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 چکيده

جاسوسی مفهومی در فقه و حقوق موضوعه است که به فعالیت کسی که به گردآوری 

اطالعات به نفع دشمن بپردازد اطالق می شود. البته جاسوس اختصاص به این مورد 

در مواردی همچون اسرار خصوصی افراد و جاسوسی حکومت از عمّال خود ندارد و 

کاربرد دارد. برای مفهوم جاسوس تعابیری همچون عین، سمّاع به کار گرفته می شود. 

در اخبار منقوله از سیره پیامبر موارد متعددی دیده می شود که حاکی از این است 

لبته اصل اولی در جاسوسی بر حرمت که مسلمانان بر علیه کفار جاسوسی می کردند. ا

است به دلیل آیات قرآن، روایات، اجماع، سیره عقالء و دلیل عقلی، ولی از این اصل 

اولی مواردی خارج شده است مثل جاسوسی از دشمن، جاسوسی حکومت از عمّال 

خود در این تحقیق ادله مشروعیت مصادیق جاسوسی را درابتدا می آوریم و در ادامه 

ای مشروعیت جاسوسی  را می آوریم، مالکهایی همچون، حفظ نظام، تقدیم مالکه

 اهم، حکومت قاعده ال ضرر بر حرمت جاسوسی و...

 .جاسوسی، عین، سمّاع، حفظ نظام، تقدیم اهم :يديکل اژگانو
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 2 زینب السادات قره سيد روميانی،  1 یحيی ميرعلی

 حقوق جزا و جرم شناسیدکترای فقه و  1
 دانشجوی ارشد فقه و حقوق خصوصی 2
 

 :نام نویسنده مسئول

 یحيی ميرعلی

 

 بررسی جاسوسی از منظر فقه اماميه
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 مقدمه
شده است. با توجه به اینکه دین اسالم در پی  در طول تاریخ تجسس و جاسوسی به واسطه پادشاهان ستمگر و انبیای الهی انجام می

تامین امنیت در تمام زمینه های زندگی مردم است، و از طرفی جاسوسی در امور مردم باعث هتک حرمت و حیثیت دیگران می شود در حالی 

 لیت؟ )چنان چه اسالم در برخیکه آبروی مسلمان نزد خدا بسیار عزیرتر است باید برسی کرد که اصل اولی در جاسوسی بر حرمت است یا ح

موارد امر تفتیش را حرام و در برخی موارد تجویز کرده است(. جرم جاسوسی از جمله جرایمی است که در طبقه جرایم علیه امنیت داخلی و 

رمی شود. با توجه خارجی قرار می گیرد، زیرا امنیت و تمامیت اراضی کشور را به خطر می اندازد و موجب فاش شدن اسرار و اطالعات کشو

به اینکه پس از مدتهای زیادی حکومتی شیعی تشکیل شده است. تشخیص ضوابط، قلمرو حرمت جاسوسی و مصادیق جواز آن ضروری به 

نظر می رسد؛ زیرا عدم تشخیص موارد باعث ظلم به افراد حکومت می شود. فقهای امامیه در مورد جاسوسی، حیطه حرمت آن بحث نکرده 

ی که بحث از این مسائل با توجه به اینکه جزء مسائل مستحدثه است ضروری است. در این تحقیق پس از تعریف جاسوسی، قاعده اند در حال

اولیه در جاسوسی را با توجه به ادله ی آن مورد کنکاش قرار می دهیم، در ادامه مصادیق مشروع  جاسوسی را می آوریم و در نهایت قوانین 

 برخی موارد جاسوسی از اصل اولی حرمت خارج شود را تبیین می کنیم.عامی که باعث می شود 

 

 جاسوسی  

  معناي لغوي جاسوس و الفاظ مشابه
بر  -شناخت چیزی با دریافت نامحسوس و ظریف است. جاسوس« جسّ»آورده است: « جسّ»ابن فارس در مقائیس اللغه در معنای 

خبری را که بخواهد به آرامی و بی سر وصدا به چنگ می آورد. )ابن فارس، احمد بن ذکریا نیز از همین ریشه است؛ زیرا او هر  -وزن فاعول

(. ابن منظور در لسان العرب می نویسد: 111، ص1ق(، معجم مقائیس اللغه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ج1141)

جو و کند و کاش نمودم. تجسس به معنای تفتیش کردن از باطن کارهاست لحیانی می گوید: از فالنی تجسس نمودم، یعنی بحث، جست و »

 (.282، ص2ق(،  لسان العرب، بیروت: دارالفکر، ج1111)ابن منظور، محمد بن مکرم)«. و غالبا در امور شر استعمال می شود

 انگیزه ی شر در میان باشد.« جاسوسی»به نظر می رسد در معنای 

جاسوسی استعمال شده است واژه عین است. در کتب فقهی واژه عین و جاسوس به یک معنا استعمال  یکی از الفاظی که در معنای

آمده است: )همانا جاسوس عین و چشم نامیده شده است، زیرا عمل جاسوس با « فتح الباری فی شرح صحیح البخاری»شده است. در کتاب 

است مثل اینکه تمام بدن جاسوس، چشم می شود( )عسقالنی، ابوالفضل شهاب چشمش انجام می گیرد یا به دلیل اهمیت نگاه کردن و رویت 

 (.126، ص6الدین احمد )بی تا(، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج

ه استاز سمع، یعنی یکی دیگر از الفاظی که در معنای جاسوس استعمال می شود، سمّاع است. سمّاعون : جمع سمّاع، صیغه مبالغ

(، تبیین الغات لتبیان اآلیات یا فرهنگ لغت قرآن، تهران: 1266بسیار گوش گیر و گوش فرادهنده، جاسوسان و خبر جویان )قریب، محمد )

 (.562، ص5انتشارات بنیاد،ج

 

 معناي اصطالحی
ت به خاطر بداهت آن باشد. برخی از فقها در لسان فقها تعریف خاصی برای تجسس و جاسوسی وجود ندارد که عدم تعریف ممکن اس 

در مورد مساله تجسس در شریعت اسالمی تعریفی و معنای شرعی یا متشرعی خاص وجود ندارد. )مشکینی، میرزا علی » می فرمایند: 

 (128(، مصطلحات الفقه، قم: الهادی، ص1286اکبر)

حث مستقلی پیرامون تجسس و جاسوسی را مطرح نکرده اند، شاید خداوند در قران مسلمانان را از تجسس نهی کرده اند، اما فقها ب

 دلیل عدم طرح آن روشن این لفظ به عرف بودن مفهوم تجسس یا به خاطر اینکه این لفظ به عرف احاله داده می شود.

 

 تعرف قانونی
ز گردآوری اطالعات و اسناد مخفیانه قانونگذار مفهوم جاسوسی را تبیین نکرده است، اگر چه برخی ازحقوقدانان جاسوسی را عبارت ا

و طبقه بندی شده، راجع به امور نظامی و عملیات آفندی و پدافندی یا کسب اطالعات ازاوضاع و احوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد 

جزای اختصاصی، تهران: (، حقوق 1251محمد صالح )1251دادن آنها به دولت خارجی در مقابل پول یا هر نوع پاداش و اجرت است. )ولیدی، 

 (.552، 2انتشارات امیر کبیر ج
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جاسوس به شخصی گفته می شود که در تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم در »برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند: 

 (.216، ص1گاه تهران، ج(،حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات دانش1281)گلدوزیان، ایرج )« صدد تحصیل اطالعات یا اشیائی باشد

با این بیان مشخص شد که کلمه جاسوس و تجسس در فقه،اعم از معنایی است که در حقوق به کارمی رود، زیرا در حقوق به معنای 

خیانت به کشور به کار می رود. حال باید دید اصل اولی در جاسوسی چیست؟ آیا حرمت است یا حلیت، بر فرض حرمت مستثنیات تخصیصا 

 ند یا تخصّصا.خارج

 

 اصل اوّلی در جاسوسی
در این قسمت دنبال پاسخ به این مساله هستیم که ادله ای که دال بر حرمت تجسس هستند از ابتدا موارد مستثنا را در بر نمی گیرد 

م ادله حرمت تجسس یا ادله اطالق دارد و خروج برخی موارد از باب تخصیص است. ثمره این بحث در این جا ظاهر می شود اگر قائل شدی

مطلق است و همه موارد را شامل می شود، در موردی که بین عنوان تجسس با عناوین مختلف تنافی صورت گیرد باید طبق قواعد باب تزاحم 

 عمل کرد و اهم را مقدم نمود، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به اغراض فاسد بدانیم در مواردی که اغراض صحیح باشد تخصصا از

 موضوع تجسس و جاسوسی حرام خارج خواهد بود.

 

 الف( مقتضاي ادله عقلی
جاسوسی از حریم دیگران، به حکم عقل از مصادیق ظلم است، بر این اساس عقل حکم به حرمت جاسوسی می کند. البته قدر متیقن 

خیر باشد شمول حرمت مشکوک است و  از حکم عقل صدق عنوان ظلم در مواردی از تجسس است که غرض سوء باشد و در جایی که غرض

فقها فرموده اند در دلیل عقلی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن از حرمت جاسوسی جایی است که غرض سوء در میان باشد و 

می داند و آن تجسس با اهداف خیر از مدلول دلیل عقل خارج است. البته دلیل عقلی دیگری داریم که جاسوسی را به صورت مطلق حرام 

 اصل عدم والیت

احدی بر دیگران است. به این معنی که انسانها طبیعتاً توسط خداوند آزاد آفریده شده اند. و به حسب خلقت و فطرت مسلط بر نفس 

ق(، 1141ی، )خود می باشند. و تصرف در شوون و اموال آنها ظلم و تعدی به حریم آنهاست و لذا جایز نمی باشد )منتظری نجف آبادی،حسینعل

(. طبق این دلیل عقلی وجود سلطه حتی با غرض خیر نیازمند دلیل است. بنابراین 21، ص1دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه، ج

 تجسس حتی با قصد خیر هم جایز نیست.

ی برای حفظ نظام است، عقل دلیل عقلی سومی که مطرح می کنند این است که، حرمت و عدم جاسوسی از حریم دیگران مقدمه ا

حکم به وجوب این مقدمه می کند. ذکر این نکته الزم است که این حرف در صورتی درست است که مبنای ما این باشد که مقدمه واجب، 

 عقالً واجب است، و بر اساس تالزم وجوب شرعی را هم استفاده می کنیم.

به نظام حرام است، جواز جاسوسی مقدمه ی از بین رفتن نظم می شود و دلیل عقلی دیگری که مطرح می کنند این است که اخالل 

 مقدمه حرام عقال حرام است و بر اساس مبنای مشهور شرعاً نیز حرام خواهد بود.

 با این توضیحات روشن شد که اصل اوّلی در جاسوسی حرمت به نحو مطلق است.

 

 ب(آیات
ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید، تا اجازه بگیرید و بر اهل ای کسانی که »خداوند در سوره نور می فرماید: 

 آن خانه سالم کنید، این برای شما بهتر است شاید که متذکر شوید* و اگر کسی را در آنجا نیافتید، داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده

 (.21-28)نور/«. شما بهتر است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه استشود و اگر گفته شد، باز گردید، باز گردید که برای 

این دو آیه تصریح به حرمت و ممنوعیت تجسس از حریم افراد ندارد، اما در آنها از برخی از لوازم جاسوسی مثل دخول به خانه ی 

ا توجه به حرمت دخول در منازل دیگران بدون اذن آنها  دیگران بدون استیذان صاحبان آنه نهی شده است و نهی ظهور در حرمت دارد، پس ب

 به طریق اولی می توان حکم به حرمت تجسس از منازل، عیوب و اعمال دیگران کرد. البته در این آیه نهی از ورود به منازل دیگران مغیی به

 . البته آیات دیگری نیز وجود دارد که به جهتغرض خیر و یا شر نمی باشد، ونهی مطلق است، بنابراین جاسوسی و تجسس مطلقا جایز نیست

سوره نساء. خالصه اینکه آنچه از آیات  11سوره حجرات، آیه 12سوره نورآیه  11سوره بقره، آیه  181اختصار فقط به آنها اشاره می کنیم: آیه 

 استفاده می شود حرمت جاسوسی  به طور مطلق است و خروج هر مصداقی نیازمند دلیل خاص است.
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 ج( روایات

 برخی از روایات را که دال بر حرمت تجسس و جاسوسی است را می آوریم:

پیامبر اسالم از اینکه کسی به دنبال حصول اطالع از خانه ی همسایه خود باشد، نهی فرمود. و فرمود هر کس عمداً به زشتی ها » -1

او را در جرگه ی منافقین که دائماً دنبال زشتی های مردم هستند داخل  و عورت برادر مسلمان خود یا غیر از اهل و عیال خود بنگرد، خداوند

ابویه، )ابن ب«. می کند. و او را از دنیا خارج نمی کند، تا اینکه او را خوار و رسوا گرداند، مگر اینکه توبه نماید و از ایشان طلب استغفار نماید

 (12، ص1تشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جق(، من ال یحضره الفقیه، قم، دفتر ان1112محمد بن علی )

 در این حدیث پیامبر تطلّع از منازل غیر را نهی فرموده اند و نهی ظهور در حرمت دارد.

 )محدث «چیزهایی را که از شما پنهان است زیاد تفتیش نکنید تا عیب جویی نسبت به شما زیاد نگردد...»حضرت علی فرمودند:  -2

 (188، ص11ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسه آل البیت علیهم السالم، ج1148نوری، میرزا حسین 

 در این حدیث حضرت نهی فرمودند از آنچه که از دیدگان انسان نهان است. و نهی ظهور در حرمت دارد.

را دائماً عوض کند ب( بدون بیان علت، با کسی قطع رابطه و جهالت در سه چیز است: الف( برادر خود »امام صادق فرمودند:  -2

)مجلسی، محمد باقر )بی تا(، بحار االنوار، تهران: دار الکتب « دوستی نماید ج( تجسس از چیزی که مورد احتیاج و غرض عقالیی او نیست

 (.224، ص18االسالمیه، ج

ومن خود را بر بهترین وجه حمل کن تا اینکه اتفاقی بیافتد و تو را از آن امر)اعمال، اقوال و...( برادر م»حضرت علی می فرمایند:  -1

اخذ منصرف نماید، و در حالی که برای کالم برادر مومنت محمل نیکو وجود دارد، نسبت به کالمی که از دهان او خارج می گردد سوء ظن 

 (.262ف ص2ب االسالمیه، جق(، الکافی، تهران: دار الکت1141)کلینی، محمد بن یعقوب )« نداشته باش

 از مجموع روایات حرمت تجسس به طور مطلق قابل استفاده است چه مغیی به اغراض سوء و چه مغیی به اغراض خیر باشد.

 

 د( سيره ي متشرعه 
 در مورد مساله حرمت تجسس اتفاق عملی اصحاب پیامبر )ص( و ائمه )ع( وجود دارد و تحریم تجسس در اندیشه ی اصحاب رسول

شبی در مدینه با عمر بن خطاب »اکرم امری مسلم بوده و شکی در آن وجود نداشته است. به عنوان مثال: عبد الحمان بن عوف می گوید: 

برای حفاظت از شهر گردش می کردیم به خانه ای رسیدیم که چراغش روشن و درش بسته بود ولی صدای بلندی از خانه به گوش می رسید. 

 «ال تجسّسوا»ی ربیعه بن امیه است و اینها شراب خورده اند و االن هم می خورند، گفتم: ما خالف کردیم خداوند فرموده عمر گفت این خانه 

ق(، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، بیروت: 1121)سیوطی، جالل الدین )« و ما تجسس کردیمف عمر برگشت و آنه را به حال خود واگذاشت

 .(12، ص6دار المعرفه، ج

البته این سیره را نمی توان به عنوان دلیل مستقل به حساب آورد، زیرا سیره در صورتی حجت است که مستند به آیا ت و روایات 

 نباشد.

 

 ه( بناي عقالء
بنای عقالی عالم بر این است که در حیطه شخصی دیگران دخالت نمی کنند، و به ظاهر حال انها اکتفا می کنند، زیرا جاسوسی از 

 یم دیگران آثار زیانباری را به همراه دارد، و این سیره از طرف شارع امضا شده است و این سیره مطلق است )مغیی به غایت خاصی نیست(.حر

 و( اجماع فقها، مسلمین و بداهت دین

ب جواهر قائل به فقهای امامیه بر حرمت تجسس اجماع دارند، البته این اجماع مدرکی است و فاقد اعتبار است. برخی مانند صاح

ق(، 1141اجماع مسلمین بر حرمت تجسس شده اند و مساله حرمت تجسس را از بدیهیات دین می دانند. )صاحب الجواهر، محمد بن حسن )

 (.218، ص12جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج

در فرض شک باید به قدر متیقن آن تمسک نمود، یعنی حرمت تجسّسس مغیی به البته با توجه به اینکه اجماع دلیل لبّی است و 

 مقاصد شر است.

با توجه به مطالبی که بیان شد به این نتیجه می رسیم که اصل اولی در جاسوسی بر حرمت است، ولی در برخی موارد همین جاسوسی 

 کنیم و در ادامه دلیل استثنا را بیان می کنیم. مشروع دانسته شده است. در ابتدا برخی از این موارد را اشاره می
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 مصادیق جاسوسی مشروع
بیان شد که اصل اولی در جاسوسی بر حرمت است، اما در فعالیتهای اطالعاتی همین جاسوسی به خاطر دالیلی مشروع دانسته می 

 شود. در این قسمت برخی از موارد مشروع را بیان می کنیم.

 جاسوسی حکومت اسالمی از افراد جامعه اسالمی -1

یکی از حکمت های شریعت اسالم، برپایی قسط و عدل است، بر این اساس حاکم اسالمی باید در مسیر ایجاد حکومت عادالنه از 

ای این هدف قرار دهد. به احوال رعیّت و افراد تحت والیت خود آگاه باشد. حتی اگر خود قاصر از سرکشی از احوال آنها است، وسائطی را بر

عبارت دیگر حفظ نظام واجب است، و عدم رسیدگی به آحاد جامعه اسالمی باعث اختالل در نظام اسالمی می گردد و در این موقع حاکم باید 

 به تجسس از احوال افراد تحت سلطه خود بپردازد، تا اختالل نظام به وجود 

می حاکم اسالمی باید افراد خیرخواه و خدمتگذار برای مناصب حکومتی انتخاب جاسوسی جهت انتخاب کارگزاران حکومت اسال -2

نیاید.کند. این مساله از مدرکات عقل است و بنای عقال بر این است که کسی که در حکومت می خواهد مورد استخدام واقع شود باید عالوه 

احراز این صفات از لوازم تجسس است. در دستورات معصومین این امر  بر شرایط عامه، شرایط دیگری همچون عدالت و امانت را داشته باشد و

فَاسْتَعْمِلْهُمُ ]اخْتِیَاراً[  أُمُورِ عُمَّالِکَ ثُمَّ انْظُرْ فِی»دیده می شود. به عنوان مثال حضرت علی )ع( به مالک اشتر در انتخاب کارمندان فرمودند: 

در وضع کارمندانی که استخدام می کنی دقت کن، حتما استخدام ...« ) وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِیَانَة  اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً

 تو روی انتخاب و گزینش صحیح باشد، نه از روی رفاقت و دوستی، زیرا رفیق بازی و ظلم مجموعه ای از انواع ظلم )به مردم( و خیانت به

(. فعل استعمل امر است و ظهور در وجوب 125ق(، فیض االسالم، قم: هجرت، چاپ اول، ص1111خداست( )شریف الرضی، محمد بن حسین )

 دقت و امتحان دارد و امر به امتحان جز از راه تجسس و جاسوسی ممکن نیست.

 ن صفات بدون تجسس ممکن نیست.همچنین در مورد انتخاب قضات و منشیان صفاتی را بیان نموده اند که احراز ای

 جاسوسی از عمّال در مناصب حکومتی -2

کسی که به عنوان کارگذار دولت اسالمی گماشته می شود باید اعمال او از طریق جاسوسان حاکم مورد رصد قرار بگیرد، تا کاری که 

 مورد اختالل در نظام است را انجام ندهند. دلیل این حکم عقل و نقل است

، سیره امام علی )ع( است که در موارد مختلف کارگزاران خود را توبیخ و اعمال آنها را تقبیح می کردند، این اهتمام نشام دلیل نقلی

دهنده ی اهمیت نظارت بر کارگزاران است و همچنین داللت می کند که حضرت اخبار را از طریق این عیون دریافت می کردند تا مبادا به 

م به لزوم حفظ نظام می کند و اختالل در نظام را مورد تقبیح قرار داده، به تبع حکم عقل، عقالی عالم هر کجا کسی ظلم شود. عقل هم حک

 احتمال بر هم خوردن نظام را بدهند، جاسوسانی را قرار می دهند که یکی از این موارد آگاهی از اعمال کارگزاران است.

 

 جاسوسی از دشمن
منان بسیاری دارد بر حاکم واجب است تا تحرکات دشمن را زیر نظر داشته باشد، الزمه این خبر از آن جایی که حکومت اسالمی دش

داشتن جاسوسی از دشمن و تحرکات نظامی آنهاست، چه این دشمن داخلی باشد و چه دشمن خارجی. اصوال در فعالیتهای اطالعاتی این کار 

اً جاسوسی از اسرار دشمن. در این قسمت ادله جواز جاسوسی و تجسس از دشمن نه تنها جایز بلکه در برخی اوقات واجب می باشد مخصوص

 داخلی و خارجی رل بیان می کنیم.
 

 جاسوسی از دشمن داخلی

 قرآن 
برگیرید و دسته (. ]ای مومنان سالح 11)نساء/« یا ایّها الذین آمنوا خُذوا حذرَکُم فانفروا ثباتٍ اوِ انفِروا جمیعاًًًً»خدا در قرآن می فرماید: 

 «.دسته یا به طور همگانی به سوی جبهه ها بشتابید

در تفسیر کلمه حذر دو احتمال داده شده است: الف( چیزی است که با آن خطر را دفع می کنند و وسیله تامین امنیّت است.مانند 

بی تا(، المفردات فی غریب القرآن، تهران: مکتبه پرهیز نمودن از هر چیز خطرناک است.  )راغب اصفهانی، حسین بن محمد )« حَذَر»سالح و 

 المرتضویه 

دارای یک معنی هستند. به این معنی است که شخص هوشیار باشد و از خطر بپرهیزد. )زمخشری، محمود بن عمر « حَذَر و حِذر»ب( 

، 1آن الکریم، بیروت: دار الکتب العربیه،ج(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التاویل و هو تفسیر القر1212)

 (.212ص
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آیه مسلمانان را بر حذر )احتیاط و آمادگی( امر می کند تا فریب تبلیغات منافقین و یهودیان را نخورند » عالمه طباطبایی فرموده اند: 

ان، نقشه های جنگی و تصمیماتشان، کمینف حیله و آگاهانه، مبارزه خود را ادامه دهند و در هنگام حمله، باز در حذر باشند و ازدشمن، عددش

ها، دسیسه ها و اسلحه و مهماتشان آگاه شوند و از جمله حذرشان یکی هم برداشتن اسلحه است، از دیگر موارد آن تجسس از احوال آنها و 

مد )طباطبایی، مح«. تنافی نیستآگاهی نسبت به تحرکات آنهاست. پس در حقیقت معنی اول، از مصادیق معنای دوم است و میان دو معنی 

 (.115، ص1ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات، ج1212حسین )

 

 حفظ نظام

برای جلوگیری از اختالل در حکومت اسالمی جاسوسی نه تنها جایز است بلکه از واجبات است، زیرا جاسوسی از مقدمات حفظ نظام 

 دمه واجب، واجب باشد، جاسوسی هم واجب است. است و بنا بر اینکه مق

 

 سيره متشرعه

وقتی شنید عبداهلل بن ابی « زید بن ارقم»سیره متشرعه بر هوشیاری و جاسوسی از رفتار دشمنان داخلی بوده، چنان چه زمانی که 

می »احضار کرد ولی او منکر شدف تا ایینکه ایه نازل شد، از پیامبر و یارانش تعبیر به )اذل( و از خود و یارانش تعبیر به )اعز( کرده است، او را 

 رگویند: اگر به مدینه برگردیم، مسلما آن که عزیزتر است آن را که خوارتر است از مدینه بیرون می کند در حالی که عزت برای خدا و پیامب

 (.8او ومومنان است، ولی منافقان معرفت ندارند )منافقون/

گوش تو درست شنیده است، ای غالم، خداوند تو را تصدیق و »مبر )ص(، زید را مدح نمودند و به او فرمودند: پس از نزول این آیه پیا

 (.211، ص5)ابن اثیر جزری، اسماعیل بن عمر )بی تا(، البدایه و النهایه، بیروت: دار الفکر، ج« منافقین را تکذیب نمود

 

 روایات

)ع( اعراض کردند و در شهرها متفرق شدند، امام به تمام عمال خود نامه نوشت و فرمودند: زمانی که خریت بن راشد و یارانش از امام 

ند. از بنده خدا علی )ع( به هر کس از عمال من که این نامه را می خواند. اما گروهی از مردم که با ما بیعت کرده اند، از نزد ما گریخته ا» 

درباره آنها سوال کنید و در هر ناحیه ای از قلمروتان جاسوسان و گزارش گران بگمارید و هر چه پندارم که رهسپار بصره شده اند، از اهل بالد 

شنیدی به من گزارش کنید. )ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد )بی تا(، الغارات؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: سازمان چاپ و نشر 

ود دارد که به خاطر اختصار نمی آوریم. این روایات نشان دهنده این است که حضرت (. روایات دیگر هم وج211، ص5وازرت ارشادات، ج

اهتمام جدی به امور داخلی داشتند و تحرکات دشمنان را زیر نظر داشتند و گذاردن جاسوس برای دشمنان نشان از مشروعیت این عمل 

 است.

 

 جاسوسی از دشمن خارجی
حکومت اسالمی از طرق مختلف است. حاکم باید به هر طریقی جلوی نفوذ دشمن را  دشمن خارجی همیشه به دنبال ضربه زده به

 بگیرد یکی از این روشها گذاردن جاسوس از حریم، اسرار و اطالعات دشمن است.

 تدر عملیات اطالعاتی باید جلوی دشمن خارجی گرفته شود. ادله ای که جواز بلکه وجوب این امر را اقتضا می کند مشابه قبل اس

 که به اختصار یه آنه اشاره می کنیم.

 

 وجوب حفظ نظام
جاسوسی از اطالعات دشمن به حکم عقل واجب است، زیرا غفلت از این امر باعث زوال دین  و نظام جامعه می شود و چون حفظ 

 نظام واجب است مقدمات آن مانند جاسوسی از دشمن واجب است.

 

 سيره پيامبر )ص(
می کند که پیامبر )ص(، برخی از اصحاب خود را مانند علی )ع(، زبیر، سعد بن ابی وقاص و... را در جنگ  به عنوان مثال طبری نقل

ش(، تاریخ الرسل و الملوک )تاریخ 1215بدر به عنوان جاسوس برای کسب خبر از احوال کفار روانه بدر کردند )طبری،محمد بن جریر )

 .(111، ص2طبری(، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ج
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یا در غزوه احد پیامبر به حباب بن منذر ماموریت داد به عنوان جاسوس به سوی لشکر دشمن برود و به او فرمودند: وقتی برگشتی 

هرگز در میان مسلمانان گزارش کار خود را برای من تعریف نکن، مگر در صورتی که افراد دشمن را کم ببینی، حباب بن منذر رفت و آنان را 

ق(، الطبقات 1211و پس از کسب اطالع الزم به سوی پیامبر امد و در خلوت گزارش کار خود را داد. )ابن سعد، محمد بن سعد )زیر نظر گرفت 

 (.242، ص2الکبری )طبقات ابن سعد(، بیروت: دار الصادر، ج

 روایات دیگری در تایید این سیره وجود دارد.

 

 قرآن

(. ]ای مومنان سالح برگیرید و دسته 11)نساء/« وا خُذوا حذرَکُم فانفروا ثباتٍ اوِ انفِروا جمیعاًًًًیا ایّها الذین آمن»خدا در قرآن می فرماید: 

 همان استداللی که در سابق ذکر شد در این جا می آید.«. دسته یا به طور همگانی به سوی جبهه ها بشتابید

 

 قواعد عام جهت شناختن مصادیق جایز
در جاسوسی بر حرمت است. ولی در برخی موارد این حرمت کنار گذاشته شده است و به مصادیق  تا به حال بیان شد که اصل اولی

 آن اشاره شد. حال سوال این است که این موارد استثنا آیا تحت قانون و قاعده ای خاص قرار می گیرند یا خیر؟

 

 الف( حکومت قاعده ال ضرر

ت تجسس می باشدف یعنی ادله ای که جاسوسی را حرام می کند حرمت آن قاعده ال ضرر به عنوان قانونی عام، مفسر ادله حرم

محدود به موارد غیر ضرری می باشد. البته اگر قائل شدیم که ال ضرر جاعل حکم هم می باشد، در برخی مصادیق می توان حکم به وجوب یا 

 جواز کرد.

 

 ب( تقدیم اهم بر مهم
کنیم. در بحث ما اگر جاسوسی، اهم از حفظ حریم افراد باشد، مورد اهم بر ادله ی در مورد تزاحم دو حکم، حکم اهم را مقدم می 

 حرمت نقض حریم افراد مقدم می شود.

 

 ج( ظلم
عقل ظلم را قبیح می شمارد. و انسان ظالم را مذمت کرده و او را مستحق عقاب می داند. این حکم عقل جزء مستقالت عقلیه است و 

 ست.از حکم شرع کمکی نگرفته ا

در فقه امامیه ظلم به عنوان یک مناط باعث فتوا به حکم تکلیفی و وضعی می شود. به عنوان مثال شیخ در مبسوط می فرماید: 

 المتغلب علی امر المسلمین اذا اخذ من االنسان صدقه ماله لم یجز عنه ذلک، و یجب علیه اعادته النه ظلم بذلک، و قد روی ان ذلک یجزیه،»

 (، المبسوط فی فقه االمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء آالثار الجعفریه، ج1281)طوسی، محمد بن حسن ) «و االول احوط

 

 د( حرمت اختالل در نظام
اگر احتیاط موجب اختالل در نظام و عسر و حرج نگردد، برخی قائل به تقدم آن بر اجتهاد و تقلید شده اند، »آقای خویی فرموده اند: 

 «تیاط امتثال قطعی حکم اهلل است و حال آنکه تقلید امتثال ظنی است، بنابراین احتیاط در این صورت مقدم بر تقلید خواهد بودزیرا اح

 (.22االجتهاد و التقلید، قم: چاپخانه نوظهور، ص -ق، فقه الشیعه1111)خویی، ابوالقاسم 

و جامعه باشد به عبارت دیگر حرمت جاسوسی مقدمه ای برای ایجاد بنابراین اگر جاسوسی مقدمه ای برای ایجاد نظم در امور افراد 

 اختالل در نظام گردد )با توجه به اینکه مقدمه حرام، حرام است(، انجام جاسوسی مشروع خواهد بود.

 

 ه( حفظ نظام

از لزوم شرعی نیز می حفظ نظام واجب است، و عقالً مقدمات آن نیز واجب خواهد بود و بر اساس یک مبنا این لزوم عقلی کاشف 

باشد، بنابراین تمام مقدمات این واجب عقالً حکم ذی المقدمه را خواهد داشت ولذا هر کجا که برای مثال حفظ نظام متوقف بر تجسس از 
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کانی، حریم خصوصی دیگران اعم از مومن یا غیر مومن باشد، عقالً حکم حرمت از باب این مقدمه به وجوب تبدیل خواهد شد )اکبری بابو

 (.251ش(، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق، ص1211احسان علی )

 

 و( انگيزه خير
عرض کردیم در صورتی که جاسوسی به انگیزه خیر باشد، جایز است. حال بحثی مطرح است که این اخراج تخصیص است یا تخصص. 

ا ناظر به جایی می داند که به انگیزه ایذاء مومن و هتک حرمت مومن باشد و در جایی که غیبت به شیخ انصاری در بحث غیبت ادله حرمت ر

مستفاد از اخبار متقدمه »انگیزه خیر باشد از ادله ی حرمت خارج می داند و همین مطلب را در باقی محرمات قائل هستند. ایشان می   فرماید: 

ام در جایی صادق است، که هدف اذیت و هتک عرض مومن همراه با اغراض سوء باشد )یعنی در این است و غیر اخبار این شد، که غیبت حر

جایی که این هدف وجود نداشته باشد حکم هم منتفی است(. در ادامه به سخن محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید در کشف الریبه اشاره 

 (.212، ص1بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،ج ق(، رسائل فقهیه، قم: کنگره1111)انصاری، مرتضی )« می کند

بنابراین شیخ در صورتی که جاسوسی به انگیزه شر باشد تخصصا از ادله حرمت خارج می داند ولی عرض کردیم کردیم مستفاد از ادله 

 حرمت جاسوسی مطلق است. بر این مبنا جاسوسی با انگیزه خیر تخصیص است و نه تخصص.
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 نتيجه گيري
 از این تحقیق نتایج زیر قابل استفاده است:

مفهوم جاسوسی در کتب فقهی تحت عناوینی همچون، تجسس، عین و سماع قرار می گیرد. فقها این مساله را به خاطر بداهت  (1

 یا احاله آن به عرف مطرح نکرده اند.

قانونگذار مفهوم جاسوسی را تبیین نکرده است، اگر چه برخی ازحقوقدانان جاسوسی را عبارت از گردآوری اطالعات و اسناد  (2

مخفیانه و طبقه بندی شده، راجع به امور نظامی و عملیات آفندی و پدافندی یا کسب اطالعات ازاوضاع و احوال سیاسی یا اقتصادی مملکت 

 ت خارجی در مقابل پول یا هر نوع پاداش و اجرت است. به قصد دادن آنها به دول

اصل اولی در جاسوسی بر حرمت است به دلیل آیات قرآن، روایات، سیره عقالء و بنای عقالء. اما مواردی از این اصل اولی خارج  (2

افراد جامعه اسالمی از این شده است، که جاسوسی از دشمنان داخلی و خارجی، جاسوسی از عمال حکومتی، جاسوسی از اعمال و احوال 

 قبیل است.

جاسوسی به طور مطلق حرام است چه به انگیزه خیر باشد و چه به انگیزه شر. بنابراین خروج برخی از موارد جاسوسی از حرمت،  (1

ا از صتخصیص است نه تخصص به خالف نظر برخی از فقها همچون شیخ انصاری که تجسس را در صورتی که به قصد خیر باشد اصال تخص

موضوع جاسوسی و تجسس خارج می داند. ثمره بحث در این جا ظاهر می شود که اگر قائل به تخصیص شدیم باید طبق قواعد باب تزاحم 

 عمل کرد.

قوانین عامی که برای مشروعیت موارد استثنا وجود دارد عبارت است از حفظ نظام، حرمت اختالل در نظام، حکومت قاعده الضرر،  (5

 اهم بر مهم، ظلم. قاعده تقدیم
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