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مبانی و مؤلفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد 
در فضاي مجازي 

مهدی حسینی1 * 
محمدرضا برزویی2
1. دانشجوی كارشناسی ارشد پیوسته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران.

2. استادیار دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران.

چکیده
توسعه  با  امروزه  می گردد.  محسوب  انسانی  حقوق  مهم ترین  از  خصوصی  حریم  بر  حق 
فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید 
واقع شده  است. این پژوهش با روش »سندپژوهی« و »کتابخانه ای توصیفی- اکتشافی« انجام 
شده  است. سؤال اصلی مقاله آن است که »براي حمایت از حریم خصوصي افراد در محیط هاي 
مجازي، از چه اصولی در آموزه های فقهی اسالم مي توان استنباط نمود و بر اساس آن ها به چه 
مؤلفه هاي فقهي، برای حمایت از این حق، می توان دست یافت؟« جهت دست یابي به پاسخ، در 
بخش نخست مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسالمی کنكاش گردیده و در بخش دوم 
نیز به تحلیل مؤلفه های حمایت از این حق در فقه اسالمی با تأکید بر حمایت از آن در فضای 
مجازی پرداخته شده  است. در این مقاله بعد از بررسی های عمیق اکتشافي در فقه امامیه، به 
هفت مؤلفه فقهی جهت بررسی حریم خصوصی در فضای واقعی رسیدیم که از میان آن ها سه 
مؤلفه »ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش«؛  »ممنوعیت اشاعه فحشاء« و »ممنوعیت استراق 
سمع و بصر« قابل تعمیم به فضای مجازی بود و در متن مقاله به  دنبال تحلیل و ترویج این 

مؤلفه ها برآمده ایم.
انسانی،  اباحه، حریم خصوصی، کرامت  قاعده تسلیط، اصل  قواعد فقهی،  واژگان كلیدی: 

فضاي مجازي.

 Email: Hosseini.mhdi@gmail.com* ایمیل نویسنده مسئول: 

ـول: 1396/02/25 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1396/07/26
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مقدمه
به هركدام  انسان هر كدام جایگاه خاصی دارد و تعدی  متفاوت  آزادی های  حقوق و 
به  محدود  بشری،  سرمایه  شد.  خواهد  انسان ها  روحی  و  جسمی  تألمات  بروز  سبب 
حقوق مادی نیست؛ بلکه انسان ها دارای حقوق معنوی )هم چون امنیت جان و شخصیت 
فرد، حق مصونیت از تجاوز نامشروع دیگران نسبت به مکالمات، مکاتبات و مراسالت 
وی( هستند كه اهمیت  بیشتری نسبت به حقوق مادی دارند. حق حریم خصوصی از این 
حقوق است كه فقدان یا تجاوز به آن تنش های فراوانی را در زندگی اجتماعی و شخصی 
افراد پدید می آورد. این حق از اساسی ترین حقوق انسان ها بوده و حمایت از آن در واقع 
حمایت از كرامت انسانی فرد محسوب می شود كه تعرض به آن سبب تزلزل بنیان های 
اجتماعی جامعه می گردد. از این رو بایستی در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی )از 

سوی افراد یا توسط حکومت ها( مورد حمایت قرار بگیرد.
هر چند در كشورهاي غربي تنها از اوایل دهه 1900 تصریحًا »حق حریم خصوصي« 
مورد توجه قرار گرفته است، اما حمایت از این حق از آغاز نزول قرآن در آموزه هاي 
اسالم مورد توجه بوده  است كه در قالب احکام شرعی هم چون حرمت تجسس، استراق 
سمع و... تجلی یافته اند. در آیات قرآن كریم و سنت معصومین )علیهم السالم( مي توان 
اما  یافت؛  مذكور  حق  گوناگون  مصادیق  نقض  از  پرهیز  در  را  بسیاری  سفارش های 
كشورهاي غربي چند قرن بیش تر نیست كه این حق را مورد شناسایی قرار داده اند و تا 

پیش از آن نسبت به این مفهوم رفتار تقابل گرایانه داشته اند. 
این حق در حوزه های گوناگونی می تواند مصداق و ظهور داشته باشد كه یکی از آن ها 
این فضا  قابلیت های گوناگونی كه در  به  با توجه  آن در فضای مجازی می باشد.  بروز 
وجود دارد، بررسی وجوه مختلف حق مذكور برای حمایت از آن الزم جلوه می كند. با 
این حال در ضوابط حاكم بر حمایت از حریم خصوصی، حمایت از آن در فضاي مجازي 

محدود بوده و به آن توجه الزم مبذول نگشته  است.
با استفاده از  مقاله حاضر با روش »سندپژوهی« و »كتابخانه ای توصیفی- اكتشافی« و 
منابع و اسناد مکتوب انجام گرفته  است. این مقاله ضمن مداقه در مبانی اسالمی در باب 
حمایت از حریم خصوصي، به موضع اسالم در این خصوص پرداخته تا بدین وسیله 

مبانی مشروعیت تقنین درحوزه حمایت از این حق در فضای مجازی تبیین گردد.
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1. بیان مسأله
در چند سال اخیر، پیشرفت فناوری به  دست  آوردن و نگهداری داده های خاص انبوه 
در مورد افراد را امکان پذیر ساخته  است. امروزه در ادبیات حمایت از حریم خصوصی، 
بیشترین تمركز بر كنترل اطالعات و داده ها است كه در میان ابزارهای مختلف جمع آوری 
داده ها، مخصوصًا بایستی به فضای مجازی توجه نمود. این امر یک مشکل و تهدید جدی 
است كه از یک سو این اطالعات می تواند علیه اشخاص به  كار گرفته شود و از سوی 
دیگر ممکن است مشکالت جدی برای زندگی اجتماعی پدید بیاورد. با توجه به این كه 
در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی از حمایت های قانونی حریم خصوصی 
سبقت گرفته اند، الزم است كه در سطح روابط پیشرفته تکنولوژیک كه مصداق بارز آن 
فضای مجازی است، در سطح تقنینی كالن، حمایت های كافی و كارآمد از حق مذكور 
بازشناسی  از آن جا كه قوانین در كشور ما مبتنی بر فقه اسالمی می باشند  به عمل آید. 
مؤلفه های فقهی در این زمینه الزم خواهد بود و ما را جهت تبیین اصول و مؤلفه های 
كارآمد برای تقنین در این زمینه راهبری خواهد كرد. از سویی در متون فقهی اسالم اصول 
متعددی وجود دارد كه برای حمایت از حق مذكور در فضای واقعی می توانند مورد اتکا 
و توّجه قرار بگیرند، اما از سوی دیگر ممکن است اشکالی مطرح گردد كه این اصول 
و مبانی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای واقعی بوده و امکان استفاده 
و بسط آن ها برای حمایت از حق مذكور در فضای مجازی وجود ندارد. در این مقاله 
تالش شده  است تا با ترویج مبانی و اصول فقهی طرح شده، به امکان سنجی استفاده از 
آن ها برای حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی پرداخته و بدین وسیله به تعمیم 
آن ها برای تبیین مؤلفه های حاصل شده در جهت حمایت از آن حق در فضای مجازی 
اقدام ورزیم. لذا حائز اهمیت است كه اصول مذكور را مشخصًا كشف نماییم. با شناسایی 
مؤلفه های مذكور قادر خواهیم بود تا دایره حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را 
مشخص نموده و محدوده حمایت های قانونی خود را، كه بر فقه اسالمی مبتنی است، 

براساس حدود مذكور تبیین كنیم.
سؤال اصلي مقاله حاضر كه در پي پاسخ به آن خواهیم بود، این است كه »در آموزه هاي 
فقهي اسالم، از چه اصول و مؤلفه هاي فقهی براي حمایت از حریم خصوصي افراد در 

محیط هاي مجازي مي توان بهره برد؟«
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2. مفهوم شناسي مصطلحات

2-1. فضاي سايبر )مجازي(
فضاي سایبر را نمي توان مترادف اینترنت دانست، بلکه فضاي سایبر اعم است و اینترنت 
یکي از زیرمجموعه هاي آن محسوب مي شود. اما در این مقاله، منظور ما معناي »اخص« 
فضاي سایبر )مجازي( كه هم اكنون در شبکه جهاني اینترنت تجلي یافته است، مي باشد 

و سایت هاي اینترنتي و شبکه هاي اجتماعي تعاملي در فضاي اینترنت را شامل می شود.
2-2. حريم خصوصي

»حریم خصوصي« از عبارات نوی است كه در سده های اخیر ایجاد شده  است. در كتاب 
و سنت اسالمی نیز نمی توان صراحتًا نشانی از این عبارت یافت و روش اسالم در این 
و  واحد  تعریفی  جهانی  در حوزه  نیز  اكنون  است.  تحویل گرایانه1  به صورت  خصوص 

مشخص از این عبارت وجود ندارد.
ساموئل وارن و لوئیس براندیس حقوق دانان آمریکایي در سال 1890 نخستین بار در 
مقاله اي حریم خصوصي و مخصوصًا »حق بر خلوت« را مطرح كردند )نوبهار، 1386: 
186(. پس از وی همه تعابیر موجود در تعاریف خود از حریم خصوصی به عنوان »حق« 
یاد كرده و آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در تعریفی منسجم از حریم خصوصی می توان 
چنین گفت: »محدوده ای از اطالعات افراد جامعه است كه از نگاه عرف و یا با اعالم فرد، 
انتظار می رود كه از هرگونه دسترسی و تعرض دیگران مصون بماند و هرگونه دخالت 

اشخاص و دولت ها در آن محدوده از زندگی افراد ممنوع و غیرمشروع است.«
2-3. حريم خصوصي در فضاي مجازي

محور اصلي و امروزین حمایت از حریم خصوصي در فضاي مجازي تعاریف مبتني بر 
اطالعات و كنترل شخص بر توزیع اطالعات و داده های خود مي باشد. افراد اجتماع هر 
یک اطالعاتی دارند كه با میل به مخفی نگه داشتن آن ها، نمی خواهند كه سایرین نسبت به 
آن علم و اگاهی پیدا كنند. این دسته از اطالعات، آن گاه كه به حیطه خصوصی فرد مربوط 
باشد، حریم خصوصی وی به شمار می آید و آن گاه كه به نحوی در فضای مجازی نشر پیدا 

می كند، صحبت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به میان می آید.
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3. سابقه تحقیق
كتب و مقاالت مرتبط در این حوزه بیشتر به حق بر حریم خصوصی، به  طور كلی، در 
فقه اسالمی و حقوق موضوعه ایران و مسأله ممنوعیت نقض آن پرداخته اند. آن جا هم 
كه حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح شده، حمایت های قانونی 
مطرح بوده و یا آن كه در بازشناسی اصول فقهی حمایت از حریم خصوصی در فضای 
مجازی به ذكر برخی عناصر و مؤلفه ها به طور كلی اكتفا شده  است. از مهم ترین این منابع 
كه در تدوین مقاله پیش رو نیز از آن ها بهره جسته ایم مي توان به كتاب »حریم خصوصي 
در فقه و حقوق ایران« و مقاالت »حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسالم، تطبیقی 
و ایران«، »صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسالمی« و 
»حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی« اشاره كرد. پژوهش پیش  رو در جهت گامی متفاوت 
بر آن است كه ابتدا مبانی و اصول فقهی حمایت از حق بر حریم خصوصی را بازشناخته و 
سپس به ریزمؤلفه های فقهی قابل تعمیم به حمایت از این حق در فضای مجازي بپردازد.

4. حمايت از حريم خصوصی در فقه اسالمی

4-1. پیشینه حريم خصوصي در اسالم 
از پژوهش در منابع شرع اسالم برمی آید كه حمایت از حریم خصوصي اعتقادات، محل 
زندگی، اموال، مراسالت و ارتباطات افراد از همان ابتدای ظهور اسالم وجود داشته و 
14 قرن است كه در قالب های متفاوت از سوی اسالم تشریع گشته  است. در حالی كه 
حمایت جدی از این حق در جهان غرب، حتی در زبان تحویل گرایان سنت جهان غرب، 
آنان مطرح  از این حق درمیان  از آن سخنی  نهایتًا 4 قرن است كه مطرح شده و پیش 

نبوده است.
در آیات قرآن و سنت ائمه علیهم السالم هیچ گاه اصطالح »حریم خصوصی« مشخصًا 
به كار نرفته  است؛ همان طور كه در سایر آیین ها مثل یهود و مسیحیت نیز از این عبارت 
به تصریح یاد نشده  است. ماهیت و محتوای حریم خصوصی در شریعت اسالم، تحت 
تعابیری از حقوق و آزادی های دیگر مثل حق مالکیت، حق در پناه اصل برائت بودن، حق 
مصونیت از تجسس و تفتیش، حق مصونیت حقوق وابسته به شخصیت افراد، ممنوعیت 
اعتقاد، حرمت غیبت، ممنوعیت استراق سمع،  انتخاب دین و  آشکارسازی اسرار، حق 

ممنوعیت اشاعه فحشا و... مورد حمایت قرار گرفته است.
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برای نمونه، آیات 27 و 28 سوره نور رعایت حرمت مسکن افراد را واجب شمرده و 
برای ورود به منازل افراد، اذن آن ها را برای دیگران الزم شمرده  است. این آیات خانه و 
»بیت« را به عنوان مصادیق بارز از حریم خصوصی افراد مدنظر داشته است)ساریخانی و 

موسوی، 1390: 8(.
مجازات  دارای  و  بوده  گناه  انسان ها  حریم خصوصی  به  تعدی  نیز  اخالقی  لحاظ  از 
اخروی در نظام اخالقی اسالم می باشد. امام خمیني )ره( در بند شـشم فرمان هشت ماده اي 
اسـت«)مهریزی،  بـزرگ  بسـیار  كبـائر  از  گناهان  و  فحشا  اشاعه  »مانند  كه  فرموده اند 

.)70-45 :1378
در نگاه فقهی كه احکام اسالم مشمول پنج نوع حکم حرمـت، وجـوب، نـدب، كراهت 
فقه  بوده و در اصطالح  افراد »حرام«  به حریم خصوصي  قرار می گیرد، تعدی  اباحه  و 
فرمان مذكور  )ره( در  امام خمیني  منظر حقوقی، جرم محسوب می گردد.  از  و  جزایی 
مي فرمایند: »مرتکبان هـر یک از امور فوق مجرم و مسـتحق تعزیـر شـرعي و بعضـي از 

آنـان مسـتوجب حـد شـرعي هستند«.
نکته مهم آن است كه آیات و روایات اسالمی مربوط به حریم خصوصی حمایت خود 
به  از موضع وضعی و حق محور.  نه  تشریع كرده اند؛  تکلیف گرایانه  از موضع  بیشتر  را 
تکلیفی  احکام  در  را  ناقضین حریم خصوصی  مسئولیت  كه  است  همین علت شایسته 
 ،1374 می آید)انصاری،  به شمار  وضعی  احکام  زمره  در  درحالی كه  نماییم؛  جست وجو 
وجهه  اسالمی  روایات  و  آیات  كه  نیست  ایراد  محل  مسأله  این  كه  البته  و   )214 ج2: 
اخالق گرایانه و مذهبی دارند و نه جنبه حقوقی؛ تا برای تحمیل مسئولیت نقض كنندگان 

حق مذكور بتوان به آن استناد نمود.
در نوشتار حاضر ابتدا به مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسالمی پرداخته و 
سپس رایج ترین اصطالحات و مؤلفه هایی را كه در آیات و روایات اسالمی درباره حریم 

خصوصی به كار رفته اند بررسی خواهیم كرد.
4-2. مباني حمايت از حريم خصوصي در اسالم

با توجه به آیات و روایات، چنین به نظر می رسد كه مبتنی بر نظام اخالقی و فقه اسالمی، 
حریم خصوصی در اسالم بر پنج اصل اساسی استوار است:

الف. قاعده تسلیط
ب . قاعده صحت و اصل اباحه 

ج . اصل احترام به حریم و حرمت مؤمن
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د . اصل توجه به كرامت انساني 
هـ. لزوم عمومیت اذن در روابط اجتماعي

در این حوزه تأكیدات فراوان قرآن نسبت به این كه هر كس محدوده خویش را بشناسد 
و بدون اذن به حریم  دیگران وارد نشود بسیار حائز اهمیت است.

4-2-1. قاعده  تسلیط
از قواعد مسلم فقهی محسوب می گردد. فقها به آن  یا »قاعده تسلیط«  »قاعده تسلط« 
قاعده سلطنت نیز می گویند. اصطالح تسلیط را گماشتن و چیره دست كردن معنا كرده اند. 
در اصطالح فقهي آن را »تسلط و اختیار مالک براي هرگونه تصرف در اموال خویش« 
گفته اند. این قاعده بدان معنا است كه هر كس بر مال خود تسلط كامل دارد و می تواند 
از تصرف  را  او  منع  بدهد و كسی مجوز  انجام  مادی  در آن هرنوع تصرف حقوقی و 
در مالش بدون مجوز شرعی ندارد. اثبات این سیره توسط آیات، روایات و سیره عقال 

بوده است)انصاری، 1374: 320(.
این قاعده دارای دو جنبه اثباتی و سلبی می باشد كه وجهه سلبی آن حمایت از حق بر 
حریم خصوصی را مدنظر دارد. از این منظر، این قاعده به این معنا است كه تصرفات 
او  تصرفات  به  نسبت  آنان  مزاحمت  یا  او  اذن  بدون  مالک  اموال  به  نسبت  سایرین 
مسئولیت  مزاحم  مزاحمت شود،  فردی سبب  مالکانه  تسلط   اگر  و  می باشد  غیرمشروع 

جبران آن را خواهد داشت.
این كه مالک حق داشته باشد بتواند هرگونه می خواهد در اموال خویش تصرف بکند 
حق تصرف نام دارد و به  واسطه این حق مي تواند از تعدی دیگران نسبت به حوزه اموال 
خویش ممانعت به عمل آورد. حق استفاده را حق بهره برداري مالکانه از اموال گفته اند 
از بهره برداری از  كه به موجب آن سایرین حق ملزم ساختن وی را برای نوعی خاص 
مال خویش ندارند. حق هرنوع اقدام نسبت به اموال فرد نیز، حق انجام هرگونه عقدی 
نسبت به مال برای انتقال آن، مثل: فروش، اجاره، صلح، وصیت و غیره می باشد )ژوزف2، 
قاعده   از  است.  منطبق  نیز  حریم  مورد  با  كند،  اموال صدق  درباره  هرچه   .)1 2010م: 
»الحریم له حکم ما هو حریم له«، كه در كتب قواعد فقهیه وجود دارد، مستنبط است: 

همان طور كه تصرف در اموال مجاز نیست، در حریم هم همین طور است.3 
البته قاعده تسلیط استثنائاتي نیز دارد، مثل آن كه: گاهی كه مصلحت باالتری وجود داشته 
این قاعده وجود خواهد داشت)فروغی، برجی و مصلحی،  باشد، جواز عمل برخالف 

.)26 :1393
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4-2-2. قاعده صحت و اصل اباحه 
اصل صحت كه فقیهان آن را »اصاله الصحه« گفته اند، از قاعده های حائز اهمیت فقهی 
است و به صورت های مختلفی كاربرد پیدا می كند)احمدلو، 1392: 159(. آن چه كه سبب 
قوت استناد به قاعده مذكور را فراهم می آورد، بنای عقالی جمیع ادیان و ملل است كه 
شارع نیز با امضای خود به آن اعتبار بخشیده است و اسقاط این اصل از اعتبار سبب 

اختالل نظام جامعه در استنباط خواهد شد)انصاري، 1374: 416(.
در توضیح اصل صحت بایستی گفت كه ذیل جواز تکلیفی، اصوالً اعمال افراد صحیح، 
نیامده  باشد،  پدید  اعمال  آن  نبودن  صحیح  برای  علتی  تا  و  می باشد  حالل  و  مشروع 
عدم  و  سویی  از  مشروع بودن  و  احتمال صحت  بین  امر  دوران  حالت  در  نباید  كسی 
ناصحیح  و  غیرمشروع  را  اشخاص  اعمال  دیگر،  سوی  از  مشروع بودن  عدم  و  صحت 
بداند)محقق داماد، 1388: 195(. اصل مذكور بر مصلحت مسلمانان بنا شده  است؛ به این 
دلیل كه اگر اصل را در حیات آدمی بر فساد بگذاریم و در همه افعال و اعمال اشخاص 

تفحص نماییم، انسجام نظام مدنیت از هم  گسیخته خواهد شد. 
نکته قابل ذكر این است كه در حقوق اسالم اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفي به اصل 
اباحه نزدیک مي گردد. معناي اصل اباحه آن است كه انسان نسبت به اشیاء موجود در 
خارج هرگونه دخل و تصرفي را مي تواند داشته باشد؛ مگر در مواردي كه دلیلي بر منع، 
وارد گردد. از طرفي این اصل با مباح اعالم كردن افعال مردم در زماني كه منعي بر عدم 
آن نباشد، همانند اصل صحت مانع از شک و تردید و كنکاش در رفتار انسان ها و در 
نتیجه نقض حریم خصوصي آنان توسط مقامات تعقیب مي گردد و از طرف دیگر با توجه 
به این كه تصرف در حریم خصوصي اشخاص توسط آیات قرآن و روایاتي متعدد ممنوع 
اباحه نیز ممنوع خواهد  اعالم گشته  است، تصرف در این حریم انساني، بر طبق اصل 

بود)فروغی، برجی و مصلحی، 1393: 27(.
4-2-3. اصل احترام به حريم مؤمن 

در دیدگاه اسالمي، حرمت مؤمن در نزد خداوند هم سنگ حرمت پیامبر، خاندان پیامبر، 
قرآن و كعبه اهمیت دارد4 )كلینی، 1407ه.ق: 108(. در فقه اسالمي قاعده اي تحت عنوان 
كه   ،)465 1427ق:  خلخالي،  دارد)موسوي  وجود  المسلم  و  ماله  و  عرضه«  »حرمه  دم  
بیانگر اصل احترام به جان، مال و آبروي افراد است. مال و دارایي مسلمان هم چون جان 
و خون وي محترم است5 )طوسی، 1387: 59(. آبروي افراد داراي حرمت و مصونیت 
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فوق العاده اي است و انسان نمي تواند به وسیله غیبت، تهمت، افشاگري و هرگونه رفتار 
دیگري، به آبرو و حیثیت دیگري آسیبي وارد نماید، چنان كه طبق فرمایش امام صادق 
بشکند،  را  مؤمني  »هر كس حیثیت  ایمان  درباره درجات  روایتي  ذیل  در  )علیه السالم( 
بر او واجب است كه آن را جبران نماید«6 )حر عاملی، 1409ه: 162(. به گفته امام رضا 
)علیه السالم( مؤمن از كعبه عزیزتر و محترم تر و حتي حرمتش از آن باالتر است7 )محدث 
نوري، 1408ه: 343(. اهمیت احترام به مسلمان در خطبه 167 نهج البالغه از حرمت كعبه 
هم فراتر رفته و آن را بر هر حرمتي برتري بخشیده است8 )سیدرضی، 1379: 242(. از 
سویی نیز آبرو و حیثیت اشخاص در اسالم از مصونیت و حرمت ویژه ای برخوردار است 
كه می تواند حق الناس محسوب شده و ذیل آن قرار گیرد. این حق الناس حرمت حریم 
افراد را از اختصاص به مؤمنین خارج كرده و آن را مختص به جمیع اشخاص و افراد 
می كند. این گونه است كه آبروی عموم مردم در اسالم حرمت پیدا كرده و مانعی را برای 

تعدی و تجاوز به آبرو وحیثیت عموم مردم ایجاد كرده است.
بنابراین اصل و با تعمیم آن، احترام به حریم اشخاص اولین زیربناي حریم خصوصي 
در اسالم به  حساب مي آید و با توجه به وسعت معنایي و مصادیق این اصل، اصل حرمت 
مؤمن هم شامل حراست از حریم خصوصي فرد در زندگي حقیقي مي گردد و هم زندگي 
و اطالعات مجازي فرد را در بر مي گیرد)سیدسعادتی، 1392: 163(. لذا هرگونه اتّفاقی 
كه موجب آسیب رساندن به آبروی افراد گردد مذموم و ممنوع است؛ چه این آسیب در 

محیط واقعی رخ داده و چه در فضاي مجازي انجام گیرد. 
4-2-4. اصل پاسداشت كرامت انساني 

با توجه به ظرافتي كه در آفرینش انسان به كار رفته، هیچ مخلوقي با وي برابري نمي كند. 
خداوند متعال در آیه 70 سوره اسراء مي فرماید: »و لقد  كرمنا  بني  آدم  و  حملنا هم  في  البر  و 
 البحر  و  رزقناهم  من  الّطیبات  و  فّضنا هم  علي  كثیٍر  مّمن خلقنا  تفضیال«؛ »و ما فرزندان آدم 
را بسیار گرامی داشتیم ]كرامت دادیم[... و بر بسیاری از مخلوقات خود برتري شان دادیم، 
آن هم چه برتری ؟!«. در تفسیر این آیه گفته اند كه حال نوع بشر را بیان نموده و آن را 
صرف نظر از برخی كرامت هاي خاص شمرده اند. آیه مذكور شامل فاسقین و مشركین نیز 
می شود؛ زیرا كه اگر آن ها مشمول آیه نبودند و مراد افراد مطیع بودند، عتاب و امتنان معنا 
پیدا نمی كرد)طباطبایی، 1371: 155(. آیه 4 سوره تین بیان مي دارد: »لقد  خلقنا  االنسان  في 
 احسن  تقویم«؛ »حقیقتًا ما انسان را در بهترین بنیان آفریدیم.« هم چنین در آیه 20 سوره 
لقمان بر این مسأله تأكید شده: »الم  تروا  ان  اهلل  سخر  لکم  ما  في  السموات  و  ما  في  االرض  
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و  اسبَغ  علیکم  نَعَمُه  ظاهر  و  باطنه«؛ یعنی كه آنچه در آسمان و زمین است، براي انسان 
مسخر گشته و یا این كه براي او خلق شده است. 

انساني و حقوق بشر بسیار  به كرامت  حضرت رسول )صلي اهلل علیه وآله و سلم( نسبت 
حریص بوده)حسیني شیرازي، 1419ه: 191( و همواره آن را مدنظر داشته است. امیرمؤمنان 
انسان را مورد اشاره قرار  نیز در خطبه یک نهج البالغه كرامت ذاتي  علي )علیه السالم( 
به نشانه  انساني،  كرامت  برابر  در  و  تا...  خواست  فرشتگان  از  خداوند  »...پس  مي دهد: 

خضوع و خشوع، سجده آورند...«)سیدرضي، 1379: 242(9. 
كرامت انساني به عنوان بنیادي ترین عنصر براي ظهور و بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي 
یک فرد تلقي مي شود، بدین معنا كه انسان عالوه بر كسب كرامت اكتسابي، كرامت ذاتي 
خود را نباید به  واسطه اعمال ناشایست خدشه دار كند و هم چنین نباید اجازه دهد كه 

دیگران این كرامت را مورد تعرض قرار دهند.
مقتضاي كرامت انسان آن است كه حوزه هاي حریم شخصي وي محترم شمرده شود و 
خدشه وارد شدن به هریک از حوزه هاي حریم خصوصي فرد ارتباطي، مکاني، اطالعاتي 
و جسماني منافي اصل كرامت انساني وي خواهد بود. بر همین مبناست كه اسالم مقررات 
وضع  اشخاص  حریم خصوصي  قلمروي  به  تعّرض  و  تجاوز  براي  را  سخت گیرانه اي 

نموده و آن را به عنوان یک راهبرد اساسي در حقوق كیفري خود منظور داشته است.
بند ششم از فرمان هشت ماده اي امام خمیني به عنوان یک حکم حکومتي بیان مي دارد: 
»هیچ كس حق ندارد... نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غیرانساني اسالمي مرتکب 
شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگري به  نام كشف جرم یا كشف مركز گناه گوش 
كند، یا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم 
باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراري كه از غیر به او رسیده ولو براي یک نفر 
فاش كند. تمام این ها جرم ]و[ گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان 
از كبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعي 

هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد.«)موسوي الخمیني، 1378: 139(.
از آن جا كه دو مفهوم حریم خصوصی و كرامت انسانی با هم درآمیختگی دارند، در 
نظام حقوقی اسالم اشخاص نمی توانند با رضایت خود از دیگران سلب مسئولیت كرده و 
بدین وسیله محدودیت هاي حریم خصوصي اشخاص را رفع نمایند؛ گرچه این امر گاهی 
سبب محدودشدن حیطه حریم خصوصي افراد می شود. لذا از همین منظر است كه اقرار 
به معاصی فردی دربرابر سایرین به گونه ای اشاعه فحشا شمرده شده و حرام می باشد. در 
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نظام حقوقي اسالم حمایت از حریم خصوصي و حرام  بودن تجاوز به آن در قالب یک 
حکم آمده  است، نه حق و چنانچه می دانیم حکم را بر خالف حق نمی توان اسقاط نمود. 
در نظام اصطالحات حقوقی، كرامت انساني و ذیل آن حق بر حریم خصوصي از قواعد 
عمومی و آمره بوده و امکان توافق برخالف آن مثل قواعد تکمیلی و شخصی وجود ندارد 

و هم چنین نمی توان نسبت به نقض آن رضایت داد.)سیدسعادتی 1392: 166(.
4-2-5. اصل عمومیت اذن

این اصل برگرفته از آیات 27 تا 30 سوره مباركه نور است. در صورتي كه فرد در هر 
موقعیتي كه براي دیگران سرنوشت ساز است، قصد ورود داشته باشد، به تعبیر قرآن كریم 
أَیَُّها  الَّذیَن  آَمنُوا  »یا   مي فرماید:  این سوره  در  بگیرد. خداوند  دخول  اذن  كه  است  بهتر 
لََعلَُّکْم  َو  تَُسلُِّموا  َعلي   أَْهلِها  ذلُِکْم  َخیٌْر  لَُکْم  تَْدُخُلوا  بُیُوتًا  َغیَْر  بُیُوتُِکْم  َحتَّي  تَْستَْأنُِسوا    ال  
اْرِجُعوا  یُْؤَذن  لَُکْم  َو  إِْن  قیَل  لَُکمُ   َحتَّي    تََذكُروَن؛  َفإِْن  لَْم  تَِجُدوا  فیها  أََحداً  َفال  تَْدُخُلوه  
 َفاْرِجُعوا  ُهَو أَْزكي   لَُکْم  َو  اهللَّ ُ بِما  تَْعَمُلوَن  َعلیٌم« ؛ »ای كسانی كه ایمان آوردید، به خانه هایی 
كه خانه های شما نیست وارد مشوید تا اجازه بگیرید... و اگر كسي را در آن نیافتید، وارد 
نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: »بازگردید!« بازگردید؛ این براي شما 

پاكیزه تر است...«.
تلقي  حریم خصوصي  به عنوان  قرآن  آیات  در  نیز  شخصي  خلوتگاه  منزل،  بر  عالوه 
گردیده و براي ورود به آن كسب اجازه الزم دانسته شده  است. براساس آیه 59 سوره نور 
كه می فرماید: »...َو  إِذا  بََلَغ  األْ َْطفاُل  مِنُْکُم  الُْحُلمَ  َفْلیَس تَْأذِنُوا  َكَما  اْستَْأَذَن  الَّذیَن  مِْن  َقبْلِهِْم 
 َكذلِک...«؛ »...هنگامي كه اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان گونه كه 

اشخاصي كه پیش از آنان بودند اجازه مي گرفتند...«.
از  فرمودند  ایراد  سمره بن جندب  داستان  در  )ص(  اسالم  پیامبر  كه  حکمی  به  عالوه 
بارزترین نمونه ها در تاریخ اسالم است كه داللت آن بر عدم مشروعیت ورود بدون اذن به 
خانه های سایرین و ممنوعیت آن می باشد. سمره بن جندب نخلی در منزل فردی از انصار 
داشت كه جهت رسیدگی به آن بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل وی می شد. آن فرد 
انصاری پس از اعتراض هایی كه بر عمل سمره اثربخش نبود، نزد پیامبر اسالم شکایت 
كرد. پیامبر)ص( بارها و با روش های مختلف از سمره درخواست كرد كه بدون اجازه 
وارد خانه انصاری نشود، اما او نپذیرفت. نهایتًا پیامبر اكرم)ص( جهت مانع شدن برای 
ورود بدون اذن به خانه انصاری چنین فرمودند كه: »ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«.10 لذا 
به فرد انصاری فرمودند: »برو و درخت را از جا درآور و دربرابر او )سمره( بیفکن«)حر 
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عاملی، 1372، ج17: 319(.
باید توجه داشت اذن دخول تنها مربوط به حریم خصوصي در خانه نیست و در هر 
صورتي كه فرد شرایط و موقعیتي را براي خود به وجود آورده  باشد و دور نگه داشتن 
اهمیت داشته  براي آن فرد  از دید عمومي و فضاي غیرشخصي  آن شرایط و موقعیت 
باشد، حریم خصوصي محسوب  شده و گرفتن اذن الزم است. اذن دخول با ابزاري فراهم 
براي  باشد كه  ارتباط  در  ابزاري  با  از دیگران مي باید  اجازه گرفتن  مي شود. در حقیقت 
فردي كه حریم خصوصي را براي خود لحاظ كرده است مناسبت داشته باشد. در نهایت 
این كه رابطه بین حریم خصوصي و گرفتن اذن رابطه اي الزم و ملزوم است و در صورتي 
كه فرد بدون اجازه دیگران به زندگي خصوصي و حریم هاي آن ها تجاوز كند ناهنجاري 

شمرده شده و مستحق نکوهش و مجازات خواهد بود.
در پایان این مبحث ذكر این نکته الزم است كه حرمت حریم خصوصي بر اساس اصول 
ارتباط  به  با توجه  سه گانه فوق در فضاي سایبر هم چون فضاي واقعي ضروري است. 
وثیق میان این دو محیط، هتک آبرو در هر یک از محیط هاي حقیقي یا سایبر بر حیثیت 
فرد در محیط دیگر هم تأثیر مي گذارد؛ به نحوي كه اگر در محیط سایبر شایعه اي علیه 
فردي ایجاد شود، زندگي حقیقي وي را تحت الشعاع قرار مي دهد)سیدسعادتی، 1392: 
168(. شخصیت افراد و كرامت انسان ها در فضاي مجازي نیز اهمیت داشته و نقض و 

آسیب رساندن به آن ها ممنوع است. 

5. مؤلفه های محَول حمايت از حريم خصوصی در فضاي واقعي
از اصطالحاتی كه در آیات و روایات اسالمی درباره حریم خصوصی به كار رفته اند، 

رایج ترین آن ها به شرح زیر قابل بیان می باشند:
1. ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش

2. ممنوعیت استراق سمع و بصر
3. ممنوعیت اشاعه فحشا

4. ممنوعیت سوء ظن:
امور  در  تفتیش  و  تجسس  اصلي  ریشه  و  منشأ  عنوان  به  سنت  و  قرآن  در  سوء ظن 
خصوصي دیگران معرفي شده و لذا پرهیز از آن به طور مؤكد مورد توصیه واقع شده 
به فقره اول آیه 12 سوره مباركه حجرات اشاره كرد كه  ارتباط مي توان  این  است. در 

مؤمنان را به اجتناب از ظن فرا مي خواند.
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5. ممنوعیت سب و هجو و قذف:
شیخ انصاری می گوید با توجه به ادله ی اربعه سّب مؤمنین حرام است)انصاری، 1374: 
94(. در روایتی از حضرت صادق )ع( نقل شده  است: »سباب المؤمن كالمشرف علی 
الهلکه«)حر عاملی، 1372: 298(، سّب مؤمن انسان را در آستانه ی تباهی و هالكت قرار 

می دهد.
6. ممنوعیت نمیمه و غیبت:

ثانی  شهید  می باشد.  افراد  اطالعات  خصوصی  حریم  نقض  به نوعی  نمیمه،  و  غیبت 
را  آن  آشکارساختن  آن،  دارنده ی  كه  تعریف كرده است  افشای سری  را  نمیمه  حقیقت 
برای سایرین مجاز نمی داند)شهید ثانی، 1374: 206(. غیبت هم شدیدترین نوع نمیمه 

محسوب می شود)شهید ثانی، 1374: 304(.
7. ممنوعیت خیانت در امانت:

خداوند در آیه 58 سوره مباركه نساء مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: »اّن 
اهلل یأمركم ان تؤّدوا االمانات إلی أهلها«؛ خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از 
ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. رعایت امانت هم چنین در روایات متعددی 

مورد تأكید و سفارش معصومین )ع( قرار گرفته است)انصاری، 1383: 13(.

6. مؤلفه های فقهي قابل تعمیم به فضاي مجازي
از میان مؤلفه هاي هفت گانه اي كه جهت حمایت از حریم خصوصي در متون فقهي اشاره 
از حریم خصوصی  با حمایت  ارتباط  به  نحوی می توانند در  شده  است، گرچه همگی 
در فضای مجازی قرار بگیرند اما به سه مؤلفه جهت استفاده در فضاي سایبر )مجازي( 
مي توانیم بیشتر استناد كرده و آن ها را بیشتر تعمیم دهیم كه این مؤلفه ها شامل؛ »ممنوعیت 
و  سمع  استراق  »ممنوعیت  و  فحشاء«  اشاعه  »ممنوعیت  تفتیش«؛   و  تحسس  تجسس، 
بصر« مي باشد. لذا در ادامه مقاله،  به تناسب موضوع به تشریح و تفصیل سه مؤلفه مذكور 

می پردازیم:
6-1. ممنوعیت تفتیش، تحسس و تجسس

از دو لفظ تجسس و تحسس تعریف های مختلفی انجام شده  است. عرف تحسس را 
احوال پرسی معنا می كند و اعم از پرسیدن از كارهای خیر یا شر افراد می باشد. اما اگر 
پرسیدن احوال درخصوص امور مخفی افراد یا از كارهای شر آنان و یا از امور آشکار یا 
خیر آنان ولی برای اهداف سوء صورت بگیرد مصداق تجسس ظهور پیدا می كند. در هر 
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حال در فارسي تجسس را »خبر جستن« معنا كرده اند و اهل لغت درخصوص ماهیت آن 
چنین گفته اند كه: به جست وجو در امور مخفیانه و غیرظاهر افراد جهت كشف معایب 
و تاریکی های زندگي آن ها تجسس می گویند. نویسنده مجمع البحرین آن را تفحص از 
بطن اعمال و جست وجوي خبر دانسته كه غالبًا درخصوص شر انجام می شود)دهخدا، 
1361، ذیل واژه(. تجسس و تالش افراد برای پیداكردن عیب های دیگران سبب دخالت 

در كارهای آنان را پدید آورده و می تواند منجر به نقض حریم خصوصی افراد گردد.
ّن انَّ بَعَض  آیه 12 سوره حجرات می فرماید كه: »یا ایها الذیَن آَمنُوا اجتَنبُوا كثیراً مَن الظَّ
ُسوا«؛ در این آیه، خداوند انسان ها را از كنجکاوی و كشف اسرار و  ن إثٌم و التََجسَّ الظَّ
سوا« ذكر نشده است،  عیوب مؤمنان نهي فرموده و چون در آیه متعلَّق عبارت »و التجسَّ
ظاهراً امکان استنباط اطالق از آن وجود دارد و به  طور مطلق می توان تجسس در امور 
دیگران را حرام دانست، مگر با علت ویژه ای استثنا بوده و یا به طور خاص از موضوع 

تجسس بیرون باشد.
اهل سنت  و  احادیث شیعه  در  مؤمن،  امور شخصی و مخفیانه  در  تفتیش و تجسس 
نیز مورد مذمت قرار گرفته است. در كتاب های صحیح بخاری و مسلم از ابوهریره نقل 
پنهان مردم  پیامبر اسالم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: »در كارهای آشکار و  شده كه 
كنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید...«11 )منتظری نجف آبادی، 
1409ه: 541-540(؛ هم چنین ذكر شده: »از تفحص درباره اسرار پنهاني مؤمنان بپرهیزید، 
زیرا هر فردی كه در عیوب دیگران تفحص كند، خداوند در عیوب وی تفحص خواهد 
نمود و هر فردی كه خداوند در عیب های او تفحص نماید، رسوا و بي آبرو خواهد شد، 
گرچه لغزش او در گوشه خانه اش بوده باشد.«12 )برقی، 1371: 104(. امام صادق )ع( نیز 

فرموده اند: »ال تفتش عن أدیانهم فتبقی بال صدیق«)ری شهری، 1375: 392(.
در كنار هم قراردادن اطالعات و داده های شخصی بارگذاری شده در فضای مجازي و 
نیاز به واكاوي آن ها زمینه تجسس در امور شخصي افراد را فراهم مي سازد كه انجام این 
عمل موجب نقض حریم خصوصي است. موضوع حکم ممنوعیت تفتیش، تحسس و 
تجسس، ماهیت اطالعات و داده های شخصی افراد می باشد كه به موجب این ممنوعیت 
از  را  این طریق سایرین  از  تا  بوده  است  آن ها  برای حفظ  ایجاد حریمی  پی  در  شارع 
واكاوی و وارسی اطالعات شخصی سایرین باز دارد. به عبارتی آن چه كه مركز توجه 
شارع برای حمایت قرار داشته و قصد دارد كه آن را از دسترس سایرین خارج نگه دارد، 
اصل داده های افراد است كه بایستی برای آن ها حیطه خصوصی قائل شد. حال با اذعان 
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به متعلق حکم مذكور و اظهار به آن امر كه اهمیت این حکم در توجه به اصل اطالعات 
شخصی می باشد، می توان دریافت كه حکم ممنوعیت مذكور اختصاصی به فضای واقعی 
و  تجسس  ممنوعیت  لذا  شد.  قائل  آن  برای  انحصاری  موضوعیت  نمی توان  و  نداشته 
تحسس و تفتیش را نمی توان تنها به حیطه ی فضای واقعی محدود كرد و كاركرد این 
ممنوعیت را شامل فضاي مجازي ندانست. نهایتًا بایستی اظهار داشت كه این ممنوعیت 

عالوه بر فضای واقعی، مسائل موجود در فضاي مجازي را نیز در بر می گیرد.
6-2. ممنوعیت اشاعه فحشاء

در قرآن كریم اشاعه فحشاء به عنوان عملی معرفی شده  است كه عذاب دنیا و آخرت را 
در پی خواهد داشت؛ در سوره نور آیه 19 می فرماید: »اِنَّ  الَّذیَن  یُِحبُّوَن  أَْن  تَشیعَ  الْفاِحَشه  
نْیا  َو  اآلِْخَره  وَ  اهلل ُ یَْعَلُم وَ  أَنْتُْم  ال  تَْعَلُمون«؛ »آن هایي  فِي  الَّذیَن  آَمنُوا  لَُهْم  َعذاٌب  أَلیمٌ  فِي  الدُّ
كه دوست دارند كارهاي زشت و منکر در میان اهل ایمان اشاعه پیدا كند، برایشان در 
در  لذا  نمي دانید«.  دارد و خداوند مي داند و شما  دردناكي وجود  دنیا و آخرت عذاب 
فقه اسالمی افشای گناهان اشخاص به  عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم حرمت 
بر آن بار كرده اند. درباره آیه 19 مذكور امام صادق )علیه السالم( می فرمایند: »كسانی كه 
درخصوص مؤمنان، هرچه را كه دیده اند و یا شنیده اند، نقل می كنند، همان كسانی هستند 
كه خداوند درباره آن ها چنین فرموده است: إِنَّ الَّذیَن یِحبُّوَن أَْن تَشیَع الْفاِحَشه...«13 )كلینی، 

1407ه: 357(.
یا  از جهت خصوصي  هم  حریم خصوصي  نقض  حرمت  با  فحشا  ممنوعیت  ارتباط 
شخصي و هم از جهت عمومي مطرح است. اشاعه فحشا در حوزه شخصي موجب نقض 
حریم خصوصي افراد و انتشار عیوب آن ها مي گردد. از سوي دیگر اشاعه فحشا به  دلیل 
ارتباط با فضاي عمومي جنبه عمومي هم پیدا می كند. البته این جنبه اهمیت بیشتري دارد 
زیرا ممکن است یک انسان از افشاي پاره ای اسرار خویش، كه معموالً اشخاص آن را 
كتمان مي كنند و تمایلي به افشاي آن ندارند، ناراضي و بي رغبت نباشد و یا به علني سازي 
آن رضایت دهد، لیکن افشاي این اسرار در جامعه »اشاعه فحشا« قلمداد شود. بدیهي 
است كه در این گونه موارد حتي رضایت صاحب حریم خصوصي نیز نمي تواند جواز 
هتک ستر و افشاي اسرار تلقي شود، زیرا با اشاعه مواردي كه با اخالق عمومي جامعه 
تناقض دارد، تجاوز به حقوق عامه محقق مي شود. از تفاوت های حقوق اسالمی با سایر 
نظام های حقوقی در زمینه نقض حریم خصوصی همین موضوع است. در سایر نظام های 
حقوقی رضایت افراد به نقض حریم خصوصی شان می تواند مجوزی برای این عمل باشد 
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كه بر این اساس محدوده حریم خصوصی وی بسیار گسترده شده و یا مرتفع می شود و 
لذا مسئولیتی برای دیگران درخصوصی نقض آن وجود نخواهد داشت؛ در این حالت 
جنبه خصوصی و شخصی اشاعه فحشا است كه اصالت خواهد یافت. اما در نظام حقوقي 
اسالم، نمی توان توافقی انجام داد و بر اساس آن جواز افشا همه امور محرمانه و شخصي 
را صادر نمود. فلذا اصل بر عمومیت است. لذا دین مبین اسالم عالوه بر این كه حکومت 
و كارگزاران و عوامل آن و نیز اشخاص دیگر را از تجسس و ورود به حریم خصوصي 
انسان ها و افشاي اسرار، از جمله فساد اخالقي آنان، منع مي كند، صاحب حریم را نیز 
مجاز نمي داند تا شخصًا به افشا و اشاعه آن دسته از اسرار خویش، كه به دلیل ضرورت 
مکتوم ماندن آن ها در اصطالح به »عورت« تعبیر گردیده است، اقدام كند یا اجازه بر مال 
ساختن آن را به دیگري بدهد بدیهي است كه هرگونه هتک حریم خصوصي شخصي 
در فضاي مجازي كه موجب اشاعه فحشا گردد جایز نیست. بنابراین هیچ كس نمي تواند 
تصاویر مستهجن خود را در فضاي سایبر بارگذاري نماید و یا به اعمال زشت خود در 
فضاي سایبر اقرار نماید. ممنوعیت اشاعه فحشا از این جهت بسیار داراي اهمیت است 

كه مابقي موارد نقض حریم خصوصي را نیز تحت الشعاع قرار مي دهد.
نتیجه  در  غیبت  یا  تهمت  مانند  حریم خصوصي  نقض  مصادیق  از  یک  هر  اگر  البته 
خروج از حیطه شخصي به اشاعه فحشا منجر شود مسأله جنبه حکمي و آمرانه مي یابد 
و رضایت شخص هم اثری در رفع حکم مذكور نخواهد داشت. به بیانی اشاعه فحشا 
قادر است به هركدام از موارد نقض حریم خصوصي كه جنبه اخالقي صرف دارند، اثر 
حقوقي بخشیده و برخورد او با ناقض، ضمانت اجرای مناسب داشته باشد)سیدسعادتی، 

.)171-170 :1392
6-3. ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع و بصر یکي از موارد تجسس است كه به  دلیل اهمیت آن ها به طور مجزا 
مورد بررسي قرار مي گیرند. به طور كلي استراق سمع و بصر را می توان این گونه دانست 
بدون  را  مطالب وی  و  باشد و صحبت ها  داشته  نظر  زیر  را  دیگری  فردی مخفیانه  كه 
رضایت او گوش دهد و یا مخفیانه به تماشای او بپردازد. مفهوم »استراق سمع« گوش دادن 
و حرام  ممنوع  اسالم  دیدگاه شریعت  از  كه  است  پنهاني  به  صورت  دیگري  به سخن 
است و شخصي كه مبادرت به كنترل مخفیانه مکالمات اشخاص نماید مرتکب تجسس 
در حریم خصوصي دیگران گردیده  است. در تعبیر پیامبر اكرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
از استراق سمع آمده است: »براي هر عضوي از اعضاي بدن آدمي سهمي از زناست...، و 
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زناي گوش انسان شنیدن سخن مخفیانه است...«14 )محدث نوری، 1408ه: 269(. هم چنین 
پیامبر اسالم )ص( فرموده اند هر فردی كه به صحبت های دیگران گوش كند، درحالی كه 
آن ها راضی به این امر نباشند، روز قیامت در گوشش سرب خواهند ریخت: »من استمع 

إلی حدیث قوم و هم یفرون منه، ُحّب فی أذینه اآلنک« )ابوبصیر، 2001م: 3(.
همچنین »استراق بصر« نیز به  مفهوم نگاه غیرمجاز و پنهاني به هر چیزي است كه در 
قلمروي حریم خصوصي اشخاص قرار مي گیرد، در حالي كه صاحب حریم رضایت و 
تمایلي به نظاره دیگري ندارد. به همین دلیل آن را به صورت علني و آشکار در معرض 
نگاه دیگران قرار نداده  است. در فقه اسالمی انسان ها توصیه شده اند كه با نگاه كردن زمینه  
نقض حریم خصوصی افراد را فراهم نسازند. قرآن كریم در آیه 19 سوره فاطر می فرماید: 
»یعلم  خائنة  االَعین  و  ما  تُخفي  الصدور«؛ در این آیه خیانت چشم را كه یکي از اشکال و 
مصادیق بارز آن نگاه بدون اجازه به حریم خصوصي اشخاص است مورد نکوهش قرار 
داده است. پیامبر اكرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( در خصوص نگاه كردن بي اجازه به مکاتبات 
اشخاص فرموده است: هر كس به نامه برادر دیني خود نگاه كند، مانند این است كه به 
عورت خویش نظر افکنده است)قمی، 1363: 389(. هم چنین می توان به این روایت نبوی 

اشاره كرد: »من رأی عورة فسترها كمن أحیا موؤردة« )السجستانی، 1410ه، ج2: 454(.
غیرمشروع  نیز  را  مردم  در خانه  مخفیانه  نگاه  و  دانسته  را حرام  نامحرم  به  نگاه  فقها 
او  به سمت  كه چیزی  دارد  برای صاحب خانه وجود  این حق  كه  گفته اند  و  دانسته اند 
پرتاب كرده و مسئولیت و ضمانی هم برای او وجود ندارد؛ حتي اگر فردی به داخل 
نگاه  قوي(  دوربین  )مثل  ابزار  به وسیله  دارند،  قرار  از وی  زیاد  فاصله  با  كه  خانه هایي 
بیندازد، گویی كه از نزدیک نگاه انداخته است)موسوي الخمیني، 1386: 491-492(. مطابق 
گردد،  دیگری  چشم  دو  بینایی  رفتن  ازبین  موجب  شخصی  اگر  اسالم  شرعی  احکام 
به اندازه دیه انسان كامل برعهده او قرار دارد و اندازه دیه یک چشم فرد نیز برابر با نصف 
دیه یک انسان كامل می باشد. اما اگر فردی به درون خانه و اسرار و عورت مردم و یا 
به نوامیس آنان نگاه دزدانه كرده و بدین گونه سبب نقض حریم خصوصي افراد شود و 
در آن حال به او صدمه ای زده شود و چشمان آن فرد ضربه ببیند، مستلزم دیه نخواهد 
بود. حکم مذكور بیان گر بی ارزشی چشمان خائن و در نتیجه اهمیت حریم خصوصی 
و ممنوعیت نقض آن در فقه اسالمی می باشد. بعضي از فقیهان در پاسخ به استفتای این 
موضوع كه »آیا استفاده از وسایل استراق سمع برای تجسس و شنیدن مکالمه مردم، مانند 
چه  اشخاص  تلفن  كنترل  یا  دارند  آن  افشای  از  كراهت  كه  افرادی  مکالمه  ضبط كردن 
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حکمی دارد؟« با تأكید بر عدم جواز استراق سمع، بیان داشته اند: »در غیرحال ضرورت 
منحصره نسبت به دفع مفسده مهم، جایز نیست.«)بهجت فومني، 1428ه: 222(. اسالم با 
وضع حکم حرمت استراق سمع و بصر راه هاي نقض حریم خصوصي را مسدود نموده 
 است كه این امر با توّجه به احکام فقهی قابل تسری به امور مربوط به فضای مجازی 
نیز می باشد و از جهاتی می توان گفت دایره  شمول این احکام در فضای مذكور به مراتب 

بیشتر از پیش نیز خواهد بود.
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نتیجه گیری
فقهي  مؤلفه هاي  استخراج  به  فقه  اصولي  استدالل هاي  به  تمسک  با  نوشتار  این  در   

حمایت از حریم خصوصی پرداختیم و این رهگذر روشن شد كه:
1. پنج اصل اساسي اسالم براي حمایت كلی از حریم خصوصي در آموزه هاي اخالقي و 
احکام فقهي شامل: »قاعده تسلیط«، »قاعده صحت و اصل اباحه«، »اصل احترام به حریم و 
حرمت مؤمن«، »اصل توجه به كرامت انساني« و »لزوم عمومیت اذن در روابط اجتماعي« 
مي باشد. مؤلفه هاي هفت گانه كه منبعث از اصول فقهي مذكور بوده و از حریم خصوصي 
در فضاي واقعي حمایت مي كند عبارت اند از؛ »ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش«، 
غیبت«،  و  نمیمه  »ممنوعیت  قذف«،  و  هجو  و  سب  »ممنوعیت  سوء ظن«،  »ممنوعیت 
»ممنوعیت خیانت در امانت«، »ممنوعیت استراق سمع و بصر« و »ممنوعیت اشاعه فحشا«.
2. برای استنباط مؤلفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی بایستی 
بود،  پرداخته  واقعی  در فضای  از حق مذكور  به حمایت  كه  مؤلفه های مذكور  میان  از 
آن هایی را كه با توجه به تفاوت های فضای مجازی با فضای واقعی قابل ترویج می باشند 
مشخصًا تبیین نمود. تفاوت های دو فضای واقعی و مجازی ممکن است ما را در استفاده 
از مؤلفه های كلی برای حمایت از این حق در فضای مجازی با تردید مواجه سازد. تحلیل 
می تواند  مجازی  در فضای  این حق  از  برای حمایت  استفاده  قابل  مؤلفه های  ترویج  و 
به عنوان پاسخی به تردید مذكور عمل كرده و راهگشا باشد. در این راستا سه مؤلفه برای 
حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی قابل تعمیم بود كه شامل: »ممنوعیت 
تجسس، تحسس و تفتیش«؛  »ممنوعیت اشاعه فحشا«؛ و »ممنوعیت استراق سمع و بصر« 

مي باشد و در پی ترویج و تبیین آن ها برآمده ایم.
را  واقعی  از حریم خصوصی در فضای  مؤلفه های حمایت  3. همان طور كه اصول و 
زمینه های  شده اند،  ذكر  نیز  پیشین  پژوهش های  در  و  نموده  استنباط  مشخصًا  می توان 
حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی نیز در منابع اسالمی وجود دارد و 
می توان از آن ها به عنوان یکی از منابع حقوق در جهت تدوین مقررات و رویه های قضایی 
بهره  جست؛ با ترویج این اصول و مؤلفه ها روشن گردید كه از لحاظ مباني تفاوتي میان 

حق حریم خصوصي در فضاي مجازي و حقیقي وجود ندارد.
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يادداشت ها
1. Reductionist Approach

2. Jozsef

3. مهریزي، مهدي، به نقل از جالل الدین سیوطي، االشباه و النظائر، ج 1: 287 - 286.
ِ  َخْمُس  ُحَرمٍ  ُحْرَمةُ  َرُسولِ اهللَّ ِ )ص(  وَ  حْرَمةُ  آلِ  َرُسولِ اهلل ِ )ص(  وَ  ُحْرَمةُ   4. »اهللِ َّ ِ عزَوّجل  فِي  باَِلدِه

ِ وَ  ُحْرَمُة  الُْمْؤمِِن.« كِتَاِب اهللَّ َعز وَجل  َو  ُحْرَمُة  َكْعبَِة  اهللَ 
5. »حرمة  مال  المسلم  كحرمة  دمه«
6. »َفإِن  َمْن  َكَسَر  ُمْؤمِناً  َفَعَلیِْه  َجبُْره«

7. »أنه  وقف  حیال  الکعبة  ثم  قال  ما  أعظم  حقک  یا  كعبة  و  و اهلل  إن  حق  المؤمن  ألعظم  من  حقک«
8. »إّن  اهللّ  حّرم  حراماً  غیر مجهول،  و  أحّل  حالالً  غیر  مدخول  و  فّضل  حرمه  المسلم  من  الُحُرم 

 كّلها«
9. »و  استاذي  اهلل  سبحانه  المالئکه  ودیعته  لدیهم  و عهد  وصیته  الیهم.  في  االذعان  بالسجود  له  و 

الخشوع  لتکرمته«
10. در برخی كتاب های حدیث به جای »فی االسالم«، »علی المؤمن« ذكر شده  است.

أّن  النبّي  »ص«  قال:  إیّاكم  و  الظّن،  فإّن  الظّن  أكذب   أبي  هریرة:   الصحیحین  عن   »ثبت  في    .11
الحدیث. و  ال  تحّسسوا  و  ال  تجّسسوا...«

12. »...ال َ  تَتَّبُِعوا  َعْوَراِت  الُْمْؤمِنِیَن  َفإِنَُه  َمْن  تَتَبَّعَ  َعْوَراِت  الُْمْؤمِنِیَن  تَتَبََّع  اهللَّ ُ َعْوَرتَهُ  َو  َمْن  تَتَبََّع  اهللَّ 
ُ َعْوَرتَُه َفَضَحه ُ َو  لَْو  فِي  َجْوِف  بَیْتِه«

13. »َمْن  َقاَل  فِي  ُمْؤمٍِن  َما  َرأَتُْه  َعیْنَاهُ  وَ  َسِمَعتُْه  أُُذنَاُه  َفُهوَ  مَِن  الَِّذیَن  َقالَ اهللُ  َعزَّ  َو  َجلَّ - إنَّ  الَِّذیَن 
 یُِحبُّونَ  أَْن  تَِشیعَ  الْفاِحَشُة  فِي  الَِّذیَن  آَمنُوا  لَُهْم  َعذاٌب  أَلِیم.«

نَی  َفالَْعیُْن  زِنَاُه  النََّظُر  َو  اللَِّسانُ  زِنَاُه  الَْکاَلُم  وَ  األُْ ُذنَانِ  زِنَاُهَما   14. »لُِکلِّ  ُعْضٍو  مِن  ابِْن  آَدَم  َحظٌّ  مَِن  الزِّ
بُه.« ُق  َذلَِک  ُكلَُّه  َو  یَُکذِّ ْجاَلنِ  زِنَاُهَما  الَْمْشُي  َو  الَْفْرُج  یَُصدِّ َّ السْمعُ  وَ  الْیََداِن  زِنَاُهَما  الْبَْطُش وَ  الرِّ
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