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 یقرآن یمبان
  یمکان یخصوص  میحر

  *حسین جاور   __________________________________________________________________  

 چکیده
 تیـ کـه بـا امن   رو ازایـن  یخصوصـ  میحر هاي از جلوه یکی عنوان به، یمکان یخصوص میحر
، اسـت  بسـیار از نقـض آن   یناش هاي بیدارد و عمق و گستره آس يشتریارتباط بمردم  یروان

و ادلـه   یبـر مبـان  ، یمکـان  یخصوصـ  میحـق بـر حـر   . یابد می تیاهم گرید هاي از مقوله شیب
 انیـ سـند و درجـه آن در م   تیـ قطع لیـ دل هبـ  یقرآنـ  یمبـان  ازآنجاکه. استوار است یگوناگون

ادلـه  در دو دسـته از   حـق  نیـ ا تیالزم است موقع، برخوردار است ياز رتبه باالتر سلسله ادله
قـرار   تیمورد حما زیقرآن ن اتیدر آ، یمکان یخصوص میحق بر حر ایآ. شود یبررس یقرآن

 نظـر  به؟ نحوه داللت و حدود آن چگونه است، مثبت است که پاسخ یدرصورت؟ گرفته است
دسـته  ؛ حـق داللـت دارنـد    نیـ خاص بـر ا  طور به عام و هم نحو بههم ، يمتعدد اتیآ رسد یم

 ازجملـه  یخصوصـ  میبـر حرمـت نقـض حـر     یکلـ  طور بهعموم و  نحو به که یلیدال، نخست
 میبـه وجـود حـر    خـاص  طـور  بـه که  یاتیآ، دسته دوم؛ داللت دارد، یمکان یخصوص میحر

 تیـ حما، دسـته  دو هـر در . اشـاره دارد  ژهیـ و طـور  به نقض آن تیو ممنوع یمکان یخصوص
نسـبت بـه   ، یخصوصـ  هـاي  مکـان  یدر گرو آن است که حرمت نقض نسبت به تمـام  کامل
 و باواسطهاعم از  نقض هاي وهیش، غیردولتیو  یاعم از دولت افراد ناقض حق همچون يموارد

و باشـد  داشته  تیعموم، آن مانندورود و  هنحو، شهروندان تیموقع، تجسس مورد ،واسطه بی
و  مـذکور  اتیـ داللـت آ  یلـ یتحل یبـا هـدف بررسـ    نوشتار حاضـر . موارد را شامل شود ههم
 میمـرتبط بـا حـر    یموارد سبک زندگ یتوجه به برخ همچنینو  رهایتفس یبرخ شناسی بیآس

  .مرتبط پرداخته است اتیآ یبه بررس یمکان یخصوص

  .یخصوص مینقض حر، اماکن، تجسس، حق خلوت، یخصوص میحر: کلیدي واژگان

                                                      
  ).hjavar@ut.ac.irدانشگاه تهران (پردیس فارابی  اریاستاد *
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  مقدمه
پایش ، نظارت، را که رها از دخالت وجود فضایی امن و خلوت فطري طور به انسان

، احسـاس امنیـت  . دانـد  مـی  نیاز خود و برخورداري از آن را حق خود ،و سرکشی باشد
از آثاري است که بر اسـتیفاي ایـن   ، آرامش و قدرت نفوذ اراده و اعمال خواست واقعی

ط خـاص  یه افراد در شراکاست ت به مفهوم حالتى یامن یگاه ازآنجاکه. شود می حق بار
، 1378، زنجـانی شبیري ( نندک مشروع خود احساس مىانت حقوق ینسبت به حفظ و ص

اگر امنیـت را نـوعی مصـونیت از تعـرض و تصـرف اجبـاري و بـدون         )،571ص ،1ج
ـ  )، همان( رضایت بدانیم  امنیـت قـرار   همصونیت حریم خصوصی اشخاص نیـز در مقول

 یابـد؛ زمینه و عـاملی بـراي تعـرض احتمـالی نبایـد امکـان تحقـق         گونه گیرد و هیچ می
  .خوف و اضطراب خواهد داد امنیت و آرامش جاي خود را به صورت یرایندرغ

 ازجملـه افـراد و سرکشـی فضـوالنه    اجـازه بـه منـزل و مـأواي      بـی  ورود بـاز از دیر
امکانـات   امـروزه  ، ولـی معمول در نقض حریم خصوصی مکانی بوده اسـت  هاي روش

گیـري از راه  رت و رهبسیار دقیق، امکانات شنود، نظـا  هاي دوربین جدید پایش مکانی،
ذخیـره و  ، کنتـرل ، امکان نظارت تر ی که به سادگی و دقت هرچه تمامهای فناوري دور و

در معرض نقض  شدت به حریم خصوصی مکانی را، سازند فراهم میرا انتقال اطالعات 
امنیت روانـی اشـخاص را بـیش از پـیش بـا چـالش جـدي        ، تبع آن قرار داده است و به

حریم خصوصـی  ، پیشرفت صنعت و تکنولوژي اگر بگوییم ؛ بنابراینکرده استرو  روبه
  .ایم گزاف نگفتهسخنی ، را در معرض نابودي قرار داده است

مـردم  مـأواي   اماکن و، داشتن احترام منازل پاس درحقیقت »حریم خصوصی مکانی«
نقـض حـریم   ). 1625ص، 3ج، 1378، جعفري لنگرودي( و عدم هتک حرمت آن است

، افتـد  نمی اتفاق در مکان اختصاصی دیگران» حضور فیزیکی« الزاماً با، مکانیخصوصی 
 شـود و  مـی  وسایل سمعی و بصري و کنترل خلوت نیز محقـق  کارگیري بهطریق بلکه از

 هدر درجـ  اهمیـت ایـن امـر   . تلقـی کـرد  » مالکیـت « این حق را از توابع توان لزوماً نمی
ي زیانبارجلوگیري از بروز نتایج ، دوم هدرجتأمین امنیت روانی اشخاص و در ، نخست

مبتنـی بـر    ویـژه  بـه  ـ که ممکن است بر نقض حریم خصوصی مکانی اشخاص باشد می
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  .مترتب شود ـ سوء ظن
 هـا آن هاز میان همـ  است، ولیطرح شده بسیاري مباحث ، در قلمرو حریم خصوصی
، آثـار آن  ؛ ازجملهاستاز موقعیت ممتازي برخوردار ، آن هبحث از مبانی و دالیل موجه

 صـورت  درایـن  ؛در گسـتره حقـوق اسـالمی اسـت     شناخت دقیـق موقعیـت ایـن نهـاد    
. شـود  مـی  مسـتدل ، منـابع اصـیل   هیک نهـاد و برخـورداري آن از پشـتوان   بودن  اسالمی

شـود کـه بـدانیم حـریم      مـی  بیشـتر نمایـان   هنگـامی ، ضرورت بحث از مبانی اسـالمی 
ممکـن   دلیـل  همـین  بـه رود و  می شمار نوپدید به از اصطالحات با همین لفظ خصوصی

زمـین در ادبیـات حقـوقی رایـج وارد      این واژه از مغرب کهگونه  گمان شود هماناست 
حق بر آن نیـز از حقـوق نوپدیـد اسـت و فاقـد پیشـینه در حقـوق اسـالم         ، شده است

سایی دقیق این شبهه و نیز شنامنظور دفع  به ؛ بنابرایننیست گونه این که درحالی باشد، می
 جایگـاه ایـن حـق   ، الزم است بـا تتبـع در منـابع اصـیل فقهـی     ، حق در حقوق اسالمی

  .درستی بازشناسایی شود به
اصـطیاد  ، در منابع براي یافتن مبناي حـریم خصوصـی   وجو جست هاي یکی از شیوه

حـریم خصوصـی نیـز در رتبـه قواعـد       صـورت  درایـن . آن از میان دالیل متعـدد اسـت  
 حـریم خصوصـی   ازآنجاکـه ). 131ص، 1395، سروش محالتی( گیرد می قراراصطیادي 

مـؤثر   بـاره  درایـن بررسی مبانی هر قسم از این حقـوق نیـز   ، ابعاد و اقسام متعددي دارد
و برخورداري از نصـوص  بودن  السند قطعی دلیل بهقرآن ، در میان منابع اسالمی. باشد می

 ویـژه  بـه  ؛برخوردار استاي  وقعیت ویژهاز م، متعددي در قلمرو حریم خصوصی مکانی
بر وجود حریم خصوصی مکانی نیز از وضوح و داللت بسـیار   برخی آیاتداللت آنکه 

موضـوع   کـریم  مبانی حریم خصوصی مکانی در قرآنرو  ؛ ازاینباشد میقوي برخوردار 
 شـود؛  مـی بررسـی   تفکیـک  بـه  دو دسته مبانی باره دراین. نوشتار حاضر قرار گرفته است

از حق حریم خصوصـی   »به عموم خود و بر اساس مالك« که اي از آیات دسته، نخست
 پـیش . کنند می از این حق صیانت» خاص طور به« آیاتی که، دوم. کنند می مکانی حمایت

  .بیان شود اختصار به الزم است مفهوم حریم خصوصی مکانی از ورود به بحث اصلی
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  ي آنمفهوم حریم خصوصی مکانی و معیارها. 1
 /حـریم مـاده   ذیـل  ؛1373، دهخـدا ( اسـت » حرمت و احترام«، درلغت حریممعناي 

معانی و موارد استعمال حریم در زبـان فارسـی و   بیشتر ). حریمماده  ذیل ؛1383، انوري
متضمن لزوم رعایت و ممنوعیت تعرض بـه آن اسـت و    عربی مشترك و در همه موارد

یا کسی  غیرمالکنسبت به  خواهد بود که آن مکان معنا بدین، اطالق حریم بر یک مکان
  .باشد می» منطقه ممنوعه« نوعی به، که حق تصرف و دخالت دارد

هر ، حریم. دور نشده است» حرمت و احترام« لحاظ اصطالحی نیز حریم از معناي هب
). 86ص ،1408، سـعدي ( باشـد امر ممنوعی است کـه هتـک آن جـایز شـمرده نشـده      

 اسـت » حـریم « قدر مشـترك از معـانی اصـطالحی   ، یک اثر عنوان به در فقه» ممنوعیت«
)؛ 99ص ،5ج، 1417، صـدر  /241ص ،6ج، 1406، مجلسـی  /299ص ،1408، لنکرانـی (

باشـد کـه درجـاتی از    مربـوط  هـر امـري   یـا   »خـانواده «، »انسان«، »مال« به اینکه اعم از
در اصـطالح   »حـریم خصوصـی  «اسـاس   بـراین ؛ باشد داشته شایستگی را براي حمایت

را شـامل  شخصـی از زنـدگی   اي  محـدوده ، در اصطالح عربی» الخاصه حیات« فارسی و
 و قنـواتی ( رود مصـون از تعـرض و دخالـت در آن ممنـوع باشـد      می که انتظار شود می

حق بـر حـریم   « در اصطالح فارسی، آید میپدید و حقی که از آن ) 8ص ،1390، جاور
حـریم  « صـورت  درایـن . شـود  مـی  نامیـده » الخلـوة  حق« و در اصطالح عربی» خصوصی

مـردم و عـدم هتـک    مأواي  اماکن و، داشتن احترام منازل واقع پاسدر »خصوصی مکانی
جــایی کــه در آن جــز  )؛1625ص، 3ج، 1378، جعفــري لنگــرودي( حرمــت آن اســت

است کـه اقتضـا    نوعی بهنزدیکان و محرمان کسی دیگر حق حضور ندارد و طبیعت آن 
ـ   إِذا خَلَوا إِلَى و: «هشریف هخالی از بیگانه باشد و شاید اشاره آی دارد ) 14بقـره:  » (نهِمیاطیشَ
اعالمیه اسـالمی   18ماده  در بند سوم). 297ص ،2ج، 1412، قرشی( معناست همین به نیز

مـرداد   15م و 1990اوت  5برابـر بـا    ـ  ق1411محـرم   14که در تـاریخ   نیز حقوق بشر
  .ممنوع دانسته شده است، ورود بدون اجازه از ساکنان آن، رسید تصویب به ـ  1369
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  موقعیت قانونی حریم خصوصی مکانی و قلمرو آن .2
، مسـکونی  چادرهـاي ، ها خانه انواع، خصوصی حریم از حمایت هالیح 2ماده  3 بند
 هـا،  هتـل  اسـتراحت  هـاي  اتاق، ها کشتی مسکونی هاي بخش، مسقف هنقلی وسایل داخل

را  امـاکنی یـا   مشابه تأسیسات دیگر وها  بیمارستان، دانشجویی هاي خوابگاه، مهمانسراها
داخل در مفهوم حریم خصوصـی مکـانی قـرار داده     ،شود می اطالق منزل آن به عرفاً که
. انـد  تعـرض  از مصـون  خصوصـی  امـاکن  و منـازل « :همـین الیحـه   16ماده  مطابق. بود
 در پایش هوسیل نوع هر یا شود دیگري خصوصی مکان یا منزل وارد تواند نمی کس هیچ
، این الیحه 17ماده  در». قضایی مجوز یا قانونی متصرف رضایت با مگر ،دهد قرار آنجا

 امـاکن  بـه  ورود مجـوز : «معلـوم شـده اسـت    تفتـیش  و ورود مجـوز  صدور چگونگی
 ازقبیـل  آن ضـرورت  بـر  مبنـی  قـوي  ظـن  وجـود  درصـورت  تنهـا ، منازل و خصوصی
ـ  و ادوات، آالت، مـتهم  کشـف  یـا  جرم وقوع از جلوگیري  از جلـوگیري یـا   جـرم  هادل

، قـانونی  طـرق  سـایر  از یادشـده  اهـداف  تحقـق  امکـان  عدم و مربوطه هادل شدن معدوم
از مصادیق نقض حریم ، 18ماده  و عدول از آن در» شد خواهد صادر موردي صورت به

حـق بـر حـریم    ولـی  ، فرجام خود نرسیداگرچه این الیحه به . خصوصی تلقی شده بود
اعم از قـانون   در قوانین متعددي، واژه استفاده شود این از اینکه بدون، خصوصی مکانی

قـانون   22 اصـل  موجـب  بـه . مورد حمایت قـرار گرفتـه اسـت   ، اساسی و قوانین عادي
 ،اسـت  مصـون  تعـرض  از اشخاص شغل و مسکن، حقوق، مال، جان، حیثیت«: اساسی

 دیگـران  منـازل  به ورود حرمت بر اصل بنابراین ؛»کند تجویز قانون که مواردي در مگر
در قـوانین عـادي نیـز در     ؛شـود  مشـخص  قوانین طبق صریحاً دبای استثنا موارد و است

 ورود منـع  بـه  نـاظر .م.ا. ق694مـاده   .مورد حمایـت قـرار گرفتـه اسـت     موارد بسیاري
مـاده   ،افـراد  منـزل  به دولتی مأموران ورود ممنوعیتبه  ق.م.ا.580ماده  ،عادي اشخاص

 .ا.م.ق692 مـاده  و دیگـري  ملـک  در غلبـه  و قهـر  به ورود ممنوعیت درباره ق.م.ا. 691
در مقـررات  . جملـه اسـت   ازایـن ، دیگري ملک غلبه و قهر به تصرف ممنوعیت درمورد

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقـالب در امـور کیفـري،     18ماده  شکلی نیز
اصـل و   هدر حـوز  کـه  کنـد  مـی  مقرراتی را بیان مزبور قانون 100تا  96و مواد  24ماده 
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رعایـت اختصـار از    جهـت  بهکه نیز هست قوانین دیگري . استثنائات این حق قرار دارد
  .شود میگر در خالل بحث اشاره شود و برخی موارد مهم دی می نظر صرفها طرح آن

 آیـا امکـان پـذیرش    اینکه ؛ی در جریان استهای در قلمرو حریم خصوصی نیز بحث
ی مثل خودرو وجـود دارد  های در اماکن عمومی و نیز در محل» حریم خصوصی مکانی«

 عامـل نقـض،   آیـا  ؟شود یا خیـر  می شامل اشخاص عمومی نیز، آیا عامل نقض ؟یا خیر
مجـال پـرداختن کامـل بـه      ؟شود یا خیر می آن مانندشامل ابزارهاي نقض از راه دور و 

داللـت مبـانی    شود می تالش ولی، گنجد نمی مقالدر این  باره دراینهاي حقوقی  تحلیل
  .بررسی شود باره دراینقرآنی 

  قرآنی در حمایت و صیانت از حریم خصوصی مکانی» مبانی عام« .3
عام بر منع و نهی از نقض حـریم خصوصـی مکـانی داللـت      نحو بهاز میان آیاتی که 

  .شود می بررسی چند مورد، دارند

  داللت آیات نهی از ظلم و اعتداء. 3ـ1
، 2ج ،تـا]  [بـی  ،میـرزاي قمـی  ( شود می از مستقالت عقلی محسوب قبح ظلماگرچه 

متفـاوت  ظلم در اقسام ، تواترآیات و روایات مدر موارد بسیاري از  حال درعین ،)20ص
بـه عقوبـت الهـی     و ظالمـان است مورد مذمت قرار گرفته ، گوناگونِ آن هاي و در جلوه
 81مصـداق خـاص از مـوارد     عنـوان  بـه  نقض حریم خصوصـی  هرچند. اند تهدید شده

آن را  است، ولـی  مورد تصریح قرار نگرفته، داردبه ظلم اشاره کریم که در قرآن اي  گانه
الزم اسـت تقریـب اسـتدالل    . تلقـی کـرد  توان  میاز مصادیق ظلم و مشمول نهی قرآنی 

  .با تأمل بیشتري صورت گیرد باره دراین
نخست حرمت ظلـم و قـبح تعـدي بـه حقـوق      ، در استدالل به آیات مربوط به ظلم

تی که بـه  مورد از آیا 81در میان . احراز شود باید در مقام اثبات کبراي استدالل، دیگران
ظلمی  گونهتواند هر می قلمرو شمول آن بوده،تر  کلی برخی آیات، اند تقبیح ظلم پرداخته

و » نَیالظَّالم ينَجزِ کذلکلَهم منْ جهنَّم مهاد و منْ فَوقهِم غَواشٍ و « :سوره اعراف 41 هآی. باشد
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لُ یإِنَّما السّبِ * لٍیهِم منْ سبِیما علَ کظُلْمه فَأُولئ و لَمنِ انْتَصرَ بعد« :شوري هسور 42و  41آیات 
. جمله اسـت  ازاین، »میلَهم عذاب أَل کالْحقِّ أُولئرِیالْأَرضِ بِغَ یبغُونَ فیظْلمونَ النَّاس و ینَ یالَّذ علَى

تعدي و که  نظر کردتوان اظهار می ،امري کلی و نوعی عنوان به بر اساس ظاهر این آیات
 حرمـت و گنـاه   هـاي  از نشـانه  ویـژه  بـه . ظلم از امور محرَّم و مستوجب عقوبت اسـت 

براي آن عمـل عقـوبتی درنظـر گرفتـه      کریم این است که در قرآن، شدن عمل محسوب
 1؛از معاصی کبیره شمرده شـده اسـت   صورت دراین و عذاب داده شده باشد هوعد شده،

نیاز از تصـریح   بی اگرچه از مستقالت عقلی است و اینکه ه برعالو حرمت ظلم بنابراین
 در دالیـل نقلـی  ، شـارع مقـدس   ازنظـر آن  بسـیار اهمیت  دلیل به باشد، ولی میو تأکید 
  .تأکید مورد تصریح قرار گرفته است نیز به قرآن کریم ازجمله

باید از مصـادیق ظلـم باشـد تـا صـغراي       نقض حریم خصوصی مکانیبراین،  افزون
  .محرز شود ـ  نخستبه قیاس شکل  ـ استدالل نیز در مقام استنباط

 آنچـه  تـوان گفـت   مـی  ،کند می تأییدوجدان آن را  اینکه عالوه بر، در تبیین این نکته
تعـدي بـه   « صـرف ، گیـرد  مـی  مورد هتک قرار ضمن نقض حریم خصوصی درحقیقت

» سـلطنت «، در قلمرو اموال اهمیت بیشـتري دارد  آنچه بلکه، متعلق به غیر نیست» مکان
 انصـراف دارد و » سلطنت مالک یا متصـرف « به، مالک یا متصرف است و حرمت تعدي

هـر   ویـژه  بـه  )؛96ص ،1409، اصـفهانی  /248ص ،1428، خمینـی (اسـت   حقی معنوي
اقتـدار و   هکنندمحدود درحقیقت، عملی که نقض حریم خصوصی مکانی محسوب شود

                                                      
عذاب  همعیار وعد«بودن گناهان بیان شده است،  هایی که براي احراز وصف کبیره معیار ازجمله .1

عذاب الهی داده شـده   هبر اساس این معیار، هر گناهی که بر ارتکاب آن وعد .است» در قیامت
برخـی  جزء کبائر نیست و مؤیـد ایـن معیـار دو روایـت اسـت؛       وگرنه ،باشد، جزء کبائر است

گنـاه  «نقل شده اسـت:   کافی از امام صادقکنند؛ ازجمله در  عیار را تأیید میروایات نیز این م
برخـی مفسـران همچـون     ».کبیره گناهی است که خداوند مرتکب آن را وعده آتش داده اسـت 

گنـاه  «اند. ازنظـر ایشـان:    عالمه طباطبایی نیز درنهایت همین معیار را با مقداري توسعه پذیرفته
ا لحن شدید از ارتکاب آن نهی شده یـا در نهـی از آن اصـرار صـورت     کبیره گناهی است که ب

ـ     از کتـاب الهـی    اگرفته یا بر ارتکاب آن وعده آتش دوزخ داده شده است، حـال چـه ایـن معن
  ).355، ص4، ج1372(طباطبایی، » دیثاستفاده شود یا از سنّت و احا
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رود و مستلزم آن است کـه رأي و نظـر مالـک     می شمار به) یا متصرف مال( مالک هسلط
کسی بخواهد عملی  هرجا ؛ بنابراین)291ص ،3ج، 1420، صدر( رعایت شود باره دراین

ممنوع ، الشعاع قرار دهد منافی باشد و سلطنت مالک را تحت انجام دهد که با این اقتدار
 ایـذاء و تعـدي و ظلـم محسـوب    ، تنگنـا قـراردادن  نوعی در  این عمل اینکه و به مالك

افراد از  اینکه دیگر عبارت به .گیرد می گفته قرار حرام است و مشمول آیات پیش، شود می
نـوعی احتـرام بـه مالـک آن اسـت و       درواقـع ، اند تصرف در حریم این مال ممنوع شده

ق تصرف در حریم از طری اگرچه ،دادن مؤمن جایز نیستکه در تنگنا قرار معناست بدین
نکتـه  این ). 346ص ،تا] [بی ،طباطبایی بروجردي /299ص، 1408، لنکرانی( مال او باشد
بـر اسـاس   . اسـت شـده  تأکیـد   نیز اي ماده هشتفرمان معروف به  خمینی در بیانیه امام

  :بخشی از این فرمان
...  .کس حق ندارد هتـک حرمـت مسـلمان و تعـدي از ضـوابط شـرعی نمایـد        هیچ... 

واسـطه آن مـأموران اجـرا     کنند که بهحکمی صادر  از قضات حق ندارند ابتدائاً یک هیچ
کار افراد وارد شوند که نه خانـه امـن و تیمـی     هاي اجازه داشته باشند به منازل یا محل

می کـه صـادرکننده و   دیگـر علیـه نظـام جمهـوري اسـال      هـاي  است و نه محل توطئـه 
  .انونی و شرعی استچنین حکمی مورد تعقیب ق هکننداجرا

تعرض به حرمت و تعدي ، ضابطه به منازل و اماکن افراد بی ورود، در این فرمان
 فقـط  ذانیاست بدون ریغ منزل به ورود بنابراین؛ از ضوابط شرعی قلمداد شده است

ـ  بسا چه. ستین تیممنوع و حرمت مشمول آن مانند و تصرف ازجهت ورود رفص 
ـ ی ؛باشـد  مجـاز  یحقـوق  ازلحـاظ  زین شخص یکیزیف  امکـان  یحقـوق  ازلحـاظ  یعن

 و تیـ ممنوع گـر ید يهـا  جنبـه  لحـاظ  بـه  یول ،باشد فراهم ورود رفص و یدسترس
: اسـت  حرمـت  دو ،ریـ غ منـزل  بـه  ورود منع در دیگر عبارت به. دارد وجود حرمت

ـ  از. یخصوصـ  میحر ای يمعنو ازنظر دوم، و یکیزیف ازنظرنخست،   در احکـام  هادل
 هاجـاز  بـدون  ورود منع قیطر از اشخاص یخصوص میحر حفظ تیاهم ،هیامام فقه
  .است استنباط قابل صاحبخانه از یقبل

بـا ذکـر آیـات    ، نقض حریم خصوصی مکانیبودن  البته تقریب استدالل و تعدي
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 خـاص و متعـارف   هـاي  چهارچوبدر  صرفاً که ورود به منازل و مساکن را خاص
 شود که در بخش مربوط به آیات خـاص  می با وضوح بیشتري محرز، داند می جایز

  .مورد توجه قرار خواهد گرفت

  »سواالتجس و« ممنوعیت تجسس در آیه. 3ـ2
در صـیانت از حـریم    اي اولـی  قاعـده  عنـوان  بـه یکی از آیاتی که به عمـوم خـود و   

تجسـس  ، که به عموم خـود  باشد میسوره حجرات  12آیه ، خصوصی قابل استناد است
  .اعالم کرده است) حرام( را ممنوع

 ي خبر اسـت کـه بیشـتر   وجو جستمعناي تفتیش از باطن امور و  به درلغتتجسس 
 ؛)57ص ،4ج، 1416، طریحـی ( رود مـی  کـار  بـه  امـور شـرّ   درباره ـ نه در همه موارد ـ

 دارنـد پنهـان بمانـد   تمایـل  امـوري اسـت کـه مـردم      عمـدتاً  ،موضوع تجسس بنابراین
معناي اصطالحی نیـز  ). 638ص ،1370، سبحانی تبریزي /323 ،28ج، 1374، طباطبایی(

و غالـب  ) 42ص ،1391، حـائري و دیگـران  ( چندان از معنـاي لغـوي متفـاوت نیسـت    
 مثـال  براي )؛175ص ،26ج، 1412، طبري( اند برده کار معنا به همین بهمفسران تجسس را 

ي وجـو  جسـت تفتیش اسـرار و امـور مخفـی مؤمنـان و در     « معناي البیان معمجصاحب 
 ،5ج، 1372، طبرسـی ( را از تجسـس نقـل کـرده اسـت    » بودن مردم هاي عیوب و لغزش

 »عمـدتاً « بـه ایـن اسـت کـه تجسـس     ، مذکوربازگشت تمامی معانی  ؛ بنابراین)173ص
 و وجـوه مخفـی زنـدگی اشـخاص اسـت و     ها  در امور پنهان براي کشف لغزش کاوش

از امـور آشـکار و   » ماهیتاً« رود و می کار به» شرّ« در امور ـ نه در همه موارد و ـ» عمدتاً«
  .انصراف دارد عمومی

الزم است چند مطلـب   ،»سواتجسال و« منظور استدالل به آیه در تقریب استدالل و به
  :احراز شود، مقدمه استدالل عنوان به

 عنـوان  بـه در کبـراي اسـتدالل و   » قاعـده « عنـوان  به مذکور هباید بتوان از آی، نخست
اگـر ایـن    کـه  ، درحـالی و در مقام تطبیق استفاده کرد مبتنی بر حرمت حکمی کلی و عام

، آبـادي  ده حـاجی ( را نـدارد بـودن   ویژگی قاعـده ، پذیري باشد حکم فاقد کلیت و انطباق
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مشـکل  ، بر مبناي ظهور منع و نهـی بـر حرمـت   ، حرمت تجسس، اوالً )؛6ـ5ص ،1391
آن بـودن   باطن این عمل و شدت درجه کراهت مبغـوض ، درادامه ویژه به. چندانی ندارد

 خیـه میتـاً  أیحب أحدکم أن یأکل لحـم أ « :بیان شده استمناسبی نزد خداوند با تشبیه بسیار 
از ایـن کـار    حتمـاً ؟ آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید: فکرهتموه

، شده در آیهتعلیل ذکر معتقد است المیزانتفسیرصاحب ، طباطباییعالمه ». کراهت دارید
غیبـت و   تفـاوت  زیـرا  ؛کنـد  مـی  صدق عمل هردو درموردبه غیبت اختصاص ندارد و 

و تجسـس   است مسلمان براي دیگرانیک اظهار عیب  ،که غیبتآنجاست  فقطتجسس 
و در  انـد  مشترك جویی در عیب هردواینها  یابیم.علم و آگاهی به عیب او  یعنی از راهی

احیانـاً   شـخص یـا   در تجسس براي خـود  عیب .شود می مالبر عیب مستور، ردمو هردو
؛ )485ص، 18ج، 1393، طباطبـایی (  شـود  آشکار مـی  و در غیبت براي دیگران دیگران

 به یک مـالك و در یـک سـیاق مـورد لحـوق حکـم حرمـت قـرار         این دو اساس براین
کـه  اسـت  حکمـی کلـی   ، ممنوعیـت تجسـس  ، مورد بحث هبر اساس آی، ثانیاً. گیرند می
ق    ،اي کلی و عمومی جعـل شـده   اصل اولی و در مقام بیان ضابطه عنوان به حـذف متعلـَّ

ممکن است در مواردي اسـتثناپذیر   حال درعین گویاي عمومیت آن است، خوبی بهحکم 
  ).160ص ،1397 ،موسوي آزاده و کوشکی( باشد

  :در چند جهت مهم قابل تأکید استنیز عمومیت آیه 
ـ    ازجهت، تعمیمنخست جهت  مفیـد  ، قحذف متعلَّق تجسس اسـت و حـذف متعلّ

مشـمول  ، از امور پنهان افراد که صورت گیرد یکتجسس از هر بنابراین؛ باشد میعموم 
  .محکوم به حرمت است، عنوان تجسس و به حکم اولی

هرچیزي که باشد و تجسس به هر منظوري که  ،مقصود از تجسس یعنی جهت دوم
مگر درمواردي که از مصادیق مشروع  ،کند تفاوتی در حکم ایجاد نمی اصوالً، انجام شود

  .ناهاي این عنوان باشدثتجسس و داخل در قلمرو است
افـراد موضـوع    نسـبت بـه   عمومیت و شمول حکـم ممنوعیـت  ، جهت سوم تعمیم

پدیـد  ایـن تلقـی   ، »منوایا أیها الذین أ« هممکن است بر اساس خطاب آی. باشد میتجسس 
و  غیرمسلمانبه مسلمانان و مؤمنان مربوط است و  صرفاً، که تجسس ممنوع در آیه آید
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تمـام   نظر بهاین استدالل  ).486ص، 18ج ،1393، طباطبایی( شود نمی را شامل غیرمؤمن
حسـب   یعنـی بـه  ؛ است انان مربوطمسلم به ستجس منع ظاهراً اگرچه ؛ درحقیقتنیست
ن منع تجسـس از امـور مسـلمانا   ، موضوع خطابن و هم هم خطاب آیه به مؤمنا، ظاهر
، یعـامل  دعمـوش  /348ص، 9ج، تـا]  [بـی  ،سـی طو /92ص؛ 2ج، 1424، یوطیس( است
نـد کـه تحـت    ا قدر متـیقن از افـرادي   ها،ان یا در حکم آنایم و اهل) 11ص، 1ج، 1382

قابل التزامـی کـه ایـن    نتایج عملی غیر نظر از ، ولی صرفگیرند می شمول این حکم قرار
ایجـاد   غیرمسـلمان نظریه ممکن است در رفتارهاي اجتماعی افراد نسبت به شـهروندان  

ایـن  ، اوالً زیـرا  ؛شود نمی انایم انحصار مصادیق حکم در اهل سبب خطاب مذکور، کند
 درمـورد انی و ایمـ  هحکم در جغرافیاي فرهنگی مسلمانان و بـر اسـاس تشـکیل جامعـ    

 میـان ، مـالك  لحاظ به، ثانیاً؛ ن تشریع شده استمیان مؤمناانی ایم ترویج فرهنگ صحیح
کسانی که تأمین امنیـت   ویژه بهان یا غیر آن و ایم اعم از اهل اسالمی هامنیت آحاد جامع

 عملکـرد  هحـوز  بـه  ریتعاب گونه این بسا چه. نیست ، تفاوتیبا حکومت اسالمی استها آن
 ،قاعـده  جـاد یا يبـرا  ییمبنـا  عنـوان  بـه  کـه  آنگـاه  و باشـد مربـوط   يفـرد  و یخصوص

 باشـد  الزم، ردیـ گ قـرار  حکومـت  عملکـرد  و یعموم بخش يبرا قانون و دستورالعمل
مـد نظـر قـرار     افراد مؤمن و حتی مسلمانِ جامعه اسـالمی  از فراتراي  با دغدغه موضوع

روایـاتی اسـت کـه در مـذمت هتـک حـریم       ، کنـد  می تأییداین برداشت را  آنچه .گیرد
در ضـمن   ایشـان . وارد شده است مؤمنان خصوصی زنی از اهل کتاب در کلمات امیر

  :فرمود معاویهوسیله نیروهاي  بهدر جریان تصرف شهر انبار  27 هخطب
کـه در   غیرمسلمانزنی مسلمان و زنی  هبه من خبر رسید که مردي از لشکر شام به خان

آنـان   هاي بند و گردنبند و گوشوارهشده و خلخال و دست وارد ،پناه حکومت اسالم بوده
. .. انـد  براي دفاع جز گریه و التماس نداشـته اي  هیچ وسیله که درحالی، غارت برده را به

 ازنظـر مالمت نخواهد شـد و  ، مسلمانی از روي تأسف بمیرد، تلخ هاگر براي این حادث
  .)27طبه خ، البالغه نهج /5، ص5، ج1362کلینی، ( من سزاوار است

 شـدت  بـه ، مسلمان در لسـان ایـن روایـت    تعرض به حریم خانه ،استروشن چه آن
از آن تـر   اهمیـت  کـم ، مورد آن مهم نباشد هازاند اگر به اصل تعرض. نکوهش شده است

ضـرورت صـیانت از احتـرام شـهروند تحـت      ، مالك قابل استنباط از ایـن بیـان  . نیست
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ن قـانو  . باشـد  سـلمان غیرم هرچنـد ؛ حمایت و در قلمرو نفوذ حکومت اسـالمی اسـت  
 کید بر رعایت حقوق انسـانی ضمن تأ ، 1در اصل چهاردهم اساسی جمهوري اسالمی نیز

همـه آنـان را   در اصـل بیسـتم،   غیرمسـلمان،  شهروندان ایرانی اعم از مسـلمان و  تمامی 
ـ   2؛ی قرار داده اسـت حمایت قانونی یکسانتحت  قـانون اساسـی    25در اصـل  عـالوه   هب

اعالمیـه   18مـاده   همچنین در 3.تجسس را ممنوع دانسته است هرگونه صریح صورت به
ممنوعیت تجسس نسبت بـه همـه    اسالمی حقوق بشر به لزوم رعایت حریم شخصی و

  .افراد اشاره شده است
ـ  مکلفافرادي است که به رعایت این مهم  لحاظ به، جهت چهارمِ تعمیم  یتمـام . دان

نـد و از  ا که تحت عنـاوین حقـوقی متشـکل    آنهااشخاص جامعه و حتی آحاد جامعه و 
 ، بلکـه نـد ا مشمول این حکم کلی، حکومت اسالمی و نهادهاي تحت امر آنتر  همه مهم
نسبت به شـهروندان عـادي و   ، داشتن ابزارها و امکانات وسیع تجسس دلیل به حکومت

چـون   دنبایـد گمـان شـو    ؛ بنـابراین اولویـت دارد  به رعایت این حکم، ها دلیل دیگر ده
پـس مشـمول   ، امنیتـی و اطالعـاتی داشـته باشـد     هاي تواند دستگاه می حکومت اسالمی

قی نیسـت و اقـدامات حکومـت    نوع تلقی منطاین  که ، درحالیممنوعیت تجسس نیست
 چهارچوبدر  صرفاً در مقام تأمین مصالح اهم یا موارد خاص و چهارچوبنیز باید در 

پوشـی   ینش کارگزاران نیز عالقه به پردهحتی در گز. قدر متیقن در مقام عمل انجام شود
در . یکی از معیارهاي انتخاب تلقـی شـده اسـت   ، تجسس هدري و روحی و پرهیز از پرده

                                                      
الدین و لم یخرجوکم من دیـارکم   م یقاتلوکم فیالدین ل اهللا عن الینهاکم«شریفه  هبه حکم آیق.ا.: 14. اصل 1

ند ا دولت جمهوري اسالمی ایران و مسلمانان موظف ،»المقسطین اهللا یحب لیهم انإان تبروهم و تقسطوا 
نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی 

ی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري اسـالمی  آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسان
 ه و اقدام نکنند.ئایران توط

یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقـوق   ،افراد ملت اعم از زن و مرد ههمق.ا.: 20. اصل 2
  انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسالم برخوردارند. 

کردن مکالمات تلفنـی، افشـاي مخـابرات تلگرافـی و      ها، ضبط و فاش نرساندن نامهبازرسی و . 3
مگر  ،تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است

  . حکم قانون به
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  :آمده است اشتر کمالخطاب به  علىفراز دیگري از نامه حضرت 
وسـته در پـى   یه پکـ سـى باشـد   کن آنان نزد تـو  یتر ن مردم از تو و مبغوضید دورتریبا
 هـرکس م از که حـا کـ ى وجـود دارد  هـای  در مردم لغزشآنکه  چه ؛مردمان استوب یع
فـه  یوظ !ى امور پنهان مبـاش وجو جستپس در  ؛دن آنها سزاوارتر استیگر به پوشانید

 مکـ ح ،ه بر هر آنچه از تو نهان استک ن پروردگار استیظواهر است و ا کردن كتو پا
دارى  نچه را دوسـت مـى  ز آیتا خداوند نب را بپوشان یتوانى ع پس تاآنجاکه مى ؛ندک می

  ).53نامه ، 429ص ،1414، صالحصبحی ( بپوشاند، از مردم مخفى بماند
افـراد عـادي بـه رعایـت حـریم خصوصـی        تنها نه شود می معلوم از این بیان شریف

کارگزاران حکومتی نیز مشمول حکم حرمت  ، بلکهندا یگران ملزم و از نقض آن ممنوعد
 عنـوان  بـه  سفارشی که در کـالم حضـرت امیـر    ؛گیرند می قرار نقض حریم خصوصی

العمل ایشـان در خطـاب بـه مـأموران حکـومتی و      منشور حکومـت اسـالمی و دسـتور   
مـالك حرمـت و    تـوان گفـت   میازسویی . دولتمردان تحت امر ایشان صادر شده است

ابزارهایی  ؛ زیرااولویت دارد نسبت به حاکمان لزوم دقت در حریم خصوصی شهروندان
بیشـتر از افـراد    مراتـب  بـه ، هستدر دست دولتمردان براي نقض حقوق شهروندان که 

ي داشـته باشـد و   حکومت براي رعایت این مهم باید اهتمام بیشتررو  ؛ ازاینعادي است
  .شود نمی نقضی بر اصل این سخن محسوب موارد جواز نقض نیز،

اسـت کـه    ير حقوق شـهروند بند از منشو یننهم ،یخصوص یمحق حراساس  براین
بنـد نهـم منشـور حقـوق      در. آمـده اسـت  » يمجاز يبه فضا یحق دسترس« پس از بند

  :عنوان شده است گونه این» یخصوص یمحق حر« عنوانبا يشهروند
محـل  . او محتـرم شـناخته شـود    یخصوصـ  یمحق هر شهروند است که حر ـ 36 هماد

مصـون   یو بازرس یشاز تفت یشخص یهنقل یلو وسا یخصوص یاياماکن و اش، سکونت
  .حکم قانون مگر به، است

 مسکن و منزل اشخاص در حقوق ایران حمایت کیفري از حریم ازنظرهمچنین 
ورود مــأموران و  580مــاده  در. اشــاره کــرد ق.م.ا.694 و 580مــواد  بــه تــوان مــی

ترتیبـات   اجازه و رضـاي صـاحب منـزل و بـدون رعایـت      مستخدمان دولتی بدون
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  1.جرم تلقی شده است، قانونی
یـا کسـی    بود ی خواهندیی یا غیرقضاین دولتی اعم از قضاامورأم، ن این جرمامرتکب

 عـالوه  به .است کردهرابطه ایجاد ، دولتو  او میان نوعی به که ارجاع یک خدمت دولتی
نیز ورود با عنف یا تهدید به منزل یا مسـکن دیگـري جـرم دانسـته شـده       694ماده  در

افـراد   هقابلیت ارتکاب جـرم را بـه همـ    ،»هرکس« استفاده از عبارتتوجه به و با 2است
خاص در مواد یا قانون دیگـري در ایـن مـورد     طور بهمگر آنکه گروهی  ،دهد تعمیم می

  .خطاب قرار گرفته باشند
نیـز بـراي امکـان نقـض حـریم       1392قانون آیین دادرسی در امور کیفري مصـوب  

  :این قانون 137 ماده موجب به. نظر گرفته استبطی را درواض ،خصوصی مکانی
یل و همچنین تفتیش و بازرسـی اشـیا در   اماکن بسته و تعط، تفتیش و بازرسی منازل

آالت و ، قوي به حضور متهم یا کشـف اسـباب   ظنّ، ن و اماراتمواردي که حسب قرای
جهات ظن قوي در پرونده با دستور بازپرس و با قید ، وقوع جرم در آن وجود دارد هادل

  .شود می انجام
  دارد: قانون مزبور اشعار می 138ماده 

و نیـز   308 و 307 مجوز تفتیش و بازرسی محل کار اشخاص و مقامات موضوع مـواد 
یس کـل دادگسـتري   رئ تأییدباید به ، این قانون 302 ماده ث م موضوع بندمتهمان جرای

  .شود استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا
                                                      

 ی یا کسی که خدمت دولتی بـه یی یا غیرقضایمورین قضاأن و میهریک از مستخدم«ق.م.ا.: 580 ادهم. 1
بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضـاي صـاحب منـزل داخـل      ،او ارجاع شده باشد

مگر اینکـه ثابـت نمایـد بـه امـر یکـی از        ،محکوم خواهد شد، به حبس از یک ماه تا یک سال شود
کـه   مکره به اطاعت امر او بوده، اقـدام کـرده اسـت    ،خود که صالحیت حکم را داشته است ايسؤر

ورت مجازات مزبور درمورد آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگـري  ص دراین
نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود، مرتکـب یـا آمـر بـه     

   ».حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد
شش ماه به مجازات  ،هدید وارد شودت هرکس در منزل یا مسکن دیگري به عنف یا« ق.م.ا.:694. ماده 2

تا سه سال حبس خواهد شد و درصورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشـتر بـوده و الأقـل یکـی از آنهـا      
   .»دنشو محکوم میحامل سالح باشد، به حبس از یک تا شش سال 
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و ضرورت موارد مهم در دسـتور تفتـیش از   .) ك.د.آ.ق140 هماد( قید تفتیش در روز
  قانون مذکور: 141ماده  موجب به. دیگر موارد است

عنـوان بایـد   تحـت هر ، اماکن بسـته و تعطیـل  ، دستور مقام قضایی براي ورود به منازل
دفعـات  ، مکـان ، زمـان ، گیـرد  مـی  موردي باشد و موضوعی که تفتیش براي آن صورت

من نـد ضـ  ا ضابطان مکلـف . صراحت مشخص شود بهها اماکن و نشانی آن، اموال، ورود
مجلس صـورت  درکیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجـه را  ، مقام قضایی رعایت دستورهاي

  . ... صرف برسانندمتیا اثر  آن را به امضا، تنظیم کرده
بایـد از  ، مکـانی  استدالل آن اسـت کـه حـریم خصوصـی    ) صغرايِ( دوم همقدم

 ناشـی از نهـی در  ) حرمـت ( مصادیقِ تجسسِ ممنوع باشد تا امکـان انطبـاق حکـم   
»چـه  نیسـت؛ در احراز صغراي استدالل نیز مشکل چنـدانی  . بر آن باشد» سواالتجس 

به فراخور ، محل استراحت و محل اقامت اشخاص، محل کار، اماکن مسکونی اینکه
 ایـن کـار  ؛ نظـارت دیگـران قـرار گیـرد    پـایش و  ، ممکن است مـورد تعـرض   حال

 هـاي  دوربـین همچون  با استفاده از ابزارهاي فنی و تکنولوژیکییا تی سنّ صورت به
موجود در منازل و اماکن اي  رایانه هاي دوربین کردن مخصوص و از راه دور یا هک

  .تواند صورت گیرد می تکنولوژیکی دیگر هیا هر شیو
یکـی از   عنـوان  بـه  حرمت تجسس و ممنوعیـت آن توان نتیجه گرفت  می مجموعدر

چنـین امـري    هنتیجـ  ؛شود می حریم خصوصی مکانی محسوب هکنند عوامل مهم تضمین
وجود جریانی توأم با احساس امنیت در روابط اجتماعی است و التـزام  ، اجرا هدر مرحل

ه بیـان  کـ  گونـه  همان ، ولیتواند این مهم را محقق و تضمین کند می به آن در مقام عمل
 عنـوان  بهاولیه در بحث تجسس است که  هبیان حکمی کلی و قاعد درصدداین آیه ، شد

و وجـود اسـتثنا در مـواردي     باشـد  مـی عملیاتی در مقام تردید نیز قابل اسـتفاده   هضابط
و تلقی ایـن  بودن  اثر قاعده. شده منافات نداردو عمومیت حکم یادبودن  با قاعده، خاص
 ،نخسـت  :مهـم دارد  نتیجهدو ، مورد بحث هاصل اولی مستفاد از عموم آی عنوان بهحکم 

عـدم تخصـیص حکـم    ( اصل بـر عـدم جـواز   ، تردید در اصل جواز تجسس درصورت
 ،تـا]  [بـی  ،بجنـوردي  /495ص، 1408، حکیم /340ص ،1409، خراسانی( است) حرمت

ت از قـدر  اصل بر عـدم زیـاد  ، جواز و تردید در قلمرو جواز درصورت، دوم )؛449ص
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  ).446ص ،تا] [بی ،بجنوردي /515ص ،تا] [بی ،بروجردي( متیقن در مقام است

  مبانی خاص قرآنی در حمایت از حریم خصوصی مکانی .4
بـر وجـود حـریم     خـاص  طـور  بـه  برخـی آیـات  ، در کنار عموماتی که مطـرح شـد  

 27آیات . خصوصی مکانی و نیز ضرورت صیانت از آن و ممنوعیت نقض داللت دارند
در ایـن آیـات بـراي ورود بـه     . جملـه اسـت   بقره ازاین هسور 89 هنور و آی هسور 28و 

و داللت آن بـر وجـود حـریم     بیان ه است که مختصراًشدبیان  شرایطی، مسکن دیگري
  .شود می خصوصی مکانی و لزوم رعایت آن بررسی

  ضرورت استیذان و اطمینان از احساس امنیت ساکنان خانه. 4ـ1
  :است گونه این باره درایننور  هسور 28و  27 خطاب آیات

اَ ایایه نُوا نَیالَّذخُلُوا آملَاتَد بغَ وتًایرَی بیکُمتَّ وتوا یحستَاْنتَس وا ولِّملَ تُسا یعهلاَه کُمخَ ذَلرٌی 
لَّکُم لَّکُمن، تَذَکَّرُونَ لَعفَا وا لَّمتَجِد ایفا هدا اَحخُلُوهتَّ فَلَاتَدـ  یح ؤْذَنَی  لَکُـم ن وا ـ ق  لَکُـم  لَی

 وتًـا یب تَـدخُلُوا  اَن جنَاح کُمیعلَ سیلَّ، میعل تَعملُونَ بِما واللَّه لَکُم یاَزکَ هو فَارجِعوا ارجِعوا
دونَ  مـا  علَمی واللَّه لَّکُم متَاع هایف همسکُونَ رَیغَ تُبـ ا  و ـونَ  مـایمـان  کـه  یکسـان اي  :تَکْتُم 

 خانـه  اهـل  بـر  و دیریبگ اجازه تا دینشو وارد خود خانه از ریغ ییها خانه در! دیا آورده
، دیـ افتین آن در را یکسـ  اگر و !دیشو رمتذک دیشا ،است بهتر شما يبرا نیا .دیکن سالم
 يبـرا  نیا .دیبازگرد ،!»دیبازگرد: «شد گفته اگر و شود داده اجازه شما به تا دینشو وارد
 شـما  بـر  یگناه ]یول[ ،است آگاه ،دیده یم انجام آنچه به خداوند و است تر زهیپاک شما

 دارد وجـود  شما به قمتعل یمتاع آن در که دیبشو یرمسکونیغ يها خانه وارد که ستین
  !داند یم، دیدار یم پنهان را چهآن و دیکن یم آشکار را آنچه خدا و

در فضاي منـزل و  بودن  نیاز انسان به ستر و محفوظ روشن طور به، شریفه هاین آی در
و اسـت   مـدنظر قـرار گرفتـه    افراد دیگر هرهایی از اضطراب ورود سرزده و بدون اجاز

  داند. مینقض این حریم را حرام 
، به ذهن برسد که براي ورود به منزل و مسکن دیگري گونه نایممکن است در ابتدا 

و بـه همـان معنـا باشـد    » تسـتأذنوا « در وِزان» تستأنسـوا « استیذان کـافی اسـت و   رفص 
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 در مفهـوم واژه  شـود  مـی  بـا دقـت بیشـتر معلـوم     ولی ،)213ص ،7ج، 1372 ،طبرسی(
)؛ 427ص، 14ج، 1380، مکـارم شـیرازي  ( هسـت محـض  » ذنإ« چیزي بیش از، »اُنس«

الزم و ضـروري   گـرفتن  اجـازه  تنها نهبراي رعایت حرمت منزل اشخاص  دیگر عبارت به
هنگـامی کـه مطمـئن    بلکه افراد باید از ورود به منزل دیگري خودداري کننـد تـا   ، است
» اسـتیناس « کلمـه . خوشـایند اسـت   ،سـاکنان یـا   حضور آنها براي صاحب منـزل  شوند

 یـد و ورود ا موظـف  گـرفتن  براي ورود به منـزل بـه اجـازه    اینکه اینجا یعنی عالوه بردر
ورود  اسـاس  بـراین  ؛میزبان بررسی کنید» آمادگی« درمورد، حرام و ممنوع استاجازه  بی

بدون رضایت مالکان و صاحبان ، مقدمه بی سرزده و هاي طریق اولی بازرسی سرزده و به
 که این کار با دستور و مجوز قانونی انجام مجاز نیست و در مواردي نیز، اماکن و منازل

مشمول عمـوم ممنوعیـت آیـه    ، »موضوع تفتیش« و» رمورد دستو« در خارج از، شود می
  :نویسد می در ذیل این آیه و در بیان حکمت اجتماعی آن طباطبایی هعالم. خواهد بود

 ایمـان  و حفـظ احتـرام   م پوشاندن امور پوشیده و مخفـی مـردم  کن حیمصلحت ا
و  نـد کناس یاسـت ، ریـ شونده هنگام ورود بـه خانـه غ  پس وقتى شخص وارد ؛است

 درحقیقت، ندکو بعد داخل شده و سالم  ناس خود آگاه سازدیرا به است صاحبخانه
اش داده  نـى ایم ،و نسبت به خـود  ردهک کمک ،د بپوشاندیاو را در پوشاندن آنچه با

ام اخوت و الفت و تعاون عمـومى  کاستح هیما، دهیپسند هوین شیاست و استمرار ا
« هح است و جملیل و ستر قبیبر اظهار جم هم اشاره » رُونَکم تَذَکم لَعلَّکرٌ لَیم خَکذل

 دیخود بشو هفیر وظکمتذ، رهین سید با استمرار بر ایعنى شای ؛د استین فوایبه هم
 ایـ ان خـود اح یـ ت اخـوت را در م و چگونه سـنّ  دینکت ید رعایه چه امورى را باک

هاى اجتماعى  سعادتبه تمامى ، قلوب را با هم مألوف نموده، آن هیو در سا دیساز
  ).153ص ،15ج، 1386، طباطبایی( دیبرس
و اخـذ نـوعی    گونـاگون و اسـتدالل بـه آن در مـوارد     مذکور هبرد آیکار حال درعین

در گرو امکـان تعمـیم آن در مـوارد و    ، قاعده حمایتی در قلمرو حریم خصوصی مکانی
یـه بـه مـوارد    آ چگـونگی جریـان   در ذیـل رو  ؛ ازاینستمورد ابتال و گوناگونمصادیق 
  .شود می و عمومیت آن بررسیگوناگون 

مـوارد مهـم در قلمـرو حکـم حرمـت نقـض حـریم         ازجملـه ، مکان ازجهتتعمیم 
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ـ ب( آن جمـع  و» تیب« واژه اگرچه؛ خصوصی مکانی است  لغـت  يهـا  فرهنـگ  در )وتی
 امـا در  )،138ص ،8ج، 1409، فراهیـدي ( اسـت  رفتـه  کـار  به خانه معناي به عمدتاً عرب
 رفتـه  کـار  بهنیز  ـ قوم ـ بزرگ و منزلت و قدر ،خانواد ،الیع، زن ازجمله يگرید یمعان

 هسـت یشا یمکـان  گاهیجا هر بربیت، ترتیب  بدین )؛ذیل واژه بیت ؛1403، شرتونی( است
 در مکـان بـودن   امـن  د،دهـ  مـی  نشـان  هیآ در موجود مالك. شود اطالقتواند  می احترام
ـ  فـرد  يبـرا  يانحصـار  و استفاده مورد مکان يبرا یتیخصوص نوعاً که يهرجا  افـراد  ای

 گرانید سرزده ورود به نسبت مکانبودن  محفوظ يبرا متعارف توقع نیا و باشد خاص
» تیب« روشن مصداق صرفاً »مسکن« و» خانه. «ردیگ قرار انتیص مورد دیبا، دارد وجود

  .دیآ شیپ مصداق به مفهوم شبهه دینبا و شود می محسوب
برخـی  ماننـد  که محـل رفـت و آمـد عمـومی نیسـت       يکارهاي  محیط اساس براین

 همچـون  هاي خصوصی که افراد خاصی قادر به شـرکت در آننـد   نیز مراسم وها  کارگاه
 درمـورد دوستانه یا خانوادگی کـه فقـط    هاي مهمانی، مراسم عقد و عروسی، جشن تولد
قـرار  توانـد   میمشمول این عنوان  ،شود می و با احساس قرابت ویژه برگزار افراد خاص

بدون رضـایت  ، گزارشیا  فیلم، عکس هتهیچون گیرد و حضور افراد متفرقه و اقداماتی 
  .شود می تعرض به حریم خصوصی مکانی افراد محسوب، کننده در مراسم افراد شرکت
مهم نیست اشـخاص بـا چـه    ؛ استگفتنی از دیگر موارد ، انگیزه ازجهتتعمیم 

 کنـد  مـی  اطـالق آیـه اقتضـا    درمجمـوع . کننـد  می به حریم دیگران تجاوزاي  انگیزه
، اذن بگیرنـد الزم اسـت  دیگـري  مـأواي   براي ورود به ملک و حالدرهر، اشخاص

؛ باشـد  مـی نـوعی اقـدام ضـرري و شایسـته دفـع و مقابلـه       ، نفس این اقـدام  وگرنه
بـدون قصـد   « نیست و» عناوین قصدیه« از، هاي ضرري از اقدام این نوع درحقیقت

مگر  ،کند می نقض حریم خصوصی صدق» ضررِ« نیزیا بدون دخالت انگیزه  »اضرار
در مواردي که موضـوع مشـمول عمـل احسـانی و قاعـده احسـان قـرار گیـرد کـه          

نهـیِ مشـروع    درصـورت را مفروض تلقـی کـرد و البتـه     توان اذن می صورت دراین
  .شود می همین اذن مفروض نیز منتفی، مالک

ـ    کننده، افراد نقض جهت بهتعمیم  شـده  یاد هاز دیگر موارد مهم در قلمـرو شـمول آی
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کند که شـخص نـاقض حـریم خصوصـی      نمی تفاوتی دیگر عبارت به؛ شود می محسوب
مالـک آن مکـان باشـد یـا     ، شخص عادي باشد یـا مقـام دولتـی    ؛مکانی چه کسی باشد

در تقریـب  . خویشاوندا غیریا مقیم در آن مکان باشد ی خویشاوند افراد ساکن ،غیرمالک
  :توان استناد کرد می به سه مطلب کم دست، این تعمیم

نقـل   ثابت بن عديو غیر او از  طبريبر اساس آنچه . شده استیاد هشأن نزول آی، اول
  باشد: شرح می بدینسبب نزول آیه ، اند کرده

ه کـ ش گاه بر حالى باشم یخو همن در خان !اهللا ا رسول:. یگفت زنی از انصار به پیامبر
اگـر در آن حـال مـردى     .نه پدر و نـه فرزنـد   ،ند در آن حالیس مرا بک چیه هکنخواهم 

ت ین آین ایالعالم رب؟ نم حال من چون بودکه من چ ،دیآشان من دریسان و خوکن یاز
  ).510ص ،6ج، 1371، میبدي( 1بجواب وى فرو فرستاد

جهات مخفی و پنهـان  ( در برخی فروع فقهی و در ذیل اطالع بر عورات اینکه ،دوم
، باشـد  حتی اگر از خویشـاوندان نیـز  ، آید میکسی که در مقام اطالع بر)، در امور عفافی
 در یثـان  دیشـه مثـال   بـراي  ؛مصداقی از دفاع مشروع جایز است عنوان به زجر و طرد او

، 1410 ،عـاملی (» ... زجـر ی همیعل للمطلّع نظره جوزی يالذ والرّحم... « :نویسد یم ۀیالروضۀالبه
مسـبوق بـه وجـود حقـی در      یدفـاع چنین با این توضیح که مشروعیت  ؛)394ص، 2ج

خویشـاوند یـا    کند هجمه به حریم خصوصـی ازسـوي   نمی ناحیه مدافع است و تفاوتی
  .باشد شخص بیگانه

 نـام  بـه  یشخصـ  خـدا  رسول زمان در. جهت صدوري حدیث الضرر است، سوم
 از آن عبـور  راه کـه  داشـت  ییخرمـا  درخت ،انصار از يمرد خانه داخل جندب بنةسمر

 درخـت  آن بـه  یدگیرسـ  و یسرکش يبرا سمره. گذشت یم يانصار مرد آن ملک داخل
ـ ترت نیبـد  و شـد  یم يانصار مرد ملک وارد مکرر و سرزده  يبـرا  مزاحمـت  باعـث  بی

 گفـت  سمره به يروز. آمد تنگ يو بر عرصه نکهیا تا بود شده اش خانواده و صاحبخانه
ـ  مـن  منزل وارد اطالع و اعالم بدون تو  ياعضـا  اسـت  ممکـن  کـه  درحـالی  ،يشـو  یم

                                                      
الولد فیأتی األب فیدخل علی و إنه اهللا! إنّی أکون فی بیتی علی حال الأحب أن یرانی علیها أحد، الوالد و  یا رسول .1

  الحال، فکیف أصنع؟ فنزلت اآلیۀ. الیزال یدخل علی رجل من أهلی و أنا علی تلک
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 عبـور  هنگـام  ،نیا از پس رو نیازا ؛ینیبب را آنها دینبا تو که باشند یتیوضع در ام خانواده
 خانـه  انیم از من گفت پاسخ در سمره. باشند مطلع ام خانه اهل تا بخواه اذن و کن اعالم

ـ ب ینمـ  اجـازه  و اعـالم  به یلزوم .دارم عبور حق و روم یم خود باغ يسو به تو  مـرد . نمی
ـ ا از پـس  :گـف  سـمره  به حضرت. کند تیشکا اکرم امبریپ به شد مجبور يانصار  نی
 پیـامبر . کرد نخواهم را کار نیا :گفت سـمره  !کن اعالم را خودت حضور، عبور هنگام
 تو به اوصاف نیا با يگرید درخت ،آن يازا به !بردار دست درخت نیا از :فرمودبه او 

 دسـت  و ریبگ درخت ده، درخت آن مقابل در :گفت حضرت. نکرد قبول سمره .دهم یم
 شیجـا  به و بردار درخت از دست :فرمود پیامبر. نکرد قبول هم باز سمره !بردار آن از
: فرمـود  خدا رسول. رفتینپذ هم باز او. داد خواهم تو به خرما درخت کی بهشت در
 به دینبا یکس ؛یهست زننده ضرر یانسان تو :مؤمنٍ یعل الضرار و الضرر و مضار رجلٌ نّکإ«

ـ یکل( اختنـد اند سـمره  نزد و کندند را درخت آن داد دستور سپس. »بزند ضرر مؤمن ، ین
، الضـرر رکـاربرد  دقت در شأن و جهت صدوري حدیث مهم و پ). 294ص، 5ج، 1407
و خانواده ) مرد انصاري( شاکی، »حریم خصوصی« موضوع این ضرر، دهد اوالً می نشان

درخت خرمـایی کـه در خانـه مـرد     » مالک« استفردي  طرف شکایت نیز، ثانیاً. اوست
) حـق عبـور  ( صاحب حق ارتفـاق  ،انصاري بوده و نسبت به عبور از ملک مرد انصاري

ر و   بودن  حق یا ذيبودن  الکمدهد  می نشانامر بوده است و این  مـدر عبور و مرور یـا م
 نـوعی  بـه همین نکتـه  . شود نمی مجوزي براي نقض حریم خصوصی محسوب نیزمجرا 

  :ماده این موجب به. مد نظر قرار گرفته است.م. ق133ماده  در
 یمختصـ  ملـک ، وارید گرچه ،کند باز در هیهمسا به خود خانه وارید از تواند ینم یکس
 حـق  هیهمسـا  و کنـد  باز شبکه ای روزنه خود یمختص وارید از تواند یم کنیل ،باشد او

 زدیاویب پرده ای بکشد وارید شبکه و روزنه يجلو تواند یم هیهمسا ، ولیندارد را او منع
  .شود تیرؤ مانع که
 درحقیقـت  .تواند در قلمرو این آیه لحاظ شود می ورود نیز چگونگی لحاظ بهتعمیم 
این کار را بدون فاصـله و   کند نمی تفاوتی، شود می امور مستور دیگري وارد کسی که بر

 هـاي  دوربـین  همچـون با حضور فیزیکی یا با فاصله و حتی با ابزارهاي فنـی و جدیـد   
 ؛اسـت  بـاره  درایـن برخی فتـاواي فقهـی   ، مؤید این تعمیم. انجام دهد آن مانندلنزدار و 
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 رکشـی از راه دور را بـه سرکشـی نزدیـک ملحـق     س بـاره  ایندر  برخی فقهیان مثال براي
 عـورات  بـه  کـه  يفـرد  اگـر  نیچنـ هم« :داننـد  می کنند و هردو را مشمول یک حکم می

 از کـه  اسـت  آن ماننـد  حکمـش ، ندیبب نیدورب با دور فاصله از ،کند یم یسرکش گرانید
بـا حصـول    و در مـواردي  )492، ص1ج، 1384، ینـ یخم(» ... کنـد  یم یسرکش کینزد

کـه اگـر چشـم     معناسـت  بدینامر این  ).همان( خونش هدر است، شرایط دفاع مشروع
وگرنه دیگـر وجهـی    ،خود شخص وارد شده است، کسی به مکانی خصوصی وارد شد

تـوان در ایـن    مـی  یازجهت ، بلکهبراي کسب اذن و استیناس براي ورود غیر وجود ندارد
از پـس  مقارن نقض یا ، در نقض فیزیکی ؛ زیراکرد تأییدموارد نقض را با تأکید بیشتري 

 میـان پردازند یا زمینه استمرار نقض را از می و به مقابله شوند میافراد از نقض مطلع ، آن
افـراد بـدون اطـالع از    ، ابزارهـاي خـاص   وسـیله  بهیا  در نقض از راه دور ولی ،برند می

 ه صـورت دهنـد و نقضـی کـ    مـی  خود را در محیط زندگی بـروز  هاي محرمانگی، نقض
  .استتر  عادي فاحش هاي از حالت، گیرد می

  ن و مهمانانحق خلوت اهل خانه نسبت به واردی. 4ـ2
  .توان اشاره کرد می به دو آیه کم دست باره دراین

 مثابه به؛ ن و مهمانانرویارویی با واردیبیرونی در نحوه  ـ رونی  اند وجود. 4ـ2ـ1
  سبک زندگی مؤمنانه

 گونـه  ایـن  با فرسـتادگان الهـی   ابراهیمگري و در جریان مالقات حضرت ید هیدر آ
چـاقى   هش اهلـش رفـت و گوسـال   یآهسته پ :نٍیفَراغَ إِلى أَهله فَجاء بِعجلٍ سم« است: آمده
 با، ي بر سبک زندگی مؤمنانه داللت داردنحو به اینکه عالوه بر آیه). 26: اتیذار» (آورد
، »راغ« هکی دقـت در واژ اند .داللت دارد حریم خصوصی مکانی نیزبر وجود  تأمل کمی

 نخواسته، میابراه شود یمعلوم م» راغ« هاز واژ، اوالً ؛دهد می چند مطلب مرتبط را نشان
 معلوم، ثانیاً)؛ 149ص ،3ج، 1412 ،قرشی( رود یآوردن م براى طعاممهمانان بدانند  است

حضـور   انه که پنهان از دیـد مهمانـان بـود،   از خدر جاي دیگري  شود خانواده ایشان می
 و مهمانخانه به کیفیتی بـود  بیرونی بودـ   یاندرون داراي خانه، تعبیر امروزي و به ندداشت
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تـدبیر   هحتی مهمان نیز از امور خصوصی و نحو اشراف نداشته، صاحبخانهکه بر حریم 
ـ  ، خـاص  طور بهتسلط نداشت و  آن مانندمنزل و  ر معـرض چشـم و   د غـذا  همحـل تهی

  .نظارت مهمانان قرار نداشت

  مهمانان و واردین ازجانبضرورت رعایت حریم زنان اهل منزل . 4ـ2ـ2
 که ، درحالیشدند مى مبرایهاى پ وارد اتاق پروا بى، هاى مسلمان عرب ازآنجاکه

زده و بدون اجازه وارد سر ،ه اوالًکه نازل شد یآ ،در خانه بودند نیز مبرایى پها زن
از پشت ، دیریمبر بگایزى از زنان پید چیخواه وقتى مى ،اًیثان ؛، ...دیمبر نشوایپ هخان

زگى دل شما و دل کیارها براى پاکن یا. دیه داخل اتاق شوکنیبدون ا ،دیپرده بخواه
  .آنها بهتر است

دسـتور  . ه اسـت یـ ن آیمقصود همـ  باشد،حجاب  هیلمات قدما هرجا سخن از آکدر 
. سـت ه مـورد بحـث ما  کـ بـوده  » پوشـش « ر از دسـتور یـ غ ،ه استین آیه در اکحجاب 

ه انسـان  کسنن خانوادگى و رفتارى است درباره ر شده است که ذین آیه در اکدستورى 
ه کبل، گاه زنان شودید وارد جاین دستور مرد نبایطبق ا. گران داشته باشدید هد در خانیبا

به  مسئلهن یا. وار صدا بزندیپشت دد از یبا ،اج اوستیخواهد و مورد احت مى  زىیاگر چ
 ،شود ده مىینام ـ حجاب نه ـ» ستر« ز تحت عنوانیه در اصطالح فقه نک» پوشش« بحث

  ).584ص ،19ج، تا] [بی ،مطهري( نداردارتباطی 
زى از یـ سى دارد و چکزندگى  هارى به داخلکس اگر کعنى هر؛ یم عام استکن حیا

افى ندارند و که ستر کند ا غالباً زنان در وضعى بداندد یبا ،ردیخواهد بگ زنان آن خانه مى
ست آن زنان یالزم ن که همچنان؛ ردندک اعراب مى کهگونه  آن شد؛د سرزده وارد خانه ینبا

د وارد یه مـردى شـا  کـ نیاط ایاحت ، بهز همواره مسلّح به ستر باشندیخود ن هدر داخل خان
 احکـام مسـتنبط از آن اخـتالف   قلمرو شـمول و  ، داللت درمورد). 499ص ،همان( شود

  .شود می نظر رعایت اختصار از آن صرف لحاظ بهکه  بسیار است

  اهل خانه و منزل نسبت به یکدیگر ازسويلزوم رعایت خلوت  .4ـ3
 هکه اجـاز  است سه زمان را مشخص کردهکم  دست، نور هسور 58 هقرآن کریم در آی
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منْ قَبـلِ  « :اطاق و خلوت والدین وارد شوندبتوانند به  صریح باید گرفته شود تا فرزندان
رِ والةِ الفَجونَ نَیح صتَضَع یثکمن ابرَةِیالظَّهِ م و لَکم اتروثَالَثُ ع شَاءالَةِ الْعد صعن بشـک  بـی  .»م 

ولی تأکید آیه بـر   ،مردم مسلمان الزم است هنسبت به هم کریم رعایت این دستور قرآن
جنبه تعلیم و آموزش دارد کـه   درحقیقت، اند اجازه افرادي که هنوز به سن بلوغ نرسیده

 کـه بـه اطـاقی غیـر اطـاق خودشـان وارد       تـا هنگـامی  عادت آنها شود  عنوان بهامر این 
  .اجازه بگیرندشوند،  می

 امورشدن آشکار ازآنجاکهاست و » عیب« يامعن به» عار« ماده در اصل از» هعور«
 عرب به آن عورت اطـالق شـده   درلغت، شود می محسوبعیب و عار  هجنسى مای

شکاف در دیوار و لباس و مانند آن آمده است و  يامعن به یگاه» هعور« هکلم. است
عـورت بـر ایـن اوقـات      هحال اطالق کلمـ هر به .باشد می مطلق عیب يامعن به یگاه
آن است که مردم در این اوقـات خـود را زیـاد مقیـد بـه پوشـانیدن        دلیل بهگانه  سه

مکـارم شـیرازي،   ( خصوصـى دارنـد   یکننـد و حـالت   اوقات نمى دیگرخویش مانند 
 نشان، امر به استیذان و لزوم رعایت تربیت کودکان عالوه به)؛ 539ص ،14ج ،1380

 دیگران باشدتواند مجوزي براي نقض حریم  نمی وجود روابط خویشاوندي دهد می
  ).211ص ،1395، قرائتی(

  :است گونه مذکور اینخطاب آیه 
م ثَالثَ مرَّات کبلُغُوا الْحلُم منْینَ لَم یالَّذم وکایمان تکنَ ملَیم الَّذکستَأْذنْینَ آمنُوا لیها الَّذیا أَی

الْعشاء ثَالثُ عورات  ةو منْ بعد صال هرَیالظَّهم منَ کابینَ تَضَعونَ ثیالْفَجرِ و ح همنْ قَبلِ صال
نُ اللَّه یبی کذلکبعضٍ   م علىکم بعضُیکهِم جناح بعدهنَّ طَوافُونَ علَیعلَم و الیکس علَیم لَکلَ
ـ ا آورده ایمـان  هکسانى کاى  :مکیم حیاللَّه علات ویم الْآکلَ ـ  شـما بردگـان  ! دی ن یو همچن
ـ : رنـد ید از شما اجـازه بگ یدر سه وقت با، اند دهیه به حد بلوغ نرسکتان  انکودک ش از یپ

و بعـد از   دیـ آور رون مىیخود را ب ]معمولى[ ىها لباسه کمروز هنگامى یو ن نماز صبح
گنـاهى بـر   ، ن سه وقتیا بعد از اام ،ن سه وقت خصوصى براى شماستیا ء.نماز عشا

و با صـفا و  [ دیگر بگردیدیکو بر گرد  ]ه بدون اذن وارد شوندک[ ستین شما و بر آنان
و  ندک ان مىیات را براى شما بیخداوند آ گونه این .]دییگر خدمت نمایدیکت به یمیصم

  ).58نور: ( م استکیخداوند دانا و ح
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  نتیجه
  :اشاره کردتوان  میدرمورد مبانی قرآنی حریم خصوصی به نتایج ذیل 

 ایـن حـق  ، ماهیتی نوپدید است، دیدگاهی که معتقد است حریم خصوصی رغم به .1
در میـان ابعـاد حـریم    ؛ قدمت صـدر اسـالم دارد   دیرین و بهاي  دیرینه، در حقوق اسالم

تأثیر عمیق آن بـر امنیـت و    ازجملهدالیلی  به حق بر حریم خصوصی مکانی، خصوصی
  .بیان شده است با تأکید بیشتري در قرآن کریم، آسایش فردي و عمومی

 نیـز به سـلطنت و اقتـدار مالـک    ، نقض حریم خصوصی مکانی از تعدي به مکان .2
شود و مشمول آیات نهی از ظلـم   می کند و از مصادیق ایذاء و ظلم محسوب می سرایت

  .کند می داللت، و عموم این آیات بر حرمت نقض این حقگردد  میو اعتداء 
 هبه هم تکلیف به رعایت حریم خصوصی، بحثمستفاد از آیات و روایات مورد  .3

توجه  و حتی از جهاتییابد  میتوجه ، اعم از افراد عادي و کارگزاران حکومتی اشخاص
  .با تأکید و توجیه بیشتري همراه است به حکومت و دولتمردان این تکلیف

افراد مورد ، مورد تجسس ازحیثتعمیم ، سوره حجرات 12 هاز عموم و اطالق آی .4
، در رابطه مردم و حکومـت  شود و این حق می تجسس و افراد مکلف به رعایت استفاده

، شـغل ، طبقـه اجتمـاعی   چـون و عواملی  گردد می محسوب» حقوق شهروندي« ازجمله
است و رسالت حکومـت اسـالمی در    تأثیر بی آن در اصل این حق مانندمذهب و ، دین

 اقتضـا ، فردي و اجتماعی براي عموم شهروندان تحـت حاکمیـت خـود    یتبرقراري امن
  .یکسان از این حق برخوردار باشند گونه هب کند همه مردم می

احسـاس امنیـت اشـخاص    ، لزوم رعایت حریم خصوصی هفلسف، آیات مستفاد از .5
ـ  شـود  مـی دیـده  رو  ازایـن ؛ توأم با آزادي عمل در خلوت است کـافی  ، رف اذن ورودص

براي ورود به خلوت دیگران الزم دانسته شده است که معنـایی   و نوعی استیناس نیست
رساند می را گرفتن رف اذنفراتر از ص.  

با واردین  چگونگی رویاروییی و بیرونی در اندرون وجود، ذاریات هسور 26 هآی .6
در تنظـیم سـبک    الزم است این نتیجه؛ کند می به خانه و نوعی از سبک مؤمنانه را اشاره
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ضـمن   مورد توجه قـرار گیـرد تـا مـردم     ساخت مسکن و اماکن نوعدر  ازجمله زندگی
از آزادي عمل در خلوت و سهولت در اتخـاذ نـوع   ، عمل به واجبات فردي و اجتماعی

  .برخوردار باشند نیزآن مانند پوشش و 
    



134
 حسین جاور  

 
 

  
  
  

  منابع
ابسـته بـه جامعـه    قم: دفتر انتشارات اسالمی و ؛ةاإلجار اصفهانی، محمدحسین؛ .1

  ق.1409مدرسین حوزه علمیه قم، 
  .1398تهران: انتشارات سمت،  حقوق حریم خصوصی؛انصاري، باقر؛  .2
  .1381تهران: انتشارات سخن،  فرهنگ بزرگ سخن؛انوري، حسن؛  .3
ـ الواف ؛محمـد  بـن  ، عبداهللای (فاضل تونی)خراسان يبشرو .4 الفکـر   قـم: مجمـع   ؛هی

  .ق1412اإلسالمی، 
  .ق1398تهران: انتشارات برهان،  ؛تفسیر روان جاوید؛ محمد، ثقفی تهرانی .5
، تهران: گـنج  3؛ جمبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر؛  .6

  .1378دانش، 
؛ قـم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،     قواعد فقه جزایـی آبادي، احمـد؛   ده حاجی .7

1391.  
، تهـران:  5چ تجسـس؛ اکبر بابوکانی؛  حائري، محمدحسن، نصراهللا شاملی و علی .8

  .1391انتشارات امیرکبیر، 
تهـران: انتشـارات میقـات،     ؛عشري ثنیأتفسیر  ؛حسین ،حسینی شاه عبدالعظیمی .9

1363. 
، بیـروت: دارالتعـارف للمطبوعـات،    1چ الصـالحین؛  منهـاج حکیم، سیدمحسن؛  .10

  ق.1410
حیـاء  إل البیـت  قـم: مؤسسـه آل   ؛الفقهاءةتـذکر ؛ مطهـر  بن یوسف بن ى، حسنحلّ .11

  .تا] ، [بیالعربی التراث
قـم: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام         ؛جتهاد والتقلیداإل ؛اهللا خمینی، سـیدروح  .12



  یمکان یخصوص میحر یقرآن یمبان  
135

 

 
 

  ق. ،1418خمینی
 امـام  آثـار  نشر و میتنظ مؤسسه :، تهران1ج ؛لهیرالوسیتحر ؛اهللا روحسید، ینیخم .13

  . ،1384ینیخم
، قـم: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام       1ج کتاب البیـع؛ اهللا؛  خمینی، سیدروح .14

  ق. ،1428خمینی
 ی؛اسـالم  متون و آثار در تیامن و اطالعات المعارفةدائر ی؛، علـ یعامل دعموش .15

 انتشـارات  :، تهـران 1ج ي؛گرمابـدر  رضـا  و ياریـ مه يقـار  نیغالمحس ترجمه
  .، 1382نیحس امام دانشگاه

زیرنظر محمد معـین و سـیدجعفر شـهیدي؛ تهـران:      نامه؛ لغتاکبر؛  دهخدا، علی .16
  .1373دانشگاه تهران، 

، قـم: انتشـارات   2، چ2ج القـرآن؛  فقـه عبـداهللا؛   بـن  الدین و سعید راوندى، قطب .17
  ق. ،1405اهللا مرعشى نجفى کتابخانه آیت

قـم: مؤسسـه علمـی فرهنگـی      مبانی حکومت اسالمی؛سبحانی تبریزي، جعفر؛  .18
  .1370سیدالشهدا، 

، بهار 25ش فصلنامه علوم سیاسی؛، »اصل عدم والیت«محالتی، محمد؛ سروش  .19
  .72ـ63، ص1383

، قـاهره: مرکـز هجـر    2ج التفسیر بالمـأثور؛  فی المنثورالدر ؛نیالد ، جاللیوطیس .20
  .ق1424واإلسالمیه،  العربیۀللبحوث والدراسات 

  .1378پرداز،  قم: مؤسسه رأي کتاب النکاح؛شبیري زنجانی، سیدموسی؛  .21
 یالعظمـ  اهللایـۀ آ ۀمکتب: قم ؛والشوارِد یۀالعرب فُصح یف الموارد قربأ ؛دیسعشرتونی،  .22

  .ق، 1403ینجف یمرعش
  ق.1417، بیروت: داراألضواء، 5، چ5ج ماوراءالفقه؛صدر، سیدمحمدصادق؛  .23
قم: مکتبه آیه  والمسافر؛ صالةالجمعۀالبدر الزاهر فی طباطبایی بروجردي، حسین؛  .24

  .1416اهللا العظمی منتظري، 
، ترجمه سـیدمحمدباقر  15ج ترجمه تفسیر المیزان؛طباطبایی، سیدمحمدحسین؛  .25



136
 حسین جاور  

 
 

موسوي؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم،  
1386.  

سالمیه، إلدارالکتب ا :تهران، 5، چ4ج ؛تفسیرالمیزان ؛طباطبایی، سیدمحمدحسین .26
1372.  

(بحثــی دربــاره مرجعیــت و  والیــت و زعامــتطباطبــایی، سیدمحمدحســین؛  .27
 .1341روحانیت)؛ تهران: شرکت انتشار، 

، تهـران: انتشـارات   7و  5؛ جالبیان فی تفسیرالقرآن مجمعحسن؛  بن طبرسی، فضل .28
 .1372ناصرخسرو، 

فـه،  ، بیـروت: دارالمعر 26ج البیان فی تفسـیرالقرآن؛  جامعجریر؛  بن طبري، محمد .29
  ق.1412

  ق.1416، تهران: کتابفروشی مرتضوي، 3، چ4؛ جالبحرین مجمعطریحی، فخرالدین؛  .30
ـ التب ؛حسـن  بـن  ، محمـد یطوس .31 ـ  انی ـ  یف ، بیـروت: دار إحیـاء   9ج ؛رالقرآنیتفس

  تا]. العربی، [بی التراث
تهران: انتشارات اسالم، ، 2چ ؛البیان فی تفسیرالقرآن طیبأ ؛عبدالحسین، سیدطیب .32

1378.  
، 2؛ جاللمعۀالدمشقیۀفی شرح  الروضۀالبهیۀعلی؛  بن الدین عاملی (شهید ثانی)، زین .33

  ق.1410قم: کتابفروشی داوري، 
، تهـران: انتشـارات امیرکبیـر،    4، چ1؛ جفقـه سیاسـى  عمید زنجانى، عباسـعلى؛   .34

  ق.1421
؛ تحقیـق  الرمـوز فـی شـرح مختصـرالنافع     کشفطالب؛  ابی بن فاضل آبی، حسن .35

  ق.1416، قم: دفتر انتشارات سالمی، 2اردي و حسین یزدي؛ جپناه اشته علی
؛ قـم: مرکـز فقـه ائمـه     الشـریعۀ فـی تحریرالوسـیلۀ    تفصـیل فاضل لنکرانی، محمد؛  .36

  ق.1408االطهار، 
 میابـراه  و یمخزوم يمهد چاپقم: ، 8ج ؛نیالع کتاب ؛احمد بن لیخلفراهیدي،  .37

  ق.1409، ییسامرا
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هایى از قرآن،  تهران: مرکز فرهنگى درس، 11، چ6ج ؛تفسیر نور؛ قرائتی، محسن .38
1383. 

، تهـران: دارالکتـب اإلسـالمیه،    6، چ3و  2؛ جقاموس قرآناکبر؛  قرشى، سیدعلى .39
 ق.1412

ـ ، قـم:  2ج ؛صـول األ قـوانین  ؛ابوالقاسـم سید، (میرزاي قمـی)  قمی .40 ـ  ۀمکتب  ۀالعلمی
  .تا] سالمیه، [بیاإل

حقـوق  ، »؛ حـق یـا حکـم   حـریم خصوصـی  «قنواتی، جلیل و حسـین  جـاور؛    .41
  .32ـ7، ص1390، زمستان 31؛ شاسالمی

، تهران: دارالکتب اإلسـالمیه،  2، چ5ج الکافی؛یعقوب؛  بن کلینی، ابوجعفر محمد .42
1362.  

مثابـه   از شناسایی منع تجسـس بـه  «کوشکی، غالمحسین و رضا موسوي آزاده؛  .43
پژوهشـنامه  ، »اي فقهی، تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفـري ایـران   قاعده

  .180ـ155، ص1397، بهار و تابستان 47؛ شحقوق اسالمی
، تهـران:  6ج الفقیـه؛  فی شـرح مـن الیحضـره    روضۀالمتقینمجلسی، محمدتقی؛  .44

  ق.1406مؤسسه کوشانپور، 
  تا]. (فقه و حقوق)؛ قم: انتشارات صدرا، [بی مجموعه آثارمطهرى، مرتضى؛  .45
تنظـیم احمـد    ؛برگزیده تفسیر نمونه برخی نویسندگان؛و  ناصر ، مکارم شیرازي .46

  .1386سالمیه، إلتهران: دارالکتب ا ؛بابایی علی
  .1380تهران: دارالکتب اإلسالمیه، ، 14ج ؛تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر؛  .47
(تفسـیر خواجـه عبـداهللا     عـدةاألبرار األسـرار و   کشـف محمـد؛   میبدي، احمدبن .48

  .1371 ، تهران: انتشارات امیرکبیر،5، چ6انصاري)؛ ج
؛ مقدمـه و توضـیح سـیدمحمود    الملـۀ  األمۀ و تنزیهتنبه نایینی، میرزامحمدحسن؛  .49

  تا]. طالقانی؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، [بی
قـم: بوسـتان    ؛عوائداألیام فـی بیـان قواعـداألحکام    ؛محمدمهدى نراقى، احمدبن .50

  ق.1417کتاب، 
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