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چکيده
تجسس ،یافتن اطالع از طریق غیرمعمول است که طرف مقابل نمیخواهد آشکار گردد .با بررسی منابع
فقهی حکومتی شیعه در زمینه تجسس( ،آیات ،سنت معتبر عملیه معصومین و قواعد فقهی) این منابع به دو
دسته تقسیم میشوند .دسته اول که مبتنی بر دیدگاه حرمت انساا هساتند ،بار حرمات و غیرمجااز باود
تجسس از مسلمانا داللت مینمایند و دسته دوم که مبتنی بر قاعده مصلحت ،قاعده اضطرار و قاعده حفظ
نظام هستند ،بر پایه آیات و روایات و سیره عملی معصومین(ع) و قواعد فقهی بر جاواز و برخای ماوارد بار
لزوم تجسس داللت مینمایند .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسا باه ایان پرساش
اصلی است که با توجه به اهمیت حدود و ثغور تجسس از منظر نظامی  -امنیتی ،مرزهای مجاز و غیرمجاز
تجسس از منظر فقه حکومتی چه بوده و بر این اساس نتیجه گرفته است که با توجه باه اینکاه تجساس باا
چهار قصد انجام میگردد ،نخست :تجسس به علت کنجکاوی شخصی ،دوم :به غرض پی برد باه عیاو
مردم و رسوا نمود افراد ،سوم :به قصد عقالیی بهمنظور کشف توطئه و خیانت علیه نظام اسالمی و چهارم:
شناخت افراد به منظور واگذاری مسئولیت به آنا  .تجسس به معنای اول و دوم در کلیه ماوارد چاه زنادگی
خصوصی و چه شخصیت اداری افراد ممنوع بوده؛ اما به معنای سوم و چهارم ،تجساس از ماردم عاادی و
کارکنا نظام اداری و قضایی و نظامی در ضرورت ها الزم هست .در خصوص دشمنا داخلای و خاارجی
مسلما و غیرمسلما هم در مواردی الزم هست.
کليد واژهها :تجسس ،فقه حکومتی ،مصلحت ،اضطرار ،حفظ نظام ،حرمت انسا  ،نظامی – امنیتی.
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 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق ،دانشگاه خوارزمی ،البرز ،ایرا ،
sajadomidi48@gmail.com
 .2استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق ،دانشگاه خوارزمی ،البرز ،ایرا .
 .3استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (ره) ،تهرا  ،ایرا .





مقدمه
یکی از محرمات مسالم و قطعای در اساالم ،تجساس و تفتایش از اسارار ،عاورات،
پنهانی ها و به طور کلی حریم افراد است .از سویی ،دولات هاا در راساتای برقاراری نظام
عمومی و مقابله با مفاسد گوناگو  ،ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنایی
هستند(بگدلی و بایوکانی .)11 :1331 ،کارویژه نهی از سوءظن ،حفظ تعادل اجتمااعی و تنظایم
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روابط میا امت اسالمی است ،زیرا اگر بنای ارتباطات بشری بر ساوءظن و نفای اعتمااد
عمومی باشد ،هیچ شخصی نمی تواند با انعطاف و بسط خاطر ،نیات و اغراض خود را در
ساحت جامعه جامه عمل بپوشاند .بر همین اساس دستور به حسن ظن از احکام شریعت
اسالمی است (طالبی طادی .)81 :1331 ،در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایرا نیز اصاول ،22
 23و  22قانو اساسی ،حریم خصوصی افراد را به صورت غیرمستقیم مورد حمایات قارار
داده و محرماانگی افاراد جاز در ماوارد اساتثنایی و قاانونی غیرقابال تعارض اعاالم شاده
است(فتحی و شااهمرادی)231 :1331 ،؛ بنابراین هام در اساناد باالدساتی ،هم او بناد  1فرماا
هشتمادهای امام راحل(ره)  ،در فقه اسالمی ،هم در حقوق موضوعه جمهوری اسالمی ایرا ،
بهویژه اصل  22قانو اساسی و هم در اسناد حقاوقی باینالمللای باهویاژه مااده  11میثااق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد و هم ناین تفسایر عماومی شاماره  11کمیتاه
حقوق بشر ملل متحد ،اصل بر عدم تجسس و حفظ حاریم خصوصای اسات کاه از زماره
حقوق مدنی و سیاسی شهروندا تلقی میشود (معاونت حقوقی .)31 :1331 ،با وجاود پارداختن
به اصل عدم تجسس و حفظ حریم خصوصی در منابع قانونی ،اما در منابع فقهی وضاعیت
مطلوبی به چشم نمیخورد ،به نحوی که در فقه امامیاه پیراماو ضاوابط و حیطاه حرمات
تجسس و جواز آ و ادله آ ها بحث کافی صورت نپذیرفته و میطلبد بارای دساتگاههاای
اطالعاتی ،ضوابط و حیطه حرمت تجساس و ماوارد و مصاادیق جاواز آ منضابط گاردد؛
چراکه انضباط این مسئله و بیاطالعی نسبت به آ ها ،پیامدها ،آثار و آفات شرعی بسایاری
دارد .عالوه بر این ضرورت تعیین محدوده مجاز تجساس بارای ناوع مکلفاین نیاز اماری
ضروری است (صالحی ،صالحی و نیکخواه.)11 :1331 ،
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ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر به این صاورت اسات کاه حفاظ و صایانت از کیاا
اسالمی و استقالل کشور از مهمترین اموری است که بر تمام مسلمین و بهخصوص حااکم
اسالمی واجب و الزم است و این مهم جز از طریق داشتن اطالع از طرح و نقشههاا و زیار
نظر گرفتن تحرکات و وضعیت دشمنا داخلی و خارجی امکا پذیر نخواهد بود .در حاال
حاضر که انقال

اسالمی ایرا بهعنوا پرچمدار حفظ حقوق انسا ها و آزادی مستضاعفا

جها  ،سخت مورد غضب و کینه آنا قارار گرفتاه؛ از ایان جهات کشاف و خنثایساازی
اینگونه توطئهها که با سرمایه گذاری و هدایت دشامنا خاارجی و باا کماد مازدورا و
مینماید.
در این پژوهش به دنبال اثبات چند فرضیه هستیم .اول اینکه با توجه به آیات و روایات
و استدالالت فقها ،شیعه از منظر فقه حکومتی ،مرزهای مجاز و غیرمجاز تجسس بار مبناای
سه قاعده فقهی اضطرار ،مصلحت و حفظ نظام ترسیم میشود .دوم اینکاه مرزهاای مجااز
تجسس با توجه به آیات و روایات برای اموری ازجمله اطالع و پیشگیاری از اقادامات و
غافل گیری دشمن از منظر قرآ می باشد .سوم اینکه مرزهای غیرمجاز تجسس نیز عموماً در
مسائل شخصی و فردی و منع تجسس برای پی برد به بدیها و زشتیهای مردم است.
پيشينهشناسي تحقيق ،صبغه راهبردی ،جنبه نوآوری و مباني نظری تحقيق
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ایادی داخلی آنا انجام میگیرد ،وجود نیروهای ویژه تجساس و کساب خبار را ضاروری

پيشينهشناسي
بررسی پژوهشهای انجامشده داللت بر این امر دارد که تاکنو تحقیاق مساتقلی تحات
عنوا «تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی -نظامی» صورت نپذیرفته اسات .باا
این حال ،چندین تحقیق وجود دارند که به برخی از جنبههاا و مللفاههاای تحقیاق حاضار
اشاره داشتهاند که عبارتاند از:
 .1نویسندگا مقاله «تجسس از دیادگاه فقاه امامیاه» باا بررسای دالیال عقلای و نقلای
مختلف ناظر بر تجسس ،به این نتیجه دست پیدا کردهاند که تجسس در اماور شخصای ،در
اصل ممنوع بوده ،درحالیکه تجسس در امور اجتماعی برای بازرسی و نظاارت ،در برخای
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شرایط ،جایز و در برخی شرایط واجب میباشد .با این حال ،به نظر میرسد کاه در برخای
یافتههای تحقیق ،تحقیق حاضر با تحقیق فاوق اختالفااتی داشاته باشاد ،ازجملاه در زمیناه
تجسس در مورد م لمنا و هم ناین در ماورد حادود و ثغاور تجساس در فقاه حکاومتی
اسالمی (قربانی و پورشعبانعلی.)22 :1331 ،
 -2نویسندگا مقاله «بررسی فقهی تجسس با تأکید بر فرما هشتمادهای اماام خمینای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

(ره)» با توجه به فرما هشتمادهای امام خمینی(ره) به این نتیجه دست یافتاهاناد کاه اگرچاه
اصل بر ممنوعیت تجسس بوده ،با این حال در ارتباط با حفظ نظام ،اساتثناء بار ایان اصال
پذیرفته شده است .با این حال ،به نظر میرسد که به رغم این اصل کلی ،نویساندگا مقالاه
(ره)

نتوانستهاند به ارتباط دهی دقیق میا تجسس در فقه و فرما هشتماادهای اماام خمینای

پرداخته و عموما ًا باا آورد ماتن فرماا  ،ماوارد مانعکس در تحقیقاات قبلای را مانعکس
نمودهاند  .از سوی دیگر ،این تحقیق دایره مجاز بود تجسس را تنها در ماورد حفاظ نظاام
می داند ،اما تحقیق حاضر ،عالوه بر این اصل ،اصول دیگاری مانناد مصالحت را کاه دایاره
وسیعتری را شامل میشود؛ مورد نظر قرار داده است (تلخابی و حیدری.)11 :1383 ،
 .3نویسندگا مقاله «از شناسایی منع تجسس بهمثابه قاعدهای فقهی تا انعکاس آثاار آ در
نظام دادرسی کیفری ایرا » به بررسی فقهی -حقوقی قاعاده مناع تجساس در فقاه و قاوانین
پرداختهاند .با این حال ،آن ه که تحقیق مزبور مورد نظار قارار داده اسات ،تجساس در اماور
شخصی نه در امور اجتماعی که مورد توجه مقاله حاضر اسات .از ساوی دیگار ،ایان مقالاه،
موضع خود را بهروشنی در ارتباط با منع تجسس در امور شخصی از لحاا فقهای مشاخ
نکرده است و تنها انعکاسدهنده دیدگاههای فقها است (کوشکی و موسوی آزاده.)181 :1331 ،
صبغه راهبردي
از ابتدای پیروزی انقال

شکوهمند اسالمی و با توجه به شارایط پایش روی کشاور و

نظام اسالمی در مواجهه با انواع تهدیدات اعم از نظاامی ،شابهنظاامی ،سیاسای ،اجتمااعی،
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اقتصادی و حقوقی و حتی بهداشاتی و ساالمت ،بسایاری از دساتاوردهای نظاام از طارق
مختلف ازجمله تجسس در چهارچو

موازین فقهی و قانونی باه عمال آماده اسات .ایان


مسئله بهویژه آ چنا مهم و راهبردی برای نظام اسالمی بوده است که در بند هفاتم فرماا
هشتمادهای امام خمینی (ره) و فرما ستاد پیگیری تخلفاات قضاایی و اداری باه آ توجاه
شده است .امام علی(ع) و سایر معصومین(ع) نیز به طرق مختلاف باه تعیاین حادود و ثغاور
تجسس از منظر فقهی پرداختهاند ،ازجمله در نامه  11نهجالبالغه.
از سوی دیگر ،اگرچه منع تجسس در امور شخصی و جواز و حتای لازوم تجساس در
امور اجتماعی تحت شرایط خاص قانونی و فقهی مورد پذیرش قرار گرفتاه اسات ،اماا باا
توجه به عدم تصویب قانو واحد در ارتباط با حدود و ثغور تجسس در نظاام اساالمی در
منظر امنیتی -نظامی در تشخی

موارد مجاز و غیرمجااز تجساس از منظار فقاه حکاومتی

وجود داشته است و همین امر موجب شده است کاه باهرغام تقریارات مختلاف در باا
تجسس ،همواره این مسئله بهعنوا ید امر راهبردی برای نظام اسالمی تلقی شود.
جنبه ابتکار و نوآوري
اگرچه هما گونه که در بخش پیشینهشناسی تحقیق حاضر آورده شد ،تاکنو تحقیقاات
مختلفی در ارتباط با تجسس هم از منظر فقهی و هم از منظر حقاوقی ایارا و حتای ساایر
مذاهب اسالمی صورت گرفته است ،اما به نظر میرساد کاه تحقیاق حاضار از جنباههاای
مختلف ،دارای نوآوری و ابتکار است و آ اینکه اول اینکه ،اگرچه قاعده حفاظ نظاام نیاز
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رکن قانو گذار (مجلس شورای اسالمی -شورای نگهبا ) ،همیشاه ایان بحاث باهویاژه از

آورده شده است ،اما مبنای اصلی تجسس در فقه حکومتی در تحقیق حاضر سه مبنای مهام
فقهی یعنی حرمت انسا  ،قاعده مصلحت و قاعده اضاطرار گذاشاته اسات .ایان در حاالی
است که عمده تحقیقات گذشته ،تنها با توجه به قاعده حفظ نظام ،به بررسی حدود و ثغاور
تجسس و منع آ پرداختهاند؛ بنابراین اولین نوآوری تحقیق حاضر در سطح مبانی آ نماود
پیدا نماید .دومین نوآوری تحقیق حاضر آ است که دید خود را تنها متوجه فقاه حکاومتی
نموده است و بر همین اساس فقه شخصی را در تحلیل خود کنار گذاشته است .این مسائله
نیز با توجه به راهبردی بود تجسس و منع آ برای نظام اسالمی قابل توجیه است.
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مباني نظري تحقيق
مفهوم تجسس

عالما فن سیاستگذاری قانونی ،به دلیل گساترده باود  ،سایال باود و نسابی باود
مفهوم و ماهیت تجسس ،تعریف واحدی از مفهوم تجسس ارائه ندادهاند .این ابهاام ناهتنهاا
مربوط به تجسس بلکه واژه هاای مارتبط باا آ  ،یعنای حاق حاریم خصوصای اسات کاه
حقوقدانا نتوانستهاند به تعریف واحدی از آ ها دست یابند .به دیگر معنا ،تعریفی کاه باا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

پذیرش عمومی مواجه باشد؛ وجاود نادارد

(پورعبادا

و جلیالزاده .)3 :1333،در فقادا تعریاف

قانونی یا حقوقی واحد از تجسس بایستی به معانی عرفی و لغوی و حتی اخالقی تجساس
نظر انداخت .در لغت و عرف به معنای جستوجو کرد  ،دنبال چیزی گشتن ،خبر جستن،
در جستوجوی امری یا چیزی بود تفسیر شده است (دهخدا ،1313 ،ج  .)2121 :2در اصطالح
علم اخالق نیز ،تجساس عباارت اسات از« :تجااوز باه حاریم خصوصای افاراد از طریاق
جست وجو و تفح

در عیو

آ ها و کاوش در اسرار پوشیدهای که ماردم عالقاه دارناد

پنها بماند و آشکار شدنش برای آ ها شرم و خجالت به دنبال میآورد»

(دعموش عاملی ،ج ،1

 .)11 :1382به عالوه ،برخی معانی تجسس ازجمله به معنای کشف خبرهای ماردم در خفاا و
پنها و هم نین تجسس به معنای جستوجوی امری همراه با استراق سمع و بصار اکیاداً
مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است

(زیدا

 .)81 :1318 ،کما اینکه پیامبر(ص) در این ارتبااط

مایفرماینااد ...« :التجسسااوا و التحسسااوا...؛  ...در جسااتوجااوی اخبااار مااردم نباشاید و
جاسوسی نکنید» (مسلم بان حجااج 1213 ،ه.ق :ج  .)2213نظیار آ در ناماه  23نهاجالبالغاه امیار
ملمنا (ع) به مالد اشتر وجود دارد« :وَلیَکن أبعدَ رَعیّتاد مناد وَأشاناأهم عناد  ،أطلابهههم
لمعَائب النّاس .فإ َ فی النّاس عیوباً؛ الوالی أحقِّ من سترها؛ فاال تکشافن عماا غاا َ عناد
منها؛ فإنَّما عَلَید تطهیر ما ظهر لَدَ و ا لکم علی ما غا

عند؛ فاستر العوره ما اساتطعت

یستر ا مند ما تحب ستره من رعیتد  ...و تغا َ عن کل ما ال یضح لد وال تعجلانَّ الای
تصدیق ساح فا السّاعی غاشٌّ وإ تَشَبِّهَ بالناصحین»(نهج البالغه ،نامه  .)218 :23هم ناین خاواه
در قوانین عام و خواه در قوانین خاص ،بر منع تجسس تأکید شده است و حتی برای آ در
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برخی قوانین ضمانت اجراء تعیین شده است ،ازجملاه در قسامت پایاانی مااده  18قاانو


تجارت الکترونیکی ،مسئولیت مدنی تجسسکننده در دادههای خصوصی افراد ماورد تأکیاد
قرار گرفته است؛ بنابراین بهرغم اینکه تعریف واحادی از تجساس در قاوانین ارائاه نشاده
است ،اما مصادیق تجسس در قوانین فراوا هساتند کاه ازجملاه آ مایتاوا باه مداخلاه
دیگرا در زندگی خصوصی ،زندگی خانوادگی و منزل آنا  ،مداخلاه دیگارا در تمامیات
جسمانی یا روانی یا رد آزادی معنوی و فکری آنا  ،حمالت و تعرضات به آبرو ،شهرت و
حیثیت آنا  ،ساختن سیمایی دروغین و غیرواقع از آنا  ،افشای وقایع نامربوط و آزاردهنده
درباره زندگی خصوصی آنا  ،استفاده از نام ،هویت یاا شامایل آناا  ،تعقیاب و باه ساتوه
خصوصی ،افشای اطالعاتی که بر اساس اعتماد حرفهای به فاردی داده شاده اسات ،اشااره
کرد (حسینی آزاد.)2 :1331 ،
در فقه و فلسفه حقوق نیز در ارتباط با معنای تجسس ،نظریهپردازی شاده اسات .البتاه
تجسس در لسا فقها برای خود تعریف خاصی را نداشته و عدم تعریف ممکان اسات باه
خاطر بداهت آ باشد ،البته در این زمینه نظریاتی ارائه داده شده است .بارای نموناه عالماه
طباطبایی تجسس را به معنی پیگیری و تفح

از امور مردم میداند و آ اموری کاه ماردم

عنایت دارند پنها بماند و تو آ ها را پیگیری کنی تا خبردار شاوی و تحساس هام هماین
معنا را دارد ،با این تفاوت که تجسس در شار اساتعمال شاده و تحساس در خیار باه کاار
میرود

(تفسیر المیزا

 ،ج  .)282 :18از نظر شهید ثانی نیز «معنی تجسّس آ است که بندگا خدا
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آورد  ،دسااتاناادازی در مکاتبااات ،مراسااالت و مخااابرات ،سوءاسااتفاده از ارتباطااات

را زیر پرده ستاریت پروردگار رها نکنی و پارده از روی کاار آناا بارداری و آن اه را کاه
خداوند پوشیده داشته است ،آشکار کنی که این کار وسیله کسب اطالع از امور مخفی آ ها
و پرده برداشتن از روی اسرارشا می شود و درنتیجاه آن اه بار تاو پوشایده باود ،آشاکار
میگردد که اگر مخفی بود دل و دینت سالمتر میماند» (شهید ثانی.)3 :1381،
قواعد فقهي حکومتي ناظر بر مرزبندی تجسس

بهطور کلی ،چهار قاعده فقهی حکومتی را میتوا ناظر بر مرزبندی تجسس دانست کاه
عبارتاند از :قاعده حرمت انسا  ،مصلحت ،قاعده اضطرار و قاعده حفظ نظام .در هر یاد
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از این چهار قاعده که بهعنوا مبنای اصلی تحقیق مدنظر قارار مایگیرناد ،حادود و ثغاور
تجسس مورد بررسی قرار میگیرد .بدیهی است که این مبنا میتواند در بخاشهاای بعادی
برای تحلیل حدود و ثغور تجسس از منظر روایات و استدالالت فقهای ماورد توجاه قارار
بگیرد.
مبنای فقهي غيرمجاز بودن تجسس
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

بررسی حوزه ممنوعیت آیات و روایات و استدالل به آ ها به ایان نکتاه اساسای ماا را
رهنمو میسازد که مبنای اصلی فقهی غیرمجاز بود تجسس ،حرمت انسا است.
حرمت انسان

مکتب حیات بخش اسالم ،افراد جامعه اسالمی را دارای حرمت ،عزت و کرامت میداند
و به هیچ انسانی اجازه تعرض به حرمت انسا دیگری را نداده است .متو آیات و روایات
متعدد در این زمینه این نظر را تقویت نموده تا اینکه یاد مبناایی در رفتاار و رواباط باین
انسا ها به وجود آورد که بر پایه آ احترام به شخصیت دیگرا و عادم تجااوز باه حاریم
شخصی آنا شکل گیرد ،بهطوریکه هیچکس حق تعرض و تجساس در ماورد دیگاری را
ندارد .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) نیز در استفتایی بیا نمودهاند« :مبادرت به امار بررسای و
تحقیق قانونی نسبت به کار اداری کارمندا و غیر آنا توساط ماأمورا رسامی تفحا
تحقیق در چهارچو

و

ضوابط و مقررات قانونی اشکال ندارد ولی تجسس در کار دیگرا یا

تحقیق در اعمال و رفتار کارمندا برای کشف اسرار در خارج از حادود و ضاوابط قاانونی
برای آ مأمورا هم جایز نیست» .به نظر می رساد کاه مبناای روایای ایان فرماایش مقاام
عظمای والیت ،روایاتی باشند که نقض حریم خصوصی را نهی کرده ،چراکه موجب ایذای
ملمن میگردد« :من اعا علی ملمن بشطر کلمه بشطر کلمه جاء یاوم القیاماه و باین عینیاه
مکتو

آیس من رحمه ا ؛ هر کس علیه ملمنی کاری انجام دهد که بر او ضرر وارد شاود

ولو با گفتن کلمهای ،روز قیامت در حالی محشور میشود که در پیشانیاش نوشته ماأیوس
از رحمت خداوند» (صدوق 1211 ،ق ،ج  )32 :2یا در حدیث دیگر از پیامبر اکرم(ص) میفرمایناد:
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« ...یا اباذر المجالس باالمانه و افشائد و سرّ اخید خیانه فاجتنب ذالاد»

(حرعااملی ،1312 ،ج

.)311 :12
مبنای فقهي مجاز بودن تجسس از منظر فقه حکومتي

قاعده مصلحت

در ارتباط با مصلحت بایستی بهطور کلی قائل به دو نوع مصلحت فردی و جمعای باود
و منظور از مصلحت در قاعده مصلحت ،مصلحت جمعی است نه فردی .با ایان حاال ،اول
اینکه مصالح و مفاسدی که روح احکام شریعت بر پایه آ ها قرار گرفته است ،همه در یاد
سطح و درجه نمی باشند و برخورد مصالح اجتماعی با مصالح فردی ،مشمول با

تقدم اهم بر مهم میباشد که قاعدهای عقالنی است که در همهجا تبعیت از اهام الزم اسات
و همه انسا های عاقل آ را در میکنند و به آ ملتزم میشاوند و بناابراین در لازوم یاا
عدم لزوم تجسس با توجه به قاعده مصلحت بایستی این اهم و مهم بود مصلحت جمعای
و فردی مورد توجه قرار بگیارد (جاوادی آملای .)222 :1312 ،دوم اینکاه ناوعی تقسایمبنادی از
تجسس بر پایه مصلحت بوده است که بر این مبناا ،تجساس باه صارف آگااهی از احاوال
اشخاص و بدو انگیزه عقالنی صورت میگیرد ،با نیتی فاسد چو هتد ،پراکند فحشااء
و آزرد ملمنا انجام میگیرد و  ...تقسیم میشود و بنابراین این تقسیمبندی ،نشاا دهناده
اهمیت قاعده مصلحت در تقسایمبنادیهاای تجساس مایباشاد (خارازی .)22 :1381 ،معناای
اصطالحی مصلحت عبارت است از منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواساته اسات.
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تزاحم و

این منافع مشتمل بر حفظ دین ،جا  ،عقل ،نسل ،مال میباشد (علی حسینی و کشااورز.)8 :1332 ،
مصالح از نظر حقوق اسالم به چهار دسته تقسیم میشوند -1 :مصاالح ضاروری ،مصاالحی
است که مقصود اصلی شریعت ،حفظ آ ها است که عبارتاند از :حفظ دین ،نفاس ،نسال،
عقل و مال انسا ها -2 .مصالح حقیقی :آ در جایی است که ید کار بهطور حقیقی جلاب
منفعت یا دفع ضرری نماید و تشریع حکم طبق آ ها به مصلحت و نفع شخ

یاا جامعاه

باشد؛  -3مصالح شخصی که مربوط به مصاالح فارد یاا گاروه خاصای اسات؛  -2مصاالح
تحسینی که نوعی از مصالح هستند که رعایت آ ها ،بهبود و بهتر شاد زنادگی را در پای
دارد ولی عدم رعایت آ ها موجب سختی و دشواری در زندگی انساا نمایشاود

(نظارزاده،
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 .)11-12 :1332از این بین ،مصالح ضروری است که در قاعده مصلحت مورد نظر میباشاد و
البته تجسس نیز در زمینه مصالح ضروری قابل اعمال مایباشاد .قاعاده مصالحت ایجاا
مینماید که بهمنظور حفظ نظم اج تماعی با هار آن اه کاه موجاب ایجااد اخاالل در نظام
اجتماعی میگردد؛ مبارزه شود

(احسا پور و دیگرا

 )122-121 :1331 ،و بنابراین در این مسیر اگار

به منظور حفاظت از امنیت کشور ،تجسس الزم آید ،طبق قاعده مصلحت توجیهپذیر خواهد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

بود.
قاعده الضرورات تبيح المحذورات (قاعده اضطرار)

اضطرار یکی از عناوین ثانویه اسات کاه باا وجاود آ  ،حرمات فعال حارام ،مرتفاع و
مجازات آ منتفی می گردد و درواقع ،انجام آ فعل حرام ،مباح و حالل میشود .اضطرار به
این دلیل در مورد تجسس مورد پذیرش قرار گرفتاه اسات کاه تجساس توساط حکومات
اسالمی همواره بایستی بهعنوا استثناء مورد پذیرش قرار بگیرد و بنابراین تجسس تنهاا در
مواردی توسط حکومت اسالمی بایستی مورد استناد قرار بگیرد که بهمنظور جلب مصالح و
دفع مفاسد و مضار مادی و معنوی ضروری صاورت گرفتاه باشاد و از ایان منظار قاعاده
اضطرار میتواند به علت محدود و مضیق بود  ،بهعناوا یاد اساتثناء پذیرفتاه شاود؛ باه
عبارت دیگار ،اضاطرار عباارت اسات از واقاع شاد شاخ

تحات شارایط و موقعیات

تهدیدآمیز درونی و طبیعی که خروج از آ شرایط و موقعیت ،مقتضی ارتکا
میباشد

(نوجوا

فعل حرامای

 .)11 :1383 ،دامنه اضطرار در فقه گسترده اسات و ایان قاعاده از طهاارت تاا

دیا ت کاربرد دارد؛ بنابراین باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشاد .ولای فقهاا،
اضطرار را در همه موارد تشریح نکردهاند و عمده بحاث در کتاا

اطمعاه و اشاربه آماده

است(عبداللهی علی بید .)82 :1382 ،قاعده اضطرار با منع تجسس ارتباط مستقیم دارد ،چه آنکاه
در دیدگاه اسالمی ،وجو

و تحریم فقهی در جهت فلسافه هادایت تشاریع الهای ،جلاب

مصالح و دفع مفاسد و مضار مادی و معنوی از انسا را دنبال میکند کاه بارای بسایاری از
آ ها مجازات دنیوی اعم از قصاص تا تعزیر مقرر شده است
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(جعفری و عباسی مقر

.)23 :1332 ،

این موضوع از روی آیات قرآنی نیز قابل برداشت است ،به نحوی کاه «انماا حارم علایکم


المیته و الدم و الحم الخنزیر و ما اهل به لغیر ا فمن اضطر غیر باغ و ال عاد فال اثام علیاه
ا ا غفور رحیم»

(بقاره

 )113یا «و ما لکم االتاکلوا مما ذکر اسم ا علیه و قد فصل لکم ما

حرم علیکم اال ما اضطررتم الیه»

(انعام

 )113مشهود است که ارتکا

فعال حارام در حالات

ضرورت ،استثناء شده و به نوعی استثناء از تحریم اباحه است و این امر شامل تجساس نیاز
شده که در حالت کلی حرام بوده ،اما بنا به قاعده ضرورت ،نکته مهم آ است که عمل بار
اساس قاعده اضطرار ،الزم و واجب است و تر آ حرام و به این اثر گفتاه مایشاود کاه
مدلول قاعده ،عزیمت است ،چو هرگاه مدلول قاعده عزیمت باشد ،عبااداتی کاه در حاال
میگردد(میرالوندی.)118 :1331 ،
قاعده حفظ نظام

متأسفانه فقها به موضوع ضرورت حرمت و منع اختالل در آ باه صاورت یاد قاعاده
فقهی نپرداخته اند و معنا و مفهوم و مبانی و آثار این قاعاده ،گرچاه باه صاورت اجماال و
بهصورت پراکنده موجود است (بافیزاده و امیدی فرد .)113 :1333 ،حرمت و منع اختالل نظاام در
دکترین حقوقی اسالمی ،برخالف فرض موجود که حفظ نظام اسالمی ،منع اختالل در نظام
را توجیه مینماید و بهنوعی ید گفتما دیوا ساالری از باال به پایین را تاداعی ماینمایاد،
حرمت و منع اختالل نظام اسالمی است که مقدمه حفظ نظام اسالمی قرار میگیارد .حفاظ
نظام اسالمی در برابر خطرها از اوجب واجبات است و حتمی که عالوه بر نصوص کاه بار
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اضطرار باید تر کند ،انجام دهاد ،باطال اسات و بناابراین ،ایان اثار شاامل تجساس نیاز

این امر صحه میگذارند .هرچند در آثار فقهی پیشینیا از قاعده حفظ نظام اسالمی نام برده
نشده اسات ،ایان حکام کلای و عاام یکای از احکاام فقهای ماذاهب اساالمی باه شامار
میرود(هرندی و عار

 .)21 :1332 ،حتی اگر نصوص موجود کاه داللات بار وجاو

ایان امار

میکنند نیز وجود نداشت ،تشخی

عقلی و پرهیز از اختالل نظام اجتمااعی در ایان ماورد

کفایت میکرد تا جایی که «وجو

حفظ نظام مسلمانا و حمایت از آ در نزد فقهاای ماا

از مسلمات محسو

میشوند» (مکاسبالمحرماه ،ج  .)213 :2پس اگر حفظ نظام واجاب اسات،

مقدماتش نیز واجب است که با قدرت وجود داشته باشد

(مکاسب شی

انصاری .)21 :عاالوه بار
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ادله عام وجو

حفظ نظام ،ادله خاصی نیز در این زمینه وجود دارند ،ازجملاه آیاه چهاارم

سوره منافقو  .در شأ نزول این آیه گفته شده است که زید بان ارقام از عبادا بان ابای،
رهبر منافقا مدینه استماع نمود که وی درصدد است تاا پاس از دخاول باه شاهر مزباور،
پیامبر(ص) را از آنجا بیرو نماید .از این رو ،زید به پیامبر(ص) خبر داده و حضرت(ص) نیاز در
حق وی دعا کرد

(مجمعالبیا  ،بیتا :ذیل سوره منافقو

 :آیات .)1-11

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

«از بارزترین مقدمات حفظ نظام ،داشتن سازمانی امنیتی است که عهدهدار کسب خبار و
کشف توطئهها برای حفظ نظام باشد» (دایرهالمعاارف اطالعاات و امنیات ،ج  .)31 :1حاال باه چناد
نمونه تاریخی اشاره میکنیم:
الف :حضرت علی(ع) هنگامی که برای رویارویی با اصحا

جمال باه سامت بصاره در

حرکت بود ،خطبهای خواند که به پارهای از آ اشاره میگردد:
«این افراد به سبب بغض و ناخشنودی خود در رابطه با حکومت من به توافق رسیدهاناد و
من مادامیکه بر جماعت شما نترسم ،صبر میکنم ،زیرا اگر آ ها بر اساس این دیدگاه سسات
و ضعیف اقدام به کاری کنند ،نظام مسلمانا از بین خواهد رفت» (نهجالبالغه ،خطبه .)113
این فرمایش حضرت ،حاکی از آ است کاه روشان شاد نیات پلیاد آناا در جهات
اختالل نظام اجتماع مال برخورد با آنا هست .ترس از فروریختن نظاام اسات ناه یقاین
داشتن به آ  .پس هرگاه نشانه های هشداردهنده حاکی از وجود خطار آشاکار گردیاد ،باه
شکلی که در نزد عقال ایجاد ترس مینمود ،همین کافی است کاه دربااره عااملین آ اقادام
امنیتی الزم (تجسس) صورت گیرد .هم نا که این شیوه عقاال در برخاورد باا خطرهاای
بهوجودآمده در مورد آ ها مال است.
 :روایت پیامبر (ص)« :اگر فردی از امت من عهدهدار امری از امور مسالمین شاود و
آ گونه که درباره خودش و اطرافیانش به مواظبت و مراقبت میپردازد ،همت نگمارد ،بوی
بهشت را نیز استشمام نخواهد کرد» (معجمالصغیر ،ج .)22 :2
توضیح اینکه مراقبت از اطرافیا  ،منظور کارگزارا و هم مردم تحات حکومات اوسات
که با این بیا حضرت بر حاکم الزم میداند تا از اوضاعواحوال آ ها باخبر باشاد و کساب
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خبر نماید و بیتفاوت نباشد .این یعنی بهمنظور حفظ حکومت و ایجاد امنیت بارای ماردم،


از طریق جاسوسا و عیو از اخبار و احواالت آنا بااخبر باشاد .حکاومتی کاه از وضاع
کارگزارا و مردم خود اطالعات و اخبار الزم نداشته باشد ،بهزودی توساط افاراد نااهال و
توطئهگر ،ریشههای آ متزلزل خواهد شد و فرو خواهد ریخت.
ج :ابواألسود ،در نامهای خطا

به علی(ع) نوشت« :اما بعد ،خداوند تاو را رهباری قابال

اعتماد و پیشوایی مسئول قرار داد ،ما تو را آزمایش کردیم و متوجاه شادیم کاه نسابت باه
امانت بسیار حساس و خیرخواه امت هستی ،افزو کننده و به دنیای آ ها بیتوجاه هساتی،
اموال آ ها را تصاحب نمی کنی و در صدور حکم برای آ ها رشوه نمیگیاری .کاارگزار و
میکند و من نمیتوانم این موضوع را از شما پوشیده نگه دارم»

(تاری

یعقوبی ،ج .)212 :2

د :عبدا بن وائل تمیمی در ارتباط با مطلع شاد امیرالمالمنین(ع) از کشاته شاد یاد
یهودی اسالم آورده از طریق جاسوسا گفت :حضرت امیر(ع) در پاس وی نوشت« :اما بعد،
نامه تو را در کردم و از آن ه درباره رفتار گروهی که در حوزه تو انجاام دادناد و انساا
مسلمانی را کشتند ،بیا کردی ،آگاه شدم و متوجه شدم که انساا مخاالف و مشار نازد
آ ها امنیت داشت ...به کار خود مشغول باش و به گرفتن مالیاات بپارداز ،هماا گوناه کاه
خودت بیا کردی به طاعت و خیرخواهی بپرداز» (الغارات ،ج .)338 :1
روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

پسرعموی تو (عبدا ابن عباس) بدو اطالع تو ،در اموالی که در اختیارش هست ،تصرف

روش تحقیق در این اثر ،اجتهادی بوده و با استفاده از قواعد فقهی مسلم جهت تکمیال
بحث مورد استفاده قرار می گیرد .از آنجا که منابع فقه حکومتی که داللت بر تحدید حادود
تجسس و غیرتجسس مینمایند ،به طور عمده در عصر حاضر مورد توجه قارار گرفتاهاناد،
بنابراین بایستی به منابع فقهی معتبر جدید نیز در این زمینه مراجعه نمود.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
ا بررسی حوزهی ممنوعیت تجسس از منظر آیات و فقهاء و استدالل به آ ها
ا آیات و روایات دال بر منع تجسس
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آيات
برخی از آیات قرآنی به موضوع تحدید حدود تجسس مجااز و غیرمجااز مایپردازناد،
ازجمله میتوا به آیه  183سوره بقره ،آیه  21سوره نور و  ...اشاره نمود .قرآ با صاراحت
تمام تجسس را در آیه  12سوره حجرات منع نموده و ازآنجاکاه هایچگوناه قیاد و شارطی
برای آ قائل نشده ،نشا میدهد که جست وجوگری در کار دیگرا و تالش برای افشاای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

اسرار آنا گناه است ،البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است ،نشاا مایدهاد کاه ایان
حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است .خالصه کاالم آنکاه ،باا توجاه باه
مالحظه عبارات تفاسیر مفسرا بهطور قطع ،حرمت تجسس روشن میگردد.
الف « :یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظان ان َّ بعاضَ الظانَّ اثام و التَجَسَسَاوا و ال
یَغْ تَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً اَیهحنبُّ اَحَدهکُمْ اَ ْ یأکُلَ لَحْمَ اَخنیه متیاً فَکَرِهْتُمهوهه وَ اتَّقُاوا َ ان َّ ا تاوْا
رحیم؛ ای کسانی که ایما آوردهاید ،از بسیاری از سوءظنها بپرهیزید ،زیارا کاه برخای از
سوءظن ها گناه است و از احوال درونی همادیگر تجساس نکنیاد و کسای از شاما غیبات
دیگری را نکند ،آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردهاش را بخورد ،البتاه کاه از
آ کراهت دارید و از خدا بترسید که خداوند توبهپذیر و مهربا است» (حجرات.)12:
«این تعلیلی که در جمله اَیهحنبُّ اَحَدهکُمْ اَ ْ یأکُلَ لَحْمَ اَخنیه» بارای حرمات غیبات آماده،
تعلیل برای حرمت تجسس نیز هست ،چو فرق غیبت با تجسس تنهاا در ایان اسات کاه
غیبت اظهار عیب مسلمانی است برای دیگرا  ،چه اینکه عیبش را خود ما دیده باشیم و چه
اینکه شنیده باشیم؛ ولی تجسس عبارت است از اینکه به وسیلهای علم و آگاهی به عیب او
پیدا کنیم .در اینکه هر دو عیبجویی است ،مشتر اند ،در هر دو میخواهیم عیبی پوشایده
برمال شود .در تجسس ،برای خود ما برمال شود و در غیبت برای دیگرا  .به هماین جهات
بعید نیست که جمله «اَیهحنبُّ اَحَدهکُمْ اَ ْ یأکُلَ لَحْمَ اَخنیه میتاً» تعلیل باشد برای هر دو جملاه،
یعنی هم جمله «و التَجَسَبسَوا» و هم جمله «ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» (طباطبایی ،بیتا ،ج .)282 :18
هم نین در کتب فقهی و تفسیری آمده است که نهای در آیاه ماذکور ،دال بار حرمات
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دارد .این آیه به صراحت مسلمانا را از اینکه در احوال دیگرا تجسس کنند ،منع نموده و
به مسلمانا اجازه نداده است که به دنبال امور پنهانی دیگرا جساتوجاو کنناد .بار ایان


اساس منع تجسس در امور و احوال دیگرا با اطالق و عمومیت خود شامل همه مصاادیق
حریم خصوصی می شود ،به این تقریر ،هرگونه کنکاش ،پیجویی ،کنجکاوی و دسترسی به
اطالعات افراد که ایشا آ را پنها داشتهاند ،تجسس منهی عنه محسو

میشاود

(موساوی

آزاده.)8 :1332 ،
آيه  081سوره بقره
«یسلوند عن االهلة قل هى مواقیت للناس و الحج و لیس البار باا تااتوا البیاوت مان
هاللها مى پرسند که غرض از اینکه قارص قمار در هار مااه یاد باار باه صاورت هاالل
درمىآید ،چیست؟ بگو اینها وقتها را براى مردم و براى حج معین ماىکنناد و ایان کاار
خوبى نیست که شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهها شوید ،بلکه عمل صحیح این
است که از خدا بترسید و خانهها را از در درآیید و از خدا پاروا کنیاد ،باشاد کاه رساتگار
شوید».
این آیه به ویژه در آ بخش که به بهانه رؤیت هالل نبایستی به خانه و مساکن مسلمانا
ورود پیدا کرد نیز دلیل بر منع تجسس می نماید و بنابراین بایستی تجساس باهعناوا یاد
استثناء مورد پذیرش قرار گرفتاه شاود کاه تنهاا توساط حاکمیات اساالمی و در حادود و
چهارچو

موازین قانونی و شرعی قابلیت اعمال دارد .از سوی دیگر ،قسامتی از ایان آیاه

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

ظهورها و لکن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوبها و اتقوا اللّاه لعلکام تفلحاو ؛ از تاو از

شریفه «و اتوا البیوت» داللت بر اتخاذ تقاوا داشاته و ایان موضاوع بار تجساس نیاز نااظر
میباشد.
آيه  42سوره نور
«یَأَیُّهَا الَّذنینَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بهیهوتاً غَیْرَ بهیهوتنکُمْ حَتَّى تَسْتَأْننسهواْ وَتُسَلِّمهواْ عَلَى أَهْلنهَاا ذَلنکُامْ
خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُو َ؛ اى کسانى که ایما آوردهاید! به خانههایى که منزل شاما نیسات،
پیش از آنکه اجازه بگیرید و بار اهال آ ساالم کنیاد ،وارد نشاوید .ایان دساتور باه نفاع
شماست ،شاید پند گیرید».
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این آیه مبارکه نیز دال بر این است که مالکیت شخصی افراد بایستی محترم شمرده شود
و هم نین اینکه باز بود در خانهها نشا دهنده اذ صاحب ملد به ورود غیر نمایباشاد.
از این آیه نیز مناع تجساس در اماور شخصای افاراد اساتنباط مایگاردد .در اینجاا جملاه
«تستانسوا» به کار رفته است ،نه «تساتاذنوا»؛ زیارا جملاه دوم فقاط اجاازه گارفتن را بیاا
میکند .درحالیکه جمله اول که از ماده انس گرفته شده است ،اجازه توأم با محبت و لطف
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

و آشنایی و صداقت را میرساند و نشا میدهد که حتی اجازه گرفتن باید تاوأم باا اد

و

دوستانه و خالی از هرگونه خشونت باشد (مکارم :1312 ،مسئله .)221 12
منع تجسس از منظر روايات
روایات فراوانی در با

حرمت تجسس و خبریاابی باهمنظاور دساتیابی باه بادیهاا و

زشتیهای مردم وجود دارد که به ذکر پارهای از آ ها میپردازیم .بهطور کلی ،میتاوا ایان
روایات را به دو گروه تقسیم نمود -1 :برخی روایات تنهاا اختالفای هساتند و داللتای بار
حرمت ندارند؛  -2برخی روایات ظهور در تجسس ندارند ،بلکه به افشای سر مرتبط است.
به این معنا که یا داللت بر حرمت ندارند یا اگر داللت بر حرمت دارند ،به تجساس مرباوط
نمیباشند ،بلکه به افشای سر مرتبط هستند.
ازجمله روایاتی که داللت به حرمت دارند ،اما به تجسس مربوط نمیباشند ،عباارتاناد
از :پیامبر(ص) فرمود« :لغزشهای مسلمانا را نجویید؛ زیرا هارکس لغازشهاای بارادرش را
جستوجو کند ،خداوند عیبهای او را پیگیری کند»...

(میزا

الحکمه ،ج .)123 :2

پیامبر(ص) می فرماید« :از گما دوریکنید ،زیرا گما دروغترین سخن است .به سخنامردم گوش نکنید و تجسس

نکنید» (میزا

الحکمه ،ج .)3332 :1

 امام صادق(ع) فرمود« :ابعد ما یکو العبد من ا ا یکو الرجل یواخی الرجال وهاویحفظ علیه زالته لیعیره بها یوما ما؛ نزدیدترین حالت بنده به کفر زماانی اسات کاه در راه
دین کسی را به برادری بگیرد و آنگاه لغزشها و اشتباهات وی را برشمرد تاا اینکاه روزی
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او را به سبب آ ها مورد شماتت و سرزنش قرار دهد» (اصول کافی ،ج .)322 :2


هم نین ،در ادامه آمده است« :لغزشهای ملمنین را جستوجو نکنید ،زیارا کسای کاه
به دنبال لغزشهای برادر ملمنش باشد ،خدای تعالی گناها او را پیگیری میکند و هارکس
که خدای تعالی گناهانش را پیگیری کند ،او را مفتضح و رسوا میسازد ،هرچناد در داخال
خانهاش باشد» (اصول کافی ،ج .)322 :2
 امام صادق(ع) فرمود « :کمتارین چیازی کاه انساا باه سابب آ ایماانش را از دساتمی دهد ،این است که در راه دین شخصی را به برادری بگیرد و لغزشها و اشاتباهات او را
ضبط نماید تا اینکه روزی او را به سبب آ ها مورد سرزنش و شماتت قرار دهد»

(هما

).

که هرکس لغزشهای ملمنی را دنبال کند ،خداوند لغزشهای وی را دنبال میکند و کسی کاه
خداوند لغزش وی را دنبال کند ،او را در خانهاش رسوا

میکند»(مستدر

الوسائل ،ج .)113 :3

 از امام صادق(ع) با سند موثق از اسحاق بن عمار نقل است:«یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخل

(ای لم یصل) االیما الى قلبه ،التذموا المسالمین

والتتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع ا عورته ومن تتبع ا عورته یفضحه ولو فای
بیته» (جامع االحادیث ،ج .)312 :11
برخی دیگر روایات هستند که اختالفی است و داللتی بر حرمت مطلق تجسس ندارناد،
ازجمله امام صادق(ع) فرمود :جهل سه چیز است :تعویض دوستا  ،اختالف و دوری بادو
دلیل ،تجسس از چیزی که نباید در مورد آ تجساس کارد .توضایح اینکاه :ایان فرماایش
حضرت اشاره به این امر دارد که تجسس در مسائلی که وظیفاه ایجاا

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

 -امام صادق(ع) فرمود« :ملمنین را از خود نرانید و لغزشهای آ ها را پیگیری نکنید ،زیارا

نمایکناد ،ماذموم

است ،چو موضوعاتی هست که تجسس در آ ها جایز نیست (تحفالعقول.)311 :
عدم جواز تجسس از منظر فقها
شیوه بعضی از فقهای بزرگ شیعه در استنباط احکام از روایات چنین است؛ باا نظار باه
مجموع روایات وارد ،حکم به وجو

یا حرمت مینمایند؛ اگرچه به تدتد روایات ایاراد

وارد بوده؛ اما نظر به مجموع آ ها داللت همه را کافی دانساته و حکام صاادر ماینمایناد.
نمونه چنین فقیهانی جنا

شی مرتضی انصاری در بحث خیاارات اول داللات هماه را رد
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نموده (انصاری ،المکاساب ،ج )323 :1؛ اما درنهایت بر اساس محتوای مجموعشا حکم نمودهاند.
در موضوع مورد بحث هم نین بعضی روایات قابل خدشه هستند و ایراد وارد شاده ،ولای
همه چنین نیستند و با توجه به محتوای تمام روایات و دو آیاه ذکرشاده ،حرمات تجساس
قطعی است .از نظر شرعی هیچکسی مجاز به تجسس در مورد دیگری نیست.

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

عدم شمول گرايي ،نهي تجسس
قیدهایی که درآیات و اخباار و روایاات باه آ هاا اشااره شاده اسات ،در قالاب کلای
عبارتاند از :مسلما  ،ملمن ،برادر ،قید خاص در روایت ابن ابی یعقو

بدو قید بهطاور

مطلق آمده اند .توجه به این قیادها حااکی از آ اسات ممنوعیات دنباال کارد عیاو

در

خصوص مسلمانا هست ،به این معنا که این ممنوعیت شامل کفار و مشرکین نمیشود؛ اما
در مورد آیه ایرادشده باید گفت :احتمال دارد به دو دلیل دنباال کارد عیاب در خصاوص
مسلمانا باشد :نخست اینکه حکم آیه مربوط به ملمنین است و آیه متوجه آناا هسات و
این فرمایش خداوند که جست وجو نکنیاد ،خطاا

باه مالمنین و تجساس در خصاوص

ملمنین را نهی میکند ،هما طور که سیاق این آیاه و آیاات قبال و بعاد از آ بیاانگر ایان
مطلب می باشند .دلیل دوم ،عبارت «لحم اخیه» قرینهای است بر اختصاص حرمت تجساس
تنها در مورد مسلمانا  ،هما طور که قرینه است بر اختصاص حرام بود غیبت مسلمانا و
این مطلب ناشی از آ است که برادری تنها مخصوص ملمنین است.
بر اساس صحیحه ابن ابی یعفور ،تجسس در مورد کسی که علنی اقدام به فساق و گنااه
می نماید ،حرام نیست .البته بنده معتقدم کسی که خودش حرمت و کرامت خویش را حفاظ
نمی نماید ،دیگرا تکلیفی در حفظ حرمتش ندارند و بحث دیگر آنکه چیازی از عیاو

او

بر مردم پوشیده نیست تا تفتیش شود.
نتیجه بحث فوق این است که تجسس به معنای اول و دوم در ماورد مسالمانا در
هر شرایطی شرعاً جایز نیست و هیچ موردی آ ها را جایز نمی نماید ،مگر متجااهر باه
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فسق.


نقش اهداف فاسد در تحريم
برخی از روایات وارده از حضرات معصومین(ع) حاوی مطالبی است که گویاای ارتبااط
نهی از تجسس با انگیزه و اهداف فاسد از آ ها آشکار می گردد ،نمونه آ «روایات ماذکور
فوق ...ضبط عیبهای مسلمانی تا روزی او را به سبب آ ها سارزنش کناد» .ایان عباارات
گویای این است که این انگیزهها نقشی در حرمت تجسس دارناد .پاس اگار انگیازه یاافتن
عیو

دیگرا و جستوجو از اسرار پوشیده آ ها به قصد سرزنش و نکوهش و بایاعتباار

ساختن و اهداف فاسدی باشد .در این صورت تجسس در حوزه نهی و تاوبی و نکاوهش
این آیه آمدهاند که در مقام بیا اعمالی هساتند کاه موجاب تاوهین باه دیگارا و تحقیار،
سرزنش ،ترویج عیو

آ ها و آزارشا هست و هم نین ناشی از عوارض فاسد باشد .پس

طبیعی است که به حکم سیاق آیه ،این آیه تجسسی را که ناشی از انگیزه با چناین اهادافی
باشد ،نهی میکند .در تأیید این مطالب مباحث برخی محققا و فقیها با

غیبت ،همانناد

این چیزی است که ما در مورد تجسس ذکر کردیم.
عالوه بر موارد فوق ،دسته ای دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین ماورد بررسای
قرار گرفته که حکایت از جواز تجسس دارد .عالوه بر آ ها موضوعاتی هم او مصالحت
نظام و جامعه اسالمی ،پی یدگی نظام اجتمااعی و لازوم شاناخت جهاا پیراماو و لازوم
آرامش و امنیت داخلی و خارجی برای ساکنا ید کشور ،اقتضا میکند بهمنظور جلوگیری

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

قرار میگیرد .آیه  12سوره حجرات هم بر این مطلب داللت مینماید؛ زیرا آیااتی پایش از

از اختالل نظام اجتماع ،قاعده ال ضرر و ...خواها جستوجو و تجسس در مواردی باشیم؛
پس در مطلب بعدی ،بحث جواز تجسس را مورد بررسی قرار میدهیم.
بررسي حوزههاي مجاز تجسس از منظر روايات و فقها و تحليل آنها
دالیل مجاز و لزوم تجسس موارد مختلفی هستند که مهمترین آ ها عبارتاند از :بقاای
حکومت اسالمی و ایجاد امنیت و آرامش بارای آحااد جامعاه کاه خاود عباارت اسات از:
تجسس در مورد دشمنا اسالم که غیرمسلما اند (کفار و دشمن غیر دشامن) ،تجساس در
مورد مسلمانانی که در صف دشمنا حکومت اسالمی هستند ،تجسس در ماورد دشامنانی
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که در داخل کشور هستند؛ تجسس در امور مردم و تجسس در امور کارکناا اداری نظاامی
و قضایی کشور .هم ناین تجساس ،الزماه پیشارفت ،شاناخت زماا  ،ماردم آ و کساب
اطالعات و اخبار است و شاناخت برناماههاای مرموزاناه دشامنا  ،پیشاگیری از اقادامات
تروریستی و غافلگیرانه آ ها .با توجه به دستهبندی دالیل مجاز و لازوم تجساس ،باه بیاا
برخی از ادله مجاز تجسس میپردازیم.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

لزوم تجسس ،بقاي حکومت اسالمي و امنيت مردم
تحليل روایات

این روایات ضرورت مشاارکت در حفاظ نظاام جامعاه و کماد باه آ را در صاورت
مواجهه با خطر تباهی و نابودی بهخوبی بیا میکنند و تجسس را وظیفه مسلمین میدانناد
و رهبر را باه اعتباار اینکاه سرپرسات و حاافظ نظاام و مصاالح اماور مسالمین اسات ،از
خیانت هایی که برخی کارگزارا در دستگاه حکومت مرتکب میشوند ،افراد و گاروههاایی
که علیه نظام و جامعه فعالیت می کنند و کساانی کاه اقادام باه انجاام تبااهی و خیانات در
زمینههای امنیتی ،سیاسی نظامی و فرهنگی  ...کردهاند یا امکاا ارتکاا

باه ایان اعماال از

سوی آ ها وجود دارد و هم نین بررسی مسائل مشکو مردم بهمنظور کشاف خیانات از
سوی آ ها وجود دارد ،تجسس نموده و سریع اطالع دهند از مصاادیق وظاایف مسالمانا
محسو

میشود.

از پاس حضرت امیر(ع) به ابواالسود فهمیده میشود که کاار ابواالساود کاه اطالعاات و
اخبار را به امام رسانده ،خیرخواهی به امام و ملت است و هم نین مسائولیت ارساال خبار
درباره آن ه در حولوحوش وی رخ میدهد که توجه به آ خیار و صاالح امات اسات را
متذکر میشود و به دنبال دارد .حضرت امیر(ع) این تجسس و خبردهی را ناهتنهاا خاروج از
مسیر حق نمیداند ،بلکه آ را یکی از حقوق واجب حکومت و امام برمیشمارد.
در این راستا ،حضرت علای(ع) اطاالع قریظاه بان کعاب باه آ حضارت در رابطاه باا
گروههای دشمن و فعالیت جنایتکارانه را نیز در حاوزه اطاعات و خیرخاواهی محساو
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می نماید؛ بنابراین در برخی موارد تجسس در حیطه خیرخواهی برای امام و امت است.


داليل تجسس از مردم داخل كشور خود
در ابتدای این بحث بایستی خاطرنشا ساخت که اگرچه شناخت مردم خاود لزومااً باه
معنای جواز تجسس نیست ،اما در این زمینه احادیثی از معصومین(ع) و نمونههاای تااریخی
وجود دارد که بهنوعی مجوز جستوجو از احوال مردم زما خاویش را صاادر مایکناد و
درواقع مبین جواز نوعی از تجسس است:
الف :امام باقر (ع)« :در حکمت حضرت داود(ع) آمده است کاه بارای هار فارد مسالمانی
شایسااته و بایسااته اساات کااه مالااد خویشااتن و آیناادهنگاار و مااردم عصاار و زمااانش را
 :از حضرت علی(ع) است که فرمود« :هرکس مردم زما خود را نشناسد ،نسابت باه
آ ها غافل است و در خوا

است» (غررالحکم.)228 :

ج :هند بن ابی هاله در حدیثی راجع به یکی از اوصاف پیاامبر(ص) روایتای دارد :رساول
خدا(ص) از یارانش تفقد و دلجویی به عمال آورد و راجاع باه اماور ماردم از آ هاا سالال
میکرد(دائرهالمعارف اطالعات و امنیت ،ج .)22 :2

د :در دورا پیامبر(ص) و بعد از ایشا کسانی بهعنوا کارشناس در امور مردم و قبیلههاا
بودند و از طریق آ  ،افراد گزارشهایی از مردم میگرفتند .البته این افراد بهعنوا عریاف و
خبره شناخته میشدند.
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بشناسد»(اصول کافی ،ج .)222 :2

الزمه پيشرفت جامعه و شناخت زمان و مردم ،با كسب اطالعات و اخبار
در این زمینه نیز به مانند مورد قبلی ،بایستی خاطرنشا ساخت که اگرچه زما شناسی و
مردمشناسی نمیتواند بهعنوا ید دلیل در این زمینه مورد پذیرش قرار بگیارد و درنهایات
میتواند داللت بر جواز نماید ،اما در کنار سایر ادله میتواند بهعنوا ملیاد قارار گیارد کاه
نمونههایی از آ نقل میگردد .الف :امام صادق(ع) فرمود« :در حکمت آل داود آماده اسات:
عاقل باید نسبت به زما خود شناخت داشته باشد و به کار خود مشغول باشد و زباانش را
نیز حفظ کند» (اصول کافی ،ج .)111 :2
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 :حضرت علی(ع) فرمود« :عاقل باید دارای سه ویژگی باشد :به کار خود سرگرم باشد،
زبانش را حفظ کند و زمانش را بشناسد» (تحفالعقول.)213 :
ج :آ حضرت(ع) هم نین میفرماید« :هرکس که به اوضااعواحاوال زماناه آگااه باشاد،
آمادگیاش را حفظ میکند»(روضه کافی ،ج .)22 :8
د :امیرالملمنین(ع) فرمود« :کسی که پندهای زمانه را در نماید ،از حسان ظان باه ایاام
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

احساس آرامش نمیکند»(غررالحکم ،ج .)131 :2
هما طور از کاالم ماولی امیرالمالمنین(ع) اساتفاده مایشاود کاه مایفرمایاد :آنکاه باه
اوضاع واحوال زمانه آگاه باشد ،آمادگیاش را حفظ می کند .چو زنادگی پی یاده در نظاام
جهانی امروز که در هر روز آ با دهها حوادث ناگوار و خدعه و نیرنا
روبهرو می شویم ،لزوم اطالع از زما خویش بارای تشاخی

دنیاای اساتکباری

درسات و تصامیم درسات

ضروری مینماید.
لزوم تجسس ،اطالع و پيشگيري از اقدامات و غافلگيري دشمن از منظر قرآن
بيداري و آمادگي در برابر خطر دشمن:
«أَیُّهَا الَّذنینَ آمَنُواْ خُذُواْ حنذْرَکُمْ فَانفنرُواْ ثُبَاات أَوِ انفنارُواْ جَمنیعااا؛ ای اهال ایماا ساالح
برگیرید و بهصورت دستهدسته یا بهصورت جمعی کوچ کنید» (نساء.)11 :
در تفسیر نمونه حنذر را بر وز خضر دانسته و می نویسد :حنذر به دو معنا است .اول به
معنای بیداری و آمادهباش و مراقبات و هوشایاری در برابار خطار ،دوم :گااهی باه معناای
وسیلهای که به کمد آ با خطر مبارزه میشود نیز آمده است (تفسیر نموناه ،ج  .)2 :2اگرچه در
این آیه به موضوع تجسس بهمنظور بیداری و آمادگی در برابر خطر دشامن تصاریح نشاده
است ،اما با توجه به اطالق عبارت« ،حذر» در آیاه کاه داللات بار بیاداری و آگااهی دارد،
چهبسا بتوا از لوازم معنای آ تجسس را نیز استفاده نمود و بنابراین میتواند در این زمینه
نیز کاربرد داشته باشد.
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گفتهشده «اخذ حذره» ،هنگامیکه هوشیار باشد و از ترس و وحشت پرهیز نماید ،گویاا
هوشیاری را وسیلهای قرار داده است که باهوسایله آ خاودش را حفاظ مایکناد و باا آ
روحش را مصو میدارد (کشاف ،ج .)232 :1
ظاهراً حذر در این آیه کنایه از آمادگی کامل بهمنظور حرکت برای جهاد است

(المیازا  ،ج

.)211 :2
واضح و روشن است که معنای آمادگی کامل ،هما گونه که به برگارفتن ساالح داللات
میکند ،بر اقدامات احتیاطی -امنیتی و آگاهی کامل از وضعیت دشامن و اقادامات جنگای
نیروها ،نحوه ارتباط میا گروههای نظامی و زیرمجموعههای آ ها اطالع کامل کسب نمود.
عدم غفلت از دشمن و مهیا بود برای دفاع:
خداوند در سوره نساء آیه  112میفرماید« :هرگاه تو در میاا ساپاهیا باودی و بارای
آ ها اقامه نماز نمودی ،باید گروهی با اسلحه به همراه تو نماز را بهجای آورند و زمانی که
به سجده رفتند ،میبایست گروهی در پشت آ ها باشند و گروهای کاه نمااز نخوانادهاناد،
برای خواند نماز بیایند ،درحالیکه مسلح میباشند .زیارا کاافرا امیاد دارناد کاه شاما از
سالح و وسایل خود غافل شوید تا ناگها بر شما یورش برند .چنان ه بارا یا بیماری مانع
از به دست گرفتن سالح توسط شما شد ،بااکی نیسات ،اماا از دشامن برحاذر باشاید کاه
خداوند برای کافرا عذابی خوارکننده مهیا ساخته است».
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وی نیز داللت میکند ،به این صورت که باید از تجهیزات نظامی ،مقدار و ناوع آ و تعاداد

در این آیه نیز به مانند آیه قبل می توا استدالل نمود کاه اگرچاه موضاوع اصالی آیاه،
آمادگی برای دفاع است نه تجسس ،اما به حکم عقل ،آمادگی برای دفاع ملزوماتی داشاته و
یکی از این ملزومات ،کسب اخبار و اطالعات دشمن از طرق مختلاف باوده کاه تجساس
بهمنظور کسب اطالعات دشمن و آمادگی نیروهای خودی ،صورت گرفته است و درنتیجاه
از با

مقدمه واجب ،الزم میگردد .در هر صورت ،خداوند در این آیه نحاوه نمااز خاوف

بهصورت جماعت را در صحنه کارزار بیا کرده و به مسلمانا دستور میدهد کاه هوشایار
و مراقب باشند تا از دشمن غافل نشوند.
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محتمل است که در اینجا منظاور از حاذر ،هوشایاری و گاوشباهزنا

باود و عادم

فراموش کرد دشمن باشد و منظور سالح نیست .برای تقویت این نظر میتاوا باه قارائن
زیر اشاره کرد:
اول :خداوند در بخشی از آیه به سپاه امر میکند که حذر و سالح را باهم داشته باشاند،
آنجا که می فرماید« :ولیاخذوا حنذْرَههم و اسلحتهم» و اقتضای عطف سالح بر حذر ،تفااوت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

داشتن معنای آ دو است.
دوم :خداوند برای آ ها موقعیتی را مشخ

می کند کاه در آ موقعیات جاایز هساتند

سالح حمل نکنند و آ زمانی است که به سبب باارا یاا بیمااری قاادر باه حمال ساالح
نیستند ،درحالیکه ما در همین موقعیت هم میبینیم که خداوند آ هاا را امار باه هوشایاری
میکند .آنجا میفرماید « :وال جناح علیکم ا کا أذی من مطار او کناتم مرضای ا تضاعوا
اسلحتکم و خذوا حنذرکم» ،در اینجا معقول نیست که منظور از حذر اسلحه باشد ،زیرا بعد
از اینکه تکلیف آ ها در رابطه با اسلحه مشخ

گردیده است ،امر به برگرفتن اسلحه معناا

ندارد .پس حذر دوم به معنای هوشیاری مراقب خبریابی و خبرگیری است.
سوم :خداوند به جای عدم حذر از لفظ غفلت استفاده کرده است .آنجا کاه مایفرمایاد:
«ودّ الااذین کفااروا لااو تغفلااو عاان اساالحتکم و امتعااتکم فیمیلااو علاایکم میلاة واحااد »
(نساء ،)112:همین امر قرینه است بر اینکه منظور از حذر هوشیاری و عدم غفلت است.
در این آیه دومرتبه به شکل مطلق امر به حذر شده است و اقتضای این اطالق آ اسات
که شامل تمام انواع و مظاهر حذر باشد .بارزترین مظاهر حذر ،زیر نظار گارفتن تحرکاات
دشمن و کسب خبر و اطالعات مورد نیاز در رابطه با دشمن است.
مراقبت و هوشياري:
خداوند در آیه  2سوره منافقو میفرماید:
«وقتی آ ها را می بینی( ،گیرایی) ظاهرشا تو را به شگفت می آورد و اگر سخن گویند،
به گفتارشا گوش فرا میدهی ،گویی آ ها چو های خشکی هستند که (به دیواری) تکیه
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داده شدهاند ،هر سخنی را که میشنوند ،پندارند علیه آ ها است .اینها دشمن دین هساتند،
پس از آ ها برحذر باش ،خدا آ ها را بکشد ،به کجا منحرف میشوند؟»


تحليل آيات
اقتضای اطالق حذر مراقبت از آ ها و آگاهی از فعالیتهای آ ها و بهکارگیری اقدامات
اطالعاتی و امنیتی درباره آ ها به جهت خنثی کرد نقشهها و دفع خطر آ ها است.
آن ه از آیات استفاده می شود ،عبارت است از اینکاه :بایاد قبال از حرکات باه سامت
کارزار ،نسبت به تمام امور مربوط به دشمن هوشیار بود و هر اقدامی با دقت صورت گیرد.
آیات ذکرشده همگی بر هوشیاری و دقت در زندگی اشاره میکنند و تنهاا راه پرهیاز از
گرفتار شد در دامن نیرنا

را هوشایاری معرفای کاردهاناد .یکای از باارزترین مصاادیق

و تهدید در پیرامو خود و این هوشیاری و بیاداری بخاش مهمای از آ باهوسایله شابکه
خبرده ی و تجسس است که امروزه به اشکال مختلف در جها امروز محقق میشود .نتیجه
اینکه به دلیل هوشیاری و بیداری و احتیاط باید تجسس کرد.
دليل جواز جاسوسي عليه حکومتهاي اسالمي ستمگر و دشمنان داخلي
از رفتار حضرت علی(ع) با کسانی که در برابر او گردنکشی کردند ،میتاوا مشاروعیت
جاسوسی علیه دولتهای بیدادگر و حکومت های ستمگر اسالمی را که مسالمانا را زجار
میدهند ،چه آ هایی که به شیوه کفر حکومت میکنند و چه آ هایی که به شاکل اساالمی
اما منحرف و ناصحیح حکومت میکنند ،به دست آورد ،زیرا آ حضرت برای کسب اخباار

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

هوشیاری و بیداری ،آگاهی از محیط و کسب خبر و مطلع بود از محیط و هرگونه توطئاه

دقیق از معاویه و یارانش و از بازیهای سیاسی آ هاا و تحرکاات خصامانه نظاامی آ هاا
جاسوسی را در شام میگمارد.
الف) سید رضی در نهجالبالغه نامه حضرت امیر(ع) به کارگزار خود قاثم بان عبااس در
مکه را آورده است:
«اما بعد ،جاسوس من در شام برایم نوشته است ،مردمی از اهل شاام باه حاج فرساتاده
شدهاند که قلبهایشا کور ،گوشهایشا کر و دیدههایشا کاور ماادرزاد هسات ،کساانی
هستند که حق را از طریق باطل میجویند و در معصیت خداوند از بندگا پیروی مایکنناد
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و به بهانه دین ،شیر دنیاا را مایدوشاند و دنیاای حاضار را باهعاوض آخارت نیکوکاارا
پرهیزگار میخرند و کسی به سبب خیر هرگز رستگار نشود(»...نهجالبالغه ،نامه .)33
این ن

حاکی از آ است که حضرت علی(ع) جاسوسانی را بهمنظور جمعآوری اخباار

از معاویه و تحرکات تخریبی یارا وی میگماشت.
با بررسی متو تاریخی به وجود نیروهایی برمیخوریم که وظیفه و مأموریتشاا انتقاال
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

اطالعات مربوط به دشمن و رسااند آ هاا باه معصاومین(ع) باوده اسات .از ساوی دیگار
افشاگری از عملکردها و فعالیتهای بهطور کامل محرمانه و سری دشمن یا گروههاایی کاه
با حکومت مخالفاند و فعالیت های زیرزمینی و پنهانی دارند ،کاری ساده و معمولی نیست
و تنها از طریق چنین دستگاه های امنیتی که هدف از مأموریتشا مراقبات و تحات تعقیاب
قرار داد آنا بوده ،مقدور است .در اینجاا برخای از متاو را در ماورد لازوم تجساس از
دشمنا داخلی ذکر مینماییم.
) ابن هشام روایت میکند :به رسول خدا(ص) خبر دادناد کاه گروهای از مناافقین در
خانه سویلم یهودی جمع شدهاند .خانه سویلم در کنار خانه جاسوم قرار داشات و او ماردم
را از اینکه با رسول خدا(ص) به جن

تبو

بروند ،بازمیداشت .رسول خدا فرزناد عبیادا

را با چند نفر دیگر از یارانش بهسوی آ ها فرستاد و باه او و یاارانش دساتور داد تاا خاناه
سویلم را آتش زده و خانه را بر سر آ ها خرا

کنند .طلحه چناین کارد

(السایر النبویاه ،ج :2

.)111
روشن است که حرکت و فعالیت منافقین و مردم یهود شاهر مدیناه ،حرکتای خزناده و
بهطورکامل محرمانه بود؛ اما با این وجاود پیاامبر(ص) توانسات باا اقادامی آگاهاناه حرکات
مذبوحانه و خرابکارانه دشمن را برمال کرده و خنثی نماید .این خبر بهوسایله شخصای باه
رسول خدا رسیده که او از دور دشمن را تحت نظر داشته و فعالیت آنا را در کنترل خاود
داشته است.
نمونهای از تجسس به دستور امام معصوم(ع) در مورد افراد دشمن حکومتش که در باین
مسلمین زندگی می کرد .انجام آ حرمت تجسس ندارد ،چو غرض عقالیی داشته و فعال
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معصوم حجت است برای ما.



نتيجهگيری و پيشنهادها
نتيجهگيري
منع تجسس اگرچه در عمده ابوا

فقهی حکومتی به چشم مای خاورد ،اماا هم ناا

نتوانسته است به عنوا ید قاعده مستقل فقهی به رسامیت شاناخته شاود ،چاه آنکاه باا
وجود پرداختن زیاد بدا  ،اما منا بع و مبانی آ تا حدود زیادی مکتوم باقی ماناده اسات.
به طور کلی ،می توا سه قاعده فقهی اضطرار ،مصلحت و قاعده حفاظ نظاام را باهعناوا
به عنوا مبنای غیرمجاز بود تجسس در نظام اسالمی تلقی ن ماود .اگرچاه قاعاده حفاظ
نظام در اکثر تحقیقات به عنوا مبنای اصلی تجسس و مناع آ ذکار گردیاده اسات ،اماا
نمی توا آ را به عنوا تنها قاعده موجود در این زمینه تلقی نمود .از سوی دیگر ،بهرغام
عدم تبیین دقیق موارد مجاز و غیرمجاز تجسس از منظر فقه حکاومتی ،اماا مای تاوا باا
توجه به تحلیل آیات و روایات ،به نتایج روشنی در این زمینه دست یافت ،اول اینکه منع
تجسس از منظر فقه حکومتی عموماً در زمینه امور شخصی و فردی و منع پایجاویی در
امور شخصی افراد در جامعه اسالمی برای تحصیل بدیها و زشتی ها و علل آ میباشاد.
مبنای غیرمجاز بود تجس س در فقه حکومتی ،احترام به کرامت انسانی و حرمات انساا
است .مبنای مجاز بود تجسس در فقه حکومتی نیز بر مبنای هما سه قاعده فوق فقهی،

مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی

مبنای مجاز تجسس در نظام اسالمی تلقی نماود و قاعاده احتارام باه کرامات انساانی را

در مواردی ازجمله علیه حکومت های اسالمی ستمگر و دشمنا نظام اسالمی ،حفظ بقای
نظام اسالمی ،دفع ضرورت ها از نظام اسالمی و حفظ مصا لح جامعه اسالمی باه رسامیت
شناخته شده است.
پيشنهادها
 .1با وجود اینکه به طور تقریبی در تمامی اباوا

فقهای ،مناع تجساس مشااهده

می شود ،اما مبانی و منابع فقهی این قاعده هم نا از منظر فقهی تبیاین نشاده
است و در فقه نیز این امر مشخ

نشده است که آیا دامنه قاعده منع تجسس
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تنها به امور شخصی و فردی محادود باوده یاا اینکاه در اماور غیرشخصای و
غیرفردی نیز این قاعده قابل اعمال است .بدیهی است کاه شاناخت حادود و
ثغور این قاعده می تواند در واکاوی استثنایات آ نیز مثمرثمر باشاد؛ بناابراین
پیشنهاد می گردد که در زمینه تبیین منع تجساس باه عناوا یاد قاعاده فقهای
به ویژه فقه حکومتی کوشیده شود.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211
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 .2با وجود اینکه موارد مجاز تجسس از منظر فقه حکومتی با سایر حقوق و امور
اجتماعی به ویژه ارتباط مستقیم تجسس مجاز با مشارکت موثرتر آحاد جامعاه
اسالمی پیوند خورده است ،اما این ارتباط به درستی در فقه ماورد تبیاین قارار
نگرفت ه است .بدیهی است که اگر از این منظر به موارد مجاز تجساس در فقاه
حکومتی پرداخته شود که تجسس های مجااز موجاب مشاارکتهاای مالثرتر
خواهد شد؛ می توا نتایج و برآمدهای بهتر و ملثرتری را در ایان راساتا اخاذ
نمود.
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احسا پور ،سید رضا و دیگرا  ،)1331( ،بررسی فقهی و حقوقی ترانزیت تحت کنترل مواد مخادر توساط



الثقفی ،ابن هالل 1211( ،ق) ،الغارات ،تحقیق عبدالزهراء ،بیروت ،انتشارات ،داراالضواء.



امام خمینی ،روحا  1311( ،ش) ،مکاسب محرمه ،قم ،اسماعیلیا .
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بگدلی ،علای و علایاکبار بابوکاانی ،احساا  ،)1331( ،بررسای فقهای و حقاوقی ورود دولات باه حاریم
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حسینی ،حسین ابن احمد 1313( ،ش) ،تفسير اثناعشر ،تهرا  ،میقات.



حمیدی ،ابوالعباس عبدا بن جعفر ،بیتا ،قرب االسناد ،تهرا  ،انتشارات نینوا.



خرازی ،محسن ،)1382( ،کاوشی در حکم فقهی تجسس ،فصلنامه پژوهشي كاربردي ،سال سوم ،شاماره
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دانشپور ،افتخار ،)1332( ،بررسی حدود مصلحت در حریم خصوصی در تعارض با مصاالح اجتمااعی باا

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

رویکردی بر مبانی فقه اسالمی ،فصلنامه فقه مقارن ،سال چهارم ،شماره  ،8ص


.22-22

دعموش ،علی ،)1382( ،دائرهالمعارف اطالعات و امنيت ،مترجم ،غالمحسین باقری ،دانشگاه امام حساین
تهرا .



الزمحشری ،جار ا محمود بن عمر ،بیتا ،الکشاف ،قم ،نشر اد



زیدا  ،عبدالکریم ،)1318( ،اصول الدعوه ،تهرا  ،احسا .



صالحی ،سید هادی؛ صالحی ،سید مهدی و نیکخواه سرنقی ،رضا ،)1331( ،بررسی فقهی حقاوقی تجساس

حوزه.

و موارد استثنایی آ  ،فصلنامه مباني فقهي اسالمي ،سال یازدهم ،شماره بیست و یکم.


صدوق ابی بابویه قمی 1338( ،ق) ،التوحيد ،تهرا  ،انتشارات مکتبه صدوق.



صدوق ،محمدبن علی 1211( ،ق) ،من ال يحضره الفقيه ،قم ،ملسسه نشر اسالمی.



طالبی طادی ،بهنام ،)1331( ،بازخوانی مفهوم حریم خصوصی از منظر فقه امامیه ،دوفصالنامه پژوهشانامه
فقه و نظامسازي عدالت ،سال اول ،شماره .2



طباطبایی ،محمدحسین ،)1313( ،الميزان ،قم ،انتشارات اسالمی.



الطبرانی ،ابوالقاسم سلیما بن احمد 1213( ،ق) ،المعجم الصغير ،بیروت ،انتشارات دارالکتب العلمیه.



طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن 1313( ،ش) ،االستبصار ،انتشارات دارالکتب االسالمیه.



عاملی ،محمد بن الحسن الحر( ،بیتا) ،وسايل الشيعه ،تصحیح ربانی شیرازی ،بیروت.



عبداللهی علی بید ،حمیده ،)1383( ،قاعده اضطرار (الضرورات تبایح المحاذورات) ،فصالنامه مطالعاات
اسالمي ،شماره  ،13ص



.83-122

عزیزی ،علیرضا و مهدوی ثابت ،محمدعلی ،)1331( ،مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخالل در فرآیناد
دادرسی کیفری ،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمي ،سال  ،11شماره .18



عسقالنی ،ابن حجر شها الدین( ،بیتا) ،االصابه فی تمیز الصحابه ،بیروت .دارالکتا



علی حسینی ،علی و کشاورز ،حمیدرضا ،)1332( ،کارکرد مفهوم مصالحت در جمهاوری اساالمی ایارا ،
فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمي ،سال ششم ،شماره  ،21ص
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العربی.

.1-21



عمید ،حسن ،)1381( ،فرهنگ فارسي عميد ،تهرا  ،امیرکبیر.



فتحی ،یونس و شاهمرادی ،خیرا  ،)1331( ،گستره و قلمرو حریم خصوصای در فضاای مجاازی ،مجلاه


حقوقي دادگستري ،سال هشتاد و یکم ،شماره نود و نهم.


قرطبی انصاری 1311( ،ق) ،الجامع االحکام القرآن مصحح اطفيش ،دارالکتب المصریه.



قربانی ،محمد علی و پورشعبا علی ،محمد ،)1331( ،تجسس از دیادگاه فقاه امامیاه ،فصالنامه مطالعاات
فقهي و فلسفي ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،ص

.31-21



کلینی ،ابی جعفر 1381( ،ش) ،روضه كافي ،مترجم ،حمیدرضا آژیر ،قم ،سرور ،چاپ اول.



کوشکی ،غالمحسن و موسوی آزاده ،رضا ،)1331( ،از شناسایی منع تجسس باهمثاباه قاعادهای فقهای تاا
انعکاس آثار آ در نظام دادرسی کیفری ایارا  ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،شاماره اول ،پیااپی  ،21صا
.122-181



محقق کرکی ،جامع المقاصد( ،بیتا) ،قم ،انتشارات ملسسه آل البیت.



محمدی ریشهری ،)1383( ،ميزان الحکمه ،قم ،دارالحدیث ،چاپ چهارم.



مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم 1213( ،ق) ،بيت االفکار الدوليه.



معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،)1331( ،حقوق شهروندي ،مجموعه مقاالت ( ،)1چاپ اول ،تهرا .



مکارم ،ناصر 1312( ،ش) ،تفسير نمونه تهران ،دارالکتب االسالمیه.



میرالوندی ،شهال ،)1331( ،پژوهشی در قاعده (الضرورات تبیح المحظورات) ،فصلنامه مطالعات راهباردي
فقه و حقوق ،سال اول ،پیش شماره ،ص



.111-111

نظرزاده ،عبدا  ،)1332( ،مصلحت و نقش آ در استنباط احکام شارعی و حکاومتی ،فصالنامه سياسات
متعاليه ،سال اول ،شماره اول.



نوجوا  ،داوود ،)1383( ،جایگاه قاعده اضطرار در بررسی فقهی درما نابااروری ،فصلنامه فقاه پزشاکي،
سال دوم ،شماره دوم ،ص

.23-81



نوری طبرسی ،حسین 1218( ،ق) ،مستدرك الوسايل ،قم ،تحقیق و نشر ملسسه آل البیت.



هرندی ،محمد و عر  ،عالیه ،)1332( ،حکمسازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیادگاه
فقهی مذاهب اسالمی ،فصلنامه مطالعات تقريبي اسالمي ،سال نهم ،شماره  ،33ص



مقاله پژوهشی :تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی – نظامی



مجلسی ،محمدباقر 1213( ،ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،انتشارات دارا حیاء التراث العربی.

.21-38

یعقوبی ،احمد 1311( ،م) ،تاريخ يعقوبي ،بیروت ،دار بیروت.
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