محدوده آزادی هنرمند
در نسبت با
حریم خصوصی اشخاص و اصناف
دکتر محمّد هادی مفتّح

1

چکيده
حریم خصوصی از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که از سوی متفکران سياسی و
اجتماعی دارای گرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد .این حریم ،از یکسو به
عنوان مرزی برای دخالت شهروندان در امور یکدیگر ،و از سوی دیگر به عنوان مرزی برای دخالت
کارگزاران حکومتی در امور رعایای تحت حاکميّت ،مورد مناقشه و بررسی قرار میگيرد .و هنرمند،
چه از حيث ش هروند بودن و چه از حيث نظارتی که از سوی هيئت حاکمه بر او اعمال میشود
ناچار به رعایت این حریم و الزامات آن میباشد .در این مقاله با استفاده از روش توصيفی -تحليلی
به این مسأله پرداخته ،و با بهرهگيری از آیات قرآن کریم و روایات معصومينعليهمالسّالم ،نگاه مکتب
اسالم و فقه اماميّه نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از اخالق اجتماعی
اسالمی ارائه گردیده است .در این مقاله اثبات شده است که حریم خصوصی امری الزم الرّعایه از
سوی هنرمندان بوده ،و تنها آنگاه که با مصلحتی اهمّ تزاحم پيدا کند قابل هتک خواهد بود؛ و البتّه
هنگامی که اهمّ بودن مصلحت مزاحِم مردّد باشد ،اصاله الحظر جاری بوده و مانع هتک حریم
خصوصی مزاحَم خواهد گشت.
کليد واژهها :هنر ،هنر اسالمی ،حریم خصوصی ،فقه هنر ،فقه سياسی

1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث -دانشگاه قم -تلفن – 09121530666 :فاکس02532933397 :

Email: mhmofateh@yahoo.com
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مقدّمه
حدود دخالت مجاز شهروندان در امور یکدیگر ،از امور مهمّی است که همواره محور بحث در ميان متفکّران
جامعه بوده است .اصل محدودیّت دخالت در امور شخصی دیگران و لزوم کنترل آن ،در ميان غالب
اندیشمندان امری پذیرفته شده بوده ،و تنها گستره دخالت مجاز مورد مناقشه و نقد قرار میگيرد؛ لکن پارهای
از اندیشوران ،با تأکيد بر آزادی بيان ،برای هنر و محصوالت هنری هيچ مرزی قائل نبوده ،هنرمند را در
هرگونه دخالتی که الزم بداند گشاده دست میدانند.
پاسخ به این سؤال و تبيين این امر که آیا مرزی برای دخالت در امور شهروندان وجود داشته و حقوق
شهروندی میتواند محدودیّتی برای هنرمندان جامعه اسالمی ایجاد نماید ،یا فعاليّتها و آثار هنری تحت هيچ
محدودیّتی ورای آنچه که خود هنرمند تشخيص دهد در نمیآید؟ و آیا حریمی شخصی برای شهروندان
تحت حاکميّت حاکم اسالمی قابل تصویر هست ،یا نه؟ از مسائل مهمّی است که با ارائۀ الگوی هنر دینی
ارتباط وثيقی داشته ،تا پاسخ فقهی درخور و مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات معصومين

عليهمالسّالم

برای آن

نيابيم ،درافکندن چنين الگویی با نقصی جدّی مواجه خواهد بود.
پيش از ورود در صلب بحث و تحقيق امر ،باید به مفهوم شناسی نسبت به «حریم خصوصی» به عنوان یکی از
مبادی تصوّریّه ،و تبيين مقصود از «هنرمند» به عنوان یکی از مبادی تصدیقيّه پرداخته ،و مورد پذیرش قرار
دهيم تا در خالل مباحث دچار سردرگمی نگردیم.
تعریف حریم خصوصی
حریم خصوصی یا حریم شخصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطالعات مربوط به خود را مجزا کند،
و در نتيجه بتواند خود و یا اطالعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند .مرزها و محتوای آنچه
خصوصی قلمداد میشود در ميان فرهنگها و اشخاص متفاوت است ،اما روح اصلی آنها مشترک است .حریم
خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن ،یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است.
انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی ،حریم خصوصی پزشکی ،حریم خصوصی در اینترنت و حریم
خصوصی اطالعات در نظر گرفته میشوند .درجهٔ خصوصی بودن اطالعات بستگی دارد به اینکه عموم
چگونه این اطالعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد ،که به نوبهٔ خود به شرایط زمان و مکان
وابستهاست .مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنيت نيز تأثير میگذارد ،از سوءاستفاده گرفته تا امنيت
اطالعات .حریم خصوصی همچنين میتواند به معنای حق بر بدن باشد.
حق مصونيت از تعرضِ حکومت ،شرکتها ،یا افراد به حریم خصوصی ،در بسياری از کشورها به عنوان
قوانين حفظ حریم خصوصی وجود دارد ،و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمدهاست.
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البته تقریباً همه کشورها قوانينی دارند که به روشی حریم خصوصی را محدود میکند ،به عنوان مثال قانون
مربوط به ماليات که معموالً به اطالعات مربوط به سود و یا درآمد شخصی نياز دارد .گاه ممکن است حریم
خصوصی فردی در تضاد با قوانين آزادی بيان باشد .گاه برخی قانونها موجب افشای عمومیِ اطالعاتی
میشوند که در کشورها و فرهنگهای دیگر ،خصوصی تلقی میشوند .گاه افراد اطالعات خصوصی خود را
داوطلبانه افشا میکنند مثالً برای به دست آوردن منافع ،برای تبليغات ،هنگام شرکت در مسابقهها و
قرعهکشیها ،و غيره( .برگرفته :ویکیپدیا/حریم شخصی)
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است .اگرچه طيف وسيعی
از اصول قانون اساسی ،بهویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگیاند ،و در
عين حال هيچ اصلی بهصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است ،با این حال شاید بتوان اصل بيست
و پنجم قانون اساسی را مرتبطترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست:
بازرسی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
نحوه نگارش اصل هيچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظير نامههای الکترونيک ایجاد
نمیکند .استثنای پایانی این اصل با تعبير «مگر به حکم قانون» خود دایره وسيعی از اقدامات قانونی ـ قضایی
را الزم میآورد .این استثنا به این معناست که موارد چنين تجسسی باید دقيقا در قانون روشن شود و در هر
مورد خاصی باید با حکم پيشين مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد.

مقصود از هنرمند
ارائه تعریفی از هنرمند بغایت دشوار است ،چرا که هنر در تعریف با دشواری مواجه است .به نظر میرسد،
کوشش برای پيدا کردن جامعی مشترک برای انواع بسيار گوناگون هنرمند ،همان اندازه بینتيجه است که
کوشش برای پيدا کردن جامع مشترک برای فعاليّتهای متنوع عقل و نبوغهای متنوع.
اجماالً هنرمند کسی است که با زبان هنر با دیگران گفتگو میکند ،و هنر بيان احساس و عاطفهی آدمی و
برداشت او از زندگی و جهان هستی است .و «عالَم هنر» شامل کسانی است که در تشکيالتی نه چندان مدوّن
حضور دارند ،و به صورتهای گوناگون در ارتباط با یکدیگر به سر میبرند .این مجموعه افراد که شامل
هنرمندان (نقّاشان ،نویسندگان ،آهنگسازان ،کارگردانان و…) ،مدیران موزهها ،مدیران هنری ،مخاطبان حرفهای
آثارهنری (هر چند که خودشان هم هنرمند نباشند) ،گزارشگران هنر در رسانهها ،منتقدان هنری ،تاریخنگاران
هنر ،نظریهپردازان و فيلسوفان هنر و ...هستند ،که در صورتی که در مورد هنری بودن یک اثر به توافق برسند،
میتوان آن را یک اثر هنری دانست؛ و اگر اثری از سوی عالَم هنر به عنوان یک اثر هنری شناخته نشود ،دیگر
نمیتوان آن را یک اثرهنری به شمارآورد.
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در حقيقت ،عالَم هنر را میتوان مرزی دانست که اگر یک اثر ساخته دست بشر ،از آن عبور کند به یک اثر
هنری تبدیل میشود و اگر نتواند از آن بگذرد ،اثر هنری به حساب نخواهد آمد.
پس از ترسيم مبادی تصوّریّه و تصدیقيّه بحث ،میگوئيم که پاسخ به دو سؤال مشخّص ،که در قالب دو فصل
ارائه میگردد ،راهگشای ما در این مسير خواهد بود:
 .1آیا در فقه اماميّه اساساً حریمی خصوصی برای شهروندان جامعه اسالمی قابل تصویر است؟
 .2آیا رعایت حریم خصوصی شهروندان ،عالوه بر دیگر رعایا ،برای هنرمندان جامعه نيز الزم است؟
فصل اوّل :حریم خصوصی
حقيقت امر آن است که «حَریم خصوصی شهروندان» در منظر صاحب شریعت حقـّه ،به عنوان یک اصل
اساسی و بنيادین در روابط و مناسبات اجتماعی ،از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ آیات متعدّد و روایات
فراوانی در این زمينه قابل ارائه و استناد میباشند که از زوایای مختلف و حيثيّتهای گوناگون ،بر لزوم حفظ
حریم خصوصی افراد ،و عدم جواز تصرّف در آن بدون جلب رضایت صاحب آن ،داللت مینمایند .از این
دسته ادلّه کتابی و سنّتی ،اصل اعتبار حریم خصوصی را استفاده میکنيم ،و در اینکه رعایت آن همچنان که
برای سایر شهروندان الزم است ،برای جامعه هنری نيز معتبر بوده و هنرمندان نيز ملزم به رعایت آن میباشند
در فصل دوّم بحث خواهيم کرد.
حرمت ورود بدون اجازه به منازل افراد جامعه
 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْتَذَکَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قيلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکى
لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ (النور)28 -27:
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،به خانههایى که خانههاى شما نيست داخل مشوید تا اجازه بگيرید و بر اهل
آن سالم گویيد .این براى شما بهتر است ،باشد که پند گيرید *.و اگر کسى را در آن نيافتيد ،پس داخلِ آن
مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد« :برگردید» برگردید ،که آن براى شما سزاوارتر
است ،و خدا به آنچه انجام مىدهيد داناست.
نکات متعدّدی در این آیه بيان شده است ،که دقت درخور میطلبد:
نکتۀ اوّل -در آیه ،به سه حالت مختلف اشاره شده است:
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حالت عدم حضور مالک در خانه،
حالت حضور مالک و صدور اجازه ورود به خانه،
حالت حضور مالک و عدم صدور اجازه ورود به خانه.
و در هر سه حالت نيز رعایت حریم خصوصی صاحب خانه مورد تأکيد الهی قرار گرفته است .ظاهراً در کالم
فقهاء شيعه ،حرمت «دخول به خانه دیگران بدون اذن صاحب البيت» مسلّم دانسته شده ،و بحث را به جواز یا
عدم جواز تصرّفاتی همچون اکل و شرب در آن خانه بردهاند (نجفی(صاحب جواهر)1404 ،ق-412/36 ،.
.)414
عالّمه طباطبائی در تفسير این آیه در خصوص حاالت سه گانه مذکور میفرماید :استيناس براى داخل شدن
خانه به وسيله نام خدا بردن ،و یا ،یا اللَّه گفتن ،یا تنحنح کردن و امثال آن ،تا صاحب خانه بفهمد که شخصى
مىخواهد وارد شود ،و خود را براى ورود او آماده کند ،چه بسا مىشود که صاحب خانه در حالى قرار دارد
که نمىخواهد کسى او را به آن حال ببيند ،و یا از وضعى که دارد با خبر شود .از اینجا معلوم مىشود که
مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم ،و حفظ احترام ایمان است ،پس وقتى شخص داخل شونده هنگام
دخولش به خانه غير ،استيناس کند ،و صاحب خانه را به استيناس خود آگاه سازد ،و بعد داخل شده و سالم
کند ،در حقيقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده ،و نسبت به خود ایمنىاش داده« .فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ  »...یعنى اگر دانستيد که احدى در خانه نيست -البته کسى که
اختياردار اجازه دخول است -پس داخل نشوید تا از ناحيه مالک اذن ،به شما اجازه داده شود .و منظور این
نيست که سر به داخل خانه مردم کند ،اگر کسى را ندید داخل نشود ،چون سياق آیات شاهد بر این است که
همه این جلوگيریها براى این است که کسى به عورات و اسرار داخلى مردم نظر نيندازد .این آیه شریفه حکم
داخل شدن در خانه غير را در صورتى که کسى که اجازه دهد در آن نباشد بيان کرده ،و آیه قبلى حکم آن
فرضى را بيان مىکرد که اجازه دهندهاى در خانه باشد ،و اما حکم این صورت که کسى در خانه باشد ولى
اجازه ندهد ،بلکه از دخول منع کند آیه «وَ إِنْ قِيلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکى لَکُمْ» (طباطبائی1417 ،ق،.
ج ،15صص)110-109
نکتۀ دوّم -آیه مبارکه نسبت به «صاحب خانه» اطالق دارد ،و مسلمان بودن یا نبودن او در آیه قيد نشده است.
حاصل آنکه به حکم این آیه ،استيذان نسبت به شهروندان غير مسلمان نيز واجب بوده ،حریم خصوصی آنان
نيز الزم الرّعایه میباشد .ناگفته پيداست که این اطالق ،قابل تقييد به وسيلۀ ادلّّۀ قابل قبول میباشد.
نکتۀ سوّم -آیه نسبت به «مخاطب آیه» اطالق دارد ،و شهروند عادی بودن یا نبودن در آن قيد نشده است.
حاصل آن که به حکم این آیه ،رعایت حریم خصوصی برای تمامی افراد ،از شهروندان عادی تا حاکم و
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کارگزاران حکومتی واجب میباشد .صد البتّه این اطالق نيز ،قابل تقييد با ادلّۀ معتبر میباشد.
نکتۀ چهارم -شاید بتوان از «دارای چهار دیوار» بودن خانه در آیه الغاء خصوصيّت نموده ،و حکم آیه را دائر
مدار آن ندانست ،بلکه حکم آیه را جاری در هرگونه مکانی شمرد که دخول بدون استيذان در آن مستلزم
هتک عورات و اسرار مردمان باشد .مطابق این تعميم ،چنانچه سه نفر در بستانی نشسته و گفتگو میکنند ،بر
فرد چهارم واجب است تا برای ورود به جمع خصوصی این افراد از آنان استيذان نماید.
البته ایرادی بر این الغاء خصوصيّت وارد میباشد ،که تعميم مذکور با این فقره از آیه که میفرماید« :فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ» سازگار نيست؛ زیرا بحث آیه ناظر به آنجا میشود که قابليّت
وجدان یا عدم وجدان فردی را داشته باشد ،و در مکان فاقد چهار دیوار ،چنين قابليّتی موجود نيست.
اگر اشکال شود که این استفاده از آیه ،با آنچه در ادامه کالم الهی آمده ناسازگار است ،آنجا که میفرماید:
«لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْکُونَۀٍ فيها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ» (النور،)29:
که در این سخن خداوندی ،نه تنها برای ورود به خانههای غير مسکونی استيذان الزم دانسته نشده ،بلکه
تصریح به عدم لزوم آن به ميان آمده است.
پاسخ میدهيم که مطابق این آیه ،دخول بدون استيذان ،تنها برای بيوتی مجاز شمرده شده است که مسکونی
نبوده ،و طبعاً در ورود بدون استئناس در آن ،احتمال هتک حریم خصوصی کسی نرود .و آیه  29این سوره
مبارکه نيز بر اصل اعتبار حریم خصوصی تأکيد بيشتر مینماید.
وجوب اجتناب از سوءظنّ ،حرمت تجسّس ،حرمت غيبت
أ .یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ
أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ (الحجرات)12:
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از بسيارى از گمانها بپرهيزید که پارهاى از گمانها گناه است ،و جاسوسى
مکنيد ،و بعضى از شما غيبت بعضى نکند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهاش را
بخورد؟ از آن کراهت دارید[ .پس] از خدا بترسيد ،که خدا توبهپذیر مهربان است.
در این آیه نيز نکات متعدّدی بيان شده است ،که هریک را تبيين میکنيم:
نکتۀ اوّل -وجوب اجتناب از ظنّ :انسان مسلمان اجازه ندارد نسبت به دیگر شهروندان سوء ظنّ بورزد .محقق
اردبيلی در خصوص این نکته میفرماید :اینکه در این آیه صحبت از «بسياری از ظنها» شده است برای
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رعایت احتياط عمل به ظنون است ،تا در هر مورد تأمّل شود که از قبيل کدام دسته از ظنون میباشد؛ چرا که
پارهای از ظنون واجب اإلتّباع هستند مانند حسن ظنّ نسبت به خداوند ،و پارهای حرامند مانند سوء ظنّ
نسبت به مؤمنان ،و پارهای مباحند مانند ظنّ در امور معيشت و زندگانی (اردبيلی،بیتا)417،
الزم به ذکر است اینکه قرآن کریم از این مسأله به صورت «وجوب اجتناب از ظنّ» تعبير کرده است ،در
حالیکه به تعبير عالّمه طباطبائی «ظنّ ،نوعى ادراک نفسانى است...و اختياری نيست ،پس نهى کردن از خود
ظنّ صحيح نيست» (طباطبائی1417 ،ق )323/18 ،.مشعر به اهمّيّت حفظ حریم دیگران میباشد ،که حتّی در
ذهن نيز نباید حریم سایر شهروندان هتک شده و بر آنان گمان بد برده شود.
نکتۀ دوّم -حرمت تجسّس :یکی از مظاهر تجاوز به حریم خصوصی شهروندان جامعه ،تجسّس از احوال
محرمانه و پنهان ایشان است ،که در این آیۀ کریمه مورد نهی أکيد الهی قرار گرفته است .مفسّران با دقـّت در
معنای لفظ «تجسّس» آن را کسب هرگونه خبری نمیدانند ،بلکه میگویند« :کلمه«تجسس» -با جيم -به معناى
پى گيرى و تفحص از امور مردم است ،امورى که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پىگيرى کنى تا
خبردار شوى» (.طباطبائی1417 ،ق )323/18 ،.در واقع کسب اخباری که صاحبان خبر ،نسبت به اطالع یافتن
کسب کنندۀ خبر رضایت خاطر نداشته باشند را «جاسوسی» نامند.
نکتۀ سوّم -حرمت غيبت :حرمت غيبت از امور غير قابل تردید در فقه اماميّه است ،و در کالم فقهاء از محرّماتی
است که اثبات نياز نداشته و مفروغ عنه شمرده شده است .رسول خدا غيبت را عبارت از آن میداند که «برادر
خود را به چيزى که دوست ندارد یاد کنى» (حسن طبرسی1370 ،ش )470 ،.که یکی از مظاهر هتک حریم
خصوصی برادر ایمانی و شهروند جامعه اسالمی است.
نکتۀ چهارم -آیه کریمه در خصوص هرسه تکليفی که ارائه میدهد ،نسبت به فرد ثالثی که در مقام امر به
رعایت حریم خصوصی اوست اطالق دارد ،و مسلمان بودن یا نبودن افراد ،در وجوب اجتناب از سوء ظنّ به
آنان ،حرمت تجسّس از احواالتشان ،و حرمت غيبت نسبت به ایشان مدخليّتی ندارد .حاصل آنکه به حکم
آیه ،حفظ حریم خصوصی هر شهروند جامعه اسالمی ،اگرچه مسلمان نباشد ،وجوب شرعی دارد.
ناگفته نماند که مرحوم عالّمه طباطبائی ،با تکيه بر تعبير به کار رفته در ذیل آیه میفرماید :بعيد نيست که
جمله «أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً  »...تعليل باشد براى هر دو جمله ،یعنى هم جمله «وَ ال
تَجَسَّسُوا» و هم جمله «وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» .این را هم باید دانست که در این کالم اشعار و یا داللتى
هست بر اینکه حرمت ]تجسّس و[ غيبت تنها در باره مسلمان است ،به قرینه اینکه در تعليل آن عبارت
«لَحْمَ أَخِيهِ» را آورده ،و ما مىدانيم که اخوت تنها در بين مؤمنين است( .طباطبائی1417 ،ق ،.ج ،18ص)325
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ب .إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَۀُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَۀِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال
تَعْلَمُونَ (النور)19:
کسانى که دوست دارند که زشتکارى در ميان آنان که ایمان آوردهاند ،شيوع پيدا کند ،براى آنان در دنيا و
آخرت عذابى پر درد خواهد بود ،و خدا [ست که] مىداند و شما نمىدانيد.
در صحيحه إبن أبی عمير ،امام صادقعليهالسّالم به تفسير این آیه پرداخته ،میفرماید:
مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفاحِشَۀُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم( .کلينی1365 ،ش ،.ج ،2ص)357
کسی که دربارۀ فرد مؤمنی آنچه را به چشم خود دیده و به گوش خود شنيده ،بگوید ،مصداق کسانی است
که خداوند در مورد آنان گفته است ...
بدین ترتيب ،بنا بر تفسير امام

عليهالسّالم

از آیه ،رعایت حریم خصوصی افراد ،اگرچه از خطاکاران و مجرمين

باشند ،الزم است .البتّه مسئله شهادت در دادگاه برای اثبات جرم ،از آنجا که زمينهساز احقاق حقّ شخصی فرد
مجنیّعليه یا حق عمومی افراد جامعه میباشد ،حکم دیگری دارد ،که با لحاظ سایر ادلّه که مخصّص یا مقيّد
عموم و اطالق این آیه (وفق تفسير امام) قرار میگيرند به دست میآید.
نکتهای که در خصوص این تفسير امام قابل ذکر است آنکه رعایت حریم خصوصی در این مورد به مؤمنان
اختصاص داده شده است .حال چنانچه بتوان الغاء خصوصيّت «مؤمن» را نمود ،حکم تعميم پيدا کرده و
تمامی شهروندان جامعه اسالمی را شامل میشود ،و اگر نتوان قائل به این الغاء خصوصيّت شد ،حکم مزبور
اختصاص به شهروندان مسلمان خواهد یافت.
حرمت قذف (اتهام ناروای جنسی)
 الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَۀً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَۀً أَبَداً وَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ (النور)4:
و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مىدهند ،سپس چهار گواه نمىآورند ،هشتاد تازیانه به آنان بزنيد،
و هيچگاه شهادتى از آنها نپذیرید ،و اینانند که خود فاسقند.
اتّهام زدن به افراد و ریختن آبروی آنان ،از مظاهر بارز هتک حریم خصوصی آنان است .تعبير به کار رفته در
این آیه ،و نيز در سایر آیات قرآن کریم که به موضوع ریختن آبروی افراد جامعه پرداخته ،نشاندهنده اهمّيّت
فوقالعادهای است که در منظر خدای سبحان برای حفظ آبروی شهروندان وجود دارد .فقيهان شيعه در فقه
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اماميّه در ابوابی که بر محور «قذف» گشودهاند ،حدّ و کيفر آن را مورد بحث قرار دادهاند ،که متّکی به این آیه،
مفاد آن ،و روایات مرتبط با آن میباشد (نک :حلّی1407 ،ق)75 -64/5 ،.؛ روایاتی که محدّثان ابوابی را تحت
عنوان «باب حدّ القاذف»« ،باب الرجل یقذف جماعه» ،و  ...به نقل و شرح اختصاص دادهاند (نک :کلينی،
1365ش .)214 -205/7،.مفسّران در تفسير این آیه گفتهاند هدف از این حکم اسالمى اوال حفظ آبرو و
حيثيت انسانها است ،و ثانيا جلوگيرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخالقى است که از این رهگذر دامان
جامعه را مى گيرد ،چرا که اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروایى به هر کس بدهند و از
مجازات مصون بمانند ،حيثيت و نواميس مردم همواره در معرض خطر قرار مىگيرد( .مکارم1374 ،ش،.
)376/14
در این آیه ،عالوه بر کيفری که برای هتک کنندۀ عرض و آبروی زنان پاکدامن تشریع شده است ،که همانا
هشتاد ضربۀ تازیانه میباشد ،حکم به فسق چنين فردی هم شده ،و او فاقد صالحيّت شهادت دانسته شده
است .در ذیل آیه امکان توبه برای چنين اشخاصی در نظر گرفته شده است ،بخالف آیۀ دیگری با همين
مضمون که دارای تعبير تندتری بوده و میفرماید« :إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی
الدُّنْيا وَ الْآخِرَۀِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ»(1النور .)23:در این آیه کریمه ،هم وعيد عذابی دردناک در ميان آمده ،و هم
با ضمير غایب از لعن و دوری از رحمت الهی در دنيا و آخرت سخن گفته شده ،که وعيد لعنت ابدی الهی
است ،و هم ذکری از امکان توبه نشده است.
تفاوتی که در موضوع مسئله وجود دارد ،تنها غافل بودن یا نبودن زن پاکدامنی است که عرض و آبروی او
مورد هتک قرار گرفته است .و آنگاه که مشاهده میشود که این تفاوت در موضوع ،موجب چنين تفاوت
چشمگيری در حکم شده ،اهمّيّت حفظ حریم خصوصی افراد آشکارتر میگردد .چرا که زنی که غافل از
اتّهامی است که به او زده شده است امکان دفاع از حریم خود را ندارد ،بخالف زنی که آگاه از این تهمت
است ،که میتواند اقامۀ دعوا کرده و اعادۀ حيثيّت نماید .و خدای سبحان به دفاع از زن پاکدامن غافل ناتوان
از اعادۀ حيثيّت پرداخته ،خود عهدهدار دادخواهی گشته است.
حرمت تفتيش
أ .قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلّیاهللعليهوآله :
یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُخْلِصِ الْإِیمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ
عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِی بَيْتِهِ (کلينی1365 ،ش ،.ج ،2ص)354
ای کسانی که به زبان اسالم آوردهاید امّا ایمان را در قلب خود نفوذ ندادهاید ،مسلمانان را مذمّت نکنيد و
امور پنهانی آنان را مورد کنکاش قرار ندهيد ،چرا که هرکس در امور پنهان مسلمانان کنکاش و تجسّس
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نماید ،خداوند امور پنهان او را جستجو خواهد کرد ،و کسی که خداوند پنهانیهای او را جستجو نماید او
را مفتضح خواهد ساخت اگرچه در خانهاش باشد.
عليهالسّالم

این سخن رسول گرامی اسالم ،که در صحيحه اسحاق بن عمار از زبان امام صادق

نقل شده است ،از

روایات مشهوری است که شيعه و سنّی با اندکی تفاوت در تعبير آن را حکایت کردهاند .و داللت این کالم
پيامبر اسالم ،خصوصاً با توجّه به وعيد دلهرهآوری که روایت متضمّن آن است ،بر اعتبار حریم خصوصی
شهروندان و حرمت فقهی کنکاش در امور پنهانی آنان ،آشکار بوده و نياز به توضيح بيشتری ندارد (نک:
خرازی ،مجله فقه اهلبيت.)98 /12-11 ،
اگر اشکال کنند که این کالم تنها اعتبار حریم خصوصی را برای مسلمين اثبات میکند ،نه برای جميع
شهروندان جامعه اسالمی.
پاسخ میدهيم چنانچه الغاء خصوصيّت را نپذیرید و زیر بار تعميم حکم مدلول این روایت به تمامی
شهروندان تحت حاکميّت حکومت اسالمی نروید ،بازهم نتيجۀ مطلوب حاصل است ،و داللت روایت بر
اعتبار حریم خصوصی ،حدّاقلّ نسبت به مسلمانان از شهروندان مسلّم است ،و تنها مسئلۀ گستره اعتبار حریم
خصوصی مطرح است ،که در صحيحۀ ابن ابی عمير در تفسير آیه کریمه سابق الذکر نيز اینچنين بود.
ب .قَالَ أميرُالمُؤمِنينعليهالسّالم :
تَتَبُّعُ العَوراتِ مِن أعظَمِ السُّوءاتِ (آمدی1366 ،ش ،.ص)451
جستجوی امور پنهانی از بزرگترین زشتکاریها است.
داللت این سخن اميرالمؤمنين بر اعتبار حریم خصوصی نياز به توضيح بيشتر ندارد .نکتۀ مهمّی که در این
روایت شایستۀ توجّه است آنکه در شمول و گسترۀ کالم حضرت نسبت به جميع شهروندان جامعه ،اعمّ از
مسلمان و غير مسلمان ،شبههای وارد نيست.
ج .أَبِیجَعْفَرٍ وَ أَبِیعَبْدِاللَّهِعليهماالسّالم قَاال:
أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْکُفْرِ أَنْ یُوَاخِیَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّینِ فَيُحْصِیَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا یَوْماً مَا
(کلينی1365 ،ش ،.ج ،2ص)354
نزدیکترین حالت بنده به کفر آن است که با فردی همچون برادر دینی نزدیک (و همراز) شود ،سپس
لغزشها و خطاهای او را یادداشت نماید تا روزی او را با آنها مورد سرزنش و عقوبت قرار دهد.
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د .عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ :عَوْرَۀُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ؟ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ تَعْنِی سُفْلَيْهِ؟ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هِیَ إِذَاعَۀُ سِرِّهِ (کلينی1365 ،ش ،.ج ،2صص)358-359
از امامعليهالسّالم پرسيدم :عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ امام فرمود :بله
پرسيدم :منظور شما اندام پائين تنه مؤمن است؟ امام فرمود :منظورم آن نيست ،بلکه مرادم افشاء راز فرد
مؤمن است.
آیات و روایاتی که ذکر کردیم ،بر اعتبار حریم خصوصی به صورت عامّ داللت داشتند .همچنين روایاتی در
دست است که حریم خصوصی و رعایت آن را در موارد خاص مورد توجّه قرار داده است ،که دو نمونه از
این روایات را نقل میکنيم:
حرمت خواندن نامه بدون اجازه
 قال رسول اهللصلواتاهللعليه :مَن نَظَرَ فِی کِتَابِ أخِيهِ بِغَيرِ إِذنِهِ فَکَأنَّمَا یَنظُرُ فِی النّارِ (احسائی1405 ،ق ،.ج ،1ص)181
کسی که در نامه برادرش بدون اجازه او نگاه کند ،مانند آن است که در آتش نظر افکنده باشد.
حرمت نگاه کردن به داخل خانه بدون اجازه
 َابِی جَعْفَرٍعليهالسّالم قَالَ:مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ (صدوق1413 ،ق ،.ج ،4ص)104
هرکس در منزل مؤمنی نگاه کند (کور کردن) چشمان او در آن حال برای آن مؤمن جائز است ،و هرکس
بدون اجازه مؤمنی به منزل او داخل شود (ریختن) خون او در آن حال برای آن مؤمن جائز میباشد.
این دو روایت بر اعتبار حریم خصوصی مؤمنان در موارد خاصّی داللت دارد ،و البتّه چنانچه قابل تعميم ندانيم
تنها بر حفظ این حریم نسبت به مؤمنين از شهروندان داللت مینماید.
جمعبندی
حریم خصوصی افراد جامعه ،از منظر آیات و روایات پذیرفته شده ،و رعایت آن برای سایر افراد واجب و
الزم است .مطابق مدلول ادلّۀ موجود در منابع دین اسالم ،هتک حریم خصوصی هيچیک از شهروندان جامعه
اسالمی برای دیگر شهروندان جایز نمیباشد.
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فصل دوّم :اصاله الحظر یا اصاله اإلباحه؟
بعد از اثبات وجوب مراعات حریم خصوصی افراد در جامعه ،طبيعی است که این حکم شامل هنرمندان نيز
میگردد ،زیرا وجوب رعایت حریم خصوصی نسبت به افرادی که مخاطب این حکم هستند اطالق دارد ،و بر
هنرمند به عنوان فردی از افراد اجتماع مسلمين رعایت حریم خصوصی افراد و اصناف جامعه واجب میباشد.
لکن چنانچه هنرمند به این تشخيص برسد که بر اساس مصلحتی اجتماعی ،همچون طرد هنجارهای غير
اخالقی رواج یافته در جامعه ،یا اصالح رفتارهای هنجارشکن و تقليل هنجارشکنیها در اجتماع ،ناچار است
حریمی خصوصی را هتک نماید؛ یا از آن باالتر ،چنانچه حاکم اسالمی به این تشخيص برسد و هنرمند را به
این امر دعوت نماید ،وظيفه هنرمند چيست؟ در حقيقت در این فرض ،که شخص هنرمند در قامت یک
مصلح اجتماعی درآمده ،و یا با دعوت حاکم و در قامت یک کارگزار حکومتی جلوهگر شده است ،حکم
چيست؟ آیا اصل در تعرّض به حریم خصوصی افراد برای هنرمند در این فرض نيز حظر و منع است ،و تنها
در جائی که ضرورت قطعی ایجاب کند اجازۀ هتک حریم شخصی شهروندان ،اعمّ از افراد و اصناف را دارد؟
یا اصل در این فرض اباحه است ،و باید برای عدم جواز هتک این حریم شرائط ویژهای را در نظر گرفت؟
واضح است که در این فرض ،هنرمند ملحق به حاکم و عمّال حکومت بوده ،و حکم آنان شامل او نيز خواهد
بود.
بررسی ادلّۀ عامّه
پارهای از صاحبنظرانی که در خصوص حکومت اسالمی اندیشهورزی کردهاند معتقدند ادلّهای از آیات و
روایات که سابقاً ذکر شد ،اساساً متوجّه مسئوالن حکومتی نبوده ،و حریمی خصوصی و غير قابل تعرّض برای
شهروندان را نسبت به کارگزاران حکومت دینی اثبات نمیکند ،بلکه این ادلّه تنها به اشخاص عادی جامعه
توجّه دارد.
رأی آیهاهلل مکارم
آیهاهلل مکارم در تفسير آیۀ سابق الذکر از سوره حجرات2میگوید:
قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده ،و از آنجا که هيچگونه قيد و شرطى
براى آن قائل نشده نشان مىدهد که جستجوگرى در کار دیگران و تالش براى افشاى اسرار
آنها گناه است ،ولى البته قرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مىدهد که این حکم
مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است ،و در زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثيرى
در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حکم صادق است.
اما روشن است آنجا که ارتباطى با سرنوشت دیگران و کيان جامعه پيدا مىکند مساله شکل
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دیگرى به خود مىگيرد ،لذا شخص پيغمبر مامورانى براى جمع آورى اطالعات قرار داده بود
که از آنها بعنوان «عيون» تعبير مىشود ،تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخل
و خارج داشت براى او گردآورى کنند.
و نيز به همين دليل حکومت اسالمى مىتواند ماموران اطالعاتى داشته باشد ،یا سازمان
گستردهاى براى گرد آورى اطالعات تاسيس کند ،و آنجا که بيم توطئه بر ضد جامعه ،و یا به
خطر انداختن امنيت و حکومت اسالمى مىرود به تجسس برخيزند ،و حتى در داخل زندگى
خصوصى افراد جستجوگرى کنند.
ولى این امر هرگز نباید بهانهاى براى شکستن حرمت این قانون اصيل اسالمى شود ،و افرادى
به بهانه مساله «توطئه» و «اخالل به امنيت» به خود اجازه دهند که به زندگى خصوصى مردم
یورش برند ،نامههاى آنها را باز کنند ،تلفنها را کنترل نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها
هجوم آورند( .مکارم1374 ،ش ،.ج ،22صص)188 -187
در سخنان ایشان نکاتی قابل مناقشه به چشم میخورد:
 .1گفتهاند« :قرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مىدهد که این حکم مربوط به زندگى شخصى و
خصوصى افراد است ،و در زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثيرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حکم
صادق است».
اوالً -اگر مراد آن است که بر اساس قرائن داخلی و خارجی ،مخاطب آیه افراد هستند نه حکومتها ،و این
حکم مختصّ حيث فردی آحاد جامعه بوده ،و همان افراد به حسب حيث اجتماعی و حکومتی خود مخاطب
این آیه نيستند ،سؤال میکنيم این قرائن داخلی و خارجی چيست؟
در داخل آیه که قرینهای بر این امر یافت نمیشود ،بلکه سوء ظنّ ،تجسّس ،و غيبت به زندگی اجتماعی
مربوطتر میباشد تا زندگی فردی محض؛ و اگر قرینه بر امری تلقّی گردد ،قرینه بر حيث اجتماعی افراد
خواهد بود .و در خارج آیه نيز تنها قرینهای که میتواند راهنمای مطلب باشد سياق آیات قبل و بعد است ،که
آن هم نظارت بر زندگی اجتماعی را بيش از زندگی فردی و شخصی مدّ نظر نشان میدهد.
سوره حجرات با آیۀ مبارکۀ «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَينْ یَدَىِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» (الحجرات )1:آغاز میشود،
که به تفسير خود آیهاهلل مکارم بيانگر وظائف اجتماعی افراد است(مکارم1374 ،ش ،.ج ،22صص)137 -136
و در آیات بعدی نيز همين روال حفظ میگردد ،و سوره مبارکه به آیات «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَکمُ فَاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بجَِهَالَۀٍ فَتُصْبِحُواْ عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين» (الحجرات )6:و «وَ إِن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
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اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَئهُمَا عَلىَ الْأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتىِ تَبْغِى حَتىَ تَفِىءَ إِلىَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُواْ» (الحجرات )9:میرسد ،که تردیدی در نظارت آن بر وظائف اجتماعی افراد
نمیتوان داشت .این حال آیات قبل از آیه تجسّس (الحجرات )12:است .و در آیات بعدی نيز همين سياق
مشهود است که میفرماید« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ
أَنفُسِهِمْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئکَ هُمُ الصَّدِقُونَ» (الحجرات)15:
بنابراین چيزی از «قرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مىدهد که این حکم مربوط به زندگى شخصى
و خصوصى افراد است» (مکارم1374 ،ش ،.ج ،22ص )187به دست نيامد.
اگر اشکال کنند که لسان آیه تجسّس ،با آیاتی همچون «السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» (المائدۀ )38 :و «الزَّانِيَۀُ
وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَۀٍ» (النور )2:که مخاطب آنها حکومتها هستند نه آحاد افراد جامعه
متفاوت است.
پاسخ میدهيم که در این آیات نيز مخاطب آیه آحاد افراد جامعه هستند ،لکن چون موضوع خطاب (اجراء حدود)
امری است که انجام آن توسّط افراد جامعه موجب هرج و مرج میگردد ،الجرم اجراء را باید حکومت عهده
دار گردد.
عالوه بر اینکه همان نيروهای حکومتی که مأمور به تجسّس و تفتيش از امور مردمان (نقض حریم خصوصی)
هستند نيز مخاطب این آیه میباشند ،و حکم شخصی آنان در این آیه بيان شده و از تجسّس منع شدهاند ،و
مستثنی شمردن آنان نياز به دليلی اقوی دارد تا مخصّص یا مقيّد این آیه قرار گيرد.
و اگر مراد آن باشد که بر اساس قرائن داخلی و خارجی ،مخاطب آیه (اعمّ از رعایا و حاکم یا عمّال حکومت)
تنها از تجسّس ،غيبت و سوء ظنّ (نقض حریم خصوصی) در حوزه امور فردی منع شده است ،و در امور
اجتماعی چنين حریمی معتبر نبوده ،تجسّس و غيبت و ...دارای حرمت نمیباشد ،و در حقيقت تخصيص در
آیه نسبت به مورد تجسّس و  ...است نه مخاطب آیه؛ سؤال میکنيم این قرائن چيستند؟ و مرز ميان امور
فردی و امور اجتماعی چيست؟ مگر نه این است که شما در پی تجویز نقض حریم خصوصی برای عمّال
حکومت در تجسّس جهت کشف توطئهها و  ...هستيد ،و آیا این کشف بجز از طریق تجسّس در احواالت
خصوصی و امور فردی آحاد جامعه متصوّر است؟
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ثانياً -از کجای این قرائن داخلی یا خارجی به دست میآید که «در زندگى اجتماعى تا آنجا که تاثيرى در
سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حکم صادق است ».اگر قرائنی که گفتيد وجود داشته باشد ،سرایت
حکم به زندگی اجتماعی از چه رو است؟ و اگر وجود نداشته باشد ،بلکه قرائنی برای نظارت آیه بر زندگی
اجتماعی در کار باشد (آنچنان که ما گفتيم) تخصيص دادن آن به اینکه «تاثيرى در سرنوشت جامعه نداشته
باشد» چه وجهی دارد؟
 .2گفتهاند« :شخص پيغمبر مامورانى براى جمع آورى اطالعات قرار داده بود که از آنها بعنوان «عيون» تعبير
مىشود ،تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخل و خارج داشت براى او گردآورى کنند».
در پاسخ میگوئيم چنين نيست ،و هيچگاه پيامبر مأموری برای تجسّس در احواالت معمول شهروندان قرار
ندادند .بله ،رسول اهلل عيون داشتند ،ولی تنها در دو حوزه .1 :دشمنان خارجی .2 ،کارگزاران حکومتی.
مثالهائی برای هریک از دو حوزه مذکور ذکر مینمائيم:
أ .حوزه دشمنان خارجی:
 هنگامیکه رسول خداصلىاهللعليهوآله از سفر بدر اولى باز گشت در ماه رجب عبد اهلل بن جحش را با هشت تنصلىاهللعليهوآله

از مهاجرین به مأموریت جدیدى به طرف مکه فرستاد  ...رسول خدا

عبد اهلل بن جحش را به

سرکردگى اینان منصوب فرموده و نامه سربسته به او داد و فرمود :چون دو روز راه رفتى نامه را باز کن و
هر چه در آن نوشته بود انجام ده .عبداهلل بر طبق دستور آن حضرت دو روز به طرف مکه رفت آنگاه نامه
را باز کرده دید رسول خداصلىاهللعليهوآله در آن نامه مرقوم داشته:
چون نامه مرا خواندى به راه خود ادامه بده و هم چنان تا «نخله» ميان مکه و طائف برو و در آنجا
مترصد قریش باش و اخبار ایشان را براى ما بفرست (ابنهشام ،بیتا ،ج ،1صص)602-601
 چون پيامبر زمان بازگشت کاروان قریش از شام را دانست ،یاران خود را براى حمله به آن فرا خواند .دهشب پيش از خروج خود از مدینه ،طلحۀ بن عبيد اهلل و سعيد بن زید را براى کسب خبر و اطالع روانه
فرمود( .واقدی1409 ،ق ،.ج ،1ص)19
 -چون قریش فرود آمدند و بارهاى خود را گشودند و آرام گرفتند ،پيامبر

صلىاهللعليهوآله

حباب بن منذر بن

جموح را مخفيانه براى کسب خبر و ارزیابى دشمن ميان ایشان فرستاد (.واقدی1409 ،ق ،.ج ،1ص)207
 -حذیفه گفت :ما در جنگ خندق نزد رسول خدا

صلىاهللعليهوآله

بودیم و چون شب شد آن حضرت قدرى از

شب را نماز خواند  ...مرا صدا زد ... ،برخاسته به نزد آن حضرت رفتم ،فرمود :اى حذیفه در ميان لشگر
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دشمن برو و ببين چه میکنند ،و مبادا کارى دیگر انجام دهى تا اینکه به نزد ما مراجعت کنى! (ابنهشام،
بیتا ،ج ،2ص)232
 صالح بن خوّات از ابن کعب برایم نقل کرد که خوّات بن جبير گفته است :در حالى که خندق را درصلىاهللعليهوآله

محاصره خود داشتيم ،پيامبر

مرا احضار کردند و فرمودند :به اردوگاه بنى قریظه برو و ببين

تصميم شبيخون نداشته باشند ،و یا از جایى نفوذ نکرده باشند ،و خبرش را براى من بياور( .واقدی،
1409ق ،.ج ،2ص)460
 -زمانی که خبر حرکت قبيله هوازن و همدستانشان به رسول خدا

صلىاهللعليهوآله

رسيد آن حضرت عبداهلل بن

ابىحدرد را مأمور کرد تا بطور ناشناس خود را به ميان لشگر هوازن برساند و از اوضاع و احوال ایشان
اطالعاتى کسب کرده رسول خداصلىاهللعليهوآله را مطلع سازد( .ابنهشام ،بیتا ،ج ،2صص)340-339
ب .حوزه کارگزاران حکومتی:
 هرگاه پيامبر لشکری را [به صحنۀ نبرد] میفرستاد ،اميری را بر آنان برمیگزید و همراه آن لشکر [و آنامير] افراد موثقی را برای تجسّس و اطالع رسانی به خود اعزام مینمود( .حميری ،بیتا ،ص)148

در سيره و کالم اميرالمؤمنينعليهالسالم نيز در این دو حوزه شواهد قابل ذکری وجود دارد ،لکن هيچ موردی در
عمل و سخن رسول اهلل یا اميرالمؤمنين دالّ بر تجسّس و تفتيش در حوزۀ حریم خصوصی آحاد جامعه یافت
نمیشود.
 .3اینکه گفتهاند« :ولى این امر هرگز نباید بهانهاى براى شکستن حرمت این قانون اصيل اسالمى شود ،و افرادى
به بهانه مساله «توطئه» و «اخالل به امنيت» به خود اجازه دهند که به زندگى خصوصى مردم یورش برند،
نامههاى آنها را باز کنند ،تلفنها را کنترل نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها هجوم آورند».
در مقام اشکال برآمده ،میگوئيم چه ضمانتی برای این سخن ،که توصيهای اخالقی بيش نيست وجود دارد؟ و
اگر هتک حریم خصوصی افراد جامعه را تجویز کردید ،چه مانعی برای جلوگيری از این فساد متصوّر است؟
رأی آیهاهلل منتظری
آیه اهلل منتظری نيز در خصوص آیات و روایاتی که بر تحریم هتک حریم خصوصی داللت دارند میگوید:
اگر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و دقت نماید ،در
می یابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار ،عيوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی
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است که با مصالح عمومی جامعه هيچ گونه ارتباطی ندارد .اما مسائل و اموری که به مصالح
عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمين وابستگی دارند ،به ناچار باید مورد بازرسی و مراقبت
قرار بگيرد؛ زیرا دولت اسالمی که مسؤوليت نگهداری نظام جامعه مسلمين را دارد ،برای
انجام رسالت و مسؤوليت خود در این زمينه الزم است اخبار و آگاهیهای کافی را درباره
اوضاع دولتها و ملتهای بيگانه و قرارومدارها و برنامههائی که بر ضد اسالم و مسلمين دارند
به دست آورد .چنانکه باید در گردآوری اخبار و گزارشهای مربوط به تحرکات آنان و
تالشهای ایادی و جاسوسانشان و نيز توطئه های همه کفار ،اهل نفاق ،ستمگران و طغيانگران
کوشا و جدی باشد .باز بر دولت اسالمی است که دولتمردان بزرگ ،کارمندان و مأموران
دولتی و اوضاع و احوال تودههای مردم و نيازمندیهای همگانی جامعه را تحت نظر و
مراقبت دقيق قرار بدهد( .منتظری1408 ،ق ،.ج ،2صص)547-546
نکاتی در سخنان ایشان قابل مناقشه است:
 .1اینکه گفتهاند« :اگر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و دقت نماید ،در
مییابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار ،عيوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی است که با مصالح
عمومی جامعه هيچ گونه ارتباطی ندارد».
همان اشکال سابق ،بر کالم ایشان نيز وارد است ،که گفتيم خطابات این آیات و روایات نسبت به آحاد مؤمنان
در جميع شئون زندگانی فردی و اجتماعی دارای عموم و اطالق بوده ،و تمامی این امور را شامل میگردد.
لذا برای این سخن که « قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار ،عيوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی
است که با مصالح عمومی جامعه هيچ گونه ارتباطی ندارد» وجهی یافت نمیشود ،و هيچ فردی اجازه ندارد
هيچ حریمی از آحاد افراد جامعه اسالمی را هتک نماید.
بله ،چنانچه حفظ حریم خصوصی فردی ،در موردی خاصّ ،با مصلحت اهمّی تزاحم پيدا کند ،به نحوی که
هيچ راهی برای رعایت آن با حفظ حریم خصوصی در کار نباشد ،طبعاً رعایت مصلحت اهمّ بر حفظ حریم
خصوصی مقدّم میگردد ،چه آن مصلحت اهمّ از امور فردی باشد و چه از امور اجتماعی؛ لکن این تقدیم از
جهت تخصيص عمومات یا تقييد اطالقات ادلّهای است که در ابتدا شامل این مورد نيز بوده است.
 .2اینکه گفتهاند ...« :زیرا دولت اسالمی که مسؤوليت نگهداری نظام جامعه مسلمين را دارد ،برای انجام رسالت
و مسؤوليت خود در این زمينه الزم است اخبار و آگاهیهای کافی را درباره اوضاع دولتها و  ...به دست آورد
 ...دولتمردان بزرگ ،کارمندان و مأموران دولتی و اوضاع و احوال تودههای مردم  ...را تحت نظر و مراقبت
دقيق قرار بدهد».
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این مطلب در اثبات جواز هتک حریم خصوصی متضمّن استداللی منطقی مشتمل بر دو مقدّمه میباشد:
مقدّمۀ اوّل :انجام رسالت و مسئوليّت نگهداری نظام جامعه ،نياز به تحصيل اخبار و آگاهیهای الزم دربارۀ
اوضاع دولتها ،کارگزاران ،و احوال تودههای مردم دارد.
مقدّمۀ دوّم :برای تحصيل این آگاهیها و اخبار ،تنها راه آناستکه حکومت ،این اوضاع و احوال را تحت نظر
و مراقبت دقيق قرار دهد.
امّا مقدّمۀ اوّل ،قابل تردید نيست ،و الزمۀ استقرار هر نظامی آگاهی سران آن حکومت نسبت به این اطّالعات
میباشد.
امّا مقدّمۀ دوّم ،قابل مناقشه جدّی است ،و در جای خود اثبات شده است که میتوان این اخبار را بهدست آورد
بدون اینکه حریم خصوصی افراد جامعه هتک گردد( .نک :مفتّح1390 ،ش ،.صص)380-303
دليل خاصّ
پس از مناقشه در قول به اختصاص ادلّه عامّه به افراد عادی و عدم توجّه آنها به حکومتها ،و تقویت قول به
حرمت هتک حریم خصوصی شهروندان از جانب جميع رعایا و عمّال دولت ،دليلی ارائه مینمائيم که متوجّه
خصوص حاکمان بوده و آنان را از شکستن حریم خصوصی شهروندان نهی مینماید.
 قَالَ اَميرُالمُؤمِنينَعليهالسّالم فِی کِتَابِهِ إِلی مالِکِ بنِ األشتَر حِينَ والّهُ مِصرَ:وَ لْيَکُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِکَ مِنْکَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَکَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَایِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ
سَتَرَهَا،
فَلَا تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْکَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَکَ وَ اللَّهُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ فَاسْتُرِ الْعَوْرَۀَ
مَا اسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْکَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِک (نهجالبالغۀ(صبحیالصالح)؛ بیتا ،ص)429
از رعيّت ،آنان را که عيب جوترند از خود دور کن ،زیرا مردم عيوبى دارند که رهبر امّت در پنهان داشتن
آن از همه سزاوارتر است،
پس هر چه از زشتىهاى مردم بر تو پوشيده است در پی کشف آن مباش ،که تو موظّفى ،حتى عيبهاى
آشکار ایشان را پوشيده دارى ،و خدا بر آنچه از تو پنهان است حکم مىفرماید ،پس تا مىتوانى زشتىهاى
مردم را پرده پوشى کن ،تا خداوند هم زشتىهاى تو را که دوست دارى از چشم رعيّتت پنهان بماند پرده
پوشى کند.
دو نکته مهمّی که باید از آن غفلت ننمود و در نتيجهگيری از این کالم اميرالمؤمنين تأثير تامّ دارد اینستکه:
 .1این سخنان خطاب به عموم مردم نيست ،تا شبهه توجّه یا عدم توجّه آن به حاکمان پيش بياید.
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 .2این سخنان خطاب به کسی بيان شده که حاکم منطقهای مملوّ از توطئه بوده ،و مصلحتی که در کالم آیهاهلل
منتظری و آیهاهلل مکارم مطرح است در آن منطقه بيشترین نمود را پيدا مینموده است .در چنان منطقهای
که مطابق کالم این بزرگان ،مصلحت حفظ نظام مانع از توجّه خطابات حرمت هتک حریم خصوصی به
حاکمان میگردد است که اميرالمؤمنينعليهالسّالم میفرماید« :هر چه از زشتىهاى مردم بر تو پوشيده است در
پی کشف آن مباش»
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جمعبندی
مطاب ق آنچه از ادلّه استفاده شد ،حفظ حریم خصوصی الزم الرّعایه است مگر در آنجا که با مصلحتی اهمّ
تزاحم پيدا کند ،و در مواردی که اهمّ بودن یا نبودن مصلحتی فردی یا اجتماعی نسبت به حفظ حریم
خصوصی مورد تردید باشد ،و حکومت مردّد گردد که آیا باید حفظ حریم خصوصی را اولویّت داد یا
مصلحت محتمل االهميّه را؟ آنچه از نامه اميرالمؤمنين به مالک برمیآید آناستکه مصلحت محتمل االهميّه
مقدّم بر حریم خصوصی نمیباشد ،عليهذا اصل در دخالت حاکم و عمّال حکومت اسالمی در امور شخصی
شهروندان و هتک حریم خصوصی آنان ،اصاله الحظر و المنع است نه اصاله االباحه .همين حکم در خصوص
هنرمندان ،آنجا که در قامت عمّال حکومت اسالمی ظاهر گردند نيز جریان خواهد داشت.
نتيجهگيری
با دقّت در ادلّۀ قرآنی و حدیثی ،و با مراجعه به تفاسير و شروح معتبر ،نتایج زیر در خصوص موضوع مورد
بحث حاصل گشت:
 .1گسترۀ اعمال حاکميّت حاکم اسالمی بی حدّ و مرز نيست.
 .2حریم خصوصی شهروندان ،از اموری است که رعایت آن بر تمامی افراد الزم میباشد.
 .3عدم تعرّض به حریم خصوصی رعایا از مرزهائی است که در گسترۀ دخالت حاکمان دینمدار الزمالرّعایه
بوده و نباید به صرف احتمال شکلگيری توطئههای منافقان داخلی یا دشمنان خارجی ،عمّال حکومت ،و از
آن جمله هنرمندی که به دستور حاکم اسالمی اقدام به خلق اثری هنری نموده است ،اجازه هتک آن را بيابند.
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