Bi-quarterly Journal of Legal Educations, No. 5 , Autumn and Winter 2019

The Bases and Exceptions of Privacy in Islam and Law
of Iran from the Public Law Point of View
Farid Mohseni1
Mohamad Hosein Miremad2
Privacy and its theoretical issues are in direct relation with governments since the
expansion of Privacy and its realm are desirable to individuals and legal entities on
the one side, and on the other side the governments, under the political and security
reasons, are trying to minimize the realm of privacy in order to get access to
information and get permissions for violating this absolute humanitarian right .
This research attempts to answer the main questions that what are the bases of
privacy?, and what are the exceptions considered thereon in regard with Islamic
resources? Consequently, the first step is to look at privacy from public law point of
view; furthermore, determine the bases of respecting privacy to support the rights of
people and the related exceptions to support the government and the society.
Therefore, studying the Islamic resources, we categorized the bases of respecting
privacy as: Respecting human dignity, Respecting the righteous people (Mu’min),
forbiddance of molesting of people, trustworthiness, prevention of dissemination of
prostitute, and keeping ethics .It is clear that the rights of people have been
emphasized by Islam, but on the other side, the rights of the society in general which
represented by government must be considered as well. Generally, the exceptions
toward privacy can be listed as governmental authorities, enemies, domestic
hypocrites, children from their parents’ side, the sinner, the ruthless ruler, security
breachers, and heretics. In the rest, the stand of privacy in the law of Iran has been
studied and the principles of the constitution and the vision document eventuated to
the enactment of the comprehensive plan of communication and information
technology. Even though the bases of privacy limitations have been used in accord
with the Islamic subjects, there are some misinterpretations through the opened
issues .
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چکيده
حريم خصوصي و مباحث نظر در ارتباط مستقيم با مسأله حكومت مي باشد چراكه از طرفي برا
اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي گسترش حيطه و دايره حريم خصوصي به داليل گوناگون مطلوب بوده
و از طرف ديگر معموال حكومتها نيز به دنبال اهداف عمدتا سياسي و امنيتي خود ،در پي كوچك ساز
مرزها حريم خصوصي اشخاص و دست يافتن به مجوزهايي برا ورود و نقض اين حق مسلم بشر
بوده اند.تحقيق پيش رو ،در صدد پاسخگويي به اين پرسش اصلي مي باشد كه مباني حريم خصوصي
چيست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آيات و روايات چه مي باشد .در اين راستا قدم اول در وصول
به هدف آن است كه از زاويه ديد حقوق عمومي ،مباني احترام حريم خصوصي در حمايت از افراد و نيز
استثنائات وارد بر آن در حمايت از حكومت به نمايندگي جامعه ،مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسالمي
به عنوان زيربنا اصلي نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفت كه بر اساس آن ،مباني حمايت از
حريم خصوصي را ميتوان اينگونه در پنج اصل احصاء كرد :پاسداشت كرامت انساني؛ احترام به حريم و
حرمت مؤمن؛ حرمت اذيت و آزار ديگران خصوصا مومنين؛ امانتدار و رازدار ؛ منع اشاعه فحشاء در
جامعه و حفظ سالمت اخالقي .به اين ترتيب حقوق مردم از بعد فرد در جامعه مورد تاكيد اسالم واقع
شده است ولي از آن سو ،حقوق جامعه در نگاه كالن كه حكومت نماينده آن مي باشد ،نيز بايد مورد
توجه قرار گيرد .در يك جمع بند كلي ،استثنائات وارد بر حريم خصوصي از نگاه آيات و روايات به
اين موارد منتهي مي شود«:كارگزاران حكومتي ؛ دشمنان خارجي؛ منافقين و معاندين داخلي؛ كودک و
نوجوان از جانب اولياء خود؛ فرد فاسق؛ حاكم ظالم؛ مخالن امنيت و بدعتگذاران» .در ادامه جايگاه حريم
خصوصي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفت و اصول قانون اساسي و سند چشم انداز كه منجر به
تصويب طرح جامع ارتباطات و فناور اطالعات گرديد ،مورد بررسي قرار گرفت .در طرح جامع
ارتباطات و فناور اطالعات نيز اگرچه در مبنا تحديد حريم خصوصي تطابقهايي با مباني اسالمي به
چشم ميخورد ولي در البال مباحث ديگر پنهان و به نادرستيهايي آميخته شده است.

واژگان کليدی:
حريم خصوصي ،اسالم ،استثنائات ،قانون اساسي ،طرح جامع ارتباطات و فناور اطالعات
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مقدمه
در مقام حضور انسان است كه حق انسان نسبت به تماميات مااد و معناو خاود
معني و مفهوم پيدا ميكند .انساني كه در خفا و خلوت و باه دور از چشامان ديگاران و
بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگي كند طارح بحاث حاريم خصوصاي در ماورد و
بيمعناست .حق انسان به تنها بودن و با خود بودن ،به وسيله ديگران مورد احترام قارار
گرفتن ،به دور از چشم و نگاه كنترل كننده ديگران و رها از تجسس و تفتيش ديگران
زيستن حقي است كه الزمه يك شخصيت مستقل به شامار مايآيد(.رحمادل،1384 ،
ص )36با اين وجود هرچه آدميان طعم زندگي در اجتمااع را بيشاتر چشايدند نيااز باه
استقرار نظم و انضباط در پرتو حكومتي مقتدر و واجب االطاعة را نيز بيشتر فهميدند تا
بتوانند در سايه وجود آن سريعتر مسير تكامل را بپيمايند.
همزمان با تشكيل و تكميل جوامع و حكومت ها ،نياز ها دوطرفه و البته در موارد
قابل توجهي متعارض بين مردم و حكومت ها شكل گرفته است كه پاسخ به آنها تأمل
برانگيز است .يكي از اين موارد مورد مناقشه ،حريم خصوصي و حق خلوتي است كاه
ميتوان آن را يكي از اساسيترين نيازها روحي و ذهني بشار و بساتر رشاد سااير
اهداف آن ها در طول تاريخ بيان كرد كه پرداختن باه آن ،هام بارا افاراد و هام بارا
حكومتها بسيار پراهميت و شايان توجه است؛ چراكه از طرفي برا اشخاص اعام از
حقيقي و حقوقي گسترش حيطه و دايره حريم خصوصي به داليال گونااگون مطلاوب
بوده و از طرف ديگر معموال حكومتها نيز به دنبال اهاداف عمادتا سياساي و امنيتاي
خود و در موارد نيز اشخاص حقيقي و حقوقي در پي كوچك ساز مرزهاا حاريم
خصوصي اشخاص و دست يافتن به مجوزهايي بارا ورود و نقاض ايان حاق مسالم
بشر بوده اند.
در موضوع حريم خصوصي به همان ميزاني كه تعريف حريم خصوصي مهم است،
تعييين استثنائات وارد بر اين قاعده نيز از اهميت ويژه برخوردار است .تحقيق پايش رو
ما را با اين پرسش اصلي روبرو خواهد كرد كه مباني حريم خصوصاي و اساتثنائات آن
چيست و آيا اين اصول و مباني در قانون اساسي و همچنين "طرح جامع ارتباطاات و
فناور اطالعات" كه بر اساس سند چشم اندازتدوين شده است ،لحاظ و ماورد دقات
واقع شده است يا خير .با اين ترتيب به ساواالت فرعاي ا همچاون چيساتي تعرياف
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حريم خصوصي ،مباني حريم خصوصاي و اساتثنائات حاريم خصوصاي در اساالم در
جريان تحقيق پاسخ داده خواهد شد.

 .1مفهوم شناسي حریم خصوصي
حريم خصوصي عليرغم بديهي بودن اهميت و لزوم آن در طول تاريخ وبخصوص
دنيا فعلي ما هنوز تعريفي واضح و مورد اتفاق حقوقدانان پيدا نكارده و در هار نظاام
حقوقي با توجه به بسترها آن ،نگاه و به تبع آن تعريفي متفااوت از خاود پيادا كارده
است .به طور كلي حريم خصوصي يك مفهوم سيال است كاه اماروزه از جملاه آزاد
انديشه  ،كنترل بر جسم خود ،خلوت و تنهايي در منزل ،كنترل بر اطالعاات راجاع باه
خود ،آزاد از نظارتها ديگران ،حمايت از حيثيت و اعتبار خود و حمايت در برابر
تفتيشها و تجسسها را شامل مي شود(انصار  ،1383،ص )14و شاايد بتاوان از علال
ناپايدار و سختي ارائه تعريفي جامع و مانع از آن ،تغيير سبك زندگي انساانهاا را در
طول تاريخ دانست .در اينجا به طور مختصر ،ديدگاه حقاوق غرباي و حقاوق اياران را
نسبت به مفهوم حريم خصوصي بيان مي كنيم.

.1- 1ديدگاه حقوق غربي

حريم خصوصي در غرب كه از ورود آن به مجامع علمي جهت بررسي و پردازش،
در مقايسه با اسالم دير نمايپاياد و حقيقتاا مفهاوم نسابتا نوپاا و نوظهاور اسات.
حقوقدانان غربي از حريم خصوصي تعاريف گوناگوني ارائه داده اند ولي در يك جماع
بند ميتوان عناصر اصلي آن تعاريف را اين گونه تجميع و برشمرد:
ا «حق شخص مبني بر اينكه تنها (به حال خود) رها شود.
ا تمايل اشخاص به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت هايچ شارايطي و تاا چاه
ميزاني خود ،وضعيت و رفتارشان را برا ديگران فاش كنند.
ا حق اشخاص دائر بر اينكه در مقابل در مقابل هرگونه مداخله در زندگي ياا اماور
شخصي يا امور خانوادگي از طريق ابزارها فيزيكي يا افشا اطالعات مصون بمانند.
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ا حاريم خصوصاي متشاكل از ساه ركان اسات :گمناامي ،محرماانگي و تنهاايي»
(محسني ،1389،ص)28

 .2- 1ديدگاه حقوق ايران

در نظام حقوقي ايران چه در اصول قانون اساسي و چه در قوانين عااد و ...حاريم
خصوصي تحت عنوان خاص و مشخص تعريف و مورد حمايت رسامي قارار نگرفتاه
است و به طور پراكنده و در ضمن ساير مباحث حقوقي از آن صاحبت باه مياان آماده
است .از مجموع تعاريف و معيارها ارائه شده چنين بر مايآياد كاه دو ضاابطه بارا
شناسايي مصاديق مشمول اين حريم وجود دارد:
 ضابطه نوعي :به موجب اين ضابطه ،برخي جنبه ها زندگي انسانها نوعاا يااعرفا حريم خصوصي آن ها محسوب شده و در صورت نقض آن ،مرتكاب باياد اثباات
كند كه مدعي نقض به نحو ضمني يا صريح از حريمش عدول كرده است.
-

ضابطه شخصي :بر اساس اين ضابطه ،هرفرد ميتواناد بناا باه تشاخيص و

عالقاه خاود قسامت هااايي از زنادگياش را مشامول حااريم خصوصاي خاود اعااالم
كند(.انصار  ،1383 ،ص)38
در نتيجه با توجه به مطالب فوق ميتوان در اين پژوهش بر تعريف ذيل كه از حريم
خصوصي ارائه شده است بعنوان مبنا در نظر گرفتاه شاده كاار خاود اتفااق داشاته
باشيم:
« قلمرويي از اطالعات و متعلقات هر فرد است كه آن فرد نوعا يا عرفا يا باا اعاالم
قبلي به نحو معقولي انتظار عدم دسترسي ديگران به اطالعات مربوط به آن و مصاونيت
از ورود ،نگاااه و نظااارت ديگااران و يااا هرگونااه تعاارض نساابت بااه آن قلماارو را
دارد(».محسني ،1389 ،ص)35
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 .2حریم خصوصي در اسالم
موضع اسالم در مواجهه با مقوله حاريم خصوصاي ،موضاع باه اصاطالح «تحويال
گرايانه» ( )1است؛ يعني حريم خصوصي در قالب احاله به حقوق و آزاد هاا ديگار
حمايت شده اند( (.انصار  ،1383 ،ص )65لذا در متون فقهي و كتب روايي شيعه بحثي
تحت عنوان حريم خصوصي نداريم؛ البته اين نكته به هيچ وجه بيانگر خالء دساتورات
و راهنماييها و نبود برنامه جامع زندگي در اين حيطه در ديان مباين اساالم و ماذهب
تشيع نبوده و نيست ،بلكه مباحث مربوط به آن در البال موضوعات ديگار بياان و باه
خوبي پرداخته شده است.
اهم مباحث مرتبط با حريم خصوصي را ميتوان در متون فقهي و رواياي و نياز در
آيات قرآن كريم تحت اين عناوين يافت كه به دليل اختصار در نگارش ايان مقالاه ،از
شرح آن ها امتناع كرده وبه مباني حريم خصوصي در اسالم مي پردازيم.
-

ممنوعيت استراق بصر و سمع
ممنوعيت تجسس و تحسس
ممنوعيت سوءظن

-

ممنوعيت نميمه و غيبت
ممنوعيت ورود به منازل بدون ذن

-

ممنوعيت افشا اسرار ديگران
مباني حمايت از حريم خصوصي در اسالم در مقوالت زير قابل طرح مي باشد:

 .1- 2دليل عقلي

برا حريم خصوصي و بيان مباني و داليل لزوم و حمايت اسالم از آن ،بهتر اسات
ابتدا به مبنا عقلي و داليلي كه به حكم عقالِ ساليم ناوعِ انساان ،موجباات اثباات آن
فراهم ميشود پرداخت.
بر پايه اين دو اصل و شالودة استوار يعنى "حرمت تجسّس و حرمت پخاش اسارار

شخصى مردم" است كه زندگى توده هاى مردم بنيانگذارى شده است .امنيّت و آسايش
خاطر همگانى مردم نيز فقط با مراعات اين دو اصل فراهم مىگردد(.منتظر 1409،ه.ق،
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ج ،4ص )284وجود حاريم خصوصاي و لازوم حفاظ و احتارام باه آن از مسالمات و
ملزومات زندگي اجتماعي است .انسان ها از ابتدا خلقت تا به حال هميشه از احساس
خلوت و تنهايي و اينكه مكاني هست كه فقط متعلق به خودشان هست و كسي در آنجا
نميتواند به آنها تعرضي كند لذت مي برده اند .به حكم عقل مايتاوان گفات كاه هايچ
انساني در حالت عاد بر انسان ديگر واليت و تسلط و برتر ندارد و به تباع آن در
حريم خصوصي ديگر مجوز ورود و تصرف نخواهد داشت .در حاليكه تجسس و به
عبارت بهتر نقض حريم خصوصي افراد و در پي آن افشا احتمالي اطالعات مربوطاه،
به نوعى تصرّف و حكايت از برتر فرد بر ديگر به شمار مىآيد كه باا ممنوعيات
حكم عقل مواجه خواهد شد.
از منظر ديگر در چارچوب مباني عقلي به اين موضوع بايد گفت كه نفس ظلم در
نزد عقل امر قبيح و ناپسند است و عدم احترام به حريم خصوصي افراد به نوعي ظلم
به كسي است كه حريمش نقض شده است.

 .2- 2دليل نقلي
 .1- 2- 2اصل پاسداشت کرامت انساني

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و خليفه و جانشين خداوند در زماين ،در اساالم از
جايگاه و مقام خاصي برخوردار است و در ادبيات قرآن و روايات موارد بسيار وجود
دارد كه بر لزوم حفظ اين كرامت و پاسداشت آن صرف نظر از دين و آياين و ماذهب
صحّه گذاشته اند .در قرآن كريم نيز در سوره اسراء ( )2خداوند متعال ميفرماياد« :ماا
بنى آدم را گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و دريا (بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم،
و از انواع روزيهاى پاكيزه به آنهاا روزى داديام ،و بار بسايارى از خلاق خاود برتارى
بخشيديم ».مراد از آيه ،بيان حال جنس بشر است ،در نتيجه نه تنها حضرت آدم ،بلكاه
نسل انسان مورد كرامت و برترى و گراميداشت است و مقصاود از تكاريم اختصااص
دادن باااه عنايااات و شااارافت دادن باااه خصوصااايتى اسااات كاااه در ديگاااران
نباشد(.طباطبايي ،1374،ج ،13صص 214و )215
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پيامبر اكرم(ص) نيز در تكريم نوع انسان ميفرمايند« :ما شيءٌ أكرمُ علي اهلل من ابان
آدمَ » .هيچ چيز نزد خدا گراميتار از فرزناد آدم نيسات (.محماد ر شاهر ،1387،
ص)153

 .2- 2- 2اصل احترام به حريم و حرمت مومن

خدا متعال در ضمن احترام و شأني كه برا انساان بماا هاو انساان قائال اسات،
اهميت و احترام و مقامي صد چندان برا مسالمين و علاي الخصاوص ماؤمنين قائال
شده اند .البته همانطور كه در بند قبل بيان داشتيم؛ نگاه اسالم در تكريم واحترام به انسان
فارغ از دين و آيين و رنگ و نژاد است و تشيع و ايمان و تقاوا بيشاتر عااملي بارا
احترام مضاعف برا آنها محسوب ميشود .مؤيد اين مطلب ميتواناد آن چياز باشاد
كه در اصطالح عموم به ميثاق مدينه ناميده شده است .در واقاع پياامبر اكارم صالي اهلل
عليه و اله و سلم با انعقاد اين قرارداد در مدينه حقوق متقابال اقلياتهاا و كفاار را باه
رسميت شناخته و آن هاا را در حقاوق اولياه خاود باا مسالمانان برابار و يكاي اعاالم
ميكند(.ساالرزايي ،1390،ص)47
در متون ديني فقط در مورد كفار و آن هم كفار حربي كه در تقابل و نزاع با اسالم و
مسلمين هستند ،آمده است كه جان و مال و ناموس آنها احترامي ندارد كه ميتاوان باه
تبع آن قائل به اين شاد كاه حاريم خصوصاي آنهاا احتراماي نادارد( .كاديور،1386 ،
ص)53

 .3- 2- 2امانتداری و رازداری

يكي ديگر از مباني حمايت اساالم از حاريم خصوصاي افاراد در جامعاه ،وجاوب
امانت دار و رازدار نسبت به ديگران است .كه در اين قسامت باه نقال نموناها از
روايات مرتبط با آن ميپردازيم.
امام باقر (ع) فرمودند  ":بنده روز قيامت محشور شود و خونى به گردن ندارد و باه
اندازه يك خونِ حجامت يا بيشتر به او داده شود و به او گفته شود :اين است بهره تو از
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خون فالن كس ،و او بگويد :پروردگارا! به راستى تو مىدانى كه جان مرا گرفتى و مان
خون كسى را نريخته بودم ،در پاسخ مىگويد :آرى ،تو از فالنى روايتى چناين و چناان
شنيدى و آن را بر ضرر او روايت كردى و آن روايت نقل شد تا به فالن جبّار رسايد و
او را كشت و اين سهم و بهره تو است از خون او(".كليني1407،ه.ق ،ج ،2ص)372

 .4- 2- 2اصل منع اشاعه فحشاء در جامعه

يكي از مهمترين داليلي كه باعث شده اسالم بر حمايت و مصونيت مرزها حاريم
خصوصي افراد تاكيد كند ،منع اشاعه فحشاء و زشتيها اخالقي در جامعاه مسالمانان
است .البته ارتباط بحث منع اشاعه فحشاء با حريم خصوصي از چند جهت اسات؛ اوال
اينكه اكثر قريب به اتفاق گناهان در خفا و به صورت پنهاني صورت ميگيرد ،چاه ايان
گناهان از نوع و سنخ مسائل اخالقي و روابط جنسي بوده و چه اينكه به غير آن مربوط
شود .ثانيا اينكه حتي امور غير حرام ولي محرمانه مردم مثل روابط زناشويي اگر در بين
عموم و سايرين بر مال شود جنبه منافي عفت عمومي پيدا ميكند .ثالثا اينكه خاود اماور
پنهاني و خصوصي مردم ،صرف نظر از چيستي و چگونگي آن ،معموال جذابيت باااليي
برا افراد داشته و از ريزش سنگها بنا جامعه و زندگي جمعي جلوگير .
خدا متعال در آيه  19سوره مباركه ناور باه ممنوعيات اشااعه فحشااء در جامعاه
تصريح كرده و مي فرمايند« )3( :آنان كه دوست مىدارند كه در مياان اهال ايماان كاار
منكرى را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنيا و آخرت عذاب دردنااک خواهاد باود و
خدا مىداند و شما نمىدانيد(».طباطبايي ،1374 ،ج ،15ص )126پس ممنوعيات اشااعه
فحشا در مبنا بودن آن برا حمايت از حاريم خصوصاي افاراد در جامعاه باه وضاوح
نمايان است .چرا كه اشاعه فحشاء راه و طريقي جاز نقاض حاريم خصوصاي افاراد و
افشا اطالعات آنها ندارد؛ و سالمت اخالقي جامعه مسلمانان تضمين نميشاود مگار
اينكه حريم خصوصي مورد حمايت و مصون از نقض قرار گيرد.
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 .3استثنائات وارد بر حریم خصوصي
موارد بررسي شده ا كه در ادامه طرح ميگردند در دو دسته كلي از بعاد نظاارت،
آن هم از نگاه پيشيني و پسيني كه در رسيدن به هدف نهايي طريقيت دارند تقسيمبناد
و گنجانده شدهاند .همچنين اينكه مبحث استثنائات حريم خصوصي در اين نوشاتار ،در
واقع بيان افراد است كه نقض حريم خصوصيشان موضاوع ايان بحاث و در نتيجاه
عنواني برا هر تقسيمبند و گروه مستثني قرار گرفته است.

 .1- 3استثنائات در نظارت پيشيني

حريم خصوصي گروههايي از افراد در متون اسالمي از ايان جهات ماورد نقاض و
استثناء قرار گرفته است كه دسترسي به اينگوناه اطالعاات ،ناوعي نظاارت پيشايني در
راستا اهداف مورد نظر است .به همين جهت سعي شده اسن تاا ايان گوناه افاراد در
يك تقسيم بند در كنار هم بررسي شوند:

 .1- 1- 3کارگزاران حکومتي و لشکری

امير المؤمنين (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر هنگامى كه او را به فرمانادارى
مصر انتخاب ميكند به لزوم گماردن جاسوساني جهات نظاارت و مراقبات كاارگزاران
دولتي تصريح و اينگونه مينويسد:
"تَفَقَّدْ أعْمالَهُمْ وَابْعَثِ الْعُيون مِنْ اهلِ الصِّدقِ وَالوفاء عَلَيْهم فَانَّ تَعاهُادَکَ فِاى السِّار
لِامورهم حَدْوَةٌ لَهُم عَلَى اسْتِعمالِ الْامانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعيةِ وَ تَحَفَّظْ مِانَ الْاأَعْوانِ فَاانْ احَادٌ
مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ الى خِيانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِها عَلَيْهِ عِنْدَکَ اخْبارُ عُيُونِكَ ،اكْتَفيْاتَ بِاذلِكَ شااهِداً
فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ" (نهج البالغه ،نامه )53

رفتار كارگزاران را بررسى كن ،و جاسوسانى راستگو ،و وفا پيشه بر آنان بگمار ،كاه
مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان ،سبب امانت دارى ،و مهربانى با رعيّت خواهاد
بود .و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن ،و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد،
و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد ،به همين مقدار گواهى قناعت كرده
او را با تازيانه كيفر كن و  ...بنابر آنچه كه نقل گرديد ،جايى كه مىبينيم اميار الماؤمنين
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على (ع) نسبت به مراقبت كارگزاران دولت ،از خود اهتمام نشان ماىدهاد و باه مالاك
اشتر دستور مى دهد كه بازرسان مخفى بر آنان بگمارد ،بناچار بايد بپذيريم كاه شاخص
آن حضرت نيز به كارگزاران حكومت خود «عيون» و بازرسان مخفى مىگماشته اسات.
(منتظر 1409 ،ه.ق ،ج ،4ص)313

 .2- 1- 3دشمنان خارجي

احساس خطر و تهديد از ساو دشامنان در هماه كشاورها مخصوصاا كشاورها
اسالمي در همه اعصار گذشته وجود داشته و به شهادت تااريخ ،هرچاه كاه مايگاذرد
خطر دشمنان برا كشورها اسالمي بخصوص شيعيان بيشتر هم شده است .به طور
كه با كمترين كوتاهي و غفلتي از سو مسالمين ،دشامنان خاارجي فرصات تجااوز و
زياده خواهي را به خود داده و بر ممالك اسالمي تجاوز ميكنناد .ايان اقادامات باه دو
بخش قبل و حين جنگ تقسيم مي شود كه به وظايف نيروها استخبارات و يا به تعبير
ديگر اطالعات عمليات مربوط ميشود كه در پي آن حريم خصوصي نيروهاا دشامن
نقض و اطالعات آن در اختيار فرماندهان نظامي مسلمانان قرار ميگيارد تاا علياه خاود
آنان مورد استفاده قرار بگيرد.
الف .قبل از درگير و جنگ
در قرآن در مورد داستان حضرت سليمان و فرستادن هدهد به سرزمين سبأ به بحث
نقض حربم خصوصي ملكه با حكومت و ميپردازد (.نمال )27 -20 /در ايان آياات
چند نكته مرتبط با بحث ما وجود دارد كه ميتوان از آن برا ماوارد اساتثناء در حاريم
خصوصي استفاده كرد:
اول اين كه هدهاد بعاد از بازگشات از سابا ،خبار از پادشااه آن سارزمين بارا
حضرت سليمان ميآورَد كاه ايان خبار و گازارش هدهاد شاامل چناد مطلاب اسات:
(وضعيت حكومت و حاكم آن ،چگونگي دربار و عمارت آن ،اعتقادات و دين ماردم و
جامعه آن ها )،پس با اين وضعيت ،اين گزارش هدهد گزارشي كامال از وضاعيت ياك
كشور است كه بعد از ارائه به حضرت سليمان ،مورد عتاب يا سرزنش ايشاان مبناي بار
اينكه كار او قبيح يا اشتباه بوده روبرو نميشود.
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دوم اينكه حضرت سليمان (ع) به صرف گزارش هدهد و قبل از تحقيق و تفحاص
و روشن شدن مطلب ،دست به اقدامى نزد و هرگونه تصميمگيار در ماورد هدهاد و
گزارشش را منوط به بررسي صحت و ساقم آن ميكناد و ميگويياد كاه (قَاالَ سَانَنظُرُ أَ
صَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) با واكاو بيشتر معلوم ميشود كه هدهد راستگو بوده ياا
دروغگو يعني به دنبال تبيين و شفاف ساز خبر واصله برميآيد.
سوم اينكه حضرت سليمان نامه ا را برا ارسال به ملكه سبا آماده و به هدهد داده
و مي گويد كه آن را برده و بعد از رساندن ببيند كه آنها چاه مايگويناد .پاس در واقاع
هدهد از جانب حضرت سليمان مأموريت استراق سمع و نيز استراق بصار را دريافات
ميكند تا اخبار و گزارش آن را برا حضرت برگرداند چرا كه كسب خبر از چگاونگي
و محتوا گفتگوها آنها جز بصورت پنهاني و نامحسوس امكان نداشته و آنهاا نياز از
اينكه كسي در حال نظاره و گوش كردن است بي اطالع و قاعدتا به تبع آن ناراضي نياز
بوده اند.
ب .در حين جنگ
سفارش پيامبر (ص) به اسامة بن زيد ،فرمانده لشكر در جناگ روم نياز حكايات از
لزوم استفاده از نيروها اطالعات در جنگهاا و كساب پنهااني اخباار از دشامن دارد.
چنانكه مي فرمايند« :خُذ مَعك ادِلّاء وَقَدِّم العُيون والطَّالئِعَ امامَك ».از راهنما استفاده كان
و عيون و طالئع را پيشاپيش خود داشته باش .در صراحت كامل پيامبر با توجه باه ايان
روايت دستور استفاده از جاسوسان را در جنگ صاادر مايفرمايند(.مجلساي1407،ه.ق،
ج ،21ص)410
اميرالمومنين(ع) نيز به لشكرى كه آن را باه ساوى شاام و معاوياه فرساتاد اينگوناه
توصيه ميكند:
«وَ اجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ مَنَاكِبِ الْهِضَاابِ لِئَلَّاا يَاأْتِيَكُمُ الْعَادُو مِا ْ
ن
مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ اعْلَمُاوا أَنَّ مُقَدِّمَاةَ الْقَاوْمِ عُيُاونُهُمْ وَ عُيُاونَ الْمُقَدِّمَاةِ طَلَاائِعُهُمْ»( .
نهجالبالغه ،نامه )11
«لشكرگاه خويش را بر فراز بلندىها ،يا دامنه كوهها ،يا بين رودخانهها قرار دهيد ،تا
پناهگاه شما ،و مانع هجوم دشمن باشد ،جنگ را از يك سو يا دو سو آغاز كنياد ،و در
باالى قلّهها ،و فراز تپّهها ،ديدهبانهايى بگماريد ،مبادا دشمن از جايى كه مىترسيد ياا از
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سويى كه بيم نداريد ،ناگهان بر شما يورش آورد! و بدانيد كه پيشاهنگان سپاه ديادهباان
لشكريانند ،و ديدبانان طاليه داران سپاهند».
واضح است كه مسأله ديده باان و كساي كاه از دشامن و اطالعاات نظاامي آنهاا
تجسس و تفتيش كرده و آن ها را در اختيار سپاه اسالم قرار دهد چقادر اهميات دارد و
ميتواند نقشي اساسي در پيروز يا شكست طرفين جنگ ايفا كند و امير الماومنين(ع)
نيز به لشكريان خود بر آن تاكيد كرده و دستور نصب عيون را به فرماندهان لشكر خاود
ميدهد.

 .3- 1- 3منافقين و معاندين داخلي

در زمان پيامبر اكرم(ص) و امير المومنين(ع) كه موفق به برپاايي حكومات اساالمي
شدند و نيز در زمان ساير ائمه ،اخبار مرباوط باه مناافقين و دشامنان داخلاي از طارق
مختلف به آنان ميرسيد كه اين دريافت اخبار از دو طريق بوده است:
اول اينكه به درخواست خود پيامبر و ائماه و باا گماشاتن عياون ثابات و ياا دادن
مأموريت ويژه به افراد در موارد و موضوعات خاص ،صورت ميگرفته است.
دوم اينكه خودِ مردم و اصحاب به داليل مختلاف احسااس وظيفاه كارده و اخباار
پنهاني و مخفيانه منافقان را در اختيار پيامبر و يا ائمه قرار ميدادند كاه ماورد تأيياد ياا
تحسين ايشان قرار مي گرفت .كه در نتيجه ميتوان آن را مهر تأييد بر درستي و لازوم
انجام تجسس و نقل اخبار سر منافقين دانست.
به عقيده دعموش العاملي نيز در كتاب خود ،برخي از اوضاع واحاوال و عملكارد
آنان نشان ميدهد كه اين نيروها صرفا احساس وظيفه كرده و از ساو ديگار اطاالع و
اشراف آنان بر عملكردها و فعاليتها محرماناه وسار دشامنان داخلاي و خاارجي،
كار ساده و معمولي نيست ،كه جز در سايه وجود دستگاه سازمان يافتاه امنيتاي و باا
اهداف مشخص ميسر نمي شود(.العاملي،1378،ج ،2ص )5كه در ادامه به ماوارد از آن
ميپردازيم.
پس از ماجرا غدير خم و تعيين امام علاي ع باه جانشايني پياامبر ص عادها از
قريش كه دور يكديگر جمع شده بودند ،به دور از چشم پيامبر اكرم و ديگاران ،نسابت
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به جانشيني امام اظهار تأسف ميكردند و تبعيت از ياك سوسامار را بار تبعيات از اماام
علي ع برتر بيان ميكردند .ابوذر از صحابه پيامبر(ص) و امير المومنين(ع) كاه در حاال
عبور از اطراف آنان بوده اند ،سخن آنان را ميشنود و به پيامبر اطالع ميدهد .پيامبر نياز
آنها را احضار و در مورد صدق اين خبر پرسش ميكنند كه پاس از تكاذيب از جاناب
آنها ،جبرئيل اين آيه را نازل ميكند « :يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قاالُوا كَلِمَاةَ الْكُفْارِ وَ
كَفَرُوا بَعْدَ ِسْالمِهِمْ (» ....توبه( )74/به خدا سوگند مىخورند كه [سخن ناروا] نگفتهاند،
در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان كفر ورزيدهاند)...
اين موضوع نشان ميدهد كه خبر رساني ابوذر از صحبتها مخفيانه آن گاروه ،باا
ممانعت و تقبيح پيامبر مواجه نشد ونيز اينكه ايشان با اعتماد به خبر واحد ابوذر ،از آنان
به نحو پرسش يا بازجويي ميكند .همچنين اينكه ابوذر به عنوان يكاي از نزديكتارين
افراد به پيامبر و امير المومنين ،كه از نزديك با اين دو بزرگوار همنشين و با آموزههاا
اسالم در تماس بوده است تشخيص مي دهد كه بايد صحبتها آناان را بادون اينكاه
آنها مطلع شوند گوش دهد و فورا در اختيار پيامبر قرار دهد.
همچنين داريم كه در سال  38هجرى در آستانه جنگ نهروان ،امام علي(ع) فردى را
فرستاد تا گروهى از كوفيان كه قصد ملحق شدن به لشكر خوارج را داشاتند ولايكن از
اين كار ميترسيدند ،تحت نظر داشته باشد كه در بازگشت ،حضارت از از او پرسايدند
«ايمن شدند و بر جاى ماندند يا ترسيدند و فرار كردناد ،مارد گفات «ترسايدند و باه
خوارج پيوستند»(نهج البالغة ،خطبه )181

 .4- 1- 3کسب اخبار از چگونگي اوضاع مردم و جامعه (عريف و نقيب)

«عريف به كسي گفته مي شود كه امور مردم يا عدها از آنها را باه عهاده بگيارد و
سرپرستي آن ها در امور گوناگون به عهده اوست به نحو كه هرگونه تحركي را كاه از
جانب مردم سر زند يا هر اقدامي را كه بخواهند انحام دهند طي گزارشي باه حااكم ياا
فرمانده وقت ميرساند ...و در واقع آنها به مانند جاسوسان حكومت در امور مربوط به
مردم خود بوده اند و هر حركتي را كه عليه حكومت بوده و آن را مورد تهدياد و خطار
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قرار مي داده ،متوجه شده و مسؤولين حكومت را آگاه ميكردند(».نهاج البالغاة ،خطباه
)181
امام رضا عليه السالم به نقل از پدر بزرگوار خود ميفرمايناد«:رساول اكارم (ص) از
اصحاب خود سراغ ميگرفتند و تفقّد مىفرمودند و از ماردم در ماورد مساائلى كاه باين
خود مردم بود سؤال ميكردند(»...غفار  ،1372،ج ،1ص)640

 .5- 1- 3تحقيق و تفحص در ازدواج

در مورد ازدواج و اهميت آن دستورات و توصيهها بسيار وجود دارد و باه تباع
آن در مورد اهميت گزينش و انتخاب همسر خوب چه از ناحيه مرد وچاه از ناحياه زن
توصي زياد شده است .غالب اين دستورات بر پايه تحقياق و تفحاص و باه عباارتي
تجسس در زندگي خود فرد ،خانواده و بستگان و و حتاي دقات و بررساي در نسال
آن هاست .اين بررسيها معموال شامل ويژگيها اخالقي و رفتاار  ،ژنتيكاي و ارثاي،
اصالت خانوادگي ،سالمت جسمي و فيزيولوژيك ،و زيباييها چهره و اندام فرد است
كه به تعبير صحيحتر تمامي ابعاد زندگي يك فرد را در بر مايگيارد و در نهايات باه
اطالعات مربوط به حريم خصوصي و دسترسي پيدا مي شود .به تعاداد از رواياات
در اين زمينه به اختصار اشاره خواهيم كرد.
رسول اكرم(ص) يكي از معيارهاا شاناخت همسار را ايان گوناه بياان مايكنناد

كه":برا نسل و اوالد خود همسر پاكي (از بين افراد خاوب) جساتجو كنياد و داياي،
نمونها برا شناخت خواهرزاده خويش است"(.حائر  ،1391،ص)187

 .2- 3استثنائات در نظارت پسيني
 .1- 2- 3دادخواهي مظلوم عليه ظالم

عليرغم تأكيدات اسالم مبني بر پرده پوشي از بد ها و امور ناصواب و نياز رعايات
حسن ظن در تعامالت افراد جامعه اسالمي ،در قرآن كريم مجوز صادر شده است كه
فرد ميتواند ظلم به خويشتن را فرياد بزند و به اطالع ديگران برساند (. )4
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 .2- 2- 3متظاهرين به فسق و هرزگي

يكي از موارد خروج از قاعده غيبت ،در مورد كسي است كه آشكارا گناهي مىكناد

و اصطالحا "متجاهر به فسق" است كه اگر گناهش را پشت سر او بازگو كنناد ايارادى
ندارد ،ولى بايد توجه داشت اين حكم مخصوص گناهى است كه نسبت به آن متجااهر
است .چرا كه آمده است «در باره فاسق چيزهايى كاه باعاث معرفاى او در مياان ماردم
شود ،بگوييد و فاسق را غيبت نيست» .همچنين چون فسق امر علني و در منظر عموم
است ،حضرت موسي بن جعفر(ع) مي فرمايند« :مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّاا
عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ»«كسي كه پشت سر شخصي چيز را يادآور شود كاه هماه ماردم
مي دانند غيبت نيست( ».كليني1408،ه.ق ،ج ،2ص)358

 .3- 2- 3حاکمان ظالم

از جمله كساني كه غيبت آن و افشا اطالعات مرتبط با و در اسالم ممنوع نشاده
است حاكمي است به رعيت و مردم ظلم ميكند .پياامبر اكارم ص مايفرمايناد«:چهاار
گروه اند كه غيبت آنها غيبت محسوب نميشود :فاساقي كاه باه فساق و گنااه تظااهر
مي كند ،رهبر و پادشاهي كه اگر احساني كني ،تشكر نميكندو اگر بد كني نميبخشد،
كساني كه نسبت به مادران بدگويي ميكنند ،و كساني كه از امت من خاروج و باه آنهاا
بدگويي كرده و به رو امتم شمشير ميكشند( ».راوند  ،بي تا ،ص)18
با توجه به خود حديث به نظر ميرسد ريشه استثناء شادن چناين حكاامي ،ظلام و
ستم آنها بر مردم و به دنبال آن رفع احترام آنان در بين جامعه است.

 .5- 2- 3مخالن امنيت مردم

«أَرْبَعَةٌ لَيْسَ غِيبَتُهُمْ غِيبَةً  ...:الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَاةِ الطَّااعِنُ عَلَاى أُمَّتِاي الشَّااهِرُ عَلَيْهَاا
بِسَيْفِه(».راوند  ،بي تا ،ص )18حضرت رسول(ص) برا كساني كه از جماعات امات
خروج كرده و نسبت به ماردم بادگويي مايكنناد و باه رو ماردم ساالح و شمشاير
ميكشند ،حرمتي قائل نمي شوند و آنها را از قاعده حرمت غيبت خارج ميكند و شاايد
دليل آن ميتواند لازوم اطاالعرسااني و افشاسااز اقادامات پنهااني در خفاا و حاريم
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خصوصي باشد و نيز اينكه با غيبت در واقع اين اطالعات مرتبط كه ممكن است هايچ
كس از آن مطلع نباشد ،در اختيار عموم قرار ميگيرد
.
 .4جایگاه حریم خصوصي در قوانين ایران
 .1- 4حريم خصوصي در قانون اساسي

نظام حقوقي كشورمان سي و اند سال پيش بواسطه انقالب اسالمي برا اولين بار
با مفاهيم مرتبط با حقوق مردم و ملت و خصوصا حريم خصوصي آشنا شاده اسات؛ و
به بيان بهتر با تدوين قانون اساسي بستر برا توجه به حريم خصوصي ماردم فاراهم
شد .قانون اساسي در اصولي چند به اهميت حريم خصوصي پرداخته است اصولي كاه
مستقيم يا غير مستقيم از حريم خصوصي و حمايت از آن دفاع كرده است.
مثال در اصل دوم قانون اساسي ،ايمان به كرامت و ارزش واال انسان و آزاد توام
با مسئوليت او در برابر خدا يكي از پايهها نظام جمهور اسالمي بيان شده است)5( .
در فصل سوم به طور مجزا به حقوق ملت تحت اين عنوان ميپردازد و تصريح ميكناد
كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايات قاانون قارار دارناد و از هماه
حقوق انسااني ،سياساي ،اقتصااد  ،اجتمااعي و فرهنگاي باا رعايات ماوازين اساالم
برخوردارند(».اصل بيستم قانون اساسي)
همچنين در راستا تبيين بحث حريم خصوصي اقدام به محدود كردن موارد كاه
اين حق را تحديد يا نقض ميكند ميپردازد .در اصل بيست و دوم نياز ماوارد چاون
حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص را مصون از تعرض اعالم ميكناد و
فقط قانون را تنها ارائه كننده مجوز برا نقض و رفع اين مصونيت معرفي ميكند)6( .
قانون اساسي عالوه بر اين موارد نظر و تا حدود هم كلي ،به ساراغ جزئياات و
مصاديق نقض حريم خصوصي نيز رفته و با برشمردن موارد چون بازرسي و نرساندن
نامه ها ،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ،افشا مخابرات تلگرافي و اساتراق سامع
و ،...هرگونه تجسس را ممنوع و البته بادون ذكار دليال و مبناايي بارا نقاض حاريم
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خصوصي به اين امر اكتفا كرده است كه به موجب قانون ميتوان اينگونه امور را انجاام
داد)7( .
اين نكته بسيار مورد توجه خواهد بود كه حريم خصوصي ماردم در قاانون اساساي
نظام جمهور اسالمي ايران ،محترم بوده و مورد حمايت قرار گرفته است و در مقابل،
نقض و تحديد اين حق را نيز جايز و ممكن ميداند .و مهمتر از آن اينكاه بادون ذكار
دليل و ارائه مالک و مبنا ،جواز نقض حاريم خصوصاي را باه قاوانين عااد ارجااع
ميدهد .و اينجاست كه اين شبهه و دغدغه اساسي پيش ميآيد كه با چه مالک و مبنايي
ميتوان اين حق حياتي و اساسي مردم را مورد تهديد و تحديد قرار داد.
برا برون رفت از اين مسأله ،به ناچار اصل چهارم قانون اساسي ميتواند گشاايش
گر راهي باشد كه با پيمودن آن بتوان جوابي در خور پيدا كرد .چرا كه طباق ايان اصال
كه بر عموم و اطالق ساير اصول حاكم است كليه قوانين و مقررات ديگر بايد منطبق با
موازين اسالمي باشد)8( .
نكته مهم در افزودن و تصويب اين اصال جلاوگير از خطار باود كاه «اكثريات
كشورها اسالمي با وجود اعتراف صريح به اسالمي بودن نظام در قوانين اساسي آنها
عمال به اسم بسنده شده و در چند مورد نادر هم كه حتي فقاه اساالمي را باه عناوان
قانون خود برگزيده اند در عمل باه بهاناه اساتفاده از دساتآوردهاا علام و تمادن و
تجربيات پيشرفته بشر به همان چنداصل كلي از اسالم اكتفا نموده و راه غرب و شرق
را پيش گرفته اند(».عميدزنجاني،بي تا ،ص )119پايش بيناي چناين اصالي ضاامن عادم
انحراف قوانين و در پي آن نظام اسالمي از اين آرمان است.
در نتيجه در موضوع مورد مناقشه برا يافتن مبااني و داليال الزم جهات نقاض و
استثنا قائل شدن در حريم خصوصي بايد به سراغ منابع و مباني دين مبين اسالم رفت تا
در تصويب قوانين و مقررات مرتبط طبق دستور قانون اساسي عمل كرده باشيم.

 .2- 4حريم خصوصي در سند چشم انداز(طرح جامع ارتباطات و فناوری اطالعات)

در سال  1382در جهت آينده نگر برا ايران اساالمي ،مصاوبها تحات عناوان
"سند چشم انداز جمهور اسالمي ايران در افاق  1404هجار شمساي" باه تصاويب
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مجلس شورا اسالمي ميرسد كه يكي از موارد مورد نظر قانونگذار كه با دقت بجا و
شايسته تقدير همراه است ،جايگاه حريم خصوصي افراد ميباشد كه البته تحت عنوان

مفاهيمي چون "آزاد ها مشروع"و "حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهارهمناد از
امنيت اجتماعي" ( )9بيان مي گردد ،و نقطه عطفي بر توجاه مضااعف قاوا ساهگاناه
بخصوص مجلس شورا اسالمي و دولت گذاشته ميشود.
يكي از ثمرات اين سند در حوزه حريم خصوصي ،طرح جامع ارتباطات و فنااور
اطالعات مي باشد .همانطور كه در مقدمه "طرح جامع ارتباطات و فناور اطالعات"
بيان شده است ،اين طرح از جمله نتايج و پيامدها تصويب سند چشام اناداز بيسات
ساله جمهور اسالمي ايران و در پي آن ابالغ سياستها كلي نظاام و سياساتهاا
اصل  44قانون اساسي از سو مقام معظم رهبر محسوب ميشود .با توجه به تناساب
و نزديكي موضوع محور اين طرح كه "ارتباط و تبادل اطالعات بين اقشاار مختلاف

مردم بايكديگر است" ،با موضوع بحث "حريم خصوصي" الزم است كه مباني فكار
و عقيدتي موجود در آن از نظرگاه اين نوشتار مورد بررسي قرار بگيرد.
در اين طرح در تعداد از مواد خود كه به مباحث مربوط باه ارتباطاات و فنااور

اطالعات ميپردازد ،مسائلي را مطرح ميكند كه به حريم خصوصي و حمايات از آن و
در عين حال به تحديد و نقض آن مرتبط ميشود.
در همان ابتدا در ماده يك به بيان اهداف مقرر در طرح پرداخته مايشاود و وزارت
ارتباطات و فناور اطالعات را عهده دار انجام ملزومات آن معرفي ميكند .طبق بند خ

اين ماده "نهادينه نمودن رعايت الزامات دفاعي ،امنيتي و پدافند غير عامل در كليه اماور
مربوط به بخش ارتباطات و فناور اطالعاات" از آن جملاه اسات .ايان بناد يكاي از

موثرترين مواد در ايجاد محدوديتها در حريم خصوصي افراد است كه در سااير ماواد
پيشنهاد در ادامه طرح خود را آشكارتر نمايان ميكند.
در ماده  3طرح ،وزارت ارتباطات و فنااور اطالعاات متاولي بخاش ارتباطاات و
فناور اطالعات و تامين كننده امنيت آن برشمرده ميشود كه امر مطلاوبي اسات ولاي
ضعف آن در اين نكته نهفته است كه در ادامه ماده ،راه ايفا اين وظيفه و مسائوليت را
بر عهده "شركت زيرساخت ارتباطات"" ،سازمان فناور اطالعات" " ،شركت پست"
و  ...مي گذارد ( )10كه به نظر ميرسد هيچكدام مرجع خوبي برا تاامين امنيات ايان
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بخش نبوده و حتي بر خالف مسائل امنيتي و مصلحت است .بنابراين بهتر باود مرجاع
خاصي را عهده دار اين مسئوليت خطير قرار مي داد تا احتماال باه خطار افتاادن حاريم
خصوصي افراد جامعه به خطر نيافتد .در بند "ح" هماين مااده باا تصاريح و شافافيت
بيشتر به حمايت از حريم خصوصي استفاده كنندگان مايپاردازد و «تاامين و توساعه

مؤلفهها ايمني ،امنيت و پايدار شبكه زير ساخت ارتباطات در برابر انواع تهديادات
و مخاطرات و حفاظت از حقوق استفاده كنندگان» را برا وزارت ارتباطاات وظيفاها
مهم برميشمرد.

در بند "خ" همين ماده  5هنگامي كه از اجازه قطع امكانات مخابراتي افاراد حقيقاي

و حقوقي كه مبادرت به ترانزيت مكالمات بين الملل بدون ورود به درگاه ساوئيچ باين
الملل صحبت ميكند در لفافه اجازه نظارت و ورود به ارتباطاات خصوصاي افاراد كاه
الزمه تشخيص و بررسي اين تخلف است را نيز صادر ميكند.
البته طرح مورد بررسي بيان نكرده است كه اين مورد كه به نقض حاريم ارتباطاات
خصوصي افراد ميانجامد طبق چه ضابطه و دليلي صورت ميگيرد و به بيان ديگر بنا به
چه ضرورت و اضطرار و با مجوز چه شخص يا نهااد باياد اتفااق بيافتاد .اگرچاه
ميتوان برا آن دليلي همچون امكان سوء استفاده از ارتباطاات علياه مصاالح و مناافع
ملي و يا بر ضد نظام اسالمي متصور بود (كما اينكه در دنيا امروزه نيز به هايچ وجاه
دور از ذهن نيست) و از آنجاايي كاه ايان احتماال ،ياك احتماال عقالياي محساوب
مي شود ،به حكم عقل و شرع الزم است كه برا آن نظارتها الزم انجام گيارد .البتاه
اين ايراد به ماده وارد است كه بايد عدم امكان اجارا راههاا متعاارف ديگار كاه باه
تحديد حريم خصوصي ارتباطات افراد نيانجامد را مورد بحث قرار ميداد.
ازجمله مواد كه در اين طرح بهتر بود كه در مورد كل حوزه ارتباطات و اناواع آن
پيش بيني مي شد و آن را فقط به حوزه سازمان فضايي كشور محدود نميكردند" ،لازوم

بايگاني و تمركز در نگهدار اطالعات و نيز طبقه بند آن" است كه در بند "د" مااده
 8بيان شده ( ، )11بدون شك الزمه حمايت از حريم خصوصي ،طبقه بند اطالعات
مرتبط با آن است كه بايد مورد دقت قارار گرفتاه ،و عاالوه بار آن بارا تكميال ايان
حمايت بايد برا نحوه دستيابي به اين اطالعات و جزئيات آن نياز ضاوابطي مطارح
ميشد كه مورد غفلت قرار گرفته است.
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ماده  10با عنوان حقوق و تكاليف بهارهبارداران و ارائاه دهنادگان خادمات در بناد
"ث" خود مي آورد« :ذخيره ساز اطالعات و مكالمات صرفا به منظور ارائه به مراجاع
قضايي و اطالعاتي ذ صالح ،پس از ارائاه و اخاذ مجاوز و دساتور مقاماات قضاايي»
عليرغم اهميت بسيار زياد و تأثيرگذار اين بند از ماده ،نگارش دقيق و موشكافانها در
آن ديده نمي شود .اوال اينكه با عنايت به عنوان فصل سوم و صدر ماده  10كه به حقوق
و تكاليف بهره برداران و ارائه كنندگان خدمات تصريح ميكند ،معلوم نيست چرا ذخيره
ساز اطالعات و مكالمات استفاده كنندگان در اين بند استثناء شده و نيامده است .چارا
كه به استناد ماده و اين بند اطالعات مربوط به استفاده كنندگان ،غيرقابل ذخياره سااز
است .ثانيا علت اينكه گفته است ذخيره ساز اطالعات بايد «پس از ارائه و اخذ مجوز
و دستور مقامات قضايي» صورت بگير نا معلوم است .چراكه الزمه مصالح ملي و منافع
جامعه و حفظ نظام اسالمي جهت پيشگير و يا برخاورد باا مجارمين ذخياره سااز
اطالعات در سوابق زماني و تاريخي معقول و متعارف است .حال آنكه اين كار منوط به
ارائه مجوز و صدور دستور قضايي شده است .البته اين كار از جهت احتارام باه حاريم
خصوصي افراد و جامعه بسيار خوب و مطلوب است ولي با توجه به مبااني اساتثنائات
وارد بر حريم خصوصي اسالم كه به آن پرداختيم به نظر اين نوشتار بايد موارد مطروحه
مورد نظر قرار ميگرفت.
ايراد و ابهام ديگر كه در اين ماده مشاهده ميشود تفاوت بيدليلي است كه در بند
"د" آن با بند "ث" قائل شده است و معلوم نيسات كاه اطالعااتي را كاه در ايان بناد
ميتوان بدون حكم قضايي و بدون هرگونه دليلي به صرف در خواست مراجاع امنيتاي
ارائه كرد چه تفاوتي با اطالعات مذكور در بند "ث" دارد .عالوه بر اين مراجع امنيتي و

اطالعاتي در هر دو بند كلي است و بهتراست كه به دقت ذكار شاود تاا نقاض حاريم
خصوصي افراد محدود به ماوارد اضاطرار و ماواقعي شاود كاه راه متعاارف و معقاول
ديگر برا هدف بزرگ و مهمتر در پيش رو وجود نداشته باشد.
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نتيجهگيري
زندگي اجتماعي ناگزير از رعايت يك سر الزامات مرتبط با آن است كاه طبيعات
دوگانه فرد و جمعي و  ،چنان بهم آميختگي ا بوجود آورده است كه جمع ميان آن
دو بر اين مشكل افزوده است .از مهمترين اين الزاماات بارا دساتياابي باه زنادگي
مسالمت آميز افراد در كنار يكديگر شفاف ساز مفهوم حريم خصوصي و تبيين حيطه،
حقوق و تكاليف متقابل فرد و جامعه در اين زمينه است؛ چراكه احتمال سوء استفاده از
حقوق عليه ديگر از مهمترين دغدغهها طرفين اين رابطاه دوساويه اسات .در ايان
راستا قدم اول در وصول به هدف اين است كاه از زاوياه دياد حقاوق عماومي مبااني
احترام حريم خصوصي در حمايت از افراد و نيز مباني استثنائات وارد بر آن در حمايت
از حكومت به نمايندگي جامعه ،مشاخص و معلاوم گاردد .باه هماين منظاور در ايان
پژوهش به سراغ منابع دين اسالم كه جامعاه و نظاام حقاوقي اياران متاأثر از آن اسات
رفتهايم.
با بررسيها صورت گرفته ،بيان شاد كاه مبااني حمايات از حاريم خصوصاي را
ميتوان اين گونه در پنج اصل احصاء كرد :پاسداشت كرامت انساني؛ احترام به حاريم و
حرمت مؤمن؛ حرمت اذيت و آزار ديگران خصوصاا ماومنين؛ اماناتدار و رازدار ؛
منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سالمت اخالقي .به اين ترتيب حقوق مردم از بعاد
فرد در جامعه مورد تاكيد اسالم واقع شده است و لي از آن سو ،به حقوق جامعاه در
نگاه كالن كه حكومت را ميتوان نماد و نماينده آن برشارمرد نياز باياد توجاه شاود .در
قرآن و در بيانات معصومين و سيره آن حضرات موارد را آورديم كه به داليلي حاريم
افراد از قشرها مختلف مورد نقض قرار گرفته است .مجموع اين افراد فارغ از دليلاي
كه بوده و حريم خصوصيشان مورد نقاض قارار گرفتاه در ايان گاروههاا« :كاارگزاران
حكومتي ؛ دشمنان خارجي؛ منافقين و معانادين داخلاي؛ كاودک و نوجاوان از جاناب
اولياء خود؛ موارد مصرح در استثنائات غيبت» و موارد كه اخبار و اطالعاتشاان افشااء
مي شود در اين دسته بند ها مي گنجد « :فاسقي كه اخباار را بياان مايكناد؛ ظاالم از
جانب فرد كه مظلوم واقع شده است ،مشورت خاواهي در امار ازدواج ،فارد فاساق؛
حاكم ظالم؛ مخالن امنيت و بدعتگذاران».
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در ادامه جايگاه حريم خصوصي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفت كه شامل
قانون اساسي و سند چشم انداز مي شود كه منجر به تصويب طرح جاامع ارتباطاات و
فناور اطالعات گرديد .در طرح جامع ارتباطات و فنااور اطالعاات نياز اگرچاه در
مبنا تحديد حريم خصوصي تطابقهايي با مباني اسالمي به چشم مايخاورد ولاي در
البال مباحث ديگر پنهان و به نادرستيهايي آميخته شده است.
در نهايت پيشنهاد اين مكتوب اين است كاه اوال مبااني اساتثنائات وارد بار حاريم
خصوصي اسالم در نگاه حقوق دانان حقوق عماومي و قاانونگازاران كشاورمان بيشاتر
مورد توجه قرار گرفته و پرداخته شود و ثانيا اينكه در تدوين طرحها و لوايح مزباور و
اينچنيني از آن ها به صراحت نام برده تا برا جامعه حقوقي تصور مباني آن امكانپذير
و برا عموم مردم جامعه كه اين اليحه قرار است با حقوق آنان مرتبط باشد بحث اهم
بودن مصلحت اجتماع و افراد در موارد اضطرار نسبت به حريم خصوصي ،قابل درک و
پذيرش باشد.

یادداشتها
(1) Reductionist Approach1

( « )2وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَناىِ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَااهُمْ فاىِ الْبارَّ وَ الْبَحْارِ وَ رَزَقْنَااهُم مِّانَ الطَّيِّبَااتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيال» قرآن كريم :اسرا70/
(ِ « )3نَّ الَّذينَ يُحِبونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُاوا لَهُامْ عَاذابٌ أَلايمٌ فِاي الادنْيا َو
الْالخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُون» قرآن كريم :نور19/

(" )4ال يُحِب اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ ِالَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّاهُ سَاميعاً عَليماا" قارآن
كريم :نساء148/
( )5اصل دوم قانون اساسي":جمهور اسالمي ،نظامي است بر پايه ايمان باه-1 :خادا
يكتا ( الاله االاهلل ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امار
او -2 .وحي الهي و نقش بنياد آن در بيان قوانين -3 .معاد و نقش ساازنده آن در
سير تكاملي انسان به سو خدا - 4 .عدل خدا در خلقت و تشاريع - 5 .امامات و
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رهبر مستمر و نقش اساسي آن در تاداوم انقاالب اساالم - 6 .كرامات و ارزش
واال انسان و آزاد توام با مسئوليت او در برابر خدا"

( )6اصل بيست و دوم قاانون اساساي :حيثيات ،جاان ،ماال ،حقاوق ،مساكن و شاغل
اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارد كه قانون تجويز كند.
( )7اصل بيست و پنجم قانون اساسي :بازرسي و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش كاردن
مكالمات تلفني ،افشاا مخاابرات تلگرافاي و تلكاس ،سانساور ،عادم مخاابره و
نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

( )8اصل چهارم :كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصاد  ،ادار  ،فرهنگي،
نظامي ،سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطاالق
يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص
اين امر بر عهده فقها شورا نگهبان است.

( )9جامعه ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت :توسعهيافتاه،
متناسب با مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي
و ارزشها اسالمي ،ملاي و انقالباي باا تأكياد بار :ماردم سااالر ديناي ،عادالت
اجتماعي ،آزاديها مشروع ،حفظ كرامت و حقاوق انساانها و بهارهمناد از امنيات
اجتماعي و قضايي( .سند چشم انداز جمهور اسالمي ايران در افق ) 1404

( )10ماده « :3وزارت متولي بخش ارتباطاات و فنااور اطالعاات و تاأمين كنناده
امنيت آن است و برا مسؤليتها ياد شده ،شركت زيرساخت ارتباطات ،سازمان
فناور اطالعات ،شركت پسات اياران ،ساازمان فضاايي اياران و ساازمان تنظايم
مقررات ارتباطات راديويي و مؤسساه آماوزش و تحقيقاات پيشارفته ارتباطاات و
فناور اطالعات را مطابق اين قانون تشكيل و اداره مينمايد
( )11ايجاد بايگاني ملاي و تمركاز در نگهادار و طبقاهبناد و باههنگاام سااز
اطالعات فضايي

کتابنامه
• قرآن
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• نهج البالغه
الف .كتب فارسي
.1
.2

انصار  ،باقر( ،)1386حقوق حريم خصوصي ،تهران :سمت
حائر  ،محمد حسن ،شاملي ،نصراهلل ،علي اكبار بابوكااني ،احساان(،)1391

تجسس ،تهران :انتشارت دانشگاه امام صادقعليهالسالم
 .3دعموش العاملي ،علي( ،)1387دايرة المعاارف اطالعاات و امنيات در آثاار و
متون اسالمي ،ترجمه باقر مهيار  ،غالمحسين؛ گرمابادر  ،رضاا ،تهاران :انتشاارات
دانشگاه امام حسين(ع)
.4

ستوده ،رضا( ،) 1360ترجمه مجمع البيان فى تفسير القارآن ،تهاران :انتشاارات

فراهانى
 .5شريعتي ،سعيد( ،)1384حقوق ملت و دولت در قانون اساساي ،تهاران :كاانون
انديشه جوان
.6

صادقى اردستانى ،احمد( ،)1376ترجمه نوادر راوندى ،تهران :بنياد كوشانپور

.7

عميد زنجاني ،عباسعلي(بي تا) ،مباني فقهي كلياات قاانون اساساي جمهاور

اسالمي ايران (جامعه كنوني ايران و انقالب اسالمي) ،تهران :جهاد دانشگاهي
.8

غفارى ،على اكبر( ، 1367ترجمه من ال يحضره الفقيه ،تهران :نشر صدوق

 .9محسني ،فريد( ،)1389حريم خصوصاي اطالعات(مطالعاه كيفار در حقاوق
ايران ،اياالت متحده آمريكا و فقه اماميه) ،تهران :انتشاارات دانشاگاه اماام صاادقعلياه
السالم
 .10محمد ر شهر  ،محمد( ،)1387منتخب ميزان الحكمه ،ترجماه حميدرضاا
شيخي ،قم :دارالحديث
 .11مستفيد ،حميد رضا؛ غفارى ،على اكبر( ،)1372ترجمه عيون أخباار الرضاا(ع)،
تهران :نشر صدوق
 .12منتظرى نجف آبادى ،حسينعلى( 1409ه ق ) ،مبانى فقهاى حكومات اساالمى،
ترجمه :صلواتى ،محمود و شكورى ،ابوالفضل ،قم :مؤسسه كيهان
ب .كتب عربي

آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

274

 .13حراني ،ابن شعبه( 1404ق ) ،تحف العقول عن آل الرسول(ص) ،قم :انتشارات
جامعه مدرسين
 .14حر عاملى ،محمد بن حسن( 1409ه.ق) ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آل البيات
عليهم السالم
 .15موسوى خمينى ،سيد روح اللّه(بي تا) ،تحرير الوسيلة ،قم :مؤسساه مطبوعاات
دار العلم
 .16راوندى ،سيد فضل اهلل(بي تا) ،النوادر للراوند  ،دار الكتاب :قم
 .17شيخ صدوق( 1378ه.ق) ،عيون أخبار الرضا(ع) ،تهران :نشر جهان
 .18كلينى ،محمد بن يعقوب( 1407ه ق) ،الكافي ،تهران :دار الكتب اإلسالمية
 .19مجلسى ،محماد بااقر(1407ه.ق) ،بحاار األناوار الجامعاة لادرر أخباار األئماة
األطهار ،تهران :نشر اسالميه
ج .مقاالت و پايان نامه ها
 .20كديور محسن(« ،)1386حقوق غير مسالمانان در اساالم معاصار» ،مجلاه آياين،
شماره 6
 .21ساالرزايي ،امير حمزه(« ،)1390مطالعه تطبيقي حقوق غيرمسلمانان اهال ذماه
در قانون اساسي اياران و پاكساتان» فصالنامه مطالعاات شابه قااره دانشاگاه سيساتان و
بلوچستان ،شماره 8
 .22شذ خفاجي(« ،)1389حقوق اقليت ها در حكومت اساالمي» ،ترجماه مهاد
حسينيان ،فصلنامه حكومت اسالمي ،شماره 13
 .23خراز  ،سيد محسن(« ،)1388كاوشي در حكم فقهاي تجساس» ،فصالنامه فقاه
اهل بيت ،شماره 26
 .24انصاار  ،باااقر( ،)1383حااريم خصوصاي و حمايات از آن در حقااوق اسااالم،
تطبيقي و ايران ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  ،شماره 66
 .25اسد  ،ليالسادات(« ،)1388حريم خصوصي كودک و حق والدين بار تربيات»،
مجله فقه و حقوق خانواده (ندا صادق) ،شماره 50
 .26رحمدل ،منصور(« ،)1384حق انساان بار حاريم خصوصاي» ،مجلاه دانشاكده
حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،شماره 70

مباني و استثنائات حریم خصوصي در اسالم و حقوق ایران از دیدگاه  /...محمدحسين ميرعماد

د .قوانين
 .27قانون اساسي جمهور اسالمي ايران
 .28قانون آيين دادرسي دادگاهها عمومي و انقالب در امور كيفر
 .29قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
 .30سند چشم انداز بيست ساله جمهور اسالمي ايران
 .31سياستها كلي نظام در دوره چشمانداز؛ ابالغي توسط مقام معظم رهبر
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