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بررسی فقهی محدودة اختیارات تجسس دولت بر امور مردم


هادی غالمرضاراوی ،محمود یوسف وند

(تاریخ دریافت5030/30/30 :؛ تاریخ پذیرش)5030/30/05 :

چکیده
خداوند در قرآن کریم انسان ها را از سوء ظن و تجسس در امور دیگران که می توان گفت تجاوز به حقوق دیگران می باشد نهی نموود
است .در این مقاله سعی شد که با استفاد از قرآن و تمسک سیر معصومین به این پرسش ها پاسخ دهیم .5 .دیدگا دولوت نسو ت بوه
مردم چگونه باید باشد؟  .2آیا این نهی از تجسس به صورت عموم و مطلق می باشد به ع ارت دیگر آیا نهی شامل دولت ها در تفتیش و
دخالت در امور مردم از جمله اندیشه و آزادی بیان و اموال و سایر امور آن ها می شود؟ -0حدود اختیارات دخالت دولوت نسو ت بوه اموور
مردم تا چه حدی می باشد؟ در پاسخ باید گفت که دولت باید اصل را بر برائت متهم بگذارد و با حالت سوء ظن نس ت بوه موردم برخوود
نکند و نهی خداوند درب ار حرمت تجسس به صورت عمومیت ندارد و به دولتمردان به جهت ادار کشور و حفظ امنیت مردم حق تجسس
و تفتیش در امور مردم اعم از بحث اندیشه و آزادی در بیان و دارایی و سایر امور داد شد است اما این حق به صورت مطلق نیست و در
امور اجتماعی و یا جایی که عدم دخالت منجر به فتنه می شود حق دخالت داد است و حاکم باید بصورت دائمی بر امور اجتمواعی موردم
نظارت دقیق داشته باشد.

کلیدواژگان
آزادی ،تجسس ،حق ،سوءظن.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و مدرس جامعه المصطفی العالمیه ،قم ،ایران
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مقدمه
در قرآن کریم آمده است «اى کسانى که ایمان آوردهاید گمان بد در حق یكدیگر نبرید زیرا بسيیار
از این گمانها بر خالف واقع است و افتراء و کذب است و تفتيی

و تجسيا از حيال یكيدیگر

نكنید آیا دوست میدارد احدى از شما که گوشت برادر مرده خود را بخورد پا کراهیت داریيد از
خوردن گوشت مرده او بپرهیزید از معصیت الهى محققا خداوند هم توبه را قبول میفرمایيد و هيم
مشمول رحمت خود میكند( ».حجرات.)21،
آیه ذکر شده به بیان پارهاى از وظایف و آداب معاشرت است از جمله اینكه اهي ایميان نبایيد
در مقام سوء ظن و بدگمانى به برادر ایمانى خود برآید و بآنچيه بير حسيب بيع گميانى در بياره
دیگرى داشت آنرا اظهار نماید و یا ترتیب اثر بدهد زیرا ظين کيه خيا ر نفسيانى اسيت و در اثير
قرائنى خا ره نفسانى براى انسان رخ میدهد و قهرى است و آنچه ميورد نهيى اسيت ترتیيب اثير
بآنست به این که او را متهم کند و نیز بمردم بگوید و موقعیت او را در انظار سلب نماید( .حسینى
همدانى ،2141 ،ج ،21ص  )933یعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما پیدا شد،
در عم کوچكترین اعتنایى به آن نكنید ،رز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود را بيا
رف تغییر ندهید (مكارم شیرازی ،2931 ،ج ،1ص.)141 :
از ظاهر این آیه بر می آید که خداوند متعال انسان را از ظن سوء و تجسا در امور مردم نهی
نموده است به عبارت دیگر اص حرمت تجسا می باشد.
اصل برائت متهم
مراد از ظنى که در این آیه مسلمین مامور به اجتناب از آن شدهاند ،ظن سوء است ،و گير نيه ظين
خیر که بسیار خوب است ،و به آن سفارش هم شده ،هم چنان که از آیيه "چيرا آن گياه کيه ایين
سخن شنیدید نگفتید :ما را نشاید که آن را بيازگوییم ،پروردگيارا تيو منزهيى ،ایين تهمتيى بيزر
است؟" (نور )21،هم استفاده مىشود ( با بایی ،2931 ،ج ،21ص .)119لفظ «کَثِیراً» بيراى اینكيه
بعضى از ظنها باید بدان عم شود و مخالفت با آن جایز نیست ،و عم کردن به ایين گونيه ظين
هنگامى که گناه است که شخص با اینكه میتواند علم پیدا کند به گمان خيود رفتيار نمایيد ،و ایين
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گمان است که در آیه گناه شمرده شده است ،و نباید بدان عم نمود ،اما آن دسته از ظن و گمانهيا
که راهى براى تبدی آنها به علم نیست گناه نیست ،و روى همین اص است کيه خداونيد فرميوده
است بعضى از گمانها گناه است ،نه همه آنها ( برسی ،2914 ،ج ،19ص.)123 :
عالمه با بایی می فرمایند :اینكه ظن گناه فى نفسه زیاد است ،نه با مقایسه با سيایر مصيادیق
ظن که همان بعض ظنى است که فرموده گناه است -پا ظن گناه فى نفسه زیاد اسيت ،هير چنيد
که بعضى ،از مطلق ظن است ،و نسبت به مطلق ظن اندك است.ممكن هم هست که ميراد اعيم از
خصوص ظن گناه باشد ،مثال خواسته باشد بفرماید از بسیارى از مظنهها اجتناب کنید ،چيه آنهيایى
که مىدانید گناه است ،و چه آنهایى که نمىدانید تا در نتیجه یقین کنیيد کيه از ظين گنياه اجتنياب
کردهاید ،که در این صورت امر به اجتناب از بسیارى از ظنها ،امرى احتیا ى خواهيد بيود( ،مثي
اینكه بگوییم از مالهایى که نمىدانى حالل است اجتناب کن ،چه از آنهایى که مىدانى حرام است،
و چه از آنها که نمى دانى حرام است یا حيالل ،تيا در نتیجيه یقيین کنيى کيه از ميال حيرام دورى
جستهاى ( با بایی ،2931،ج ،21ص.)111
تجسس موجب سلب امنیت
بر خورداری از امنیت یكی از اساسی ترین حقوق اولیه انسان می باشد به هميین جهيت در قيرآن

ضَ لظََّّ ِضِّ إِ ْم»
کریم آمده اى اه ایمان از ظن کثیر اجتناب کنید زیرا بعضى از ظن ،گناه اسيت« .إِ َّن بَض ْع َ
بر خالف حق است بعالوه باعث تفرقه و جدایى و ایذاء میشيود ،و لكين اميروز بمجيرد احتميال
ضعیف اثر بار میكنند ( یب ،2931 ،ج ،21ص .)194به همین جهت در تفسیر نمونه آمده است :با
بررسی این آیه به این نتیجه می رسیم که تعبیرات آیات فوق و روایات اسالمى نشان مىدهيد کيه
آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است ،بلكيه از بعضيى جهيات مهمتير اسيت! اسيالم
مى خواهد در جامعه اسالمى امنیت کام حكمفرما باشد نيه تنهيا ميردم در عمي و بيا دسيت بيه
یكدیگر هجوم نكنند ،بلكه از نظر زبان مردم ،و از آن باالتر از نظر اندیشه و فكر آنان نیيز در اميان
باشند ،و هر کا احساس کند که دیگرى حتى در منطقه افكار خود تیرهاى تهمت را بيه سيوى او
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نشانهگیرى نمىکند ،و این امنیتى است در باالترین سطح که جز در یي

جامعيه ميذهبى و مي من

امكان پذیر نیست (مكارم شیرزای ،2931 ،ج ،11ص  .)211-211به همین دلی اميام عليی(ع) در
نامه ای خطاب به مال

اشتر می فرماید« :از رعیّت ،آنان را که عیب جوترند از خود دور کن ،زیرا

مردم عیوبى دارند که رهبر امّت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است ،پا مبادا آنچيه بير تيو
پنهان است آشكار گردانى ،و آنچه که هویداست بپوشانى ،که داورى در آنچه از تو پنهان اسيت بيا
خداى جهان مىباشد ،پا چندان که مىتوانى زشتىها را بپوشيان ،تيا آن را کيه دوسيت دارى بير
رعیّت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند ،گره هر کینهاى را در مردم بگشاى ،و رشته هر نوع دشيمنى
را قطع کن ،و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر .در تصدیق سخن چین شتاب مكن ،زیيرا
سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر مىشود امّا خیانتكار است» ( سيید رضيی2933 ،ش،
ص.)134-132
امام (ع) دستور داده است بر این که ،دورترین و دشمنترین فرد رعیّت در نزد او ،کسانى باشيند
که بیشتر در پى عیبجویى دیگرانند ،و بر ضرورت این مطلب با این عبارت« :فضنن

لظّضن  »...سيترها

هشدار داده است .و چون فرمانروا از هر کسى سزاوارتر به عیيبپوشيى ميردم اسيت ،پيا نبایيد
عیبهاى پوشیده مردم را برمال کند ،و این هم ممكن نیست مگر با از بین بردن سيخنچینيان و دور
داشتن آنها از خود ،و دیگر آن که عیبهاى ظاهرى مردم -نه معایب پنهانى -را باید از بيین ببيرد ،و
این مطلب را از راه عیبپوشى در حدّ توان ،مورد تأکید قرار داده است ،زیرا هر نوع عیبى به منزله
ناموس است ،و براى تشویق به این کار ،توجّه به پىآمد آن عم داده است که خداونيد عیبهيای
را که او دوست دارد از مردم پنهان بدارد ،در مقاب پنهان داشيتن گناهيان و معایيب ميردم ،مخفيى
مىدارد (میثم بحرانی ،2931 ،ج  ،1ص.)111-111
البته از این آیه این چنین برداشت نمی شود که اسالم همه ظن ها را حرام دانسيته باشيد بلكيه
میتوان از این آیه برداشت نمود که بعضی از ظن ها را نه تنها جایز دانسته است بلكه واجب دانسته
و امر به جستجو داده است که از دو راه می توان آن را اثبات نمود.

بررسي فقهي محدودة اختیارات تجسس دولت بر امور مردم 121  .............................................................................

راه اول :معنای ظن

«بعضَ لظَّضِّ» ،بطور نكره بدون تعیین شاید اشاره باین باشد که چون بعضى گمانهيا سيبب غیبيت و
تهمت میگردد و بایستى همیشه فع م من را حم بر صحت نمود و مواظبت کرد که مبادا گميان
خالفى برده شود (بانوی اصفهانی ،2912 ،ج ،29ص  .)111اما در نهایت باید گفت که منظيور آیيه
این چنین نمی باشد که همه از ظن ها باید اجتناب ورزید چرا که «ظن» به معناى گمان بد بردن به
نیكوکاران است عرب جنّبه الشرّ وقتى ميىگویيد کيه شيخص بيدى را از خيود دور سياخته و در
حقیقت شرّ را کنارى گذاشته باشد و به دو مفعول متعدّى مىشود ( برسيی ،2933 ،ج ،1ص .)31
به همبن جهت بعضی از ظن ها نه تنها توجه به آن ها حرمت نيدارد بلكيه الزم اسيت کيه انسيان
درباره این امور به تحقیق و تجسا بپردازد .چنانچه عده ای از مفسران می فرمایند :بعضى از ظينّ
و گمانها پیروى و تحصی آن حرام است ،مانند گمان به زشتىها و عورات و فحشاى م منین ظينّ
مباح و جایز نیز بعضى از ظنّ و گمانهاست.پا بعضى از گمانها گناه است و اجتناب از آن و ترك
پیروى آن واجب است .امّا اجتناب پیروى از ظنّ بر هر کا مقدور اسيت و ظينّ اقسيام مختلفيى
دارد ،بعضى از ظنّها اگر حاص شود پیروى آن واجب است ،اگر هم حاصي نشيود تحصيی آن
واجب است و آن ظنّ هنگام ش ّ در نماز و ظنّ هنگام احتیاط در عم است ،مانند ظينّ و گميان
در مورد حا ظنّ به خدا و به م منین و تحصی بعضى از ظن و گمانها مستحبّ است ،پیيروى از
آن نیز مستحبّ مىباشد ،مانند ظنّ به احتیاج م من ،تحصی ظنّ به حال او از قبی احتیياج و غیير
آن .و بعضى از ظنّ و گمانها پیروى و تحصی آن مكروه است ،مانند ظن به نجاست چیيزى کيه از
تطهیر و پاك کردن آن ضرر قاب توجّهى حاص نمىشودو از على علیيه السّيالم آميده اسيت کيه
فرمود :کار برادرت را بر بهترین وجه آن حم کن تا یقین به چیزى پیدا کنى که تو را از آن وجيه
بهتر برگرداند ،در کلمهاى که از برادرت بیرون مىآید گمان بد مبر مادام که بتيوانى آن را بيه یي
محم خوب حم کنى .از على علیه السّالم وارد شده :وقتى صيالح بير زميان و اهلي

مسيتولى

گردد ،سپا شخصى گمان بد به شخصى دیگر ببرد در حالى که از آن شخص بيدى و زشيتى بيه
ظهور نپیوسته ظلم و ستم روا داشته است و هرگاه فساد بر زمان و اهلي

مسيتولى گيردد ،سيپا
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شخصى گمان خوب به شخصيى دیگير پیيدا کنيد فریيب خيورده اسيت (گنابيادی ،2931 ،ج،29
ص 913 -911و ر.ك .بانوی اصفهانی ،2912 ،ج ،29ص.)113
راه دوم :فرق تجسس و تحسس

الزمه ظن ،تجسا می باشد از این جهت «از گمان فيراوان بپرهیزیيد» بير «و در کارهياى پنهيانى
یكدیگر جست و جو مكنید و از یكدیگر غیبت مكنیيد » مقيدم داشيته و ابتيدا آن را آورده اسيت.
(حسینى همدانى ،2141،ج ،21ص  .)933صاحب کتاب مجمع البیان می فرمایدَ « :و ال ََتَ َّس ُسضال»؛ ابن
عباس و قتاده و مجاهد گویند :یعنى در جستجوى لغزشهاى م منین نباشید.و ابو عبیده گفته اسيت
تجسّا و تحسّا هر دو به ی

معنى است.و در قرائتهاى شاذ و نادر از ابن عباس نق شده است

که (ال تحسسوا) با حاء قرائت مىشود .اخف

گوید :تجسيا و تحسيا دو وا ه هسيتند کيه در

معنى از یكدیگر جدا نیستند جز اینكه تجسّا نسبت به چیزهایى است که پوشیده شيده اسيت ،و
جاسوس هم از آن گرفته شده است ،و تحسّا با حاء عبارت است از بحث نمودن پیرامون چیزى
که آن را مىشناسی .بعضى دیگر گفتهاند :تجسّا با جیم در شر است ،و جاسوس صاحب سرّ سرّ
است( ،و تحسا در خیر است و حاسوس صاحب سر خیر است) و نياموس صياحب سير خیير
است .بعضى گفتهاند :یعنى در جستجوى عیبهاى مسلمین نباشید تا عیبهایى را که پوشاندهاند ظاهر
سازید.از اوزاعى نق شده است یعنى :از عیبهاى پنهان جستجو نكنید کيه ظياهر شيود ( .برسيی،
 ،2914ج ،19ص )123عالمه با بایی در فرق بین تجسا و تحسا می فرماید :اما خدا از ظنيی
که موجب تجسا می باشد نهی نموده است و نه از ظنی که موجب تحسا است " َو ال ََتَ َّس ُسال"-

کلمه "تجسا" -با جیم -به معناى پىگیرى و تفحص از امور مردم است ،امورى که مردم عنایت
دارند پنهان بماند و تو آنها را پىگیرى کنى تا خبردار شوى.کلمه "تحسا" -با حاء بى نقطه -نیيز
همین معنا را مىدهد ،با این تفاوت که تجسا -با جیم -در شر استعمال مىشود ،و تحسيا -بيا
حاء -در خیر به کار مىرود ،و به همین جهت بعضى گفتهاند :معناى آیه این است که :دنبال عیوب
مسلمانان را نگیرید ،و در این مقام بر نیایید که امورى را که صاحبان

مىخواهنيد پوشيیده بمانيد

تو آنها را فاش سازى ( ".با بایی ،2931 ،ج ،21ص .)111پا خداوند در این آیه از تجسا نهی
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نموده است و نه تحسا؛ تحسا یعنی جستجو در امور خیر و از جمله جسيتجو در اميور خیير؛
جستجو در اموری است که اگر شناسایی نشود موجب ضربه زدن به جامعه و امنیيت جامعيه ميی
شود از جمله امور خیر محسوب می شود و جستجو در این امور حرمتی ندارد پا اثبات شيد کيه
این آیه ظن و جستجو در بعضی از امور مردم را مطلقا سلب نمی کند.
مصادیق حرمت تجسس
پا تا این جا مشخص شد دخالت در امور دیگران صحیح نیست مگير در اميور خیير ،حيال الزم
است موارد آزادی و اختیارات دولت بر مردم را بیان و یكی یكی آن ها را بررسی بنماییم.
آزادی عقیده

یكی از مباحث مهم در موضوع حقوق بشر ،مسأله آزادی عقیده و مذهب است .بحيث ایين اسيت
فرد آیا در انتخاب عقیده و مذهب آزاد است یا نه؟ آیا می تواند به اظهار و تبلیي عقیيده خيود در
جامعه اسالمی بپردازد یا خیر؟ دین مبین اسالم انسان را در داشتن عقیده آزاد گذاشته و اظهار نظير
آن نیز آزاد گذاشته است برای اثبات این امر به قرآن و سیره و اقوال ائمه ا هار تمس

شده است.

ادله قرآني

در قرآن کریم آیاتی اشاره به آزادی عقیده انسان و اظهار آن وجود دارد که ما در این جا اشياره ای
به آن ها می کنیم.
 .2در دین هیچ اجبارى نیست .هدایت از گمراهى مشخص شده است .پا هير کيا کيه بيه
اغوت کفر ورزد و به خداى ایمان آورد ،به چنان رشته استوارى چنگ زده که گسسيتن

نباشيد.

خدا شنوا و داناست (بقره .)111 ،یعنی :در قبول دین اکراهيی نیسيت ،راه درسيت از راه منحيرف
آشكار شده است بنابراین کسی که به اغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محكميی
دست زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست".اکراه" به معنياى آن اسيت
که کسى را به اجبار وادار به کارى کنند ( با بایی ،2931 ،ج ،1ص (119 ،زمخشری در کشاف در
ذی آیه میگوید«:معنای آیه این است که خداوند امر ایمان را بر اجبار و زور قرار نداده است بلكه
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بر اختیار و پذیرش و تمكین قرار داده است( .».زمخشرى ،2143 ،ج ،2ص .)949جایگاه ایميان و
اعتقاد و باورهاى دینى در وجود انسان قلب و روح انسان است و ش

نیست که فشار خيارجى و

زور و اجبار ،راهى در آنجا ندارد و ممكن نیست کسى را به داشتن ی

اعتقاد مجبور کرد .این آیه

در صدد بیان همین حقیقت است و براى کسانى که مىپنداشتند که با زور و تهدید مىتيوان کسيی
را وادار به قبول ی

عقیده کرد ،تذکر مىدهد که دین ی

امر قلبى و با نى است و زور و تهدیيد

در آن راهى ندارد و انسان باید با عق و درك خود و با توجه به دالئي و حجتهيا ،دینيى را بياور
کند .البته ممكن است که این دلی سست و بىپایه باشد مانند استدالل به اینكه چون پدران ما ایين
عقیده را داشتند ما نیز این عقیده را داریم ولى به هر حال این هم براى خود دلیلى است و مىتواند
معیار و مالك انتخاب باشد .آنچه مسلم است ایين اسيت کيه بشير در انتخياب دیين آزاد اسيت و
باورهاى دینى را نمىتوان با زور و شالق به کسى تحمی کرد هر چند که گاهى شيرای محيی و
جامعه ورى است که انسان فرصت اندیشیدن درباره باورهاى خود را ندارد و کاملًا پیرو محیطيى
است که در آن زندگى مىکند ولى باید توجه داشت کيه ایين خيود ناشيى از عالقيهاى اسيت کيه
شخص به سنتهاى قومى خود دارد و این عالقه معیارى براى انتخاب سریع شخص ميىشيود و در
عین حال الزامآور نیست و هیچ کا مجبور به پذیرش باورهاى جامعه خود نیست و ممكن اسيت
که عوام مختلفى در شخص اثر گذارد و او انتخاب خود را عوض کنيد( .جعفيرى ،بيی تيا ،ج،2
ص .)139-131شهید مطهری در تفسیر این آیه میفرماید«:یعنی در کار دین اجبار وجود ندارد ،راه
حق از راه با

آشكار است؛ یعنی راه را شما روشن برای مردم بیيان کنیيد کيه حقیقيت خيودش

آشكار است .نباید اجباری در کار دین باشد؛ یعنی نباید کسی را مجبور کرد به این که دیين اسيالم
اتخاذ کند .این آیه صریح است در مدعا (اسالم نظریهاش این نیست که به زور به مردم بگویيد یيا
باید مسلمان شوی و گرنه کشته میشوی) .در تفاسیر نوشتهاند کيه ميردی انصياری کيه قيبالً بيت
پرست بود دو پسر داشت که مسیحی شده بودند این پسرها به مسيیحیتی کيه گيرای

پیيدا کيرده

بودند عالقهمند بودند ،اما پدر ،مسلمان بود و خیلی ناراحت بيود از ایين کيه دو پسيرش مسيیحی
شدهاند ،آمد خدمت رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله و گفت یا رسول اهلل! من چيه کينم ایين بچيههيا
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مسیحی هستند ،هر کاری میکنم مسلمان نمیشوند ،آیيا اجيازه ميیدهيی اینهيا را مجبيور کينم از
دینشان دست بر دارند و مسلمان بشوند فرمود :نه ،ال اکراه فی الدین (مطهری ،بیتا ،ص 91ي .)99
« .1بگو :اى مردم ،پیام راستین از جانب پروردگارتان برایتان فرا رسید .پا هر کا کيه بيه راه
راست هدایت یابد ،هدایت به سود اوست .و هر که گمراه گردد ،به زیان خوی

به گمراهى افتاده

است .و من عهدهدار شما نیستم» ( .یونا .)241 ،در این آیه خداوند مردم را به سود و زیان ایمان
و کفر توجه میدهد و انتخاب آن را به عهده مردم مینهد ،عهده داری ایين امير را از پیيامبر اکيرم
صلیاهللعلیهوآله نفی میکند .عالمه با بایی در ذی آیه میفرماید :منظور از "حق" که ميىفرمایيد
به سوى شما انسانها آمده ،یا قرآن است و یا دعوت حقهاى که قرآن مشتم بر آن است ،و جمليه

"فَ َمض ِِّ ْلََْض
آزادند ،و هیچ کا نمىتواند آزادى در انتخاب را از کسى سيلب کنيد .و ایين اعيالم را بیيان ایين
 "...اعالمى است عمومى ،به اینكه همه انسانها در آنچه براى خيود انتخياب ميىکننيد

حقیقت کرده که حق -همان حقى که به سویشيان آميده -داراى خاصيیت و حكميى اسيت ،و آن
اینست که هر کا به سوى آن راه یابد در حالى که راه یافته سودش عاید خودش مىشيود ،و هير
کا از آن روى بگرداند و راهى دیگر برود در حالى رفته کيه ضيرر ایين انحيراف عایيد خيودش
مىشود .پا ،انسانها مىتوانند هر ی

از این دو را که براى خود مىپسندند انتخاب کنند ،یا نفع و

یا ضرر را .و او (رسول خدا) وکی مردم نیست ،تا کارى را که به عهده ت

ت

انسيانها اسيت او

انجام دهد .بنا بر این ،بیان آیه شریفه کنایه است از وجوب اهتداء مردم به سوى حق ،چون نفعشان
در آن است ( .با بایی ،2931،ج ،24ص.)231
« .9بگو :این سخن حق از جانب پروردگار شماست .هر که بخواهيد ایميان بیياورد و هير کيه
بخواهد کافر شود» ( .کهف .)13 ،اگر ما تو را نهى کردیم از اینكه به حال کفار تاسف بخورى و به
لْلَ ُّق ِم ِّْ َربِ ُكض ْ " قناعت کين ،و اصيرار و
تو دستور دادیم که به تبلی اکتفاء کن و به همین که بگویى" ْ
التماس مكن ،براى این بود که ما براى دعوت تو پیامد و آثارى تهیه دیدهایم ،آثارى بيراى کسيانى
که دعوتت را قبول کنند ،و آثارى براى کسانى که آن را رد نمایند .و همان آثار کافى است که آنيان
را از کفر باز بدارد ،و محرك اینان به سوى ایمانشان باشد ،و دیگر بی

از این هم الزم نیست زیرا
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که بی

از این آنها را از حيد اختیيار بيه اضيطرار و اجبيار ميىکشياند ( با بيایی ، ،2931،ج،29

ص.)112
سیره

امیرالم منین علی(علیه السالم) آزادی را جمله حقوق انسيان بيه شيمار آورده ،ميی فرماینيد :بنيده
دیگری مباش و حال آن خداوند تو را آزاد آفریده است( .نامه)92
بی ش

پایه حكومت صحیح ،مقتدر و عادالنه بر قلوب و دل های مردم است نه بر شمشيیرها

و نیزه ها .آنها که بر دل ها حكومت دارند کشورمان امن و امان است و آنها که بر شمشیر تكیه می
کنند دائما در خطرند (مكارم شیرزای ،2931 ،ج ،24ص.)933
از موارد اساسی قانون در مكتب امام علی ،این است که هیچ انسانی بيه سيبب عقیيده ميذهبی
خود مورد آزار قرار نگیرد .او هر مردمی را که در سایه حكومت عادالنهای به سر ميیبرنيد ،ميورد
خطاب قرار داد و فرمود :بر هیچ ی

از شما ،مسلمان یيا معاهيد ،سيتم روا داشيته نميیشيود و از

دستورات کلی و عمومی امام ،به مجریان قانون است«:من به شما دستور میدهم که با اه ذميه بيا
عدالت رفتار کنید و داد مظلوم را بگیرید و بر ستمگر سختگیری بنمایید و نسبت به توده مردم بيا
گذشت و اغماض باشید و تا آنجا که میتوانید ،نیكوکاری بكنید» و باز در همین زمینه اسيت« :بير
اه قبله ستم مكن و بر اه ذمه ظلم روا مدار» (جرج جرداق ،2933 ،ج ،1ص .)113
امام ،این مهم را در مورد مخالفان خود نیز رعایت و این سخن ارجدار و بيزر

را بيه یياران و

فرزندان خود گوشزد مینماید« :امام مىگوید« :بعد از من با خوارج نبرد نكنید (و لبه تیيز حميالت
خود را متوجّه حكومت ظالمانه و ویرانگر بنى امیّه کنید)» با توجّه به اینكه بخ

قاب مالحظيهاى

از زندگى امام علیه السّالم در مبارزه با آنان گذشت ،مخصوصا در نهروان ضيربات بسيیار قيا ع و
کوبندهاى بر پایههاى آنان وارد ساخت ،و دشمنان سرسخت امام علیيه السّيالم را خيوارج تشيكی
مىدادند ،و مىدانیم که شهادت امام علیه السّالم به دست همانها صورت گرفت ،با این همه دستور
ترك مبارزه با آنان ،س ال برانگیز است از اینرو امام علیه السّالم در ادامه این سخن بيه ذکير دلیي
روشنى پرداخته و مىفرماید« :زیرا کسى که در جستجوى حق بوده و خطا کرده ،هماننيد آن کيا
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که الب با

بوده و آن را به دست آورده است نمىباشد» همان گونه که مرحوم «سیّد رضى» بيا

جمله« :یعنی معاویة و أصحابه» اشاره کرده است ،منظور امام علیه السّالم معاویه و یاران او اسيت.
به این ترتیب به اصحاب

توصیه مىکند به جاى اینكه در دو جبهه مبيارزه کننيد ،مبيارزه خيود را

منحصرا متوجّه غاصبان بنى امیّه و غارتگران شام سيازند (مكيارم شيیرزای ،2931 ،ج  ،9ص .)21
بدیهى است این دستور امام علیه السّالم ناظر به زمانى است که «خوارج» دست به شرارت و ناامنى
در شهرهاى مسلمین نزنند و اگر مرتكب این کار مىشدند مىبایست به عنوان «محيارب» و «مفسض
يف لألرض» با آنها جنگید (همان ،ص .)21
در حكومت امام علی(علیه السالم) افكار الحادی و یا اقلیتهای دینی هیچ گاه به خيا ر داشيتن
عقیده خود از حقی محروم نشدند و یا مورد بازخواست قرار نگرفتند .علی(علیه السيالم) دفياع از
حقوق آنان را همانند دیگر مسلمانان بر خود الزم می دانست .حادثه شهر انبار در نظير عليی(علیيه
السالم) فاجعه تلقی گردید و برای دفاع از حقوق زنی کافر سخنانی فرميود کيه نظیير تعيابیر آن را
کمتر می توان سراغ گرفت ( خطبه.)13
علی(علیه السالم) خوارج را که مردمی خشن ،کوته نظير ،متحجير و دارای عقیيده ای فاسيد و
خطرناك بودند در بیان عقیده خود آزاد گذاشت و به جای تحمی عقیده راستین خود بيه تبیيین و
روشنگری پرداخت .در این باره شهید مطهری می نویسد«:امیرالم منین با خوارج در منتهيی درجيه
آزادی و دمكراسی رفتار کرد  ...زندانشان نكرد و شالقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت الميال
قطع نكرد  ...آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خود و اصحاب

با عقیيده آزاد بيا

آنان روبه رو می شدند .شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حكومتی با مخالفین خيود
تا این درجه با دمكراسی رفتار کرده باشد( ».مطهری مرتضی ،2911 ،ص.)219
خطبه  143حضرت ،در دور ه حكومت خيود نيه تنهيا آزادی بیيان را محيدود نكيرد ،بلكيه بيا
صراحت بر گسترش این آزادی تاکید ورزید و فرمود :آن سان که با جباران سخن می گویند با من
سخن مگویید یعنی با زبان تملق با من سخن نگویید و بيا محبيت و تيودد بيا مين سيخن نگوییيد
همانگونه با جبارین و اه نخوه سخن ميی گوییيد (الخيوئی ،2911 ،ج  ، 21ص  .)213و از مين
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پنهان مدارید آن چه را از مردم خشمگین به هنگيام خشمشيان پنهيان ميی دارنيد  .هيم چنيین بيه
چاپلوسی و تملق با من رفتار نكنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران می آیيد «منظيور از اهي
بادره ملوك وسال ین می باشد و بادر یعنی کالمی که مسبوق از انسانی که غضيب دارد ميی باشيد
(انصاریان  ،2911،ج  ، 1ص )112بادره یعنی آنچه که در هنگام غضب که ناشی از خطا می باشيد
مبادرت می شود .یعنی مدارا و هم رای بيودن بيا مين اگير در خطيا بيودم( ».عليی دخیي ،2911
صفحهى  )13بنابراین ،از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری مكنیيد  . . . .زميانی
که از کسی لب مشورت کنید عق آن مال تو می شود .کسی که مشاوره گیيرد از صيواب خيارج
نمی شود».
امام علی میفرمود« :بخشی از وقت خود را برای آنان که نیازمند مراجعه به تو هستند قيرار ده و
شخصاً آنان را در جلسه ای عمومی به حضور پذیرفته و برای خدایی کيه تيو را آفریيده اسيت در
حضور آنان فروتن باش .به محافظان و نیروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلا را مده تيا
سخنگوی آنان بدون هیچ لكنتی در گفتار با تو گفتگو نماید چرا که من بارها از رسول خيدا (صي
اهلل علیه و آله والسلم) شنیدم که میفرميود :هرگيز امتيی کيه در آن حيق ضيعیفان از زورداران بيا
صراحت و بی لكنت گرفته نشود پاکیزه نمیشوند و روی سعادت را نمی بینند .وانگهی بكوش که
برخوردهای تند و ناتوانیشان در سخن گفتن را تحم کنی و از هر گونه سخت گیری و خشيونتی
نسبت به آنها مانع شوی  ( .» ...نامه)19
دارایي

امام علی می فرماید :بگو :بندگان خدا ولىّ و خلیفه خدا مرا به سوى شما فرستاده تا حيق خيدا را
که در اموال شما نهفته از شما بگیرم ،آیا در اموال شما خداوند را حقّى هست تا آن را بيه وليىّ او
ادا کنید .اگر کسى گفت :حقّى نیست ،به او مراجعه مكن .و اگر کسى گفت :هست ،همراه

بيرو

بدون اینكه او را به وحشت اندازى یا تهدید کنى یا قرین سختى و فشار نمایى ،و آنچيه از يال و
نقره به عنوان زکات مىدهد بگیر .اگر براى او گاو و گوسفند و شيتر باشيد بيدون اجيازهاش کنيار
حیوانات مرو ،چرا که بیشتر آنها مال اوست .وقتى نزد چهارپایان رسیدى نه مانند مالكى که بر آنها
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سلطه دارد به آنها نظر کن،و نه مث کسى که بر او سختگیرى نماید ،چهيار پایيان را رم ميده و بيه
وحشت مینداز ،و مالك
صاحب

را به خا ر آنها ناراحت مكين.حیوانيات را دو دسيته قيرار داده ،سيپا

را آزاد بگذار ،هر قسمت را پذیرفت تو هم بپذیر و بر او ایراد مگیر ،سپا باقى مانيده را

دو قسمت کن ،و باز مالك

را آزاد بگذار ،او هر دسته را اختیار کرد متعرض

مشو .پیوسيته ایين

تقسیم کردن را ادامه بده تا به اندازه حقى که از خداوند در مال اوست بماند ،سپا حق خيدا را از
او دریافت دار .و اگر به هم خوردن آن تقسیم را درخواست کرد بپذیر ،و دو قسمت را یكيى کين،
دو باره برنامه تقسیم را از سر بگیر ،تا حق خدا را از ميال او دریافيت دارى )سیدرضيی ،ص-141
.)141
رسول خدا فرمود مردم را نسبت به زکاتی که بر عهده دارنيد قسيم ندهیيد هرچيه ميی گوینيد
بپذیرید زیرا آن ها مورد اعتمادند و اگر کسی انكار کرد که ميال واجيب الزکياتی دارد و یقيین بيه
کذب او نبود باید پذیرفت( .مجلسى دوم ،بی تا ،ج ،39ص )11منظور از این جمله ایين آن اسيت
که احتمال مالكان اموال را در مورد اموالشان حفظ کن سرزده وارد آغي شيتران یيا گوسفندانشيان
نشو و به صورت افراد لبكار یا زور گو چیزی را مطالبه نكن حتی نسبت به چهارپایان نیيز ميدارا
نما حرکت یا صدایی که باعث وحشت آن ها شود انجام مده چيرا کيه هيم ایين حیوانيات و هيم
صاحب آن ها ممكن است ناراحت شوند و این نهایت محبيت و ادبيی اسيت کيه اميام(ع) بيه آن
توصیه می کند که حتی حقوق حیوانات هم به هنگام جمع آوری زکات رعایيت بشيود چيه رسيد
(مكارم شیرازى  ،2931 ،ج ،3ص.)929
او را دستور داده است که با مالداران با مهربانى و نرمى رفتار کند .یادآورى مىشود کيه رفيق و
مدارا با مردم اگر چه از مهمترین دستورهاى پیامبر اسالم است به دلی آن است کيه سيبب تيالیف
قلوب است و توجه جامعه را به سوى او و گفتههای

جلب مىکند ،اما در ایين ميورد از اهمیيت

بیشترى برخوردار است و نیاز فراوانترى به آن احساس ميىشيود ،توضيیح آن کيه هيدف از ایين
سفارشها و راهنماییها آن است که از مردم عزیزترین دستاوردشان که مال و منالشيان باشيد گرفتيه
شود ،از این رو براى جلب رضایت آنان تا این تكلیف سخت را بپذیرند نیاز به نرمى و مالیمت و
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مهربانى بیشتر است .لذا امام (ع) در این سخنان ،کارگزارش را سفارش بيه انجيام رفيق و ميدارا و
آسان گرفتن کار ،مىفرماید تا دلهاى صاحبان اموال را براى اداى حقيوق الهيى جليب کنيد (میيثم
بحرانی ،2931 ،ج  ،1ص .)322-321
امام در جای دیگر چنین میفرماید« :از درهيای خانيههيا وارد آنهيا بشيوید و آن کيا کيه از
درهای خانهها وارد نشود ،دزد نامیده میشود» ،اگر این نص را بيه نيص سيابق اضيافه نمياییم ،از
مجموع هر دو ،ی

نص قانونی آشكاری را به دست میآوریم و آن اینكه :حریم خصوصی مسكن

در مكتب امام علی (ع) ،تضمین شده است و به هیچ کا اجازه داده نمیشود که بدون اجازه خود
مردم ،وارد خانههای شخصی آنها بشود ( جرج جرداق ،2933 ،ص.)93-14
استثنائات تجسس
تا این جا مشخص شد که حرمت تجسا به عنوان ی

اص و قاعده کلی می باشد اما سوالی کيه

مطرح می شود این می باشد که آیا این اص موارد تخصیصی دارد یا خیر و مالکات برای دخاليت
حاکم در امور مردم چه می باشد؟ می توان گفت که حاکم در دو مورد ميی توانيد در اميور ميردم
تجسا و دخالت کند:
فتنه

در سوره بقره آمده« :هر جا که آنها را بیابید بكشید و از آنجا که شما را رانيدهانيد ،برانیدشيان ،کيه
فتنه از قت بدتر است .و در مسجد الحرام با آنها مجنگید ،مگر آنكه با شما بجنگند .و چون با شما
جنگیدند بكشیدشان ،که این است پاداش کافران» (بقره )232 ،یعنی فتنهانگیزی از قت و کشيتار و
سلب حیات هم زشتتر است .در روایات ما «فتنه» به معنای شرك تفسیر شده است .شيرك اهي
مكه ی

عقیده محض نبود بلكه شرك به همراه اذیت و آزار مسلمین و فتنهگری بود .آیيه شيریفه

بیان کیفر سختترى براى کفار قری

و بتپرستان مكه است که چنانچه بر هر ی

از آنان دسيت

یافتید او را کشته و بقیه را نیز از شهر مكه بیرون کنید همانطور که آنها پیامبر (ص) و مسيلمانان را
ِ
َش ُّ ِم َِّ لظْ َقَْ ِل» بیان علت حكم قت مشرکین اسيت .زیيرا کفيار قيری
از مكه بیرون کردندَ « .و لظْفَْضَّةُ أ َ
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همواره بر ضد مسلمانان قیام کرده و در آزار آنان بهر صورت که ممكن باشيد فعالیيت ميىکننيد و
این رفتار ناشایسته و دور از انسانیت بمراتب خطرناكتر از قت و کشتار است .کیفير چنيین افكيار
پلیدى نبرد با بتپرستى و دربدرکردن مشرکین است (حسینىهمدانى ،2141 ،ج ،1ص.)213
فرمان پیشبرد جهاد است از حدود دشمنان جنگجو تا هر جا و هر زمان کيه فتنيهاى درگیيرد و
مانع پیشرفت رسالت و دعوت اسالم شود و مردم را در شيرك و حاکمیيت غیير خيدا و عقایيد و
عادات جاهلیت نگهدارد ،اینگونه فتنه باید از میان خلق برداشته شود تا از هر مسيئولیت و تعهيدى
جز در برابر خدا آزاد شوند و پذیراى آئین و حاکمیت او گردند :و ي ُكا َن لظض ِيِّ َِِّ
ل .پيا ایين فرميان
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يِّ َّل» ،فرمان جهياد بيا شيرك و
قاتلوا که در دو مرحله نفى و اثبات است« :ال تَ ُكا َن فَْضَّةمَ -و يَ ُكا َن لظض ُ
کفرى نیست که در مرتبه عقیده و فكر باشد و از آن تجاوز نكند ( القيانى ،2911 ،ج ،1ص )19و
فتنه که عبارت است از مشرك شدن آنان و منع آنها شما را از حيرم ،سيختتير اسيت برایشيان از
کشتن شما ایشان را در حرم .یا محنتى که به آن امتحان شوند مانند اخراج از و ن ،سختتر است
از قت به جهت دوام محنت و تألم نفا به آن .اص فتنه در کالم عرب عبارت اسيت از ابيتالء ،و
شام است تمام فتنه هاى دنیائى از قبی ایجاد فسياد و آشيوب و هير چيه باعيث سيلب آسيای
عمومى گردد ،و همچنین فتنه دینى که عبارت است از گميراه کيردن مي منین و بازداشيتن از دیين
اسالم که در عالم معنى ضررش به درجات از کشتن باالتر است زیيرا قتي موجيب سيلب حیيات
دنیائى و بدنى باشد ،لكن گمراهى از حق ،سلب حیات دینى و آخرتى خواهد بود ليذا آیيه شيریفه
اشاره فرماید که فتنه سختتر و دشيوارتر اسيت از قتي (حسيینى شياه عبيدالعظیمى ،2919 ،ج،2
ص.)913
سخن امام (ره) در خصوص آزادی عقیده را ميی تيوان مویيدی بير سيخن خيود گرفيت کيه
فرمودند « :اسالم بی

از هر دینى و بی

از هر مسلكى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده اسيت .آنيان

نیز باید از حقوق بیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است ،بهرهمند شيوند .ميا
به بهترین وجه از آنان نگهدارى مىکنیم .در جمهورى اسالمى کمونیستها نیز در بیان عقایيد خيود
آزادند (»....خمینی ،ج ،1ص919:و  )911البته در جای دیگر می فماینيد« :شيما روزناميههيا را کيه
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مىخوانید مىبینید که در روزنامهها زیاد این به چشمتان مىخورد که این به آن بد مىگوید ،آن بيه
این .حاال که قلم آزاد شد باید این ور باشد که هر کا به دیگرى هر چه دل

بخواهد بد بگوید

و هر کا به دیگرى یا کارى بكنند که این مملكت از نظم بیرون برود ،از نظام بیيرون بيرود .ایين
معناى آزادى است؟ آن آزادى که در ممال

که ما را مىخواهند بخورند هست ،این ورى اسيت؟

اگر این ور بود ،انسجام پیدا نمىکردند .این ترقیات را پیدا نمىکردند .آنها بيا اسيم آزادى کيه در
این مغز این جوانها مىاندازند ،با اسم آزادى مىخواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند
و آزادى را از شما سلب بكنند( ».صحیفه امام ،ج ،22ص131:و .)131
پا در این جا اگر اظهار نظر منجر به فتنه شود تجسا و مانع شدن از فعالیيت آن هيا ميانعی
ندارد .سوالی که مطرح می شود این است که در کتب فقهی انتشار کتب ضياله حيرام ميی باشيد و
اجازه نشر آن در جامعه مسلمین داده نمی شود در حالی که بر اساس سیره امیر الميومنین اشيكالی
در آزادی عقیده نیست مگر منجر به اخالل به امنیت جامعه شود .آیا این تناقض نمی باشد؟
بق بیایانات مذکور اگر انتقاد از سوی گروههيا و جریانهيای مخيالف نظيام تيا زميانی کيه در
چارچوب مبانی و اصول نظام بوده و از چارچوب انتقاد خارج نشده باشد  ,پذیرفته است و آزادی
نشریات و سایت های مختلف در رح دیدگاههای گوناگون شاهدی بر این مساله است اما زميانی
که این انتقادات بدون رعایت هیچ حریمی ،مبانی و اصول اسالم و انقالب را نشانه رفته و ازحيریم
انتقاد خارج شده و در وادی معارضه و تو ئيه بير علیيه نظيام وارد شيدند ،اینجيا جيای برخيورد
مسالمت آمیز نبوده و حكومت اسالمی هميانطور کيه مسيئولیت امنیيت جسيمی نظيام اسيالمی را
برعهده دارد ،مسئولیت امنیت فكری و روحی نظام را نیز بر عهده دارد و باید از افكاری که فضيای
جامعه را آلوده می کنند و اذهان عموم افراد به ویژه جوانان را منحرف ميی سيازند جليوگیری بيه
عم آورد .بدیهی است تو ئه بر علیه نظام اسالمی تنها در تو ئه نظامی خالصيه نشيده و تو ئيه
فرهنگی و جنگ نرم به مراتب خطرناك تربوده و برخورد با آن هوشیاری و دقيت بیشيتری را ميی
لبد از این رو نمی توان انتظار داشت که رسانه های خارجی و داخلی و سایت ها و روزنامه های
مختلف بدون رعایت هیچ معیار و مالکی به مخالفت و زیر سوال بردن مبانی نظام به پردازند و بيه
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بهانه آزادی  ,تمامی باورهای اسالمی و انقالبی جامعه را به تمسخربگیرند کدام نظام سیاسی اجازه
می دهد که برخی افراد و گروهها بدون در نظر گرفتن مبانی و اصول حاکم بر آن کشور ,اصيول و
مبانی آن جامعه را زیر سوال ببرند؟! نظام اسالمی هیچگاه بيا يرح دیيدگاههای مختليف مخيالف
نبوده و رح دیدگاههای گوناگون را موجيب پویيایی و بالنيدگی نظيام ميی دانيد وليی اگير ایين
دیدگاهها با هدف تخریب باورهای دینی مردم و با شیوه ای غیر علمی و منطقی همراه با تيوهین و
اهانت به ارزشها و اصول اسالم و انقالب باشد با آن برخورد ميی نمایيد و برخيورد بيا برخيی از
سایت ها در این راستا صورت گرفته و می گیرد  .تالش بيرای ایجياد کرسيیهای آزاد اندیشيی در
دانشگاهها و رح آزاد اندیشه و افكار در محی های علمی گویای توجيه نظيام بيه آرا و اندیشيه
های مختلف است اما در صورتی که این افكار و اندیشه ها با جنجال و هیاهو و خيارج از فضيای
گفتگو و منطق بخواهند پایه های فكری نظام را زیر سوال ببرند و باورهای اسالمی و انقالبی مردم
را تضعیف نمایند اجازه چنین کاری را نخواهيد داد  .بنيابر ایين تناقضيی میيان سيیره حضيرت و
محدودیت آزادی و منع انتشار کتب ضاله و مانند آن

نیست.

نكته ای دیگر که از ذهن دور نباید بماند این است که در محیطى کيه سيخنى را بيى احتراميى
تلقى نمى کنند ،گفتن

رواست؛ اما در جامعهاى که آن سخن و یا عم بى احتراميى بيه مقدّسيات

جامعه و مذهب تلقى مىشود ،کسى حق ندارد بدون توجه به ارزشها و مقدّسات هرچيه خواسيت
بگوید و هر کار خواست انجام دهد و کسى چنيین اجيازهاى نميىدهيد .گرچيه در غيرب برخيى
مسائلى که ذکر شد از قداست برخوردار نیستند و ارزش شمرده نمىشوند و هر کا در گفتن
انجام

و

آزاد است؛ اما در جامعه ما به دلی حاکمیّت مقدّسيات و ارزشيهاى متفياوت بيا آنچيه در

غرب مطرح است ،آزادى از آن وسعت و گستردگى برخوردار نیست که هرکا هرچه خواست به
نوامیا مردم نسبت دهد .دلی این امر آن است که در فرهنگ ما این مسائ ارزش دارند و رعایت
ارزشها و مقدّسات هر قوم و جامعه اى الزم است و تجاوز به آنها بيه بهانيه آزادى صيحیح نیسيت
(مصباح یزدی ،2911 ،ج ،2ص.)39
اگر منظور از آزادى این است که آنچه انجام

جایز نیسيت ،نوشيتن و گفتين

جيایز باشيد،
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چطور کسى مُجاز نیست که حتى کالم اهانت آمیزى درباره شخص شما بگویيد و چنيین آزادىاى
ندارد ،اما وقتى نوبت مىرسد به توهین به مقدّسات و ارزشها مىگویید آزادى بیان اقتضيا ميىکنيد
که ما هرچه مى خواهیم بنویسیم و هر چه مىخواهیم بگوییم! چطور نسيبت بيه شيخص خودتيان
اجازه نمىدهید کسى ی

کلمه توهین آمیزى به زبان بیاورد و گفتید ميىرویيم دادگياه و شيكایت

مىکنیم ( همان ،ج ،2ص.)31
امور اجتماعي مردم

جستجوگرى در کار دیگران و تالش براى افشاى اسرار آنها گناه است ،ولى البته قرائنى است نشان
مىدهد که این حكم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است ،و در زندگى اجتمياعى تيا
آنجا که تاثیرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حكم صادق است .اما روشن اسيت آنجيا
که ارتبا ى با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا مىکند مساله شك دیگرى به خود مىگیرد ،لذا
شخص پیغمبر ص مامورانى براى جمع آورى ا العات قرار داده بود که از آنهيا بعنيوان" عیيون"
تعبیر مىشود ،تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخ و خارج داشت براى او گيرد
آورى کنند.و نیز به همین دلی حكومت اسالمى مىتواند ماموران ا العاتى داشته باشد ،یا سيازمان
گسترده اى براى گرد آورى ا العات تاسیا کند ،و آنجا که بیم تو ئه بر ضد جامعه ،و یا به خطر
انداختن امنیت و حكومت اسالمى مىرود به تجسا بر خیزند ،و حتى در داخ زندگى خصوصى
افراد جستجوگرى کنند .ولى این امر هرگز نباید بهانهاى براى شكستن حرميت ایين قيانون اصيی
اسالمى شود ،و افرادى به بهانه مساله" تو ئه" و "اخالل به امنیت" به خيود اجيازه دهنيد کيه بيه
زندگى خصوصى مردم یورش برند ،نامههاى آنها را باز کنند ،تلفنها را کنترل نمایند و وقيت و بيى
وقت به خانه آنها هجوم آورند.خالصه اینكه مرز میان" تجسيا" و "بيه دسيت آوردن ا العيات
الزم براى حفظ امنیت جامعه" بسیار دقیق و ظریف است ،و مسئولین اداره امور اجتماع باید دقیقيا
مراقب این مرز باشند ،تا حرمت اسرار انسانها حفظ شود ،و هم امنیت جامعه و حكوميت اسيالمى
به خطر نیفتد (مكارم شیرازى ،2931 ،ج ،11ص .)211به همین جهت در آیه  13توبه قرآن تصریح
مىکند که در میان شما جاسوسان دشمن وجود دارند « َو فی ُک ْ ََسَّضنُُا َن َهضُ ْ » ،یعنيى بایيد مراقيب آنهيا
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باشید .این آیه شریفه بیان علت اینست که در آیه قب اشاره فرموده که علت اینكه خداونيد اسيت
اینها با شما خارج شوند این امور است که ظَ ْا َخَر ُجضال فِضی ُك ْ اگر با شما خارج شيده بودنيد مضن ا ُلُوُُض ْ إَِّال
َخب ًضنال و خبال تفسیر شده بشرّ و فساد و غدر و مكر و عجز و جبن و جامع همه اینها بجز ضرر بير
شما نبود یا شما را میترساندند از مشرکین و کفار یا وسائ غلبه آنها را بر شما ایجاد میكردند یا بيا
شما مكر و خدعه مینمودند یا ایجاد شرّ و فساد میكردند بهر ریقى بود بودن آنها براى شما ضيرر
ضضعُال ِخلظَ ُكض ْ هر آینه میافتنيد میيان شيماها کنایيه از اینكيه بيین شيما تفرقيه
و مفسده داشتَ .و َأل َْو َ
میاندازند و شما را با هم بدبین میكنند که ی دسته از شما را فریب مىدهنيد و از لشيگر مخيالف
میكننيد.

میترسانند و از جهاد باز میدارند و وحدت شما را بر هم میزنند و قيواى شيما را ضيعیف
يَضْبضغُضاَ ُك ُ لظْ ِفَْضَّضةَ فتنه و فساد میكنند براى شما و کفار را چیره میكننيد بير شيما َو فِضی ُك ْ ََسَّضنُُا َن َهضُ ْ و در
میان شما اشخاص ضعیف االیمان هستند که گوش بكلمات آنها میدهند و بيراى یي دیگير نقي
میكنند ( یب  ،2931،ج ،1ص .)199
د استان تفتی

زنى که اخبار مدینه را در آستانه جریان فتح مكه براى ابيو سيفیان ميىبيرد ،بيه

وسیله على علیه السالم از ریق تهدید او با شمشیر تا آنجا که مجبور شد ناميه منافقيان را کيه در
البالى گیسوى خود پنهان کرده بود بیرون بیاورد و تحوی دهد ماجراى استخبار حذیفه در جنيگ
احزاب از وضع دشمن و نفوذ در قلب لشكر آنها و آوردن اخبار آنها بيراى رسيول اللّيه در تياری
اسالم معروف است.امام امیر م منان علیه السالم به قُشَمِ بنِ عباس فرماندار مكه چنین ميىنویسيد:
اما بعد مأمور ا العات من در مغرب (شام) برایم نوشته و مرا آگاه ساخته که گروهى از مردم شيام
به سوى حج گسی داده شدهاند ،گروهى کوردل

...

که حق را با با

ریق نافرمانى خالق ا اعت مىکنند  ...بنيابراین مراقيب منطقيه خيوی
دوراندی

مىآمیزنيد ،و از مخليوق در
بياش مراقبيت شخصيى

و نیرومند» (نامه.)99

در نامه مال

اشتر نیز اشاره روشنى به این مطلب دیده مىشيود کيه امیير م منيان عليى علیيه

السالم به او دستور مىدهد که مأموران ا العاتى خود را براى بررسيى حيال کارمنيدان و کارکنيان
مخفیانه بفرستد به گونهاى که آنان احساس کنند که دائماً چشمهایى از نقطه نيامعلوم مراقيب کيار
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آنها است مىفرماید :بيا فرسيتادن ميأموران مخفيى از افيراد راسيتگو و باوفيا ،اعميال کارمنيدان و
کارکنانت را زیر نظر بگیر ،زیرا جستجوى مداوم پنهانى نسبت به کارهاى آنها سبب مىشود که بيه
امانت دارى و مدارا کردن نسبت به زیردستان تعقیب شود» (نامه.)19
نتیجه
حق حریم خصوصی و آزادی از اصول ارزشمند حقوق بشر میباشد .اسالم نیز ایين را از حقيوق
اولیه انسان ها برشمرده است اما در عین حال با توجه به این که انسان عالوه بر شخصيیت و بعيد
فردی اش ،بعد اجتماعی نیز دارد که می تواند تاثیر گذار در جامعه باشد از این جهت به حياکم در
مواردی اجازه داده است که در حریم خصوصی شخص تجسا کند از جمليه در آزادی بیيان کيه
آیات و روایات و سیره معصومین داللت بر این دارد که شخص آزاد در بیان عقیده خود می باشيد
اما این آزادی تا زمانی می باشد که منجر به فتنه نشود و در صورت ایجاد فتنه بر حاکم الزم اسيت
که به دخالت تجسا بپردازد و این امر را به سایر موارد می توان سرایت داد و حاکم باید بصورت
دائمی بر امور اجتماعی مردم نظارت داشته باشد.
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