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تجسس از دیدگاه فقه امامیه
محمدعلی قربانی  ،محمد پورشعبانعلی



(تاریخ دریافت9316/28/02 :؛ تاریخ پذیرش)9316/99/90 :

چکیده
ماهیّت و حکم اخالقی تجسّس یکی از موضوعات مهم اخالقی براي عموم مردم و به ویژه براي افرادي است که مقتضاي شغلی آنها در
ارتباط با تجسّس است ،مانند نیروهاي انتظامی ،امنیّتی ،اطالعاتی ،روزنامه نگاران و اصحاب خبر .تجسّس در لغت به معناي ،بررسی
کردن ،جست وجوکردن و کسب خبر است .تجسّس به تحقیق و تفحّص در امورمخفی و پنهان دیگران که ماهیّت شخصی و فردي
دارد ،گفته می شود .بنابر این ،به کارگیري واژة تجسّس و تفحّص در اموري که ماهیّت ظاهر و آشکار دارند یا به تعبیردیگر ،ماهیّت
اجتماعی و جمعی دارند ،صحیح نیست .سه نوع تجسّس با احکام جداگانه وجود دارد :تجسّس در امور شخصی ،تجسّس در امور اجتماعی
وتجسّس در امور دشمن .تجسّس در امور شخصی افراد به حکم عقل و صریح آیه« والتجسّسوا »و روایات متعدد ،جایز نیست .تجسّس
در امور اجتماعی که عبارت بهتر براي آن «بازرسی»و«نظارت است »بنا بر دلیل عقلی و برخی روایات ،جایز و در برخی شرایط واجب
است .اطالع از شرایط جامعه ،نیازها و مطالبات مردم و ایجاد عدالت اجتماعی که از مهم ترین وظایف حاکم اسالمی است،وهمچنین
دستیابی به آنها تا حد زیادي به گزینش مسئوالن و کارگزاران حکومتی متعهد ،مؤمن ومتخصص ،وابسته است ،نیازمند تحقیق و تفحّص
از عملکرد دستگاه ها و سازمان ها ي اجتماعی است .تجسّس در مورد دشمنان حکومت و گردآوردن اطالعات از آنها به حکم عقل
وشرع جایز است .آیه چهارم سورة منافقون ،سیره پیامبر(ص) وائمه اطهار(ع) بر جواز این امر داللت دارد.

کلیدواژگان
اسالم ،امامیه ،تجسس ،جاسوسی ،فقه ،مذاهب اسالمی.

 عضو هیئت علمی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهpourshabanali@yahoo.com :
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مقدمه
با توجه به اینکه موضوع علم فقه فعل مکلف یا موضوع خارجی از حیث ثبوت حکمی بوده و
احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلفین یا موضوعات خارجی دور میزند یا مربوط به اعمال
و افعال مکلفین مثل صاله ،صوم ،بیع و ...یا موضوعات خارجی میباشد مثل اینکه گفته شود:
خمر ،حرام است .و بهطور مؤجز موضوع علم فقه فعل مکلف یا موضوع خارجی و محمول آن
حکم شرعی میباشد .و کار فقیه تحصیل حکم فعل مکلف یا موضوع خارجی از ادله تفصیلی با
استمداد از ملکة اجتهاد میباشد.
حال با توجه به رسالت فقیه و موضووع علوم فقوه یو

سوؤال مطور موی گوردد کوه متکفول

پاسخ گویی به آن علم فقه می باشد و آن اینکه حکم تکلیفی فعل جاسوسی در حوزه هوای مختلوف
چیست؟ پاسخ به این سؤال قدری تأمل احتیاج دارد چه آنکه از بدیهیات اسوت کوه محموول ایون
فعل در شریعت اسالم حرمت می باشد .لکن در سیرة نبی اکرم(ص) و ائموه اطهوار(ع) تجسّو

و

جاسوسی گاهی توسط ذات مقدس ایشان یا مأموران اطالعاتی آن ها انجام می شده است .حال ایون
سؤال ایجاد مطر می شود که آیا عمل معصوم(ع) خالف نص قرآن کریم بوده است که پاسوخ بوه
این سؤال منفی می باشد چه آنکه در علوم مربوط به اعتقاد اثبات گردیده که فعل معصووم(ع) عوین
کالم خداوند متعال و نصوص متقن منزل می باشد ،یا اینکه نواهی وارده در قرآن انحصار و اشتمال
در مواردی دارند که عمل معصوم تخصیصاً یا تخصصاً خوارج از آن قلمورو موی باشود و از سووی
دیگر با وجود آن نصوص دال بر نهی گواهی جوواز جاسوسوی و تجسّو

چنوان بودیهی شومرده

می شود که در صورت تقسیم غنائم و عدم حضور جاسوس ،فقها حکم به کنار گذاشتن سوهم او از
غنائم نموده و حتی بر این مسئله ادعای اجماع و عدم خالف نمودهاند.
بر این اساس تالش می شود تا در این مقاله ادله دال بر حرمتمورد بررسی قرار گیورد و قلمورو
و حکم تکفیلی حرمت مشخص شود.
البته شایان ذکر است با توجه به اینکه هور حکوومتی بورای اسوتدامة حیوات خوود و گریوز از
توطئه های دشمنان داخلی و خارجی مسلّم محتاج ی

سیستم اطالعاتی و امنیتی بووده و دلیول آن
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هم از براهین عقلیه و هم شرعیه قابل استشکاف می باشد ،و آنچه در رأس نظام امنیتی هر حکومت
و به خصوص حکومت اسالمی باید به آن پرداخته شود مسئله جاسوسی بر اساس مبوانی تفکوری
آن حکومت می باشد و در نظام حکومتی اسالم نیز عدم اهتمام برای علم به حکم افعال معموول در
سیستم امنیتی اوّالً با رسالت حکومت اسالمی و اسالم تنافی و تکواذ

داشوته و ثانیواً عودم علوم،

انداختن خود و مأموران اطالعاتی و امنیتی و در تهلکه می باشد و حال آنکه تصریح به نهی آن نیوز
شده است و بر این اساس است کوه برخوی از فقهوا شورط ریاسوت دائوره اطالعوات و امنیوت در
حکومت اسالمی را اجتهاد دانستهاند (مشکینی6831 ،ش.)623 ،
معنای لغوی تجسس
ممکن است تصور شود که معنا و مفهوم تجس

به سبب روشن بودن آن نیازی به بررسی و بیوان

نداشته باشد ،لکن با توجه به معانی مختلفی که این واژه و واژه های هم معنای آن دارد ،الزم است
معنای مختلف آن مطر و معنای مورد نظر برگزیده شود.
ابن منظور در لسان العر

برای واژه تجس

و جاسوسی که اصول آن از جو ّ اسوت ،معوانی

مختلفی ذکر کرده که به برخی از آنها اشاره می شود:


الج ُ :املس ابلید؛ ج  ،یعنی لم



سس ا سسم ه جتسسسو جسسسس ه جسسس ا سسم ه جسسسسو :حب س ع هسسسو ه
الجوو ّ :جس ا
جستجوی خبر است و تجس نیز به همین معناست و ج خبور و تجسو

نمودن با دست.
س

موواده جوو

بوورای

خبور یعنوی

بحث و فحص از خبر.


الج و ّ (بووالجیم) :التفتسسیع هسسا نسالاوا ا جتسسال ه االسسی جتلشرسسل سسو الصسسی ه ا للسسال
تجس

سسل

لسسی الصسسی.

(باجیم) تفتیش از باطن کارهاست و بیشتر بوه اموور شور و بود گفتوه موی شوود و

جاسوس ،دارنده و همراه اسرار شر است.
ابن منظور برای این ماده ،معانی متفاوتی را ذکر کرده است .اما روشن نکرده کوه کودام یو
معانی ،معنای اصلی این لفظ است؛ یعنی معانی حقیقوی از معوانی مجوازی تفکیو
قسمتی از کتا

او آمده است:

از

نشوده انود ،در
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جاسوس همان عین است که در مورد اخبار تجس

می کنود( .ابون منظوور6161 ،

ق)283 ،2 ،

باز درباره این واژه گفته شده است:
 -ج  ....تفحص و تفتیش است درباره اخبارات ماننود تجسو

و از هموین مواده ،جاسووس

مشتق شده است( .احمدالزاوی الطاهر6831 ،ش)192 ،6 ،
 -زهری در «تهذیب اللغه» تجس

و جاسوس را از ماده «ج و س و س» مشتق دانسته است و

می گوید:
جاسوس همان عین است که درباره اخبار جاسوسی موی کنود( .محمود االزهوری،
بیتا)113 ،61 ،

دهخدا درباره جاسوس چنین آورده است:
جاسوس :جست و جو کننده خبر برای بدی شخصی باشد کوه از ملکوی بوه ملو
دیگر خبر برد......
منه در میان راز با هر کسی

که جاسوس هم کاسه دیدم بسی (علی اکبور

دهخدا6811 ،ش)1153 ،5 ،

و در مورد جاسوسی میگوید:
جاسوسی :خبرپرسی ،عمل آن که جاسوس است .سلیمان چون به پادشواهی رسوید
اولین چیزی که بنهاد در طلب کردن مملکت ،آن که مرغان را بوه جاسوسوی معوین
گردانید( .علی اکبر دهخدا6811 ،ش)1153 ،5 ،

نویسنده کتا «التجسسس ه ا کلجتسو سو الصسیشاو ا لس جتیو» از کتابهوای لغووی «اتج الاسیه »« ،تفسویر

آلوسی» و «جتاجم الاللیط» این گونه نقل می کند:
تجس

از ماده ج

است و آن به معنای لم

با دست است و جاسوسی شخص ،بوه وسویله

چشمانش هنگامی استعمال می شود که نگواه و نظورش را بوه آن محودود سوازد ....و ایون معنوای
به دست است ،با این اعتبار که در لم

با دست معنای خواستن و

مجازی است ،زیرا ج  ،لم

طلبیدن وجود دارد .البته کسی که چیزی را جستجو می کند آن را لم

الزموه آن

می نمایود ،پو
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اراده شده است .......از این جهت استعمال آن در غیردسوت مجواز اسوت( .محمود ارکوان دغموی،
6111ق)28 ،
برای اینکه معنا و مفهوم ماده «ج و س و س» روشن تر شود ،عبارت زیر را نقل می کنیم:
ج

یج

از با

نصر ینصر به معنای ح

کردن با دست برای شناسایی چیزی است ،چنان

که گویند :جسوع ابلید جسوع ابلانی؛ یعنی دست بسود و آن را و تیز نگریست.
با افتعال آن اجتساس به معنای دست سودن و با تفعل آن تجس  ،یعنی خبر جسوتن کوه
بیشتر در موارد شر و بدی استعمال می شود .اصل ج  ،م
جهت تشخیص صحت بدن از سقم آن ....تجس

با دست و شناخت نبض اسوت ،بوه

عبارت از تفتویش و بازرسوی بوواطن و پنهوانی

های امور است و بیشتر در موارد شر استعمال می گردد ،از آن جمله جاسوس اسوت و جاسووس،
صاحب شر پنهان و سری است ،همچنان که ناموس ،صاحب خیر سری است و تجس  ،بازرسوی
و تفتیش برای به دست آوردن و طلب اخبار برای دیگری است .جاسوسی بوه معنوای خبور بورای
بدی است( .محمدباقر محقق6811 ،ش ،ج ،5صص611و)611
بنابراین جاسوسی و تجس

از نظر لغوی و واژه شناسی عبوارت اسوت از :کنجکواوی کوردن،

بررسی کردن ،تفحص کردن ،خبر جستن از امور مردم ،اموری که مردم می خواهنود پنهوان بمانود.
(محمد قریب6831 ،ش ،ج ،6صص 211و)215
معنای اصطالحي تجسس و جاسوسي
در اصطال فقها تعریف خاصی برای جاسوسی بیان نشده است و این امر ممکن اسوت بوه سوبب
روشن بودن معنای جاسوسی از دیدگاه آنان بوده باشد ،در ابوا

فقهی نیز بوابی را بوه ایون بحوث

اختصاص نداده اند ،بلکه در جاهای مختلف به طور پراکنده و گذرا از جاسوسی سوخن بوه میوان
آمده است .در کتب فقه برای این منظور غالبا از تعبیر عین و عیون استفاده شده است .اما در رابطه
با تجس

معانی مختلفی ارائه گردیده است که جامع تمام معانی ایون اسوت کوه تجسو

کشوف

پنهانی های شر انسان را می گویند به این معنا که در تجس  ،شخص در صودد اسوت کوه پنهوانی
های شر انسان را کشف نموده و افشا نماید.
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معنای حقوقي تجسس و جاسوسي
 برخی در تعریف جاسوسی گفته اند:جاسوس به شخصی گفته می شود که در تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانوه بوه نفوع خصوم
درصدد تحصیل اطالعات یا اشیایی باشد( .ایرج گلدوزیان ،بیتا ،ج  ،6ص )811
 دیگری جاسوس را چنین تعریف می کند:جاسوس به شخصی اطالق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه و به نفع دشومن در
صدد تفحص و تجس  ،پیرامون اسرار یا تحصیل اطالعات یا اشیا یا سایر مدارک و اسناد مربووط
به استعداد و توانایی های نظامی ،اقتصادی و فرهنگی مربوط به ی

کشور و انعکاس آنها به کشور

دشمن باشد( .محمدصالح ولیدی ،بیتا ،ج  8ص  611و )611
 و در تعریف دیگر نوشته اند:جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تمل

اطالعات و تعلیمات اسوناد قابول اسوتفاده یو

کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر( ....گارو6398 ،م ،ج ،8ص)191
اهمیت تجسس و جاسوسي و نقش آن
تالش برای دستیابی به اطالعات ،پیش از هر چیز ریشه در کوشش انسان ها حیوانوات و پرنودگان
برای حفظ و بقای نوع آنها دارد ،بسیاری از حیوانات در جست و جوی غذا و آبشخور در جنگول
ها به کنجکاوی می پردازند و انواع زیادی از پرندگان برای یافتن مکانی مناسب جهت تخمگذاری
هزاران فرسنگ مهاجرت می کنند.
تاریخ نشان می دهد که زندگی انسان بر روی زمین ،به عنوان عضوی از جامعوه ای کوه در آن
زندگی می کند ،مقتضی کسب اخبار قبلی درباره جایگاه کنونی و آینده وی بوده است .آگاهی های
کاهنان ،ساحران و رماالن منابع اطالعاتی روزگاران کهن را تشکیل موی داد و هودف اخبوار غیبوی
پیامبران آسمانی حل مشکالت انسان ها بود( .سال نصر6932 ،م ،ص)61
امروزه به فن جاسوسی اهمیت زیادی داده می شود و از گذشته های دور نیز چنین بوده اسوت
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زیرا هر نظامی برای ادامه حیات و زنودگی خوود و اسوتقالل خوود ،نیازمنود بوه کسوب اطالعوات
گوناگون در زمینه های مختلف و نیز حفاظت از اطالعات و اسرار خود می باشد.
اهمیت این مطلب زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم جاسوسی و برخوردهوای اطالعواتی،
عالوه بر جنگ موارد استفاده فراوان دیگری نیز دارد که گاه اهمیت آنها نیز کمتر از مووارد نظوامی
نیز نمی باشد.
اسالم و رهبران آن نیز از اهمیت این فن غافل نبوده و از آن به نحو صوحیح و در جهتوی بهوره
می جسته اند.
تورات داستان ماموری را که حضرت موسی (ع) بورای شناسوایی سورزمین کنعوان فرسوتاده را
برای ما حکایت می کند و از ماموران یوشع (رهبر قوم یهود پ

از موسی (ع) و فواتح کنعوان) در

شهر اریحا (شهری باستانی واقع در اردن کنونی) و بسیاری جاسوسان کمتر شناخته شده دیگور در
البالی این کتا

مقدس نام برده شده است.

تجسسهای حرام
تجسس در ویژگي های افراد

خصوصیات فردی انسان ها به دسته های گوناگونی تقسیم می شود که بحث تفصیلی دربواره آن از
حوصله این مختصر بیرون است ،لیکن برای اینکه موضوع بحث به طور همه جانبه موورد بررسوی
قرار گیرد به هر ی

از این ویژگی ها اشاره و دیدگاه اسالم در مورد آن بیان میگردد.

 .9ویژگي های شخصي افراد که ارتباطي به موضوعات اجتماعي ندارد.

بر اساس آنچه از آیات و روایات استفاده می شود ،هوی فوردی حوق دخالوت و تصورف در اموور
زندگانی دیگران را ندارد و از طرفی حفظ آبرو و اسورار مسولمانان از واجبوات اسوت .بنوابر ایون،
تجس

از مسائل خصوصی مردم جایز نیست ،زیرا مراقبت و تجسو

از غیور ،عوالوه بور آن کوه

دخالت و تصرف در امور دیگران است موجب انتشار اسرار و از بین رفتن اعورا
شود.

مسولمین موی
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 .3ویژگي های منفي و اسرار ناپسند مردم

در آیه و احادیث ذیل از تجس

از ویژگی های منفی و اسرار ناپسند مردم نهی شده است:

 خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«اي اشهسل السنشا اجتسسالا اجتس سالا ًلسنا جتسا البسا ال ناسمث البسا ا ه ش تس ( »......حجوورات()19
آیه)62
ای اهل ایمان از بسیاری پندارها در حق یکدیگر اجتنا
معصیت است و هرگز از حال درونی هوم ،تجسو

کنید که برخی از پنودارها

نکنیود و غیبوت یکودیگر روا

مدارید....

 طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریفه ،از ابن عباس و قتاده و مجاهد نقل میکند:« ....جسسسالا» یعنی در پی جست و جوی عیب ها و کاویودن لغوزش هوای موردم
نباشید( .علی بن فضل طبرسی ،ج  ،9ص )681

 در کتب روایی شیعه و سنی روایات زیاد نیز در این باره نقل شده است کوه ذکور هموه آنهوامقدور نیست ،در اینجا به عنوان نمونه ،برخی از آن روایات را نقل می کنیم.
 .6حدیث اول :در روایتی از امام صادق (ع) چنین نقل شده است:
ا هل يف ث ث .....ه التجسسس هاسل شاسي( .تصحیح علی اکبر غفاری ،تحوف العقوول ،بویتوا ،ص
 .)881مراد از «التجسس هال شاي» ذم تجس
 .2حدیث دوم :در کتا
است :به امام (ع) عر
فرمود :آری .....عر

در جایی است که تکلیف به آن تعلق نگرفته باشد.

اصول کافی ،شیخ کلینی به سند خود از عبداهلل بن سنان روایت کورده

کردم :آیا «عورت» مومن بر مومن حرام است؟
کردم مراد شما از عورت ،اسواقل اعضوا (اعضوای تناسولی) موی باشود؟

فرمود :نه ،منظور من آن نیست که تو فهمیدی ،منظور من از حرمت عورت ،عدم جوواز و حرموت
افشای سرّ و امور پنهانی مومن می باشد( .کلینی ،ج ،2ص)853
 .8حدیث سوم :حضرت امیر (ع) ضمن فرمان معروف خود به مال

اشتر چنین می فرماید:

دورترین و کم ارج ترین افراد ملت در نزد تو ،باید کسانی باشند که نسبت به کشوف و انتشوار
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مردم از همه بی باک ترند ! زیرا در میان مردم عیوو

عیو

و نواقصوی وجوود دارد کوه زموام دار

مسلمین جهت مستور داشتن و پوشاندن آن معایب از همگان سزاوارتر است.....
پ

هی گاه در صدد کشف عیو

پنهانی مباش ،چون تو تنها مسئول پواک سوازی جامعوه از

گناهان و انحرافات علنی و آشکار می باشی و خداوند درباره لغزش های پنهوانی موردم بوه داوری
خواهد نشست...
بنابراین ،تا آنجا که قدرداری در پوشاندن عیو

پنهانی افوراد ملوت بکووش ،توا خداونود هوم

عیوبی که دوست داری پوشیده بماند از تو یپوشاند( .نهج البالغه ،نامه )58
با دقت و توجه در آیه و روایاتی که ذکر شد ،روشن می شود که تجس
نیست بلکه در روایات برای حرمت تجس

به طور مطلوق حورام

قیودی ذکر شده است که معلوم می شود ،تجسو

را

در موارد خاصی نهی کرده و قائل به حرمت آن شده اند.
تجسس و پي گیری عیوب
قرآن

 «اي اشهسل السنشا اجتسسالا اجتس سالا السنا جتسا البسا ال ناسمث البسا ا ه جسسسالا ه ش تس نااسکم نااسل ا س ا سسدامال اي ال هلم اخیو جتیتلا کیهتااله ه اترالا هللا ال هللا تالاب یم»(حجرات ( )19آیه )62
ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از سوء ظن ها بپرهیزید زیرا که برخی از سوءظن هوا
گناه است و از احوال درونی همدیگر تجس

نکنید و از همدیگر غیبوت نکنیود آیوا دوسوت موی

دارید که گوشت مرده برادر خود را بخورید ؟ البته که از چنوین کواری بیوزار موی باشوید ،از خودا
بترسید ،خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.
حدیث

 حدیث اول :پیامبر اکرم (ص) فرمود :قومی را می شناسم که در سینه شان حزنی را فرو میدهندکه اهل آتش صدای آن را می شنوند و اینان همان بد زبانها و عیب جوها هستند که به دنبال بورمال
کردن عیو

مسلمین و رسواکردن آنها هستند و زشتیهای فراموش شده را رواج میدهند( .فاضل

جواد ،بیتا ،ج  ،2ص )165
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 حدیث دوم :پیامبر اکرم فرمود :اگر فرمانروایی نسبت به مردم مشکوک باشد ،آنهوا را فاسودمی کند(.قرطبی،

ی تا ،ج  61ص  .888ابی داود ،بیتا ،ج ،1ص )812

 حدیث سوم :امام صادق (ع) فرمود :دورترین حالت بنده نسبت به خداونود ایون اسوت کوهفردی در حق دیگری برادری کند در حالی که او لغزشهای وی را بوه خواطر سوپارد توا روزی بوه
سبب این لغزش ها او را سرزنش کند( .کلینی ،ج  ،2ص  ،855حدیث .1میرزا حسین نوری ،بی تا،
ج  ،3ص )591
 حدیث چهارم :امام صادق (ع) به نقل از پیامبر (ص) فرمود :آن حضرت به مردم فرمود :ایمردم که به زبان اسالم آورده اید و ایمان در قلبتان رسوخ نکرده است ،مسلمانان را سرزنش نکنیود
و به دنبال یافتن زشتی ها و عیو
عیو

آنها نباشید ،زیرا که خداوند به دنبال عیوو

مسلمین را پی می گیرند و کسی که خداوند عیو

کسوانی اسوت کوه

او را پی گیرد او را رسوا می کند اگرچه

در کنج خانه اش باشد( .کلینی ،ج  ،2ص  ،851حدیث .2میورزا حسوین نووری ،بوی توا ،ج  ،3ص
)595
 حدیث پنجم :امام باقر (ع) فرمود :مومنین را از خود نرانید و لغزش های آنها را پی نگیریود،زیرا هر ک

لغزش های مومنینی را دنبال کند ،خداوند لغزش های وی را دنبال موی کنود و کسوی

که خداوند لغزش های وی را دنبال کند او را در خانه اش رسوا می کنود( .میورزا حسوین نووری،
بیتا ،ج  9ص  .619حسین بن سعید اهوازى ،بیتا ،ص  19حدیث ).633
 حدیث ششم :پیامبر اکرم (ص) فرمود :درباره مسلمانان غیبت نکنیود و عیوب هوای آنهوا رادنبال نکنید زیرا هر کسی پیگیر عیو

برادر مسلمانش باشد خداوند عیو

او را دنبال می کنود توا

اینکه او را رسوا کند اگرچه در منزلش باشد( .میرزا حسین نوری ،بیتا ،ج  ،9ص  ،661با
 آثار سوء تجسس :انسان در مسیر تجسبر مال نمودن آن ها با ی
ر ا نداده ،بلکه ارتکا

و در جهت کشف و آگاهی از عیوو

)681

دیگوران و

سری اموری مواجه است که شارع مقدس نه اینکه اجازه ورود به آن ها
به آن را شدیداً نهی نموده است که به بعضی از آن امور اشاره می گردد:

تجسس از دیدگاه فقه امامیه39 ..............................................................................................................................

غیبت
قرآن

 .....« -ه ش ت نااکم ناال ا

ا دام ال ايال حلم اخیو جتیتلا کیهتااله(» .....حجرات ( )19آیه )62

« .......و از یکدیگر غیبت نکنید ،آیا کسی از شوما دوسوت دارد گوشوت بورادر مورده خوود را
بخورد ؟ حتماً از این کار بیزارید».....
هللاع ا هی ابلسالء جتا الرال ا جتا ظلم ه الل هللا مسیالا هلیالا» (نساء( )1آیه )613
««خداوند دوست ندارد صدا به گفتار بد بلند شود ،مگر کسی به او ظلم شوده اسوت و خداونود
شنوا و دانا است».
احادیث

 حدیث اول :پیامبر (ص) فرمود« :اثر غیبت در دین انسان مسلمان سریع تر از بیماری خوورهدر درون وی می باشد» حضرت (ص) فرمود « :نشستن در مسجد به منظور فرا رسیدن وقت نمواز
عبادت است تا زمانی که از وی حدثی سر نزده باشد ،سوال شد :منظور از اینکه از وی حدثی سور
نزده باشد چیست؟ فرمود :غیبت( ».کلینی ،بویتوا ،ج  ،2ص  ،851 / 851حودیث .6میورزا حسوین
نوری ،بیتا ،ج  ،3ص  ،593با

 ،652حدیث )3 /1

 حدیث دوم :پیامبر (ص) فرمود« :غیبت بدتر از زنا است» سوال شود« :چورا چنوین اسوت؟»فرمود« :زناکار توبه می کند و توبه اش مورد پذیرش خداوند واقع می شوود و غیبوت کننوده توبوه
میکند اما توبه اش قبول نمی شود ،تا اینکه فردی که از او غیبت شده است غیبت کننده را حوالل
نماید» (صدوق ،الف ،بیتا ،ج  ،2ص  ،551با

 ،815حدیث  .6صدوق،

حدیث  .91میرزا حسین نووری ،بویتوا ،ج  ،3ص  ،116بوا

 ،بیتوا ،ج  ،6ص ،12

 ،652حودیث  .63علوی بون فضول

طبرسی ،بیتا ،ج  9ص  .681مجلسی ،بیتا ،ج  12ص  ،252حدیث ).21
 حدیث سوم :نوف بکالی می گوید« :هنگامی که حضرت امیر (ع) در آسوتانه مسوجد کوفوهقرار داشت نزد او رفتم و سالم کردم حضرت جوا

سالم مرا داد ،عر

مرا موعظه بفرما» ،فرمود« :ای نوف ،نیکی کن تا به تو نیکی شود» عر

کردم« :یا امیرالموومنین،
کوردم« :بیشوتر بفرماییود»
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فرمود :ای نوف ،رحم کن تا به تو رحم شود» عر
خیر داشته باش تا از تو به خیر یاد شود» عر

کردم «بیشتر بفرمایید» فرمود« :ای نوف ،بیوان

کردم« :بیشتر بفرمایید» فرمود :از غیبت دوری کن،

زیرا غیبت خورش سگهای جهنم است ».آنگاه فرمود« :ای نوف ،دروغ می گوید ،هرکسی که ادعوا
می کند که حالل زاده است در حالی که با غیبت گوشت مردم را می خورد(».صودوق ،پ ،بویتوا،
ص  ،611المجل

 ،81حدیث  .9میرزا حسین نوری ،بی تا ،ج  3ص  ،111با

 652حودیث .61

مجلسی ،بیتا ،ج  12ص  ،213حدیث ).68
 حدیث چهارم :علقمه می گوید« :از امام صادق (ع) درباره فردی کوه شوهادت وی پذیرفتوهمی شود و فردی که شهادت وی پذیرفته نمی شود سوال کردم و آن حضرت فرموود« :ای علقموه،
هرکسی که بر فطرت اسالم باشد شهادتش پذیرفته موی شوود »،عور

کوردم« :آیوا شوهادت فورد

گناهکار پذیرفته می شود؟» حضرت فرمود« :علقمه ،اگر شهادت گناهکار پذیرفته نموی شود ،تنهوا
می بایست شهادت انبیاء و اوصیاء پذیرفته شود ،زیرا تنها آنها معصوم از گناه هستند ،هرک

که بوا

چشمانت انجام گناهی از سوی او را مشاهده نکردی یا دو شاهد به گناه وی شهادت نداده انود ،در
زمره عادل ها و آبرومندان است و شهادت وی پذیرفته می شود اگر چه در نوزد خوودش گناهکوار
باشد و هرک

با بیان آنچه که در وجود او است از او یاد کنود غیبوت او را کورده اسوت و بودین

وسیله از خدا بریده و به شیطان پیوسته است .پدرم از قول پدرانش فرمود که پیوامبر (ص) فرموود:
« هرک

با بیان آنچه که د ر وجود مومنی است غیبت وی را کند خداوند در بهشوت هرگوز آن دو

را کنار هم قرار ندهد و هرک

با بیان آنچه که در وجود مومنی نیست ،غیبت وی را کند ،عصمت

میان آن دو گسسته می شود و غیبت کننده برای همیشه در آتش می مانود و چوه سرنوشوت بودی
است(»....صدوق ،پ ،بی تا ،ص  ،96مجلسی ،ج ،22حدیث .8مجلسوی ،بوی توا ،ج  ،12ص / 211
 ،213حدیث  .62میرزا حسین نوری ،بیتا ،ج ،63ص  ،292با

 ،16حدیث ).68

 حدیث پنجم :امام صادق (ع) فرمود« :غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگووئی کوهخداوند آن را پوشیده داشته باشد .اما اگر دربواره وی چیوزی را بگووئی کوه در وی وجوود نودارد
مشمول این قول خداوند می شود :رد ا تال هبتلانا ه امثلا جت یسلا« .همانا بار کرده است بر خود تهموت و
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گناهی آشکار را( ».شیخ صدوق ،پ ،بیتا ،ص  ،211مجل
بیتا ،ج  3ص  111با

 ،81حدیث  .9میورزا حسوین نووری،

 652حدیث  .61مجلسی ،بیتا ،ج 12ص  ،213حدیث ).68

تجسسهای حالل
تجسس در باب مراقبت از کارگزاران و مأموران

بد یهی است که تنها تعیین وزراء و کوارگزاران ارتوش و فرمانودهان بورای انجوام مسوئولیت هوا و
وظایف اداری و نیز اداره کردن قسمت های مختلف و واگذاری مسئولیت به آنها،در اداره مملکوت
و رتق و فتق امور مردم آنطور که مورد رضایت عقل و شرع باشد ،کوافی نیسوت بلکوه عوالوه بور
احراز شایستگی افراد و دیگر شرایط الزم در آنهوا ،بایسوتی بورای مراقبوت از موامورین و در نظور
داشتن کارها و کردار آنها با مراجعین ،و بخصووص منواطقی کوه از حکوموت مرکوزی بوه دورنود،
افرادی را تعیین نمود .زیرا نف

انسان ،همواره او را به بدی فرمان می دهد و چه بسا که طمع بور

انسان چی زه گردد و اساساً انسان محل خطا و نسیان است ،اقویا و نیرومندان معموال مغرور گشته و
گرفتار عجب می گردند و استبداد رای پیدا می کنند و چه بسا مشتضعفین را تحقیر نمووده و بوه
آنها اعتنا نکنند بنابراین مراقبت و تفتیش از کارگزاران و مسئووالن حکومتی و گمواردن موأموریتی
مخفی برای زیر نظر گرفتن اعمال و کردار آنها امری الزم محسو

می گردد .پیامبر اکورم (ص) و

حضرت علی (ع) در زمان حکومت خود نیز چنین عمل می کردند که به بعضی از روایات در ایون
خصوص اشاره می گردد:
از ریان بن الصلت نقل شده است که گفت:
«شنیدم که حضرت رضا (ع) می فرمود :رسول خدا (ص) ،هر گواه لشوکری را بوه
مأموریت می فرستاد بر آنها فرمانده ای می گماشت و با آن فرمانده عده ای امنوای
ثقات خویش را اعزام می کرد تا آن حضرت را از اوضواع و اخبوار مطلوع سوازند»
(عبداهلل بن جعفر حمیری ،ص )613

وسایل الشیعه روایت فوق را به همین مضمون با مختصر تفاوتی در عبارات ،آورده است( .حرّ
عاملی ،بیتا ،ج  ،66ص)11
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در عهدنامه حضرت امیر (ع) مشهور به عهدنامه مال
کارگزاران دولتی و نحوه انتخا

اشتر آن حضرت پ

از آن که اوصواف

ایشان از میان افراد عفیف و با تجربه (آنهایی که در خانواده هوای

صالح تربیت یافته در گرویدن به اسالم سبقت داشته اند) را ذکر می کند ،می فرماید:
«سپ

مراقب کردار کارگزاران باش و بازرسهای مخفی که راستگو و وفادارنود بور

آنها بگمار زیرا تو اگر به صورت پنهانی ،پیگیر کارهای آنها باشی سوبب موی شوود
که ایشان امانت را رعایت کرده و با زیر دستان بوه رفوق و مالیموت رفتوار کننود و
خود را از رفیق بوازی دور دار و اگور یکوی از کارگزارانوت دسوتش بوه خیانوت و
نادرستی بیاالید و بازرسانت هم بر خیانت او گواهی و خبر دهند ،به گواهی ایشوان
بسنده کن و او را وامگذار و به مجازات رسان و در میان مردم از شان و قودرت او
بکاه و وی را خوار گردان و به خیانت متمایزش ساز و ننگ تهمت و بدنامی را بوه
گردنش بیاویز»(.نهج البالغه ،نامه )58
تجسس در باب مراقبت از تحرکات نظامي دشمنان

بدیهی است که تحت نظر داشتن تحرکات نظامی دشمن و شناخت مواضع و اسرار نظامی و
اقتصادی و نیز آگاهی نسبت به عده وعده ایشان از مهمترین عوامل و موجبات پیروزی بر دشمن
است .فنون و علوم جاسوسی و روشهای مختلف شناسایی دشمن و امکانات او از چنان اهمیتی
برخوردار است که امروزه در دانشگاهها به تدری

آن مشغول گشته و دانشجویان متخصص در

این امور تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند .چرا که همگان دانسته اند که پیروزی بر دشمن
مرهون اطالعات و اخبار ما از چگونگی وضع قوا و امکانات اوست و مشیت خداوند هم بر این
تعلق گرفته است که امور بر پایه قانون علت و معلول و اسبا

و مسببات جریان یابد.

از ناپلئون نقل میکنند که گفته است:
ی

سرباز باهوش اطالعاتی ،برتر از هزار نفر سرباز رزمنده در میان جنگ می باشد! بنابراین

دولت اسالمی هم چاره ای به جزء توجه و عنایت به این مساله مهم حیاتی در تقویت کشور و
نظام خود ندارد .پیامبر (ص) و نیز علی (ع) در غزوات و سرایای خود همواره این مطلب را مد
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نظر قرار می دادند .و اگر در این باره به جزء آیه «هاهده اهلم جتل التطاتهم جتا قاله ه جتا ابط ا یل تیه الل
نو هدههللا ه هدهًم» (انفال( )3آیه )11آیه و روایت دیگری وجود نمیداشت ،در داللت بر مشروعیت
مراقب از تحرکات نظامی دشمن و وجو

توجه و اهتمام به آن کافی بود.

چگونه؟ و حال آن که پیامبر (ص) و امیر المومنین (ع) در جنگهای خود بر ایون طریقوه عمول
می کرده اند و نیز اخبار مستفیض بل متواتر اجمالی ما را بر اهمیت این امر رهنمون اسوت .ضومنا
از علم اجمالی به صدور و صحت برخی از این روایات ،عدم ثبوت صحت تو

پ

تو

اخبوار،

ناقص دلیل ما نخواهد بود که در این قسمت توجه خوانندگان محترم را به بررسی برخی از دالیول
این با  ،جلب می کنیم:
در شر سریه عبداهلل بن جحش آمده است که:
پیامبر (ص) عبداهلل بن جحش را به عنوان فرمانده برگزیده و با او هشوتاد تون از مهواجرین را
همراه کرد ،و از انصار کسی در میان آنها نبود ،آن حضرت دستور نامه ای به عبداهلل نوشت و به او
فرمان داد که تا مسیر دو روز آن دستور نامه را نخواند ،پ
بدان امر کرده است به انجام برساند و هی ی
پ

از آن ،آن را بخواند و آنچه کوه پیوامبر

از افرادش را به احیار همراه خود نبرد.

از آنکه عبداهلل دو روز طی طریق نمود نامه را گشوود و آن را خوانود ،در آن ناموه نوشوته

شده بود که چون این نامه را خواندی در نخله (وادی بین حجاز و یمن که حجاج یمن و اهل نجد
در آنجا جمع می شدند و دارای نخلهای بسویار اسوت)(یواقوت حمووی ،6811 ،ج  ،8ص )6815
میان مکه و طائف فرود آی ،و قریش را تحت نظر بگیر و ما را از اخبار و وضعیت آنان مطلع ساز.
چون عبداهلل آن نامه را خواند گفت :سمعا و طاعه ،سپ

به همراهوانش گفوت :پیوامبر (ص) مورا

فرمان داده است که به طرف تخله بروم و آنجا قریش را زیر نظر بگیرم ،تا از ایشان کسوب اطوالع
نماییم(.ابن هشام ،ج  ،2ص )252
تجسس پیرامون زیر نظر گرفتن فعالیتهای مخالفان ،منافقان و جاسوساان و احازاب مخفاي و
مخالف داخلي

بدیهی است که حفظ نظام عادل و حکومت حقه منوط بر دفع حرکات مخوالف داخلوی و از بوین
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بردن گروههای جنگ طلب است .در غیر این صورت بویم آن موی رود کوه دولوت و ملوت بطوور
ناگهانی با نیروهای مخالف برخورد کرده و هر دو از هم بپاشند و در نتیجه هم دولت از بین بورود
و هم مردم متحمل خسارات مالی و جانی فراوانی گردند.
همچنین واضح است که حفظ نظام متوقف بر مراقبت صحیح فعالیتهای افراد مشکوک و ستون
پنجم و جلسات سری آنان ،توسط سازمان اطالعاتی دقیق و خبره و بینا می باشد......
دالیلی که بر جواز بل وجو

این مطلب داللت دارد ،عبارت است از آیات و روایواتی کوه در

این خصوص وارد شده است که به بعضی از آن ها اشاره می گردد:
 خداوند در شان منافقین می فرماید:الا عد عه َل َن عهم قلتَسلَ عه عم هللاع اَين شعال َك عال َل (منافقون( )18آیه )1
عه عم َ
آنان دشمنان تواند ،پ حذر کن از ایشان ،خدا آنها را بکشد ،چگونه (از حق)
بازگردانده می شوند.

 راغب گفته است:حذر یعنی دوری کردن از امری خطرناک ،خدای سبحان ،احتراز از منافقین را واجوب شومرده
است .اطالق حذر و احتراز در اینجا ایجا

می کند که فعالیت ها و تجمعات انها زیور نظور قورار

گیرد و چه بسا که این امر از بارزترین طرق حذر و مصادیق آن باشد .مسولمانان صودر اسوالم بوه
برکت آگاهی و رشد سیاسی که از پیامبر (ص) آموخته بودند ،به جز تعداد اندکی ،همگی در شمار
ماموران اطالعاتی آن حضرت بودند .انها همانگونه که حرکات کفار را در غزوات و سرایا زیر نظر
می گرفتند ،حرکات و برنامه های منافقین را نیز ،از نظر دور نمی داشتند و این کار را نوعی وظیفه
اسالمی تلقی می کردند و لذا می بینیم آنگاه که زید بن ارقم از عبداهلل بن اُبَی که از اکوابر منوافقین
بود ،شنید که می گفت :اگر به مدینه باز گردیم عزیزان ،ذلیالن را بیرون خواهند رانود .موراد وی از
عزیز خود او و از دلیل پیامبر (ص) بود ،زید به ابن اُبی اعترا

کرده و برای مطلع ساختن پیوامبر

(ص) از گفتار او نزد ان حضرت می رود ،تا آنجا که پیامبر (ص) به او می فرماید :ای جوان! دهان
تو صادق است و گوشهایت شنوا و قلبت حافظ اسوت و خداونود دربواره گفتوارت آیوه ای نوازل
فرموده است(.فضل بن حسن طبرسی ،بیتا ،سوره منافقین)
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ویژگیهای تجسس کننده
از بیانات و سخنان گهرباری که از زبان پاک معصومین (ع) جاری گشته است دو نوع خصوصویات
برای نیروهایی که در دستگاهها و سازمانهای اطالعاتی مشغولند و مامور تجس

می باشند را ذکور

می کنند که عبارتند از:
خصوصیات و شرایط عمومي

این خصوصیات و شرایط عمومی به ترتیب عبارتند از:
 .9دارا بودن تدین و صالحیت

حدیث :حسن بن شعبه در تحف العقول از حضرت صادق (ع) چنین روایت موی کنود « :شایسوته
نیست برای پادشاهان و حاکمان که در سه چیز کوتاهی کننود :اول در حفوظ و حراسوت از حوریم
مرزها ،دوم حمایت و دلجوئی از مظلومین و ستمدیدگان و سوم انتخا

افراد صوالح و شایسوته و

صالحیت دار برای کارهای حکومتی (تصحیح علی اکبر غفاری ،بیتا ،ص )869
 .3انتخاب افراد هوشیار و خردمند

حدیث :آمدی در کتا

غررالحکم از حضرت علی (ع) روایت کرده است کوه « :هور کو

افراد و نیروهای هشیار و خردمند (در کارهایش) کم

کوه از

بگیرد ،می تواند حتی از راههای سوخت و

دشوار هم عبور کند (ابوالفَتح آمدِی ،ج  ،2ص )191
 .2تجربه و آگاهي

حدیث :پیامبر اکرم (ص) فرمود« :در هر کاری از افراد و صالح و شایسوته ای کوه در آن تجربوه و
آگاهی دارند کم

و یاری خواهید» (االصناف ،ص  .613الشیزری ،ص )62

 .3دشمن نبودن

حدیث :برقی از ابن محبو

او از ابان واسد بن اسماعیل و جابر بن یزید و او از حضرت باقر (ع)

چنین روایت می کند که فرمود« :ای جابر ،در کارهایی که نیاز به کم

دارای هیچگواه از دشومنان
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ما کم

و یاری نخواه و برای طعام خواستن و نوشیدن آ

و غیره متوسل به آن نشو(.برقی :ج ،6

ص  ،635حدیث  .698مجلسی ،بیتا ،ج  3ص  12حدیث )81
 .3تن پرور و سست نبودن

حدیث :حضرت علی (ع) فرمود :در کارهایت به انسانهای تن پرور و سست تکیه و اعتماد نکون »
(ابوالفَتح آمدِی ،بیتا ،ج  ،2ص )318
 .3از افراد پست و دون نباشد

حدیث :حضرت علی (ع) فرمود « :برحذر باشد از اینکه به افراد پست و حقیر متکی شوی ،بوه او
اعتماد نکن ،زیرا که هر ک

به انها اعتماد کند ،خود نیز پست و حقیر می شود( .ابووالفَتح آمودِی،

بیتا ،ج  ،6ص )613
 .7بي اراده و بي فکر نباشد

حدیث :حضرت علی (ع) فرمود« :هی خیر و نیکی در کمو

و یواری گورفتن از افوراد بوی اراده

نیست (ابوالفَتح آمدِی ،بیتا ،ج ،26ص )318
 .3از بندگان و بردگان و افراد بي مقدار نباشد

حدیث :در فقه منسو

به حضرت رضا (ع)آمده است« :اگر دوست داری که نعمتها به توو عالقوه

مند شوند ،مروت و جوانمردیت کامل شود و زندگانیت در آرامش و سالمتی باشد بایسوتی کوه در
کارهای خویش با افراد برده ،بنده و بی ارزش شری

و همکار نبووده ،از آنهوا مشوورت نخوواهی،

چون که اگر در کارت به ایشان اطمینان و اعتماد کنی به تو خیانت می کنند و اگر با تو سخنی و یا
کالمی بگویند به تو دروغ خواهند گفت و اگر بخواهی با انان به عدالت رفتار کنی توو را پسوت و
ذلیل و خوار و حقیر خواهند کرد (و منجر به آبروریزی تو می شوند»(علی ابن موسوی الرضوا (ع)،
ص  .851مجلسی ،بیتا ،ج  ،16ص  ،631حدیث  .62صدوق ،الف ،ص )553
صفات و شرایط خصوصي
 .9راستي و درستي

حدیث :امیر المومنین (ع) در عهدنامه مال

اشتر و دستورات تاریخی خود به مال

اشتر در موورد
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اینکه حاکم باید مراقب و مواظب رفتار کارگزاران و یاران خود باشد و امور کارهوای آنوان را زیور
نظر داشته باشد ،چنین مینویسد ...« :و رفتار آنان را زیر نظر بگیر و جویوای احووال آنوان بواش و
جاسوسانی را که صادق و راستگو و وفادار به عهد خود هستند بفرست( »....نامه  58نهوج البالغوه.
تصحیح علی اکبر غفاری ،تحف العقول ،بیتا ،ص .681قاضی نعموان ،بویتوا ،ج 6ص .816حواکم
نیشابوری ،بیتا ،ج ،68ص ،658با

 ،12حدیث  .6مجلسی ،بویتوا ،ج ،11ص .258علوم الهودی

محمد بن محسن فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،6ص .283محمد باقر محمودی ،بیتا ،ج ،5ص)96
 .3وفاداری به عهد و پیمان

حدیث :و همچنین است از حضرت علی (ع) در مورد اینکه حاکم باید امور سربازان خود را زیور
نظر داشته باشد ...« :با این حال ،کارها و امور آنان (سربازان تحوت نظور) را بوه خوود وامگوذار و
جاسوسانی را که امانت دار و راستگویند ،مراقب و ناظر بر اوضاع و احوال آنان قرار ده( » ...قاضی
نعمان ،ص )112
 .2امانت داری

حدیث :حضرت علی (ع) به روایت از تحف العقول چنین فرمود:
« ...سپ

کارگزاران و یارانت را رها مکن و جاسوسانی را که امانت دارند و با مردم به حوق و

راستی سخن می گویند مراقب حال ایشان قرار ده( » ....تصحیح علی اکبر غفاری ،تحوف العقوول،
بی تا ،ص  688و  .681مجلسی ،بی تا ،ج  11ص  213و  .219محمد باقر محموودی ،بوی توا ،ج ،5
ص  13و )19
 .3اطمینان

حدیث :از ریان بن صلت روایت شده است :از امام رضا (ع) شنیدم که فرمود« :رسول خودا (ص)
به هنگامی که با ارتش(دشمن) برخورد نمود ،فرماندهی را به سوی آنها فرستاد و همراه با او کسی
را که مطئمئن بود به عنوان جاسووس و اطالعواتی خوود فرسوتاد( » ...حمیوری ،بویتوا ،ص .613
مجلسی ،بی تا ،ج  ،91ص  .16حر عاملی ،بی تا ،ج  ،66ص  ،11با
 ،1ص  832و محمد محمدی ری شهری ،ج  8ص )15

 ،65حدیث  .1ابن عساکر ،ج
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 .3شجاعت

حضرت علی (ع) به عبداهلل بن بدیل که او را در پیشاپیش لشکر خود در جنوگ صوفین قورار داده
بود ،در نامه ای چنین نوشت:
« ...وقتی که جاسوسان خود را به سمت آنان فرستادی بدان کوه بایود هموراه جاسوسوان خوود
سال کامل باشد توا در صوورت نیواز و درگیوری بوا دشومن بتواننود از خوود دفواع کننود و بایود
جاسوسانت را از افراد شجاع و دلیر انتخا

کنی ،چرا که افراد ترسو و بزدل نمی توانند خبوری را

صحیح و درست به تو برسانند( » ....ابن اثیر ،بیتا ،ج  ،8ص  .628عبداله مامقانی ،بیتوا ،ج  ،2ص
)611 /619
 .3ایمان داشتن به نفس عمل

حدیث :پیامبر اکرم (ص) به عبوداهلل بون جحوش هنگوامی کوه او را جهوت مواموریتی مخفیانوه و
جاسوسی به منطقه تحله می فرستد در نامه ای چنین نوشت:
«حرکت کن تا به بطن تخله که با نام و برکت خداوند آباد گشته است،وارد شوی .هی ک

از

یارانت را در همراهی با خود اجبار نکن ،خود و همراهانت به دنبال ماموریت محوله بروید توا بوه
بطن نخله برسید ،در آنجا به مراقبت و نظارت بر قافله قوریش بپردازیود و در کموین آنهوا باشوید».
(واقدی ،ج  ،6ص  68و  .61ابن هشوام ،ج  ،2ص  .258 /252طبوری ،ج  ،2ص  .168 /161ابون
اثیر ،ج  2ص  .668ابن کثیر ،ج  2ص  .811مجلسی ،بی تا ،ج  ،21ص  .691 /639بیهقی ،بی تا ،ج
 ،9ص  .62یعقوبی ،بیتا ،ج  ،2ص )19
 .7انتخاب نیروهای صالحیت دار و شایسته

حدیث :در حدیثی از امیر المومنین چنین روایت شده است « :هنگامی که دو نفور را کوه میانشوان
نزاع و درگیری پیش آمده بود به خدمت رسول خدا(ص) آوردند ،حضرت (ص) به شخص مدعی
چنین فرمود :آیا تو مدرک و دلیلی برای گفته خود داری ،اگر مدرک و دلیلی بیاوری ،حکوم و رای
من به ضرر و علیه مدعی علیه است .اما اگر دلیل و مدرکی ارائه ندهی ،شخص مودعی علیوه بایود
قسم به ذات جالله بخورد که آنچه را ادعا دارد از آن اوست ،اما قبال صاحب آن نبوده است و هی
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ادعایی نمی تواند داشته باشد و مال

حقیقی او نیست ،هنگامی که شاهدان را آوردنود ،بوا وجوود

اینکه پیامبر اکرم (ص) هی کدام از آنها را در خوبی و یا بدی نمی شناخت از آنهوا پرسوید :قبیلوه
هایتان در کجا و در چه منطقه ای ساکنند؟ آنها پاسخ دادند ،حضرت (ص) دوباره پرسید :بازارتوان
در کجاست؟ آنها پاسخ دادند :سوال شد در کجا سکونت دارید؟ آنهوا پاسوخ دادنود سوپ

طورف

درگیر و شهود که در خدمت حضرت (ص) حضور داشتند برخاستند و حضرت (ص) بوه کواتبین
خود دستور داد تا اسامی مدعی و مودعی علیوه و شوهود و سوخنان رد و بودل شوده میوان آنهوا را
بنویسند سپ

آن نامه را به یکی از یاران برگزیده و صالحیت دار خود داد و مثل همان نامه را بوه

فردی دیگر از یاران خو

و صالح خود داد و سپ

به آنها فرمود :هر ی

از شما به سووی قبیلوه

انان و نیز به طرف بازار و محل سکونتشان بروید و از جای بروید که از یکدیگر خبر نداشته باشید
و در انجا راجع به آنها تحقیق و پرسش نمائید آنها رفتند و تحقیقات خود را انجام دادند( » ....حور
عاملی ،بیتا ،ج  ،63ص  615با

 ،1حدیث )6

در این روایت مالحظه گردید که پیامبر (ص) ،افراد و نیروهایی را جهوت تحقیوق و اطالعوات
(جاسوسی) می فرستاد و تا از حاالت و امور مربوطه به مردم تحقیق و ارزیابی بوه عمول آورنود و
آنها را از نیروهای زبده و صالحیت دار انتخا

می کرد.

 .3نیروهایي که مزین به محاسن اخالقي و در ارتباط با مردمند

حدیث :امام حسن بن علی (ع) به نقل از هند بن ابی هاله در روایتی چنین فرموود « :رسوول خودا
(ص) مردم را (از فتنه ها) برحذر می دتشت (و از اخالق ناپسند) به آنها هشدار می داد و خود نیز
به آن عمل می کرد و خود را از آن دور نگاه می داشت .مردم را به اینکه با دیگوران خوشوروئی و
خوش رفتاری داشته باشند تشویق می نمود و همچنین از یارانش دلجوئی کرده و سراغ آنها را می
گرفت و درباره امور مردم و آنچه که در مورد آنان می گذرد از آنان می پرسوید(.شویخ طوسوی ،ج
 ،61ص  ،13حدیث  .611حر عاملی ،بی تا ،ج  ،63ص  ،166با

 ،16حودیث  .6قاضوی نعموان،

بی تا ،ج  ،2ص  ،111حدیث  .6116میرزا حسین نوری ،بی تا ،ج  ،63ص  16بوا
محمد محمدی ری شهری ،بیتا ،ج  ،2ص  ،18حدیث )2811

 81حودیث .6
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 .1ثبات و پایداری

ابوبصیر در روایتی چنین می گوید :از حضرت صادق (ع) شنیدم که فرمود:
راجع به معلی خاطره ای به یادم آمد و سپ

به من فرمود "ای ابا محمد بر دیگران پوشویده و

مخفی کن سخنی را که درباره معلی به تو می گویم "من

گفتم" "بفرمائید"

حضرت (ع) فرمود" :آیا می دانی که چرا داود بن علی مقام موا را درک نموود؟ " مون گفوتم

"

مگر داود به چه مقامی رسید؟ " او پاسخ داد :داود ر ا دعوت کردند و دستور دادنود توا گوردش را
بزنند و به دار آویزند ....وقتی که معلوی احضوار شود از او راجوع بوه شویعیان اموام صوادق (ع) و
نامههایی که به او می نویسند پرسیده شد ،او پاسخ داد :من هی یو

از یواران اموام صوادق (ع) را

نمیشناسم ...او گفت از من کتمان می کنی ؟ اگر از من پنهان کنی تو را می کشم ،معلی گفت مورا
به مرگ تهدید می کنی ؟ به خدا قسم اگر آنها در زیر گامهای من باشند پایم را بر نمی دارم تا توو
آنها را بشناسی و اگر تو مرا بکشی در واقع مرا خوشبخت کرده ای و من تو را بودبخت و بیچواره
کرده ام( .محمد بن عمرکشی ،بی تا ،ج  ،2ص  ،119 /113حدیث  .168ابن شهرآشو  ،بیتا ،ج ،1
ص  .225مجلسی ،بوی توا ،ج  ،11ص  .636تسوتری ،ج  9ص  .59 / 53خووئی ،ج ،63ص /211
)216
نتیجه
با استناد به ادله ای که برای حرمت جاسوسی و تجسّ

و استطالع به آنهوا اشواره کورده و در ایون

مجال مورد بررسی قرار گرفت نمی توان به طور کلی و مطلق قائل به حرمت تجسّو
شد چه آنکه ادلة دال بر حرمت ،قاصر از این می باشند که تجسّو

و جاسوسوی

و جاسوسوی را مطلقواً تحوریم

نمایند و به طور خالصه می توان محدودة حرمت را در محورهوای زیور بوه طوور خالصوه و موؤجز
مشخص کرد.
یک .تجسّ
جاسوسی و تجسّ

و جاسوسی عبث و بیدلیل :همانطور که از ادلة حرمت میتوان دریافت اگر
بدون هدف و بنابر ی

مصلحت یا عر

عقالیی و الهی نباشد بیش

محرّم بوده و چنانکه فرمودهاند اینگونه تجسّ ها رفتار جاهالنه میباشد.
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دو .تجسّ

در مورد مؤمنان :از دیگر محورهایی که از ادلة حرمت تجسّ

در احوال مؤمنان است چه آنکه در اکثر روایات در موضوع تجسّ

بر میآید تجسّ

قیودی وجود دارد که داللت

بر تحریم جاسوسی در احوال اهل ایمان دارد چرا که نیروهای حکومت اسالمی و متعلق به بیضه
آنها

اسالم عموماً از خطر و تهدید کلی برای جامعه و نظام اسالمی به دورند و اسرار و عیو

صرفاً جنبة شخصی دارد و جاسوسی در امور آنها نقش سازندهای ندارد .و اگر فردی تمهیدات
کم

به اجانب را از طریق جاسوسی و غیره ایجاد کند اساساً جزو اهل ایمان نبوده و مشمول

حکم مستفاد از این ادله نخواهد بود .از سوی دیگر از ادلة مذکور دال بر حرمت بر میآید حرمت
دخالت ،تجسّ

و جاسوسی برای اکتشاف عیو

دیگران میباشد چه آنکه اساساً اسالم در

پوشیدههای رفتار خصوصی مصلحت را اخفای آن میداند و مکلفین را از بهدنبال عیو

دیگران

رفتن باز میدارد.
و بهطور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده میشود که حکم حرمت
جاسوسی و تجسّ

دارای حد و مرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمیتوان حکم حرمت را

بار کرد .بر این اساس از دیدگاه اسالم مسلمانان دارای عزت ،شأن و حرمت میباشند و کسی حق
هت

آنرا ندارد و اصل اولیة اجتماعی اسالم احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّ

از آنها

و در نهایت حرمت انکشاف آنچه افراد ،خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمیگردند.
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