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 چكيده

جواز جاسوسي آثار فراواني بر امنيت جامعه دارد و در نظام سياسي اسالمي يكي از 
برانگيزي است كه در برخي محافل علمي مورد بحث و كنكاش  مباحث پردامنه و چالش

نان و پاسداري از دستاورهاي آن گيرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشم قرار مي
است. در راستاي فرايند اداره مطلوب جامعه و رفع مشكالت امنيتي حكومت از سوي 

شود و همه ادله   حاكم اسالمي، جاسوسي به مثابه يك ركن در نظام سياسي نگريسته مي
ولي شود. البته اصل ا تواند پشتوانه جواز آن قرار گيرد، كنكاش مي نقلي و عقلي كه مي

عقلي عدم جواز تجسس در امور شخصي ديگران است، ولي جاسوسي به دليل رعايت 
مصالح نظام سياسي جايز، و گاهي واجب تلقي شده است. در نوشته حاضر با 

 وتحليل ادله و ارزيابي جاسوسي، ضوابط و گستره آن از منظر فقه شيعه روشن تجزيه
 شود.مي

 
 كليدي: هايواژه

 شيعه، نظام سياسي. جاسوسي، جواز، فقه
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 مقدمه
برانگيز در فقه و متون ديني بوده و ناظر به فعاليت   مسأله جاسوسي از مسائل چالش

پردازد و از اين  طور پنهاني و نامحسوس به گردآوري اطالعات مي فردي است كه به
گيري  يابد. از زمان تكوين نخستين جوامع بشري تا شكل رهگذر، به اهدافي دست مي

بخشي به حكومت و رفع نيازهاي سياسي و امنيتي آن، از    هاي مدرن انديشه سامان دولت
ها در راستاي  هاي حاكمان و فرمانروايان بوده است. بر اين اساس، دولت ترين دغدغه مهم

بخشي به تشكيالت حكومتي خود و مصونيت آن در برابر  هاي خود و استحكام رفع نيازي
هاي  كردند. حفاظت و امنيت در عرصه آوري مي بار را جمعرخنه دشمنان اطالعات و اخ

ها بوده است؛ زيرا هيچ نظام و حكومتي  گوناگون حكومت، همواره مورد توجه حكومت
تواند به حيات خود ادامه دهد. بنابراين،  در جهان بدون داشتن دستگاه اطالعاتي مقتدر نمي

هاي اطالعاتي و جاسوسي  ل سازمانهايي در تشكي ها ناگزيرند در اين زمينه گام دولت
هاي دروني و  آوري اطالعات از جريان ها و تشكيالت، جمع بردارند. كاركرد اين سازمان

هاي  از دشمنان خارجي نظام در راستاي مقابله با نفوذ دشمنان و حفظ اسرار نظام از آسيب
ت دشمن احتمالي است. امروزه، هنر جاسوسي و كسب اطالعات از نيروها و امكانا

طورى كه در  ها به خود معطوف كرده است، به بيشترين توجه را در ميان حكومت
دهند؛ زيرا پيروزى و برترى بر دشمنان  ها دانشجويانى را در اين راستا پرورش مي دانشگاه

ماندن نظام در برابر رخنه منافقين داخلي و دشمنان خارجي در گرو اطالعات و  و مصون
هاي آنان است. در زمينه اهميت جاسوس و  ا، تجهيزات و نقشهاخبار درباره نيروه

ها، داشتن يك مرد هوشمند متخصص امور  در جنگ«گويد:  جاسوسي ناپلئون مي
 . »اطالعات از هزار رزمنده ميدان جنگ براى پيروزى مؤثرتر است

ز اى جز اين ندارد كه به اين مسألة مهم و حياتى توجه كرده و ا حكومت اسالمى چاره
طور كه شخص پيامبر(ص) و  آن طريق نظام اسالمى را تقويت كند. همان

ريزى براى كسب اطالعات از دشمن را  هاى گوناگون، برنامه المؤمنين(ع) در جنگ امير
هاى جاسوسى  . بسيارى از كشورها سازمان)320: 4، ج1409(منتظري، داشتند  مى  معمول

ها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح،  له آناند، كه به وسي اي به وجود آورده گسترده
پردازند. فلسفه وجودى  آورى اطالعات و اسرار از كشورهاي ديگر مي به جمع
هايى مانند سيا در آمريكا، گشتاپو در آلمان نازى، و موساد در اسرائيل، كسب  سازمان

هاي  سازماناطالعات و اخبار به نفع كشورهاى متبوع خود است. البته نوع، روش و هدف 
اطالعاتي در كشور اسالمي با ساير كشورهاي غربي و غيراسالمي قدري متمايز است. 
همچنين، ميان اقوام و ملل مسئله جاسوسى و تربيت جاسوس مورد توجه بوده است. براي 
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هاي جاسوسى شكل گرفته، و  ها از پنج هزار سال پيش، سازمان مثال، در ميان مصرى
نر مهم ميان آنان مورد توجه بوده است و در يونان باستان نيز جاسوسى به عنوان يك ه

هاى جاسوسى به اشعار هومر شاعر  طورى كه داستان اى طوالنى دارد، به اين مسئله سابقه
 . )31: 1371(جعفري، يوناني راه يافته است 

هاي  آوري اخبار و اسرار نظامى و امنيتي از ديرباز در عرصه در هر صورت، جمع
ها متداول بوده است و افرادي به عنوان جاسوس تحركات نظامى  ويژه جنگ ون، بهگوناگ

شدند و  طور ناشناس داخل حيطه نظامي دشمن مي گرفتند، يا به نظر مي دشمن را زير 
هاى اسالمى نيز اين  كردند. در جنگ آمده را به فرمانده خود گزارش مي دست اطالعات به

اي داشتند. البته مسأله جاسوسي  ان به اين مسأله توجه ويژهشيوه معمول بوده است و مسلمان
به عنوان موضوعي مستقل در آثار فقهي فقيهان مورد بحث قرار نگرفته است اما در ذيل 

تواند قرار گيرد. در همين زمينه، شيخ  برخي از عناوين و ضوابط مانند حفظ نظام مي
اصل و كيان اسالم در خطر باشد، جهاد طوسي از فقيهان شيعه بر اين باور است كه هرگاه 

، و از آنجا كه )290: 1400(طوسي، و دفاع از نظام اسالمي و دستاوردهاي آن واجب است 
ماند، جاسوسي واجب  بدون جاسوسي و كارهاي اطالعاتي نظام و اساس اسالم پايدار نمي

ضه اسالم از خواهد بود. ابن ادريس حلي مانند شيخ طوسي بر اين باور است كه حفظ بي
واجبات است؛ با اين تفاوت كه ايشان مانند شهيد ثاني بيضه اسالم را به اصل اسالم و 

. شيخ انصاري )217: 1، ج1412؛ شهيد ثاني، 175: 9، ج1410(مرواريد، جامعه اسالمي تفسير كرده است 
به كند و با توجه  بودن آن تكيه مي در بحث حفظ و اقامه نظام بر اصل ضروري و واجب

داند  ها متوقف است، واجب كفايي مي اين اصل برخي مشاغلي را كه نظام اسالمي بر آن
حفظ «گويد: . امام خميني در راستاي اهميت حفظ نظام اسالمي مي)137: 2، ج1415(انصاري، 

اسالم از واجبات مؤكد است و اختالل در امور مسلمانان امري ناپسند و مبغوض است و 
گردد، مگر به وسيله والي و  ماند و از اختالل آن نيز جلوگيري نمي نمينظام اسالمي برپا 

اهللا مكارم نيز نظير همين سخن را مطرح كرده  . آيت)619: 2، ج1421(موسوي خميني، » حكومت
 .)504: 1422(مكارم شيرازي، است 

م اي دارد و صيانت از نظا با توجه به آنچه بيان شد، بايد گفت حفظ نظام اهميت ويژه
هاي اطالعاتي، امنيتي و جاسوسي از دشمن يا  دادن فعاليت سياسي در گرو مراقبت و انجام

فرستادن جاسوس به كشورهاي دشمن و كنترل برخي عناصر مشكوك به خرابكاري 
 است.

 ها است كه آيا اساساً جاسوسي براي نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش
 عقلي آن كدامند؟ چه گستره و ضوابطي دارد؟ نظام اسالمي جايز است؟ ادله نقلي و
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 تحليلي پردازش شده -و ... با توجه به مباحث يادشده، اين نوشتار با روش توصيفي 
 است.

 شناسي . مفهوم1
 . جاسوس در لغت 1-1

پي ا در صدوبيسرو مخفيانه  ي ها شود كه از راه به فردي گفته ميلغت جاسوس در 
گويد: الجاسوس: العينُ يتَجسس األَخبار ثم يأْتي  ر ميمنظوبناست. ر اخباآوردن ا ستد به

بها، و قيل: الجاسوس الذي يتَجسس األَخبار. جاسوس يعني كسي كه با هدف دسترسي به 
جسست األخبار «يد: گو ي مي. جوهر)38: 6، ج1414منظور،  (ابنپردازد  وجو مي اخبار به جست

تفحص كردم و جاسوس از همين واژه گرفته شده است يعني از اخبار » و تجسستها
نويسد: هو تعرّف  مى» جس«. در كتاب مقاييس اللغه در معناى )913: 3، ج1410(جوهري،

» جس« ء بمس لطيف، و الجاسوس فاعول من هذا؛ النّه يتخبرما يريده بخفاء و لطف؛ الشي
نيز از  -وزن فاعول بر -شناخت چيزى با دريافت نامحسوس و ظريف است. جاسوس

آورد  سروصدا به دست مى آرامى و بى همين باب است؛ زيرا او هر خبرى را كه بخواهد به
كردن و گرفتن  لمس - جس  گويد: معناى اصلى . در مفردات مي)414: 1، ج1404(ابن فارس، 

كردن درباره سالمتى و بيمارى است، كه اين معناى  نبض و شناختن تپش آن براى حكم
شناسايى از راه ادراك حسى است ولى جس  -است زيرا حس -اى اخص از حس يشهر

مشتقّ شده است   لفظ جاسوس -جس -است. و از واژه -شناختن حال غير از راه حسى
شود كه اخبار و اطالعات كسي  مي  . از اين رو جاسوس به فردي گفته)196: 1412(اصفهاني، 

                    ه گردآوري كند و به ديگران انتقال دهد.اي يا كشوري را مخفيان يا مؤسسه

 . جاسوس در اصطالح1-2
هاي تحقيق و نگرش برخي فقهاي عظام براي تجسس و جاسوسي  بر اساس يافته

اصطالح شرعي يا متشرعي در شريعت اسالم وارد نشده است و اگر در جايي هم به عنوان 
. )128: 1386(مشكيني، معناي لغوي آن حمل شود  به كار رفته باشد، بايد موضوعِ حكمي به

و در ابواب فقهي بابي را به اين مسئله اختصاص   اكثر فقيهان، جاسوسي را تعريف نكرده
طور پراكنده، مورد توجه قرار گرفته است. در متون  ها به الي بحث اند، ولي در البه نداده

اهللا  گرفته شده است. به نظر آيت كار به» عين«غالباً تعبير » جاسوس«جاي  ديني به
ميانجي، تجسس فقط در جايي است كه با انگيزه شرّ انجام گيرد، البته ريشه نگرش وي را 

توان در تعابير برخي اهل لغت يافت، مانند الجاسوس صاحب سر الشرّ أو قولهم  مي
 ؛)38: 6، ج1414(ابن منظور، استمع و طلب الخبر في الخير و بالجيم في الشرّ؛  تحسس أي 



 

 

145 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  بيستمشماره 
  97بهار 

 جواز جاسوسي
 براي نظام سياسي

 در فقه شيعه
 )156تا  141(

انگيز باشد؛ تحسس يعنى در نهان گوش  جاسوس آن است كه دربردارنده اخبار فتنه
انگيز كسب خبر  فرادادن و در امور نيكو كسب خبر كردن و تجسس يعنى در امور فتنه

رسد برخالف نظر برخي علماي لغت، جاسوسي و  . به نظر مي)132تا:  (احمدي ميانجي، بيكردن 
گيرد؛ اعم از اينكه  را دربرمي  هاي تفحص عرصه  فراشمولي دارد و همه تجسس، معناي

براى خود يا ديگرى باشد يا به انگيزة شر يا به قصد خير؛ از امور بد يا كارهاي نيك 
توان ادعا كرد دو واژه تجسس و  هاي اسالمي و مباني علمي، مي باشد. با توجه به آموزه

باشند و تنها تفاوت در اين است كه تجسس در  ميخانواده  جاسوسي از يك ريشه و هم
دهد. بر اين مبنا، مقاله حاضر به  حوزه خصوصي و جاسوسي در حوزه عمومي رخ مي

الي مباحث، تجسس را كه يكي از  پردازد و به تبع آن در البه واكاوي حكم جاسوسي مي
ه كه هم بارزترين كارهاي جاسوسان است، تبيين خواهد كرد. جاسوسي از اين نگا

كار گرفته  تواند در حوزه دشمن صورت گيرد و هم عليه مسلمان و نظام اسالمي به مي
يكي جاسوسي براي دشمنان نظام اسالمي؛ و ديگري  شود:  شود. بر دو نوع تقسيم مي

جاسوسي به نفع نظام اسالمي. هر يك از اين اقسام احكام خاصي در شريعت اسالمي دارند 
و مستندات آن   گيرد، و ادله به نفع نظام اسالمي مورد بحث قرار ميكه در اينجا جاسوسي 

        شود. را واكاوي و كنكاش مي
توان  اي است كه ميتزاحم مصلحت اهم و مهم در گستره فقه به اندازه  اهميت ضابطه

آن را از اركان پويايي فقه برشمرد، بلكه اين عنصر در حل مسائل گوناگون راهگشا بوده 
رفت از مشكالت خاص و تسهيل امور زندگي مؤمنان، تأمين اهداف  و در بروناست 

هاي فراروي تقابل  هاي ناشي از مشكالت اداره شايسته امور مردم و چالش غايي، ضرورت
به فرايند اهتمام  مكاسبنمايد. شيخ انصاري در كتاب  ها رخ مي  ها و واقعيت ميان آرمان

كند اگر در غيبت كردن، كسي، مصلحتى در كار باشد،  به اهم اشاره كرده و اظهار مي
تر از مصلحت احترام مؤمن باشد، در  تر و با اهميت كه عقلًا يا شرعاً آن مصلحت، بزرگ

طور كه در ديگر گناهان نيز  اين صورت واجب است طبق مصلحت اهم عمل كرد، همان
خ اعظم، ضابطه كلى در . بنابراين، از نظر شي)342: 1، ج1415(انصاري، حكم همين است 

محرمات چنين است كه در صورت تزاحم مصلحت مهم با اهم بايد مطابق با مصلحت اهم 
چشم پوشيد. براي نمونه اگر نجات غريق » مهم«از » اهم«حكم كرد و با اهتمام به 

موقوف باشد بر اينكه در خانه مردم وارد شده، يا در اموال آنان تصرف كنيم، از آنجا كه 
شود،  حفظ نفس اهم است، ورود در خانه مردم يا تصرف در اموال آنان جايز مى مصلحت

يا اينكه نگاه كردن به نامحرم حرام است ولى اگر معالجه كسي بدون نگاه ميسور نيست، 
شود. بايد افزود كه اين قاعده در علم اصول مورد بحث  به طور يقين حالل يا واجب مى



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

146 

است. برخي فقها از آن به عنوان يكي از قواعد فقهي ياد  قرار گرفته و مورد قبول همگان
 .)505: 1422(مكارم شيرازي ،اند  كرده

 . ادله جواز جاسوسي2
داند و جواز آن را اثبات  ادله فراواني وجود دارد كه جاسوسي از دشمنان را مطلوب مي

 تقسيم كرد: توان آن ادله را به دو قسم، نقلي و عقلي بندي مي كند كه در يك تقسيم مي

 . ادله نقلي2-1
احاديث زيادي وجود دارد كه مسأله جاسوسي را در راستاي حفظ موجوديت نظام 
اسالمي جايز شمرده است، گرچه اين ادله از باب عنوان ثانوي قابل ارزيابي است، و از 

گرفته در  توان اين داليل را مستمسك قرار داد. طبق بررسي انجام باب عنوان اولي نمي
شود كه آن  تار و سيره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) اين مطلب نمايان ميگف

هاي زندگي اجتماعي چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح،  بزرگواران در همه عرصه
آوري اطالعات براي اشراف اطالعاتي بر اهداف خود، توجه  نسبت به جاسوسي و جمع

هاي مناسب براي كسب اطالعات براي  روش و از ابزارهاي گوناگون و  اند اي داشته ويژه
كردند و اين مهم در اخبار و روايات انعكاس يافته است. در  هدف خاصي استفاده مي
 شود.  ادامه، اين ادله بررسي مي

 . آيات2-1-1

كريم جاسوسي براي حفظ نظام سياسي مطلوب دانسته شده   اي از آيات قرآن در پاره
 شود.  براي نمونه نقل مي ها است. در اينجا برخي از آن

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا خُذُوا حذْركُم «فرمايد:  سوره نساء مي 71كريم در آيه  الف) قرآن
] آماده  ايد، [در برابر دشمن ؛ اى كسانى كه ايمان آورده»فَانْفرُوا ثُبات أَوِ انْفرُوا جميعاً

طور جمعى  گروه [به جهاد] بيرون رويد يا به اسلحه خود را برگيريد] و گروه باشيد [=
باش و مراقبت در برابر خطر  معناي بيدارى و آماده به» خضر«بر وزن » حذر«روانه شويد. 

(مكارم   شود آمده است اى كه به كمك آن با خطر مبارزه مى معناى وسيله است و گاهى به

م سوره منافقون در تفسير در ذيل آيه چهار القدير فتح. صاحب )2: 4، ج1374شيرازي، 
چنين بيان شده است: مراقب و مواظب باش از اينكه دشمنان فرصتي يافته و » فأحذَرهم«

(شوكاني، باشند  ها عيون و جاسوسان دشمنان تو مي به اسرار تو آگاهي پيدا كنند، چون آن

اري و معناي بيد به» حذر«نويسد:  خود مي تفسير. مرحوم فيض در كتاب )276: 5، ج1414
. بر اين اساس، نظام اسالمي بايد )221: 1، ج1418(فيض كاشاني، آمادگي در برابر دشمنان است 

ها برخوردار  ها و توطئه كردن برخي نقشه از اشراف اطالعاتي بر دشمن به منظور خنثي
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كند: يكي اين كه معناى  دو احتمال مطرح مي» حذر«باشد. مرحوم طبرسي در معناي واژه 
است؛ يعنى با برداشتن سالح جنگ، از دشمنتان حذر » وا عدوكم باخذ السالحاحذر«آن 

، يعنى حذر كن؛ دوم »خذ حذرك«طور كه به شخصى گويند:  كنيد و بپرهيزيد. همان
اى  ناميده است؛ زيرا اسلحه وسيله» حذر«اين كه اسلحه خود را برداريد. بنابراين، اسلحه را 

كند. از امام باقر(ع) نيز چنين روايت  ا از خطر حفظ مىاست كه انسان به وسيله آن خود ر
رسد چون با قواعد كالم عرب  تر به نظر مي شده است. بديهي است كه معناي دوم صحيح

طور كلي، هر نظام سياسي براى حفظ  . به)112: 3، ج1372(طبرسي، سازگاري بيشتري دارد 
ويژه اگر نظامي  را داشته باشد، به موجوديت و استقالل خود، بايد آمادگى الزم براي دفاع

هاى دينى شكل گرفته باشد كه دشمنان فراواني خواهد داشت. بنابراين،  بر اساس آرمان
دهد، البته گستره آمادگي  خداوند سبحان به حفظ آمادگي رزمى و تاكتيكي دستور مي

طور قطع  هتوان ب فراتر از داشتن تجهيزات و آالت مدرن جنگي و لجستيكي است، بلكه مي
ادعا كرد كه اشراف اطالعاتي و هوشياري در نبرد و زيرنظرگرفتن دشمن در صدر ساير 

 ها قرار دارد. آمادگي
در ...»  و فيكُم سماعونَ لَهم«... فرمايد:  سوره توبه مي 47كريم در آيه  ب) قرآن

معناى كسى  : يكي به)435: 7، ج1374(مكارم شيرازي، دو احتمال داده شده است » سماع«معناي 
كند؛   است كه حال پذيرش در او زياد است و بدون بررسي و دقت هر سخنى را باور مى

چنين؛ يعنى در ميان شما گروهي از افراد هستند كه  معناى جاسوس و سخن و ديگري به
كند  كنند. طبق احتمال دوم آيه بر اين سخن تصريح مي براى گروه منافقان جاسوسى مى

كنند و به  ميان مسلمانان افرادي به عنوان جاسوس وجود دارند و اخبار را جمع ميكه در 
رسانند. بديهي است حفظ اسرار نظام اسالمي امري واجب و الزم است و  دشمنان مي

آوردن اين امر ميسور نيست مگر با وجود سيستم اطالعاتي منسجم و با پرورش و  دست به
و جاسوساني زبردست و زيرك تا رفتار دشمنان اسالم  تربيت نيروهاي اطالعاتي توانمند

هاي آنان را  هاي گوناگون رصد كرده و با شناسايي عناصر دشمن توطئه را در عرصه
 خنثي كنند.

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ «فرمايد:  سوره انفال مي 60كريم در آيه  ج) قرآن
؛ در » و آخَرِينَ منْ دونهِم ال تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم  رْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوكُمرِباط الْخَيلِ تُ

هاى   آماده كنيد (و همچنين) اسب» نيرو«ها (دشمنان) آنچه توانايى داريد از  برابر آن
ويش را بترسانيد و ورزيده (براى ميدان نبرد) تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خ

طور  شناسد. همان شناسيد و خدا مى (همچنين) گروه ديگرى غير از اينها را كه شما نمى
آمده و » نكره«به صورت » قوه«عام و كلمه » ما استطعتم«كه مشخص است، جمله 

كند، بنابراين، هر گونه نيرو و ابزارهاي آمادگي در نبرد را  عموميت آن را تقويت مي
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. مطابق با اين معنا، داشتن سيستم اطالعاتي در )224: 7، ج1374(مكارم شيرازي، د شو شامل مى
ترين ابزارهاي  حكومت اسالمي براي شناسايي اهداف و تحركات دشمن يكي از اساسي

رود. مسلمانان در فتح مكه، با آنكه قدرت بااليي داشتند، از نيروهاي  آمادگي به شمار مي
طوري كه فتح مكه در سه مرحله انجام گرفت: نخست، مرحله  بهاطالعاتي استفاده كردند. 

آورى اطالعات كافى از موقعيت دشمن و كم و  كردن قوا و جمع مقدماتى يعنى فراهم
ها بود كه اين مهم بدون داشتن جاسوسان و نيروهاي  كيف نيروى جسمانى و روحيه آن

ار ماهرانه فتح بود و در نهايت، دادن بسي پذير نيست. مرحله دوم، مقام انجام ويژه امكان
 .)403: 27، ج1374(مكارم شيرازي، مرحله پيامدها و آثار آن بود 

 . روايات2-1-2

در گفتار و سيره عملي پيامبر اسالم و ائمه اهل بيت(ع) روايات فراواني وارد شده كه 
ز هاي گوناگون در راستاي حفاظت ا گوياي اين مطلب است كه آن بزرگواران در عرصه

آورى اطالعات قرار داده بودند تا آنچه كه ارتباط  كيان جامعه اسالمي مأمورانى براى جمع
 ها گردآورى كنند. با سرنوشت جامعه اسالمى داشت، براى آن

ها را از  ها و مراقب اي به مالك اشتر فرمود: جاسوس الف) اميرالمؤمنين(ع) در نامه
ها در امور و  رست؛ چرا كه پيمان نهانى تو با آنراستان و وفاداران به مردم [برگزين و] بف

 .)435: 53البالغه، نامه  (نهجدهد  وظايفشان، آنان را به امانتدارى و مدارا با توده مردم سوق مى
المؤمنين(ع) در بيان آنچه بايد حاكم درباره كاركنان و زيردستانش رعايت  ب) امير

گو با  اين، از گماردن مراقبانى امين و حقكند، خطاب به مالك اشتر فرمود: ...افزون بر 
مردم، بر كاركنانت دريغ مكن تا فساد هر مفسدى از زيردستان را گزارش دهند و مردم 

 .)134: 1404(تميمي آمدي، كارى و ناكارايى آنان با خبرى  بدانند كه تو از كم
دؤلى از نويسد: على(ع) هنگامي كه ابواالسود  مى انساب االشرافج) البالذرى در 

خيانت كارگزاران آن حضرت خبر داد، چنين نوشت: نامه تو را دريافتم؛ مانند توست كه 
برنده] ستم. در مورد  كننده [و ازبين خيرخواه امام و امت است و راهنماى برحقّ و پاره

اى نگاشتم و [البته] او را از نامه تو آگاه  آنچه نوشته بودى براى همراه و همكارت نامه
را رها مكن و هر آنچه درنگ در آن را به صالح امت » خبردهى«از اين پس،  نكردم.

(البالذري، ديدى گزارش كن؛ چه آنكه سزاوار آن هستى و اين بر تو واجب است. والسالم 

. شايان توجه است كه امام(ع) در اين روايت، فراتر از جواز جاسوسي، )170: 2، ج1974
 وجوب آن را نمايان كرده است. 

جعفر(ع) به سخنان دو نفر از  بن در حديث ديگري بيان شده است كه امام موسى د)
غالمان خود كه در حال صحبت با دو تن از كنيزكان بودند گوش فراداد و فرداي آن 
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. بر اساس )331: 1413(حميري، ها را به شهرى و كنيزها را هم به شهر ديگر فرستاد  روز، غالم
كشف اعمال نادرست غالمان و كنيزان خود تحقيق و اين حديث شريف، حضرت براى 

تفتيش كرد و از آنجا كه عمل معصوم(ع) حجت است، پس عمل امام حاكي از جواز 
 جاسوسي و كسب اطالعات در چنين موارد است.

هـ) مسلمانان با آنكه توانايي بسيار بااليي داشتند، در راستاي حفاظت از دستاوردهاي 
اهداف واالي خود اقدام به تفتيش و بازرسي برخي عناصر  آمده، و پيشبرد دست به

طوري كه پيش از  اي داشت، به كردند، و شخص پيامبر بر اين امر توجه ويژه مشكوك مي
فتح مكه پيامبر سپاه عظيمى را فراهم كرد تا به سوى مكه حركت كند، و تصميم بود اين 

اى  نامه» حاطب بن ابي بلتعه«نام قضيه به صورت سري انجام گيرد. يكى از مسلمانان به 
خطاب به سران مكه نوشت و در آن، تصميم پيامبر را گزارش كرد و آن را به دست زني 

گاه پيامبر به وسيلة جبرئيل  كند. آن سپرد تا مشركان را از قصد پيامبر براى فتح مكه آگاه 
راخواند و ايشان را از شد. پيامبر(ص)، اميرالمؤمنين(ع) را نزد خود ف از اين ماجرا آگاه 

فرمود: خود را به آن زن برسان؛ نامه را از او گرفته و نزد من بياور.  قضيه با خبر كرد و 
طالب(ع) را  ابي بن فرمود: در اين كار علي پس از آن، پيامبر زبير را نيز خواست و به او 

زبير همراهي كن، آن دو از بيراهه حركت كردند و در محلي آن زن را يافتند. 
كرده و از زن درباره نامه سؤال كرد، آن زن به دروغ سوگند ياد كرد كه نزد   دستى پيش

اي نيست، زبير باور كرد. بعد اميرالمؤمنين(ع) شمشير را بيرون آورد و خطاب به  او نامه
، و زن كه »قسم به خدا چنانچه نامه را بيرون نياورى گردنت را خواهم زد«فرمود:  او 

گاه نامه را از الى موهاى خود بيرون كشيد.  بيرون آوردن نامه نداشت، آن اى جز چاره
. اين داستان را )56: 1، ج1413(مفيد، اميرالمؤمنين نامه را از وى گرفت و نزد پيامبر برد 

و  المعانى روحخود، همچنين در تفسير  تفسيرخود و فخر رازى در  صحيحبخارى در 
(مكارم اند  هايى نقل كرده و مراغي و ديگران با تفاوتو قرطبى  ظالل فىو  البيان روح

. در سنن بيهقي افزون بر آنچه گذشت، دستور پيامبر به تفتيش و )11: 24، ج1374شيرازي، 
صراحت جواز جاسوسي و تجسس  بازرسي نيز آمده است، مطابق با نقل بيهقي، روايت به

توان مفهوم تجسس و تفتيش را  يرساند. لكن بر اساس نقل نخست، از راه ديگري م را مي
از اين ماجرا خبر داشتند  (ع)و اميرالمؤمنين (ص)استنباط كرد و آن اينكه تنها پيامبر

 .)84: 1380(خرازي، 
و) در جنگ احزاب هنگامي كه سختي شرايط، اضطراب و محاصره بر مسلمانان فشار 

يد. آن حضرت گاه خبر اختالف و دودستگي دشمن به گوش پيامبر رس آورد آن مي
درنگ حذيفه را خواست و به او را مأموريت داد به ميان دشمن رفته و اطالعات را  بي
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گويد: در جنگ خندق، پاسى از شب گذشته بود كه  يمان مي بن آوري كند. حذيفه جمع
اى حذيفه هم اكنون به سوى دشمن برو «پيامبر خدا مرا به سوى خود فراخواند و فرمود: 

كس سخني را اظهار نكن تا نزد من  ها به دست بياور، و پيش هيچ آن و اخباري را از
آوري اخبار و  صراحت، دستور به جاسوسي و جمع در اين جريان، پيامبر به». بيايى

گمارد. و در  دهد و فردي را به عنوان جاسوس براي اين كار مي اطالعات از دشمن مي
به ميان دشمن رفتم. در اين هنگام  كند بر اساس دستور پيامبر ادامه، حذيفه نقل مي

ابوسفيان را ديدم كه به پاخاست و گفت: هر كس همنشين خود را بشناسد تا معلوم شود 
گويد: من دست شخصي را كه در كنار  كه جاسوسى ميان ما نيست. و در ادامه، حذيفه مى

مطمئن  من نشسته بود گرفتم و پرسيدم تو كيستى؟ او گفت فالنى. زماني كه ابوسفيان
ها نيست. گفت: اينجا نمانيد، و خود من نيز همين حاال اينجا را  اى ميان آن شد كه بيگانه

گويد، من به سوى پيامبر بازگشتم و جريان را به آن حضرت  كنم. حذيفه مى ترك مي
. نكته شايان توجه اين است كه آگاهي از )232: 2تا، ج (ابن هشام الحميري، بيگزارش كردم 

من حتي در امور اقتصادي نيز واجب و الزم است، بنابراين، پيامبر اسالم(ص) حركات دش
گمارد تا اينكه بتواند از اين » بسيسه«درباره كاروان تجارتي ابوسفيان جاسوسي بنام 

 .)44: 6تا، ج (القشيري النيشابوري، بيرهگذر به اهداف خود نائل آيد 
بودن جاسوسي را در راستاي  طلوباينها برخي روايات و جرياناتي است كه همگي م

 اختصار مورد توجه قرار گرفت. كرد، كه در اينجا به نياز جامعه اسالمي اثبات مي

 . دليل عقلي2-2
رسد بناي عقال و روش عملي خردمندان، دليل و پشتوانه بزرگي در تحقق  به نظر مي

الت حكومتي ها در زندگي اجتماعي خويش براي حفظ تشكي جواز جاسوسي باشد. انسان
ترديد نظام  خود نياز مبرم به حفاظت و صيانت از حكومت و تشكيالت سياسي دارند. بي

گانه نيروى دفاعى و  يابد؛ از جمله قواي سه هايي تشكيل مى سياسي اسالمى از اركان و نهاد
هاى  شكنان، مراكز فرهنگى و مؤسسه جنگى براى رويارويى با كفار، منافقان و پيمان

ها  كند كه حاكم اسالمي بر همه آن حفاظت و صيانت از اين عناصر اقتضا مى اقتصادى.
نظارت و اشراف كامل داشته باشد. در واقع، اين نظارت و مراقبت به مثابه حفظ نظام است 

كند؛ چه آنكه نظام اسالمى جز با مراقبت،  كه از اهم واجبات است و عقل به آن حكم مى
نظام متوقف به آن باشد، به ضرورت و بداهت عقلى واجب ماند و هرچه بقا  پايدار نمى

است. بنابراين، مراقبت ويژه از دستاوردهاي نظام بر حاكم و زمامدار اسالمي واجب و 
الزم است. بديهي است كه حفظ نظام بر حفظ احترام اسرار مؤمن برتري دارد؛ زيرا در 

شدن  حتى با كشته -كشتار باشداسالم، دفاع از حكومت و نظام اسالمى هر چند با جنگ و 
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كه واجب  -شدن خون در راه حفظ نظام خود امام معصوم(ع) الزم است و اگر ريخته
 الزم باشد، تفتيش و تجسس به طريق اولى جايز يا در شرايطي واجب خواهد بود. -است

 . ادله منع جواز جاسوسي3
  فقيهان در اين در اين بخش از نوشتار، پيش از واكاوي ادله حرمت، نگرش فقهي

شود. اصل عدم جواز جاسوسي و  شود و در پي آن، ادله به كنكاش مي زمينه بررسي مي
تفتيش از حريم ديگران در فقه شيعه مورد اتفاق بوده و به اجماع فقيهان حرام است. البته 

طور صريح، ادعاي  ممكن است فقها در برخي مصاديق اختالف داشته باشند. برخي فقها به
اند از محقق اردبيلي ادعاي اجماع بر حرمت تجسس و  اند، كه عبارت ع كردهاجما

نيز  جواهرالكالمسنگ  . صاحب جواهر در كتاب گران)312تا:  (اردبيلي، بيكند  جاسوسي مي
قائل به اتفاق بوده است و عدم جواز تجسس را از بديهيات دين دانسته و مرتكب اين 

جواد مغنيه،  . در اين ميان، برخي فقها مانند محمد)298: 13، ج1404(نجفي، نامد  عمل را فاسق مي
زمينه ادله فراواني وجود دارد   اند. البته در اين باقر بهبهاني و... نيز ادعاي اتفاق كرده محمد

 شود. كند، اينك اين ادله بررسي مي كه حرمت جاسوسي و تجسس را اثبات مي

 . ادله نقلي3-1
جود دارد كه تجسس را كه يكي از كارهاي جاسوسان آيات و روايات فراواني و

كنند. اين ادله در ادامه بررسي  است، قبيح شمرده است و بر عدم جواز آن تأكيد مي
 شوند. مي

 . آيات3-1-1

يا ايها «فرمايد:  سوره حجرات در بيان حكم تجسس مى 12كريم در آيه  الف) قرآن
الظَّنِّ انَّ بعض الْظَّنِّ اثْم و ال تَجسسوا و ال يغْتَب بعضُكُم بعضاً  الَّذينَ آمنوا اجتَنبوا كَثيراً منَ

حيمر ابتَو انَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه و وهتُمتاً فَكَرِهيم اخيه مأْكُلَ لَحانْ ي كُمداح بح؛ اى »اي
ها) اجتناب كنيد؛ زيرا بعضى از  ها (ظن ايد، از بسيارى از گمان كسانى كه ايمان آورده

ها گناه است، و تجسس نكنيد، و بعضى از شما غيبت بعض ديگر را روا مدارد؛ (زيرا)  ظن
دارد كه گوشت برادر (دينى) خود را پس از مردن بخورد،  آيا كسى از شما دوست مى

؛ زيرا خداوند البته كراهت و نفرت داريد و پرواى خدا را داشته باشيد (و توبه كنيد)
پذير و مهربان است. در اين آيه چند حكم اجتماعى بيان شده است، ولي  تحقيقاً بسيار توبه

گيرد، تجسس است و قرآن كريم مؤمنان را از آن  آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي
نظر از اينكه حرمت تجسس، مورد  كند و نهى هم داللت بر حرمت دارد، با صرف نهى مى

گونه خالفى در آن نيست. در حقيقت، خداوند سبحان در آيه يادشده،  و هيچ اتفاق بوده
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مؤمن را برادر مؤمن، و آبروى او را نيز مانند گوشت تن او قرار داده و از بين بردن آن 
آبرو [از راه غيبت و افشاگرى اسرار و عيوب پنهانى مؤمنين] را نيز به منزله خوردن 

تعبير، براي اين است كه غيبت درباره افرادى كه گوشت او معرفى كرده است. اين 
حضور ندارند تا از خود دفاع كنند، به مثابه اين است كه او را به صورت يك مرده فرض 

 .)315: 1، ج1415(انصاري، كرده باشند 
انَّ الَّذينَ يحبونَ انْ تَشيع الْفاحشَةُ فى «فرمايد:  سوره نور مي 19ب) خداوند در آيه 

درستى آنان كه دوست دارند فاحشه (كارهاى بسيار  ؛ به»ذينَ آمنُوا لَهم عذاب اليمالَّ
زشت) در ميان مؤمنان رايج شود، برايشان عذاب دردناكى است. گرچه اين آيه شريفه 

كند،  صراحت بيان نمى طور خاص درباره تجسس وارد نشده است و حكم تجسس را به به
كند و تجسس، تفتيش و عيب مردم را  ن فحشا را تحريم مىكرد طور كلى شايع ولي به

 شود. آشكاركردن را هم شامل مي

 . روايات3-1-2

احاديث فراواني وجود دارد كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مردم را از تجسس 
اند. در همين  درباره ديگران نهي كرده و بر حفظ اسرار و آبروي مؤمنان تآكيد كرده

اسالم(ص) فرمود:  كند كه پيامبر  با سند خود از امام صادق(ع) روايت ميزمينه، كلينى 
هاى برادران  وجو نكنيد؛ زيرا هر كس لغزش هاى مؤمنين تجسس و جست درباره لغزش«

جويى خواهد  هاى خود او را پى جويى و تجسس كند، خداوند نيز لغزش مؤمن خود را پى
ا خواهد ساخت هر چند كه در درون آبرو و رسو كرد، و چنين كسى را خداوند بى

الحكم از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه  . در كتاب غرر)355: 2، ج1407(كليني، » اش باشد خانه
جويى و كنجكاوى نسبت به اسرار و امور پنهانى مردم از بدترين گناهان  پى«فرمود: 

نقل كرده است » لمىابوبرزه اس«. قرطبى در تفسير خود از )325: 1410(تميمي آمدي، » است
ايد  اى كسانى كه اسالم را فقط در حد اقرار با زبان پذيرفته«كه پيامبر اسالم(ص) فرمود: 

هايتان رسوخ نيافته است، مسلمانان را غيبت و افشاگرى  و هنوز نور آن در ژرفاى دل
جويى قرار ندهيد، چون كسى كه  نكنيد، و اسرار و عيوب آنان را مورد تجسس و پى

جويى و دنبال كند، خداوند نيز عيوب و اسرار خود او را  و اسرار مسلمانان را پى عيوب
آبرو و رسوا خواهد  دنبال خواهد كرد، و سرانجام نيز چنين كسى را در خانه خود بى

 .)333: 16، ج1364(قرطبي، » ساخت
د كه شو ها نقل شد اين مطلب نمايان مي اي از آن بر اساس روايات، كه در اينجا پاره

شريعت اسالم براي حقوق افراد جامعه اسالمي و حفظ آبرو و كتمان اسرار آنان اهميت 
اي قائل است و در اين زمينه، نبايد حقوق افراد جامعه با تجسس و تفتيش مورد  ويژه
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توانند در امور  هاي اطالعاتي نمي خدشه و آسيب قرار گيرد و مأموران امنيتي و دستگاه
قانون اساسي اين  25و  23هاي  طور كه در ماده يش بپردازند، همانشخصي افراد به تفت

مطلب آمده است، البته درست است كه شارع مقدس حفظ حريم افراد جامعه را، محترم 
شمرده است، ولي شارع مقدس به جهت رعايت مصالح نظام، تجسس و تفتيش در حريم 

 افراد جامعه را مجاز دانسته است.

 . دليل عقلي3-2
ل عقلي به عنوان يكي از ادله مهم و پشتوانه خوبي براي حفظ حريم افراد در جامعه دلي

است و همه عقالي عالم و صاحبان خرد بر وجوب حفظ اسرار و امور پنهان مردم تأكيد 
كنند. بر اين اساس، تجسس و تفتيش امور شخصي افراد جامعه جايز نخواهد بود؛ زيرا   مي

درباره آن با كرامت انساني و رعايت حريم افراد سازگار  افشاي اسرار مردم و تفتيش
نيست. در واقع، مسأله وجوب حفظ آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل مهم و حياتى 
است كه بايد در نظام اسالمي مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا وجوب آن به ادله بديهى 

ل و قاعده اين است كه وجدانى، عقلى و شرعى مستند است. بر اساس حكم عقل، اص
كس بر ديگري واليت و سلطه نداشته باشد. در حالى كه زير نظر گرفتن پنهانى  هيچ

ها  كردن عيب وجوكردن درباره آنان و نيز افشاگرى و پخش ديگران و كنكاش و جست
، »اصل اولى«آيد. بنابراين،  و اسرارشان نوعى سلطه و دخالت درباره ديگران به شمار مى

. مطابق با اين معنا، )283: 4، ج1409(منتظري، كند  عده عقلى، عدم جواز آن را نمايان مييعنى قا
و براي حفظ كرامت انساني به نحو مطلوب، بر مأموران امنيتي در نظام اسالمي بايد صيانت 
از حريم خصوصي افراد را جدي بگيرند؛ زيرا زير نظر گرفتن و تجسس در امور پنهاني 

دهنده آن را سرزنش  زندگي شخصي آنان بسيار قبيح است و عقل انجام افراد و كاوش در
كند، بنابراين، اصل اولي عقلي عدم جواز تجسس در امور شخصي ديگران است. البته  مي

در عين حال كه عقل، حفظ حريم افراد جامعه را محترم شمرده است، ولي عقل اين اجازه 
م همين حريم افراد مورد تفتيش و تجسس را نيز داده است كه براي رعايت مصالح نظا

 واقع شود.

 گيري نتيجه
شك  شود كه بي كريم، روايات، و عقل اين نتيجه حاصل مي با بررسي آيات قرآن 

ها و  جاسوسي و كسب اطالعات براي كشورها به دليل حفظ نظام خود در برابر رخنه
ين زمينه، نظام اسالمي بايد از رسد و در ا هاي احتمالي مطلوب، بلكه الزم به نظر مي  آسيب
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ها و دستاوردهاي  سيستم اطالعاتي و تشكيالت خاصي برخوردار باشد تا بتواند از آرمان
آيد، از  ارزشمند خود پاسداري كنند و در سايه ثبات و امنيتي كه از اين راه به دست مي

مدار را  ريعتمند شود و كارآمدي نظام سياسي ش هاي جامعه آرماني خود بهره همه ظرفيت
 به منصه ظهور برساند.

توان ادعا كرد  اي كه واكاوي شد، مي با توجه به مباحث يادشده، و بر اساس ادله
مسأله جاسوسي و كسب اطالعات در صورتي كه جنبه اجتماعي داشته باشد، مطلوب 
است، ولي اگر جنبه فردي آن مد نظر قرار گيرد، جايز نيست؛ مگر اينكه مصلحت اهمي 

نند حفظ نظام در ميان باشد كه در اين صورت، گرچه مورد جاسوسي از امور فردي و ما
اشكال خواهد  منظور رعايت مصلحت اهم جاسوسي و تجسس بي شخصي است، ولي به

بود. در واقع، در بحث جاسوسي بايد ضوابطي مد نظر قرار گيرد و آن اينكه تجسس در 
كه مصلحت  م جايز نيست، ولي در صورتي مرحله نخست، از اسرار و امور پنهاني مرد

جاسوسي بيشتر از مصلحت حفظ اسرار مردم باشد، كسب اخبار، جايز، بلكه گاهي واجب 
شود. به تعبير ديگر، شارع مقدس در عين حال كه حفظ حريم افراد  نيز در نظر گرفته مي

حريم افراد  جامعه را محترم شمرده، اجازه داده است كه براي رعايت مصالح نظام همين
مورد تفتيش و تحقيق واقع شود. شايان توجه است كسب اخبار و اطالعات در امور 
شخصي افراد جامعه در حد ضرورت جايز است، و بيشتر از آن حد يا در چيزهايى كه 

كردن، تا  مدخليتي در هدف از كسب خبر ندارد، حرام است، آنگونه كه پس از تجسس
اسرار مردم را فاش نكند، زيرا آبروى افراد را بردن حرام جايي كه ضرورت اقتضا نكند، 

است؛ و بر اين اساس بايد تجسس در حوزه فردي به وسيله افرادى صورت گيرد كه 
 مورد اطمينان كامل بوده و در حفظ اسرار مردم كوشا باشند. 
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. چاپ اول: قم: كنگره هللا على العباداإلرشاد في معرفه حجج ا). 1413مفيد، محمد بن محمد ( .24

 شيخ مفيد. 
  الكتب اإلسالميه.  . تهران: دارتفسير نمونه). 1374مكارم شيرازى، ناصر ( .25
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. قم: انتشارات مدرسه اإلمام بحوث فقهيه هامه). 1422شيرازى، ناصر ( مكارم .26
 طالب(ع). أبي بن علي

چاپ اول، ترجمه محمود صلواتى و . مبانى فقهى حكومت اسالمى). 1409منتظرى، حسينعلى ( .27
 ابوالفضل شكورى، قم: مؤسسه كيهان.

. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام كتاب البيع). 1421اللّه ( موسوي خمينى، سيدروح .28
 . (ره)خمينى

 العربي. التراث  إحياء  . چاپ اول، بيروت: دارجواهرالكالم). 1404حسن ( نجفى، محمد .29
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