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 چکیده
ارائاه شاده  و ا   یخصوصا میحا  حار ییو شناساا تیجهت حما یمتعدد ینون مبانتاک نکهیبا وجود ا     

و ملاکاات  یمباان یآمده، نابسندگ انیح  مذکور سخن به م دیتحد یها و ضوابط گوناگون در راستاملاک

باعا  شاده  ،یخصوصا میو احکام و اوصاف حار ییقواعد مبنا انیبرقرار نشدن نسبت مناسب م زیمزبور و ن

ماوارد، نسابت  نیاشناخته نشود. ا  جملاه ا یاحکام به درست نیدر نسبت با ا یخصوص میحر تیقعاست، مو

« حفاظ نظاام» یقاعده فقها یهاتیظرف یرو با بررس شیپ  یاست.  تحق یخصوص میقاعده حفظ نظام و حر

در  یبررساکاه باا   یاتحق جیتااپرسش است. ن نیاست در مقام پاسخ به ا هیکه ا  واجبات مؤکّد در فقه امام

 تیاا  جامع یقاعاده فقها نیا دهدیبدست آمده نشان م یفیتوص-یلیو به روش تحل هیفقه امام یمنابع و مبان

باا تمساب بادان مواضاع ابهاام  توانیبرخوردار است و م یخصوص میابعاد مختلف ح  حر نییتب یلا م برا

اساا  ساامان  نیارا بر ا یخصوص میمرتبط با حر یقرا روشن نمود و الزامات حقو یخصوص میحر رامونیپ

در پرتاو قاعاده حفاظ  یخصوص میحر ییشناسا»است؛ نخست،  یمراتب، در سه ساحت قابل بررس نیداد. ا

 یخصوصا میحار دیادر تحد تینسب»و سوم « در پرتو قاعده حفظ نظام یخصوص میحر دیتحد»، دوم «نظام

 «.در پرتو قاعده حفظ نظام
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 مقدمه

ا  یب سو، استقلال فردی اشخاص ا  جمله اقتضا دارد، قلمرویی ا   ندگی آنان، ا  هر نوع      

نظارت، سرکشی و تعرض اشخاص دیگر و ا  جمله دولت ها مصون باشد. وجود این ح ، در 

دارد  بعلاوه، ا  برخی خودسری ها در تجاو  به درجاتی، هیچ نوع آسیب اجتماعی را به دنبال ن

کند؛ به ویژه آنکه، پیشرفت رو افزون تکنولوژی و سیر حقوق فردی اشخاص نیز جلوگیری می

ی خصوصی  ندگی افراد را بیش ا  ی حو هی تحولات در ارتباطات انسانی، گسترهگسترده

این  مینه به بار آورده است؛ ا   های متعددی را درها و تنشپیش به چالش کشیده و نگرانی

های ای ملاحظات اجتماعی، کسب اطلاع ا  برخی وضعیتسوی دیگر، گاه بر اسا  پاره

گذاری آن، موجه یا ضروری به نظر می ها، پردا ش و اشتراکاشخاص، تحصیل برخی داده

ی برو  های مهمکنش این دو حو ه مهم انسانی، چالشرسد. ا  این رو ممکن است در میان

رفت ا   تعارض یا تزاحم این دو دسته ا  مناسبات، چندان آسان نباشد. ا  جمله این کند و برون

با «  ح  بر خلوت و تنهایی»و « ح  فردی ِحریم خصوصی»هایی است که ها، تعارضچالش

پیدا می کند. در حقیقت نوعی تنافی بین ح  فردی و ح  جمعی است که « حفظ نظام»قاعده 

گونه به نظر برسد که در مثل این مورد، به طور طبیعی، ح  جمعی له اول ممکن است ایندر وه

رسد، باید در این باره تامل بیشتری داشت و مساله را در شود اما به نظر میبر ح  فردی مقدم می

 های مختلف مربوط به حفظ نظام ار یابی کرد و پاسخ داد. ساحت

تعبیر شود و « سامان داشتن  ندگی و حیات مردم»م خود به اگر حفظ نظام در معنای اع     

های بنیادین آن باشد، ا  جمله هدف« آراستگی درونی جامعه و نهادهای آن ا  هرج و مرج»

امنیت روانی آحاد جامعه در پرتو مصونیت ا  تعرض  به محرمانگی افراد و جلوگیری ا  مصالح 

م، ا  موجبات مفسده و  مینه سا  تعدی به حقوق مردم مهم در این باره و اخلال به این حو ه مه
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شناسایی و »خواهد بود ا  این رو به نظر می رسد یکی ا  کارکردهای مهم قاعده حفظ نظام، 

کننده قاعده است. بنابراین بُعد اول مساله حاضر، نقش تعیین« صیانت ا  ح  حریم خصوصی

ریم خصوصی اشخاص خواهد بود. این حفظ نظام در شناسایی، حمایت و صیانت ا  حو ه ح

 مصونیت در واقع در رتبه احکام اولیه قرار می گیرد.

گفته، افراد در خلوت و نسبت به امور شخصی خود، اگرچه مبتنی بر مصلحت پیش     

شوند، ا  آنجا که قاعده حفظ نظام نظیر یب طیف محسوب مصون ا  تعرض محسوب می

باشد، هر قدر نظمی که در صدد رای شدت و ضعف میشود که بسته به مقوله آن دامی

تر باشد، احکام مربوط نیز ا  قوت بیشتری برخوردار است. در حمایت ا  آن هستیم قوی

صورتی که حفظ حریم خصوصی اشخاص، با دیگر مصالح، در تعارض یا تزاحم)ملاکی( 

قدم است و آیا شود که در موا نه این مصالح کدام مقرار گیرند، این پرسش مطرح می

رسد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است قلمرو این تحدید حریم خصوصی می« تحدید»نوبت به 

تا کجاست و معیار در توقف تحدید در ح  حریم خصوصی و کنکاش و تجسس در آن 

سنجی و تحدید ح  حریم خصوصی در پرتو امکان»کدام است؟ بنابراین، بُعد دوم مساله، 

 .  است« قاعده حفظ نظام

اگر به حکم ضرورت و برای حفظ نظام در درجاتی ا  نقض موجه باشد، این پرسش      

ی شئون محرمانه و پنهانی افراد ای مطل  و در همهگونهمطرح می شود که آیا این تحدید به

ی قلمروی خصوصی پذیرد یا اینکه این تجویز به معنای جوا  دخالت در کلیهانجام می

اید بصورت محدود و تحت ضوابط خاص صورت پذیرد؟ این پرسش نیست و این مهم ب

نسبیت تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ »طرح  بُعد سوم مساله را تحت عنوان 

کند که در آن اشاعه مواردی که نشر و با نشر آن، عفت عمومی  یا را ضروری می« نظام
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نی جامعه را دچار آشفتگی کند و فضای روادار میاحساسات و عواطف مردم را خدشه

نماید. ممنوع شناخته شده و برخی موارد ا  جمله ار ش ادله اثباتی ناشی ا  نقض حریم می

 شود.خصوصی نیز به مناسبت مطرح می

شناسایی ح  حریم »بنابراین شایسته است تحقی  حاضر، به ترتیب در سه ساحت      

یم خصوصی در پرتو قاعده حفظ تحدید ح  حر»، «خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام

مطرح و بررسی شود.  « نسبیت تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»و نیز « نظام

طور گذرا سابقه پژوهش و تحلیل مفهومی حریم نخست و قبل ا  بررسی موارد یاد شده، به

 گیرد.خصوصی و حفظ نظام مورد توجه قرار می

 

 . سابقه  و نوآوری پژوهش6

حریم »در منابع مربوط به حریم خصوصی که به رشته تحریر درآمده است، ا  جمله، کتاب      

اثر محمد « مبانی  حریم خصوصی بر اسا  منابع اسلامی»، اثر  باقر انصاری، کتاب «خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و »اثر مهدی آماده و « حمایت ا  حریم خصوصی»سروش و 

اثر علی جعفری، بح  رابطه حفظ نظام و حریم خصوصی « اتمبانی حریم خصوصی اطلاع

اثر احسان « تجسس ا  حریم خصوصی افراد در فقه امامیه»مطرح نشده است. در کتاب 

ای اثر مصطفی اسکندری اشاره« حکومت اسلامی و حریم خصوصی»اکبری بابوکانی و علی

ست. تنها اثر مرتبط که گذرا به این بح  صورت گرفته است و چارچوب بح  روشن نشده ا

کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی میان»بصورت مستقل در این رابطه نوشته شده مقاله 

نوشته مهدی درگاهی است؛ اما این اثر نیز ضمن اینکه تحت عناوین منقح نگاشته نشده، « افراد

ی برخوردار ا  جامعیت لا م جهت تشریح ابعاد مختلف تأثیر قاعده حفظ نظام بر حریم خصوص
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گفته در بیان مساله، ا  های پیشساحت این، لا م است، ذیل عناوین منقح،نیست؛ بنابر

 تأثیرگذاری قاعده مزبور بر ح  حریم خصوصی تبیین شود.  

 . مفاهیم2

پیش ا  بررسی نحوه تاثیر قاعده حفظ نظام بر حریم خصوصی، ضروری است مبادی      

شناسی قرار مورد مفهوم« حفظ نظام»و « ریم خصوصیح»تصوری تحقی  که عبارتند ا  

های تاثیر گیرند تا با شناخت مناسب ا  گستره مفهومی هر یب ا  عناوین مزبور، ساحت

 حفظ نظام بر ح  حریم خصوصی تحلیل شود.

 «حریم خصوصی»شناسی . مفهوم6-2

سان بدان، ضرورت به دلیل فطری بودن و تمایل درونی ان« حریم خصوصی»بداهت مفهومی      

کند. حریم خصوصی به دلیل ارتباط با ی تعریفی جامع و مناسب این نوشتار را مرتفع نمیارائه

(. البته پوشیده Eskandari, 2011:45جامعه و انسان دارای مفهومی نسبی و متغیر است )

قیقی سخن نیست که در عالم فقه و حقوق ا  آن جهت که ناظر به اعتباریات بوده و ا  مسائل ح

الاسم آن باشد و باید به شرحآید تعریف منعکس و مطرد به حد یا رسم ممکن نمیبه میان نمی

 (.Ali akbari baboukani, 2012:28امر اعتباری بسنده نمود )

توان شده با تمسب به عناصر مشترک در این تعاریف میبا وجود تکثر و تنوع تعاریف ارائه     

ن خصوص دست یافت. در ادامه به دو عنصر اساسی در این باره اشاره به فهم جامعی در ای

ترین عنصر حریم خصوصی است. مراد ا  این عنصر، حفظ اولین و مهم 6«محرمانگی»شود.می

 ,Amadehاخبار و اطلاعات پنهانی و خصوصی فرد ا  دستر  سایر افراد است )

توان تأیید نمود که وجه پنهانی و (. بر این اسا  نقض حریم خصوصی را  مانی می2013:27

                                                           
1. Secrecy 
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محرمانه  ندگی افراد مخدوش شود و افراد نتوانند مخابره اطلاعات راجع به خود یا استفاده ا  

 ,Bagheriآن اطلاعات را که در عرصه عمومی قابل دستر  نیست کنترل نمایند )

خصوصی  توان برای شناخت مفهوم حریممؤلفه دیگری است که می 6«تحفظ(. »2007:16

توان آن را نوعی محدودسا ی اطلاعات و محتوای مورد اشاره قرار داد. در تبیین این عنصر می

شخصی معرفی کرد که فرد مایل به اشراف دیگران بر آن اطلاعات نیست و به رضایتی نسبت به 

 (.Amadeh, 2013: 28-29انتشار آن اطلاعات ندارد )

 «حفظ نظام»شناسی . مفهوم2-2

ای مستقل نیز بصورت واژه« حفظ نظام»مورد معنای لغوی با توجه به اینکه تعبیر  در     

اللفظی مورد توجه اهل لغت قرار نگرفته است لا م است با تجزیه این ترکیب به فهم تحت

در لغت به معنای نگهداری ا  بقاء و موجودیت یب چیز است  2«حفظ»ا  آن نائل شد. 

(Kazerouni saadi,2017:26.)  به معنای آراستن، نظم « نظم»نیز ا  ریشه  3«نظام»واژه

 Amid, 2012, V.2: The followingبخشیدن رویه، عادت و روش آمده است )

of the word system همچنین آن را معادل تألیف، تجمیع و قرین نمودن چیزی به .)

شود، بکار ه میی آن لؤلؤ یا هر چیز دیگری به نظم کشیدچیز دیگر و نخی که به وسیله

 (.Torihi, 1996, V.8: 166رفته است )

در معنای اصطلاحی نیز باید اشاره کرد که ا  احکام کلی مورد اتفاق فقها که در ابواب      

مختلف فقه بکار رفته و اهمیت آن تا بدانجا است که در عداد قواعد فقهی بلکه در رأ  

 :Malek afzali ardakani,2010است )« حفظ نظام»رود قاعده آنها بشمار می

                                                           
1. Reserve 
2. Protection 
3. System 
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ایکه در معانی متعددی استعمال شده است. ا  جمله معانی« نظام»(. در آثار فقهی تعبیر 109

 ,Nayeeni، )«نظام  ندگی و معیشت مردم»شود عبارت است ا  آثار فقهی دریافت می

 :Mousavi Khomeini,2005، )«کیان کشور اسلامی و مسلمین( »39-40 :2004

های سیاسی، یکی ا  خرده نظام»و « نظام اسلامی»، «حکومت یا رژیم سیاسی موجود( »327

(. نکته Malek afzali ardakani,2017:39-51« )اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

قابل توجه این است که این تعدد معانی مصداق استعمال در اکثر معنای واحد نیست بلکه 

توان گفت راتب مختلفی است. بر این اسا  میمدلول واحدی دارند که دارای افراد و م

مقابله با هر اقدامی است که یکپارچگی، هماهنگی و پیوستگی یب « حفظ نظام»قاعده 

تواند نظمی را رقم  ند؛ حال این گسست میمند را ا  میان ببرد و گسست و بیجمعیت نظام

 ,Jamalzadeh, Babakhaniتر اشاره شد ایجاد گردد )در هر کدام ا  معانی که پیش

رو است که فقهای شیعه حفظ نظام را ا  واجبات قطعیه دانسته و ایجاد (. ا  این2017:8

 اند.اختلال در آن را ا  امور مورد غضب تعریف کرده

اختلال نظام، نقیضینی محسوب « حرمت»حفظ نظام و « وجوب»لا م به ذکر است که      

یست؛ به این معنا که با اثبات یکی دیگری نیز اثبات شوند و وجه ثالثی برای آن متصور نمی

 Malek afzaliکنند )شود و ا  این جهت رابطه تلا می با یکدیگر برقرار میمی

ardakani, 2018:293 گفتنی است که با رجوع به منابع شرعی ادله متعددی را .)

 6توان یافت.عنوان مبانی و مدارک قاعده مذکور میبه

                                                           
فظ نظام و حرمت اختلال نظام عنوان مستند شرعی قاعده وجوب حتوان ادله متعددی ا  آیات و روایات را بهبا رجوع به نصوص شرعی می. 1

وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا عمران )سوره آل 125توان به آیه ترین این منابع آیات قرآن کریم است. ا  جمله این آیات میارائه کرد. مهم

( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ عمران )آل 022وَأُولَئِکَلَهُمْعَذَابٌعَظِیمٌ(، وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ 

 وَلَیَحْلِفُنَّإِنْأَرَدْنَاإِلَّاالْحُسْنَىوَاللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ  وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَتوبه ) 121و 
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 قاعده حفظ نظام بر حریم خصوصی . کیفیت تأثیر3

وجود ملاک و ضابطه جهت تعیین الزامات مرتبط با حریم خصوصی در هر نظام حقوقی      

شود که مبتنی بر ای کارآمد محسوب میاهمیت  یادی دارد. در فقه امامیه مبنای حفظ نظام سامانه

شود در این راستا تلاش میتوان نظام حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را انتظام بخشید. آن می

 نحوه و کیفیت تاثیر مبنای حفظ نظام بر ح  حریم خصوصی را در سه ساحت بررسی نماییم.

 . ساحت نخست: شناسایی حق حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام6-3

پرسش نخست در این بخش ا  نوشتار ناظر به رویکرد اولیه نظام حقوقی اسلام در قبال      

بر  6ی افراد است؛ در واقع باید پرسید مستنبط ا  احکام اسلامی اصل اولیحریم خصوص

مداخله در امور خصوصی و محرمانه افرد استوار است یا اینکه اسلام چنین قلمرویی را 

کند؟ در این راستا در شمارد و در برابر مداخلات خودسرانه ا  آن حمایت میمحترم می

اثر »و « شناسایی حریم خصوصی مبتنی بر حفظ نظام کیفیت»ادامه دو محور تحت عناوین 

 گیرد.مورد توجه قرار می« شناسایی مبتنی بر حفظ نظام در رابطه با دیگر احکام شرعی

 . کیفیت شناسایی حریم خصوصی مبتنی بر مبنای حفظ نظام6-6-3

 ی متعددی را در تأسیس حکم اولی حرمتمشهور، در پاسخ به پرسش یادشده، ادله     

شود با ذکر کند. با توجه به موضوع تحقی  حاضر تلاش میحریم خصوصی افراد ارائه می

 عنوان یکی ا  این ادله مورد اشاره قرار گیرد. ای قابلیت قاعده حفظ نظام بهمقدمه

                                                                                                                                         
( اشاره کرد. در واقع هر مضمون قرآنی که بر حفظ نظام اجتماعی و پرهیز ا  تفرقه و گسست جامعه انسانی تصریح دارد یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ 

   توان مورد استناد قرار داد.گیرد. در این راستا روایات متعددی را نیز می تواند مدرک شرعی برای قاعده فوق قرارمی
حکم »به حکمی گویند که اولاً و بالذات بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه برای چیزی وضع گردد. در مقابل، « . حکم اولی1

شود که متصف به اضطرار و یا اکراه است. برای مثال رفتن عی میگردد؛ مانند احکامی که مترتب بر موضوبر موضوعات مترتب می« ثانونی

به دریا مباح است اما وقتی شخصی در حال شدن باشد، در آن صورت، رفتن در دریا برای نجات غری  واجب است. نمونه دیگر وجوب 

 (.111، ص 1102رو ه در ماه رمضان است؛ اما اگر رو ه موجب ضرر یا حرجی باشد حرام خواهد بود )ولایی، 
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تر گذشت تمایل فردی نوع انسان در طول تاریخ بر داشتن حو ه محرمانه و که پیشهمچنان     

قید و بندهای  ندگی جمعی استوار بوده است؛ در واقع بشر پیوسته علاقه داشته فارغ بودن ا  

اش ا  تجاو  و دخالت دیگران )اعم ا  افراد و حاکمیت( در چارچوب معینی ا   ندگی شخصی

(؛ چرا که مداخله و تعرض به این حو ه، امنیت روانی او و Amadeh, 2013:12امان باشد )

  ند و ممکن است این تعدی حیثیت و کرامت او را مخدوش نماید. اش را بر هم میخانواده

ترین و اصلی« سامان داشتن  ندگی و حیات مردم»مراتب معانی حفظ نظام، در سلسله     

آراستگی درونی جامعه و »دهد. منظور ا  این تعبیر ترین معنا را شکل میپراستعمال

حفظ نظامات داخلیه مملکت و »( و Shariati,2008: 252« )نهادهای آن ا  هرج و مرج

« حقی به ح  خود و منع ا  تعدی و تطاول ملتتربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی

(Nayeeni, Ibid: 39-40 است. بنابراین با حدوث هر عاملی که مخل این آراستگی و )

یح گردد. با این توضنظامات باشد مقتضی برای جریان قاعده وجوب حفظ نظام ایجاد می

هایی که در انتظام بخشیدن به  ندگی جمعی، نقش بسزایی ترین مؤلفهکه یکی ا  مهم

های افراد است و اخلال در این دارد، امنیت روانی در پرتو مصونیت ا  تعرض به محرمانگی

توان به عنوان باره نیز موجد مفاسد متعددی است قاعده فقهی وجوب حفظ نظام را می

 ، مطرح نمود.«انت ا  حریم خصوصیمشروعیت و صی»مبنای 

بنابراین با توجه به اینکه تحصیل محتوای محرمانه  ندگی افراد و همچنین اشاعه و      

شود و در ها میانتشار اطلاعات خصوصی آنها باع  مخدوش ساختن امنیت روانی انسان

ی خصوصی نتیجه تزلزل در روابط اجتماعی را در پی دارد مداخلات خودسرانه در حو ه

ی حفظ نظام در تعارض است؛ دست کم، ا  آن جا که جوا   ندگی افراد، با مفاد قاعده

ی  ندگی ایشان ی خودسرانه در حریم خصوصی افراد و انتشار اطلاعات محرمانهمداخله
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شود ای است برای  ائل ساختن نظم عمومی، اخلاقی  و فرهنگی، حرام محسوب میمقدمه

(Ali akbari baboukani, Ibid: 169.) 

عدم تجسس در اسرار مردم و انتشار عیوب « حفظ نظام»توان مبتنی بر مبنای بنابراین می     

در اندیشه اجتماعی و سیاسی « حکمرانی مطلوب»و « شهروندی خوب»های آنها را ا  مؤلفه

اشتر  السلام( در بخشی ا  نامه خود به مالباسلام دانست. در این راستا حضرت علی)علیه

ترین افراد ار شدورترین و کم»اند: عنوان حاکم مصر گمارده شده بود چنین فرمودهکه به

تر و نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به کشف و انتشار عیوب و اسرار مردم حریص

ها و عیوبی دارند که حاکم و حکومت برای جسورتر هستند؛ چراکه نوعاً مردم لغزش

هایی که پنهان تر هستند. پس هرگز درصدد کشف لغزشهمه شایسته مخفی کردن آنها ا 

عنوان حاکم اسلامی( تنها مسئول تطهیر جامعه ا  ا  تو انجام گرفته است بر نیا؛  یرا تو )به

-های پنهانی خداوند خود داوری میهای آشکار و علنی هستی. در مورد لغزشآلودگی

ها و عیوب افراد ملت را پنهان دار تا خداوند ، لغزشتوانی اسرارکند. بنابراین تا آنجا می

 6«.متعال نیز عیوب و اسراری را که تو دوست داری ا  دیگران مخفی بماند ا  تو بپوشاند

شان گفتنی است الزام به تأمین آرامش و امنیت افراد در شئون  ندگی و امور خصوصی     

صر نیست و حفظ نظام  ندگی افراد در های کلی و اخلاقی منحصرفاً بر یب سلسله توصیه

در تشریح یکی ا  این  2شریعت مقد  ا  طری  راهبردهای مختلف تضمین شده است.

                                                           
بًا الْوَاِلی أَحَ ُّ مَْن سَتَرَهَا فََلا وَ ْلیَکُنْ أَبْعََد رَعِیَّتَِب مِنْبَ َو أَشَْنأَهُمْ ِعنْدََک أَْطلَُبهُمْ لِمَعَایِِب النَّا ِ فَإِّنَ فِی النَّا ِ عُیُو. »1

ا ظَهَرَ لَبَ وَ اللَُّه یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْبَ فَاسْتُرِ الَْعوَْرةَ مَا اسْتَطَعَْت تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْبَ مِنْهَا فَإِّنَمَا عَلَْیبَ تَطِْهیرُ مَ

 (.51البلاغه/نامه نهج«)یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْبَ مَا ُتحِبُّ سَتَْرهُ مِنْ رَعِّیَتِبَ
ی تضمین ح  حریم خصوصی در فقه امامیه، . برای مطالعه بیشتر در این خصوص نب مقاله: کشتگر، امیر، جاور، حسین، راهبردها0

 .01-05، صص 1111های حقوق عمومی، پاییز و  مستان مجله اندیشه
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گونه بیان نمود که در صورت تخطی ا  حکم تکلیفی حرمت نقض حریم توان اینطرق می

خصوصی، خاطی واجد مسئولیت است. به بیان دیگر مقتضای اصل اولی و مفاد بسیاری ا  

کند  و علاوه بر آن بر حکم آیات و روایات تنها بر حکم تکلیفی حرمت حکم دلالت نمی

 حریم نقض حرمت حکم ا  تواننظر،می این براسا وضعی ضمان نیز دلالتی دارد. 

واجد  را اوحسب مورد  ونمود  انتزاع را خصوصی حریمکننده فرد نقض ضمان خصوصی،

ط فقهی و اصولی که مثبِت مسئولیت ناقض حریم ضواب .دانست کیفری یا مدنی مسئولیت

ای منعکس شده که خود گیرانهخصوصی است، در آرای فقها در شکل کیفرهای سخت

ی خصوصی  ندگی افراد ا  تعرض افراد سا ی حو هحاکی ا  اهتمام جدی بر مصون

خاطی است. حکم وضعی مترتب بر حرمت نقض حریم خصوصی، صرفاً شامل ضمان 

شود؛ توضیح م خصوصی نیست و معافیت مدافع حریم خصوصی را نیز شامل میناقض حری

اینکه در بیان فقها مشهور است که منع و دفع کسی که در پی کسب اطلاع ا  امور 

باشد و در صورت وارد آمدن جنایتی بر او مسئولیتی خصوصی دیگران است جایز می

 (.Shahid sani,1990, V.9: 352متوجه فرد مهاجم نیست )

 . اثر شناسایی مبتنی بر حفظ نظام در رابطه با دیگر احکام شرعی2-6-3

کند کسی متعرض ، وجود حریم خصوصی و لزوم رعایت آن، اقتضا میاز یک سو     

گذرد. بنابراین، حتی اگر کند که در خلوت او چه میخلوت دیگری نشود  و تفاوتی نمی

دیگران اختیار و اجا ه ورود و دخالت در کسی در خلوت  منکری را  هم مرتکب شود، 

کنند. ا  سوی دیگر، بر اسا  برخی احکام این خلوت را به بهانه ارتکاب منکر پیدا نمی

شرعی نظیر وجوب امر به معروف و نهی ا  منکر که ا  فروعات مهم و مسلمات فقهی 

( و قوام Amidi, 1996, V.1:366; Helli,2008, V.1:397شود )محسوب می
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کنند در همه جا و نسبت به سیاری ا  احکام به آن وابسته است، اشخاص اختیار پیدا میب

های اساسی جامعه همه کس به انجام این فریضه اقدام کنند؛ حتی ممکن است، حفظ ار ش

سا  و ساختاری شهروندان در حفظ ار ش های اساسی جامعه و به و مشارکت درون

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بار ه با ناهنجاریخصوص شکل دادن افکار عمومی در م

و اقتصادی این نحو ا  تحلیل و تلقی ا  قلمرو امر به معروف و نهی ا  منکر را تشدید کند. 

در تفسیر مُوسَّع ا  قلمرو این دو تکلیف مهم، کلیه رفتارهای افراد، حتی در حو ه 

تلقی را به وجود آورد که  گیرد و ممکن است اینخصوصی نیز مشمول دو حکم قرار می

در شود. در مقام عمل به این تکلیف، نقض حریم خصوصی اشخاص نیز مجا  شمرده 

ای منکرات در خلوت به طور طبیعی، در خصوص خلوت و در مواقعی که پاره نتیجه،

شود که آیا آید و این پرسش مطرح میواقع شود، بین این دو امر مهم تنافی به وجود می

 وب امر به معروف و نهی ا  منکر تا خلوت اشخاص نیز گسترش دارد یا خیر؟قلمرو وج

ای های اسلامی حیطهبرخی در پاسخ به این پرسش، با این استدلال که بر اسا  آمو ه     

اند که حکومت گذار الهی باشد، بر این عقیدهوجود ندارد که مصون ا  امر و نهی قانون

ها دخالت نماید و در راستای نند در تمامی شئون  ندگی انسانتوااسلامی و دیگر افراد می

اعمال حدود و نظارت بر اجرای آن بر حیطه خصوصی  ندگی افراد اشراف یابند. بر این 

که برخورد با هر منکر و امر به هر -اسا  قلمرو گسترده اعمال این دو حکم شرعی 

 ه خصوصی نیز مشمول این امر و کند رفتارهای افراد حتی در حواقتصا می -معروف است

 (. Quoted from: Ghiasi, 2007: 278نهی واقع شود )

در پاسخ به این استدلال می توان گفت، اولاً، ایده خالی نبودن حو ه خصوصی ا  احکام      

فقهی، حتی اگر خالی ا  ایراد هم باشد، به معنای ملا مه با نظارت و گسترش اجرای احکام 
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طه شخصی افراد نیست؛ ثانیاً، ضرورتی هم به این نحو اقدامات وجود ندارد؛ ثالثاً، اجتماعی به حی

برخی ا  حقوق مثل ح  بر حریم خصوصی و رعایت خلوت اشخاص و عدم ورود بدون اذن 

های خصوصی اشخاص با همه اقسامی که دارد، به نوعی، به تحدید قلمرو اجرایی به حیطه

شود و به دیگر سخن، در نسبت بین حکم ی ا  منکر منجر میاحکامی مثل امر به معروف و نه

لزوم رعایت حریم خصوصی و وجوب امر به معروف و نهی ا  منکر، ح  نخست و تکلیف 

ناشی ا  آن، به نوعی مُحَدِّد و مُقیِّد تکلیف به امر به  معروف و نهی ا  منکر است؛ در حقیقت، 

جبات شرعی است اما اعمال آن باید با ملاحظه دیگر اگر چه امر به معروف و نهی ا  منکر ا  وا

 Montazeri najafواجبات شرعی چون حرمت تجسس، نهی ا  سوء ظن )

abadi,1989: V.4: 283( و اصل صحت )Mousavi bojnourdi, 1981, 

V.1:46; Mohaghegh damad, 1986, V.1: 195( همراه شود )Ghiasi, Ibid: 

توان نتیجه گرفت وجوب رعایت حریم خصوصی ا  احکامی (. با این استدلال می278-285

 :Kaabi,2016است که در اجرای امر به معروف و نهی ا  منکر باید مورد توجه قرار گیرد )

52; Raie, 2007: 126 و در اصطلاح می توان گفت، ادله حریم خصوصی، مثل حرمت )

 تجسس، بر ادله امر به معروف و نهی ا  منکر حکومت دارد.  

بنابراین، همان مقدار که  امر به معروف و نهی ا  منکر امری پسندیده و شایسته است،      

دخالت در حریم خصوصی افراد هم کار ناشایستی است. جمع بین این دو ار ش، اقتضا 

کند که کسی در مقام امر به معروف و نهی ا  منکر ح  تفحص و کنجکاوی نسبت به می

اشته باشد و الا، در حقیقت خود منکری است که باید ا  آن منع حریم خصوصی افراد را ند

و نهی شود و وجوب نهی، به  منکری محدود شود که بدون تجسس و به خودی خود ظاهر 
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جویی و کننده، بدون تصمیم قبلی به پی( فرد نهیGhazali, n.d, V.2: 299) باشد

 ر، با آن مواجه مواجه شود. تفحص و با رعایت سایر شرایط اشاره شده، به صورت آشکا

بدین ترتیب، نظم جامعه و انتظام توام با امنیت در آن اقتضا دارد، امر به معروف، به      

-وسیلهای برای دخالت ناروا در  ندگی خصوصی مردم و سوء استفاده ا  آن، حربهعنوان 

رود، برو  ی یرا، بیم آن م .م محسوب نشودهای مشروع مردبرای نقض حقوق و آ ادی ای

رفتارهای غیر منضبط و خارج ا  ضابطه در قلمرو حریم خصوصی، به آشفتگی روانی، 

اعتمادی و در نهایت ا  بین رفتن نظم  ندگی و نظام استوار اجتماعی و بر هم رواج بی

خوردن نظام معیشت منجر شود. ا  این رو، حفظ نظام  ندگی اجتماعی و معیشت، 

 کند.به بهانه امر به معروف و نهی ا  منکر را اقتضا می ممنوعیت نقض حریم خصوصی

 . ساحت دوم: تحدید حق حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام2-3

ی شرعی )ا  جمله قاعده وجوب حفظ نظام( در رابطه با حریم ی اولیهمقتضای ادله     

شرایط معمول منع تجسس و افشای امور پنهانی افراد است؛ به این معنا که در خصوصی،

عارض نشده و مصلحت  تقیه، ضرر و عسر و حرجاضطرار، آنجا که حالات استثنایی نظیر 

اقوایی حادث نشده این حو ه ا   ندگی افراد باید محترم شمرده شده و ا  تعرض مصون 

ی مذکور شود این است که آیا ادلهبماند. اما پرسشی که در این بخش ا  نوشتار مطرح می

توان ی یب ح  مطل  نگریست یا اینکه میدارای اطلاق است و ح  مزبور را باید به مثابه

تحت شرایط خاصی در تزاحم با دیگر حقوق و مصالح قائل به تخصیص و استثناء آن بود؟ 

امکان تقیید حریم »در مقام پاسخ به پرسش مزبور، مباح  این بخش در دو گفتار 

 «موجب حفظ نظامهای تقیید حریم خصوصی بهجلوه»و « موجب حفظ نظامخصوصی به

 گیرد.مورد تحلیل و بررسی قرار می

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87
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 موجب مبنای حفظ نظام. امکان تقیید حریم خصوصی به6-2-3

تقیید حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام تابع برخی مصالح عمومی و ملاحظات      

-عقلی است. این مجو ات شرعی و عقلی، هم شامل تحصیل اطلاعات خصوصی افراد می

ترین گیرد. قاعده فقهی وجوب حفظ نظام ا  مهما در برمیشود و هم گاهی نشر آنها ر

توان ا  محدود بودن ح  بر حریم خصوصی سخن ضوابطی است که مبتنی بر آن می

گفت؛ در واقع ساحت دوم ا  تأثیرگذاری قاعده وجوب حفظ نظام  مانی است که در 

 کند. مقام تحدید قلمروی حریم خصوصی عمل می

ها بر دو قسم است: نخست مصالح ضع باید اشاره کرد که مصالح انساندر تبیین این مو     

فردی که مربوط به یب فرد است و دوم مصالح عمومی و جمعی که به عموم مردم تعل  

ای را فراهم کنند که هم عنوان مسئول اداره جامعه موظف هستند  مینهها بهدارد. حکومت

نمایند و هم مصالح جامعه تأمین شود؛ اما در  مان افراد بتوانند مصالح فردی خود را تأمین 

این دو گونه ا  مصلحت، حکومت موظف است مصالح عمومی را بر مصالح افراد مقدم 

(. این موضوع در ادبیات فقهی با عنوان قاعده Eskandari, 2011:553-554دارد )

وان یکی ا  مرجحات عنشود. این قاعده عقلی نزد اصولیون بهتعبیر می« تقدیم اهم بر مهم»

(. بنابراین Khouyi,1997, V.3: 279باب تزاحم مورد توجه قرار گرفته است )

همچنان که مناط و ملاک مبنی حفظ نظام در ساحت نخست تامین و تضمین مصلحت 

فردی و خانوادگی آحاد شهروندان است در ساحت دوم ملاک و مناط مبنای مذکور 

 (.Dargahi, 2014: 85است ) مطابقت آن با مصلحت عمومی جامعه
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 موجب مبنای حفظ نظامهای تقیید حریم خصوصی به. جلوه2-2-3

شود که بسته به مقوله آن ا  آنجا که قاعده حفظ نظام نظیر یب طیف محسوب می     

تر باشد، هر قدر نظمی که در صدد حمایت ا  آن هستیم قویدارای شدت و ضعف می

قوت بیشتری برخوردار است. در واقع شدت و ضعف این احکام  باشد، احکام مربوط نیز ا 

نیز تابع مصالح و مفاسد موجود در مقام و اهمیت متعلِّ  احکام بستگی دارد. در این صورت 

شود. ها بر دیگری، به دلیل شدت اهمیت و مصلحتی که دارد، مقدم میبرخی ا  نظم

  حریم خصوصی افراد در تزاحم تر با حبنابراین،  مانی که یب مصلحت عمومی قوی

شود؛ قرار گیرد، حفظ نظام برتر، مبنایی برای تحدید حریم خصوصی افراد محسوب می

 Mousaviنقض حریم خصوصی را اقتضا کند)« حفظ کیان دولت اسلامی»نظیر جایی که 

Khomeini, 2008, V.15: 116 یکی ا  فقهای معاصر در این خصوص ابرا  داشته .)

گر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و دقت ا»است: 

های شخصی و یابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزشنماید در می

گونه ارتباطی ندارد. اما مسائل و اموری خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچ

حفظ نظام مسلمین وابستگی دارند، به ناچار باید مورد که به مصالح عمومی جامعه جامعه و 

با رسی و مراقبت قرار بگیرد.  یرا دولت اسلامی که مسئولیت نگهداری نظام جامعه 

مسلمین را دارد برای انجام رسالت و مسئولیت خود در این  مینه لا م است اخبار و 

هایی و قرار و مدارها و برنامه های بیگانهها و ملتهای کافی را درباره اوضاع دولتآگاهی

-که بر ضد اسلام و مسلمین دارند بدست آورد. چنانکه باید در گردآوری اخبار و گزارش

های همه شان و نیز توطئههای ایادی و جاسوسانهای مربوط به تحرکات آنان و تلاش

رع مقد  کفار، اهل نفاق، ستمگران و طغیانگران، کوشا و جدی باشد ... . عقل سلیم و ش
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های فردی کنند بر اینکه لا م است مصالح عمومی کشور و مردم بر آ ادیهر دو حکم می

ترجیح داد شود. چنانکه طب  داوری عقل و شرع، اهتمام به حفظ نظام مسلمین ا  واجبات 

 6(.Montazeri najaf abadi, 2000, V.4: 300« )باشدمهم می

مصالح عمومی و کیان نظام « توطئه دشمنان»جهت که توان گفت ا  این با این بیان می     

کند، دولت اسلامی موظف است طیفی ا  اقدامات را برای دفع اسلامی را با خطر مواجه می

این خطر صورت دهد؛ ا  جمله این اقدامات عبارتند ا  مراقبت ا  کارگزان دولت اسلامی، 

های مخالفین، ، مراقبت ا  فعالیتهای بیگانههای سیاسی و نظامی دولتمراقبت ا  فعالیت

طلب و همچنین کسب اطلاع در های داخلی آشوبها و احزاب و سا مانمنافقین، جاسو 

 ,Mousavi Khomeiniهای امور جامعه )ها، و شکایات مردم و نارساییمورد نیا مندی

2005, V.2: 550 اهمیت تأمین مصلحت مذکور تا جایی است که اگر تدابیر فوق .)

قتضی دخالت حاکمیت در امور خصوصی افراد باشد نیز مبادرت به دخالت و تحدید م

ای مادهشود. این مضمون در بند هفتم ا  فرمان هشتحریم خصوصی افراد جائز تلقی می

امام خمینی نیز تصریح شده است؛ در بخشی ا  این فرمان بعد ا  حرام اعلام شدن تجسس و 

)تجسس ا  امور  آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد»است: افشای اسرار مردم اعلام شده 

های مخالف ها و گروهبدر غیر مواردی است که در رابطه با توطئه خصوصی مردم(

های امن و تیمی برای براندا ی نظام اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه

                                                           
یکی ا  ادله که بر وجوب کسب اطلاعات و اخبار در جامعه ». در همین کتاب در جای دیگری در این خصوص ذکر شده است: 1

ها و کینه ن و پاسداری ا  استقلال آن در گرو دوری جستن ا  حیلهمسلمین و حکومت اسلامی دلالت دارد حفظ نظام جامعه مسلمی

باشد. ا  آنجایی که صیانت و حفاظت نظام ها و تحرکات آنان میگیریدشمنان و دقت نظر و مراقبت مداوم نسبت به تصمیم

شمرده است. بنابراین تهیه ترین اموری است که شرع مقد  به آن توجه نموده و آن را بر دولت و مردم واجب مسلمین ا  مهم

علاوه بر اینکه یب امر ضروری و « وجوب حفظ نظام»شود. مقدمات آن نیز بنابر حکم عقل و فطرت انسانی واجب شمرده می

 (.120)همان، ص « شودبدیهی است ا  مفهوم بسیاری احادی  و اخبار دینی نیز استفاده می
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-با ار و برای نقشهگناه کوچه و های مجاهد و مردم بیجمهوری اسلامی و ترور شخصیت

باشند که کنند و محارب خدا و رسول میکاری و افساد فی الارض اجتماع میهای خراب

ی و یهای قضاهای دولتی و دستگاهبا آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان

د ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل بایها و دانشکدهدانشگاه

 (.Ibid, V.17: 141« )عمل شود

را نیز اضافه نمود. در واقع « احرا  صلاحیت جهت تصدی مناصب خطیر»توان به این مورد می     

با وجود اینکه در حالت عادی تجسس ا  امور و احوال خصوصی افراد نامشروع است اما آنگاه 

دهد احرا  اتصاف او میکه کسی خود را در معرض تصدی مناصب مهم و موقعیتی خاصی قرار 

گر کند مقام گزینشگردد و این امر اقتضاء میبه صفاتی نظیر عدالت، طهارت، کمال و ... لا م می

بصورت متناسب به تدقی  در احوال و شرایط خصوصی او بپردا د. وجوب احرا  صلاحیت نیز ا  

شود فظ نظام محسوب میآن رو است که استقرار افراد واجد صلاحیت و قابل ا  مقدمات مسلم ح

توان گفت که دولت رو میو هر چیزی مقدمه حفظ نظام باشد عقلًا واجب خواهد بود؛ا  این

اسلامی موظف است دولتمردان بزرگ، کارمندان و مأموران دولتی و ... را تحت نظر و مراقبت 

 (.Montazeri najaf abadi, 2000, V.4:300دقی  قرار بدهد )

 سبیت تحدیدحریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام. ساحت سوم: ن3-3

هایی است که در نسبت قاعده حفظ نظام و حریم نسبیت در تحدید ا  جمله ساحت     

خصوصی شایسته توجه است. ا  این رو، نخست مفهوم این نسبیت و سپس برخی ا  ثمرات 

 شود. مهم آن بررسی می
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 . مفهوم نسبیت در تحدید حریم خصوصی6-3-3

ممکن است در ساحت دوم )امکان تحدید حریم خصوصی(، قاعده حفظ نظام، نقض حریم      

ای مطل  و در گونهشود که آیا این تحدید بهخصوصی را تجویز کند؛ این پرسش مطرح می

پذیرد یا اینکه این تجویز به معنای جوا  دخالت در ی شئون محرمانه و پنهانی افراد انجام میهمه

لمروی خصوصی نیست و این مهم باید بصورت محدود و تحت ضوابط خاص ی قکلیه

صورت پذیرد؟ اگر محدویت نقض پذیرفته شود  و اتقان حریم خصوصی، همچنان به عنوان 

توان به عدم اصل اولی پذیرفته شود، ثمرات مهمی را به دنبال دارد؛ ا  جمله این ثمرات، می

به مواردی که ضرورت دارد و به همین مناسبت جوا  گسترش قلمرو نقض، عدم تعمیم آن 

های اثباتی اشاره کرد. بعلاوه، عدم امکان استناد به موارد ناشی ا  نقض حریم خصوصی در جنبه

ها و پردا ش آن، با جوا  شرعی حتی در صورتی که در تمام مراتب مربوط به تحصیل داده

ای باشد که نشر آن با عفت عمومی و ها و حساسیت آن به گونهمواجه باشیم اکا کیفیت داده

اخلاق حسنه و نظم عمومی فرهنگی در تعارض باشد، قاعده حفظ نظام بر ممنوعیت نشر و عدم 

 تسری نقض حریم خصوصی به حو ه نشر، دلالت دارد.

 . آثار نسبیت در تحدید2-3-3

 در ضرورت قدر به اکتفا»ترین آثار نسبیت در تحدید در ذیل چهار گفتارِ در ادامه مهم     

ار ش اثباتی نداشتن دلالیل ناشی ا  »، «نشر در نسبیت رعایت لزوم»، «خصوصی حریم نقض

مورد تحلیل و « های حسا  و مرتبط با امور عفافیممنوعیت  نشر داده»و « نقض بلاوجه

 بررسی قرار خواهد گرفت.
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 الف( اکتفا به قدر ضرورت در نقض حریم خصوصی 

عنوان تر اشاره شد اعتقاد به جوا  تجسس ا  حریم خصوصی افراد بهپیشکه همچنان     

یب موضوع خلاف اصل اولیه و حالت استثنایی پذیرفته شده است که بنابر ضرروت انجام 

شود. فقها ا  گیرد؛ بنابراین مبادرت به دخالتی بیش ا  میزان ضرورت جائز محسوب نمیمی

 ,Mazandaraniکنند )تعبیر می« ات تتقدر بقدرهاالضرور»این موضوع با عنوان قاعده 

2005: 91; Makarem shirazi, 2005:97ی فقهی باید (. در توضیح این ضابطه

حکم « الضرورات تبیح المحذورات»ی موجب قاعدهاشاره کرد با ایجاد اضطرار اگرچه به

نیز وجود « بقدرها الضرورات تتقدر»ی عقلی دیگری با عنوان شود اما قاعدهاولی تبدیل می

دارد که تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهدید، انجام فعل اضطراری را جایز 

(. در واقع ضرورت حالتی است Mohaghegh damad, 1986, V.4:148داند )می

شود و باید ای ا  امور ممنوع پذیرفته میصورت یب عذر قانونی برای ارتکاب پارهکه به

ن عذرها اندا ه و مقدار لا م رعایت شود و نباید بدون دلیل ا  این عذر استفاده در مورد ای

 (.Jafari langroudi, 1999: 776شود )

ای خود با تأکید بر رعایت احتیاط کامل ماده حضرت امام خمینی در بخشی ا  فرمان هشت     

ز است، تعدی ا  در مواردی که تفحص ا  امور خصوصی افراد به جهت مقاصد امنیتی جای

(. ا  Mousavi Khomeini, Ibid, V.17: 141حدود شرعیه را غیر جایز اعلام کردند )

الزامات حقوقی مترتب بر این حکم شرعی این است که افرادی که متصدی اِعمال این امر 

هستند باید متعهد و ملتزم به موا ین شرعی باشند و با آگاهی نسبت به حدود شرعی، ا  اسرار و 

( و ا  مداخله بیش Montazeri, 1989, V.2: 580ی مردم محافظت کنند )مور محرمانها

 (.Lankarani, 1998: 90ا  مقتضای ضرورت پرهیر نمایند )
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یکی ا  فقهای معاصر درباره حدود جوا  مداخله مأموران دولتی در امور خصوصی      

ز نباید حقوق افراد مسلمان هرگ»شود بیان داشته است: آنجا که مصلحت اقوایی حادث می

و آبروی آنان با استراق سمع و شنود و تفتیش و تجسس و افشاگری مورد تعدی و تجاو  

تواند به بهانه مأمور بودن و کس نمیقرار بگیرد در ارتکاب و انجام این کارها، هیچ

تفتیش  عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی بیاورد. چون برای مأمور امنیتی نیز

و تجسس در امور شخصی و اسرار مردم جایز نیست مگر در آن قسمت عمومی و مهمی 

که مصالح نظام و جامعه مسلمین بسته به آن باشد البته آن نیز به مقدار نیا  و مقتضای 

(. ا  جمله آثار مترتب بر Montazeri,Ibid,V.4:296« )باشدضرورت جایز می

لیت این موضوع باید بر عهده کسانی قرار گیرد که اهلیت استدلال مزبور این است که مسئو

و شایستگی آن را دارند و علاوه بر هوشمندی و تعهد به مقررات و موا ین شرعی نسبت به 

ای است که با اسرار و گونهمردم و جامعه دلسو  باشند؛ چرا که طبیعت این مسئولیت به

توانند را دار مردم و محرم اسرار و اعراض تقوا نمیاعراض مردم در ارتباط است و افراد بی

 (.Montazeri najaf abadi, Ibid:301آنان شوند )

مطاب  مبنای حفظ نظام در این ساحت، گستره تحدید حریم خصوصی افراد باید به      

میزان ضرورت انجام پذیرد و بر بیش ا  آن مقدار عنوان ثانوی مشکوک و حکم ثانوی 

 ,Dargahi  حریم خصوصی مشکوک و اصل بر عدم است )جوا  یا وجوب تجسس ا

(. بنابراین رویکرد مزبور، دو نتیجه مهم در پی دارد؛ نخست، درصورت تردید 2014:89

(؛ دوم، Hakim, 1988:4در اصل جوا  تجسس، اصل بر عدم جوا  تجسس است )

ن در مقام درصورت جوا  و تردید در قلمرو جوا  تجسس، اصل بر عدم  یادت ا  قدر متیق

پیامد چنین امری در مرحله اجرا،  (.Tabatabayi boroujerdi, n.d: 515است )
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وجود فضایی توأم با احسا  امنیت در روابط اشخاص را به دنبال دارد و به حفظ نظام 

شود و التزام به آن در مقام عمل ها و افراط منجر میاجتماعی و جلوگیری ا  خودسری

 (.Javar, 2019: 124حق  و تضمین کند )تواند این مهم را ممی

 ب( لزوم رعایت نسبیت در نشر 

های مربوط به شخصی مجا  محسوب شود؛ ا  جمله در ممکن است در مواردی، نشر داده     

ها، یا اقداماتی که خود شخص در قالب هنجارشکنی آشکار مورد انتشار برخی احکام دادگاه

ها های اول و دوم که در نوشتار حاضر بدانت، ساحتدهد؛ در این صورعلیه خود برو  می

اشاره شد، به ویژه اصل اولی حرمت نقض حریم خصوصی اشخاص، اقتضا دارد که جوا  نشر 

ای که شرایط مکانی،  مانی و موضوع عمل و نظایر آن مد نظر به صورت محدود باشد به گونه

-همان مورد می قرار گیرد و جوا  نقض در یب موضوع باع  سلب حرمت در

ها و ( و اگر امکانات تکنولوژیکی اجا ه دهد، با یافت دادهSobhani, 2004: 603گردد)

ای محدود شود؛ هرچند در مورد اخیر، کار بسیاری دشواری محسوب با نشر آن نیز به گونه

ر گیران و مجریان قراشود و امید است در آینده این مهم بلحاظ نظری و فنی مد نظر تصمیممی

 گیرد و بدین ترتیب نظام اخلاقی و امنیت روانی بیش ا  پیش رعات خواهد شد.

 ج( ارزش اثباتی نداشتن دلالیل ناشی از نقض بلاوجه 

ا   2و یا ممنوع بودن تجسس 6صرف آگاهی اشخاص بر حرمت منزل و مسکن اشخاص     

برای  3با امور عفافی، های حسا  و مرتبطهای خصوصی و یا ممنوعیت افشا و انتشار دادهمحل

                                                           
 تَجِدُوا لَمْ ( فَإِن01ْتَذَکَّرُونَ ) لَعَلَّکُمْ لَکُمْ خَیْرٌ  ذَلِکُمْ أَهْلِهَا عَلَى وَتُسَلِّمُوا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا بُیُوتِکُمْ  غَیْرَ  بُیُوتًا خُلُواتَدْ لَا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا». 1

 (.00-01)نور/« عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ لَکُمْ أَ ْکَى هُوَ وافَارْجِعُ ارْجِعُوا لَکُمُ قِیلَ وَإِنْ لَکُمْ یُؤْذَنَ حَتَّى تَدْخُلُوهَا فَلَا أَحَدًا فِیهَا
 (.10)حجرات/« تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ  بَعْضَ  إِنَّ الظَّنِّ  مِنَ َکثِیرًا اجْتَِنبُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا. »0

 (.11)نور/« تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ یَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْآخِرَةِ الدُّنْیَا فِی أَلِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ فِی شَةُالْفَاحِ تَشِیعَ أَنْ یُحِبُّونَ الَّذِینَ إِنَّ». 1
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رعایت این تکالیف کافی نیست و لا م است به صورت وضعی، تدابیری اتخاذ شود تا عملکرد 

های ظاهری همراه نباشد و انگیزه افراد برای این اشخاص، در اثر ارتکاب این اعمال، با موفقیت

بال داشته باشد. ا  این قبیل اقدامات ا  بین برود و در حقیقت، نحوی ا  پیشگیری وضعی را به دن

رو، حفظ نظام اجتماعی و امنیت روانی افراد جامعه اقتضا دارد، چنان چه در اثر این اقدامات، 

کنند، به لحاظ اثباتی، اصولاً،  فاقد ار ش تلقی شود؛ در دلیلی را تحصیل و در محکمه ارائه می

اگر با تفحص محرم باشد »نتیجه به طور مثال شهادت شخص، در قلمرو حریم خصوصی دیگری، 

« شود و شهادتشان مقبول نیستو آن هم ثابت شود، سبب سقوط شهود ا  عدالت می

(Treasure of referendums, question5865, clause c, Quoted from 

Javidzadeh mireie & Peyvandi, 2004: 209چه، در فرایند نقض ( بنابراین، چنان

حصیل شود که در شرایط عادی آن دلایل علیه شخص موضوع بلاوجه حریم خصوصی، دلایلی ت

 6حریم خصوصی قابل استناد باشد؛ در این فرض، اصولاً، غیر قابل استناد خواهد بود.

 های حساس و مرتبط با امور عفافی د( ممنوعیت  نشر داده

اه یا بر در مواردی که جوا  نقض حتی در مرحله دادرسی نیز مجا  باشد یا شخص، به دلخو     

های حسا  را در معرض نقض قرار داده باشد اشاعه آن بر اسا   اثر اقدام خود موضوع داده

نقشی که در امور عفافی، فرهنگی و اخلاق حسنه دارد ممنوع است و صرف دسترسی آشکار یا 

م اخلاقی ها، با جوا  نشر آن ملا مه ندارد و امور عفافی مرتبط با نظاحتی مجا  به این نوع ا  داده

های شود. در حقیقت، ارتباط دادهها محسوب میو فرهنگی، مانع مهمی در نشر این قبیل داده

های  ا بودن نشر دادهمواجه شود و آسیب« مانع»با « نشر»در دستر ، ممکن است در مرحله 

                                                           
 بدون شود،می واقع خلوت در که امری که نیست موردی شامل مسئله این موضوع که شود داده تذکر مهم نکته . این1

. شودمی بسته اثبات مرحله در حدود ا  بسیاری باب نشود پذیرفته اخیر مورد اگر. گردد ستندم و باشد مشهود نقض،

 .شود نمی اخیر مورد شامل و است محدود گفتهپیش نکته به صرفاً  حاضر مسئله بنابراین
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ین کند، ممنوعیت و عدم امکان نشر یا با نشر احسا  و اختلالی که در نظم فرهنگی ایجاد می

 ها را اقتضا دارد. نحو داده

 

 گیرینتیجه

توان با ملاک و مبنا قرار دادن آن قاعده حفظ نظام آن سامانه فقهی جامعی است که می     

الزامات حقوقی مرتبط با ح  حریم خصوصی شهروندان را انتظام بخشید و چارچوب محترم 

های اطلاعاتی و امنیتی مشخص شمردن ح  مزبور را برای آحاد شهروندان و همچنین دستگاه

شود که بسته به مقوله آن دارای شدت و نمود. قاعده فقهی مذکور نظیر یب طیف محسوب می

تر باشد، احکام مربوط نیز ا  باشد، هر قدر نظمی که در صدد حمایت ا  آن هستیم قویضعف می

صالح و مفاسد موجود قوت بیشتری برخوردار است. در واقع شدت و ضعف این احکام نیز تابع م

ها بر دیگری، به دلیل در مقام و اهمیت متعلِّ  احکام بستگی دارد. در این صورت برخی ا  نظم

شود. بنابراین،  مانی که یب مصلحت عمومی شدت اهمیت و مصلحتی که دارد، مقدم می

ی تحدید تر با ح  حریم خصوصی افراد در تزاحم قرار گیرد، حفظ نظام برتر، مبنایی براقوی

شود. مبتنی بر این خوانش، قاعده حفظ نظام در سه ساحت حریم خصوصی افراد محسوب می

شود. نخست، ساحت ملاک و مناط تعیین ضوابط و احکام مرتبط با حریم خصوصی تلقی می

که مبتنی بر مبنای حفظ نظام هر گونه مداخله )اعم ا  اطلاع یا « شناسایی ح  حریم خصوصی»

مور محرمانه و پنهانی افراد که باع  شود سامان  ندگی و حیات مردم مخدوش شود انتشار( در ا

که مبتنی بر قاعده حفظ نظام چنانچه مصلحت « تحدید حریم خصوصی»ممنوع است. دوم، ساحت 

تر با ح  حریم خصوصی افراد در تزاحم قرار گیرد، حفظ نظام برتر، مبنایی برای عمومی قوی
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که « تحدید نسبی حریم خصوصی»شود. سوم، ساحت اد محسوب میتحدید حریم خصوصی افر

 شود.مبتنی بر قاعده حفظ نظام، مبادرت به دخالتی بیش ا  میزان ضرورت جائز محسوب نمی
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