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 20/02/1396 :پذيرشـ  11/10/1395: دريافت

 چكيده

ورد مـ، رفـت ا  مشـکال برونراي گرچه در همه جوامـ  بـ، ريو تدب يشيمستند به دوراند يکرديمثابه روبه، «مصلحت»
  مصـلحت در ت کـه نن را اقرار داده شـده اسـ يدر گرو ضوابط خاص، ن مفهوم در فقه و شرعيااما  .رديگياستفاده قرار م

و باشـند د يقن ضوابط ميبه ا ديبا، شونديکسب خبر اعزام م يکه برا يجاسوسان، اساسنياکند. بريز مير مکاتب متمايسا
راي بـ يبـه هـر کـار مجـا  نباشـند، را داشته ياولحکم  ين خروج ا  مقتضايکمتر، اسالم ياسياهداف نظام ستحقق در 

 يهـارافتو ا  ظندارنـد  ينيد يهانسبت به نمو هال م را که جاسوسان احاطه ا ننجاييوصول به غرض خود دست بزنند. 
مبـادر   ياتفتـار اطالعـبـه ر، اکتفا کـرده يکالن اجتماع يهاتوانند به درک خود ا  مصلحتينم، ندارند ياستنباط نگاه

، يسوسـنکه مقوله جايا ت بهيا عنابند. ين خصوص استفتاء نمايهان واگذار کرده و ا  ننان در اينن را به فقد يبلکه با، ندينما
توانـد بـه يم، نهـايو خالقانه اسـت و الـزام ننـان بـه کسـب نظـر فق يابتکار، لحظه لحظه به يشياندمستلزم مصلحت

سبت بـه مـوارد نجام   يانوننن را به ق، هانيفق يا  سو يا  أخذ احکام فقه پسد يبا، انجامديب يمقوله جاسوس يناکارنمد
ملـزم بط را ن و ضـوايانن قـويـمطـابق ا ياطالعـات يانجام رفتارهـا، نين قوانيرا به نمو ش ا ناننل کرده و يمختلف تبد

 يشـياندش بـه مصلحتيخـو يهـاتيتوانند هنگـام فعاليم، ن ضوابطيل اين محدوده و ذياست ننان در ا يعي. طبساخت
 مبادر  ور ند.

 فقه، ياحکام ثانو، يشيدوراند، يم خصوصيحر، حفظ نظام، يجاسوس، مصلحت ها:دواژهيکل
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 مقدمه

د و حاکمـان و وشـميشـهروندان محسـو   يم خصوصـيحـر ةدر  مـر، افـراد يشخصـ ينکه اطالعا   ندگيبا وجود ا

شـود و يممعـه محـدود جا يدولـت بـه عرصـه عمـوم يهاژهيکارو، روينا ا. اندهن امور من  شديکارگزاران ا  دخالت در ا

 بـا ايـن .ا را ندارندکشورهساير  يدخالت در محدوده مر ها حق، محدود شده خود يمل يها به داخل مر هات دولتيحاکم

ت کـه اسـ يمـورا  ا، ندتوطئه و إفساد هستصدد که در  يانکسژه يو به، شهروندان يتجسس ا  احواال  و رفتارها، حال

هـا و ت دولتيعرصـد و کسـب اطـالع ا  وضـ. رديـگيل قرار ميه و تحليرصد شده و مورد تجز ياسيس يهاتوسط نظام

همـه  يو دائمـ يمحـور يهاگر و ... ا  برنامـهيکـديروابـط ننـان بـا ، ينظـام، يدر قالب اوضاع اقتصاد، گريد يهاملت

ر گـرو ت کشـور ديـرد که امنيگيعلت مورد اهتمام قرار مبه اين ، نن قبحرغم علي، هاست. تجسس در موارد مذکوردولت

در جسـس تفقـدان . شـوديسر نميما  اين طريق  يو خارج يداخل يهان بردن توطئهيبر دشمنان و ا  ب يرو يپ، نن بوده

زاران و کـارگ يارهـانسـبت بـه رفت يبلکه نظار  پنهان، شوديدر مقابل حمله دشمن منجر م يريگبه غافل، ياسينظام س

ه سـاحت بـ يوذ پنهـانه نفـيا  فساد است که در سـا يريجلوگراي ها بحکومت يهاژهيا  کارو، کسب خبر ا  عملکرد ننها

و  ياسـيمصـلحت حفـظ نظـام س، رو. ا ايـن(365، ص 2ج ، ق1411، يمـيتم) رديپـذيننان صور  م يوصخص ي ندگ

ضـرور   يوصـم خصيحـرو  يفرد ينسبت به رفتارها، جامعه يبه مسائل عموم يبخشتيو مصلحت اولو، نن يکارنمد

ت شـده يـربت يص و افـرادکارشناس و متخص يواسطه سا مان و نهاد ن امور جز بهيکه اا ننجاکند. اين امر را اثبا  مي

شـده  اديـسس در موارد نکه به تجيضمن ا، ل دادهيتشک« اطالعا »با نام  ييهاسا مان، معموالً کشورها، شوديسر نميم

 دهند.يقرار م يرسرا مورد رصد و بر يه مناف  مليعل يکشورها و جاسوسان داخلساير  يموارد جاسوس، پردا نديم

عنوان حکـم بـه که يامور، اساساينبر. کسب اطالعا  است فرايندگاه مصلحت در يجا يدرصدد بررس، قين تحقيا

 رند.يگيه قرار ميمورد توص، ه شدهيضرور  و مصلحت توج ةيدر سا، رمجا  هستنديغ ياول

 ميمفاه. 1

 مصلحت .الف

بـه ، در لغت. (335، ص 3ج ، 1997، منظورابن)است  شدهمعنا  «فساد»در تقابل با  و« صلح»ا  ماده برگرفته  «مصلحت»

 انـدتفسير کرده« رخي»نن را به  يبرخ. (206، ص ق1412، يعسکر)است  دهنم، است يکه اثرش باق يچون: نفع يامور

م يا  مفـاه ياا مجموعهدانسته و مصلحت را ب ير ظاهرينن را فراتر ا  نف  و خ يبرخ. (265، ص 6ج ، 1374، يمصطفو)

 .(204، ص ق1412، ي)عسکر اندمرتبط دانسته، «حکمت»و « سعاد »، «نف »، «ريخ»چون 

اسـت کـه  ياژهيـا  ويها و خصوصبلکه شناخت نن در گرو مولفه، ستين يف خاصيتعر يمصلحت در اصطالح دارا

 د:يد نمايتأک« مصلحت»تواند بر صدق مفهوم ياجتماع ننها م

( و مـراد ا  292، ص 6ج ، 1378، يطوسـ) شـدهکار گرفته  منفعت به يمصلحت به معنا، عبارا  فقها يگرچه در برخ .1

ن يقـيا بـه صـور  امـ، (380، ص 15ج ، 1367، ينجفـ) گـردديمنفعتي است که به عموم مردم و جامعه با  م، نن

، اًيـثان سـت.يمستلزم مصـلحت ن ياما هر منفعت، دارد يز در پيمنفعت را ن، هرچند عنصر مصلحت، الًاو توان گفت:يم
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، اضيـف) باشنديز مين يمستلزم ضرر ظاهر، ا  احکام ياريبلکه بس، ستندياحکام تاب  مصلحت بوده و در گرو منفعت ن

، روا ايـنمستند باشـد.  يشياست که به دوراند يداريل منفعت پايصلحت ا  قبم، ثالثاً. (405-404، ص 4ج ، ق1419

 ق مصلحت نخواهند بود.يا  مصاد، انجامديکه در ادامه به ضرر ب،  مناف  کوتاه مد

ها نيـز ن جنبـهنشامل ، يادما عالوه بر امور ي، ت دارديهاى اخروى و معنوى عناا فقط به جنبهي، مصلحت در حو ه فقه .2

، ينـيخمموسـوي ) کنـدصدق نمى« مصلحت فقهى»عنوان ، ا  باشندياگر در تضاد با معنو، يلذا مناف  ماد شود.مي

 .(710، ص 2ج ، ق1421

ال ومـانسـل و ، قلع، جان، محافظت بر مقصود شرع است که مشتمل بر حفظ دين، ينيد يدر تلق« مصلحت»مراد ا   .3

گانـه شـود نجپب فو  اين اصـول موجمصلحت و هرچه ، ج امر باشدهر چه متضمن حفظ اين پن، اساساست. براين

 .(174، ص ق1417، ي)غزال مفسده است

 رعي به کار گرفتهو ضوابط ش دانست که در چارچو  اصول يو ارتکا  عرف يلغو يمعنا يد در راستاين واژه را بايا، اساسنيابر

 دهد. هاى اساسى دين رُخاحکام براى حفظ اصول و پايه حقوق و، در قالب فدا شدن برخى تکاليف، و در عملشده است 

 يجاسوس .ب

( و بـا 57، ص 4ج ، 1362، يحيطر) نمده، ده استيگران پوشيکه بر د يش ا  اموريتفت يکه در لغت به معنا، «تجسس»

، بـار باشـددن اخسـت نوردبـه  يدرپـ، سـر و صـدايانه و بيمخف يهاکه ا  راه يبه کس، انه داردينکه بُعد مخفيت به ايعنا

 .(414، ص 2ج ، ق1404، فارسابن) شوديگفته م« جاسوس»

تـوان بـه واژه يننهـا م نيا  پرکـاربردتر .رديگيمورد استفاده قرار م يواژگان متفاوت، «کسب خبر»درک مفهوم  يبرا

شـود کـه يشم( اطالق مچ )به مثابه استعاره ا  مفهوم« نيع»واژه ، به نن، جهتن اياشاره کرد. ا  « جاسوس»و « نيع»

طـالق ا «جاسـوس»ن عنـوا، يبـه وه همين دليل دهد. بيد  ده و مورد مشاهده قرار ميگران را ديد يرفتارها، جاسوس

موجـب ، ر ا  جاسـوسيفستن يا .(38، ص 6ج ، 1997، منظورابن) ار دارديگران را در اختيد ياسرار ناگفتن يشود که ويم

 بدان حکم کرده است.، محسو  شود که ضرور  شر يات گونهين فعاليشود که ايم

گرچـه . کنـدکه ا  حرکـا  دشـمن کسـب اطـالع مـىاست به معنى ديدبان و کسى ، در اصطالح« جاسوس»واژه 

 شود:يا  ننها اشاره م يبه اختصار به برخاما ، ن واژه شده استيا  ا يمتعدد يهافيتعر

نورد و يـا اخبـار را بـه دسـت مـى. کنـدشش کاذ  فعاليـت مـىطور پنهانى يا با پوجاسوس شخصى است که به -

 .(61، ص ق1430، يلي ح) کوشد اخبار مربوط به حو ه تحرکا  يکى ا  طرفين را به دست نورد و به ديگرى برساندمى

 .همان() باطن امور است ةجو درباروپيگيرى اخبار دشمن و جست، جاسوسىـ 

 .(310، ص 3ج ، تايب، يوجد) پردا دجوى اخبار مردم مىوبه جست، جاسوس کسى است که به نف  حکمرانانـ 

لتـى و ار مربـوط بـه دوجو و دستيابى به اخبـوتهدف جس ابهاى اطالعاتى تيفعاليکى ا  انواع به مثابه ، جاسوسىـ 

ر و اخبـا هـا بـر مبنـاىکه همـه تصـميم استا  ننجا نن  . اهميتاست يکشور خودانتقال نن به شيوه خاص و سرى به 

 .(250، ص 1ج ، 1981، و همکاران يوبيا) شوداطالعا  به دست نمده گرفته مى
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 ياسـيض سغرد که به ينام« يپنهان ييهاتيفعال»توان نن را يم، ارائه شد يجاسوس يکه برا ييهافيبا توجه به تعر

 شـبرد اهـداف نظـاميدر پ يداينها نقش  که عادتاً قابل مشاهده نبوده و اطالع ا  ن يکسب اطالعا  ا  امور يو در راستا

 شود.يانجام م، ردا دف  مقاصد دشمنان داي ياسيس

 يضوابط استفاده از مصلحت در عرصه جاسوس .2

 يرؤثاوان و مـکه کاربرد فربل، ناپذير بودهاجتنا اداره امور جامعه در مضاعف داشته و  يريتأث، مصحلت در گستره حکومت

 ياريبسـتغير م ثابت و م يرا حکومت اسالمى متضمن احکا؛ ت داردياست و حاکميور در حو ه سک يهاا  گره ييدر با گشا

 حـل بحـران دردار دهعهـت و يريمـدمسـئول ، مصلحت نظـام فراينددر ، حفظ ثابتا  ديناهتمام بر با د يو حاکم بااست 

 هاى مختلف باشد. مان

  عنصـر اا اسـتفاده ريـ ؛ فهم متفاو  ا  مصلحت اسـت، دهديننچه استفاده ا  مصلحت در فقه را مورد چالش قرار م

 شـده اسـت معنـا، سـميشـدن و سکوالر يکـرد بـه عرفـيانت در عرصه عمـل و رويفقه ا  د ييجدا يمصلحت به معنا

و اسـتفاده  يطلبتيـعاف، يطلبفرصـت ياستفاده ا  عنصر مصلحت در فقه را بـه معنـا يبرخ .(28، ص 1378، پورصالح)

، ص 1364، ي)نشـور «سـمياوليماک»منطـق   ينن را در راسـتا، کـرده يتلقـ، ا يـن اهـداف و غايتأمراي نن با   يابزار

 اسـتفاده ا ، رونياا ، اندمعنا کرده، دانديمشروع و ناروا مريکننده استفاده ا  مقدما  غهي( که هدف مقدس را توج152ـ153

م يبـ، ق نشـودن نن منطبيعت و موا يبه شر، ياطالعات فرايندده در انجام ش يهايسنجتابند. لذا اگر مصلحتينن را برنم

کـه  ييهـامالک وضـوابط د يـبا، اسـاسنيا. بررودمـي يجاسوس يهاتيبه واسطه فعال، مستند به شرعريغ يانجام امور

ن يمتضـ، يوسـجاس ينـدفرادر  ننها يريشود تا به کارگ يبا شناس، کنديمز يمتما، گريد يهامصلحترا ا   يمصلحت فقه

 ن و فقه باشد.ياستناد رفتار جاسوسان به د

ت شود که ا  عنصـر عصـمينهاده م يبر عهده فرد، يدر گستره جاسوس يشياندمصلحتکه ا ننجايي، گريد يا  سو

ناسـب ا  و عدم فهم م يامداريل به دنيم، ه خطايدر سا، جاسوسان يدر مواردممکن است دچار خطا شود و ، استبهره يب

ذا اسـتفاده ل. بپندارد يمدارن مصلحتيش را عيخاص خو يهاقهيسل، ش را محور عمل قرار دادهيال و افکار خويام، ماسال

ا   ييرهابه رفتا، شده يشيانددر مصلحتمرج  و موجب هرجتواند يم، نن يريکارگط در بهيضابطه و افراط و تفريب، نابجا

 ينـيد ن و حکومـتيـد در عرصـه يريجبران ناپذبوده و پيامدهاي  ينيصد دمقاناسا گار با انجامد که يجاسوسان ب يسو

به معطـل  منجرتواند يم، جاسوسان يجامعه برا يعموم يهادر عرصه يشياندار مصلحتيکه فقدان اخت. چنانداشته باشد

ن يـيتع، رونيـاا  .اشـددر پـي داشـته بن خصـوص را يـدر ا يناکارنمد، دهش يجاسوس يا  امور در رفتارها ياريماندن بس

 .است يرورضعت و فقه يمستند به شر، يدر خصوص جاسوس يشياندمصلحت فرايندمصلحت و  يضوابط و محدوده برا

نجـام هـر ارد که اجا ه يگيمورد نکوهش قرار م به اين دليل، عتمدار ا  مصلحتيرشريرمنضبط و غيغ يفهم، روا اين

ست خـود را ياناش يتوانند رفتارهايم، به بهانه نن ياسيسوسان در نظام سه شده و جايتوج، به واسطه نن يعمل نامشروع

حقـق اهـداف ت يو بـرا، شسـته يدست ا  احکام اول، يو فارغ ا  هر گونه ضابطه و مالک شرعي جلوه نمايند، ه کردهيتوج

 ند.يخودخوانده تمسک نما يهامصلحتبه ، شيخو
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 يعت بـرايرشـدانسـت کـه در  يدر گـرو ضـوابطد يـرا با يسوسـاستفاده مطلو  ا  مصلحت در عرصه جا، رونياا 

 :عبارتند ا ن ضوابط به اختصار يا  ا يدر نظر گرفته شده است. برخ، مصلحت يريکارگبه

 ح اهم بر مهميالف. ترج

نـه ، من اسـاليـد، (همان)شود يم يت تلقين غايتأمراي ب يالهيه کننده هر وسيتوج، که هدف، ياوليبرخالف مکتب ماک

 ،ن منطـقيدر ا دارد.اصي خت يوصول به نن هم عنا يهاو راه يابيبلکه به وسائل دست، ا  و اهداف توجه دارديتنها به غا

 ( بـه اثبـا يثـانوعنوان به ولوجوا  نن )، ديم بايياستفاده کرد که اگر نگو، وصول به مطلو راي توان بيم ييهاتنها ا  راه

 د گفت:ين امر بايا حيقرار نداشته باشد. در توض يدر  مره محرما  مطلق شرع ديبا: د گفتيالاقل با، ده باشديرس

ا   يا  برخـا ارتکـيـ، عتيدر شـر ين هـدفيتـأمدليـل بـه  ياست که گاه يادر فقه به گونه يور مصلحت فرايند

ز يتجـو، ن خـودب دشمن و نجا  جـايفر يدروغ گفتن جاسوس برا، نمونهعنوان به .شوديز ميتجومصلحت ، محظورا 

، ي  توطئـه احتمـالکسب اطالعا  به جهت دفراي ورود به خانه شهروندان ب. (404، ص 1ج ، 1366، يواقد)است  شده

توجـه د يما باا، و ...، شوديز ميلو نرفتن جاا هدف ن کفر بيدر سر م يت جاسوسيهنگام مأمور خواريرو ه. شوديه ميتوص

صـور   ارتکـا  ننهـا بـه، تـوانيهستند که م ياگونه بلکه به، ر نداشتهل حرمت مطلق قرايذ، ن محظورا يداشت که ا

دروغ »چـون:  يمـورنکـه ايت بـه ايـه کرد. بـا عنايه و مصلحت توجيتق، اضطرار، چون ضرور  يه اموريدر ساو  يثانو

ر در برابـ «يه خـواررو »و « گـرانيرمـأذون بـه منـزل ديورود غ»در مقابل « حفظ نظام»، «حفظ جان»در برابر « گفتن

 کـه يواردمـنسبت بـه ، ن اموريدر تزاحم ارتکا  ا، ندبرخوردار يشتريت بيا  اهم، «ينظام اسالم يکشف اطالعا  برا»

انه به منزل و ورود غاصب يخواررو ه، دروغ»م و جوا  توان حکم به تقديم، رنديگيم يل عنوان حرام جايذ، ياولعنوان به

ر نـ  مطلـق قـرامل يـذ، عتيامـور در شـر يکه برخيحالشوند. دريحرام محسو  م يلکم اوحعنوان به داد که« گرانيد

ن يـل ايموارد ذ شود. ا  جملهيز نميچ عنوان تجويارتکا  ننها به ه، رنديگيقرار نم يور مصلحت فرايندداشته و چون در 

، ف ننيو تضـع يام اسـالمن بردن نظـيبو ا  ، ب خانه کعبهيتخر،  نا، چون: قتل امام معصوم يبه موارد توانيم، امور

ه يـرا توج يرگـيبـر د يمرات يننچه منطق اولو، رنديگيم يا دوم جايل گروه اول يذ ينکه چه امورياشاره کرد. فارغ ا  ا

 يعقالئ يمنطقعنوان هب، «ح اهم بر مهميترج» فراينداست که در  يت و ضرور  نن در گستره مصالح الزامياهم، کنديم

 رد.يپذيور  م، صيبلکه عقل

 بسامقدمات حالل برخوردار باشد و گرنه تجسسس  صورتى که از البته در. جايز است، تجسس هنگام تزاحم با اهم

بسه ارتكساب ، ارتكاب مقدمات حرام جايز نيست. آرى چنانچه تحقق اهم وابسته به تجسس باشد و اين تجسس

حكسم  براى حفظ اهم و به، نتيجه در. شأنى است، مقدماتدر اينجا نيز حرمت ارتكاب ، مقدمات حرام وابسته باشد

 .(104، ص 1380، ي)خراز انجام مقدمات جايز خواهد بود، عقل

 داراى، مصـلحت دو يگاه: د گفتيبا، محکوم به حکم حرمت است، يکه بر اساس حکم اول يضرور  انجام امربيان در 

 قـدر  عـدم اثـر در و بـوده مسـاوى دو هـر يا مهم ديگرى و ماه، ا  نن دو يکى که يابه گونه، است الزامى تام مالک

 و رسـدمى فعليـت بـه( تساوى فرض در) واجب دو ا  يکى يا، اهم واجب نتيجه در، نشده ميسر عمل دو هر انجام، مکلف
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ن يا  بـ، نکه مالک مصلحت مهميضمن ا، دليل همينبه . رودين نميا  ب نن ملزم مالک ولى، شودنمى فعلى ديگر واجب

، تـزاحم قاعـده اسـاس بـر» انجام مصلحت اهم را مد نظر قرار دهد.، مصلحت مهم را فروگذار کرده، ديانسان با، رودينم

 تکـاليف کـه مـوارد ايـن همـه در، مهـم مصلحت ترک به اهم مصلحت جلب يا مهم مفسده ارتکا  به هما مفسده دف 

 .(40، ص ق1415، ي)صاف است جائز حذورينالم اقلّ ارتکا ، کنندمى پيدا تزاحم يکديگر با شرعيه

 ينگرو همه جانبه يانگارتيغا .ب

 ويـژه بـراي يصلحتم، بوده و در هر  مان ممکن استمعين  ي مانخاص در ها معلول  رف  مشکل مصلحت معموالًگرچه 

نن  يمـدارتيغاو  يدارمـان  ا  جهـت، بـودن مقولـه مصـلحت ياما مقطعـ، رديعمال قرار بگامورد ، خاص يرف  مشکل

تـوان يمو  رديـگيعمـال قـرار ماخاص مورد  يامشخص و در گستره يرا مصلحت بر اساس مالک و منطقي ؛ شودينم

جهـت   ت ويـذا غاد. لـرمنظم گـرد هـم جمـ  کـ يها در قالبهمه موارد مصلحتلسله ن مالک و ضابطه را به منزله سيا

ر يدر مسـ، ديـها بامصـلحت، رونيـاسـت. ا ين ياسـيفلسفه نظـام سا  اهداف و جداي ، ياسيدر گستره نظام س، مصلحت

 .گيردقرار ، ياسينظام س ةاهداف و فلسف

 مد  تاهمصلحت کو ح مصلحت بلندمد  بريترج يد در راستايبا، يلذا جاسوسان به مثابه سربا ان نظام اسالم

ام  و ن مصلحت جـيتأم يش را برايخو يانجام داده و رفتارها، است يجامعه اسالم ييننچه را که به مصلحت غا

دروغ  کم بـه جـوا که موجب ح، يه در فقه اسالمي  تقيتشر»چون:  يند. اموريم نمايتنظ يبلندمد  جامعه اسالم

 ن بـهيه تـوهبه امر اهم در مقابل مهم که سبب حکم بـ يت بخشياولو»، «شوديتشان ميجاسوسان نسبت به هو

لح به مصـا يخشبت يت مردم و اولويده انگاشتن مالکيناد»و « کنديم نياشخاص محترم شده و جان ننها را تضم

س بـر اسـا، «شـوديت جامعـه ميـز استراق سم  براي حفظ امنيجامعه و توده شهروندان که مستلزم تجو يعموم

 است. يابير قابل ار ين منطق و تدبيهم

سـت محسـو  يناشا يامـر، م  و ...اسـتراق سـ، ب مـال مـردميـتخر، ناسزا، چون دروغ يگرچه امور، اساسنيابر

ا جامعـه يـافـراد  به مصلحت، تيو در نها ردقرار دا ينگرو جام  يشيدوراند يدر راستا ننهاکه ارتکا  ا ا ننجاام، شونديم

 رند.يگيه قرار ميمورد توص، ر و صالح هستنديکه مقدمه خ يامورعنوان به، است ياسالم

اهر خـالف بـا ظـوم يمجبور بـه رفتـار، مواق  ياريدر بسخود  تيع مأموراست گرچه جاسوسان متناسب با نو يعيطب

لـذا ، شـوديم ميمد  ننها تنظـمد  و کوتاهبلندمتناسب با اهداف ، نکه رفتار جاسوسانيت به ايبا عنااما ، شونديعت ميشر

بـه خـود  ينـيو د يالهـ يدکـريرو، ن نن اهـدافيتأم يم خواهند کرد که در راستايتنظ يارا به گونهخود  يرفتارها نننا

 ابد.يم و جهت يتنظ، بر مدار اهداف فوق، گرفته

 يشناسمكان و يشناسزمان ج.

ده و منجـر بـه يـخـاص گرد يشـياندمصلحت يتواند مقتضـيم يشناس مان و مکان يهانکه گونهيت به ايبا عنا

ن دو عنصـر يوعا  و نقش اق و مناسب موضيتوجه به عنصر  مان و مکان در شناخت دق، خاص شود يهاميتصم
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، ها را بـه ارمغـان نوردهيشـياندن مصلحتيبهتـر، ياساسـ ياضابطهعنوان به توانديم، عتيدر تحقق اغراض شر

 يعي(. طب279، ص 1385، يرا يمکارم ش)داشته باشد  ينه و مطلو  جامعه درپيها را براي اداره بهمين تصميبهتر

مسـلمانان را در گسـتره  ي نـدگ، و موان  تحقق اهداف شارع را رف  کرده نکه مشکال يعالوه بر ا، ن کارياست ا

، ينظـام، ياقتصـاد يهـاهـا و گرهچ و خمين و نن را در پـيرا تأم ياسينظام س يکارنمد، کنديل ميتسه ينداريد

بـه  ،ياسـيت سيـش در عرصـه حاکميدگاه خويت به ديبا عنا ينيرساند. امام خمو... ياري مي ياجتماع، ياسيس

کننـد. د مييـها در مصلحت نظام تأکيريگميبه نقش  مان و مکان در تصم، دهيت ور ين حو ه عنايمصلحت در ا

شوراى نگهبان قبـل ا  »گونه اظهار داشته است: نيا، ص مصلحتيمجم  تشخ يخطا  به اعضا ياميايشان در پ

نقـش  مـان و ، م در دنياى پرنشو  کنـونىرا که يکى ا  مسائل مهچ ؛اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند

 (.217، ص 21ج ، 1378، يني)موسوي خم« هاستگيرىمکان در نوع اجتهاد و تصميم

و ، د شـوديدا تشـيـل شده يتعط يجاسوس فرايندکه  کنديماقتضا ، گاهي اوقا  مراعا  مصلحت، اساسنيابر

ور  نکـه بـه صـيا اي د قرار گرفتهيمورد تأک، خاص يااستخبارا  در منطقه فرايندکه  کنديماقتضا ، ن منطقيهم

 ل شود.يموقت تعط

 م مصلحت جامعه بر افراديتقد. د

نکـه يعـالوه بـر ا، اساسنيرابفرض کرد. جامعه  يت مستقليثياجتماع افراد حبراي ، افراد تيثيعالوه بر حد يبا، جامعهدر 

تفـاو  خواهـد م، عه افـراداجا  مجمويز با احتينن ن يهايندا ميننوع ، ابدييممستقل و متفاو  با مجموعه افراد  يتيهو

بـه افـراد ، هت داشـتيـعـه عناکه به توده مردم و جام شوديماد ي يا  مصالح عموم، به موا ا  مصلحت افراد، رونيابود. ا 

طـابق گرفت. مدر نظر  مصلحت غالب افراد نن راد يبا، ک اجتماع کالنيدر ، کردين رويمطابق ا، شودينممحدود  يخاص

بـه  ياسـيره نظـام سبلکـه ادا، ح دارديتـرج، ا  ننهـا يبر مصلحت توده اندک، ک جامعهيت يمصلحت اکثر، مصلحت عامه

ا   يتعـدادا ي، ک فرديت ان مصلحيبر مصلحت افراد نن جامعه است. لذا در موارد تقابل م، مصلحت جامعهو تقدم ت ياولو

بـوده و ، نقـانو، رفـاه، يدن ا، شينسا، تيچون امن ين اموريکه مستلزم تأم، معهمصلحت جاد يبا، با مصلحت جامعه، افراد

افـراد خواهـد  نيف  خود انت به يم مصلحت جامعه در نهايتقد؛  يرا م داشته شودمقد، در اداره مطلو  جامعه ضرور  دارد

، کسـب خبـر، يفـرد يهـاين ادمحدود کردن ، يجاسوس يهاتيت جامعه مستلزم فعاليهرگاه حفظ امن، اساسنيابر بود.

، ح افـراد خـاصنسـبت بـه مصـال، يبر اساس تقدم مصلحت عموم توانيم، افراد باشد ي ندگ يم خصوصيدخالت در حر

 يهـا جاسوسـتيبـه همـه فعال يت بخشـيـحکم به اولو، يد. منطق مصلحت عموممجا  خواهد بو يجاسوس يهاتيفعال

لـذا ، ربـرداردجامعـه را د و يه نظام اسالمياما چون مناف  عال، کنديما نقض افراد ر يم خصوصيگرچه حر. اين امر کنديم

 .ندکيمن يمد  توده افراد جامعه را هم تضمبلندمناف  ، عالوه بر مصلحت جامعه

 ات آنيغاو  تعيعدم مخالفت با شر.  ه

ن رفتن مشـکال  يو ا  ب، يسالمعت و جامعه ايشر يين اهداف غايو تأماست عت يده شري ائ، نکه مصلحتيت به ايبا عنا
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گاه در تقابـل بـا چيه، يفقه يشياندلذا مصلحت، استروري نه جامعه ضياحکام و اداره مطلو  و به يا  تزاحم برخ يناش

بـه  را نـدارد.جت ايت نداشته و قابليحج، عتيا  شرين اهداف و غاير ا  تأميغ ييدر قلمرو، روگيرد. ا اينميعت قرار نيشر

، انجـام شـود، عتيخـارج ا  شـر ياگـر در امـور، عتيبرنمده ا  درخت شر ياشاخهعنوان به، يور مصلحت، رگيد  راعب

، ق1416، يخـوئ) عت جز به مراعا  مصلحت اسالم امر نشده استيدر شر، رونيات خود را ا  دست خواهد داد. ا يمشروع

کـه  ياداده اسـت. بـه گونـه يجـا، عتيشـرل احکـام يمصلحت مطلو  را ذ يخ طوسيش، اساسبراين .(427، ص 3ج 

 .(52، ص 2ج ، 1378، يطوس) ا  اعتبار خارج خواهد بود، عت در تضاد باشديکه با احکام شر يدر صورت، يشياندمصلحت

ه اهـل مکـه خطا  بـ حاطب بن ابى بلتعه ةبا  نى که نام شيگوى خووگفت در يحضر  عل، ن منطقيمطابق ا

 ا سـوگند چنانچـه نامـه رافرمود: بـه خـد، اش پنهان ساخته بودرا ميان موهاى بافته امبريپ ياطالع حرکا  نظامبراي 

 .(112، ص 21 ج، ق1403، ي)مجلس  نمگردنت را مى، گيرم و بعدبيرون نياورى حجا  ا  سر  برمى

قـررا  مابط و ه ضـوبـد يـدر نغا  با، يقت در موارد جاسوسيکشف حق يه دارد که براين قضيداللت بر ا، تين روايا

در  شـد. نيـظواهر د خالف يمرتکب امر، نيا  ديتوان مطابق غايه مين قضيا، بند بود و در صور  عدم امکانيشرع پا

 ارتکـا ، شـود سبب ضعيف شدن دين و ايمان شخص انجـام دهنـده، حرمامور ماى هرگاه ارتکا  پاره، بحث جاسوسى

 .(106، ص 1380، ي)خرا  اين امر براى او جايز نخواهد بود

 جـز، شيخـو ياتوانند در رفتارهـينم، هستند ياسالم ياسينظام س يکسب خبر برا يکه متصد ياست کسانروشن 

 ند.يگام برداشته و رفتار نما، ه اسالميمصالح عال يدر راستا

 يل و بررسيتحل

، ن مـوارديـاه يسـاگفتـه اسـت و جـز در شيگـرو ضـوابط پ در، ر مـوارديساو  يگرچه انجام مصلحت در عرصه جاسوس

جـزء ، ولا سـه ضـابطه اريـ ؛ سـتنديک سـنخ نيـن ضوابط ا  يد اذعان کرد که اياما عمالً با، معنا ندارد، يشياندمصلحت

؛ شـوديمحقق نم يشياندمصلحت، ن اموريمصلحت در همه سطوح و اقسام بوده و جز به واسطه تحقق ا يمقوما  اساس

مناسـب و  يشناسو موضوع يشناس مان، ح اهم بر مهميچون ترج يتوان امورينم يشياندمصحلت فرايندگاه در چيرا هي 

ر د داشته و تنهـا بـکاربر، يتو حکوم يرفاً در امور اجتماعص، را ا  نظر دور داشت. ضابطه چهارم يشيو دوراند يانگارتيغا

ظـر گـرفتن نبـا در د يـبا، رنـديار گهرگاه مصلحت توده مردم در جامعه با مصلحت افراد در تزاحم قـر، ن ضابطهياساس ا

م نکـه بـه قسـياضـمن ، کرد. ضابطه پنجم يت مصالح عموميحکم به اولو، يضابطه تقدم مصلحت عامه بر مصالح فرد

، يحکـام شـرعاه مصلحت و يکاربست مصلحت را به عدم مخالفت نن با ضوابط عال، شوديا  مصلحت محدود نم يخاص

 د.ينمايممنوع م، خارج ا  شرع ياموررا در  يشياندمصلحت، د کردهيمق

به همه مکاتب و مذاهب نسبت داد. گرچه بـا وجـود توافـق  يشياندتوان در مصلحتيچهار ضابطه اول را م، رونياا 

ن يـا  ا کيـرا هـر يـ ؛ ندارنـد ياطالعـات يو رفتارها يله جاسوسئدر مس يکرد مشابهيرو، مکاتب مختلف، ن موارديدر ا

، گرچـه در همـه مکاتـب، اسـاسبراين است که بر نن مکاتب حاکم اسـت. يگريد ينيشيا  اصول پ يتابع، خود، ضوابط
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بلکـه اهـداف و ، يدر اصـول و مبـاند يت را بايمالک در اهماما ، همراه است، با تقدم اهم بر مهم، يشياندمصلحت فرايند

 يعتـاً رفتارهـايطب، ت بدهنـديـم اخالق بر امنحکم به تقد، مکاتب ياگر برخ، رونياوجو کرد. ا ا  همان مکتب جستيغا

 يجاسوسـ يکـه رفتارهـادهد مي يخالف اخالق در مواقع يحکم به عدم جوا  رفتارها، برشمرده شده، تررا مهم ياخالق

، ن و اخـالقيت و ديعتاً در تزاحم امنيطب، ن مقدم شمرده شوديت بر اخالق و دياگر امن. حکم به رفتار خالف اخالق بدهد

 .شوديمه يه و توصيتوج، ن و اخالق باشديد يکه خالف مقتضا، يجاسوس، ياطالعات يارهارفت

در د. ريـگمير نظـر د ياطالعـات يرفتارهـا يبـرا ين را به مثابه سند باالدسـتيعت و ديضابطه پنجم شر، تيدر نها

بلکـه حـرام ، رديـگيرار نمه قـيتوصـنه تنها مورد ، مخالفت داشته باشد ين اسناد باالدستيبا ا يجاسوس فرايندکه  يصورت

 شود.يشمرده م

ود و رور  بسـنده شـضال م است به مقدار ، با انجام مقدمة حرام باشد تجسسدر گرو  تنها، اهمهرگاه تحقق غرض 

، هود تحقـق مقدمـمتوجـه شـ، حال انجام مقدمة حرام چنانچه شخص در، همين فرض در. ارتکا   ايد برنن جايز نيست

 .(106، ص 1380، ي)خرا  جايز نيست، ادامة فعل حرام، م کار حرام نيستمنحصر در انجا

 يگاه مصلحت در استنباط احكام جاسوسيجا. 3

 يثانو نيعناو ليذ ياندراج موضوعات جاسوس .الف

و  ن متفـايوال عنـينن را ذ ،ر موضوعيير داده و با تغييچهره موضوع را تغ، توانديمکان که م، چون  مان يامورافزون بر 

، رديگيم يرام جال اعمال حيذ، يجاسوسان را که به صور  اول يعمل صادره ا  سو توانديممصلحت ، دهد يجا يفقه

، ج موضـوعر در انـدران عنصـيـا يرگـذاريد. تأثيـنن استنباط نما يبرا يزيحکم متما، إرجاع کرده يگريد يفقهعنوان به

 ا :عبارتند ا  ننها  ير است که برخوقابل تص ييهال صور يذ ين فقهيا  عناو يتحت عنوان

 فـار بـر کشـورسـلطه ک»چـون  يل عنـوانيبه خاطر قرار گرفتن ذ، مباح يشود عنوانيمصلحت موجب م، اينکه اول

ا يـگ ط جنـير شـرادشـمن د يامکانا  و شرائط داخل، روهايبه حرمت متصف شود. مانند کسب اطالعا  ا  ن، «ياسالم

ط يدر شـرا، ين نگـاهيـکـه ايحالشود. دريواجب م، ت ننيو امن يکشور اسالم ي هاضرور  حفظ مردليل صلح که به 

 محکوم به اباحه است.، يعاد

حکـم بـه لزم که مسـتشود مي يبه عنوان، که محکوم به حکم حرمت است يل عنوانيمصلحت سبب تبد، دوم اينکه

وقـوع  ور  احتمـالدر ص .ود مکالما  ننهاشهروندان و شن يخصوص يا   ندگ تجسسا وجو  است. مانند حرمت ياباحه 

( و 284، ص 4ج ، 1367، يمنتظـر) شـدهخارج « تجسس»ل عنوان يا  ذ، وجود مصلحت و ضرور دليل که به ، توطئه

، کن مـاليابـد. بـه همـيير مييـا اباحـه تغيلذا ا  حکم حرمت به وجو  ، رديگيم يجا« مقدمه حفظ نظام»ل عنوان يذ

الـت کـه دروغ در حيحالدر، مرتکـب دروغ شـوندد يـتوانند بلکـه بايم، ب دشمنيفر ير راستاد يجاسوسان نظام اسالم

 .باشدميل عنوان إفساد قرار گرفته و حرام يذ، يعاد

بـه ، محکوم بـه حکـم وجـو  اسـت يط عاديکه در شرا يشود عنوانياوقا  موجب مگاهي مصلحت ، اينکهسوم 

عدم شـناخته شـدن  اياوقا  برگاهي ، مردان واجب است يش براين رداشتکه يرد. درحاليل حرمت قرار گيدر ذ يعنوان
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کنـد کـه ياقتضـا م، حکم به حفظ نظام و ضرور  کسب خبر ا  دشمن، دن نن بودهيمجبور به تراش يو، ت جاسوسيهو

 ابد.ير ييبه حکم حرمت تغ، يو يش برايرداشتن 

ر دت که بخصوص اس ين اموريتريمصلحت ا  اساسگفت:  توانيم، که ا  نظر گذشت يقيبا توجه به موارد و مصاد

بـه حکـم ا ر يحکـم اولـ ور دهـد ييتغ يبه موضوع ثانو، يعت را ا  موضوع اوليتواند موضوع احکام شريم، يامور اجتماع

، دهر داييـغت يضوع ثانورا مو يست که موضوع اولين ياشد  مصلحت به گونه، ا  موارد ي. گرچه در برختبديل کند يثانو

، هـدافن ايتـأم يتاند کـه در راسـکيصادر م ياحکام، حاکم، و به موجب نن دهديمقرار  يل حکم حکومتيبلکه نن را ذ

 قرار دارد.، عتين شريموا  يتر شارع و اجرامهم

 يجاسوستأثير در احكام زان يم. ب

رگـذار يتأث، يقهـف ين ثـانوياول عنـيت اندراج نن ذيفيو ک يح موضوع جاسوسينکه در شناخت صحيعالوه بر ا، مصلحت

 ها عبارتند ا :يرگذارين تأثيا  ا يز مؤثّر است. برخين يدر استنباط احکام جاسوس يابه گونه، است

 ر مصلحتييبه تغ يجاسوس تغيير احكام. 1

ن يـمـده ارک عگرچه د. رندقرار دا يواقع يهمواره در گرو مصالحبلکه ، يستندمرمو  و بدون مالک ن يامور، احکام اسالم

 يه امـورب، ياسيو س يماعه در امور اجتين قضياما ا، استخارج  يا  عهده افراد عاد، ا يخصوص در حو ه عبادب، مصالح

شـکل  تمـاعى جوامـ  واج - دگرگونى مناسبا  اقتصادى، ه بودن احکاميقيا حقيه يخارج، عقال ةريس، عادا ، چون عرف

، ص «الـف»1371، يمطهـر) شـونديدگرگون م، ن امورير اييد و با تغاشنبيمو مصالح  مانه مردم مستند  روابط اجتماعى

 موجّـه و يهـااسـت کـه بـر اسـاس مالک ييهايشياندا  مصلحت يز تابعين يدر نظام اسالم يحکم جاسوس .(42-43

گـاهي  .شـونديمواجـب ، افتهيکشورها ضرور   يبرخ يبرا ياوقا  جاسوسگاهي ، اساسبراين رد.يپذيمقبول صور  م

، ر دروغلزاما  کسب خبـاا حکم به جوا  ي، افتهيضرور  ، ا صاحبان مناصبيشهروندان منافق  يکسب خبر ا  برخ، اوقا 

ا ين  م، وجو ، جوا  استروشن . شوديمتشبه به کفار و... ، يب اموال خصوصيتخر، افراد يم خصوصيورود به حر، بيفر

ه بـنسـبت ، صلح ايط جنگ ياست که در شرا يا  حکومت اسالميو مقتضط يا  شرا يتابع، يجاسوس يهاتيد فعاليتشد

سـاس ط بـر ايا هر شرااست احکام متناسب ب يعي. طبدشابيمتفاو  ما دف  دشمن ي يبا دارندگا هدف ب، ا دشمنيدوست 

ا بـاسـب توانـد متنيم، ن منطـقيبر اساس هم يبلکه حاکم اسالم، رديپذيمه حاکم صور  يا  جانب فق يشياندمصلحت

ج ، 1378، طوسـيد)ينما ا ننان را عفـوي، د مجا ا  جاسوسان کردهيحکم به تشد، يط حاکم بر جامعه و کشور اسالميشرا

 .(277، ص 5ج ، 1367، ي؛ منتظر15، ص 2

ر ييـتغ ةير موضـوع و در سـاييـل حکـم بـه تغيل تبديبلکه ا  قب، ا  سنخ  نسخ نبوده، حکم ين دگرگونياست اروشن 

در خصوص بحث فروش سالح بـه ، ينيشده است. امام خم ينيبشيپ، اجتهاد فرايندنن در  يکه راهکارهامصالح است 

سـالح  شفرو ا عدمي شفرون باور است که يرا مد نظر قرار داده و بر ا يمصلحت مسلمانان و جامعه اسالم، رمسلمانانيغ

 اسـتنيا هـاي  مـان و مکـان بلکـه موکـول بـه ، نبـودهها ها و مکان مان ةحکمي قطعي در هممحکوم به ، به کافران
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د در صور  فـروش اسـلحه هتشخيص د ياسالمنظام هرگاه ، ن معنايمطابق ا .(153، ص 1ج ، 1373، ينيخمموسوي )

ا   يکه خطـر يو در صورتاست ممنوع کار ن اي، گيرند مسلمانان در ضعف قرارو  هشد تيتقوبنيه نظامي ننان ، به کافران

، ينـيخمموسوي ) ستيي ميان  مان صلح و جنگ ناوتفتدر اين کار . خواهد بودجا  مفروش نن ، نداشت ننان وجود يسو

 .(496، ص 1ج ، 1368

 يدر امور جاسوس يبه ثانو يلل حكم اويتبد. 2

ه ين قضـيرند. ااجرا درنو ا  مختلف بهيط و مقتضيخود را در شرا ياهداف عال، ينيت ديعقالن فرايندعت قادر است در يشر

تالل خـا»، «اضـطرار» ،«ضـرور »ل يـا  قب، خاص ييو در قالب راهکارها يبه ثانو يل حکم اوليتبد ةيکه عمدتاً در سا

کـه بـه  يحکمـ، شـوديموجب م، رديپذيصور  م« هيتق»و  «ت اهم نسبت به مهمياولو»، «به فاسد افسددف  »، «نظام

د. يـنما نيامعـه را تـأمعت و جيشـر يو مصـلحت واال، افتـهير ييتغ، يبه حکم ثانو، قابل استنباط بود، يصور  حکم اوّل

، نمـوده ر  بـه سـرقتمباد، توانند به هنگام اضطرار و ضرور يم ياسياهداف نظام س يجاسوسان در راستا، اساسنيبرا

 گردند. يخوارمرتکب رو ه، هيتق يت مقتضايا به خاطر رعايند ينما ييبدگو ينسبت به مقدسا  اسالم

را جـائر و  ينـب ون ا  جايو منصـوب جز امام معصـوم ينکه هر حاکميبا ا، ن مالکيهان بر اساس هميفقکه چنان

ي ا  احکـام را در تنگنـاي بسـيار، و قبض يد فقيه شيعه در امور جامعـه در  مان غيبت امام معصوم، اندخواندهنامشروع 

همکـاري  وجـور تعامـل  تقيه  ده و گاهي با حاکمانگاهي دست به ، مصلحت  بقاي اساس تشي  و جامعه شيعه قرار داده

مينـه ان شـيعه در  هدر واق  فقي» و سپرده و وي را ولي امر قلمداد کردند.ه اامور شيعه را ب، کردند و در  مان بسط يد فقيه

اد را بـا  هبا   اجت، دهاي سياسي  مان خوهمواره با عنايت به واقعيت، هافقه سياسي و مشروعيت حکومت، حقوق اساسي

 .(32ص ، 1374، ني)ام «اندنگاه داشته

 باب تزاحمت در يبه مثابه اولو يضرورت جاسوس. 3

ادر بـه قـنکـه مکلـف يا اما با توجه به، گر در تعارض قرار ندارنديکديدر مقام جعل با ، عتياحکام شر يگرچه برخ

د يـابک ا  دو حکـم يت هر ياولو، م کردهگر تزاحيکديبا ، در مرحله عمل، ن دو حکميا، ستيف نيانجام هر دو تکل

قـدم اجتماعى م مصالح، در تزاحم ميان احکام فردى و اجتماعىاست  يعيچون مصلحت مستند باشد. طب يبه امور

خواهنـد قـدم بـر احکـام اوليـه م، تقـدم جامعـه بـر فـردز به مالک مصلحت و به جهـت يناحکام حکومتى ، بوده

 (.118، ص ( )1371، يمطهر)بود

را  اهمريـح داده و مصـلحت غيتـرجمصلحت اهـم را ، ان دو گونه ا  احکاميتزاحم م هنگامد يبا، ن منطقياساس بر ا

، «مسافران هنگام ورود بـه کشـور يش بدنيتفت»، «شهروندان يشنود مکالما  تلفن»ل يا  قب يح امورينمود. ترجتعطيل 

 يکـه ا  لـوا م جاسوسـ يبه مثابه امـور، «شمنان هستندد يبرا يکه در متهم به جاسوس يانه به منزل افراديورود مخف»

 :حجـرا ) «افراد يم خصوصيعدم ورود در حر»چون:  يهستند که در تزاحم با امور يا  موارد يبخش، شونديمحسو  م

گـران يت ورود بـه منـزل ديـممنوع»، (137، ص 5ج ، ق1415، يطبرس) «گرانيا  تتب  در عورا  و اسرار د ينه»، (12
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قرار گرفته و به واسـطه ، (93، ص 5ج ، ق1412، يزيحو يعروس) «حرمت استراق سم » .(28-27 :نور) «ن ننهابدون إذ

 .شونديمال م شمرده ، يحکم ثانوعنوان به، ه شدهيم بر احکام اولمقد، ت لوا م ننيو اولو يضرور  امر جاسوس

 يجاسوس فرايندص مصلحت در يمرجع تشخ .4

خصـوص به، تلفافراد مخ يا  سو، ص مصلحت  مناسبيتشخ، نبوده يو شخص يخارج يامر نکه مصلحتيت به ايبا عنا

ا متناسـب بـ يسنجو درک مناسب ا  موضوع و مصلحت، د مواجه شدهيجد يکه هر لحظه با موضوع، جاسوسان يا  سو

رد ا  موضـوع مـون درک و فهـم جاسوسـا»چون  يمتفاو  و در گرو امور، يچند بعد، دهيچيپ يامر، يجاسوس يرفتارها

بـا  يينانشـ»، «يطالعاتمناسب با رفتار ا يشناسو مکان يشناس مان»، «ننان يفکر يها و مباندانستهشيپ»، «يجاسوس

ا  يـغا وسـب بـا اهـداف منا يينشـنا»و « د ننان به شرعيزان تقيم»، «د ننانيمرج  تقل يفتوا»، «ا  ننيجامعه و مقتض

 فراينـدک سـو يـا  ، اسـاسبراين شود.يم يابيمهم ار  يامر، ص مصلحتيتشخ شناخت مرج ، رونياا . است« عتيشر

ننـان  درک. ندينما يسنجمبادر  به مصلحت، يفور يدر  ماند يبارا ي ؛ به خود جاسوسان واگذار شودد يبا يسنجمصلحت

سـر يهـم م شـانفرمانده يتـا حيـد يمرج  تقل، هيفق يبلکه امکان مراجعه به ول، تر استيتر و واقعقيار دقيبس، ا  موضوع

 يثابه فـردمجاسوس به ، گريد يهموار سا ند. ا  سو، اهدافشان ير خود را به سويمس، با انتخا  مناسبد يباننان . ستين

ا   يدرک و ومصـالح بپـردا د  يسـنجتيبـه اولو، عتيست بر اسـاس شـريقادر ن، ينيرمتخصص در شناخت مصالح ديغ

 ت است.يز فاقد حجيمصالح ن

 يراامـا انتظـار بـ، هـان اسـتيدر گـرو فهـم و اسـتنباط فق، يسـنجت مصلحتيـگرچـه حج، ن منطـقيـطابق ام

انجامـد و يب ي  جاسوسـمنجر شده و به گونـه نـامطلو  ا، ن امريدر ا يبه فقدان کارنمد توانديم، هانيفق يسنجمصلحت

. بـا اسـت يضـرور، ص مصـلحتيتشـخ يصـدبحث ا  شناخت  مت، رونيان نکند. ا يرا تأم ياطالعات يهاتيهدف فعال

 ص مصـلحت دريفهم  مرجـ  تشـخ، رديپذيمور  ، صنکه شناخت مصلحت در دو گستره احکام و موضوعا يت به ايعنا

 رد:يگيت قرار ميا مورد عناصور  مجز به، ن دو عرصهيک ا  ايهر 

 يص مصلحت در احكام جاسوسيمرجع تشخ. الف

 ،فظ نظـامح، ن مانند اضطراريعناو يد گفت: گرچه برخيبر مصلحت با يص احکام مبتنيتشخ يدر خصوص متصد

، وضوعا  احکـامکه شناخت منيت به اياما با عنا، ه هستنديه به احکام ثانوير ا  احکام اولييمستلزم تغ، ...مصلحت و

، هيـحکام ثانوب  اا مخاطرخود ، ن فوقيتوانند با شناخت عناوين قرار داده شده است و ننان ميعمدتاً بر عهده مکلف

مـل بـه ع، عتيشـر يکلـ هان با ارائـه احکـاميفق، روند. ا اينيرفتار نما، هياحکام ثانو يمطابق مقتضا، فرض کرده

ان را ا  سـته و مکلفـدان يا اکـراه دارنـد را منتفـيـحرج ، مانند اضطرار يکرديکه موجب ضرر بوده و رو ييرفتارها

ن ياند. در عـدانسـتهخواست شارع ن يگونه اعمال را در راستانيده و اکر ينه، که شامل ضرر است يارتکا  اعمال

ور ق بـر امـيصـادانطبـاق م، ين کلـيدخالت نکرده و با ارائه قواعد و قوان، ق مختلف ضرريدر خصوص مصاد، حال

 .اندنهادهرا بر عهده مکلّفان  يضرر



  101 هاي جاسوسيجايگاه مصلحت در فعاليت

هـان و يفق يشـده ا  سـو ارائه يوجود قواعد کلّ ن است که بايا، کنديم يرين منطق جلوگير شدن ايننچه ا  فراگاما 

 ين قواعد کلّـياق بر يمصاد جاسوسان ا  عهده انطباق، موارد ياريدر بس، نين عناويدرک ا يجاسوسان برا ياجمال ييتوانا

 را:يندارند.   ينگاه، است يکرد به حکم ثانويکه موجب رو، امده و ا  مصالح مورد نظر شارعيبرن

، هـداف مـذهبا، عتيا  اصـول شـر يا مند نگـاهين، ا  موارد ياريدر بس، ن گسترهيدر ا يشياندالف. مصلحت

ان کـه جـ يامـور وت برخوردار بـوده يا  اولو، گرچه حفظ جان، ا  خاص است. براي نمونهين و روايد يهانمو ه

حفظ نظام ، واردم يا در برخام، رنديگيقرار م يل حکم ثانويا  اعتبار ساقط شده و در ذ، اندا نديرا به خطر م مؤمن

لزم مسـت، ين جـان وبلکه به خطر انـداخت، مترتّب است، يمؤمنا گروه بسياري ا  مسلمانان بر قتل جان ي ياسيس

ه ا  عهـد يدگبه سا، ن مسئلهيص مصلحت در اياست تشخ يعيا رهبر جامعه خواهد شد. طبيار يبس ينجا  گروه

 د.ينيبرنم يجاسوسان و عناصر اطالعات

ا   يد کلـائل بـر قواعـشده و انطباق مسـ ن قرار دادهابر عهده مکلف، يهرگاه دخول در حکم ثانو، ن منطقيابق امط

، در مقابـل .قـدم بدارنـدش را ميت دانسته و حفظ جان خوياولو يه را دارايا  تقيروا يبرخ، ممکن است، طلب شود، ننان

 جائر ندانند.، (نيمام حسقابل حاکم جائر را )در اقتدا به اه در ميش را بر دامان  بان سرخ نهاده و تقيسر خو يبرخ

ر بـ، يشخصـ و يرا بتوان در مسائل فـرد يا  مسائل و موضوعا  بر قواعد کل ي . بر فرض که انطباق برخ

ال مه م، ياسيام ست جامعه و حفظ نظيکه با امن يه در عرصه جاسوسين قضيست ايمعلوم ن، ف قرار دادعهده مکل

و عمل بر  ص مصلحتيشخن امور بر عهده جاسوسان و انتظار تيا يرا واگذاريشود؛   يابيح ار يز صحين ،دائم دارد

و  يسـنجمصلحت انجامـد. بلکـه انتظـاريبه هرج و مرج م، تفرقه در جامعه را شده، موجب، ه خودشانيطبق نظر

ص بـه رمتخصـياد غبه مثابه افر، يفعاالن عرصه جاسوس يگر ا  سوياحکام بر احکام د يم برخيدر تقد يخردور 

 است. يرمنطقيغ يز انتظارين، شرع

 اخـتالف هسـتند. ي  نن داراايـدر جزئ، يم ننان بر احکام اولـيو تقد، يفاق در اصل  احکام  ثانوهان با وجود اتيفق .ج

ص  ،2ج ، ق1411، يانصـار) هسـتنادن يفرننفى حکم شرعى ضـرر را مدلول قاعده الضرر، يخ انصاريش، نمونهعنوان به

، ينخونـد خراسـان) استاعالم داشته ى موضوعا  ضررى ينفى ادعا ديضرر را مفنفى ث يحدمدلول ، هيکفااحب ، ص(534

، تـايب، يفهاناصـ) مى در ضرر رساندن دانستهينهى مولوى تحرنن را مدلول  اصفهانى ةعيخ الشريش، (382، ص ق1409

حکـم  ير راسـتاد، ن قاعـدهيـل ايـن دليترياصـلعنوان بـه الضـرر ثيحدن باور است که يبر ا نىيامام خم( و 28ص 

 .(55، ص 1385، ينيخمموسوي ) شوديمعنا م، حکومتى

ق يصـادمدن انطباق موکول کر، و اختالف در بحث ضرر و حرج، ح استيها صحدگاهين ديک ا  اينکه کداميفارغ ا  ا

، ر مجتهـدن هيبه مقلدبه مثا، يبه فعاالن عرصه جاسوس، شناخت مصلحت مورد نظر شارع يواگذار، ن قواعديمختلف بر ا

ل يبـدتموجـب ، يسوسـه در گسـتره جاين قضيا، ه باشديتوج يدارا، هيو گستره احواال  شخص ياگر در عرصه امور فرد

رج را بـه اً هـرج و مـعتـيخواهد شد کـه طب، ياستخبارات يجاسوسان در رفتارها يبه اختالف عمل، هانيفق ياختالف نظر

 راه خواهد داشت.هم
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 يص مصلحت در موضوعات جاسوسيمرجع تشخ .ب

در  ،مـورد نظـر ممکن است موضوعا   يرا گاهي ؛ ص مصلحت در موضوعا  احکام در دو عرصه قابل انجام استيتشخ

ورد مـل موضـوعا  يـا  قب، موضوع  نن، ممکن است يگاه. شود يتلق يشخص ياقرار داشته و مقوله يمحدوده امور فرد

بـر  ،(يو نوع يصشخعرصه )ک ا  دو يدر هر ، ص مصلحتيتشخ راين مالک بييکه تعيحالعموم مردم باشد. در يابتال

رو گـکـه در  يعاتاحکام و موضـو يص موضوعا  واقعين و تشخييتعراي مشخص ب يراهکارد يبا يه بوده و ويعهده فق

ر بـ يو شخصـ يردفـ ةدر حـو ، بر نن مالکا  يمبتن، ص مصلحتيد. اما درک و تشخيارائه نما، رنديگيمصلحت قرار م

و  يشـياندتمصلح فراينـد يهـان بـرايفق يکـه ا  سـو ين و مالکـاتيمطـابق مـوا د يـبا يعهده خود  مکلف اسـت. و

 بر مصلحت را انجام دهد. ين رفتار مبتنيبهتر، در نظر گرفته شده است يگذارتياولو

و ان ديـزاحم مهمراه شـده و جاسوسـان در تـ ييهايدگيچيبا پ، شناخت مصلحت، موارد يگرچه ممکن است در برخ

گـرو  اخت مصـلحت درشن، ن صور يدر ا، ص دهنديعت را تشخيشر ييو مراد غا اهمنتوانند مصلحت ، نوع رفتار  محتمل

 م است.هان بر منطق شناخت جاسوسان مقديص  مصحلت فقيهان بوده و منطق  تشخياستنباط فق

ن بـه ن يواگـذار ومرتبط است  ياجتماع يبه امور  ندگ، بر نن يعا  و مصالح مبتنکه شناخت موضو ييهادر عرصه

ا  ، تندو مصلحت هسـکه در گر يص موضوعاتيه تشخيقض، انجامديم يانضباطيبه هرج و مرج و ب، عموم افراد و مکلفان

قـه و شـرع در ف،   دشمنا يجاسوسگرچه اصل ، نمونهعنوان به شود.يرجاع داده ما، هانين خارج بوده و به فقاعهده مکلف

، يامعـه اسـالماسـت و مصـلحت ج يدر گسـتره جاسوسـ ينوع رفتار خاصچه  يمقتض، ينکه چه  مانيمسلم است. اما ا

اسوسـان جا  عهـده ، باشـديچه مقدار ا  رفتار خـالف شـرع م يا مقتضي، بوده يجاسوس يهاک ا  گونهيسا گار با کدام 

 .(388-387، ص 4ج ، 1367، يمنتظر) هان استيده فقبر عه، ص ننيخارج بوده و تشخ

 فراينـدو  شـده ياکارنمددچار ن، يشياندمصلحت فرايندشود يموجب م، هانين امور به فقيکه واگذار کردن اا ننجااما 

 يسـجاسو يندفرا، موارد ياريهان در بسيا  فق يعدم امکان نظرخواهدليل بلکه به ، با اختالل مواجه شود، کسب اطالعا 

عرصـه  طـالع فعـاالنانن را بـه ، يو مورد يهان به قانون جزئيل احکام فقيتوان ضمن تبديم، رو. ا اينشوديممتوقف 

اسـت کـه  ييهـايگاهنمسـتلزم ، ن امـريـاست تحقق ا يعيدرنورده و انتظار عمل طبق نن قانون را داشت. طب ياطالعات

در نظـام  ياطالعـات يهـاتيلز فعايبلکـه تمـا، مطل  شوند ننها( ا  يهفق، ينينمو ش )د فراينددر د يبا ياطالعات يروهاين

ن و يـد ا يـب بـا غامتناس ياست که فعاالن عرصه جاسوس ييدر گرو رفتارها، گريد يرفتار يهانظامنسبت به  ياسالم

 . دهنديمفراگرفته و انجام ، نمو ش فرايندفقه و شرع و در  يهانمو ه

 گيريجهينت

نـد. ياسـتفاده نما ينـيد يرمستند به مبـانيغ يتوانند ا  الگوهاينم، کننديکسب خبر م، ينظام اسالم يکه برا يجاسوسان

 يهـاد بـه نمو هيباشد که نن را مق يمرهون ضوابطد يبا، دارد ييگرابا مصلحت يقيوند وثيکه پ يت جاسوسيفعال، رونياا 

، يدر نظـام اسـالم ياطالعـات يهـاتيگسـتره فعال، شـوديها موجب ميشياندگونه مصلحتنياست اروشن د. ين نمايد

 ين مصـلحت و راهکارهـايـاسـت فهـم اروشن داشته باشد.  يدر مکاتب ماد يجاسوسهاي تيمتفاو  با فعال يکرديرو
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 يا  نن را بـه خـوبيـن و غايـد يهاتياولو، عتيشر يهابا نمو ه يياست که ضمن نشنا يهانيدر گرو فهم فق، تحقق نن

 يمحرّمـا  شـرع يمجبـور بـه ارتکـا  برخـ، ياحکام ثانو ةيموارد و در سا يجاسوسان که در برخ، رونيا. ا شناسنديم

ن شـده يـيموارد تع، ا  شرعيبه غا يابيدست يهابلکه در راه، ها اکتفا نمودهبه حداقل، ن رفتارهايد در ارتکا  ايبا، شونديم

ا  مصـلحت و  يدرک متفـاوت، هـان مختلـفينکه ممکن اسـت فقيت به ايبا عنااما ، هان را در نظر داشته باشنديتوسط فق

توانـد بـه يم، شيد خـويـک ا  جاسوسان به مرج  تقليبر نن داشته باشند و رجوع هر  يمبتن ياطالعات يارتکا  رفتارها

ن و يـبـه دد يـبا ياطالعـات يهـاتينکـه فعاليضـمن ا، رونياا . انجامديها بتين فعاليهرج و مرج در روش و اخالل در ا

کـرد يرو، بـر شـرع يمبتنـ يرفتـار يهاهين و البته توصـيهان به قوانيفق يل فتوايد پس ا  تبديبا، مستند باشند، عتيشر

 يياکـار، ن شودين رفتارها تضميت ايت و شرعينکه حجيدر نظر گرفته شود تا ضمن ا يجاسوس يهاتيفعال يبرا يواحد

 ز حاصل شود.ين ياسيف نظام سوصول به اهدا يها در راستاتين فعاليا

 ينـيت ديـبتر، عت باشـديجاسوسـان بـه شـر يدر خصوص حسن اسـتناد رفتارهـا ينيتواند تضميت ميننچه در نها

واهر شـرع در ظـبط و ضوا د بهيو مق ينيد يع به رفتارهامتشر يروهاين يريکارگبه گونه مناسب و به، ياطالعات يروهاين

جـاو  ت ي  حدود الهـا، شيخو ياطالعات يدر رفتارها، ن افرادياست اروشن است.  ياطالعات ينهادها بخش ستاد و صف

را در  يرعبط مصلحت شـن عمل به ضوايترکينزد، را انتخا  کرده ين رفتار شرعيبهتر، ينينکرده و با مراعا  ضوابط د

 نند.يگزيبرم ياطالعات يهاتيفعال
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