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1-مقدمه
با زایش تفکر سیاسي مدرن در قرون هیجدهم و نوزدهم و 
ظهور جریان هاي لیبرال و فردگرا، حقوق و آزادي هاي فردي 
به عنوان بخش عمده اي از مطالبات شهروندان مطرح گردید 
به طوري که عدم دخالت در زندگي خصوصي شهروندان از 
سوي دولت ها مهمترین مشخصه یک دولت لیبرال را به خود 
اختصاص داد. تا قبل از سال1890)م(. مفاهیمي همچون افتراء، 
افشاء اسرار شغلي و مصونیت مسکن و در مفهومي عام تر، حّق 
از حریم خصوصي را پوشش تا حدود زیادي مراد   مالکیت، 

حریم  میالدی،   1890 سال  در  بار  نخستین  اما  داد.  مي 
خصوصي به عنوان یک مفهوم حقوقي در مجله حقوقي هاروارد 
در مقاله اي با عنوان »حّق تمّتع از خلوت« توسط دو آمریکایي 
مطرح  براندیس«  »لوئیس  و  وارن«  »ساموئل  نام هاي  به 
شد)1:1890(. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از 
کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعالمیه جهانی 

حقوق بشر)1948م( نیز به رسمیت شناخته شده است.
 در حقوق کیفری اسالم، حریم خصوصي جسماني با حمایت هاي

 کیفري سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. 
همین طور، با تعیین مجازات هاي حدي براي تعّرض به عفت 
)زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ(، تعّرض به آبرو و حیثیت)قذف و 
تعزیر جهت هرگونه هتاکي( و تعّرض به حریم اموال)سرقت( از 

مصادیق این حق حمایت نموده است. 
 حریم خصوصي، قلمرو     ای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص

است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معیني 
اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این 
حریم در آیات و روایات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. 
از این رو مهمترین سواالت این پژوهش عبارتند از: مفهوم و 
گستره  حریم خصوصی از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟ و ادله 
و مبانی قرآنی و روایی در حمایت از حریم خصوصی کدامند؟

حّق بر حریم خصوصی با عنوان مستقل در قوانین مصوب ایران 
راه نیافته است؛ بلکه برخی مصادیق این حق در قوانین مختلف 
بصورت پراکنده مورد حمایت قرار گرفته است. از آنجایی که 
طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، کلّیه 
قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسالمی تدوین و نوشته 
شوند، الزم است عناوین نو ظهور حقوقی به صورت کامل، ریشه 
شناسی فقهی شده و سپس به صورت قانون مدّون ارائه گردد. با 
توجه به در دستور کار بودن »طرح حمایت از حریم خصوصی« 
در مجلس شورای اسالمی و وضعیت مبهم و ناشناخته  حق 
حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران، الزم است این موضوع 

بطور دقیق در آیات و روایات مورد بررسی قرارگیرد.
شناسایی مفهوم، گستره، مبانی و ادله احترام به حریم خصوصی 
در آیات قرآن و روایات، به منظور بهره گیری از این تعلیمات 

در وضع قوانین کارآمد در جهت حمایت از حریم خصوصی 
اشخاص، از جمله  اهداف اصلی این پژوهش به شمار می رود.

گردآوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه 
مستقیم به منابع انجام شده است و داده های حاصله با شیوه  

توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی و معیار 
شناسایی مصادیق این حق، مبانی قرآنی و روایی حمایت از این 

حق بیان شده است؛ و در پایان،  نتیجه  بحث ارائه می شود.

2-مفهوم حريم خصوصي 
»حریم« در لغت عرب از ریشه »ح- ر- م« و به معنای منع 
و تشدید است.)ابن فارس، 1404: 184( همچنین، به معنای 
چیزی که مّس آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز 

آمده است.)فیروزآبادی، 1412: 112( 
منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم 
مال. بنابراین مي توان حریم را محدوده  ممنوعه اي دانست که 

ورود به آن، واکنش شخص را به دنبال دارد. 
معنای  به  »الخاصه«  واژه   از  عرب  زبان  در  »خصوصی« 
»ویژه« و »اختصاصی« آمده است.)طریحی، 1416: 421( با 
 روشن شدن مفهوم دو واژه  حریم و خصوصی، ارائه  تعریف از 

»حریم خصوصی« آسان می شود.
اولین تعریفي که براي حریم خصوصي ذکر شده است، تعریف 
دو تن از قضات دادگاه عالي ایاالت متحده آمریکا به نام هاي 
»ساموئل وارن« و »لوئیس براندیس« است که حریم خصوصي 
را به »حق افراد براي تنها  بودن« تعریف کرده اند.)2:1890( 
ایشان از حّق خلوت به عنوان یک اصل نام مي برند که نوشته ها، 
آثار معنوي، افکار و احساسات شخص را محافظت کرده و حّق 
داشتن یک چارچوب بدون دخالت را به افراد اعطا مي کند تا 
اظهارات، گفته ها و اعمال آنها در این چارچوب مشخص، مصون 

از تعرض باقي مانده و مورد حمایت قانون واقع شود. 
برخی حقوقدانان با شناسایي عناصر محرمانه بودن، ناشناس 
معتقدند:  خصوصي،  حریم  ارکان  عنوان  به  تنهایي  و  بودن 
»حریم خصوصي قلمرو ي از زندگي یک فرد است که آن فرد 
نوعاً و عرفاً یا با اعالن قبلي انتظار دارد دیگران بدون رضایت 
وي به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند.« 
ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصي در تعریف 
خود معیار نوعي را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم 
خصوصي معرفي مي نماید.)انصاری، 1386: 16( در این تعریف 
واژه قلمرو، ممکن است ویژگی ها و مختصات فردی رفتاری یا 
روحی اشخاص را شامل نشود. به عبارت دیگر، تعریف ایشان 
اگرچه مختصر است؛ لکن، جامع تمامی افراد و مصادیق نیست. 
و  قلمرو  از  است  عبارت  خصوصی  حریم  نگارنده  نظر  از 
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محدوده ای از اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخص 
که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معیني 
اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. اشخاص 
هیچگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را بر نمی تابند و 

نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند.
با روشن شدن مفهوم و ماهیت حریم خصوصی، در ادامه مبانی 
نظری این حق در تعالیم اسالمی و همچنین آیات و روایات 

مورد بحث قرار می گیرد.

3-مبانی حمايت از حريم خصوصی در تعالیم اسالمی
اصل  و  آبرو  و  عرض  احترام  اصل  بشر،  ذاتی  کرامت  اصل 
لزوم کتمان سر از مهمترین مبانی و اصول حمایت از حریم 
خصوصی در تعالیم اسالمی است که در این قسمت، مورد 

بررسی قرار می گیرد.

3-1- اصل كرامت ذاتی بشر
اسراء  مبارکه   آیه 70 سوره  انسان،  ذاتی  اعتبار کرامت  منشأ 
ْمَنا بَِني  می باشد. خداوند در این آیه  شریفه می فرماید: »َولََقْد َکرَّ
ْلَناُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل: تحقیقاً ما فرزندان بنی آدم را  مَّ َعَلى َکِثيٍر مِّ
تکریم کردیم و آنان را در خشکی و دریا براه انداختیم و از مواد 
پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدیم 

برتری دادیم.«
مدلول این آیه صراحتاً کرامت ذاتی بشر را شامل همه افراد 
رعایت  می داند.  معنوی  و  مادی  رتبه   و  درجه  هر  با  انسانی 
کرامت ذاتی افراد بر همگان الزم و واجب است؛ اگرچه آن 
را  انسان  پاک ترین  که  باشد  قاتل هستی  پلیدترین  شخص 

شهید نموده باشد. 
می توان کرامت ذاتی را این گونه تعریف نمود: کرامت ذاتی به 
آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به 
جهت استقالل ذاتی، توانایی بالقوه اخالقی و وجه و نفخه الهی 

که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند. 
در تعالیم اسالمی، کرامت ذاتی انسان نه بر مبنای یک امر 
قراردادی و اعتباری و یا عقالیی صرف، بلکه بر اساس یک 
امر هستی شناختی اصیل که ریشه در ذات خلقت بشری 
دارد، می باشد. کرامت انسانی و احترام به مقام واالی اشرف 
است.  صالحان  و  برگزیدگان  سیره  و  الهی  سنت  مخلوقات، 
حفاظت از تمامیت روحی و جسمی انسان از آنجایی که خلیفه 
خداوند در زمین است و جلوه ای از وجود الیزال الهی می باشد، 
امری بایسته و واجب محسوب می گردد. لذا هرگونه مداخله، 
اطالعات  افشای  و  کردن  نگاه  اطالعات،  پی جویی  تجّسس، 
شخصی افراد که ایشان تمایلی به افشای آنها ندارند و باعث وهن 

و تحقیر ایشان شود، منافی این کرامت ذاتی است. اطالعاتی از 
قبیل بیماری های جنسی، عیوب رفتاری یا گفتاری، مشکالت 
معاصی گذشته  و  گناهان  و  افراد  منفی  پیشینه  خانوادگی، 
ایشان، اطالعاتی هستند که ممکن است شخص رضایت به 
افشای آنها نداشته باشد و در صورت آگاهی یافتن و افشای این 
اطالعات )ولو نزد یک نفر( حیثیت و شرافت شخص از بین برود 
و یا اینکه حتی وی از افشای آنها احساس خجالت، سرافکندگی 
و انزوا نماید. از این روست که با افشای این اطالعات کرامت 
ذاتی بشر از بین می رود و برای حفظ این کرامت ذاتی الزم 

است حریم خصوصی اشخاص مورد حمایت قرار گیرد.
در حقوق مبتنی بر اومانیسم و لیبرالیسم، حمایت از حریم 
خصوصی مستند به تئوری قرارداد اجتماعی است و به همین 
دلیل قدرت عمومی می تواند به بهانه ایجاد نظم و امنیت و 
یا شرایط اضطراری به راحتی به نقض حریم خصوصی افراد 
مبادرت کند؛ اما در حقوق اسالمی که حّق بر حریم خصوصی 
افراد مبتنی بر اصل کرامت ذاتی بشر طرح ریزی شده است، 
نمی توان به این حّق مسلم اشخاص به بهانه های واهی تعرض 
نمود؛ بلکه اصل اولیه را باید بر رعایت کرامت ذاتی اشخاص بنا 
نهاد و تنها در موارد اضطراری که منافع کلی جامعه اسالمی در 
معرض خطر است در حدود ضرورت و با اذن مقام ذی صالح 

قضایی و  با حدود کاماًل مشخص وارد این فضا شد.

3-2- اصل حرمت و احترام ِعرض و آبرو
در تعالیم اسالمی، هرگونه هتک عرض و آبروریزی اشخاص 
حرام بوده و شدیداً مورد تقبیح قرار گرفته است. احترام و ارزش 
انسان در حّدی است که هرگونه تعرض و مخدوش نمودن 
آبرو و عرض مسلمان  شدید  ترین عقوبت ها را دارد. وجوب 
دفاع از آبرو در کتب فقهی در عرض دفاع از نفس آمده است.

)سبزواری، 1413: 158 و مدنی کاشانی، 1410: 109( حفظ 
آبرو در احادیث شیعه از حفظ هر امر دیگری نیز ارزشمندتر 
صيانه  الفعال،  افضل  »اّن  علوی  روایت  است.  شده  شناخته 
العرض بالمال«)حرعاملی، 1409: 5( و همچنین روایت نبوی 
»الُْمْؤِمُن َحَراٌم ُکّلُه ِعْرُضُه َو َمالُُه َو َدُمه «)کوفى اهوازى، 1404: 
72 و نوری، 1408: 136( به روشنی بیانگر این موضوع است. 
دستوراتی مانند محروم نکردن سائل)ضحی/10(؛ مهلت دادن 
به بدهکار)بقره/280( در قرآن وجود دارد که بیانگر لزوم حفظ 
آبروی اشخاص است. در روایات نیز، آبروی مؤمن مقدس تر از 
حرمت کعبه دانسته شده است.)علی بن موسی،1406: 335؛ 

کوفی اهوازی، 1404: 42 و ابن بابویه، 1362: 654( 
عنوان  مشمول  اینکه  بر  عالوه  انسان،  واقعی  عیوب  بیان 
»غیبت« است؛ باعث هتک آبرو و شرافت اجتماعی وی نیز می 
باشد. انتساب اموری که در شخص موجود نیست نیز مشمول 
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عنوان »تهمت« است. اسالم پیروان خود را به شدت از این گونه 
امور نهی نموده است و حفظ آبروی اشخاص از جمله حقوق 
و تکالیف مسلمانان دانسته شده است.)کوفی اهوازی، 1404: 
67( نقض حریم خصوصی اشخاص که ممکن است در اشکال 
متفاوتی بروز یابد، موجب آبروریزی شخص محسوب می شود 
و به لحاظ تطبیق با عنوان هتک عرض، از نظر شرعی، حرام 

بوده و جایز نیست.

3-3- اصل لزوم كتمان سر 
تأکید  سر  وکتمان  رازداری  رعایت  بر  اسالمی  تعالیم  در 
بسیاری شده است. در برخی روایات، شخص صاحب سّر، بر 
نگه داری و عدم افشاء سر خود تشویق شده است؛ مانند روایت 
حضرت علی)ع( که می فرمایند: »هلک من لم یحضر امره« 
)تمیمی آمدی،1410: 321( یعنی کسی که توانایی بر کتمان 
سّر خود نداشته باشد هالک خواهد شد. گونه دوم از روایات، 
اشخاص را به حفظ اسرار دیگران که به هر نحوی به آنها آگاه 
اند، توصیه می نماید. روایاتی از حضرت علی)ع( مانند  شده 
»من افشی سرا استودعه فقد خان« )همان: 320( کسی که 
سری را که به او سپرده شده بود را افشا نماید، خیانت کرده 
است، و »من اقبح العذر اذاعة السر.« )همان: 322( قبیح ترین 
نیرنگ کاری، افشای اسرار دیگران است، از این دست محسوب 
ابوذر  به  خطاب  پیامبراکرم)ص(  رابطه،  همین  در  می شود. 
می فرماید:» یا اباذر المجالس باالمانه و افشاءک سر اخیک 
خیانه«)حرعاملی، 307:1409( اقتضای اطالق کالم پیامبر آن 
است که جایز نیست مکالمات درون مجلس را در صورتی که 
اهل مجلس راضی به افشا نباشند، افشا گردد؛ و بلکه باالتر 
می توان گفت اصل بر عدم جواز افشا مکالمات است مگر اینکه 
رضایت ایشان احراز شده باشد و در فرضی که ایشان عدم افشا 
را گوشزد نموده باشند، این عدم جواز آکد است. همچنین اخذ 
میثاق و تعهد بر عدم افشای مذاکرات جلسه، این عدم جواز را 
تشدید می کند. در ضمن مجلس و مجالسه  خصوصیتی نداشته 

و مکالمات تلفنی و مراسالت نیز شامل این روایت می شوند.

4-ادله لزوم رعايت احترام حريم خصوصی 
پس از طرح کلی مبانی نظری حرمت و احترام حریم خصوصی 
در تعالیم اسالمی، در این قسمت، لزوم رعایت احترام حریم 
خصوصی در ادله خاصه موجود در قرآن و روایات، مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.

4-1-  آيات قرآن
با بررسی آیات قرآن چنین بدست می آید که قرآن بر رعایت 
این  در  اساس  این  بر  دارد.  بسیاری  تأکید  حریم خصوصی 

خصوصی  حریم  از  حمایت  بر  که  آیاتی  مهمترین  قسمت، 
اشخاص تصریح دارد، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 

نِّ ِإنَّ بَْعَض  َن الظَّ 4-1-1- »َیا َأّیَها الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثيًرا مِّ
ُسوا َواَل َیْغَتب بَّْعُضُكم بَْعًضا....«)حجرات/12( نِّ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ الظَّ

از  نهی  اشاره می کند،  به آن  آیه  این  نخستین مفهومی که 
و  عامل جستجوگری  بد  گمان  حقیقت،  در  است.  سوء ظن 
کشف اسرار و رازهای نهانی مردم است. عالمه طباطبایی)ره( 
در این باره می نویسد: »مراد از اجتناب از ظن اجتناب از خود 
ظن نیست، چون ظن، خود نوعی ادراک نفسانی است،... نهی 
پاره ای  از  آنکه  مگر  بله،  نیست.  خود ظن صحیح  از  کردن 
مقدمات  این  کند.«)32:1417(  نهی  آن  اختیاری  مقدمات 
اختیاری است که مورد نهی قرار گرفته است. این مقدمات 
مانند: تجّسس در کارهای دیگران، گوش دادن به سخنانی که 
در مورد شخص توسط دیگران بیان می شود و غیره، که خود 

ممکن است عنوان منهی عنه مستقلی باشند. 
تجّسس در لغت به معنای پی گیری و تفّحص از امور مردم 
مورد  در  دیگری  لغت شناس   )237  :1889 است.)الخوری، 
تجّسس این گونه نگاشته است: »التجّسس بالجیم: التفتیش 
عن بواطن االمور و اکثر ما یقال فی الشر و الجاسوس صاحب 
سر الشر.«)ابن منظور، 1414: 123( »تجّسس، تفتیش کردن 
از باطن کارهاست و بیشتر در امور شر استعمال می شود و 
جاسوس کسی است که اسرار ناگفتنی دیگران را در اختیار 

داشته باشد.«
واژه ی »تحّسس« از نظر معنایی و لفظی به »تجّسس« نزدیک 
است؛ لکن مفهوم آن دو متفاوت است. در تمایز معنائی این دو 
واژه آمده است: »استمع حدیث القوم و طلب خبرهم فی الخیر 
الطبرسی، 1399:  و  بالشر.«)ثعالبی، 1399: 190  بالجیم  و 
137( »تحّسس کرد یعنی به اخبار مردم گوش داد تا اخبار 
سری ایشان را به دست آورد در جایی که نیت وی خیر باشد 
و تجّسس گویند هرگاه نیت وی شر باشد.« در واقع، تجّسس 
و تحّسس دو واژه هستند که در معنی از یکدیگر جدا نیستند؛ 
به جز اینکه تجّسس نسبت به چیزهایی است که پوشیده شده 
است، و جاسوس هم از آن گرفته شده است، و تحّسس عبارت 
است از بحث نمودن پیرامون چیزی که آن را می شناسی.)گروه 

نویسندگان، 1360: 219(
در آیه  مذکور از تجّسس نهی شده است و نهی نیز داّل بر 
حرمت است. این آیه صراحتاً مسلمانان را از اینکه در احواالت 
دیگران تجّسس نمایند منع نموده است و به مسلمانان اجازه 
نداده است که به دنبال امور پنهانی دیگران کنجکاوی کنند، 
منع  فلذا  نباشند.  یا  و  باشند  مزبور عیب  امور  اینکه  از  اعم 
با اطالق و عمومیت خود  تجّسس در امور و احوال دیگران 
شامل همه مصادیق حریم خصوصی می شود. بدین تقریر که 
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هرگونه کنکاش، پی جویی، کنجکاوی و دسترسی به اطالعات 
منهی عنه  تجّسس  داشته اند  پنهان  آن را  ایشان  که  افراد، 

محسوب می شود.
غیبت، دیگر مفهومی است که در این آیه مورد نهی واقع شده 
است و این نهی صریح در حرمت تکلیفی است. در تعریف 
غیبت آمده است: »اغتابه، اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و 
الغیبه.«)فیومی، 1414: 458( »هنگامی  الحق؛ و االسم  هو 
می گوییم غیبت او را کرد که شخص عیوب واقعی و موجود 

دیگری را که وی کراهت از بیان آن ها دارد بگوید.« 
مطابق تعریف اهل لغت و همچنین با عنایت به حدیث نبوی در 
تعریف غیبت که قباًل به آن اشاره شد؛ دایره غیبت منهیٌ عنها 
در این آیه شریفه، محدود به ذکر امور و عیوب پنهانی و واقعی 
اشخاص است که شخص از بیان آنها کراهت دارد. از این رو به 
دست می آید که امور افشای شده اوالً باید عیب واقعی باشند؛ 
پس بیان آنچه اساساً عیب نیست و یا آنچه عیب هست، لکن در 
شخص موجود نیست، غیبت محسوب نمی گردد؛ و ثانیاً شخص 
از بیان و افشا آنها کراهت داشته باشد. پس باید اذعان داشت 
که نهی غیبت در این آیه، صرفاً برخی مصادیق حریم خصوصی 
مانند حریم خصوصی اطالعاتی  اموری  و  را شامل می شود؛ 
مشتمل بر اطالعات فردی مانند شماره حساب بانکی، ویژگی 
های ظاهری) اگر عرفاً عیب نباشند( و... که عیب نیستند، به 
شمول این آیه وارد نشده و تخصصاً خارج اند و برای شناسایی 
حکم شرعی آن باید به دیگر ادلّه مراجعه نمود. از دقت در این 
آیه  شریفه به دست می آید که گمان بد و سوءظن به دیگران 
به تحریک حس کنجکاوی بشر می انجامد و مقدمه ای  برای 
تجّسس است. قاعدتاً شخصی که از مدت ها قبل به دیگری 
بدگمان شده است و هم اکنون با تحقیق و کنجکاوی )تجّسس( 
به اموری پی برده است، در پی افشا و اعالن مکشوفات خود 
اقدام به غیبت کردن، می کند. شارع مقدس در این آیه با منع 
افراد از سوءظن و پی جویی عیوب، زمینه های دخالت در حریم 
خصوصی را از بین برده است و حمایت های پیشینی برای دفاع 

از حریم خصوصی اشخاص اعمال نموده است.
نکته قابل ذکر دیگری که باید به آن اشاره نمود وجود مفاهیمی 
روایات است که  آیات و  و... در  ارتداد، جرح شهود  همچون 
ممکن است شائبه جواز نقض حریم خصوصی را داشته باشند؛ 
لکن باید متوجه بود که در تمامی موارد مذکور شرایط خاصی 
وجود دارد. به عنوان مثال در مسئله ارتداد تا زمانی که شخص 
عقیده منحرف خود را صراحتا نزد دو مرد عادل افشا نکرده 
باشد، اساسا مسئله قابل اثبات نیست و طبق عموماتی مانند 
حرمت تجسس، قاضی حق تفتیش عقیده شخص را ندارد. اما 
زمانی که شخص، علنا در صورت وجود سائر شرایط عقیده 
منحرف خود را اعالم نماید؛ شارع برای حمایت از حوزه حریم 

عمومی جامعه، موظف به مجازات شخص مرتد می باشد. در 
مورد جرح شهود نیز، شهود جرح فقط عدم عدالت شخص 
را مورد گواهی قرار می دهند و نیازی نیست که مستند عدم 
عدالت و فسق شخص  مشهودعلیه را بیان نمایند. بدین ترتیب 

در این گونه موارد، تجسسی اتفاق نمی افتد.
4-1-2- » َیا َأّیَها الَِّذیَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُُيوًتا َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتَّى 
ُروَن، َفِإن  َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم لََعلَُّكْم َتَذکَّ
لَّْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُیْؤَذَن لَُكْم َوِإن ِقيَل لَُكُم 

ُ بَِما َتْعَمُلوَن َعِليٌم« اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَکى لَُكْم َواللَّ
)نور/27و28(

طبق این آیات هیچ کس حق ندارد بدون اطالع و اجازه  قبلي 
به منزل دیگري وارد شود. در زمان جاهلیت بین اعراب رسم 
نبوده است که براي ورود اجازه بگیرند. قرآن کریم با نزول این 
آیات این رسم غلط را منسوخ کرد. این موضوع از شأن نزول 
آیه نیز قابل استنتاج است. عّدی بن ثابت می گوید علّت نزول 
آیه چنین بوده که زنی از انصار نزد رسول خدا آمد و گفت: یا 
رسول اهلل، اوقات و حاالتی بر من مي گذرد که نمي خواهم پدرم 
یا فرزندم مرا در آن اوقات و حاالت ببینند، در صورتي که اینان 
هر وقت سرزده به خانه من می آیند و من از این حیث در 
زحمت و کراهت می باشم، بنابراین چه کاری می توانم بکنم؛ 
نازل گردید.)محقق، 1361: 567 و واحدی،  آیه  این  سپس 
با نقض حریم  در رابطه  1411: 334( شأن نزول آیه دقیقاً 

خصوصی شخص است.
»تستأنسوا« از ماده »انس« گرفته شده است. انس به هر چیز و 
به سوي هر چیزي، یعني الفت گرفتن به آن؛ و استیناس عملي 
است که به این منظور انجام شود.)موسوی، 1374: 153( در 
این آیه از وا        ژه  »تستأنسوا« استفاده شده است نه »تستأذنوا«؛ 
با تحّیت و لطف و آشنایي و  بیانگر اجازه اي توأم  تستأنسوا 
صداقت است و نشان مي دهد که حتي اجازه گرفتن باید کاماًل 
موّدبانه و دوستانه و خالي از هرگونه خشونت باشد. مرحوم 
طبرسي در تفسیر این آیه مي نویسد: »به هیچ وجه نمي توان 
داخل خانه غیر شد، اعم از اینکه صاحب خانه در خانه باشد 
یا نباشد، مگر اینکه اجازه داده شده باشد، حتي جایز نیست 
به داخل خانه نگاه کند تا بداند که کسي در خانه هست یا 

نیست.«)الطبرسی، 1399: 157(
که  می شود  بسا  »...چه  می نگارد:  نیز  طباطبایی  عالمه 
صاحب خانه در حالی قرار دارد که نمی خواهد کسی او را به 
اینجا  از  باخبر شود.  از وضعی که دارد  یا  ببیند، و  آن حال 
معلوم می شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم، 
و حفظ احترام ایمان است، پس وقتی شخص داخل شونده 
هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس کند، و صاحب خانه را 
به استیناس خود آگاه سازد، و بعد داخل شده و سالم کند، 

حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
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در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده، و 
نسبت به خود ایمنی اش داده؛ و معلوم است که استمرار این 
شیوه پسندیده، مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر 
اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله ذلُِکْم َخْیٌر لَُکْم لََعلَُّکْم 
ُروَن هم اشاره به همین فواید است.«)109:1417( این آیه  تََذکَّ
صرفاً در خصوص لزوم رعایت حریم خصوصي اماکن، منازل، و 
محیط هاي خصوصي افراد داللت دارد و هرگونه ورود به منازل 

افراد را منوط به کسب اجازه مي نماید. 
لزوم کسب استیناس در این آیه بیانگر شخصی بودن معیار 
این  از  آیه مذکور  شناسایی مصادیق حریم خصوصی است. 
نظر که اهل منزل در چه وضعیتی در درون خانه هستند، 
مطلق بوده و مسلمانان را مکلّف به استیناس نموده است. از 
این اطالق چنین برداشت می شود که واردشونده به منزل باید 
صرف نظر از اینکه اهل منزل در چه حالتی هستند از ایشان 
برای ورود اجازه کسب نماید. زیرا چه بسا شخص ساکن در 
منزل رضایت به مشاهده شدن در آن وضعیت را نداشته باشد 

و این همان معیار شخصی است. 
 در پاسخ به این سؤال که مرجع تمییز امور خصوصي از غیر خصوصي

 را چه چیزی باید دانست، باید گفت که بهترین مرجع برای 
به  است.  فرد«  غیرخصوصی »خود   از  امر خصوصی  تمییز 
عبارت دیگر، هر فرد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بسیار 
متنوع پیرامون خود بهترین کسي است که مي تواند بخشي از 
امور زندگیش را تحت عنوان امور خصوصي از دیگر امورش جدا 
کند. اما در عین حال امور خصوصي در کنار امور غیرخصوصي 
معنا پیدا مي کند. امور غیرخصوصی اموری هستند که افراد از 
در اختیار سایرین قراردادن آنها ابایی ندارند. مهمترین عاملي 
که مي تواند مرز میان خصوصي و غیرخصوصي را مشخص 
سازد رضایت فرد است که در کمال صحت اراده و آگاهي از 

اوضاع پیراموني اعالم شده باشد.
لِّْلُمْؤِمَناِت  َأْبَصاِرِهْم...َوُقل  ِمْن  َیُغّضوا  لِّْلُمْؤِمِنيَن  4-1-3-»ُقل 

...«) نور/30و31( َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ
این آیه صراحتاً زنان و مردان مومن را به حفظ چشم توصیه 
مي نماید. در احکام اسالم، زن و مرد در نگاه کردن به مواضع 
به  را  ایشان  آیه  این  و  دارند  هایي  محدودیت  یکدیگر  بدن 

پاسداشت این محدودیت ها رهنمون مي کند. 
حریم  به  تجاوز  از  جامعه  افراد  نهی  بر  مشتمل  آیات  این 
خصوصی جسمانی افراد است و داللتی در مورد سایر مصادیق 

حریم خصوصی ندارد.
در حقوق غرب، خیره شدن به بدن و مواضع ظاهري اشخاص 
تجاوز به حریم خصوصي تلّقي مي شود؛ لکن تعالیم اسالمی، 

حتي نگاه سطحي را نیز در صورت استمرار توبیخ مي کند. 
در حقیقت از نظر شارع مقدس هرگونه نگاه به مواضعي غیر از 

کّفین و وجه زن، حریم ممنوعه محسوب شده و داراي احترام 
است. زنان نیز فقط به قسمت هایی از بدن مردان که عادتاً 
آن را نمی پوشانند، حّق نگاه کردن دارند.)خمینی، 1424: 458( 
از آنچه در غرب براي  بنابراین آیات قرآن، دایره اي وسیع تر 

حریم خصوصي جسمانی مطرح شده  را شامل مي شود. 
4-1-4-»ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحّبوَن َأن َتِشيَع الَْفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم 
ُ َیْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن«)نور/19( َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الّدْنَيا َواْلِخَرِة َواللَّ

این آیه مسلمانان را از اشاعه  فحشا برحذر مي دارد. باید توجه 
داشت که اشاعه  فحشا منحصر به این نیست که شخص تهمت 
و دروغ بي اساس را در مورد زن و یا مرد با ایماني نشر دهد و 
آنان را به عمل منافي عفت متهم سازد، بلکه این تعبیر مفهوم 
وسیعي است که هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتي ها و قبایح را 

شامل مي شود.)مکارم، 1374: 403(
اگرچه برخي محققین سعي نموده اند که از این آیه حرمت 
تجّسس و تفتیش را استدالل کنند،)احمدی میانجی، 1381: 
123( اما حق آن است که این آیه مربوط به حرمت تجّسس 
 نیست؛ بلکه صرفاً در خصوص مرحله ی افشا سازي اطالعات 
به دست آمده از طریق نقض حریم خصوصي است. بدین بیان 
که هرگاه شخصي به هر طریقي از گناهان دیگري اطالع پیدا 

کرد حّق افشاء آن را ندارد. 
از  به دست آمده  افشای اطالعات  با تشریع حرمت  آیه  این 
طریق نقض حریم خصوصی، از حریم خصوصی افراد حمایت 

پسینی نموده است. 

4-2- روايات 
مومن،  حیثیت  و  آبرو  احترام  خصوص  در  بسیاری  روایات 
ممنوعیت تجّسس و تفتیش، ممنوعیت ورود به منزل غیر 
بدون اذن، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، 
ممنوعیت غیبت و ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر وارد 
شده است، که همگي داّل بر حساسیت شدید شارع بر رعایت 
حریم خصوصي اشخاص مي باشد. قابل توجه آنکه عالوه بر 
اینکه گونه هاي نقض حریم خصوصي در فقه امامیه مورد بحث 
واقع شده است، علماي اخالق  نیز با سخت گیري بیشتري به 
پیروان خود متذکر مي گردند که به هیچ وجه نزدیک این گونه 
گناهان نشوند. سوءظن اگرچه نقض حریم خصوصي اشخاص 
نیست؛ لکن همان گونه که بیان شد مي تواند مقدمه اي بر نقض 
حریم خصوصي اشخاص شود و به همین دلیل نیز مورد نهی 

واقع شده است. 
در این قسمت، روایاتي که صراحتاً داّل بر حمایت از حریم 

خصوصی اشخاص است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-2-1-  روایات داّل بر حرمت تجّسس؛

در حدیثی پیامبراکرم)ص( می فرماید: »من مشي في عیب 
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اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطأها و وضعها في جهنم 
و کشف عورته علي رووس خالئق.«)حرعاملی،294:1409(

افشای  به معناي هر آن چیزی است که  لغت  »عورت« در 
این  باعث شرمندگی گردد.)ابن منظور، 1414: 617( در  آن 
روایت، افراد از کشف عیوب یکدیگر و کشف لغزش هاي گذشته 
دیگران منع شده اند.کنکاش در لغزش ها و گناهان و عیوب 
رفتاري، گفتاري، جسماني و ... انسان ها باعث تخریب شخصیت 

ایشان مي شود و نقض حریم خصوصي محسوب مي گردد.
4-2-2- روایات داّل بر ممنوعیت ورود به منزل غیر بدون اذن؛

حریم منزل در روایات متعددی که از منابع روایی شیعه نقل 
شده است، دارای احترام  زیادی است. اختصاص باب روایات 
داّل بر ممنوعیت ورود به منزل غیر بدون اذن در کتب روایی 
اصلی شیعه مانند وسایل الشیعه و الکافی شاهد این مدعاست. 

در ادامه برخی از این روایات مورد بررسی قرار  می گیرد.  
   الف:  حکم پیامبر)ص( در قضیه سمره بن جندب

حدیث معروف »الضرر و الضرار في اسالم« و شأن صدور این 
بیان از پیامبراکرم)ص( یکي از بارزترین موارد حمایت از حریم 
خصوصي منازل اشخاص است. سمره بن جندب پس از فروش 
منزل خویش به یکي از صحابي، گاه و بیگاه به بهانه  سرکشي 
به درخت نخل خرماي خود که در آن منزل وجود داشت به 
منزل صحابي ترّدد مي نمود. صحابي از ترددهاي بي موقع و 
بدون اذن سمره ناراحت شده و به رسول اهلل شکایت مي کند. 
پیامبر اکرم)ص( ابتدا از سمره بن جندب مي خواهد که براي 
هر دفعه ورود به منزل صحابي از وي یا اهل منزل اذن بگیرد؛ 
ولي سمره نمي پذیرد. پیامبر)ص( براي از بین بردن ریشه نزاع 
سمره را دعوت به معاوضه مي نماید؛ لکن سمره قبول نمي کند 
و حتي حاضر نمي شود با صرف نظرکردن از یک درخت نخل 
دنیایي، با ضمانت پیامبر اکرم)ص( در بهشت صاحب نخل هاي 
فراوان شود. پیامبر نیز براي جلوگیري از ورود بدون اذن و اجازه 
به منزل انصاري به ایشان دستور کندن و از بین بردن درخت 
را مي دهند. در تحلیل چرایی حکم پیامبر به قطع درخت، باید 
قطع درخت را مجازات تعزیری دانست. پیامبر در واقع برای 
ورود بدون اذن سمره بن جندب -که فعلی حرام بوده است- 
بنا به صالحدید خود مجازات تعزیری)قطع درخت ماده نزاع( 

جعل نموده است.
منازل  خصوصي  حریم  از  حمایت  در  حدیث  این  اهمیت 
مسلم  مال  »حرمة  نبوی  حدیث  به  عنایت  با  اشخاص 
کحرمة دمه«)ابن بابویه، 1413: 570 و کلینی، 360:1408( 
بیشتر معلوم می شود. اگرچه اسالم براي اموال افراد احترام 
فوق العاده اي قائل است و ضمن حمایت از مالکیت خصوصی، 
به مسلمانان توصیه مي کند از اموال  خویش دفاع نمایند، لکن 
در جایي که مالک بخواهد با نقض حریم خصوصي اشخاص به 

اموال خود سرکشي نماید،  با اقتدار از چنین عملي جلوگیري 
مي کند.

از این روایت اینگونه استفاده می شود که در جایي که اشخاص 
به هر دلیلي در محیط منزل خصوصي سایر افراد داراي حقوقي 
هستند، در مرحله اجراي حق خود باید حقوق دیگران را نیز 
لحاظ نمایند و ازجمله حقوق افراد، حّق بر حریم خصوصی 
حریم  نقض  قالب  در  حق  از  استفاده  سوء  هرگونه  است. 
خصوصي افراد ممنوع مي باشد و با ناقض حریم خصوصي به 

شدت رفتار خواهد شد.
ب : مجازات نظاره گر به منزل غیر بدون اذن

در کتب روایي نیز مبحثی تحت عنوان النظر الي دار الغیر بغیر 
اذنه )مامقانی، 1382: 506( وجود دارد که صراحتاً در خصوص 
نقض حریم خصوصي منازل اشخاص مي باشد. از جمله این 
روایات مي توان به روایت زیر اشاره نمود: »ان من اطلع في بیت 
جاره فنظر الي عورة رجل و شعر امرأة أو شئ من جسدها کان 
حقا علي اهلل ان یدخله النار مع المنافقین الذین یتبعون عورات 
النساء في الدنیا و الیخرج من الدنیا حتي یفضحه اهلل و یبدي 
للناس عورته في االخرة«.)مامقانی، 1344: 507( »هرکس بر 
خانه همسایه خویش دسترسي داشته باشد و به آن نگاه کند و 
عورت مرد منزل و یا موي زنان اهل منزل و یا قسمت دیگري 
از بدن زنان اهل منزل را نظاره کند؛ بر خداست که وي را داخل 
جهنم در کنار منافقین نماید که در جستجوي نظاره بر بدن 
زنان دنیا بوده اند؛ و از دنیا نمي رود مگر اینکه خداوند وي را در 
میان مردم ضایع گرداند و در روز قیامت نیز زشتي هاي او را در 

بر مردمان آشکار مي نماید.«
در این روایت کساني که به دنبال نظاره بر بدن زنان هستند 
و آناني که منزل غیر را بدون اذن صاحب ملک نگاه مي کنند 
در ردیف منافقین آورده  شده اند و وعده عذاب به ایشان داده 
شده است؛ و وعده عذاب در مورد امری داللت بر تحریم آن 
دارد. در حقیقت شارع مقدس با تحریم نقض حریم خصوصي 
انسان ها  دروني  عامل  تحریک  به  است  نموده  سعي  منازل، 

جهت پیشگیري از نقض حریم خصوصي منازل همت گمارد.
در روایت دیگري حضرت امام صادق)ع( می فرماید: » اذا اطلع 
رجل علي قوم یشرف علیهم أو ینظر من خلل شئ لهم؛ فرموه 
غرم«.)کلینی،  علیهم  فلیس  عینه  فقعوا  أو  فقتلوه  فأصابوه 
291:1408( »هرگاه شخص بر گروهی اشرف و اطالع پیدا 
کند و یا از سوراخی آنها را نظاره نماید؛ پس چنانچه او را سنگ 
بزنند و کشته شود و یا چشم وی درآید، ضمانی متوجه ایشان 

نیست.«  
4-2-3- روایات داّل بر ممنوعیت استراق سمع

 از جمله احادیثی که صراحتاً این امر را مذمت نموده است 
المستمع  نمود: »ان  اشاره  امام صادق)ع(  روایت  به  می توان 

حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
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حدیث قوم و هم له کارهون یعذب اهلل یوم القیامه و یصب فی 
اذنه االنک«)ابن بابویه، 1362: 108 و حرعاملی، 297:1409( 
»هر کس به کالم دیگران  گوش دهد  در حالی که ایشان  به 
این فعل وی رضایت ندارند، خداوند در روز قیامت وی را عذاب 

می کند و در گوش او سرب خواهد ریخت.« 
استراق سمع و گوش دادن به سخنان دیگران امری مذموم و 
به دور از ادب انسانی است. اشخاصی که در گوشه ای به دور از 
دیگران و در محیطی تنها نشسته اند و در حال گفتگو هستند 
و یا اینکه با وسایل ارتباطی نوین در حال مکالمه اند بالبداهه 
انتظار دارند کسی به مکالمات ایشان گوش ندهد و گفتگوها 
مخفی باقی بماند. در صورتی که ایشان گمان بر شنود داشته 
باشند ممکن است بسیاری مطالب را نگویند. در روایات شیعه 

استراق سمع مکالمات دیگران تقبیح گردیده است. 
4-2-4-  روایات داّل بر ممنوعیت افشای سّر

که  دارد  ناگفته هایی  خویش  زندگی  در  فردی  هر  بی تردید 
بخش پنهان زندگی او به شمار می رود و وی هرگز تمایلی به 
بیان آنها ندارد. از این امور معموالً به »سر« تعبیر می گردد. سر 
را این گونه تعریف نموده اند: »چیزی که انسان پیش یا پس از 
آنکه به دیگری بگوید، خواستار پنهان کردنش باشد؛ و مواردی 
که بدون تصریح بر این خواسته قراینی بر طلب کتمان داللت 
نماید نیز مشمول این تعریف شناخته شده است.«)السر فی 
المهن الطبی، بی تا:207( بنابراین هر امر پوشیده و مخفی از 
دیگران که قانون یا درخواست صاحب آن یا اخالق اجتماعی و 

حرفه ای  افشای آنرا منع می نماید، سر به شمار می رود. 
از این رو اطالعاتی که به نوعی فردی تلّقی می شوند مانند 
شماره حساب بانکی، اطالعات راجع به اعضای خانواده، شغل 
قبلی و سایر اطالعاتی که مختص شخص می باشند را باید 
جزء اسرار دانست. از سوی دیگر، خصوصیات و ویژگی های 
روحی فرد و همه ی آنچه که در محدوده  زندگی خصوصی او 
قرار می گیرد مانند وضعیت منزل، گفتگوهای شخصی وی با 
دیگران و اسرار خانوادگی، شامل حریم خصوصی اطالعاتی فرد 
می شوند. در روایات نیز به رازداری و عدم افشای سر دیگران 
توصیه های فراوانی شده است. از جمله این روایات می توان به 
حدیث امام صادق)ع( اشاره کرد که فرمودند: » من روی علی 
مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروته لیسقطه من اعین 
فالیقبله  الشیطان،  والیه  الی  والیته  من  اهلل  اخرجه  الناس، 
به  راجع  سخنی  »هرکس   )a358:1408 ،الشیطان«)کلینی
شخص دیگری نقل کند و با این نقل قصد داشته باشد مرّوت 
او را از بین ببرد و وی را از چشم مردمان بیندازد، خداوند او را 
از والیت خود خارج نموده و داخل در والیت شیطان  می کند 

اما شیطان نیز او را قبول نمی کند.« 
یا در روایت دیگری می فرمایند: » من اطلع علی مومن ذنب 

او سیئه فافشی ذلک علیه و لم یکتمها ..... کان کعاملها و علیه 
وزر ذلک الذی افشاه علیه «)نوری، 411:1408(  » هر کس 
از مومنی گناهی سراغ داشته باشد و آنرا افشا نماید و مستور 

نکند.... گناهی هم اندازه گناه افشا نموده بر عهده وی است« 
همان گونه که از این روایات به دست می آید، شارع مقدس 
از اسرار افراد به عنوان یکی از حقوق خصوصی آنها حمایت 

نموده است. 

5-نتیجه
حریم خصوصی افراد، قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، 
ویژگی ها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار 
نبوده و در وهله نخست به فرد معیني اختصاص دارد و وی 
نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچگونه ورود و نظارت 
دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش 
نشان می دهند. مصادیق این حق بنیادین به صراحت در آیات 
قرآن و روایات مورد حمایت بوده قرار گرفته است.  با توجه به 
این اهتمام در به رسمیت شناختن این حق برای عموم افراد 
جامعه و خالء قانونی حمایت از این حّق بنیادین، الزم است 
قانون گذار اسالمی با مبنا قرار دادن معیار شخصی در شناسایی 
مصادیق این حق، به احصاء آن ها پرداخته و حمایت از حریم 

خصوصی اشخاص را جنبه ی قانونی بخشد.
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