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 چکيده
توان مجازات جاسوس را به دست می ،از برخی از احادیث شیعه وسنی و شواهد و مدارک تاریخی

آورد. منظور از جاسوس در این بحث مجرمی است که به نفع دشمن کشور و نظام اسالمی 

جاسوسی کند. بین فقها در ماهیت، میزان و نوع مجازات اختالف نظر وجود دارد. برخی از فقها فتوا 

باشد یا بعد از جاسوسی و قبل از اند، اگر جاسوس مسلمان ای گفتهاند و عدهبه قتل جاسوس داده

فتوا  تواند وی را عفو کند. بعضی از فقهای شیعهمحاکمه و اجرای مجازات مسلمان شود، امام می

اند که مجازات جاسوس از نوع مجازاتهای تعزیری است که تعیین میزان مجازات و همین طور داده

بر تعزیر او را از سهم غنیمت محروم تواند عالوه نحوة اجرای آن به دست امام است و امام می

اند، غیر اند و هم چنین گفتهبرای اثبات نظریة، خود به قضیة حاطب استدالل نموده این گروهنماید.

اهل سنت نیز اقوال متفاوتی در این علمای واما ا از باب نهی از منکر تعزیر کند تواند وی رامام می

ای اند و عدهعی و ابویوسف به حبس جاسوس مسلمان قائل شدهاند، ابوحنیفه و اوزاباره اظهار نموده

اند. به هر حال اظهر گروهی نیز بین متکرر و غیر آن قائل به تفصیل شده .اندنیز به قتلش فتوا داده

اقوال تفصیل در موارد مختلف )مسلمان، ذمی و حربی مستامن( است که در مباحث بعدی دربارة 

 م کرد.هر یک از موارد بحث خواهی

 .حربی -ذمی،مستامن-مذاهب اسالمی -مجازات -جاسوس :يديکل اژگانو

 

 دمهمق

بررسی حکم فقهی و حقوقی جاسوسی از آن جهت اهمیت دارد که فقه، همة ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش خود قرار 

ها معمول بوده است دادند و بیشتر در جنگهای دور انجام میدهد. یکی از این اعمال تجسس وجستجوگری است که انسانها از گذشتهمی

های گوناگون در زمینه -چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح –های رقیب رده به طوری که دولتتری پیدا کولی امروزه دامنة گسترده

کنند و در داخل کشورها نیز سازمانها و ادارات خاصی به منظور ایجاد امنیت داخلی سیاسی، نظامی و فرهنگی نسبت به یکدیگر اعمال می

 پردازند.آوری اطالعات میبه بازرسی و جمع

خورد و این اسرار دیگران ریشه در فطرت آدمی دارد به همین جهت همواره این موضوع در زندگی انسان به چشم می جستجو از

شود. ولی عقل و فطرت به آید و به همین دلیل مورد پسند عقل نیز واقع میامر خود یکی از مهمترین عوامل پیشرفت بشر به حساب می

 نسان باشد، بلکه شارع نیز باید آن را تأیید کند.تواند مجوزی برای اعمال اتنهایی نمی
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شود، در حالی که اند و این نهی مطلق است یعنی شامل هر نوع جستجوی میدر قرآن کریم افراد صریحاً از تجسس نهی شده

ارع الزم است در این حد و مرز نیز مردود است. برای  به دست آوردن نظر شنهی از مطلق جستجو عقالً مردود است چه اینکه جستجوی بی

به خصوص کتب فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که آیا جاسوسی از عیوب و اسرار دیگران  -اسالمی –باره منابع دینی 

ایز مطلقاً حرام است یا اینکه در بعضی موارد جایز است؟ و دلیل حرمت یا جواز آن چیست؟ و مالک تشخیص موارد تجسس جایز از غیر ج

 کدام است؟ 

البته ما در این مقاله بحث تطبیقی در زمینه  مجازات جاسوسی را بررسی و غیر از نظر فقهای شیعه نظرات فقهای اهل سنت را 

رای پاسخ به سوال باال متون متعدد فقهی از ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، همچون جواهر ب نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 لکالم، لمعه، شرح لمعه، مبسوط، سرائر، مبانی تکمله المنهاج و دیگر منابع فقهی که بدان اشاره خواهد شد.ا

 مجازات جاسوس مسلمان -1

از فقهای  دیدگاه 3اند که ما در اینجا هر ارائه کردهدیدگاه  3فقها: اعم از شیعی و سنی در مورد مجازات جاسوس مسلمان 

 دهیم.ررسی ادلة هر یک مورد امعان نظر قرار میخاصه و عامه را با نقد و ب

 

 دیدگاه اول

نظریة احمد بن حنبل و بعضی دیگر از  2شود. دیدگاه مالک و یکی از اگر مسلمانی برای دشمنان جاسوسی کند کشته می

؛ العینی،بی تا، ج 211/ ص 2ج؛ ابن القیم الجوزیة، 36/ص22، الذهبی، ج 33/ ص 21، ج ش 2332، ) القرطبیاصحاب او چنین نظری دارند.

 2.(216/ ص 21

 

 دیدگاه دوم
ادت پیدا کند مجازات او قتل است. در صورتی که با تکرار عمل جاسوسی آن را حرفه و شغل خود قرار داده و به این کار ع

، 3، زاد المعاد، ج33/ ص 21ی ج؛ قرطب336/ ص 3) الطرابلسی المغربی، جعبدالملک بن الماجثون از فرقة مالکیه قائل به این دیدگاه است.

 2.(36، ص 22؛ الذهبی، ج231ص 

 

 دیدگاه سوم
شود و این بستگی به نظر امام دارد که آیا کند قتل نیست، بلکه تعزیر میمجازات مسلمانی که برای کفار و دشمنان جاسوسی می

ذهب احمد بن حنبل و بعضی از مالکیه و اوزاعی و ابن قیم : شافعیه و حنیفه و ظاهر مدیدگاهبه او شالق بزند یا حبس کند. طرفداران این 

 باشد.جوزیه می

 

 بررسي ادلة دیدگاه اول
ای اند. برای روشن شدن مطلب خالصهبرخی برای اثبات دیدگاه اوّل به فرمایش پیامبر اکرم )ص( در قضیة حاطب تمسک نموده

 آوریم:از اصل داستان را در اینجا می

شناسی؟ گفت: سول خدا آوردند حضرت به دنبال حاطب فرستاد وی بر پیامبر وارد شد، حضرت فرمود: نامه را می.... نامه را نزد ر

ام واز زمانی که ام کافر نشدهآری. فرمود: انگیزة تو از این کار چه بود؟ گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند، از هنگامی که اسالم آورده

ام؛ اما هیچ یک از مهاجران ام مهر آنان را به دل راه ندادهام و از وقتی که از آنها جدا شدهخیانت نکرده خیرخواه شما بودم تا کنون به شما

ام درست میان آنها و در چنگ آنها کس بودم و خانوادهنیست که در مکه خاندانش را از او منع نکرده باشند و من در میان آنها غریب و بی

کند و نامة من به دانستم خداوند عذاب و بالی خود را بر آنها نازل میاستم ابتکار عمل را به دست گیرم و میبود. بر خانوده ام ترسیدم، خو

 داد آنها نخواهد رسید.

                                                           
؛ ابن القیم الجوزیةة، زاد المعةاد،   36، ص22شرح مسلم، ج؛ الذهبی، محمد، 33ص  ،21. احمد االنصاری القرطبی، الجامع الحکام القران، ج 2

 .216، ص 21؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، ج 211، ص 2ج
؛ الذهبی، محمد، شةرح مسةلم،   231، ص 3؛ زاد المعاد، ج33، ص 21؛ تفسیر قرطبی ج336، ص 3. الطرابلسی المغربی، مواهب الجلیل، ج 2

 .36، ص 22ج
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رسول خدا )ص( سخن او را درست دانست و پوزش او را پذیرفت )در این هنگام( عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای رسول خدا! 

دانی ای عمر! شاید خداوندی که از درون اهل بدر آگاه است، آنان نافق جدا کنم. نبی اکرم )ص( فرمود: تو چه میاجازه بده سر از تن این م

؛ 31 -33ص  2؛ مفید، ج262و  231، ص 1) طبرسی، جرا آمرزیده و به ایشان گفته باشد: کار و زندگی خود را از سرگیرید شما را بخشیدم.

 3.(231ص  21، جالعینی؛ 63-62، ص 1ج؛ صحیح بخاری، 213، ص 1، ج بیهقی

شده است و شاید طبق قاعدة « اهل بدر»شود در فرمایش پیامبر )ص( حکم عدم قتل معلق به صفت همان گونه که مالحظه می

باشد بودن وی است. اگر عدم قتل او مسلمان بودن « بدری»بتوان ادعا نمود که عدم قتل حاطب « تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه»

فرمود شاید این اشاره یا تقریری به نظر وی باشد که حکم گردید و باید حضرت ادعای عمر را رد میبایست به همان فقره اشاره میمی

 مجازات جاسوس مسلمان قتل است مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد.

فرمود زیرا وقتی در حکمی به اعم استدالل ل نمیبه عالوه اگر اسالم مانع از قتل جاسوس مسلمان بود به اخص از اسالم استدال

 شود معلوم است که استدالل به اخص تأثیری ندارد.

توان ادعا نمود که عدم قتل جاسوس مسلمان اختصاص به اصحاب بدر دارد و غیر اصحاب بدر از مسلمانان در صورتی بنابراین می

به مسلمانان زده و سعی و کوشش در فساد در زمین کرده است و این در  چون چنین کسی ضررشوند. رتکب جاسوسی شوند کشته میکه م

 1.(63، ص 2؛ بان القیم الجوزیة، ج33، ص 21؛ االکوسی، ج33، ص 21) قرطبی، جواقع ضررش از محارب بیشتر است.

 

 

 

 بررسي ادلة دیدگاه دوم

اند: علت اینکه اند و در مقام استدالل گفتهکردهنیز به قضیة حاطب بن ابی بلتعه تمسک و استدالل  دیدگاهبرای اثبات این 

نمود کشته پیامبر )ص( حاطب را به قتل نرساند این بود که بار اول ارتکاب وی به عمل جاسوسی بود ولی در صورتی که عمل را تکرار می

ست و در غیر این صورت تنها تعزیر شد بنابراین در صورتی که شخصی جاسوسی را حرفه و پیشة خود قرار داده باشد، مجازاتش قتل امی

 3.(36، ص 22؛ الذهبی ، ج33، ص 21؛ القرطبی، ج211، ص 2) تبصرة الحکام، جاست همانطوری که این امر در مورد حاطب اتفاق افتاد.

 

 بررسي ادلة دیدگاه سوم

 اند وجه استدالل این گونه است:به قضیة حاطب تمسک و استدالل کرده دیدگاه. برای اثبات به این 2

کشت و استناد و نسبت به اهل کرد و او را میاگر عمل حاطب، مستوجب مجازات اعدام و قتل بود، پیامبر )ص( آن را ترک نمی

). احکام القرآن ب بدر باشد یا از اصحاب بدر نباشدشد خواه از اصحابدر بودن، مانع از قتل حاطب نبود، بلکه اگر مستوجب قتل بود کشته می

 3..(212ص  2؛ المهذب ج236ص  1؛ العینی ج323ص  3الکریم، ج

شود که جاسوس در صورتی که مسلمان باشد و به نفع کفار جاسوسی کند و به ارتکاب عمل بنابراین از قضیة حاطب استفاده می

تواند به هر شکلی که مصلحت بداند و میزان آن به دست امام و حاکم مسلمین است و امام میشود بلکه اختیار مجازات اقرار کند کشته نمی

 وی را به مجازات برساند.

 . همچنین به روایتی که فرات بن حیان از پیامبر )ص( نقل کرده چنین استدالل شده است:2

الم کرد. او را نزد پیامبر )ص( آوردند و گفتند: حضرت به قتل جاسوس ابوسفیان امر فرمودند ولی وی در مجلس انصار ادعای اس

)محمد قرطبی، الجامع کند که مسلمان است، حضرت مجازات اعدام را به خاطر ایمان او به اسالم اجرا نفرمودندکند ادعا میاو گمان می

 6.. (333ص  1و ابوعبداهلل احمد حنبل، مسند، ج  33، ص 21الحکام القرآن، ج

                                                           
، ص 1؛ بیهقی، ابی بکر احمد بن الحسین، سةنن بیهقةی، ج  31 -33ص  2؛ مفید، االرشاد، ج262و  231، ص 1البیان، ج. طبرسی، مجمع  3

 .231ص  21؛ البخاری بشرح عمدة القاری، ج63-62، ص 1؛ صحیح بخاری، ج213
 .63، ص 2یة، زاد المعاد، ج؛ بان القیم الجوز33، ص 21؛ االکوسی، شهاب الدین، تفسیر آلوسی، ج33، ص 21. تفسیر قرطبی، ج 1
 .36، ص 22؛ الذهبی، محمد، شرح مسلم، ج33، ص 21عبداهلل القرطبی، تفسیر قرطبی، ج؛ ابی211، ص 2. تبصرة الحکام، ج 3
 .212ص  2؛ المهذب ج236ص  1؛ عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری ج323ص  3. احکام القرآن الکریم، ج 3
 .333ص  1و ابوعبداهلل احمد حنبل، مسند، ج  33، ص 21ام القرآن، ج. محمد قرطبی، الجامع الحک 6
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شود که اگر مسلمان به نفع دشمن جاسوسی کند. حکم مجازات وی مرگ و اعدام ان به خوبی استفاده میاز حدیث فرات بن حی

 نیست زیرا پس از اینکه فرات اظهار اسالم نمود پیامبر )ص( مجازات قتل را از وی برداشت.

 اند:همچنین برای نظریة سوم به حدیث زیر استدالل کرده -3

ال اله اال اهلل و ان محمدا رسول اهلل اال با حدی ثالث: النفس بالنفس و الثیب الزانی و المارق من  ال یحل دم امرء مسلم یشهد أن»

 1.(231ص  2، سنن الدارمی ج 323، ص 1) بخاری،ج «الدین التارک للجماعه

مواردی غیر از شود بیان شده و وجه استدالل به حدیث فوق این است که: در حدیث مواردی که قتل مسلمان جایز و ممکن می

باشد. ولی ممکن آن جایز نخواهد بود و جاسوسی و افشای اسرار مسلمانان مشمول هیچ یک از موارد مذکور در روایت )قتل زنا و کفر( نمی

مارق از دین و »است گفته شود که جاسوس مسلمان با ارتکاب عمل جاسوسی مشمول فقره اخیر روایت است، یعنی با انجام جاسوسی 

 شود شاید به همین دلیل قتل وی جایز است.محسوب می« ماعت مسلمینتارک ج

 

 نقد هر سه دیدگاه و انتخاب نظر صحيح
رسد که با استناد به این ترین دلیل طرفداران نظریة اول قضیة حاطب باشد، ولی به نظر می. همان طور که گفته شد شاید عمده2

دین بدر صحیح نیست، زیرا این روایت با روایات دیگری که دربارة عفو صادر شده است قضیه و اختصاص عفو و عدم اجرای اعدام به مجاه

تعارض دارد چون در روایت فرات بن حیان آمده است وقتی وی ادعای اسالم کرد، پیامبر گرامی اسالم او را مورد عفو قرار داد و در این 

استدالل قرار گیرد، به عالوه صریحاً علت عفو وی ایمان وی به اسالم معرفی  ای به بدری بودن، وجود ندارد تا موردروایت هیچ گونه اشاره

   1،  (223ص  2؛ النیشابوری، ج233، ص 1) بن حنبل، جشده است.

. دیدگاه دوم هم قابل خدشه و ایراد است زیرا: منظور از تکرار، مجمل و به لحاظ فقهی و حقوقی قابل ایراد است، زیرا تکرار 2

تواند موجب اعدام و قتل باشد )حتی در مواردی که مجازات عمل مجرمانه قتل نباشد( لیکن براساس شرایطی و تعزیرات میدربار حدود 

باشد مثالً در مراحل قبلی حد یا مجازات تعزیری اجرا شده باشد و در صورتی که اجرا نشده باشد و عمل به دفعات تکرار موجب قتل می

 زاتش به طور قطع اعدام نخواهد بوده مگر اینکه امام آن را به عنوان یکی از اعلی مراتب تعزیر انتخاب نماید.مختلف از او سر زده باشد مجا

تواند مورد عمل قرار گیرد و اما از بنابراین از نظر فقهی منظور از تکرار معیّن و مشخص نیست و به دلیل اهمال و اجمال نمی

ر حقوق جزای عمومی نیز برای تکرار و اجرای قوانین مربوط به آن شرایطی مقرر شده است که در دیدگاه حقوقی نیز محل ابهام است، زیرا د

 تواند مبنای مجازات جاسوس قرار گیرد.نظریة فوق به روشنی معین نیست. لذا به دلیل اشکاالت باال نظریة دوّم نمی

مسلمان با ارتکاب عمل جاسوسی کافر شده باشد و . دیدگاه سوم از این جهت محل ایراد و اشکال است که: ثابت نیست که 3

که در نتیجه مواردی که شخص با جاسوسی از اسالم نیز بیرون رود « النادر کالمعدوم»تواند مالک قاعدة کلی قرار گیرد، زیرا موارد نادر، نمی

  22.(233 -233ی، ص )ساریخاننادر است و به عالوه در همان مورد نیز خروج از کفر نیاز به دلیل و اثبات دارد

با توجه به نظریات موجود در مورد مجازات جاسوس مسلمان از نظر مذاهب پنج گانه شافعی و احمد و ابی حنیفه قائل به عدم 

شود و دیه هم برای او نیست. اما نظر جواز قتل جاسوس هستند ولی مالکیه قائل به جواز قتل جاسوس مسلمان هستند و توبه هم داده نمی

 روایت: دوشیعه با توجه به روایات اهل بیت )ع( من جمله این مذهب 

 شود. عموم سخنن امام باقر )ع( که فرمودند: جاسوس هنگامی که دستگیر شود کشته می -2

 های معاویه که آنان را دستگیر نموده و به قتل رساندند!عمل امام حسن )ع( در برخورد با جاسوس -2

 توان اثبات کرد که مجازات جاسوس مسلمان تعزیر است که تعیین آن با امام مسلمین است.با توجه به آنچه گفته شد می

البته باید توجه داشت که در صورتی که عمل جاسوس مسلمان انگیزة معقول و مقبولی نداشته باشد و جاسوسی را برای نشان 

باب تعزیر قتل او جایز است و این عمل برای عبرت دیگران الزم دادن عنادش با اسالم و اظهار محبت به دشمن و کفر انجام داده باشد، از 

 است و این که پیامبر )ص( حاطب را نکشت به خاطر مصالح و سوابق وی بود.

تری از غیر مسلمان قائل شوند در حالی که خطر جاسوس اند برای جاسوس مسلمان مجازات و کیفر خفیفبرخی فقها خواسته

  22.(232 -233)دغمی، ص تر است لذا باید میزان خیانت و خطر او لحاظ شده و مجازاتش تعیین گرددآشکار تر و خیانت اومسلمان بیش

                                                           
 .231ص  2، سنن الدارمی ج 323، ص 1. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج  1
 ، 223ص  2؛ النیشابوری، مستدرک، ج233، ص 1. مسند احمد بن حنبل، ج 1

 .233 -233. عادل ساریخانی، جاسوسی و خیانت به کشور، ص  22
  232 -233. محمد اردکان دغمی، التحبسس و احکامه فی الشریعه االسالمیه، ص  22
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باشد مگر اینکه به شودکه مجازاتی که با این گناه بزرگ مناسب است قتل و اعدام میاز برخی آثار و روایات اسالمی ظاهر می

همچنین در بعضی متون اسالمی بحث حبس جاسوس مسلمان مورد بحث قرار  22.(612ص  3)منتظری،ج خاطر جهاتی مورد عفو قرار گیرد

 اند.ای از فقهای شیعه و اهل سنت حکم به جواز حبس جاسوس مسلمان دادهگرفته است وعده

 مجازات جاسوس غير مسلمان -2
سه دسته را جداگانه بررسی جاسوس غیر مسلمان یا ذمی است یا مستامن و یا کافر حربی و ما در اینجا به ترتیب احکام هر 

 کنیم.می

 13مجازات جاسوس ذمي -1-3
 کند سه دیدگاه دارند:فقها برای مجازات جاسوس ذمی که بر اسرار مسلمان به نفع دشمن جاسوسی می

 

 دیدگاه اوّل:
نمایند و با انجام عمل شوند که به شرایط ذمه عمل اهل ذمه با انعقاد عقد ذمه با مسلمین و کشور اسالمی در حقیقت متعهد می

 های زیر را دربارة وی اعمال نماید:تواند یکی از مجازاتشوند و امام و حاکم مسلمین میجاسوسی پیمان را شکسته و از عقد ذمه خارج می

 قتل جاسوس ذمی -2

 به دار آویختن  -2

 به بردگی گرفتن جاسوس ذمی -3

. 133ص  3؛ المرتضی، ج31)طوسی، ص زاعی و ابویوسف و احمد حنبل استنظریة فوق فتوای شیعة امامیه و زیدیه مالک و او

).21 

 

 دیدگاه دوم:
گردد گردد، یعنی با ارتکاب جاسوسی قرارداد ذمه فسخ نمیشود و از ذمه خارج نمیجاسوس ذمی با ارتکاب جاسوسی کشته نمی

 23..(123 -122ص  2جس)ابن قیم الجوزیه،ها استکثر شافعیمگر اینکه در قرار داد ذمه ترک جاسوسی صریحاً ذکر شده باشد این رأی ا

 

 دیدگاه سوم:
گردد، شود و عقد ذمه نیز با جاسوسی نقض نمیدر صورتی که ذمی برای دشمنان اسالم و مسلمین جاسوسی نماید. کشته نمی

ازات خواهد شد. حنیفه به این قول قائل خواه ترک جاسوسی در عقد ذمه ذکر و شرط شده باشد یا ذکر نشده باشد ولی در هر دو حالت مج

 23اند.شود و به قتل جاسوس ذمی بعضی از شافعیه فتوا دادهگوید: جاسوس ذمی کشته میشده است. به غیر ابویوسف که می

 

 بررسي ادلة دیدگاه اول

با این کار خود عهد پیمان  قائلین به دیدگاه اول برای جاسوس ذمی که علیه اسرار پنهانی مسلمانان به نفع دشمن جاسوسی کند

شود و امام بین قتل و صلب و استرقاق او مخّیر است )قائلین به این دیدگاه( به روایت فرات بن خود را نقض کرده و از ذمه بودن خارج می

زد پیامبر )ص( اند. حضرت به قتل جاسوس ابوسفیان امر فرمودند ولی وی در مجلس انصار ادعای اسالم کرد. او را نحیان تمسک جسته

کند که مسلمان است، حضرت رسول )ص( مجازات اعدام را به خاطر ایمان او به اسالم اجرا کند و ادعا میآوردند و گفتند: او گمان می

 26نفرمودند.

                                                           
 ، 612ص  3. حسین علی منتظری، دراسات فی والیه الفقیه ج  22
الةذی   . )الذَّمه فی اللغه(: العهدُ و االمان و الکفاله و )أهل الذمه( هم: المعاهدون من أهل الکتاب و مَن جری مَجةراهم. )الةذمی(: المعاهةد    23

 ، 323أعطیَ عهداً یأمنُ به علی مالِه و عرضه و دینه. المعجم الواسیط ، قام بأخراجه کتله، الجزء االول ص 
 .133ص  3؛ احمد بن یحیی المرتضی؛ البحر الزخار، ج31. شیخ طوسی، نهایه، ص  21
 .123 -122ص  2. ابن قیم الجوزیه، احکام اهل الذمه ج 23
 .212احکام الذمیین و المستامنین، ص و  121و  126. همان، ص  23
 .333ص  1و ابوعبداهلل احمد حنبل، مسند، ج 33، ص 21. محمد قرطبی، الجامع الحکام القران، ج 26
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بود و  پیامبر طبق روایت باال خواهان قتل فرات بن حیان بود بلکه امر به قتل او هم کردند به دلیل اینکه او جاسوس ابی سفیان

کرد و پیامبر اکرم هم به دلیل جاسوس بودن او امر به قتل او کند و با این حال برای دشمنان جاسوسی میدر میان مسلمانان زندگی می

کردند مسیر او قتل بود. پس مانع اجرای مجازات قتل برای او مسلمان کرد و پیامبر قبول نمیکردند و اگر او ادعای اسالم و ایمان نمی

 21باشد.نش بود. و این دلیل بر جواز قتل جاسوس ذمی میبود

شود مانند یاری رساندن به مشرکان در جنگ و جاسوس ذمی با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمّه خارج می

فقیهان بیانگر همین است در جواهر پس تصمیم به نبرد با مسلمانان خواه این مساله در پیمان ذمه شرط شده باشد یا نه چنانکه ظاهر کالم 

 از نقل عبارت صاحب شرایع آمده:

شوند مانند آنکه با با مخالفت این دو شرط قبول جزیه و عدم انجام کاری که با امان منافات داشته باشد از ذمه خارج می

 مسلمانان نبرد کنند یا به یاری مشرکان برخیزند.

استدالل شده 21«حتی یُعطوا الجزیه...».... دارد برای شرط نخست به کالم خدای متعال در این دو شرط اختالف دیدگاه وجود ن

 22اند.است و در بیان دلیل شرط دوم گفته شده: مقتضای امان همین است و شاید از همین رو بسیاری آن را نیاورده

تصمیم به جنگ با مسلمانان و یاری مشرکان چنانچه فرض شود: جاسوسی به سود مشرکان از موارد منافی با امان است و همانند 

شود چنانکه از شهید اوّل و رود و حکم حربی بر او بار میاست. بر این اساس تنها با اثبات جاسوسی ذمی برای مشرکان او از ذمّه بیرون می

شود اگر چه در عقد شرط نشده نقل شده است این دو فقیه برآنند که با جاسوسی پیمان و عقد شکسته می« لعمه»و « دروس»ثانی در 

 22باشد.

 بررسي ادلة دیدگاه دوّم:
گفته شده است که خون کافر بدون عهد و پیمان مباح است و وقتی که با او عهد بسته شود وفای به عهد و عقد بر او واجب 

 2ضای عقد عمل نکنند، در حقیقت گردد. زمانی که یکی از طرفین عقد به مقتشود ودر نتیجه خونش در پناه نظام اسالمی محترم میمی

باشد. بنابراین شود حالت بعد عاقد حق فسخ دارد و این یک اصل ثابت در عقد بیع و نکاح و سایر عقود میحالت دارد. یا اینکه عقد فسخ می

مقتضای عقد عمل ننماید توان گفت حکومت و نظام اسالمی تا زمانی مستلزم به رعایت عقد است که طرف مقابل بر خالف در اینجا نیز می

 و براساس شروط عقد عمل کند. پس وقتی که ذمی به شرایط عقد عمل نکند عقد برای حاکم نیز واجب و الزم الوفاء نیست.

در صورتی که ترک جاسوسی برای دشمن در متن عقد ذمّه ذکر نشده باشد، ارتکاب آن موجب نقض عهد ذمه نخواهد بود و طبعاً 

 توان آن را به شیوة ذیل تحلیل کرد:ل او جایز نیست، ولی در صورتی که ترک جاسوسی در عقد ذکر شده باشد میخون او محترم و قت

شود و این شود زیرا ماهیت عقد ذمه با ذکر و عدم ذکر ترک جاسوسی منعقد میالف( عقد ذمه با ارتکاب جاسوسی نقض نمی

ر که با ذکر این شرط عقد محقق است با شرط ننمودن جاسوسی نیز این عقد منعقد ای ندارد، یعنی همان طوشرط با تحقق عقد ذمه رابطه

شود و در حقیقت خود داری از ذکر جاسوسی دخالتی در ماهیت عقد ندارد تا بگوییم با ارتکاب جاسوسی خالف مقتضای عقد عمل شده می

شود. بنابراین چیزی که ذکر شرط ترک جاسوسی عقد منعقد میشود بدون و عقد نقض شده است و همانگونه که از کلمات فقها استفاده می

 گردد.شود وجودش هم باعث نقض ماهیت عقد نمیمانع تحقق عقد نمی

 گردد و دلیل این سخن آن است که:ب( با ارتکاب جاسوسی در صورتی که در عقد، ترک آن ذکر شده باشد، عقد نقض می

پناه و ذمة مسلمین بود، با زنی از مسلمین به اجبار زنا کرد ونزد ابوعبیده جراح اقامه  اوالً: روایت شده است: مردی نصرانی که در

 دعوی کردند. او فتوا به زدن گردن و قتل او داد و به او گفت: ما به شرط ترک این عمل، با تو عقد بسته بودیم.

رسد که در اینجا ذکر این شرط و و به نظر می ثانیاً: در جای خود ثابت شده است که وجود و عدم شرط باید اثری داشته باشد

اثر است، زیرا جاسوس کافر، بدون ذکر این شرط در عقد نیز به خاطر ارتکاب جاسوسی باید مجازات شود. بنابراین این شرط ترک آن بی

  22شود.اثری ندارد، مگر اینکه قائل شویم با ارتکاب عمل جاسوسی عقد ذمه فسخ می

 

                                                           
 .33، ص 21. همان، ج 21
 .21. سورة توبه، آیه  21
  ،236، ص 22. جواهرالکالم ج 22
 .221 -223. سید محسن خرازی، کاوشی در حکم فقهی تجسس، ص  22
؛ مطبعه عیسی الحلبی مصر و تقی الدین الدمشقی الشافعی؛ کفایة 236ص 2. شیرازی: ابوالسحاق ابراهیم بن علی فیروزآبادی، المهذب، ج 22

 ؛ 233، ص 2االخیار ج
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 سوم: بررسي ادلة دیدگاه

اند و در حق گروه سوم برای اثبات نظریة خود به حدیث حاطب بن ابی بلتعه که از امام علی )ع( روایت شده است تمسک کرده

 23«یا ایّها الذین آمنوا ال تَتَّخذوا عَدوَّی و عدّوکم اولیاء....»این شخص این آیه نازل شده که 

یا ایها الذین آمنوا ال »اند که در مورد این شخص این آیه نازل شده ک کردههمچنین این گروه به روایت ابی لبابه بن منذر تمس

 21تخونوا اهلل و الرسول....(.

شود ارتکاب جاسوسی بوسیلة حاطب و ابی لبابه باعث نفی صفت ایمان از آن دو نشد و به همانگونه که از آیات فوق استفاده می

توان نتیجه گرفت، در صورتی که جاسوسی شخص مسلمان، رد خطاب قرار داد. پس میخاطر همین جهت خداوندآنان را با صفت ایمان مو

شود و موجب نقض عهد شود، ارتکاب جاسوسی توسط کافر نیز موجب نفی صفت ایمان بودن از او نمیموجب نفی صفت ایمان از وی نمی

 23گردد.نمی

اش نقض عین حال مرتکب این جرم شود، عقد ذمه به هر حال اگر بر ذمی شرط شده باشد که ترک تجسس نماید ولی در

گردد و چیزی که باعث اش نقض نمیگردد، زیرا درصورتی که شرط ترک تجسس با او نشده باشد و مرتکب جاسوسی شود عقد ذمهنمی

بار مسلمانان را به به نظر شیخ طوسی اگر کافر ذمی اسرار و اخعدم التزام به احکام اسالم است.  نقض عهد است عدم پرداخت جزیه و

 23گردد.های آنان دهد، این عمل وی نقض عهد ذمه نیست، ولی برای عملش مجازات و زندانی میمشرکین خبر دهد و پناه به جاسوس

 

 نظر برگزیده
ای بین جاسوسی وپیمان عقد ذمّه وجود ای است و مجازات جداگانه دارد و همچنین هیچ رابطهجاسوسی خود جرم جداگانه

شود، شود و مجازات اعمال مجرمانه مقرر در شرع و قانون بر او جاری مید. کافر ذمی با عقد ذمه یکی از شهروندان کشور اسالمی میندار

گردد. شود. پس با ارتکاب جرم و گناه چه صغیره و چه کبیره، عقد ذمه نقض نمیهمان طور که دربارة بقیة مسلمانان این گونه عمل می

کر است که مجازات جاسوس ذمی در شرع معین نشده است و از اقسام حدود نیست، بلکه از اقسام تعزیرات است و اختیار آن البته الزم به ذ

از جهت تشدید و تخفیف مجازات در اختیار حاکم اسالمی است. امام مسلمین با توجه به رعایت مصالح و مفاسد جامعه اسالمی و رعایت 

 تی به قتل جاسوس ذمی حکم کند. تواند حتناسب جرم و مجازات می

 27مجازات جاسوس مستأمن -3
حکومت و نظام اسالمی بایددر هر حال و زمانی مراقب تحرکات دشمنان خود باشد چه در حال جنگ باشند و چه در حال صلح. 

کند. امانی که به زندگی میشود و در آن با امان حکومت اسالمی کافر مستامن کسی است که برای مدت معیّنی وارد سرزمین اسالمی می

کند امان به صورت کتابت باشد و یا بوسیلة گفتار شود و فرق نمیشود موقت و برای زمانی کوتاه یا طوالنی داده میکافر مستامن داده می

ی است. و شخص بوسیلة کند با أمان اهل ذمه زیرا أمان اهل ذمه یک عقد مؤبد و دائمشود فرق میباشد. این امانی که به مستامن داده می

 این عقد و أمان شهروند و تابع حکومت اسالمی خواهد شد.

اند که اگر مستامن جاسوسی کند و بر او شرط عدم تجسس شده باشد. یعنی شرط شده باشد که خودش اسرار فقها گفته

برخی 21شود.رت به اعمال فوق عقد امان وی نقض مینمایی نکند. در صورت مبادمسلمانان را فاش نکند و یا دیگران را بر اسرار مسلمانان راه

 دانند.از فقها، رعایت شرایط مذکور در عقد ذمه را در معاهد و مستامن نیز الزم می

خودداری از تجسس بر مستامن یا شرط شده است یا شرط نشده است: در صورت اول باید گفت که: در صورتی که وجود و تحقق 

نقض شرط مشروط نیز قابل نقض است و عقد امان دربارة مستامن مشروط بر آن است که شخص جاسوس  چیزی مشروط بر شرطی باشد با

نباشد. پس در صورتی که معلوم شود که وی جاسوس بوده است از تحت عنوان کافر مستامن خارج و از مصادیق کافر حربی خواهد شد و 

 باید کشته شود، زیرا عقد امان را نقض نموده است.گونه امانی ندارد و مجازات وی این است که کافر حربی هیچ

                                                           
 . سوره ممتحنه، آیه اوّل. 23
 .26. سورة انفال، آیة  21
 .13، ص 22. شیخ طوسی، مبسوط، ج 23
 . همان. 23
طلب االمان. و المستأمن بکسر المیم هو: الطالب لألمان و یصح بالفتح اسم مفعول و التاء للصیرورة: أی صار آمناً. انظر  . المستامن: استامنه: 26

 .322المصباح المنیر، فیومی، ص 
 .216ص  21. ابومحمد بن احمد العینی، عمده القاری فی شرح صحیح البخاری، ج 21
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 گوید:عالمه حلی رحمه اهلل در این زمینه می

شود به اینکه عقد به چه چیزی نقض شده است پس اگر متضمن حق واجبی بر هنگامی که عقد امان از بین برود، نظر می

اما در صورتی که  21مسلمین به کفار چیزی بر مستامن نیست. مستامن نباشد، مثل پناه دادن به جاسوس یا جاسوسی و خبر دادن اسرار

 از سوی فقها اظهار شده است.دیدگاه  خود داری از تجسس بر مستامن شرط نشده باشد، دو

 

 دیدگاه اول:
هر مستامنی که برای یک مدت محدود ومعیّن وارد سرزمین اسالمی بشود، سپس مشخص شود که به قصد جاسوسی برای 

شود مگر اینکه امام استرقاق او را اختیار کند و در هر حال با کند در این صورت کشته میمسلمانان اخبار و اطالعات منتقل میدشمنان 

 32هاست.ها و مالکیگردد، این نظریة یوسف اوزاعی، حنبلیارتکاب جاسوسی عقد امان نقض می

 

 دیدگاه دوّم:
شود و قتل او جایز انان را برای دشمنان مکاتبه کند. در این صورت حبس میمستامن اگر جاسوسی کند و اسرار محرمانه مسلم

 32ها است.ها وشافعیگردد این نظریة حنفینیست و عقد امانش نقض نمی

 بررسی ادلة هر دو گروه وبیان نظر برگزیده

او را انتخاب نماید چنین استدالل : فقها بر اینکه مجازات جاسوس مستامن، قتل است مگر اینکه امام استرقاق ادلة دیدگاه اول

 اند:کرده

عقد امان مقتضی جاسوسی نیست، بلکه عقد امان اقتضای خود داری از جاسوسی را دارد. پس اگر کافر مستأمن مرتکب 

وسی شود، متضمن جاسشود. عقد امانی که مستامن به استناد آن، وارد سرزمین اسالمی میجاسوسی شود، عقد و پیمان امانش نقض می

ها و ضایع نمودن و از ای با آن ندارد و اگر جاسوسی را ناقض عقد امان ندانیم، این امر رجوع به سبک شمردن مسلمانبودن نیست و مالزمه

اند. بنابراین با ارتکاب بین بردن شوکت و عظمت آنهاست و به خاطر همین مالک و اصحابش قائل به نقض عقد امان با ارتکاب جاسوسی شده

  32وسی حکم مستامن حکم اسیر اهل حرب و جنگ خواهد بود که امام دربارة او مخّیر است.جاس

پس بر مستامن الزم و واجب است از اموری که بر ضرر مسلمانان است خودداری آید که: فوق این نتیجه به دست میاز استدالل 

 33نماید.

 

 ادلة دیدگاه دوّم:

شود بلکه فقط زندانی رسد و امان او نقض هم نمیکه جاسوس مستامن به قتل نمیها برای اثبات اینگروه دوّم مانند حنفی

اند. یعنی همان طور که با ارتکاب جاسوسی از سوی آن دو، ایمان شود به قضایای حاطب بن ابی بلتعه و ابی لبابه بن منذر استدالل کردهمی

شود. بنابراین قتل وی جایز ن نیز موجب شکسته شدن پیمان او نمیتوان نتیجه گرفت که جاسوسی مستامآنان نفی و نقض نگردید، می

 نیست و باید حبس شود.

رسد که جاسوسی جرمی است که مخّل به امنیت داخلی و نظم عمومی کشور اسالمی است. و کافر ذمی هنگامی که به نظر می

شود که باعث حفظ خون و حمایت که به مستامن داده می شود یا به قصد تجارت است یا چیزهای دیگر و امانی هموارد کشور اسالمی می

اوست تا زمانی است که در آن کشور اقامت دارد. و از آنجایی که مستامن شهروند و تابع حکومت اسالمی نیست لذا اقامت او در کشور 

ود مستامن در بالد اسالم این اسالمی برای مدت معین و محدود است و مشروط به یک سری شرایط است. یکی از شرایط ضمنی برای ور

کند که چنین است که هر چیزی که متضمن ضرر بر کشور اسالمی و به خطر افتادن منافع حکومت اسالمی است را باید ترک کند فرق نمی

شود در حالیکه دهند که مستامنی وارد کشور آنها بچیزی در عقد امان با او شرط شده باشد یا شرط نشده باشد، زیرا مسلمانان اجازه نمی

دانند او به هدف ضرر رساندن به آنها یا کشور آنها وارد شده است. چه برسد به اینکه بر علیه او چنین شرطی شده باشد و او بر خالف می

                                                           
 ، 311. عالمه حلّی، تذکره الفقهاء، ص  21
 .123ص  2و فقه االوزاعی ج 121ص  2. ابن قیم الجوزیه، احکام اهل الذمه ج 32
 ، 232. محمد بن الحسین ابویعلی، احکام السلطانیه، ص  32
 .213. عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستامنین، ص  32
 .231. محمد بن الحسین ابویعلی، احکام السلطانیه ص  33
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د و گردتر خواهد بود. و او با ارتکاب جاسوسی در حقیقت عقد امان وی نقض میشرط عمل کرده باشد، که در این صورت مجازات او سنگین

تواند به مقتضای مصالح اسالم و جامعه اسالمی او را مجازات نماید یا در مقابل مسلمین دیگری که اسیر هستند، مبادله حاکم اسالمی می

کند یا برای به دست آوردن اطالعات الزم او را حبس کند و از آنجایی که مجازات جاسوسی در شرع مقدس اسالمی تعیین نشده است، 

 دست حاکم اسالمی است. مجازات او به

 34مجازات جاسوس کافر حربي -4
اتفاق بر قتل جاسوس کافر حربی دارند. از آنجا که کافر حربی امانی ندارد و خونش  -هادویه  ای به نامبه جز فرقه -فقهای عامه

چنین کسی اگر جاسوس کافر حربی دهد هدر و کشتنش جایز است. زیرا کسی که اسرار محرمانه یک کشور را در اختیار دشمنان قرار می

 باشد مستحق قتل است.

 ای که داللت بر قتل جاسوس کافر حربی دارد عبارتند از:ادله

 . روایتی از پیامبر )ص( نقل شده است که فرمودند:2

 « هر گاه جاسوس و خبرچین گرفتار شوند حکمشان مرگ است»33الجاسوس و العین اذا ظفر بهما قتل.

 شود.ت و شامل کافر حربی میحدیث فوق مطلق اس

 گوید:. ابوسلمه بن اکوع می2

باپیامبر خدا )ص( در جنگ هوازن بودیم. مردی که سوار بر شتر قرمز بود آمد و با عقال شتر را بست. با قوم صحبت و زندگی 

ف بیرون کشیدم و ضربتی بر سر مرد زدم، گوید شمشیرم را از غالکرد و ناظر ما بود و در بین ما حالت ضعف وجود داشت.... ابن اکوع میمی

و بر زمین سقوط کرد، پیامبر خدا )ص( و جمعی از مردم به سوی من آمدند و فرمودند: چه کسی این مرد را کشته است؟ گفتند: ابن اکوع، 

 33پیامبر فرمود: برای اوست تمام سَلَب مقتول.

توان استنباط جواز قتل جاسوس حربی دارد. با توجه به احادیث میشود این روایت داللت بر همان طور که از روایت مشاهده می

 نمود که علت قتل کافران حربی، جاسوسی به ضرر اسالم بوده است.

هرگاه سرپیچی کند و برای کفار جاسوسی –خواه خود را میان مسلمانان پنهان کرده باشد یا امان خواسته باشد  -جاسوس کافر

بر او صادق است و پس از تخلف و جاسوسی دیگر امانی برای او نیست بلکه در « حربی»در این صورت عنوان  کند محکوم به قتل است؛ زیرا

روایاتی چند عالوه بر روایاتی که  وی واجب است. افتد کشتنهای مسلمانان نظام اسالمی به خطر میمواردی که با افشای اسرار و کاستی

 کند.ذکر شد این حکم را تأیید می

 

سول خدا )ص( به جاسوسی از مشرکان برخورد و از او وضع مشرکان را جویا شد. وی از آنها هیچ نگفت. سپس حضرت اسالم . 3

 36را به او عرضه داشت، وی سرباز زد. رسول خدا نیز به عمربن خطاب امر فرمود سر از تنش جدا کند و او چنین کرد.

برد اما اگر ترس آن نیست، چرا که اسالم پیش از خود را از میان میالبته چنانچه کافر جاسوس مسلمان شود کشتنش جایز 

آنگاه که خطر یاد شده زدوده شود. هست که اسرار نظام اسالمی را فاش سازد، به مقتضای پاسداری از نظام نباید او را به خدمت گرفت تا 

جایز است.( به جاسوسی گمارده شده باشد همچون کافر  همچنین کسی که از سوی باغیان )نافرمانهایی که همچون کفار، پیکار با آنها

 جاسوسی حکمش مرگ است زیرا در زمرة باغیان است.

 نویسد:می 31. واقدی در بیان غزوه مریسیع1

رسید به جاسوسی از مشرکان برخورد. )همراهان پیامبر( به او گفتند: پشت سر تو « بقعاء»هنگامی که رسول خدا )ص( به 

گویی یا گردنت را بزنم! گفت: از بنی مصطلق هستم ایند؟ گفت: از آنها خبر ندارم.... عمر بن خطاب گفت: راستش را میکیست؟ دیگران کج

                                                           
. الکافر الحربی: من الکتاب له، و ال شبهه کتاب من اصناف الکفار. و الحربی الیقبل منه الجزیه بخالف الةذمی فلةیس معنةی الحربةی فةی       31

 (. 236اصطالح الفقهاء من أعلن الحرب علی المسلمین )الدکتور احمد فتح اهلل، معجم الفاظ الفقه الجعفری ص 
 .311، ص 2، و ابوحنیفه تمیمی، دعائم االسالم، ج11، ص 22الوسائل، ج. میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک  33
 .216ص  1. بیهقی، سنن بیهقی، ج 33
 .133ص  3و علی دعموش عاملی، موسوعه االستخبارات و االمن ج 12ص  2. الحلبی الشافعی، السیره الحلبیه ج 36
 آن در که است آبى مناسبت به نام این و گویندمى نیز« مریسیع غزوة» بآن که است،« مصطلق بنى غزوة» اسالم پیامبر جنگهاى از یکى.  31

 333، ص 1مبانی فقهی حکومت اسالمی،ج .است بوده مشهور نام این به محل
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اند. مرا نزد شما فرستاد تا بداند آیا از مدینه حرکت هایی را گرد آورده و شمار بسیاری به او روی آوردهنزد حارث بن ابی ضرار بودم. گروه

 اید یا نه.کرده

مر، رسول خدا را از این امر باخبر ساخت. پیامبر اکرم او را به اسالم فراخواند وی خودداری کرد و گفت: پیش از آن که به دین ع

خواهم  شما در آیم باید نظر قوم خود را بدانم اگر به دین شما گرویدند من هم مانند آنهایم و چنانچه بر آیین خود ماندند باز هم یکی از آنها

 ر گفت: ای رسول خدا گردنش را بزنم؟بود. عم

 31پیامبر اکرم جاسوس را به عمر سپرد و او گردنش را زد.

. برابر نقل تاریخ نویسان هنگامی که معاویه بن ابی سفیان از وفات امیرالمومنین و بیعت مردم با پسر او حسن )ع( با خبر شد، 3

ها را پنهانی مردی از قبیلة حمیر را به سوی کوفه و مردی از قبیلة بنی القین را به سمت بصره روانه کرد تا خبرها را برای او بنویسند و کار

بیاورند و گردن او را بزنند  -که نزد قصابی در کوفه بود –تباه سازند. امام حسن از ماجرا با خبر شد دستور داد مردِ حمیری را بر حسن 

توان عالوه بر ادلة فوق، می12همچنین به )حاکم( بصره امر فرمود که مرد قینی را از قبیلة بنی سلیم بیرون کشد و سر از تنش جدا سازد.

 فر حربی بدون ارتکاب جاسوسی نیز هدر است پس با ارتکاب جاسوسی به طریق اولی قتل وی جایز خواهد بود.گفت که جان کا

 

 نتيجه گيري: -5

 اندارائه کردهدیدگاه  3فقها: اعم از شیعی و سنی در مورد مجازات جاسوس مسلمان 

 دیدگاه اول
نظریة احمد بن حنبل و بعضی دیگر از  2یکی از  شود. دیدگاه مالک واگر مسلمانی برای دشمنان جاسوسی کند کشته می

رسد که با استناد به این قضیه و ترین دلیل طرفداران نظریة اول قضیة حاطب باشد، ولی به نظر میاصحاب او چنین نظری دارند. عمده

بارة عفو صادر شده است تعارض اختصاص عفو و عدم اجرای اعدام به مجاهدین بدر صحیح نیست، زیرا این روایت با روایات دیگری که در

چ دارد چون در روایت فرات بن حیان آمده است وقتی وی ادعای اسالم کرد، پیامبر گرامی اسالم او را مورد عفو قرار داد و در این روایت هی

 به اسالم معرفی شده است. ای به بدری بودن، وجود ندارد تا مورد استدالل قرار گیرد، به عالوه صریحاً علت عفو وی ایمان ویگونه اشاره

 دیدگاه دوم
در صورتی که با تکرار عمل جاسوسی آن را حرفه و شغل خود قرار داده و به این کار عادت پیدا کند مجازات او قتل است. 

تکرار، مجمل و به عبدالملک بن الماجثون از فرقة مالکیه قائل به این دیدگاه است. دیدگاه دوم هم قابل خدشه و ایراد است زیرا: منظور از 

تواند موجب اعدام و قتل باشد )حتی در مواردی که مجازات عمل لحاظ فقهی و حقوقی قابل ایراد است، زیرا تکرار دربار حدود و تعزیرات می

د و در باشد مثالً در مراحل قبلی حد یا مجازات تعزیری اجرا شده باشمجرمانه قتل نباشد( لیکن براساس شرایطی تکرار موجب قتل می

صورتی که اجرا نشده باشد و عمل به دفعات مختلف از او سر زده باشد مجازاتش به طور قطع اعدام نخواهد بوده مگر اینکه امام آن را به 

 عنوان یکی از اعلی مراتب تعزیر انتخاب نماید.

 دیدگاه سوم
شود و این بستگی به نظر امام دارد که آیا ر میکند قتل نیست، بلکه تعزیمجازات مسلمانی که برای کفار و دشمنان جاسوسی می

: شافعیه و حنیفه و ظاهر مذهب احمد بن حنبل و بعضی از مالکیه و اوزاعی و ابن قیم دیدگاهبه او شالق بزند یا حبس کند. طرفداران این 

 باشد.جوزیه می

ارتکاب عمل جاسوسی کافر شده باشد و موارد دیدگاه سوم از این جهت محل ایراد و اشکال است که: ثابت نیست که مسلمان با 

که در نتیجه مواردی که شخص با جاسوسی از اسالم نیز بیرون رود نادر « النادر کالمعدوم»تواند مالک قاعدة کلی قرار گیرد، زیرا نادر، نمی

 است و به عالوه در همان مورد نیز خروج از کفر نیاز به دلیل و اثبات دارد. 

ات موجود در مورد مجازات جاسوس مسلمان از نظر مذاهب پنج گانه شافعی و احمد و ابی حنیفه قائل به عدم با توجه به نظری

شود و دیه هم برای او نیست. اما نظر جواز قتل جاسوس هستند ولی مالکیه قائل به جواز قتل جاسوس مسلمان هستند و توبه هم داده نمی

 ( من جمله این دو روایت:مذهب شیعه با توجه به روایات اهل بیت )ع

 شود. عموم سخنن امام باقر )ع( که فرمودند: جاسوس هنگامی که دستگیر شود کشته می -2

 های معاویه که آنان را دستگیر نموده و به قتل رساندند!عمل امام حسن )ع( در برخورد با جاسوس -2

                                                           
  12ص  2و السیره الحلبیه ج 123ص  2. الواقدی، المغازی، ج 31
 .1ص  2؛ مفید االرشاد ج32ص  23؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج13ص  11. مجلسی، بحاراالنوار ج 12
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 مسلمان تعزیر است که تعیین آن با امام مسلمین است.توان اثبات کرد که مجازات جاسوس با توجه به آنچه گفته شد می
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