
ادله نافی اختیارات نظام اسالمی در عرصۀ خصوصی 
از منظر فقه سیاسی شیعه

کاظم سید باقری1 سید 
چکیده

گســترة اختیــارات نظــام اســالمی یکــی از مباحــث پرچالــش اســت. ایــن نوشــته در پــی بررســی 
کــه اختیــارات نظــام اســالمی در عرصــة خصوصــی را نفــی می کنــد. در فرضیــه ایــن  دالیلــی اســت 
نکتــه بیــان شــده اســت کــه در کنــار اصولــی چون عــدم والیت، اصــل برائت و اصل صحــت، دالیل 
عقلــی و نقلــی، از عــدم گســترش اختیــارات نظــام اســالمی به حریــم خصوصی شــهروندان حکایت 
ــی و  ــه وظیفــة حکومــت اســالمی، ایجــاد و حفــظ امنیــت و آرامــش روان ک ــه آن  ــا توجــه ب دارد و ب
جانــی و مالــی شــهروندان اســت، بایــد ســامانه ای طراحــی شــود تــا هــم جلــوی دخالت هــای بی جــا 
ــا بهــره از روش  ــان مجــازات شــوند. ایــن نوشــته ب ــت، خاطی ــه شــود و هــم در صــورت دخال گرفت
اجتهــاد و رجــوع بــه منابــع فقــه سیاســی بــه ســامان رســیده و تــالش شــده اســت تــا در کنــار توجه به 
کــه  گــردد، امــری  کیــد  اصــول و منابــع، بــر طراحــی ســاختار مقابلــه بــا ورود بــه حریــم خصوصــی تأ

کمتــر بــدان توجــه شــده اســت. 

کلیدواژگان: دالیل نفی،  اختیارات نظام اسالمی، حریم خصوصی، فقه سیاسی.

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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درآمد

یکــی از مباحــث عمــده نظام هــای سیاســی، تزاحــم امنیــت عمومــی و دخالــت در حریــم 
خصوصــی دیگــران اســت. نظام هــای اســتبدادی و غیرقانون منــد، غالبــًا حــق خــود می انگارنــد تــا 
کننــد؛ پاســخگوی هیچ کــس نیســتند و  هرگونــه می خواهنــد در زندگــی شــهروندان خــود دخالــت 
کســی هــم جلــودار آنــان نیســت.  امــا در نظــام  اســالمی ایــن دغدغه همــواره وجــود داشــته و دارد که 
کســی از ظــن و میــل خــود، قانونــی وضــع  امــور بــر اســاس قوانیــن و قواعــد اســالمی تنظیــم شــود و 

نکنــد و رفتــاری انجــام ندهــد و حریــم دیگــران را زیــر پــا نگــذارد. 

کــم اســالمی بــوده و اینکه آیا  در نظــام اســالمی، یکــی از مباحــث چالشــی، گســترۀ اختیــارات حا
گــر دارنــد،  چــه مقــدار  کارگــزاران، حــق دخالــت در عرصــۀ خصوصــی شــهروندان را دارنــد یــا نــه، و ا
کالن، ایــن امــر پذیرفتــه و مفــروض تلقــی شــده اســت  کلیــت و نــگاه  اســت. بــه نظــر می رســد در 
کــم و نظــام اســالمی، بــه دخالــت در زندگــی خصوصــی  گســتره اختیــارات حا کــه در نظــام اســالمی، 
کــه در  کــرد  شــهروندان محــدود اســت. ایــن امــر را می تــوان از آیــات و روایــات متعــددی اســتنباط 
گــرد  ادامــه برخــی از آنهــا پ بررســی می شــود. بنابرایــن دغدغــه و ســئوال اصلــی ایــن نوشــته بــر 
ایــن محــور ســامان یافتــه اســت کــه چــه دالیلــی نافی اختیــارات نظام اســالمی در عرصــة خصوصی 
کــه بــا توجــه بــه اصــل اولــی عــدم والیــت و  اصــول  کیــد شــده اســت  اســت و در فرضیــه بــر ایــن امــر تأ
برائــت و صحــت، دالیــل عقلــی و مســتندات نقلــی مســتنبط از قــرآن و روایــات، دخالت و تجســس 
کــه لــزوم حفــظ امنیــت و آرامش روانــی و جانی  از زندگــی خصوصــی شــهروندان حــرام بــوده و ازآنجا
ــوی  ــه جل ک ــد  کن ــی  ــاختاری طراح ــد س ــت، بای ــالمی اس ــام اس ــی نظ ــف اصل ــردم از وظای ــی م و مال
کــه امنیــت جامعــة اســالمی  دخالت هــای خودســرانه را بگیــرد.  اســتثنای ایــن امــر زمانــی اســت 
بــه خطــر افتــد. در ایــن مــورد نیــز بایــد محــدود بــه حــد ضــرورت و تعریف شــدة قانونــی باشــد. ایــن 
ــل  ــل و نق ــم از عق ــی، اع ــع فقه ــول و مناب ــک از اص کم ــاد و  ــود اجته ــره از روش معه ــا به ــته ب نوش
کــه مجــال بــرای بــه ورود بــه جزئیــات و تفصیــالت ایــن روش در نوشــته ای  اســت. طبیعــی اســت 
کیــد بــر طراحی ســاختار ســنجیده برای  محــدود نیســت. پــردازش منابــع از منظــر فقــه سیاســی و تأ
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کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. مقابلــه بــا دخالت هــا، 

کــه جایــی بــرای حضــور  عرصــه خصوصــی، حــوزه ای محرمانــه و متعلــق بــه افــراد اســت 
دیگــران در آن وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، حریــم خصوصــی، قلمرویــی از زندگــی افــراد اســت کــه 
عرفــًا و شــخصًا راضــی نیســتند دیگــران بــه اطالعــات آن دسترســی پیــدا کننــد  )ر.ک: ســیدباقری، 

1.(1398

اصل عدم والیت

کــرده اســت: »أصالــة عــدم الوالیــة   اصــل عــدم والیــت را مرحــوم شــیخ انصــاری چنیــن بیــان 
کتــاب عناویــن الفقهیــه  ألحــد علــی أحــد«  )شــیخ انصــارى دزفولــی، 1415، ج 3، ص574) در 
آمــده اســت: »فــال ریــب أن األصــل األولــی عــدم ثبــوت والیــه أحــد مــن النــاس علــی غیــره لَتســاویهم 
ِفــی المخلوقیــه و المرتبــه مــا َلــم یــدل دلیــل علــی ثبــوِت الوالیــه«؛  )حســینی مراغــی، 1417، ج2، 
کــس بــر دیگــری اســت، زیــرا  کــه اصــل اولــی، عــدم ثبــوت والیــت هیــچ  ص556) شــکی نیســت 
کــه دلیلــی بــر ثبــوت والیــت، ارائــه نشــود. گاه  آنــان همــه در مخلوقیــت و رتبــه مســاوی اند، تــا آن 

کــه در اصــل عــدم نفــوذ حکــم هیــچ کــس بــر دیگــری،  امــام خمینــی نیــز بــر ایــن امــر اشــاره دارد 
ــا امــام یــا غیــر آن دو.  کــم، نبــی باشــد ی شــکی وجــود نــدارد، حــال، قضایــی باشــد یــا غیــر آن؛ حا
کــه باشــد، موجــب نفــوذ حکــم آنــان و  صــرف نبــوت، رســالت، جانشــینی و علــم، بــه هــر درجــه 
فیصله بخشــی داوری آنــان نمی شــود: »ال إشــکال فــی أّن األصــل عــدم نفــوذ حکــم أحــد علــی 
کــم أو وصــّی نبــّی أو غیرهمــا، ومجــّرد النبــّوه والرســاله  کان الحا ــًا  کان أو غیــره، نبّی غیــره، قضــاًء 
کان ـ وســائر الفضائــل، ال یوجــب أن یکــون حکــم صاحبهــا نافــذًا  والوصایــه والعلــم ـ بــأّی درجــه 
ــد در خلقــش داوری  ــه نفــوذ حکــم خداون کــه عقــل ب « و ســپس ادامــه می دهــد 

ً
و قضــاؤه فاصــال

ــد،  ــه باش ک ــو  ــر نح ــه ه ــان ب ــرف در آن ــت و تص ــان اس ــدۀ آن ــک و آفرینن ــد مال ــرا خداون ــد، زی می کن
کــه خداونــد بــه اســتحقاق ذاتــی، مالــک همــه خالیــق اســت   تصــرف در ملــک و ســلطنت اســت 

1. نویســنده در مقالــه ای دیگــر بــه نــام »ضوابــط دخالــت نظــام اســالمی در عرصــۀ خصوصــی شــهروندان از منظــر فقــه سیاســی 
کاویــده اســت و بــرای پرهیــز از  شــیعه« بخشــی از زوایــای ایــن بحــث را ماننــد اصــل اولــی عــدم دخالــت و ســابقة پژوهــش، وا

تکــرار، بــه آنهــا نمی پــردازد )ر.ک. ســیدباقری، 1398، ص53-29).
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کــه اصــل عــدم والیــت هیــچ  )موســوی خمینــی، 1418ق، ص19). برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد 
کــس بــر دیگــری و عــدم نفــوذ حکــم اوســت، زیــرا انســان ها، آزاد و مســتقل آفریــده شــده اند و آنــان 
بــه حســب فطــرت، مســلط بــر جــان و مــال خویــش هســتند و تصــرف در امــور و امــوال آنــان، ظلــم 

ــان اســت  )منتظــری، 1417، ص136). ــر آن و تعــدی ب

کــه  اصــل عــدم جــواز مداخلــه در حریــم خصوصــی، بــه اصــل عــدم والیــت  کــرد  بایــد یــادآوری 
کار او، پخــش عیــوب و  فــردی بــر فــردی دیگــر برمی گــردد و مراقبــت از دیگــری، تجســس در 
رازهــای افــراد، نوعــی تصــرف در امــور دیگــران اســت و اصــل، اقتضــای عــدم جــواز آن دارد. ایــن 
امــر از آنجاســت کــه یکــی از وظایــف مهــم و کلیــدی که در اســالم بــه آن اهتمــام دارد، حفظ حرمت 
مســلمانان، آبــروی آنــان و دوری از تفتیــش عقایــد مــردم و رازهــای آنــان اســت، پــس تجســس 
ــای  ــا و لغزش ه ــا رازه ــدارد ت ــازه ن ــس اج ک ــچ  ــت و هی ــز نیس ــردم، جای ــان م ــی و پنه ــور داخل در ام
مســلمانان را اشــاعه دهــد )منتظــری، 1409، ج2، ص539).اصــل برائتپشــتیبان اصــل عــدم 
کــه بــه عنــوان یکــی از اصــول عملیــه در اصــول فقــه، بررســی  جــواز مداخلــه، اصــل برائــت اســت 
ــر از  ــی معتب ــه دلیل ــه هنــگام شــك در اصــل تکلیــف و دســت نیافتــن ب ــر اســاس آن، ب می شــود. ب
ــئولّیت  ــدن مس ــته ش ــاد آن برداش ــود و مف ــوع می ش ــه آن رج ــل، ب ــا عق ــاع و ی ــّنت، اجم ــاب، س کت
ــه اصــل برائــت شــرعی و اصــل برائــت  ــف اســت. اصــل برائــت، ب تکلیــف مجهــول از عهــدۀ مکّل
کــه  ــا تــرك چیــزى  ــودن ارتــکاب ی ــه مبــاح ب ع اســت ب ــی، حکــم شــار عقلــی تقســیم می شــود. اّول
حکــم واقعــی آن مشــکوك اســت و دومــی، حکــم عقــل بــه عــدم عقــاب بــراى ارتــکاب یــا تــرك آن 
کــه آیــا  گــر شــک وجــود داشــت  می باشــد. )هاشــمی شــاهرودى، 1426، ج 1، ص516) پــس، ا
می تــوان در مــوردی خــاص وارد حریــم خصوصــی دیگــران شــد یــا نــه، اقتضــای اصــل برائــت آن 
اســت کــه نبایــد مرتکــب ایــن فعــل مشــکوک شــد. بــر اســاس همیــن اصــل در حقــوق، تــا زمانــی کــه 
کــرد و در اینکــه شــهروندان  جرمــی بــرای شــهروندی ثابــت نشــده اســت، نمی تــوان او را مجــازات 
کســی نمی توانــد بــدون دلیــل و  گناهــکار هســتند یــا نــه، اصــل بــر بی گناهــی آنــان اســت؛ بنابرایــن 
بــه صــرف شــک و تردیــد در زندگــی خصوصــی دیگــران دخالــت کنــد و عرصــۀ خصوصــی آنــان را بــه 

بهانه هــای ســاختگی هــدف تعــرض قــرار دهــد. 

کار  اصالــت صحتعرصــه ای دیگــر از ایــن بحــث را اصالــت صحــت پوشــش می دهــد و اینکــه 
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مؤمــن و دیگــری بایــد حمــل بــر صحــت شــود که شــیخ انصــاری از آن بــه » اصالة الصحــه فی عمل 
الغیــر« تعبیــر می کنــد  )شــیخ انصــاری، 1415، ج2، ص720). »ظاهــر آن اســت کــه عمــده دلیــل بــر 
ایــن قاعــده، ســیرة همــه عقــال اســت؛ از همــه ملت هــا، در همــه عصرهــا و نــزد همــه پیــروان ادیــان 
کــرده اســت؛ حتــی  ع نیــز از ایــن روش منــع نکــرده، بلکــه آن را امضــا  اســالمی و غیراســالمی. شــار
گــر ایــن اصــل معتبــر نباشــد، بــازار مســلمین  امــکان برپایــی نخواهــد یافــت،  کــه ا گفــت  می تــوان 
کثــر ابــواب فقــه،  عبــادات و معامــالت  اجــرا  بلکــه موجــب اختــالل نظــام خواهــد شــد. ایــن اصــل در ا
کاربــرد دارد«  )بجنــوردی، 1419، ج 1، ص287؛ بــرای مضمــون مشــابه، ر.ک. شــیخ  می شــود و 
کــه مســلمان در حــق بــرادرش،  انصــاری، 1415، ج2، ص720). در مفــاد ایــن قاعــده آمــده اســت 
ــم و  کنــد و اینکــه مســلمان از روی عل ــرک  ــاور و اعتقــاد خــوب داشــته باشــد، ســوء ظن را ت ــد ب بای
کار بــدی هــم صــادر شــده باشــد، از روی خطــا و فراموشــی  گــر از او  عمــد،  کار بــد انجــام نمی دهــد و ا
ــر دلیــل  ــه ایــن قاعــده، عــالوه ب بــوده اســت  )مــکارم شــیرازی، 1411، ج1، ص114). فقهــا در ادل
کرده انــد   )مــکارم  کــه پشــتوانه ای اســتوار بــرای ایــن قاعــده اســت، بــه اخبــار نیــز اســتدالل  عقــل 
کار بــرادر  کــه داللــت می کنــد بــر لــزوم حمــل  شــیرازی، 1411، ج1، ص116). از جملــه اخبــاری 
دینــی بــر بهتریــن وجــه آن  )حــر عاملــی، 1409، ج8، ص614) و بســیاری از دیگــر اخبــار از جملــه 
ایــن خبــر مســتفیض کــه »اّن المؤمــَن الیّتهــُم أخــاه«  )مجلســی، 1392ق، ج100، ص10). مؤمــن، 
کــه نمــک  کنــد، ایمــان از قلبــش مــی رود، همان گونــه  گــر او را متهــم   بــرادرش را متهــم نمی کنــد و ا
ــر  ــاِء«  )ح ــی َاْلَم ــُح ِف ــاُث َاْلِمْل ــا َیْنَم َکَم ــِه  ــْن َقْلِب ــاُن ِم یَم ِ

ْ
ــاَث َاإل ــاُه ِاْنَم َخ

َ
ــُن أ ــَم َاْلُمْؤِم َه در آب: » ِإَذا ِاّتَ

ــَك، و  ــا َیغِلُب ــُه م ــَك ِمن ــی َیأِتَی ــِنِه حّت ــی أحَس ــَك عل ــَر أخی ــْع أم ــی، 1409، ج8، ص613)، »َض عامل
ــّنَ بَکِلَمــٍة َخَرَجــت ِمــن أخیــَك ُســوءا و أنــَت َتِجــُد َلهــا فــی الَخیــِر َمحِمــاًل؛  )شــیخ صــدوق،  ال َتُظّنَ
کــه چیــزی از او بــه تــو  کــن تــا آنــگاه  کار بــرادرت را بــه بهتریــن شــکل آن، تفســیر  1413، ص483) 
کــه از دهــان بــرادرت  کنــد و راه توجیــه را بــر تــو ببنــدد و هیــچ گاه بــه ســخنی  کــه تــو را مغلــوب  رســد 
کار می توانــی توجیــه خوبــی بیابــی«.  گمــان بــد نداشــته بــاش، درحالی کــه بــراى آن  بیــرون آیــد، 

ــی و  کــه موجــب ایجــاد همدل کارآمدی هــای بســیار دارد  کاربردهــا و  همچنیــن ایــن قاعــده، 
گره گشــایی از مشــکالت جامعــة اســالمی می شــود. حــال آنکــه بســیاری از اعتقــادات و باورهــای 
مــا،  از نگاه هــای اولیــه در کارهــای دیگــران بــه دســت می آیــد، بــه وجــوه و احتمــاالت دیگــر توجهی 
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نمی کنیــم  و آنــگاه کــه بــه وجــوه دیگــری کــه احتمــال دارد آن کار حمــل شــود،  توجــه می کنیــم،  آن 
ع امــر کــرده اســت کــه باورهای نیک در حق مســلمانان حاصل شــود  بــاور از میــان مــی رود. لــذا شــار
کــه در آن  و ســوءظن بــه آنــان وجــود نداشــته باشــد. ایــن امــر بــه دلیــل مصالــح بی شــماری اســت 
وجــود دارد؛  ماننــد جلــب اعتمــاد مســلمانان بــه یکدیگــر و دفــع کینه هــا و گمان هــای بــد،  و تفرقه، 

دوری و اختــالل نظــام و فتنه انگیــزی،  از یکدیگــر )حســینی مراغــی، 1417، ج2، ص556). 

ــت در حریــم خصوصــی  ــت صحــت و عــدم دخال ــر اصال کــه داللتــی آشــکار ب در روایتــی دیگــر 
شــهروندان دارد، آمــده اســت کــه یکــی از اصحــاب امــام کاظــم  )ع) بــا نــام »محمــد بــن فضیــل« به 
کــه آن را دوســت  کــه از یکــی از بــرادران دینــی ام، خبــری بــه مــن رســیده اســت  کــرد  ایشــان عــرض 
گروهــی موثــق بــه مــن  کــرد، حــال آنکــه آن خبــر را  نــدارم، دربــارۀ ایــن خبــر از او پرســیدم و او انــکار 
ــَدَك  ــِهَد ِعْن ــِإْن َش ِخیــَك؛ َف

َ
ــْن أ ــْمَعَك  َوَبَصــَرَك  َع ْب  َس ــّذِ َک ــُد،  ــا ُمَحّمَ داده انــد؛ امــام  )ع) فرمــود: »َی

ــِه، َوَتْهــِدُم  ــِه َشــْیئًا َتِشــیُنُه ِب ُتِذیَعــّنَ َعَلْی
َ

ْبُهــْم، ال ــُه، َوَکّذِ ْق ، َفَصّدِ
ً

ــْوال ــَك َق ــاَل َل َخْمُســوَن َقَســاَمًة، َوَق
ْن َتِشــیَع اْلفاِحَشــُة ِفــی 

َ
ــوَن أ ِذیــَن ُیِحّبُ

َ
ِکَتاِبــِه: »ِإّنَ اّل ِذیــَن َقــاَل اهلُل ِفــی 

َ
ِبــِه ُمُروَءَتــُه، َفَتُکــوَن ِمــَن اّل

ِلیــٌم؛  )ابن قاریاغــدى، 1429ق، ص429) 
َ
ــْم َعــذاٌب أ ــوا َلُه ِذیــَن آَمُن

َ
اّل

گــر پنجــاه نفــر پیــش تــو  کــن،  پــس ا گوشــت را نســبت بــه بــرادر دینــی ات، تکذیــب  چشــم و 
کــن و آنــان را تکذیــب؛ پــس بــر  گویــد، پــس او را تصدیــق  ســوگند بخورنــد و بــرادرت چیــزی دیگــر 
ضــد او چیــزی پخــش نکنــی کــه او را زشــت جلــوه دهــی و تــا شــامل ایــن آیــه قــرآن کریــم گــردی کــه 
کننــد،  کــه دوســت دارنــد تــا فحشــا و منکــر را دربــارۀ مؤمنیــن، پخــش  کســانی  فرمــود: »به راســتی، 

کــی اســت«. برایشــان عذابــی دردنا

کــه مربــوط بــه نفــس  شــاید ایــن حکــم مختــص بــه امــوری ماننــد تهمــت و غیبــت باشــد 
ــذه  ــوان او را مؤاخ ــد، نمی ت کن ــکار  ــود ان ــه خ ــبتی را ب ــردی نس ــه ف ک ــگاه  ــس آن ــد. پ ــب باش مخاط
کــرد.«  )ابن قاریاغــدى، 1429ق، ج2، ص429). همچنیــن منظــور از تکذیــب، تکذیــب حقیقــی 
گنــاه فــرد مؤمــن، ترتیــب اثــر داده  کــه بــر شــهادت آنــان در  آنــان نیســت، بلکــه مــراد آن اســت 
ــًا بــه معنــی عذرخواهــی  نشــود. اینکــه آن فــرد، ارتــکاب جــرم را انــکار می کنــد، همیــن امــر، عادت
ــال؟؟؟[، ج2،  ــری، ]س ــد  )منتظ ــده باش ــب ش ــی را مرتک ــه جرم ک ــرض  ــر ف ــت، ب ــو اس ــب عف و طل
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گفتــار مؤمــن می گــذارد و طبعــًا نمی تــوان  ص541)؛ لــذا روایــت نیــز اصــل را بــر صحــت رفتــار و 
بــرای راســتی آزمایی آن در عرصــۀ خصوصــی زندگــی او وارد شــد. در همیــن معنــای متعالــی اســت 
کــه بــدان علــم نــدارى  کــه فرمــود »َو ال َتْقــُف مــا َلْیــَس َلــَك ِبــِه ِعْلــٌم؛  )اســراء، آیــه36) و چیــزى را 
گاهــی ندارنــد، بــه دیگــران  ح شــده آ دنبــال مکــن«. در غالــب مــوارد، بــا آنکــه افــراد از مســائل طر
تهمــت می زننــد، یــا بــا شــنیده های دیگــران، تحلیــل نادرســت خــود را از روابــط شــهروندان 
تنظیــم می کننــد یــا جســت وجوی غیرقانونــی و غیرشــرعی انجــام می دهنــد تــا داده ای از زندگــی 
کــه بــر  کــه همــه ایــن امــور حــرام اســت. ایــن در حالــی اســت  خصوصــی دیگــران بــه دســت آورنــد 
گفتــار افــراد را بایــد  اســاس مفــاد روایــت و بســیاری از دیگــر آموزه هــای قرآنــی و روایــی، رفتــار و 
حمــل بــر صحــت و وجــوه درســت امــور کــرد و از هرگونــه تجســس و بدبینــی بــه دیگران بــه دور بود.

کارگــزاران نظــام اســالمی در عرصــۀ خصوصــی را می تــوان   ادلــۀ نافــی اختیــارات ولــی فقیــه و 
کــرد، ضمــن آنکــه اصــل اولــی ایــن بحــث نیــز بیــان  در دو قالــب عمــدۀ دالیــل نقلــی و عقلــی رصــد 

خواهــد شــد.

دلیــل عقلــی نافــی اختیــارات نظــام اســالمی در حریــم خصوصییکــی از دالیــل اســتوار در بحــث 
حرمــت دخالــت در عرصــۀ خصوصــی دیگــران توســط نظــام سیاســی، دلیــل عقــل اســت. هــر عقــل 
کــه  کــه باشــد، بــه ایــن امــر حکــم می کنــد  ســلیمی و وجــدان ســالمی، تابــع هــر عقیــده و مســلکی 
دخالــت در حریــم دیگــران بــا توجــه بــه مشــکالت و پیامدهــای ناخوشــایندی کــه بــرای هــر جامعــه 
کــه نظــام سیاســی و  کننــد  گــر شــهروندان یــک جامعــه حــس  دارد، نادرســت و حــرام اســت. ا
کارگــزاران آن، در زندگــی شخصی  شــان دخالــت می کنــد و حریــم خصوصــی مــادی و معنــوی آنــان 
ــه  ــت، ب ــان شــهروندان و دول ــت دیگــران اســت، اعتمــاد می در معــرض نظــارت، مراقبــت و دخال
عنــوان یکــی از بزرگ تریــن ســرمایه های اجتماعــی از میــان مــی رود و ســوء ظن، غیبــت، تهمــت، 
گیــر می شــود و حرمــت و احساســات  بدبینــی، اســتراق ســمع و هتــک حیثیــت افــراد، در جامعــه فرا
جامعــه جریحــه دار می شــود؛ امــری کــه زندگــی ســالم و آرام را از میان می برد و تشــویش و اضطراب 
کــه نبایــد در زندگــی شــخصی  کــم می ســازد. بــا توجــه بــه ایــن امــر، عقــل ســلیم حکــم می کنــد  را حا

کــرد یــا بــه آنــان تهمــت زد. کــرد و یــا غیبــت  دیگــران تجســس و دخالــت 
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کمیــت و نظــام اســالمی بــدون لحــاظ عدالــت و  گســترده ســاختن اختیــارات حا ضمــن آنکــه 
کــه عرصــۀ خصوصــی شــهروندان را نیــز شــامل شــود، ســر از ظلــم در مــی آورد  مصلحــت، تــا جایــی 
کــه از شــرایط اصلــی او  کــم اســالمی در نظــام والیــت فقیــه  ــا عدالــت حا کامــل دارد ب کــه منافــات 
ــم  ــه »ظل ک ــه  ــدارد؛ آن گون ــدرت ن ــال ق ــق اعم ــد، ح ــته باش ــت، نداش ــر عدال گ ــد و ا ــمار می آی ــه ش ب
گذاشــتن در حریــم دیگــرى  ــت دیگــرى و تصــّرف در حــّق دیگــرى و پا ــه اولوّی بــه معنــی تجــاوز ب
کــه عقــل آن را قبیــح می شــمارد و علیــه آن  )مطهــری، 1375، ج1، ص81) و ظلــم، امــری اســت 
کــه ورود بــه حریــم خصوصــی، ظلــم در حــق دیگــران اســت، طبعــًا اجــازۀ  حکــم می کنــد و ازآنجا

ورود بــه ایــن عرصــه را نیــز صــادر نمی کنــد.

ادله نقلی نافی اختیارات نظام اسالمی در حریم خصوصی1. آیات قرآن کریم

یکــی از اصلی تریــن و معروف تریــن ادلــه بــرای حرمــت ورود بــه منــازل شــهروندان و دخالــت در 
کــه در آن به صراحــت، وجــوب اجتنــاب از ســوءظّن،  حریــم خصوصــی آنــان، آیــۀ تجســس اســت 
حرمــت تجّســس و حرمــت غیبــت ذکــر شــده اســت، خداونــد در ســورۀ حجــرات ایــن چنــد مــورد 

مهــم را یــادآور می شــود و خطــاب بــه مؤمنیــن می فرمایــد:

 َیْغَتــْب 
َ

ُســوا َوال  َتَجّسَ
َ

ــٌم َوال ــّنِ ِإْث
َ

ــّنِ ِإّنَ َبْعــَض الّظ
َ

َکِثیــًرا ِمــَن الّظ ِذیــَن آَمُنــوا اْجَتِنُبــوا 
َ
َهــا اّل ّیُ

َ
ــا أ  »َی

َبْعُضُکــْم َبْعًضــا«؛ )حجــرات، آیــه12)

گنــاه  گمان هــا،  کــه پــاره اى از  گمان هــا بپرهیزیــد  کــه ایمــان آورده ایــد، از بســیارى  کســانی  اى 
اســت و جاسوســی مکنیــد و بعضــی از شــما غیبــت بعضــی دیگــر نکنــد.

کــه در واقــع علــت و معلــول یکدیگرنــد؛ نخســت از  ایــن آیــه شــریفه از ســه چیــز نهــی می کنــد 
گاهی بر عیــوب پنهانی  گمــان بــد کــه سرچشــمه تجّســس می شــود، ســپس از تجّســس کــه ســبب آ
مــردم و غیبــت آنــان می گــردد. نهــی از تجّســس در آیــه، هیــچ قیــد و شــرطی نــدارد و ایــن نشــان 
گــر در شــرایط خاصــی بــه  کلــی اســت و ا می دهــد اصــل بــر حرمــت تجّســس بــه عنــوان یــك قاعــده 
خاطــر اهــداف مهم تــرى مجــاز شــمرده شــود، عنــوان اســتثناء خواهــد داشــت )مــکارم شــیرازی، 
ــی  ــران نه ــم دیگ ــت وجو در حری ــت از جس ــد به صراح ــه خداون ــن آی 1385، ج3، ص349). در ای
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کنــار دوری  می کنــد و عمده تریــن و صریح تریــن آیــه دراین بــاره اســت. خداونــد تجســس را در 
کــه فــردی ســوءظن بــه دیگــری  گمــان بــد بــه دیگــران و غیبــت نکــردن قــرار می دهــد، آنــگاه  از 
داشــته باشــد، احتمــال دخالــت در حریــم خصوصــی او نیــز وجــود دارد و هــرگاه کــه غیبــت می کنــد، 
کــه فــرد مایــل بــه بیــان آنهــا نیســت. بــه هــر حــال،  غالبــًا از مســائل پنهانــی فــرد صحبــت می کنــد 
کــدام از ایــن ســه رذیلــت، بــه نحــوی دخالــت و هتــک حرمــت خصوصــی شــهروندان اســت و  هــر 
طبعــًا دولــت و کارگــزار نظــام اســالمی نیــز نمی تواننــد ایــن حرمــت را بشــکنند و به آن تعــرض کنند. 

در صــدر اســالم نیــز مســلمانان، از ایــن آیــه و آیــات مشــابه، عــدم دخالــت در زندگــی خصوصــی 
ــن  ــه »عبدالّرحم ــت، چنان ک ــده اس ــی آم ــان روایت ــیر روض الجن ــد. در تفس ــران را می فهمیدن دیگ
عــوف« می گویــد: شــبی بــا عمــر خّطاب به عسســی می گردیدیم. به در ســرایی رســیدیم. روشــنایِی 
گفتــم: ســراى  کیســت؟ مــن  گفــت: ایــن ســراى  ــود آنجــا و آوازى از ســراى می آمــد. عمــر  چــراغ ب
کردیــم و  کــه تجّســس  کردیــم  »ربیعــة بــن امّیــة بــن خلــف« و بــه خمــر مشــغولند، ولکــن خطــا مــا 
گفتــی و برگشــت«. همچنیــن در روایتــی دیگــر نیــز  گفــت: راســت  کــرد از ایــن. عمــر  خــداِى مــا نهــی 
گفــت: »ابومحجــن الثقفــّی« خمــر می خــورد او و اصحابــش؛ عمــر آنجــا  می خوانیــم، »ابوقالبــه« 
گفــت: یــا امیرالمؤمنیــن!  کــرد واقــف شــد بــر آن. در ســراى شــد. ابومحجــن  بگذشــت، تجّســس 
گفــت: »َو  گفــت، دو خطــا؛ یکــی تجّســس و خــداى تعالــی  کــردم؟  گفــت: چــه خطــا  کــردى.  خطــا 
ــوا ُبُیوتــًا  ُســوا«، و دگــر بی دســتور در ســراِى مــن آمــدى و خــداى تعالــی می گویــد: »ال َتْدُخُل ال َتَجّسَ
ْهِلهــا«  )نــور، آیــه27). »زیــد بــن ثابــت« و »عبــداهلل 

َ
ُموا َعلــی  أ ِنُســوا َو ُتَســّلِ

ْ
ــی َتْسَتأ َغْیــَر ُبُیوِتُکــْم َحّتَ

گفــت، تابــان بــر ماســت  کــه او  ــا امیرالمؤمنیــن! چنیــن اســت  گفتنــد: ی بــن ارقــم« حاضــر بودنــد 
)ابوالفتــوح رازی، 1408، ج 18، ص34؛ متقــی هنــدی، 1412ق، ج3، ص808).

کــه عیــوب خویــش را می پوشــاند و بــر  کــه عــادل آن اســت  عالمــه بهبهانــی نقــل می کنــد 
کــه بیــش از آن را تفتیــش کننــد و بــه لغزشــها و عیبهــای او بپردازنــد. ایــن  مســلمانان، حــرام اســت 
گنــاه  کــه  گونــه عیــب و لغــزش باشــد. بــر فــرد اســت  کــه فــرد بــه دور از هــر  امــر بــه معنــی آن نیســت 
کســی از  گــر  کــرد، بایــد آن را مخفــی نگــه دارد وا گناهــی پنهانــی  گــر  خویــش، آشــکار نســازد، پــس ا
کــرد، فاســق اســت، بــه دلیــل حرمــت غیبــت، اشــاعۀ فحشــا و وجــوب  گاه شــد و آن را آشــکار  آن آ
پوشــاندن لغــزش دیگــران و ســپس مرحــوم بهبهانــی بــه اشــاره می کنــد کــه خداونــد فرموده اســت: 
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کالم الهــی آمــده اســت  ُســوا َو ال َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعضــًا« )حجــرات، آیــه12) و اینکــه در  »َو ال َتَجّسَ
ِخــَرِة« 

ْ
ْنَیــا َوال

ّ
ِلیــٌم ِفــی الُد

َ
ِذیــَن آَمُنــوا َلُهــْم َعــَذاٌب أ

ّ
ْن َتِشــیَع اْلَفاِحَشــُة ِفــی اَل

َ
ــوَن أ ِذیــَن ُیِحُبّ

ّ
کــه » ِإَنّ اَل

کــه بــر تحریــم،  کــه روایــات متواتــری در ایــن بــاب وجــود دارد  )نــور، آیــه19) و ادامــه می دهــد 
شــدت حرمــت و مجــازات ســنگین در بحــث تجســس، داللــت دارد؛ بــه اضافــۀ اجمــاع مســلمین و 
کــه فــرد عیــوب  بدیهــی بــودن ایــن امــر در دیــن )بهبهانــی، 1424، ج1، ص442) مهــم آن اســت 
کافــی اســت و تفحــص بیــش از آن، حــرام اســت. همیــن  خویــش را می پوشــاند و همیــن مقــدار 
گر کســی تجســس  بحــث را صاحــب جواهــر از عالمــه بهبهانــی نقــل می کنــد و نتیجــه  می گیــرد کــه ا
کــرد. ایــن امــر نشــان از آن دارد کــه در حکــم بــه عدالــت  را انجــام داد، بایــد بــه فســق آن فــرد حکــم 
فــرد، حســن ظاهــر کافــی اســت و انجــام کبیــره در خفــا و باطــن، مشــکلی بــرای آن ایجــاد نمی کنــد؛ 
گــر فــردی، گناهــکار هم هســت،  لــذا بــر دیگــران حــرام اســت کــه از آن خبرکشــی کننــد. پــس حتــی ا
حریــم شــخصی و آبــروی او بایــد حفــظ شــود و کســی حــق تعــرض بــه آن را نــدارد )نجفــی، 1374، 

ج 13، ص298).

کــه صریحــًا بــر نفــی ورود بــه عرصــۀ خصوصــی داللــت دارد، آیــۀ 27 ســورۀ  یکــی از دیگــر آیاتــی 
نــور اســت:

ْهِلهــا ذِلُکــْم 
َ
ُموا َعلــی  أ ِنُســوا َو ُتَســّلِ

ْ
ــی َتْسَتأ ذیــَن آَمُنــوا ال َتْدُخُلــوا ُبُیوتــًا َغْیــَر ُبُیوِتُکــْم َحّتَ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
»یــا أ

ــُروَن«؛ )نــور، آیه27)
َ

ُکــْم َتَذّک
َ
َخْیــٌر َلُکــْم َلَعّل

کــه خانه هــاى شــما نیســت، داخــل مشــوید  کــه ایمــان آورده ایــد، بــه خانه هایــی  کســانی  اى 
گیریــد. کــه پنــد  گوییــد. ایــن بــراى شــما بهتــر اســت، باشــد  تــا اجــازه بگیریــد و بــر اهــل آن ســالم 

کــه مظهــر حریــم خصوصــی اســت، ممنــوع اعــالم شــده  در ایــن آیــه، ورود بــه خانــۀ دیگــران 
کــه  کســانی  گرفتــه شــود. »بیــوت« هــم مطلــق آمــده اســت و شــامل همــۀ  اســت، مگــر آنکــه اجــازه 
کســی حــق ســرک  کافــر و  در قلمــرو دولــت اســالمی زندگــی می کننــد می شــود؛ مســلمان باشــد، یــا 
کشــیدن بــه خانــۀ آنــان را نــدارد. ابوایــوب انصــاری، می گویــد بــه پیامبــر خــدا  )ص) عــرض کردیم 
گفتــن، یــا حمــد، یــا  کــه »اســتیناس، یعنــی چــه؟ آن حضــرت فرمــود: مــرد بــه هنــگام ورود بــا ذکــر 
کاشــانی، 1423،  ج 4  کــردن، از اهــل بیــت خانــه، اجــازه می گیــرد )مــال فتــح اهلل  تکبیــر یــا صــدا 
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ــیخ  ــد )ش کرده ان ــا  ــن، معن گرفت ــازه  ــتیذان« و اج ــتیناس« را »اس ــران، »اس ــی مفس ص494). برخ
کــه در »اســتیناس«  کیــد دارنــد  طوســی، 1423، ج7، ص426). عــالوۀ بــر اجــازه، برخــی دیگــر تأ
گویــی فــرد بــا محبــت، لطــف، آشــنایی و  نوعــی انــس و الفــت، عــالوه بــر اجــازه وجــود دارد؛ یعنــی 
ــیرازی، 1379، ج14،  ــکارم ش ــران )م ــۀ دیگ ــه خان ــرای ورود ب ــد، ب ــازه می کن ــب اج ــت، طل صداق

ص427).

کامــل می کنــد، جالــب آنکــه حتــی می فرمایــد  در آیــۀ بعــد نیــز خداونــد مســئله اجازه گیــری را 
کســی را در خانــه نیافتیــد، تــا اجــازه یابیــد«، بــاز داخــل نشــوید: گــر  »ا

ــی ُیــْؤَذَن َلُکــْم َو ِإْن قیــَل َلُکــُم اْرِجُعــوا َفاْرِجُعوا ُهَو  َحــدًا َفالَتْدُخُلوهــا َحّتَ
َ
»َفــِإْن َلــْم َتِجــُدوا فی هــا أ

ْزکــی  َلُکْم«؛ )نــور، آیه28)
َ
أ

گــر بــه شــما  گــر کســی را در آن نیافتیــد، پــس داخــِل آن مشــوید تــا بــه شــما اجــازه داده شــود و ا و ا
گفتــه شــد: »برگردیــد«، برگردیــد که آن براى شــما ســزاوارتر اســت.

کســی در خانــه هســت تــا بــه شــما اجــازه  کــه  گــر نمی دانیــد  شــیخ طوســی می نویســد: یعنــی ا
کــه جایــز نیســت شــما بــر آن  دهــد، پــس داخــل نشــوید، زیــرا چه بســا در آن خانــه، چیــزی باشــد 
اطــالع یابیــد، مگــر آنکــه صاحــب آن خانــه اجــازه دهــد.« )شــیخ طوســی، 1423، ج7، ص426). 
الزمــۀ ورود بی اجــازه بــه خانــۀ دیگــران، دخالــت در عرصــۀ خصوصــی آنــان اســت و ایــن امــر 
ــاره  ــر حرمــت دارد. مرحــوم عالمــه طباطبایــی دراین ب به صراحــت نهــی »فالتدخلوهــا«، داللــت ب
کــردن  کــه منظــور از عــدم دخــول، صــرف اطــالع یافتــن بــر خانــه و نــگاه  بــه نکتــه ای اشــاره می کنــد 
کــه در  کســی را ندیــد، وارد خانــه نشــود، و ســیاق نشــان از آن دارد  گــر  در آن نیســت؛ پــس حتــی ا
گاهــی بــر اســرار مــردم اســت. )طباطبایــی، 1372، ج15، ص110)  کــردن و آ حقیقــت، منــع از نــگاه 

کســی از اســرار  کــه  کیــد بــر آن اســت  کــه در ایــن آیــه آمــده، منظــور و تأ کلــی  بــا توجــه بــه حکــم 
گاهــی پیــدا نکنــد. همچنیــن می تــوان از »بیــوت«، الغــاء خصوصیــت  و زندگــی خصوصــی مــردم آ
کــه قرینــه بــر دلیــل حرمــت در  کــه بیــوت باشــد، توســعه داد  کــرد و در مصــداق متعلــق حکــم 
کــه بــه نحــوی  مصادیــق فراتــر از خانــه نیــز وجــود دارد، لــذا حکــم حرمــت را بــه حوزه هــای دیگــر 
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دخالــت در عرصــۀ خصوصــی بــه شــمار می آیــد، تســری داد، از جملــه دخالــت در حــوزۀ مجــازی 
آلبــوم  عکــس،  ارتباطــی و پیام رســان ها، رفــت  و آمدهــا،  و روابــط و تعامــالت در شــبکه های 
شــنود مکالمــات، بررســی ایمیل هــا، سرکشــی بــه حســاب بانکــی شــهروندان، نفــوذ بــه رایانه هــا 
ــکی  ــای پزش ــکاوی در پرونده ه کنج ــران،  ــراه دیگ ــی هم گوش ــه  ــران، ورود ب ــای دیگ و رایانک ه
کــه باشــد اعــم از جمــع آوری  و تحصیلــی و سرکشــی بــه یادداشــت های دیگــران، بــه هــر نحــو 
اطالعــات بــا روش هــای آشــکار یــا پنهــان، هــک کــردن یــا ورود معمولــی، یا گــردآوری بــا روش های 

متقلبانــه و جاسوســی، حــرام اســت.

کــه خداونــد، نکوهــش شــدید  یکــی از آیــات دیگــر دربــارۀ حریــم خصوصــی، آیــه ای اســت 
کنــد و  کار زشــت در میــان مؤمنیــن، شــیوع پیــدا  کــه دوســت دارنــد تــا فحشــا و  کســانی را  می کنــد 
ک در دنیــا و آخــرت هشــدار می دهــد، خداونــد می فرمایــد: در پایــان آیــه، آنــان را بــه عذابــی دردنــا

ِخَرِة«؛ 
ْ

ْنیــا َو ال
ُ

لیٌم ِفــی الّد
َ
ذیــَن آَمُنــوا َلُهــْم َعــذاٌب أ

َ
ْن َتشــیَع اْلفاِحَشــُة ِفــی اّل

َ
ــوَن أ ذیــَن ُیِحّبُ

َ
»ِإّنَ اّل

)نور، آیه19)

کســانی کــه دوســت دارنــد کــه زشــتکارى در میــان آنــان کــه ایمــان آورده انــد، شــیوع پیــدا کنــد، 
بــراى آنــان در دنیــا و آخــرت عذابــی پــردرد خواهــد بــود.

ح می شــود و ســپس بــر فــرض  کشــف فحشــا و خــالف طــر بــه واقــع هــم حرمــت تفتیــش بــرای 
ــش و  ــت، پخ ــالع یاف ــت و از آن اط ــت یاف ــایی دس ــه فحش ــی ب ــام سیاس ــزاری از نظ کارگ ــه  ک ــم  ه
اشــاعۀ آن حــرام اســت. بــا توجــه بــه ایــن مفهــوم، در روایتــی امــام صــادق )علیه الّســالم) دربــارۀ 

ــد:  ــه می فرمای ایــن آی

 ِإّنَ 
َ

ــّزَ َو َجــّل ــاَل اهلُل َع ِذیــَن َق
َ
ــَن اّل ــاُه َفُهــَو ِم ُذَن

ُ
ــاُه َو َســِمَعْتُه أ ــُه َعْیَن ْت

َ
ــا َرأ ــاَل ِفــی ُمْؤِمــٍن َم »َمــْن َق

ــوَن...؛ )کلینــی، 1388ق، ج2، ص352)  ِذیــَن ُیِحّبُ
َ
اّل

گــوش خــود شــنیده  کــه بــه چشــم خــود دیــده و بــه  کــه دربــارۀ مؤمنــی، چیــزی را بگویــد  کســی 
ِذیــَن 

َ
کــه خداونــد در مــورد آنــان فرمــوده اســت »ِإّنَ اّل کســانی اســت  اســت، آن فــرد مصــداق 

ــوَن...«.  ُیِحّبُ
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گــر خالفــی را بــه چشــم وگــوش خــود دیــده و شــنیده باشــد  در اینجــا امــام  )ع) می فرمایــد، فــرد ا
ک باشــد؛ چــه رســد بــه آنکــه غالــب مطالــب بیان شــده در  کنــد، بایــد منتظــر عذابــی دردنــا و بیــان 
کــه از ســوی دیگــران  ایــن حــوزه، بیــان حدســیات، شــایعات، گمان هــای بــد و تهمت هایــی اســت 
ــر  گ ــا آنهــا را بیــان می کننــد. جالــب آنکــه امــام می فرمایــد حتــی ا ارائــه می شــود و برخــی بی محاب
خــود فــرد هــم خــالف را دیــده باشــد، نبایــد بیان کنــد؛ به معنی آنکــه حریم خصوصی خــالف کاران 
گاه برخــی مســئله ای چــون  کــه  نیــز بایــد حفــظ شــود. ازهمیــن رو خــدای متعــال هشــدار می دهــد 

کوچــک می پندارنــد، حــال آنکــه نــزد خــدا بســیار بااهمیــت اســت:  پخــش شــایعه را 

ــا َلیــَس َلکــْم بــِه ِعْلــٌم َوَتْحَســُبوَنُه َهینــًا َوُهــَو ِعْنــَد  ْوَنــُه ِبأْلِســَنِتکْم َوَتُقوُلــوَن ِبأْفَواِهکــْم ّمَ
َ

»إْذ َتَلّق
اهلِل َعِظیــٌم«؛ )نــور، آیــه15) 

کــه ایــن شــایعه را از زبــان یکدیگــر می گرفتیــد و بــا دهــان خــود  بــه خاطــر بیاوریــد زمانــی را 
کوچــک می پنداشــتید، درحالی کــه نــزد خــدا  کــه بــه آن یقیــن نداشــتید و آن را  ســخنی می گفتیــد 

بــزرگ اســت. 

و  کنی  شــایعه پرا شــما،  از  برخــی  شــاید  کــه  می دهــد  هشــدار  متعــال  خداونــد  بنابرایــن، 
تهمت زنــی بــه دیگــران را ســاده و بی اهمیــت بــه شــمار آوریــد، امــا نــزد خداونــد، ایــن خطایــی 
کریــم، بــه عنــوان اصلی تریــن و اصیل تریــن منبــع اندیشــه و  بــزرگ اســت. از مجموعــه آیــات قــرآن 
کارگــزاران نظــام اســالمی، در دیــد و نــگاه اول، حــق  کــه  فقــه سیاســی اســالمی، برداشــت می شــود 
کــه در فصــل  دخالــت در عرصــۀ خصوصــی شــهروندان را ندارنــد، مگــر بــا قیــود ســخت گیرانه ای 

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــد ب بع

2. روایات نافی اختیارات نظام اسالمی در حریم خصوصی

بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث عرصــۀ خصوصــی، روایــات متعــددی نیــز دراین بــاره وارد شــده و 
کلینــی در  مســلمانان را از جســت وجو و جاسوســی در زندگــی خصوصــی دیگــران بازداشــته اســت. 
اصــول کافــی، بابــی خــاص ایــن بحــث دارد بــا نــام »َبــاُب َمــْن َطَلــَب َعَثــَراِت اْلُمْؤِمِنیــَن َو َعْوَراِتِهْم« 
گــون و متضافــر وارد شــده  گونا کــه در ایــن بــاب روایــات  )کلینــی، 1388، ج2، ص352). ازآنجا
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کــرد؛ لــذا بررســی ســندی اینگونــه  اســت، به نحوی کــه می تــوان بــه محتــوای واردشــده یقیــن پیــدا 
کــه همــه اصــل  گــون و متعــدد در بــاب وجــود دارد  گونا کــه روایــات  روایــات نیــز الزم نیســت. وقتــی 
کیــد و تأییــد می کننــد، دیگــر لزومــی بــه بررســی تک تــک اســناد نیســت، بلکــه نوعــی  محتــوا را تأ
کــه اصــل بحــث را شــفاف می کنــد،  ــر محتوایــی و معنایــی شــکل می گیــرد  فهــم و تحلیــل و توات
کــه  ضمــن آنکــه دلیــل عقــل نیــز پشــتیبان ایــن برداشــت اســت. در ادامــه تنهــا چنــد روایــت 
کارگــزاران وی را بــه عرصــۀ  کــم اســالمی و  صریح تریــن داللــت بــر ایــن امــر را دارد و اجــازۀ ورود حا

خصوصــی شــهروندان نمی دهــد، بیــان می شــود.

کــه به صراحــت نهــی از دخالــت در عرصــۀ خصوصــی می کنــد، ایــن روایــت از  یکــی از روایاتــی 
کــه فرمــود:  رســول خــدا )صّلــی اهلل علیــه وآلــه) اســت 

ُعــوا   َتَتّبَ
َ

ــوا اْلُمْســِلِمیَن َو ال  َتُذّمُ
َ

یَمــاَن ِإَلــی َقْلِبــِه ال ِ
ْ

ْســَلَم ِبِلَســاِنِه َو َلــْم ُیْخِلــِص اإل
َ
»َیــا َمْعَشــَر َمــْن أ

ــَع اهلُل َتَعاَلــی َعْوَرَتــُه َیْفَضْحــُه َو َلــْو ِفــی  ــَع اهلُل َعْوَرَتــُه َو َمــْن َتَتّبَ ــَع َعْوَراِتِهــْم َتَتّبَ ــُه َمــْن َتَتّبَ َعْوَراِتِهــْم َفِإّنَ
ــِه؛ )کلینــی، 1388، ج2، ص354)  َبْیِت

نکرده ایــد،  خــود خالــص  قلــب  در  را  ایمــان  و  آورده ایــد  اســالم  زبــان  بــه  کــه  کســانی  ای 
کنــدوکاو نکنیــد، زیــرا هرکــس در امــور پنهــان  مســلمانان را ســرزنش نکنیــد و امــور پنهانــی آنــان را 
مســلمانان، کنــکاش نمایــد، خداونــد امــور پنهــان او را جســت وجو خواهــد کرد و کســی کــه خداوند 

گرچــه در خانــه اش باشــد«. کنــد، او را رســوا خواهــد ســاخت،  امــور پنهانــش را دنبــال 

کــه در زندگــی دیگــران دخالــت می کنــد را  در ایــن روایــت پیامبــر اســالم )ص)، مســلمانی را 
مســلمان اســمی می نامــد و او را تهدیــد بــه رســوایی از ســوی خــدای متعــال می کنــد. 

کــه الزمــۀ آن عــدم دخالــت در  در روایتــی دیگــر، در اهمیــت و ضــرورت حفــظ اســرار بــرادر دینــی 
کــه فرمودنــد:  زندگــی اوســت، از امــام باقــر و امــام صــادق  )علیهمــا الّســالم) نقــل اســت 

ِتِه 
َّ

یــِن َفُیْحِصَی َعَلْیــِه َعَثَراِتــِه َو َزال ُجــَل َعَلــی الّدِ ْن ُیَواِخــَی الّرَ
َ
ْقــَرُب َمــا َیُکــوُن اْلَعْبــُد ِإَلــی اْلُکْفــِر أ

َ
»أ

َفــُه ِبَهــا َیْومــًا َما؛ )کلینــی، 1388، ج2، ص354) ِلُیَعّنِ

ــرادر دینــی خــود، همــراه شــود، ســپس  ــا ب ــه ب ک کفــر آن اســت  ــه  ــت بنــده ب نزدیک تریــن حال
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لغزش هــا و اشــتباهات او را یادداشــت نمایــد تــا روزی او را بــا آن هــا مــورد ســرزنش قــرار دهــد«.

در ایــن حدیــث، تجســس از عیــوب دیگــران ممنــوع اعــالم و پخــش آن بــه شــدت ســرزنش 
کــه  گویــی روایــت می گویــد  کفــر نزدیــک شــده اســت؛  کــه انــگاری فــرد بــه  شــده اســت، تــا حــدی 
ــر  ــان، ب ــان و تهمت زن کــه خطــای بنــده اش پوشــیده باشــد، امــا عیب جوی ــد دوســت دارد  خداون

ــد عمــل می کننــد. خــالف خواســت خداون

در روایتی دیگر َعْبِد اهلِل ْبِن ِسَناٍن می گوید به امام صادق )ع) عرض کردم: 

َعْوَرُة اْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن َحَراٌم؟

آیا عورت مؤمن بر مؤمن، حرام است؟

امام  )ع) فرمود، بله؛ عرض کردم، آیا منظور پایین تنۀ اوست؟

ِه . )کلینی، 1388، ج2، ص359) َما ُهَو ِإَذاَعُة ِسّرِ امام  )ع) فرمود: َلْیَس  ُهَو َحْیُث  َتْذَهُب  ِإّنَ

امام فرمود، نه، آن گونه که تو فکر می کنی نیست، منظور پخش اسرار مؤمن است.

»عــورت« در لغــت بــه معنــای »کل مــا یســتحیا منــه ِإذا ظهــر« )ابــن منظــور، 1988، ج4، 
ص617) هــر آنچــه انســان از آشــکار شــدن آن شــرم دارد. در ایــن روایــت نیــز پخــش اســرار مؤمــن، 
کــه الزمــۀ  عــورت، معرفــی و آشکارســازی آن، ممنــوع و حــرام اعــالم شــده اســت. طبیعــی اســت 
کــه دیگــران آن را ســر و امــر پنهانــی تلقــی  اطــالع بــر اســرار و پخــش آن، دخالــت در عرصــه ای اســت 

گــر آن راز، منفــی و خــالف باشــد.  می کننــد و حاضــر بــه پخــش و افشــای آن نیســتند، حتــی ا

گرامــی اســالمی )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم) نقــل می کنــد  در روایتــی امــام باقــر  )ع) از پیامبــر 
کــه:  کیــد کردنــد  کــه ایشــان از چندیــن رذیلــۀ اخالقــی نهــی فرمــود و در بخشــی از کالم خــود تأ

 
َ

 َتَتَناَفــُروا َو ال
َ

َمَرُکــُم اهلُل ال
َ
َکَمــا أ ُکوُنــوا ِإْخَوانــًا ِفــی اهلِل  ْکــَذُب اْلَکــِذِب َو 

َ
ــّنَ أ

َ
ــّنَ َفــِإّنَ الّظ

َ
ُکــْم َو الّظ ا ِإّیَ

 َتَتَفاَحُشــوا َو ال َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعضــًا )کلینــی، 1388، ج2، ص352) 
َ

ُســوا َو ال َتَجّسَ

کــه دروغ تریــن دروغ هــا اســت، و در راه خــدا بــرادر باشــید،  گمــان، زیــرا  بــر شــما بــاد بــر دوری از 
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کــرده اســت، از هم دیگــر، نفــرت نداشــته باشــید، تجســس و دخالــت  کــه خــدا شــما را امــر  گونــه  آن 
نکنیــد، بــه یکدیگــر دشــنام ندهیــد و یکدیگــر را غیبــت نکنیــد.

بــا  کــه مرتبــط  بدگمانــی، نفــرت، تجســس، دشــنام و غیبــت، همــه رذیله هــای هســتند 
کــه جســت وجوی نابجــا هــم بکنــد،  کــه انســان بدگمــان اســت، ممکــن اســت  یکدیگرنــد، وقتــی 
کــه غیبــت هــم غالبــًا بیــان  کــه می توانــد ســر از نفــرت، دشــمنی و دشــنام در آورد، آن ســان  امــری 
کــه دیگــری از افشــای آنهــا راضــی  ــا از امــری اســت  کــه آشــکار نیســت ی امــوری از دیگــری اســت 

نیســت. 

گــر کســی کــه در ایــن عرصــه دخالــت کنــد، جــان خود  از همیــن منظــر، در روایــات آمــده اســت، ا
را معــرض خطــر قــرار داده اســت. از امــام باقــر  )ع) نقــل اســت کــه فرمــود: »

َلَع َعَلی ُمْؤِمٍن ِفی َمْنِزِلِه َفَعْیَناُه ُمَباَحَتاِن ِلْلُمْؤِمِن ِفی ِتْلَک اْلَحاِل؛  َمِن اّطَ

هــر کــس در منــزل مؤمنــی، در جســت وجوی اطــالع برآیــد و نــگاه کنــد، دو چشــم آن فــرد بــرای 
کــور کــردن آنهــا بــرای او جائــز اســت«.  آن مؤمــن، مبــاح اســت و 

گــر کســی بــدون اجــازه به خانــۀ مؤمنی   ســپس امــام  )ع)، یــک قــدم باالتــر را بیــان می کنــد کــه ا
وارد شــود، ریختــن خــون آن فرد جایز اســت: 

»َو َمــْن َدَخــَل َعَلــی ُمْؤِمــٍن ِفــی َمْنِزِلــِه ِبَغْیــِر ِإْذِنــِه َفَدُمــُه ُمَبــاٌح ِلْلُمْؤِمــِن ِفــی ِتْلــَک اْلَحــاِل« )شــیخ 
صــدوق، ج4، ص104) 

ع مقــدس و ارزش هــای برآمــدۀ  کــه حکایــت از اهمیــت و برجســتگی حریــم خصوصــی در شــر
از آن دارد.

ــا توجــه بــه همیــن مســتندات و ضــرورت حفــظ حریــم مؤمــن، در فقــه اســالمی فتــوا صــادر  ب
گــر  گاهــی یابــد، پــس ا کنــد تــا از اســرار آنــان آ گروهــی دخالــت  کســی در زندگــی  گــر  کــه ا شــده اســت 
گــروه بــه ســمت او تیــری انــدازد و چشــم  کار خــود ادامــه داد و آن  آنــان او را بازداشــتند امــا او بــه 
خــود را از دســت دهــد یــا بمیــرد، بــر آن شــخص دیــه  و قصاصــی نیســت )ر.ک: شــیخ مفیــد، 1414، 
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ص742). 

کــه بیــان شــد، حکایــت از اهمیــت و ضــرورت حفــظ عرصــه  بــاری، همــۀ دالیلــی عقلــی و نقلــی 
ع اهمیــت بســیار بــه  خصوصــی توســط همــگان به ویــژه کارگــزاران نظــام اســالمی دارد و اینکــه شــار
حفــظ حرمــت و آبــروی مؤمنیــن، مســلمانان و شــهروندان جامعــۀ اســالمی داشــته اســت و همــۀ 
ــت نکنــد.  کســی در آن دخال ــم حفــظ شــود و  ــا ایــن حری ایــن مقدمــات را فراهــم ســاخته اســت ت
ع و احــکام آن داشــته باشــد، بایــد در ایــن آیــات و روایــات  کــه عنایــت و توجهــی بــه شــر کــس  »هــر 
کنــد، رازهــای مســلمانان و لغزش هــای  کــه در ایــن بــاب وارد شــده اســت، تأمــل  و بســیاری دیگــر 
گــوش دادن، تجســس، نشــر، پخــش و  کنــد و بــا شــنود،  پنهانــی فــردی و خانوادگــی آنــان را حفــظ 
کســی نمی توانــد بــه بهانــة مأموریــت در دســتگاه  گری آنهــا متعــرض زندگــی دیگــران نشــود.  افشــا
ــز تفتیــش و تحقیــق در عرصــة  ــرای مأمــوران نی ــه ب ک ــرا  ــرای خــود عــذری بتراشــد، زی امنیتــی، ب
کــه بــا مصالــح نظــام و جامعــة   خصوصــی دیگــران جایــز نیســت، مگــر در امــور مهــم و عمومــی 
کــه آن هــم بایــد بــه مقــدار ضــرورت و نیــاز باشــد« )منتظــری، 1409،  مســلمانان در ارتبــاط باشــد 

ص54). ج2، 

لــذا امــام خمینــی به هنگامــی که از هیئت های گزینش و رفتارها و پرســش های مداخله گرانة 
آنــان از زندگــی خصوصــی مــردم،  مطلــع شــد، ضمن حکم به انحالل هســته های گزینش، نوشــت 
گروه هــاى خرابــکار مطلقــًا ممنــوع اســت، و  کــه »تجســس از احــوال اشــخاص در غیــر مفســدین و 
گزارشــات ایــن نحــوه  ســؤال از افــراد بــه اینکــه چنــد معصیــت نمــودى، چنانچــه بنــا بــه بعضــی 
گزینــش افــراد،  ســؤاالت می شــود، مخالــف اســالم، و تجســس کننده، معصیــت کار اســت. بایــد در 
ع مطهــر، ممنــوع شــود« )موســوی خمینــی،  ایــن نحــوه امــور خــالف اخــالق اســالمی و خــالف شــر
کــرد و  کیــد  1378، ج17، ص221) و در بیانــی دیگــر بــر لــزوم دقــت و احتیــاط در اجــراى حــدود تأ
کشــف نشــود. هــم حفــظ حیثیــت  کــه ایــن امــور زود  اینکــه خــداى تبــارك و تعالــی خواســته اســت 
اشــخاص بشــود- و لــو بــه حســب واقــع هــم گناهــکار باشــند- و هــم حفظ جهــات در جامعه بشــود 

)موســوی خمینــی، 1378، ج17، ص140).

امــام خمینــی بــا آنکــه خــود نظریه پــرداز و تشــکیل دهندة حکومــت بــر اســاس نظریــة والیــت 
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کــرد  فقیــه بــود، دربــارة ضــرورت حفــظ زندگــی خصوصــی مــردم، فرمــان هشــت ماده اى را صــادر 
کــه می تــوان آن را »بیانیــة حفــظ حریــم خصوصــی شــهروندان« نامیــد. در همیــن بیانیــه ایشــان 
کســی بــدون  کار شــخصی  کــس حــق نــدارد بــه خانــه یــا مغــازه و یــا محــل  کــه هیــچ  کیــد داشــت  تأ
اذن صاحــب آن هــا وارد شــود یــا کســی را جلــب کنــد یــا بــه نــام کشــف جــرم یــا ارتــکاب گنــاه تعقیــب 
و مراقبــت نمایــد و یــا نســبت بــه فــردی اهانــت نمــوده و اعمــال غیر انســانیـ  اســالمی مرتکب شــود 
کنــد و یــا  گــوش  گنــاه  یــا بــه تلفــن یــا نــوار ضبــط صــوت دیگــری بــه نــام کشــف جــرم یــا کشــف مرکــز 
گنــاه بــزرگ باشــد، شــنود بگــذارد و یــا دنبــال اســرار مــردم باشــد  گنــاه و جــرم هــر چنــد  کشــف  بــرای 
کــه از غیــر بــه او رســیده ولــو بــرای یــك نفــر فــاش کنــد.  و تجســس از گناهــان غیــر نمایــد یــا اســراری 
کبائــر بســیار  گناهــان از  گنــاه اســت و بعضــی از آن هــا چــون اشــاعة فحشــا و  تمــام این هــا جــرم و 
بــزرگ اســت و مرتکبیــن هــر یــك از امــور فــوق مجــرم و مســتحق تعزیــر شــرعی هســتند و بعضــی از 

آن هــا موجــب حــد شــرعی می باشــد )موســوی خمینــی، 1378، ج17، ص140).

ــر آنهــا  ــه مجــال ذک ک ــات متعــدد دیگــری  ــر شــد و روای ــه ذک ک ــه ای  ــات و ادل ــه روای ــا توجــه ب ب
ــود: ــان می ش ــا بی ــه آنه ــر ب ــۀ ناظ ــد نکت ــت، چن نیس

اول. مخاطــب روایــات متعــدد ایــن بــاب، همــۀ افــراد و کارگزاران نظام اســالمی اســت و همه را 
کمــان و صاحبــان قــدرت راحت تــر و بــه جــراِت بیشــتر می تواننــد  شــامل می شــود، و از آن جــا کــه حا
کــه  در ایــن امــر وارد شــوند، طبعــًا نهــی نســبت بــه آنــان، دارای شــدت بیشــتری اســت، آن ســان 
گــر  خ می دهــد و مــردم عــادی هــم ا کارگــزاران ر در دنیــای امــروز، ایــن دخالتهــا، بیشــتر از ســوی 

بخواهنــد دخالتــی بکننــد، دارای گســترۀ چندانــی نیســت. 

دوم. دخالــت در حریــم خصوصــی دیگــران، بــه هــر نحــوی و هــر کســی کــه باشــد، حرام اســت. 
کــردن از الی در خانــۀ مــردم بــه داخــل، دخالــت در حریــم خصوصــی بــه  گــر نــگاه  گذشــته ا در 
شــمار می رفــت، امــروزه، همــۀ عرصه هــای حقیقــی و مجــازی، ارتباطاتــی و اطالعاتــی، پزشــکی و 
غیرپزشــکی، تعامــالت مالــی شــخصی، پژوهش هــا و یادداشــت های فــردی، نامه هــا و ایمیل هــا 

را دربرمی گیــرد و دخالــت در همــۀ ایــن حیطه هــا، ممنــوع اســت.

ــرای امنیــت جامعــۀ اســالمی وضــع شــده اســت و معنــای  ســوم. بســیاری از احــکام شــرعی ب
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جامــع ایــن امنیــت، اعــم از امنیــت روحی-روانــی، امنیــت سیاســی، امنیــت اقتصــادی و امنیــت 
اجتماعــی، از هــر حیــث بــرای همــة شــهروندان جامعــة  اســالمی بایــد حفــظ شــود، آن ســان که علی 
ِمیــٍر َبــّرٍ 

َ
ــاِس ِمــْن أ  ِللّنَ

َ
 ُبــّد

َ
کــه چــاره ای از حکومــت نیســت؛ »ال ج بیــان فرمــود  )ع) در پاســخ بــه خــوار

کار خــود  کــه در پرتــو ایــن نظــام، مؤمــن در ســایه حکومــت او بــه  کیــد دارنــد  ْو َفاِجــٍر« و ســپس تأ
َ
أ

ــُر«؛ و  ــُن َو َیْســَتْمِتُع فیهــا اْلَکاِف ــِه اْلُمْؤِم گیــرد: »َیْعَمــُل ِفــی ِإْمَرِت کافــر از زندگــی خــود بهــره  پــردازد و 
گــردد و حــق ضعیــف را از قــوى بســتانند )نهــج البالغــه، 1377، خطبــه40، ص82).  راه هــا امــن 
ایــن امنیــت در نظــام اســالمی، همگانــی اســت؛ لــذا »حرمــت جــان اشــخاص، به طورى کــه بــدون 
کــرد، وضــع مجــازات قصــاص یــا اجــراى حــّدِ محــارب یــا مفســد  ز شــرعی نتــوان آن  را تهدیــد  مجــّوِ
فــی االرض بــر متجــاوزان بــه جــان و مــال و نامــوس مــردم، از یــك نظــر، بــراى تأمیــن امنّیــت جانــی 
شــهروندان اســت. حرمــت تجّســس در زندگــی شــخصی دیگــران، غیبــت، تهمــت و افتــرا، دشــنام 
دادن، ســوءظن و مجــازات متجــاوزاِن بــه حریــم شــخصی مــردم، بــراى دفــاع از حریــم آبــرو و 

حیثّیــت اجتماعــی شــهروندان مقــّرر شــده اســت«  )ورعــی، 1381، ص414).

کــرده  ح  چهــارم. برخــی از روایــات، بحــث از دخالــت در زندگــی »مؤمــن« یــا »مســلمان« را طــر
اســت که طبعًا شــامل، غیرمســلمان نمی شــود، حال آنکه در کشــور اســالمی، غالبًا غیرمســلمان ها 
ــئله  ــن مس ــت در ای ــا دق ــت؟ ب ــز اس ــلمان جای ــی غیرمس ــت در زندگ ــا دخال ــد. آی ــی  می کنن ــز زندگ نی
ــق اســت،  ــه وارد شــده اســت، عــام و مطل ک ــه در برخــی از احادیــث، واژه ای  ک ــوان دریافــت  می ت
کــه شــامل همــۀ افــراد  گرامــی اســالمی )ص) از واژۀ »نــاس« اســتفاده می کنــد  بــرای نمونــه پیامبــر 

اعــم از مســلمان و غیرمســلمان می شــود: 

ســینَ الَقّوالــوَن َو َشــّرُ الَقّوالیَن  ســوَن َو َشــّرُ اْلُمَتَجّسِ یــَن الُمَتَجّسِ ــوَن َو َشــّرُ الّظاّنِ »َشــّرُ الّنــاِس الّظاّنُ
کــوَن؛ )نــوری، 1408، ج9، ص147)  الَهّتا

بدتریــن مــردم بدگمان هــا و فاســدترین بدگمان هــا، تجســس گران هســتند و پســت ترین 
ک تریــن آنهاســت«. تجســس کننده ها، پرگوتریــن آنهــا و بدتریــن پرگویــان، هتا

َمــا َینُظــُر  ــِه َفَکأّنَ ــاِب أِخیــِه ِبَغیــِر ِإذِن ِکَت یــا در روایتــی دیگــر آن حضــرت فرمــود: »َمــن َنَظــَر ِفــی 
کنــد،  کــه در نامــه بــرادرش بــدون اجــازه او نــگاه  کســی  ِفــی الّنــاِر؛ )احســائی، 1405، ج1، ص181) 
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کــه در آتــش نظــر افکنــد«  ماننــد آن اســت 

کــه طبعــًا شــامل همــه افــراد می شــود. »َمــن« و »اخیــه« نســبت بــه هــر کســی می توانــد متفــاوت 
ــُع الَعــوراِت  کــه در روایتــی، علــی  )علیــه الّســالم)، فرمــود: »َتَتّبُ کافــر. یــا آن  باشــد، مؤمــن باشــد یــا 
ــوءاِت؛ )تمیمــی آمــدی، 1366، ص451) جســت وجوی امــور پنهانــی دیگــران از  ِمــن أعَظــِم الّسُ
ــت  ــران را زش ــور دیگ ــکاش در ام کن ــق،  ــور مطل ــه ط ــت ب ــت«. روای ــت اس ــای زش کاره ــن  بزرگ تری
کــه واژگان »مؤمــن« یــا  کــه باشــد. ضمــن آنکــه می تــوان از روایاتــی  کــس  معرفــی می کنــد، هــر 
کــرد. ایــن اصطــالح بــه معنــی »حــذف اوصــاف  ــد، الغــای خصوصیــت  کار برده ان ــه  »مســلم« را ب
کــه در دلیــل حکــم، همــراه بــا موضــوع اســت، اّمــا نــزد عــرف دخالتــی در  و ویژگی هایــی اســت 
کــه فاقــد  ثبــوت آن حکــم بــراى آن موضــوع نــدارد و نتیجــۀ آن، شــمول حکــم بــه مــواردى اســت 
ــَهداَء  ــِة ُش ْرَبَع

َ
ــوا ِبأ ُت

ْ
ــْم َیأ ــّمَ َل ــاِت ُث ــوَن اْلُمْحَصن ــَن َیْرُم ِذی

َ
ــۀ »َو اّل ــال آی ــراى مث ــت. ب ــاف اس آن اوص

َفاْجِلُدوُهــْم َثماِنیــَن َجْلــَدًة« )نــور، آیــه4) ایــن آیــه، حکــم زنــان محصــن را بیــان می کنــد و نســبت 
کت اســت، اّمــا بــا الغــاى خصوصّیــت زن بــودن، حــّد یادشــده  بــه قذف کننــدۀ مــردان محصــن، ســا
نســبت بــه قذف کننــدۀ مــردان نیــز جــارى می شــود )هاشــمی شــاهرودی، 1426، ص639). بــه 
کــرد و  نظــر می رســد در ایــن مســئله نیــز می تــوان از لفــظ »مؤمــن« و »مســلم« الغــای خصوصیــت 
حکــم عــدم جــواز تجســس را نســبت بــه همــۀ شــهروندان جــاری و ســاری دانســت، زیــرا بحــث از 
آن اســت کــه دخالــت بی جــا بــه بی اعتمــادی اجتماعــی، ناامنــی و اختــالل نظــام می انجامــد؛ ایــن 

امــر، مســلمان و غیرمســلمان نمی شناســد. 

کشــور اســالمی زندگــی می کننــد  کــه در قلمــرو  پنجــم. در ادامــۀ بنــد قبــل، اهــل ذمــه تــا وقتــی 
و بــه قوانیــن آن عمــل می کننــد و متعهــد بــه قــرارداد خــود بــا دولــت اســالمی هســتند، جــان، 
ــدارد.  ــا را ن ــه آنه ــرض ب ــق تع ــی ح کس ــت و  ــان اس ــوظ و در ام ــان محف ــروی آن ــوس و آب ــال، نام م
دخالــت در حریــم خصوصــی آنــان، خــالف تعهــدات دولــت اســالمی مبنــی بــر حفــظ امنیــت آنــان 
بــه شــمار می آیــد. بنابرایــن دولــت اســالمی در زندگــی خصوصــی شــهروندان غیرمســلمان جامعــۀ 
کــه دخالــت غیرقانونــی  اســالمی، حــق دخالــت نــدارد. در همیــن راســتا، عقــل نیــز بیــان می کنــد 
در زندگــی دیگــران، صرفــًا مســلمانان را شــامل نمی شــود، زیــرا جــواز دخالــت در زندگــی غیــر 
ناامنــی  و  روانــی  و  روحــی  آشــفتگی  نظــام،  اختــالل  ج،  ج ومــر از هر ســر  مســلمانان، می توانــد 
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گــر گروهــی  نه تنهــا بــرای غیرمســلمان، بلکــه بــرای همــۀ شــهروندان جامعــۀ اســالمی در آورد، زیــرا ا
کت  کســی در زندگــی آنــان دخالــت می کنــد، طبعــًا آنــان نیــز ســا کننــد  از غیرمســلمانان حــس 
نمی نشــینند و ممکــن اســت اقــدام متقابــل انجــام دهنــد و ایــن خــود، نظــم و نظــام جامعــه را بــه 
کــه اختالفــی در حرمــت تجســس نیســت  کیــد شــده اســت  ــذا در متــون فقهــی تأ هــم می ریــزد؛ ل
کننــد؛ همچنان کــه در  کــه او را مجــازات  کاری انجــام دهــد،  جایــز اســت  کــه چنیــن  کســی هــم  و 
کــه فــرد کشــته می شــود )طبســی، 1391، ص337). در کتابــی دیگــر  بعضــی نصــوص آمــده اســت 
کــه جاسوســی بــر ضــد مــردم جایــز نیســت و آن از بارزتریــن مصادیــق زور و خشــونت  آمــده اســت 
کارگــزاران نظــام اســالمی نمی تواننــد در زندگــی  اســت )حســینی شــیرازی، 1426، ص156). لــذا 
کــه بایــد  کننــد، مگــر در شــرایط خــاص و موقعیت هایــی  شــخصی هیچ یــک از شــهروندان دخالــت 
کامــاًل محــدود، ضابطه منــد، موقــت، بــا مجــوز قانونــی و در مــورد خــاص باشــد  )بــرای آشــنایی بــا 

ــیدباقری، 1398) ــی، ر.ک: س ــم خصوص ــت در حری ــط دخال ــی از ضواب برخ

طراحی ساختار سیاسِی حافظ حریم خصوصی

کــه ذکــر شــد، می تــوان بــه یقیــن، حرمــت دخالــت در عرصــۀ خصوصــی و  بــا توجــه بــه مــواردی 
نبــود گســترۀ اختیــارات نظــام اســالمی و ولــی فقیه در این حوزه را قطعی دانســت و طبعــًا کارگزاران 
نظــام اســالمی نیــز نمی توانــد بــه ایــن عرصــه وارد شــوند، مبانــی، ادلــه، نرم افــزار و نگــرش رهبــران 
کارگــزار اجــازۀ ورود بــه ایــن عرصــه را نمی دهــد و بــدون  و قانــون مصــوب در نظــام اســالمی، بــه 
ــوز  ــئوالن دلس ــن رو »مس ــدارد؛ ازای ــت در آن را ن ــرای دخال ــاری ب ــس اختی ــون، هیچ ک ــق و قان منط
کــه عــده اى بــه بهانــۀ »کشــف توطئــه« و »حفــظ  ادارۀ امــور اجتمــاع نیــز بایــد دقیقــًا مراقــب باشــند 
امنیــت« و ماننــد آن مرتکــب ایــن عمــل حــرام نشــده و بــه خــود اجــازه ندهنــد بــه زندگــی خصوصــی 
کــرده، وقــت و بی وقــت بــه  کنتــرل  مــردم یــورش بــرده، نامه هــاى آنهــا را بــاز نمــوده، تلفن هــا را 
ــا پرونده ســازى و افشــاى  ــا به دســت آوردن برخــی اســناد و مــدارك ی خانــۀ آن هــا هجــوم بــرده و ب
آنهــا درصــدد لکــه دار نمــودن حیثیــت اجتماعــی مــردم برآینــد« )منتظــری، 1427، ص193). امــا 
مهــم و کلیــدی اســت کــه تــا حــدی ایــن مســئله ضمانــت شــود و نظــام اســالمی بتوانــد جلــوی ورود 
گام اساســی  خودســرانة افــراد را در عرصــة  خصوصــی شــهروندان بگیــرد، بــرای ایــن مهــم، چهــار 

پیشــنهاد می شــود:
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دخالت هــای  در  مشــکالت  از  بســیاری  خاســتگاه  خداترســی:  و  تقــوا  افزایــش  اول.  گام 
کــه از  کارگــزاران نظــام اســالمی اســت، وگرنــه،  کارگــزاری  خودســرانه، ناشــی از بی تقوایــی برخــی از 
خــدا بترســد، بــه خــود اجــازه نمی دهــد بــدون مجــوز و بــه انــدک احتمالــی در زندگی شــخصی مردم 

کلیــدی اســت. وارد، شــود. بنابرایــن، تقویــت ایمــان و بــاور افــراد در ایــن عرصــه مهــم و 

کمیت و شهروندان:  این شاخصه باید  گام دوم. افزایش اعتماد متقابل و تعامل مهرورزانة حا
کاهش  کمترین میزان خود  که نیاز به دخالت در عرصة خصوصی، به  گونه ای افزایش یابد  به 
کریمانه و عادالنه است تا چندان نیازی به تفتیش و  یابد.  هنر دولت ها، اعتمادسازی و رفتار 
کید می گردد که »از مردانگی  تجسس و دخالت در زندگی دیگران نباشد. با توجه به همین امر، تأ
و مروت به دور است، تفتیش، جست وجو و پی گیری از هر خطا و لغزشی که پنهانی انجام گرفته 
اغماض،  گذشت،  افراد،  اینگونه  حق  در  مروت  بلکه  باشد،  کرده  توبه  آن،  مرتکبان  یا  باشد 
 نصیحت،  ارشاد، اصالح گری و جذب او به سوی اعتدال و استقامت و راه جویِی تدریجی است، 

که از خطا و انحراف به دور باشد« )منتظری، 1409، ج2، ص539).  زیرا کم است کسی 

گام ســوم. برخــورد جــدی بــا خودســران: بایــد بــا رفتارهــای خودســرانة برخــی افــراد کــه موازیــن 
گــر هــم در  شــرعی و قانونــی را رعایــت نمی کننــد، برخــورد جــدی شــود، خاطیــان مجــازات شــوند و ا
ایــن زمینــه، خالفــی انجــام شــد، مجــازات و رونــد قانونــی، چنــدان ســختگیرانه و پرهزینــه باشــد 
کــرده  کیــد  کننــد. امــام خمینــی در بیانیــه هشــت ماده ای تأ کــه افــراد از ورود بــه آن، صــرف نظــر 
اســت کــه خاطیــان ایــن حــوزه، مجرم انــد و مســتحق »تعزیــر« و حتــی »حــد شــرعی«، اما متأســفانه 
ایــن مســئله جــدی گرفتــه نشــده و قانونگــذار بــه ایــن مســئله ورود مناســب و کافی نداشــته اســت. 

گامی اساسی تر، می توان با  گام چهارم. طراحی ساختار مقابله با رفتارهای خودسرانه: در 
گرفت تا مجرمان  طراحی ساختاری نظام مند و در قالب یک سامانه، جلوی آنگونه دخالت ها را 
کنند. این سامانه ها را می توان با  به راحتی نتواند، در زندگی خصوصی دیگران، دخالت و نفوذ 
بهره از نرم افزارهای دقیق و پیچیدة رایانه ای، به گونه ای طراحی کرد که دقیق میزان دخالت و 
عدم دخالت و ورود یا عدم ورود کارگزاران و ضابطان قضایی در حریم خصوصی را مشخص سازد 

کاران برخورد شود.  و در صورت تخطی، با داده و مستندات مشخص، با خطا
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نتیجه گیری

یکــی از دشــواری های هــر نظــام  سیاســی، حفــظ حریــم خصوصــی شــهروندان اســت؛ امــری که 
در دوران جدیــد بــا توجــه بــه توانمندی هــای فناورانــه، دخالــت را راحت تــر، پیچیده تــر و مرموزتــر 
کــم قــدرت و  کارگــزاران نظام هــای سیاســی، غالبــًا نوعــی از ترا کــه در میــان  کــرده اســت. ازآنجا
ــا  ــس ی ــوای نف ــیطان و از روی ه ــة ش ــه وسوس ــه ب ک ــکان دارد  ــه ام ــر آین ــود دارد، ه ــروت وج گاه ث
اغــراض شــخصی، فــردی بــه زندگــی شــهروندان، ســرک کشــد؛ لــذا بــرای جلوگیــری از ایــن امــر، بــه 
نظــر می رســد هــم بایــد بــه تقویــت ایمــان در میــان صاحــب منصبــان پرداخــت تــا حتــی بــا امــکان 
سوءاســتفاده از قــدرت خویــش از آن بهره گیــری نکننــد و هــم بایــد ســامانة قــدرت و اعمــال آن، بــه 
گــر کســی دخالــت  کــه بــه ســادگی امــکان دخالــت وجــود نداشــته باشــد و یــا ا گونــه ای طراحــی شــود 
کنــد. دغدغــة ایــن نوشــته، پــردازش  کــه از آن صرف نظــر  کــرد، چنــدان بــرای فــرد هزینه بــر باشــد 

ایــن مهــم و زوایــای متعــدد آن بــود.

کــه حریــم خصوصــی می توانــد دارای درجــه و مراتــب باشــد،  یــادآوری ایــن نکتــه مهــم اســت 
کــه طبعــًا ناظــر  ایــن عرصــه می توانــد در شــرایط و زمان هــا و مکان هــای متفــاوت، مختلــف باشــد 

بــه هــر زمــان، ایــن دخالــت حــرام اســت.

کار نیروهــای  کیــد بــر عــدم دخالــت، هرگــز بــه معنــی نادیده گرفتــن ضــرورت  همچنیــن تأ
کــه بــه  کــه همیشــه بدخواهــان، بــدکاران و بزهکارانــی هســتند  اطالعاتــی و اســتخباری نیســت 
گروهــی، دســت بــه هــر  حــق خــود قانــع نبــوده و حاضرنــد بــرای دســتیابی بــه منافــع شــخصی و 
گاه بــرای رویارویــی بــا آنــان، راهــی جــز  گذارنــد.  کاری بزننــد و امنیــت جامعــة  اســالمی را زیرپا
ورود بــه عرصــة خصوصــی آنــان نیســت. همچنان کــه بــرای مقابلــه بــا جرم هــای ســازمان یافته، 
گروه هــای مخــرب و ویرانگــران امنیــت جســمی و روانــی جامعــة اســالمی،  شــبکه های فســاد، 
گســتره، رعایــت اعتــدال و دوری از زیــاده روی و  بایــد قلمــرو پنهانــی آنــان وارد شــد. مهــم در ایــن 
کمینــه روی اســت؛ نــه بایــد بی محابــا بــه زندگــی خصوصــی مــردم وارد شــد و نــه بایــد فســادکاران و 

ــت. گذاش ــود وا ــه خ ــت را ب ــم و امنی ــران نظ اخالل گ
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