

لم این عقیده است که حتی اقامه حدود بر فقیهی که حاکم ظا

ب نصومیا برای حکمرانی گروهی از مردم  او را برای این کار و

 کرده است، از جمله واجبات عینی است. هرگاه او درخواست

 تا کمک نمود، بر برادر مؤمنش واجب است که او را یاری دهد

 هنگامی که نسبت به یکی از حدود الهی تجاوز نکرده باشد

(14). 

 

 . صیانت از نظام اسالمی در نزد اهل سنت6-5

نظام سیاسی اهل سنت به دلیل عدم پذیرش معصومیت 

امامان و همچنین تکیه بر سنت خلفای راشدین، مسیر 
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متفاوتی برای صیانت از نظام سیاسی اسالمی در پیش گرفته 

 ،(15)گرایی سیاسی دارد است که سازگاری بیشتری با واقع

ترتیب فقه سیاسی اهل سنت، بیش از هر چیز مبتنی بر بدین

زور و اقتدار است و به تعبیری برای صیانت از نظام اسالمی، 

گیرد. این موضوع که فقه گرایی سیاسی را در پیش میواقع

نوعی اقتدارگرایی است، مورد سیاسی اهل سنت مبتنی بر 

توجه برخی نواندیشان عرب که از قضا منتقد فقه اهل سنت 

هستند، قرار گرفته است. عابدالجابری بر این عقیده است که 

شویم می در فقه سیاسی اهل سنت با یک اصل اساسی رو به رو

و آن هم این است که هر کس از زور و اقتدار بیشتری 

این مسأله با . (16)تر است از وی واجب برخوردار باشد، اطاعت

قابل شده آن، بررسی فقه سیاسی اهل سنت و علمای شناخته

بر  مشاهده است. اهل سنت، با گسترش اندیشه اقتدارگرایانه،

های کنند و تودهان و استیالیى قدرت تأکید میحضور عری

داشت و پرسش از حاکمان مردمی را به اطاعت بدون چشم

کند. استناد به روایتی از رسول گرامی اسالم )ص( که وادار می

از ابوهریره نقل شده است، خبر از آمدن حاکمان نیک و فاجر 

یفه دهد که اطاعت از آنان، وظدر تاریخ و آینده اسالم مى

در « نیک و فاجر»پیوند حاکم . (17)شرعی مسلمانان است 

نزد اهل سنت به معنای پذیرش اقتدار مطلق حاکم و پذیرش 

آن از سوی مردم است، همچنانکه اعمال فاجر حاکم نیز به 

 شوند. میمثابه نیک و خیر انگاشته 

صیانت از نظام اسالمی در نزد علمای اهل سنت، پیوند 

ای با زور و تغلب دارد، زیرا بر این هستند که راهکار گسترده

مقابله با تهدیدات و صیانت از نظام اسالمی، برداشتن موانعی 

گیرد. است که به نحو ممکن جلوی اقتدار مطلق حاکم را می

مذهب حنبلى نیز چنین  بر این اساس، احمد بن حنبل ئیس

نظرى داشت. از نظر وی، کسی که با شمشیر غلبه کرد و 

خلیفه شد، بر احدی از مؤمنان جایز نیست که او را امام خود 

صیانت از نظام اسالمی در این دیدگاه، تنها از راه . (18)نداند 

می است که حتی با زور و تغلب، اطاعت و سرسپردگی از حاک

قدرت را به دست گرفته است. وى در پاسخ به سؤالی در این 

کسى که به هر جهت از جمله رضایت و »باره چنین بیان کرد: 

یا غلبه به عنوان امام مسلمانان انتخاب شد و به خالفت او اقرار 

اند، عصیان کنند، عملش شبیه کرده و گرد او جمع شده

مسلمانان و مخالفت با رسول گرامی اسالم  شکستن عصای

)ص( است. چنین شخصی اگر در این حالت بمیرد به مرگ 

جاهلی مرده است. جنگ و خروج علیه سلطان براى فردی از 

مسلمانان جایز نیست و اگر کسى اقدام به چنین عملی نماید، 

عملش بدعت محسوب شده که به مثابه این است که بر غیر 

لمانى قدم برداشته است. سرسپردن و سنت و طریق مس

اطاعت از ائمه و امیر مؤمنان، برای فاجر، ضروری است. 

همچنین اطاعت از کسى که از طریق گردآمدن و پذیرش 

مردم و یا از طریق زور و غلبه خالفت را به دست گرفته و 

 .(19)« شود، واجب و ضروری استامیرالمؤمنین خوانده مى

ل اه راه دیگری که برای صیانت از نظام اسالمی در نزد علمای

شوکت است شود، اعطای اختیار به حاکم ذیسنت دیده می

ت. که بیش از پیش در آرای غزالی مورد توجه قرار گرفته اس

 دارد که اکنون، زمانه سالطینر این باره اظهار میغزالی د

شوکت است و مقصود از اختیار و انتخاب حاکم قدرت و ذیذی

 یعتبدر متون اسالمی و سایر منابع، نه انتخاب سلطان، بلکه 

شوکت است. به عقیده غزالی، اصرار بر با شخص سلطان ذی

ین بودن سالطشروط حاکم اسالمی ]عدالت[، در عصر حاکم

شدن مصالح زورمدار باعث ابطال والیت و در نتیجه زائل

 شود. به این دلیلسیاسی، از جمله نظم در جامعه اسالمی می

چرخد و که در شرایط فعلی، والیت بر مدار شوکت و غلبه می

بایست با وی هر کس که صاحب قدرت و شوکت است، می

. (20)بیعت شود. در این شرایط، والیت وی مشروع است 

ه ه ببنابراین در نزد علمای اهل سنت، اگر شرایط واقعی جامع

ه نحوی باشد که نیازمند جلوگیری از هرج و مرج و دفع فتن

ی قعه عملکرد وادشمن باشد، صیانت از نظام اسالمی با توجه ب

 پذیر است.مندی از قوه قهریه امکانحاکم، یعنی بهره

عالوه بر این، برخی دیگر از علمای اهل سنت، از جمله 

نمودن نظام اسالمی به حاکمیت ابوالحسن اشعری، با متصل

بخشند، اما با این تفاوت خداوندی، صبغه الهی به حکومت می

صیانت از نظام های عقلی برای نظارت و که حتی مالک

های مردم از پذیرند و تنها به اطاعت تودهاسالمی را نمی

باره معتقد دهند. ابوالحسن اشعری در این حاکمان حکم می
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است که اقتدارگرایی برای حفظ نظام واجب است و هرگونه 

شورش مسلحانه بر علیه حاکم مسلمین قابل پذیرش نیست 

این حکم در حقیقت ناشی از نگرشی است که میان . (21)

بیند که حاکم بر فراز آن حاکم و توده مردم، دیواری بلند می

بایست از حریم خلیفه به هر شیوه ممکن نشسته است و می

شود که خداوند حق دفاع شود. در این نگرش استدالل می

دیگران قرار دهد و از دارد که برخى آدمیان را تحت سلطه 

خواهد، مالمت و خود میها، تنها برخى را که میان انسان

کند. بنابراین بر اساس جبر باید گفت که هرگز سرزنش می

درباره عدل و ظلم و یا صحت و سقم رفتار سیاسى حاکمان 

تواند از منظر عقلی، داوری کرد. به این دلیل که نمی

ذات فعل آنان، بلکه در اراده و مشروعیت اَعمال حاکمان، نه در 

هاى حسن و قبح انسانى قدرت خداوندی نهفته است و مالک

این رویکرد در عرصه سیاست و . (22)باشد قابل ارزیابی نمی

داری، مالک عقلی برای حسن و قبح اعمال حاکمان را حکومت

قبول ندارد و یگانه راه برای صیانت از نظام اسالمی را پذیرش 

های چون و چرای رفتار سیاسی حاکمان از سوی تودهبی

داند. وی به رغم آزادى محدودى که به اراده یمردمی م

دهد، بیشتر به نظریه جبر در افعال سیاسى ها نسبت مىانسان

معتقد است. اراده و مشیت الهى را، بدون هیچ قید و شرط آن 

ترتیب اشعری نیز در زندگى سیاسى، مطلق دانسته است، بدین

دن نظری همسو با سایر علمای اهل سنت دارد و با پیوندز

، راه صیانت از «تغلب و زور»خصوصیات خلیفه مسلمین با 

داند. به عقیده نظام اسالمی را از دو جهت قابل توجیه می

اشعری، در جامعه اسالمی هیچ سیاستی نباید وجود داشته 

باشد، مگر اینکه با شریعت موافق و سازگار باشد. مجریان 

ت در سیاست نیز کسانی هستند که به دنبال اجرای شریع

داشتن و دوستی نهادن و بزرگجامعه هستند و ما را به ارج

جویی کند، فرمان ایشان و بیزاری از هر که از ایشان عیب

 .(21)اند، خداوند از همگی آنان خشنود باشد داده

، تلقی شوددیدگاه غالب دیگری که در همین زمینه دیده می

است. در این « اهللظل»صیانت از حاکم اسالمی به مثابه 

گیرد. رویکرد، خلیفه نیز قدرت خود را مستقیماً از خداوند می

این همان موضوعی است که در زمینه صیانت از نظام اسالمی 

در نزد علمای اهل سنت رواج دارد و حتی هستی نظام 

د. در این دیدگاه، اسالمی را با هستی حاکم اسالمی پیوند زدن

اهلل است و حتی در دوره خلفای عباسی، منصور، خلیفه ظل

کردند که وی نماینده خدا گونه حمایت میخلیفه دوم را این

در روی زمین است. این دیدگاه پس از قرن پنجم قمری 

تشدید شد و در اکثر تألیفات علمای این دوره، ملوک و 

به تأییدات الهی  سالطین با اوصاف فوق بشری و مستظهر

ماوردی یکی از مشهورترین اندیشمندان  .(23)اند توصیف شده

که برای صیانت از نظام سیاسی اهل سنت بر این باور است 

ای هستیم. بنابراین د سازوکارهای مقتدرانهخالفت نیازمن

سازوکار صیانت از نظام، گسترش اقتدار حاکم و اطاعت از وی 

است. به تعبیر ماوردی، انقیاد، اطاعت و امتثال امر و نهی بدون 

ترتیب در نظام سیاسی اهل بدین ،(17)گونه اعتراض هیچ

سنت، راهکار غالبی که برای صیانت از نظام اسالمی مطرح 

شده است، اقتدارگرایی حاکم و افزایش روحیه تغلب است، زیرا 

یکی از اهداف اساسی نظام سیاسی در نزد اهل سنت، ضرورت 

ها و تنازعات و همچنین ضرورت منع تظالم، فصل خصومت

 .(17)از تشتت است  دفع هرج و مرج و جلوگیری

 هایراهکار دیگری که برای صیانت از نظام اسالمی در نزد فق

ن اهل سنت مطرح شده است، دفاع از منافع عمومی و پیوندزد

سیاست شرعی با مصلحت عموم است. در این صورت، 

آورد. راهم میت، ابزاری برای دفاع از آن را فشدن حکومقدسی

فع نمصلحتی باشد که چنانچه غزالی نیز بر این باور است که 

آن به همه مسلمانان برسد، نه فقط منافع شخصی خاص یا 

ه این مصلحت بیش از هم .(24)عده مخصوصی را تأمین کند 

ناظر بر ضرورت دفاع از حکومت است که حافظ جان، مال، 

شده در این نفس و عقل انسان است. بنابراین راهکار ارائه

زمینه، توجیه حفظ مصالح جامعه توسط حکومت است که 

نت نیازمند حمایت از آن هستیم. مدافعان نظام سیاسی اهل س

ن آ طلقبر این باور هستند که تغلب و اقتدار حاکم و پذیرش م

 از سوی مردم تضمینی برای صیانت از نظام اسالمی است.
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 گیری. نتیجه6

 بررسی اندیشه سیاسی فقهای اهل سنت )مذاهب چهارگانه( و

 دهنده آن است که دوفقه امامیه )شیعه دوازده امامی( نشان

گروه درباره ضرورت تشکیل حکومت و تداوم آن اتفاق نظر 

 جرااتشکیل حکومت و بدون دستگاه  دارند. از نظر آنان، بدون

جرای های افراد را از طریق او اداره که همه جریانات و فعالیت

آید یماحکام، تحت نظام عادالنه در آورد، هرج و مرج به وجود 

 آید. پس برایو فساد اجتماعی و اعتقادی و اخالقی پدید می

ر ااینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچ

ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام فساد نشود، چاره

 یابد.بخشیدن به همه اموری که در بالد اسالمی جریان می

سی اندیشه سیاسی فقه امامیه بر محوریت صیانت از نظام سیا

 از طریق قواعد فقهی از جمله حرمت اختالل نظام، مصلحت،

با  رعایت اخالق بر مصالح فردی، جهاد و همچنین مقابله

 تهدیدات داخلی از جمله مبارزه با مفسدین بنا شده است.

استدالل فقهای شیعه بر این است که تداوم نظام سیاسی، 

ترین راه برای اجرای احکام اسالمی و ترین و اصلیمهم

ه کردن آنان است. بنابراین فقدان نظام سیاسی به منزلپیاده

ه سیاسی شیع تعطیلی احکام اسالم است. با این حال، اندیشه

ل خالابا تأکید بر عدالت و رعایت اخالق، مصلحت و قاعده نفی 

 شاننظام را برای دستیابی عموم مردم به حقوق مادی و معنوی

ن در نظر گرفته است و به دنبال سعادت دنیوی و اخروی آنا

 رایاست، ضمن اینکه در مقوله صیانت از نظام اسالمی جایی ب

یاست وجود ندارد. شدن دین از سهای سکوالر و جدااندیشه

بنابراین در صورتی که میان مصلحت نظام اسالمی و سایر 

مصالح تزاحم باشد، هرچند که هیچ یک از عناوین ثانویه 

موجود نباشد، طبق قاعده اهم بر مهم، مصلحت نظام مقدم 

 گردد.شده و حکم دیگر موقتاً تعطیل می

تدارگرایی، پذیرش اما اندیشه سیاسی اهل سنت بر محوریت اق

سلطنت و تغلب از سوی حاکم مقتدر و حتی جدایی دین از 

معنا که در سیاست بنا شده است. جدایی دین از سیاست بدین

صورت وجود حاکم مقتدر، معیارهای دینی به عنوان اصول 

صیانت از نظام مطرح نیست. عالوه بر این، علمای اهل سنت 

از نظام اسالمی به  بر این باور هستند که حفظ و صیانت

معنای سرزمینی و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی 

افراد در جامعه اسالمی است که وظیفه اصلی آنان، پیروی از 

دستورات حاکم مقتدر است و رعایت اصول و احکام دینی 

معیاری برای سنجش رفتارهای حاکمان نیست، هرچند دامنه 

 تراهل سنت، بسیار گسترده اقتدارگرایی حاکمان در فقه سیاسی

از فقهای شیعه است، اما تأکید بر برقراری نظم و امنیت باعث 

شود تا بقای حکومت اسالمی در نزد اهل سنت، وجهی می

 اقتدارگرایانه به خود بگیرد.

 

 . تقدیر و تشکر7

در اینجا الزم است از کسانی که در مراحل مختلف نگارش 

و  مقاله و اصالح آن مشارکتمقاله از جمله تدوین و نگارش 

 همکاری داشتند، تشکر نمایم. 

 

 . سهم نویسندگان8

ر دنویسندگان مقاله به صورت برابر و با همکاری و مشارکت 

 اند. گردآوری و تدوین مقاله حاضر نقش داشته

 

 . تضاد منافع9

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: The formation of a political system in Islam is one of 

the basic ways to implement religious rules and regulations. However, the 

preservation of the political system is also an important step in this direction, 

which is pursued in various ways by the five religions of Islam. Due to the 

position of protection of the Islamic system, the present article seeks to 

discuss how to protect the Islamic system in the eyes of the Fifth religions. 

Materials and Methods: The method used in the present study is 

comparative, descriptive and analytical and the collection of articles is done 

by library and documentary methods. 

Results: In the political system considered by Imami jurisprudence, the basic 

principles in protecting the system are followed through jurisprudential rules, 

i.e. the sanctity of disrupting the system, the rule of expediency, denying the 

separation of religion from politics, observing moral principles, government 

rules and the basis of justice, but in the four Sunni jurisprudences, the 

protection of the political system revolves around coercion and domination 

and giving authority to the ruling person to govern society. 
 

Ethical considerations: In writing this article, ethical principles such as 

fidelity in the use of resources, the use of original and scientific resources, as 

well as accuracy in the use of documentary material have been observed. 
 

Conclusion: The protection of the political system in Shiite jurisprudence is 

based on the observance of justice, the establishment of religious rule, 

legitimate jihad, the necessity of maintaining order and also the interest of 

the general public. But Sunni jurisprudence reinforces non-patriarchal 

tendencies and seeks to empower the ruler and shape rigid relationships for 

protection, rather than based on the rights of the masses, their well-being, 

and the implementation of sharia law. It is from the political system. 
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