
 

 افراد در فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصیحریم 

 1جواد حدادپور

 چکیده 

در حقوق اسالمی و فقه  در آن وارد شد. اذنو  رضایتاز زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون  ییحریم خصوصی، قلمرو

جمهوری اسالمی و  قانون اساسیای مد نظر قرار گرفته است. در طور بسیار ویژهه امامیه لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد ب

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و  1392نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

فقهی و مواد  یبرخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. در بررسی ادله، نیز به کنندسمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می

 .ب قانون و با رعایت ضوابط مربوطهباشد مگر به موجآوری و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان حرام و ممنوع میقانونی، گرد

 فقها، مسئولیت.، حمایت، اسالمی حریم خصوصی، حقوقاطالعات شخصی،  :هاکلید واژه
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  مقدمه

های جغرافیایی، ملیتی، اهمیت بحث در مورد حق حریم خصوصی آن است که این حق از حقوق بنیادین بشری است و تفاوت

کند. حریم خصوصی قسمتی از محیط زندگی شخصی هر فرد است که در اصل شناسایی این حق تردیدی ایجاد نمی ... عقیدتی و

یا اعالم قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند. در بررسی فقه امامیه و  رضایتانتظار دارد دیگران بدون 

که با توجه  .اهیم یافتو به طور واضح به لزوم احترام به حق حریم خصوصی و اجتناب از ورود دست خو حقوق اسالمی مشخصاً

به فتاوی فقهای امامیه و عنایت به موضوعات مختلف، به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد خواهیم رسید و جز در موارد استثناء 

رهبر معظم انقالب  ایاهلل خامنهآیتتوان به فتوای صریح دانند. برای مثال میورود به خلوت و حریم خصوصی افراد را جایز نمی

بر  تجسّسورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، شرعاً جایز نیست، اگر چه عنوان »فرمایند: ایشان می ؛اسالمی اشاره کرد

اکنون برخی از « .و انتشار آن حرام دوم است حرامآن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در  ؛مواد قانونی که قانونگذار جهت حفظ حریم خصوصی افراد وضع نموده را بیان می کنیم

اصل ) عقاید(، 22ل )اص مسکن، جان، حیثیتز مصادیق حریم خصوصی مانند ای از اصول فصل سوم )حقوق ملت( به برخی اپاره

حقوق های مشروع و حفظ تصریح نموده است. قانون احترام آزادی( 2۵ها و مکالمات تلفنی و الکترونیکی )اصل ، نامه(23

، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات )مصوب (13۸۴، قانون تجارت الکترونیکی ایران )مصوب (13۸3 مصوب) شهروندی

باشد. گذار در شناسایی حق حریم خصوص افراد میاز جمله تالش قانون (1393 اجرایی این قانون )مصوب ینامهو آیین (13۸۸

این مقاله به شناسایی حق حریم خصوصی، بیان انواع و مصادیق آن، تبیین مسئولیت نقض حریم خصوصی و نهایتاً بررسی مالک 

پردازد. بدیهی است تبیین این مسئله برای نهادهای اطالعاتی که امامیه و حقوق ایران میجواز ورود به حریم خصوصی از منظر فقه 

حفظ حریم خصوصی شهروندان از  باشند، بسیار حیاتی و الزم است. دغدغهمجوز دسترسی به حریم خصوصی افراد را دارا می

نظارتی و اطالعاتی قرار داشته باشد که در این مقاله  یک سو و توجه به مصالح اجتماعی از سوی دیگر باید مورد اهتمام نهادهای

 .شودبه تبیین فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته می

 

 راه های شناخت حق حریم خصوصی -1

فقهی شناسایی این حق را مورد بررسی قرار  یپردازیم و سپس ادلهشناسی آن میبرای شناسایی حق حریم خصوصی ابتدا به مفهوم

 .خواهیم داد
 

 مفاهیم- 1-1

چنین حرریم بره معنرای حرمرت و     خیزد. هماز آن دفاع کرده، در مقام حمایت از آن بر می انسانعبارت از اموری است که « حریم»

یگران بره  از حرمت به معنای منع است به این دلیل تعرض د« حریم» .(م190۸لویس معلوف، ) به کار رفته است (...) آبروی مردم و

 .(1۶۵3 :13۸۸)جعفری لنگرودی، ست حق صاحب حریم، ممنوع ا

به معنای ویژه و اختصاصی « خصوصی» یواژه .البته واژه حریم برای غیر از انسان و در ارتباط با اموال نیز به کار رفته است

 یی گسترده بحث از حریم خصوصی باید گفت واژهاستعمال شده است. با وجود پیشینه زبان عربیدر  (۴21 :ق ه1۴1۶)طریحی، 

حقوقی گشت،  -حریم خصوصی از قدمت زیادی برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر نباید به دنبال تعریف این واژه در سنت فقهی

دانان نیز تعاریف متعددی از حریم خصوصی ارائه اگر چه مفاهیم و مصادیق متعدد و هماهنگی در این خصوص وجود دارد. حقوق

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%91%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%91%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C


دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر  حق بر تنها ماندن، :از اند. برخی از این تعاریف عبارتندداده

حمایت از  شخصی،عات کنترل بر اطال ،محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگرانسی ناخواسته و ناخوانده به انسان، دستر

 .1هاحق بر عالم صمیمیت و کرامت انسان ،شخصیت و کرامت

تظرار  ن قبلری، ان تعریفی جامع، حریم خصوصی قلمرو زندگی هر فرد دانسته شده است که نوعاً یا عرفاً و یا با اعال همچنین در

مررو  ا بره آن قل یر دارد دیگران بدون رضایت وی به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشروند  

 .(13۸7ری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند )انصاری، نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگ

فرد معرفی کررده   از زندگی شخصی یاجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، حریم خصوصی را قلمروی ینامهآیین

ریم حر د؛ از قبیرل  که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکننر »است 

رو دسکونی، خومجسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطالعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل 

ای خصوصری هرر   چه حسب قانون، فعالیت حرفره چنین آنخصوصی نظیر هتل و کشتی هم یهای اجاره شدهو آن قسمت از مکان

 «.ختراعات و اکتشافاتاشود؛ از قبیل اسناد تجاری و شخص حقیقی و حقوقی محسوب می
 

 دالیل و استنادات فقهی در حریم خصوصی -1-2

حصریل  ت اجمراع و  عقرل ، روایرات یعنری قررآن،    فقره شوند که از منابع چهارگانره  به دو بخش نقلی و عقلی تقسیم می فقهی یادله

 :پردازیمشوند. در ادامه برای شناسایی وجوب رعایت حریم خصوصی و همچنین حرمت نادیده انگاشتن آن به بررسی ادله میمی
 

 دالیل با استناد به قرآن کریم  -1-2-1

و مسرتوجب   گنراه در آیات قرآن احترام به حریم خصوصی افراد مورد تأکید واقع شده است و تجاوز به حرریم خصوصری افرراد،    

إِن َّ »، اشراعه فحشرا  ، ممنوعیرت  سروءنن ، ممنوعیرت  غیبت، ممنوعیت تجسسدانسته شده است. ممنوعیت  عقوبت اخرویو  تعزیر

، 2۴نور/سروره )«  فِی ال َّذِین  آمَنُوا ل هُمْ عَذ ابٌ أ لِیمٌ فِی الدَُّنْیَا وَ الْرخخِر ِِ وَ الل َّرهُ یَعْل رمُ وَ أ نْرتُمْ ال  ت عْل مُرون      ال َّذِین  یُحِبَُّون  أ نْ ت شِیعَ الْف احِش ةُ

 .(19آیه

ا ذلِکُرمْ خ یْررل ل کُرمْ    یَا أ یَُّهَا ال َّذِین  آمَنُوا ال  ت دْخُلُوا بُیُوتاً غ یْر  بُیُوتِکُمْ حَت َّی ت سْت أْنِسُوا وَ تُسَلَِّمُوا عَل ی أ هْلِهَر »ممنوعیت ورود به منازل، 

حَت َّی یُؤْذ ن  ل کُمْ وَ إِنْ قِیل  ل کُمُ ارْجِعُوا ف رارْجِعُوا هُروَ أ زْک ری ل کُرمْ وَ الل َّرهُ بِمَرا       ف إِنْ ل مْ ت جِدُوا فِیهَا أ حَداً ف ال  ت دْخُلُوهَا  • ل عَل َّکُمْ ت ذ ک َّرُون 

 .(2۸-27، آیه2۴نور/سوره)» ت عْمَلُون  عَلِیمٌ

وَقُرلْ   هَ خ بِیررل بِمَرا یَصْرن عُون    قُلْ لِلْمُؤْمِنِین  یَغُضَُّوا مِنْ أ بْصَارِهِمْ وَ یَحْف ظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أ زْک ری ل هُرمْ إِن َّ الل َّر   »ناروا ممنوعیت نگاه 

 .  (31-30، آیه2۴نور/سوره)« .ل َّا..لِلْمُؤْمِن اتِ یَغْضُضْن  مِنْ أ بْصَارِهِن َّ وَیَحْف ظْن  فُرُوجَهُن َّ وَل ا یُبْدِین  زِین ت هُن َّ إِ

باشد. اصل قرآنی کرامت ذاتی انسان نیز بره عنروان محرور    از مصادیقی است که صراحتاً بیانگر شناسایی و تأکید بر این حق می

دْ ک ر َّمْن ا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْن اهُمْ فِی الْبَرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْن راهُمْ  وَ ل ق »تواند مورد توجه قرار گیرد. به حریم خصوصی میدالیل قرآنی احترام 

 . (70، آیه17اسراء/سوره)« مِن  الط َّیَِّبَاتِ وَ ف ض َّلْن اهُمْ عَل ی ک ثِیرٍ مِمََّنْ خ ل قْن ا ت فْضِیالً

یَا أ یَُّهَا ال َّذِین  آمَنُروا اجْت نِبُروا ک ثِیرراً مِرن  الظ َّرنَِّ إِن َّ      » فرماید:پردازیم: قرآن کریم میدر ادامه به بیان اصل قرآنی حرمت تجسس می

 .(11، آیه۴9حجرات/سوره) «عْضَ الظ َّنَِّ إِثْمٌ وَ ال  ت جَسََّسُوا وَ ال  یَغْت بْ بَعْضُکُمْ بَعْضاًبَ
 

                                                           
1. Foord ،kate (۲۰۰۰), defining privacy ،Victorian law reform commision, p,1692. 
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معنای اصطالحی تجسس به پژوهش و تفحص از امور پوشیده و پنهان نانر است، چه برای اطالع خود یا برای جهات دیگرر،  

در تبیرین   عالمره طباطبرایی   (21: )طبسی، نجم الدین شرباشد یا  خیرچه به منظور خیرخواهانه یا به قصد شر، همچنین خواه امور، 

ها را یعنی از عیوب مردم تتَّبع و جست و جو نکنید تا اموری که پوشیده ماندن آن« سواو التجسّ»فرماید: خطاب نهی از تجسس می

ابراین آیه بر منع تجسس در امور و احوال دیگران داللت دارد. این منع از بن .(۴۸۴: 137۴، طباطبایی) دارند، آشکار نشودخوش می

إِن َّ ال َّذِین  یُحِبَُّرون  أ نْ ت شِریعَ   »در استدالل به آیه  شیخ انصاری .شودمصادیق حریم خصوصی می یتجسس با شمول خود شامل همه

نویسد: غرض از آیره صررف انجرام کراری     می .(19، آیه2۴نور/سوره)« ...ر ِِالْف احِش ةُ فِی ال َّذِین  آمَنُوا ل هُمْ عَذ ابٌ أ لِیمٌ فِی الدَُّنْیَا وَ الْخخِ

از نظرر ایشران   . (32۶: ق ه1۴2۸انصراری،  ها بیانجامد، گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشرته باشرد )  است که به افشا و پخش بدی

شرود،  حیثیت اجتماعی آنان میمنان و از دست دادن چه سبب خواری مؤه پخش و افشای آنتردیدی از جانب نقل و عقل نیست ک

« .و کیف کان فال اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمه اذا عنه ما یوجب مهانه المؤمن، و سقوطه من اعرین النرا   »حرام است. 

 (.327)همان: 
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باشرد.  شکنی افراد در محل سکونت مری یابی و حریمیکی از ادله روایی در لزوم رعایت حریم خصوصی نهی صریح نبوی از اطالع

گاه بردون اذن در آن وارد نشروند و از   کند حتماً حریمی است که انتظار دارد دیگران هیچخانه یا مکانی که انسان در آن زندگی می

از جملره  . (13۵ :13۴۴، )مامقرانی وجود دارد « النظر الی دار الغیر بغیر اذنه»ب روایی مبحثی تحت عنوان یابی نکنند. در کتآن اطالع

مَنْ ا طْل عَ فی بَیْتِ جارِهِ فن ظر الی عَوْرَِِ رجُلٍ اوْ ش عْرِ امْرر أٍِ اوْ شریءم مِرنْ    »فرمایند: می( وسلموآلهعلیهاهللپیامبر اکرم )صلیدر روایتی 

 .(37: مجلسی) «..علی اهللِ انْ یُدْخِل هُ النَّارجَسَدها کان  حقیقاً 

او  خداوندمرد یا مو یا قسمتی از بدن زنی را نظاره کند، سزاوار است که  عورتاش سرک بکشد و همسایه یکسی که به خانه

امرام  . انرد باشد که فقها به وجوب دفاع از حریم خصوصی در ایرن مروارد فتروا داده   را داخل آتش کند. مبتنی بر این نهی صریح می

کسی که بر عورات دیگران سر بکشد تا چیزهایی را که برای او حرام است ببیند. به عنوان مثرال  »فرماید: علیه( میاهلل)رحمة خمینی

توانند، بلکه واجب است در مقام دفاع برآمده از کار او جلروگیری کننرد؛ اگرر    ها میل خانه دیگران نگاه کند(، آنبام به داخاز پشت

توان سنگ و چیزهایی که کشنده است به طرف چه باز هم ترک نکرد، میچنان دفاع با کتک و مانند آن جایز است. دست برنداشت

چنرین اگرر   هرم » .(۴91: 13۸۴ ،مینری موسروی خ )« .مقتول شود، خونش هدر اسرت او پرتاب کرد و اگر در این صورت مجروح یا 

کنرد و  کند از فاصله دور با دوربین ببیند، حکمش مانند آن است که از نزدیک سرکشی مری فردی که به عورات دیگران سرکشی می

 .(۴92 همان:) دفعش جایز، بلکه واجب است و اگر جنایتی بر متجاوز وارد شد، خونش هدر است

هرکس که به مکالمرات دیگرران در   »فرمودند:  استراق سمعممنوعیت  یوسلم( در زمینهوآلهعلیهاهللهمچنین رسول اکرم )صلی

روایرات   (21: ق ه1391)حرر عراملی،   « شود.گوش وی سرب گداخته ریخته میدر  روز قیامتحالی که راضی نیستند، گوش دهد 

توانرد در ادلره لرزوم رعایرت حرریم خصوصری       فراوانی که به لزوم حفظ اسرار و نهی از تفحص از اسرار دیگران وارد شده نیز می

دیگران مورد اسناد قرار گیرد. پیامبر اکرم فرمودند: هرکس عیب دیگری را بپوشاند، مانند کسی است که زنده بره گروری را نجرات    

 .(۴۵۴ :ق ه1۴10داده باشد )سجستانی، 

ترر در روایرات   با بررسری دقیرق   .ورزندبه ضرورت ستر عیوب شهروندان اصرار می مالک اشترخود به  یدر نامه )ع(امام علی 

در اعتبار حق حریم خصوصی برخوردارند و شارع در برخری   تواتر معنوییابیم که روایات از مذکور و روایات فراوان دیگر در می
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بر رعایت حریم خصوصری تأکیرد ورزیرده    از این روایات با لسان نهی و الزام به ترک و در بعضی دیگر با ادبیات اثباتی و ارشادی 

برر شناسرایی    با ساختار اثباتی و ارشادی بر رعایت حریم خصوصی تأکید دارند. این روایرات  قاعده سترکه اکثر مدارک است. چنان

 (12: 13۸9)نقیبی،  .حریم خصوصی به صورت عام داللت دارند

 

 دالیل عقالیی  -1-2-3

ای شود. دلیل عقلی دلیلی اسرت کره صرغری و کبرری آن عقلری بروده و نتیجره       عقل یکی از منابع چهارگانه فقه امامیه محسوب می

تروان گفرت کره عقرل،     آید. در استدالل به دلیل عقل چنرین مری  به شمار می «مستقالت عقلیه» شرعی داشته باشد که به اصطالح از

داند. حال اگر این صرغری را بپرذیریم و برا    و قبیح می نلمها را تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطالعات و عیوب آن

ضمیمه کنیم حکم شررعی بره حرمرت تجراوز بره حرریم خصوصری        « کُلَّما حک م به العقل حکم به الش رع»یا  مالزمه یقاعدهکبری 

شرمارد،  کنیم؛ بنابراین چون عقل رعایت حریم خصوصی افرراد را نیکرو مری   ها استنتاج میاشخاص و افشای اطالعات و عیوب آن

شمارد و همچنین چون نقض حریم خصوصری عقرالً قبریح    اذعان داشته و آن را امری مشروع میشارع مقد  نیز به نیکو بودن آن 

 .نمایدشارع مقد  نیز به قبیح بودن آن اذعان داشته و از آن نهی می ؛است
 

 اجماع -1-2-4

، به معنای اتَّفاق و در اصطالح، عبارت از اتفاق نظر فقهای اسالم بر یک حکم شررعی اسرت. منبرع برودن اجمراع      لغتدر « اجماع»

تند خود قررار داده، برر طبرق آن فتروا     در مقام استنباط احکام شرعی، بتواند اتفاق نظر فقها را مس فقیهبرای فقه به این معنا است که 

باشرد، اعتبرار    تقریر معصومو یا  فعلیا  قولدهد. البته در فقه امامیّه، اجماع دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که کاشف از 

 اندالجمله اجماعی دانستهامام خمینی )ره( حرمت غیبت را فی. ریم خصوصی استبه عنوان یکی از مصادیق نقض ح «غیبت»دارد. 

تروان بره   حرمت نظاره بر منازل، افشرای اسررار و عیروب مری     یبا استقراء در آرای فقیهان در زمینه. (303: 1371)موسوی خمینی، 

 .(12: 13۸9الجمله اذعان نمود )نقیبی، اجماع آنان در وجوب رعایت برخی مصادیق حریم خصوصی فی

 

 حریم خصوصی دسته بندی -2

خصوصی حریم خصوصی ارتباطی، ) حریم  ،بندی به حریم خصوصی اطالعاتیتوان در یک تقسیمحریم خصوصی را می

تقسیم نمود. رعایت این حق در مناسبات بین افراد یک جامعه و  و حریم خصوصی شخصیتی( حریم خصوصی مکانی ،جسمانی

باشد. برخالف تصور برخی، مصادیق همچنین در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم قابل تصور می

و مال انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم حریم خصوصی در بیان فقها متمایز از جان 

 جانو  مالطور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به در عبارات فقها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان

ه انسان حق دارد در حد توان است کآمده  شهید ثانیحریم نیز مسئولیت دارد. در عبارات  یخود دفاع نماید در برابر تهدید کننده

که انسان، حق دارد از جان حریم و اشکالی نیست در این»یا  (۴9: ق ه1۴10)شهید ثانی،  از جان و حریم و مال خویش دفاع کند

 .(۵9 :ق ه1۴10)شهید ثانی،  «ها دفاع کندمالش در برابر محارب و مهاجم و دزد و مانند آن

 

 حریم خصوصی اطالعاتی -1- 2

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C


ها که در اسناد مندرج باشد یا به صرورت  هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنبه 

گوینرد. اطالعرات مربروط بره هویرت، احروال       دیگری ضبط شده باشد، اطالعات مری  یافزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلهنرم

شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نرام  

های جسمی و ، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتیطالق، ازدواجو نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، 

شخصی مربوط به انجام امور تجراری، شرغلی،   روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطالعات 

نامره اجرایری قرانون انتشرار و     آیرین  1 یشود )مراده تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی اطالعات شخصی گفته می

ها و اطالعات مربوط بره اشرخاص را حرریم خصوصری اطالعراتی      قواعد حاکم بر نحوه پردازش، داده .دسترسی آزاد به اطالعات(

 .(3۴ :13۸3)نوری و نخجوان،  نامندمی

بایسرتی   ( ...)ها کلیه اطالعات شخصی نظیر اطالعات پزشکی اشخاص، اطالعرات مرالی، دولتری و   بنابر اصول حمایت از داده

نقض حریم اطالعاتی اشخاص تلقی  یتحت قواعد مربوط به حمایت داده پردازش شوند و هرگونه تخلفی از قواعد مزبور به منزله

 .(117 :13۸۸)صادقی،  شودمی

هرچند صریحاً حریم خصوصی را تعریف نکرده ولی با بیان قواعرد مربروط بره     13۸۴قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 

هرا برا   ، شرایط ذخیره، پردازش و توزیع داده(۵۸های حسا  )ماده ها در قالب مواد مختلف مانند حمایت از دادهبحث حمایت داده

، سرعی در حمایرت از حرریم    (۶0هرای مربروط بره سروابق پزشرکی و بهداشرتی )مراده        ، حمایت از داده(۵9رضایت شخص )ماده 

هرا  اسررار آن  یرعایت حریم خصوصی اطالعاتی افراد و عدم ورود و اشاعه .خصوصی از طریق برشمردن مصادیق آن نموده است

انرد )مقرد  اردبیلری،    دانسرته  عردالت باشد تا جایی که برخی از فقیهان افشای سر مؤمن را موجب سقوط ت مورد تأکید میبه شد

 .(3۴9 :ق ه 1۴11

بلکه مرتبط با نظام و حاکمیرت اسرالمی باشرد، رعایرت حرریم       البته در مواردی که اطالعات و اسرار نه در ارتباط با اشخاص،

گرردد؛ بنرابراین اگرر    می جامعهافشای اسرار نظام متوجه جمیع مؤمنین و افراد  یزیرا مفسده ؛تر خواهد بوداطالعاتی به مراتب مهم

شک فی حرمرة  ال»به طریق اولی افشای اسرار نظام جایز نخواهد بود. باشد، گرفتن حریم خصوصی اطالعاتی افراد جایز نمی نادیده

 (3۴1 :137۵طبسری،  )« افشاء االسرار، سیّما اذا کانت اسرار الدولة االسالمیّة، حیثان ذلک یضرَّ بمصالح المسلمین و دولتهم و کیانهم

که منجر بره   کفارنزد  مسلمینشود، با افشای اسرار شمرده می گناهان کبیرهفرار از جنگ، که از  در مقایسه صاحب جواهرهمچنین 

 . (321: نجفیداند )تر میدومی را بسیار بیش یشود، گناه و مفسدهایشان می غارتو  اسارتو  قتل

خطاب به مسئولین اجرایی و قضرایی بره صرراحت دیردگاه      13۶1ای سال نیز در فرمان هشت مادهعلیه( امام خمینی )رحمةاهلل

هیچ کس حق ندارد به تلفن یرا نروار   »خود را در خصوص رعایت موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و مردم بیان داشته است. 

، شنود بگذارد و یا دنبرال اسررار   جرمضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند و یا برای کشف گناه و 

ها جرم و گناه اسرت و بعضری از   مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید، یا اسراری را که از غیر به او رسیده فاش کند. تمام این

کبین هریک از امور فوق، مجرم و مستحقَّ تعزیر شررعی هسرتند   ها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتآن

     .(10۶: 13۸۵موسوی خمینی، )« باشدها موجب حدّ شرعی میاز آنو بعضی 
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هرایی از  توانرد جنبره  اسا  قواعد حاکم بر این نوع حریم، هر شخص در برخی از انواع ارتباطات فردی و اجتماعی خویش مری  بر

دید عموم محفوظ مانده و افراد غیرمجاز حق تجسرس   سری بودن روابط و ارتباطات را از جامعه انتظار داشته باشد به نحوی که از

ها را نداشته باشند. این نوع حریم شامل کلیه ارتباطرات انسران از قبیرل پسرت عرادی و پسرت الکترونیرک،        و پایش و رهگیری آن

شود. در این نوع حریم قواعدی حاکم است که چگونگی ارتباطات فیمابین اشرخاص از طریرق   می (...) مکالمات تلفنی، تلگراف و

 .(117 :13۸۸آورد )صادقی، فیزیکی و الکترونیکی را تنظیم و تحت قاعده در می

ها تصرریح  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه 2۵اصل 

ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافری و تلکرس،   نموده است. مبتنی بر این اصل بازرسی و نرساندن نامه

 .ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانونسانسور، عدم مخابره و نرساندن آن
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هرای  در باب حمایت از تمامیت جسمانی در مقابل هرگونره تعررض و تجراوز و نیرز در مقابرل آزمرایش       گونه حریم خصوصیاین

هرای  ترین داشته اوست که تجاوز به آن در همره نظرام  ژنتیکی، دارویی و نظایر آن است. تمامیت جسمانی هر شخص اولین و مهم

ترین حریم از جهت حمایتی، حریم جسرمانی  همین دلیل کاملباشد و به های کیفری مواجه میحقوقی جهان با شدیدترین مجازات

مرورد   لرواط و  زنرا تجاوز به حریم جسمانی افراد در تعالیم قرآنی منع شده و اعمال نامشروعی ماننرد  . (117 :13۸۸)صادقی،  است

 .( 32، آیه17اسراء/سوره)« وَ ال  ت قْر بُوا الزَِّن ی إِن َّهُ ک ان  ف احِش ةً وَ سَاءَ سَبِیالً»نهی و حرمت قرار گرفته است. 

شرکنی از ایرن روابرط    با تمسک به حق حریم خصوصری بره دنبرال حرمرت     حقوق بشرمتأسفانه امروزه برخی مدعیان دفاع از 

خواهانره اقردام   جرنس کردن روابط همت متحده به قانونیی کشورهای غربی و اخیراً در ایاالدر برخباشند به طوری که نامشروع می

شده است. باید توجه داشت آزادی روابط جنسی در اجتماع نه تنها حق مشروعی برای انسران نیسرت بلکره در ترزاحم برا حقروق       

 .است حقوق الهیاجتماع و همچنین مغایر با 
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کنرد  مکان متعلق به خود تضمین مری و آسایش شخصی را در یک  آرامشپردازد که حریم خصوصی مکانی در واقع به قواعدی می

گر وی در مکان مزبور نیست. به عبارت دیگر افراد ایرن انتظرار متعرارف را از    کس نظارهبه نحوی که اطمینان حاصل نماید که هیچ

کس به ملک مزبور متعررض نشرود و   استفاده از ملک خود آزادی کامل داشته باشند و از یک طرف هیچ یجامعه دارند که در نحوه

 سروره نرور   2۸و  27 یآیره در  قررآن کرریم   یت در آن ملک نظارت و تجسس ننمایرد. فعال یاز طرفی دیگر هیچ شخصی بر نحوه

که با اهل آن خانه انس گیرید و )چون رخصرت  ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید مگر آنای اهل ایمان هرگز به خانه»فرماید: می

یافتید داخل شوید(، به اهل آن خانه سالم کنید و این برای شما بهتر است که متذکر شوید و اگر در خانه کسی را نیافتید وارد خانه 

کنیرد،  اجازه داده شود و اگر گفتند برگردید، برگردید که این برای پاکی شرما بهترر اسرت و خردا بره هرچره مری       نشوید، تا به شما 

به رعایت حریم خصوصی افراد در منازلشان امرر  را  مؤمنانشود این آیات چه از شأن نزول این آیات نیز فهمیده میچنان« داناست.

 .نمایدمی

اهلل، اوقرات و حراالتی   نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول انصارگوید علت نزول آیه چنین بوده که زنی از می عدّی بن ثابت

خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حاالت ببینند، در صورتی که اینان هر وقت سرزده بره خانره مرن    گذرد که نمیبر من می
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دی، واحر ) توانم بکنم؛ سپس ایرن آیره نرازل گردیرد    باشم، بنابراین چه کاری مین حیث در زحمت و کراهت میآیند و من از ایمی

کره در زمران   قبلی به منرزل دیگرری وارد شرود، آن چنران     یاین آیات، هیچ کس حق ندارد بدون اطالع و اجازهبربنا .(32۴ :1۴11

 .جاهلیت بین اعراب مرسوم بوده است
 

 دیدگاه عالمه طباطبایی -2-4-1

شرود کره   چره بسرا مری   »فرمایرد:  افرراد مری  عالمه طباطبایی در ذیل این آیه در ارتباط با حکمت وضع حکم احتررام حرریم منرازل    

خواهد کسی او را به آن حال ببینرد و یرا از وضرعی کره دارد براخبر شرود. از اینجرا معلروم         خانه در حالی قرار دارد که نمیصاحب

شونده هنگام دخولش بره  شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم و حفظ احترام ایمان است، پس وقتی شخص داخلمی

خانه را به استینا  خود آگاه سازد و بعد داخل شده و سالم کنرد، در حقیقرت او را در پوشراندن    نه غیر، استینا  کند و صاحبخا

اسرتحکام   یاش داده؛ و معلوم است که اسرتمرار ایرن شریوه پسرندیده، مایره     چه باید بپوشاند کمک کرده و نسبت به خود ایمنیآن

 .(1۵3 :137۴، طباطبایی)« نهار جمیل و ستر قبیح استاخوت و الفت و تعاون عمومی بر ا

انرد  دهد که غالم و کنیزهای شما و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسریده نور به مؤمنان دستور میی سوره  ۵۸ یهمچنین آیه

آورید و پس از نماز های خود را بیرون میکه جامه و نیمروز نماز صبحباید سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند: پیش از 

یَا ا یَُّهَا ال َّذِین  آمَنُوا لِیَسْت اْذِنْکُمُ ال َّذِین  مَل ک تْ ا یْمَانُکُمْ وَ ال َّرذِین  ل رمْ یَبْلُغُروا    »شامگاهان؛ زیرا این سه، هنگام خلوت و برهنگی شماست؛ 

مْ ل ریْسَ  لِ صَال ِِ الْف جْرِ وَ حِین  ت ض عُون  ثِیَابَکُمْ مِن  الظ َّهِیر ِِ وَ مِنْ بَعْدِ صَال ِِ الْعِش راءِ ث رال ثُ عَروْرَاتم ل کُر    الْحُلُمَ مِنْکُمْ ث ال ث  مَر َّاتم مِنْ ق بْ

، 2۴نور/سروره ) » ل کُمُ الْخیَاتِ وَ الل َّهُ عَلِریمٌ حَکِریمٌ  عَل یْکُمْ وَ ال  عَل یْهِمْ جُن احٌ بَعْدَهُن َّ ط وََّافُون  عَل یْکُمْ بَعْضُکُمْ عَل ی بَعْضٍ ک ذلِکَ یُبَیَِّنُ الل َّهُ

 .(۵۸آیه

طفولیرت خرارج   که طفرل از  گانه اختصاص به اطفال دارد؛ لذا به مجرد این صاحب جواهر معتقد است لزوم اذن در اوقات سه

نیرز در   فقه اسالمیمعروف الضرر در  یقاعده .(2۴ :نجفی) ت مانند افراد بزرگسال اذن بگیردگردد و بالغ شود، باید در تمامی اوقا

و جلوگیری از نقض حرریم خصوصری مکرانی مررد انصراری       سمرِ بن جندبارتباط با حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای 

شرد. انصراری نرزد رسرول خردا      باشد. سمره نخلی داشت که در خانه مرد انصاری واقع شده بود و همیشه سرزده وارد خانه میمی

ذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید سمره از ای

 .( ۴27 :ق ه1391حر عاملی، فرمان به کندن و قطع درخت او داد )

ای به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم در ضمن تأکید بر امام خمینی )ره( در فرمان هشت ماده

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بردون  »نمایند: ها و دستگیری افراد محارب تأکید میکشف توطئه

چره ذکرر شرد و    ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... آناذن صاحب آن

« های مخرالف اسرالم و نظرایر جمهروری اسرالمی اسرت      ها و گروهکممنوع اعالم شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه

 .(10۶ :13۸۵موسوی خمینی، )
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باشد. اگرچه نقض هریک از انواع حریم خصوصی به نوعی تجاوز بره   یکی از مصادیق مهم در حریم خصوصی شخصیت افراد می

گیرد. قرآن کریم همسران را پوششری بررای   قرار می تهدیدباشد، در مواردی شخصیت افراد مستقیماً مورد حریم شخصیت افراد می
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عرفی نموده است و انتظار دارد معایب اخالقی و اسرار شخصیتی یکدیگر را از دسترسی و آشکار نمرودن حفرظ نماینرد؛    یکدیگر م

همچنین روایات متعدد در لزوم حفرظ   .(1۸7بقره، آیه )« ..أُحِل َّ ل کُمْ ل یْل ة  الصَِّیَامِ الر َّف ثُ إِل ی نِسَائِکُمْ هُن َّ لِبَا ٌ ل کُمْ وَ أ نْتُمْ لِبَا ٌ ل هُن َّ»

المُرؤْمِن  »فرمایرد:  وسرلم( مری  وآلهعلیهاهلل)صلی نماید. پیامبر اکرمو آبرو داللت بر اهمیت احترام به حریم شخصیت افراد می عرض

باشرد.  و خون مؤمن مرورد احتررام مری    مالبنابراین روایت آبرو و  (209ق:  ه 1۴0۸نوری طبرسی، ) «حَرام کلُهُ عرْضُه و مالهُ و دمه

 .(192 :ق ه1391حر عاملی، )« ان افضل االفعال، صیانة العرض بالمال»فرماید: می السالم(امیرالمؤمنین )علیههمچنین 

دار نمرودن  و جریحره  عفرت در مواردی نیز تجاوز به حریم شخصیتی انسان، از طریق آبروریزی و نسربت دادن اعمرال منرافی    

و  افتررا ، قرذف  یهرا تحرت عنراوین خراص مجرمانره     شرکنی گونره حرریم  گیرد. ایرن و حیثیت فردی و خانوادگی انجام می شرافت

تی ، ناسزاگویی و مانند آن در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال فحّاشری کره الفراظ زشر    فحشهای ناروا، تهمت

به دیگری بگوید که موجب کراهت و استخفافی گردد که مستحق آن نباشد، مطرابق نظرر حراکم     (...)مانند حرامزاده، فاسق، فاجر و

 (۴73: 13۸۴موسوی خمینی، ) .شودتعزیر می
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پس از شناسایی حق حریم خصوصی، بایستی از مسئولیت حقوقی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حرریم خصوصری   

مسرئولیت   یترین جلروه حقوقی در پی خواهد داشت. اگرچه مسئولیت اخالقی مهمافراد نیز مانند سایر جرائم، مسئولیت اخالقی و 

باشد، به اقتضای موضوع مقاله به مسئولیت حقوقی نقض حریم خصوصری پرداختره خواهرد    ناشی از تجاوز به حریم خصوصی می

شد؛ بنابراین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران را مورد توجره قررار خرواهیم داد. در    

 .پردازیمذاری پیرامون حریم خصوصی در ایران میگابتدا به بررسی وضع موجود قانون
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قضایی روشرنگری نیرز در ایرن زمینره      یحمایت از حریم خصوصی، از رویهی نظام حقوقی ایران عالوه بر ضعف قانونی در حوزه

ها در صدور رأی در دعراوی حرریم خصوصری    برخوردار نیست. تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی و جسارت دادگاه

گذاری در نظام جمهروری اسرالمی مقتضری آن    ساز غنای این حوزه از حقوق در کشور ما خواهد بود. البته اختصاصات قانونزمینه

های علمیه و فقها بایستی با تبیین فقهری  فضالی حوزه ،فلذا پیش از هر اقدام ؛ و فقه امامیه باشند شریعتنین وفادار به است که قوا

در قروانین   .در این حوزه بسترسازی مناسبی جهت تدوین قوانین کارآمد و متناسب برا نیراز جامعره انجرام دهنرد      اجتهادموضوع و 

تحرت عنروان جررائم علیره تمامیرت معنروی در آراء        قانون اساسری جزایی ایران مقررات نانر به حریم خصوصی با الهام از اصول 

ذکر شده است. اگرچه ورود غیرمجاز به مسکن،  (...)نظران و هتک حرمت مراسالت، هتک حرمت اشخاص، افشاء اسرار وصاحب

شرود امرا برا    ها و ضبط مکالمات تلفنی به عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی محسروب مری  بازرسی غیرقانونی نامه

یق انگاری و حمایت از مصراد گذار نسبت به جرمپیچیده شدن نظام اجتماعی و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی بایستی قانون

ها و نهادهای دولتی مثل خردمات ترأمین اجتمراعی،    برای مثال بسیاری از سازمان .متعدد آن خصوصاً در فضای مجازی اقدام نماید

توانرد موجرب لطمرات    ها میباشند در حالی که افشای آناطالعات شخصی افراد را دارا می (...)ها، نیروهای امنیتی و پلیس وبانک

گذار باید اقدامات مناسب تقنینی و نظارتی در این بخرش از حقروق افرراد    برای افراد باشد؛ بنابراین قانون معنوی و اقتصادی فراوان

 .داشته باشد
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ا( این مسئولیت زمانی محقرق اسرت   م..ق 2شوند )ماده مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرائم مصرَّح در قانون می

ا( مسئولیت کیفری محدود به اشخاص حقیقی نیسرت اگرچره   ق.م. 1۴0که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. )ماده 

قرانونی شرخص    یاصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است کره نماینرده  

قانون آیین دادرسی کیفری ورود بره   ۴ یاسا  ماده بر .ا(ق.م. 1۴3ر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود )ماده حقوقی به نام یا د

حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظرارت مقرام قضرایی مجراز نیسرت و در هرر صرورت انجرام         

ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد نماید. برای مثرال ورود بره حرریم خصوصری     اقدامات قضایی نباید به گونه

قوی به حضرور مرتهم یرا کشرف      ننش و بازرسی آن توسط مقام صالح قضایی در صورتی مجاز است که حسب دالیل منزل، تفتی

گذار در قانون مجازات اسالمی، مسئولیت کیفری نقرض  قانون .ک(ق.آ.د. 137اسباب و آالت و دالیل جرم وجود داشته باشد )ماده 

بخش تعزیرات  ۶۴۸ یاسا  ماده حریم خصوصی افراد را در مورد ممنوعیت نشر اکاذیب یا افترا یا افشای راز، بیان کرده است. بر

یرا حرفره خرود محررم اسررار       کسانی که بره مناسربت شرغل    یاطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه»قانون مجازات اسالمی 

و یرا بره یرک میلیرون و      حربس شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سرال  می

این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط  ۵۸2 یدر ماده «.شوندپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می

هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسالت »مزبور،  یکارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده

یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا مفتوح  ،یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد

ها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ها مطالب آنکند یا بدون اجازه صاحبان آن استراق سمعضبط یا 

گرذار نادیرده انگاشرتن حرق حرریم خصوصری و       این قانون نیز قانون ۶9۸در ماده « شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هرکس به قصد اضرار به غیرر یرا تشرویش    ». انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد گردد را ممنوع اعالم کرده است

اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با 

به شخص حقیقری   امضا یا بدون امضا اکاذیبی را انهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول

که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنروی بره   یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این

ضرربه محکروم    7۴غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یرا شرالق ترا    

 .شود

تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسالمی در خصوص مسئولیت کیفرری و مجرازات    13۸9ای مصوب جرائم رایانه قانون

ای یرا  هرای رایانره  سیسرتم ی هررکس بره وسریله   »این قانون مقرر داشرته کره    1۶ یماده .متجاوزین به حریم خصوصی داشته است

کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف 

عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پرن  ترا چهرل میلیرون ریرال یرا هرر دو        

این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مسرتهجن باشرد، مرتکرب برا      یدر تبصره .«مجازات محکوم خواهد شد

ای یرا  هرای رایانره  سیسرتم  یهرکس به وسیله»این قانون  17همچنین مطابق ماده  .حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد

ن رضایت او منتشر کند یا در دستر  دیگران قرار مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدو

دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقردی از پرن    

 .«تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
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کند، نه تنها قابل تعقیب کیفری است بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی تجاوز میشخصی که به حریم خصوصی افراد 

مسئول جبران خسارت خواهد بود. الزام به جبران خسارات گاهی ناشی از قرارداد  ؛گرددمنجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی می

فقها  .شودشود، الزامات خارج از قرارداد را شامل مییا مسئولیت مدنی گفته می ضمان قهریباشد و در مواردی نیز که اصطالحاً می

 . نمایندمأنو  هستند و جبران ضرر را مبتنی بر ضمان قراردادی یا قهری تحلیل می« ضمان»با اصطالح 

احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی»م م.ق. 1مطابق ماده 

ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

این قانون کسی که به حیثیت و  9و  ۸اسا  مواد  همچنین بر .«باشدرت ناشی از عمل خود میدیگری شود مسئول جبران خسا

تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می

ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت نماید، ویژگیهر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می. بخواهد

مسئولیت مدنی ارائه شده است به ذکر دو نظریه  یاگرچه نظریات جدیدی در حوزه .(۴7 :13۸۶داند )کاتوزیان، مدنی ضروری می

چه باید در این بخش به آن پاسخ دهیم آن است که پذیرش هریک از این نظریات در باب کنیم. آنتقصیر و خطر اکتفا می یپایه

مبتنی بر مبنای تقصیر، زیان دیده در  .مبنای مسئولیت مدنی چه تحلیلی در خصوص نقض حریم خصوصی در پی خواهد داشت

سارت نماید که بتواند تقصیر او را اثبات نماید. به عبارت دیگر بر مبنای این نظریه تواند عامل زیان را ملزم به جبران خصورتی می

علیت بین تقصیر او و ضرر است  یتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطهتنها دلیلی که می

 .(1۸3 :13۸۶)کاتوزیان، 

ها شود، تنهرا در صرورتی   قرار گیرد و در نتیجه سبب ورود خسارتی به آنبنابراین اگر حق حریم خصوصی افراد مورد تعرض 

زیرا اصل عدم  ؛دیده خواهد بودی زیانباید خسارات وارده جبران شود که تقصیر فاعل زیان به اثبات برسد و بار اثبات نیز بر عهده

تقصیر در نظر گرفته باشرد کره در ایرن حالرت برار       یهگذار بنابر مصالحی برای افرادی امارباشد. البته ممکن است قانونتقصیر می

در مسرئولیت   11 یشود؛ مانند آنچه قانون مسئولیت مردنی در مراده  اثبات وجود تقصیر به عنوان شرط مسئولیت مدنی دگرگون می

در قلمررو  تررین مصرداق تقصریر    مهرم »ای گفتره شرده اسرت    های رسرانه برای مثال در خصوص فعالیت .کارفرما مقرر داشته است

ای یا اعتبرار یرا حیثیرت خرانوادگی دیگرری از طریرق انتسراب یرک         های همگانی، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفهرسانه

هان یا از بین بردن اعتماد دیگران بره او برا تهیری     یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت، احترام، اعتبار خوا دروغموضوع 

احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او. حال این انتساب ممکن است عمدی باشد یا غیرعمدی، این مسئله تأثیری 

اش، تخلَّرف  ی حرفره در تحقق تقصیر خوانده ندارد و کافی است، احراز شود، وی از قواعد و ضوابط استاندارد و مشخص شده برا

ای وجود نداشته است، رفتار وی حسب مرورد برا رفترار یرک نویسرنده یرا       که اگر ضوابط و قواعد رفتاری نمونهکرده است، یا این

)انصراری،  « عارف، محتاط و مراقب، مخالف است.مت یگزارشگر یا چاپ و نشر کننده یا پخش و توزیع کننده یا تکثیر و کپی کننده

13۸7: 1۵۸). 

سببیتی است که بین فعالیت شخص و زیران وارد بره شرخص دیگرر      یخطر، مالک و معیار مسئولیت، رابطه یبر مبنای نظریه

کره  شرود، صررف نظرر از ایرن    در این سیستم هرکس که بر اثر عمل خود، دیگری را متضرر نماید مسئول شرناخته مری   .وجود دارد

اسا  این نظریره   باشد. بررفتارش مشروع بوده است یا خیر. به عبارت دیگر هرکس مسئول جبران خطرات ناشی از عمل خود می
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مسرئولیت   یتکب تقصیری نشده باشد. البته باید توجه داشت هدف و فلسفهعامل زیان باید به جبران خسارت بپردازد حتی اگر مر

 .(121 :13۸۶باشد )یزدانیان، دیده، خارج از غرض آن میمدنی جبران خسارت است و کسب منفعت و سود برای زیان

 

 موارد استثناء نقض حریم خصوصی -4

گردد حرمت و ممنوعیت ورود به حرریم خصوصری اسرت و رعایرت حرق      فقهی و مواد قانونی استنتاج می یچه از بررسی ادلهآن

بنابراین نقض حریم خصوصی افراد در صورتی مجاز خواهد برود کره دلیرل    . باشدحریم خصوصی اطالعات افراد قابل خدشه نمی

قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر  ۴ یگذار واقع شده باشد. مادهخاص وجود داشته باشد و مورد پذیرش قانون

کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و رعایت مقررات  داشته است که هرگونه اقدام محدود

لح اجتمراعی و  نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن اسرت کره گراهی مصرا     .باشدو تحت نظارت مقام قضایی مجاز نمی

مصلحت حفظ نظام مقتضی است که مسئوالن امر با رعایت ضوابط، به حکم اولی حرمت ورود به حرریم خصوصری افرراد ملترزم     

نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات حاکم اسالمی و به حکم حکومتی مجوز ورود و فحص از حریم خصوصی افراد خاص 

، در برخی موارد ورود به حریم خصوصی شخصیت با غیبترغم اهمیت حکم حرمت امامیه علی برای مثال در فقه .را داشته باشند

 .غیبت جایز دانسته شده است
 

 مالک تشخیص جواز غیبت -4-1

هتک حرمت مؤمن معرفی شده که البتره تشرخیص ایرن     یمفسدهمالک و ضابطه در تشخیص جواز غیبت، وجود مصلحت برتر از 

 .(30۶: ق ه1۴2۸مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است )انصاری، 

ای نیز ضمن توجه به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، در مواردی که مصرلحت حفرظ نظرام    امام خمینی در فرمان هشت ماده

هیچ کس حرق  » : دانندگران را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی جایز میمعاندین و اخاللکند ورود به حریم خصوصی اقتضا می

ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یرا  ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن

هرا و  چه ذکر شرد و ممنروع اعرالم شرد، در غیرر مرواردی اسرت کره در رابطره برا توطئره           آن .ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید

های امن و تیمی برای برانردازی نظرام جمهروری اسرالمی و     های مخالف اسالم و نظام جمهوری اسالمی است که در خانهگروهک

کنند و محرارب  االرض اجتماع میی و افساد فیهای خرابکارگناه کوچه و بازار و برای نقشههای مجاهد و مردم بیترور شخصیت

ها و های قضایی و دانشگاههای دولتی و دستگاهباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانخدا و رسول می

عیه و موافرق دسرتور   ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شردانشکده

انگاری نیرز نبایرد   محه و سهلها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مساها و دادگاهدادستان

اگر دمراء مسرلمین را   »فرمایند همچنین در ارتباط با لزوم حفظ اسالم و مصلحت مسلمین می (10۶ :13۸۵موسوی خمینی، )« شود.

ما واجب است که  یگناهی را بکشند، بر همهبیکنند که بریزند و یک جمعیت در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می

ای پیدا بشود. حفرظ جران مسرلمان    ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک چنین غائله یبر همه .جاسوسی کنیم

بنابراین الزم است حق حریم خصوصری   .(101 :همان)« الم از جان مسلمان هم باالتر استباالتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اس

ترری ماننرد مصرلحت حفرظ نظرام اسرالمی و       افراد مورد احترام قرار گیرد و صرفاً در مواردی که رعایت این حق برا مصرالح مهرم   

http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://lib.eshia.ir/50080/17/106/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87
http://lib.eshia.ir/50080/15/101/%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF


 طورتر مورد عمل قرار بگیرد. البته همانمصلحت عمومی یا اجتماعی تزاحم نماید، در مقام اجرا و حل تزاحم بایستی مصلحت مهم

 .باشدپذیر میدار قضایی امکانکه بیان شد جواز ورود و مداخله نیازمند تصریح قانون و صرفاً برای مراجع صالحیت

 

  گیرینتیجه

این حق به عنوان یکی از حقوق افراد در جوامع مورد پرذیرش   ه لکناصطالح حریم خصوصی رای  نبود ،با عنایت به اینکه در فقه

همچنین احترام به حق حریم خصوصی و عدم نقض آن توسط افراد و حکومت مد نظر  .و شناسایی فقه امامیه و حقوق ایران است

یم ارتبراطی، اطالعراتی،   چه بدون مجوز قانونی حریم خصوصی افراد اعرم از حرر  باشد؛ به عبارت دیگر چنانگذار اسالمی میقانون

ضمانت اجرای حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت. در بیان فقهی حراکم   .جسمانی، مکانی و شخصیتی مورد تعرض قرار گیرد

باشد امرا از  پذیر مین نکته که جبران خسارت، با مشی فقهی به دشواری امکاننماید. با توجه به ای تعزیرتواند چنین شخصی را می

دیدگاه حقوقی، نقض حریم خصوصی عالوه بر مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی نیز مواجه خواهد بود؛ در نهایت که این جبرران  

تحریرر و   .باشرد قروانین ایرران مری   خسارت مالی در صورت احراز مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی، امری پذیرفته شرده در  

فقهای امامیه در مواجهره   یتدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی با توجه به مناسبات نظام حقوق اسالمی، رویکرد فعاالنه

با مسئله حریم خصوصی )شناسایی مصادیق، مسئولیت تجاوز به حریم خصوصی، مالک جواز ورود به حریم خصوصی( و اهتمرام  

الزم  .شودو ضابطین قضایی در احترام به حریم خصوصی افراد از جمله پیشنهادهایی است که مبتنی بر این تحقیق ارائه میمجریان 

به ذکر است که احترام به حریم خصوصی امری مطلق نیست؛ به عبارت دیگر در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی 

باشد. البته این امر مرورد تأکیرد   صالح منتفی نمید به حریم خصوصی برای افراد ذیو با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورو

باشد که ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست گذار میقانون

بنرابراین بررای    مت و حیثیت افراد صدمه وارد نمایرد؛ ای اعمال شود که به کراو در هر صورت انجام اقدامات قضایی نباید به گونه

های اطالعاتی که در مواردی مجوز دسترسی به حریم خصوصی شهروندان را دارنرد بایسرتی بره لروازم و شررایط آن      نمونه سازمان

د و صررفاً در  باشر مری « حرمرت »ملتزم باشند؛ به عبارت دیگر باید توجه داشت که حکم اولیه فقهی ورود به حریم خصوصی افراد 

چه ورود به حریم خصوصری افرراد   شود. لذا چنانموارد خاص و با اذن حاکم اسالمی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد داده می

بدون وجود مجوز قانونی انجام پذیرد با مسئولیت کیفری مواجه خواهد بود. همچنین اگر مداخله در حرریم خصوصری هرچنرد برا     

 .و زیان همراه باشد مسئولیت مدنی جبران خسارات مالی وجود خواهد داشت ضررمجوز قانونی، با ایجاد 

  

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1


 منابع

 .قرآن کریم (1

 .نه  البالغه (2

 .سمت :، تهرانحقوق حریم خصوصی. (13۸۶) انصاری، باقر (3

 .سمت: تهران، حقوق ارتباط جمعی .(13۸7انصاری، باقر، ) (۴

 .، دارالکتب االسالمیهالمکاسب ق(. ه1۴2۸) انصاری، مرتضی (۵

 .گن  دانش :، تهرانترمینولوژی حقوق .(13۸۸)جعفری لنگرودی، محمدجعفر  (۶

 .السالم(مؤسسه آل البیت )علیه: ، قموسایل الشیعه .هق(1391)حرعاملی  (7

 .دارالفکر :، قمسنن ابی داود .ق( ه1۴10)سجستانی، ابی داود  (۸

 .داوری :، قمالروضه البهیه فی شرح اللمحه الدمشقیه .ق( ه1۴10)الدین عاملی شهید ثانی، زین (9

 .میزان: ، تهرانمسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، (13۸۸)صادقی، حسین  (10

 .مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی .تا()بیطبسی، نجم الدین  (11

 .مجمع الفکر االسالمی :، قمالنفی و التغریب .(137۵)طبسی، نجم الدین  (12

 .کتاب فروشی مرتضوی :، تهرانمجمع البحرین .ق( ه1۴1۶)طریحی، فخرالدین  (13

 .دفتر انتشارات اسالمی :قم ، موسوی همدانیمحمدباقر ترجمه ی ، المیزان .(137۴)طباطبایی، محمدحسین  (1۴

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران های خارج از قرارداد )ضمان قهری(،الزام .(13۸۶)کاتوزیان، ناصر  (1۵

 .نابی: ، نجفمناهج المتقین فی الفقه ائمه الحق و الیقین .(13۴۴)مامقانی، عبداهلل  (1۶

 .النشر االسالمی :، قممجمع الفایده و البرهان .ق( ه 1۴11)مقد  اردبیلی، احمد  (17

 .داراالحیاء التراث العربی :بیروت بحاراالنوار، .ق( ه 1۴03)مجلسی، محمدباقر  (1۸

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :، تهرانتحریرالوسیله .(13۸۴)موسوی خمینی، روح اهلل  (19

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :، تهرانچهل حدیث .(1371)موسوی خمینی، روح اهلل  (20

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :، تهرانصحیفه نور .(13۸۵) موسوی خمینی، روح اهلل (21

 .مؤسسه آل البیت :، قممستدرک الوسایل الشیعه .هق( 1۴0۸)نوری طبرسی، میرزا حسین  (22

 .گن  دانش :، تهرانهاحقوق حمایت داده. (13۸3)نوری و نخجوان  (23

، فصلنامه فقه و حقوق خانواده «حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده». (13۸9)نقیبی، سید ابوالقاسم  (2۴

 .2۸-۵، صص ۵2)ندای صادق(، شماره 

 .دارالمکتبه العلمیه :، بیروتاسباب نزول القرآن ق(. ه 1۴11)واحدی، علی بن احمد  (2۵

 .میزان: ، تهرانقواعد عمومی مسئولیت مدنی .(13۸۶)یزدانیان، علیرضا  (2۶


