
 

 

 محدوده آزادی هنرمند

 نسبت با در

  حریم خصوصی اشخاص و اصناف 

 1دکتر محمّد هادی مفتّح

 

 چکيده

ز سوی متفکران سياسی و حریم خصوصی از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که ا

 کسو بهگرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد. این حریم، از ی اجتماعی دارای

الت برای دخ و از سوی دیگر به عنوان مرزی شهروندان در امور یکدیگر، عنوان مرزی برای دخالت

نرمند، . و هدگيرمورد مناقشه و بررسی قرار می در امور رعایای تحت حاکميّت، کارگزاران حکومتی

شود یهروند بودن و چه از حيث نظارتی که از سوی هيئت حاکمه بر او اعمال مچه از حيث ش

تحليلی  -یش توصيف. در این مقاله با استفاده از روباشدناچار به رعایت این حریم و الزامات آن می

تب ، نگاه مکمالسّالليهمعگيری از آیات قرآن کریم و روایات معصومينو با بهره ،به این مسأله پرداخته

 جتماعیااخالق نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از  و فقه اماميّه اسالم

یه از الرّعا اثبات شده است که حریم خصوصی امری الزم در این مقاله .یده استاسالمی ارائه گرد

ه و البتّ ؛بودواهد تزاحم پيدا کند قابل هتک خ آنگاه که با مصلحتی اهمّ بوده، و تنها هنرمندانسوی 

م تک حریی که اهمّ بودن مصلحت مزاحِم مردّد باشد، اصاله الحظر جاری بوده و مانع ههنگام

 خصوصی مزاحَم خواهد گشت.

 سياسی هنر، فقه فقهخصوصی، حریم  هنر اسالمی، ،هنر: هاکليد واژه
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 مقدّمه

فکّران يان متهمواره محور بحث در م، از امور مهمّی است که در امور یکدیگر شهروندان لت مجازحدود دخا

ب ميان غالو لزوم کنترل آن، در  ده است. اصل محدودیّت دخالت در امور شخصی دیگرانجامعه بو

ای رهد؛ لکن پاگيریامری پذیرفته شده بوده، و تنها گستره دخالت مجاز مورد مناقشه و نقد قرار م اندیشمندان

 رهنرمند را د هيچ مرزی قائل نبوده، ، برای هنر و محصوالت هنریاندیشوران، با تأکيد بر آزادی بياناز 

 دانند. بداند گشاده دست می هرگونه دخالتی که الزم

وق و حق وجود داشته آیا مرزی برای دخالت در امور شهروندانپاسخ به این سؤال و تبيين این امر که 

يچ ری تحت هثار هنآها و جاد نماید، یا فعاليّتیا دیّتی برای هنرمندان جامعه اسالمیتواند محدوشهروندی می

ندان آید؟ و آیا حریمی شخصی برای شهروتشخيص دهد در نمی هنرمند خود محدودیّتی ورای آنچه که

ینی دهنر ی مهمّی است که با ارائۀ الگویا نه؟ از مسائل  ،تحت حاکميّت حاکم اسالمی قابل تصویر هست

ن آبرای  السّالميهملعی درخور و مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات معصومينفقه ارتباط وثيقی داشته، تا پاسخ

 با نقصی جدّی مواجه خواهد بود.یی الگو چنين نيابيم، درافکندن

از  وان یکیبه عن« حریم خصوصی»پيش از ورود در صلب بحث و تحقيق امر، باید به مفهوم شناسی نسبت به 

ر ذیرش قرامورد پ وبه عنوان یکی از مبادی تصدیقيّه پرداخته، « هنرمند» ، و تبيين مقصود ازمبادی تصوّریّه

 دهيم تا در خالل مباحث دچار سردرگمی نگردیم.

 تعریف حریم خصوصی

 ،کند مجزا را خود به مربوط اطالعات یا و خود بتواند گروه یا فرد یک شخصی یعنی حریم خصوصی یا حریم

 آنچه محتوای و زهامر. کند آشکار دیگران برابر در خویش انتخاب با را اطالعاتش یا و خود بتواند نتيجه در و

 حریم .است رکمشت آنها اصلی روح اما است، متفاوت اشخاص و هافرهنگ ميان در شودمی دادمقل خصوصی

 . است عمومی عرصه از ماندن دور یا گمنامی به تمایل یعنی بودن، ناشناس به مربوط گاه خصوصی

 حریم و اینترنت در خصوصی حریم پزشکی، خصوصی حریم اقتصادی، خصوصی حریم مختلف انواع

 عموم هاینک به دارد بستگی اطالعات بودن خصوصی ٔ  درجه. شوندمی گرفته نظر در اطالعات خصوصی

 مکان و نزما شرایط به ودخ ٔ  نوبه به که ،کرد خواهند برخورد آن با و دریافت را اطالعات این چگونه

 امنيت تا گرفته دهسوءاستفا از ،گذاردمی تأثير نيز امنيت مفهوم بر خصوصی حریم مفهوم. استوابسته

 .باشد بدن بر حق معنای به تواندمی همچنين خصوصی حریم. اطالعات

 عنوان هب کشورها از بسياری در خصوصی، حریم به افراد یا ها،شرکت حکومت، تعرضِ از مصونيت حق

 . استآمده آنها اساسی قانون در موارد برخی در و دارد، وجود خصوصی حریم حفظ قوانين
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 قانون مثال عنوان به کند،می محدود را خصوصی حریم روشی به که دارند قوانينی کشورها همه تقریباً البته

 حریم است مکنم گاه. دارد نياز شخصی درآمد یا و سود به مربوط اطالعات به معموالً که ماليات به مربوط

 اطالعاتی عمومیِ افشای موجب هاقانون برخی گاه. باشد بيان آزادی قوانين با تضاد در فردی خصوصی

 را خود خصوصی عاتاطال افراد گاه. شوندمی تلقی خصوصی دیگر، هایفرهنگ و کشورها در که شوندمی

 و هامسابقه رد شرکت هنگام تبليغات، برای منافع، آوردن دست به برای مثالً کنندمی افشا داوطلبانه

 پدیا/حریم شخصی()برگرفته: ویکی. غيره و ها،کشیقرعه

 يعیوس طيف اگرچه. است داشته خصوصی حریم به چشمی گوشه نيز ایران اساسی جمهوری اسالمی قانون

 در و اند،یوابستگ و ارتباط در خصوصی حریم مفهوم با ملت حقوق فصل در ویژههب اساسی، قانون اصول از

 بيست صلا بتوان شاید حال این با است، نپرداخته خصوصی حریم مساله به صراحتهب اصلی هيچ حال عين

 : دانست افراد خصوصی حریم با اصل ترینمرتبط را اساسی قانون پنجم و

 لکس،ت و تلگرافی مخابرات افشای تلفنی، مکالمات کردن فاش و ضبط ها،نامه نرساندن و بازرسی

 .قانون محک به مگر است ممنوع تجسس گونه هر و سمع استراق آنها، نرساندن و مخابره عدم سانسور،

 ایجاد ونيکالکتر هاینامه نظير جدید مصادیق به آن شمول دایره گسترش برای منعی هيچ اصل نگارش نحوه

 یقضای ـ قانونی ماتاقدا از وسيعی دایره خود «قانون حکم به مگر» این اصل با تعبير پایانی استثنای. کندنمی

 هر در و شود وشنر قانون در دقيقا باید تجسسی چنين موارد که معناست این به استثنا این. آوردمی الزم را

 .گردد انجام قانونی شرایط وفق قضایی مقام پيشين حکم با باید خاصی مورد

 

 مقصود از هنرمند

 رسد،یم نظر به. دشواری مواجه استارائه تعریفی از هنرمند بغایت دشوار است، چرا که هنر در تعریف با 

 که است جهنتيبی اندازه همان هنرمند، گوناگون بسيار انواع برای مشترک جامعی کردن پيدا برای کوشش

  متنوع. هاینبوغ و عقل متنوع هایفعاليّت برای مشترک جامع کردن پيدا برای کوشش

 و یآدم یطفهعا و احساس بيان کند، و هنراجماالً هنرمند کسی است که با زبان هنر با دیگران گفتگو می

 مدوّن ندانچ نه تشکيالتی در که است کسانی شامل «هنر عالَم» و .است هستی جهان و زندگی از او برداشت

 شامل که افراد وعهمجم این. برندمی سر به یکدیگر با ارتباط در گوناگون هایصورت به و دارند، حضور

 ایرفهح مخاطبان هنری، مدیران ها،موزه مدیران ،(…و کارگردانان آهنگسازان، نویسندگان، )نقّاشان، هنرمندان

 نگارانتاریخ هنری، منتقدان ها،رسانه در هنر گزارشگران ،(نباشند هنرمند هم خودشان که چند هر) آثارهنری

 برسند، توافق به ثرا یک بودن هنری مورد در که صورتی در که هستند، و... هنر فيلسوفان و پردازاننظریه هنر،

 دیگر نشود، شناخته ریهن اثر یک عنوان به هنر عالَم سوی از اثری اگر و دانست؛ هنری اثر یک را آن توانمی

 .شمارآورد به اثرهنری یک را آن تواننمی
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 اثر یک به کند ورعب آن از بشر، دست ساخته اثر یک اگر که دانست مرزی توانمی را هنر عالَم حقيقت، در

 . آمد نخواهد حساب به هنری اثر بگذرد، آن از نتواند اگر و شودمی تبدیل هنری

 

فصل  ود ر قالبسؤال مشخّص، که د پاسخ به دوگوئيم که پس از ترسيم مبادی تصوّریّه و تصدیقيّه بحث، می

 گردد، راهگشای ما در این مسير خواهد بود:ارائه می

 برای شهروندان جامعه اسالمی قابل تصویر است؟ خصوصی یحریماساساً  در فقه اماميّهآیا  .1

 ت؟نيز الزم اس هنرمندان جامعهآیا رعایت حریم خصوصی شهروندان، عالوه بر دیگر رعایا، برای  .2

 : حریم خصوصیفصل اوّل

صل در منظر صاحب شریعت حقـّه، به عنوان یک ا« خصوصی شهروندانحَریم »حقيقت امر آن است که 

روایات  وتعدّد ای برخوردار است؛ آیات ماساسی و بنيادین در روابط و مناسبات اجتماعی، از جایگاه ویژه

ظ م حف، بر لزووناگونهای گباشند که از زوایای مختلف و حيثيّتفراوانی در این زمينه قابل ارائه و استناد می

 ز ایننمایند. احریم خصوصی افراد، و عدم جواز تصرّف در آن بدون جلب رضایت صاحب آن، داللت می

 مچنان کههیت آن که رعاکنيم، و در ایندسته ادلّه کتابی و سنّتی، اصل اعتبار حریم خصوصی را استفاده می

ند باشن میآرعایت  نيز ملزم به و هنرمندان نيز معتبر بوده جامعه هنریبرای ، برای سایر شهروندان الزم است

 وّم بحث خواهيم کرد.در فصل د

 حرمت ورود بدون اجازه به منازل افراد جامعه

لَعَلَّکُمْ  أَهْلِها ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى -

 عُوا هُوَ أَزْکىتَذَکَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قيلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِ

 (  28 -27لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ )النور:

ل و بر اه گيریدبهاى شما نيست داخل مشوید تا اجازه که خانه هایىاید، به خانهاى کسانى که ایمان آورده

 پس داخلِ آن فتيد،آن سالم گویيد. این براى شما بهتر است، باشد که پند گيرید.* و اگر کسى را در آن نيا

زاوارتر ساى شما برگردید، که آن بر« برگردید»مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: 

 دهيد داناست.و خدا به آنچه انجام مى است،

 :طلبديان شده است، که دقت درخور مینکات متعدّدی در این آیه ب

 ر آیه، به سه حالت مختلف اشاره شده است: د -نکتۀ اوّل
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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. 

ظاهراً در کالم  .است رعایت حریم خصوصی صاحب خانه مورد تأکيد الهی قرار گرفتهو در هر سه حالت نيز 

مسلّم دانسته شده، و بحث را به جواز یا  «دخول به خانه دیگران بدون اذن صاحب البيت»فقهاء شيعه، حرمت 

-36/412ق.، 1404جواهر(،  اند )نجفی)صاحبهمچون اکل و شرب در آن خانه بردهعدم جواز تصرّفاتی 

414) . 

دن شى داخل استيناس برا فرماید:می تفسير این آیه در خصوص حاالت سه گانه مذکورعالّمه طباطبائی در 

ه شخصى ه بفهمد کخانب خانه به وسيله نام خدا بردن، و یا، یا اللَّه گفتن، یا تنحنح کردن و امثال آن، تا صاح

ار دارد لى قرشود که صاحب خانه در حاخواهد وارد شود، و خود را براى ورود او آماده کند، چه بسا مىمى

شود که ىلوم ماز اینجا مع خواهد کسى او را به آن حال ببيند، و یا از وضعى که دارد با خبر شود.که نمى

نگام ترام ایمان است، پس وقتى شخص داخل شونده همصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم، و حفظ اح

و سالم  ل شدهدخولش به خانه غير، استيناس کند، و صاحب خانه را به استيناس خود آگاه سازد، و بعد داخ

مْ فَإِنْ لَ»اش داده. کند، در حقيقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده، و نسبت به خود ایمنى

ه البته کسى ک -نه نيستدى در خايد که احیعنى اگر دانست ...« أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْتَجِدُوا فِيها 

ن منظور ای ید تا از ناحيه مالک اذن، به شما اجازه داده شود. وپس داخل نشو -اختياردار اجازه دخول است

ست که ااین  نشود، چون سياق آیات شاهد بر نيست که سر به داخل خانه مردم کند، اگر کسى را ندید داخل

یفه حکم یه شرآاین  همه این جلوگيریها براى این است که کسى به عورات و اسرار داخلى مردم نظر نيندازد.

کم آن بلى حقداخل شدن در خانه غير را در صورتى که کسى که اجازه دهد در آن نباشد بيان کرده، و آیه 

د ولى ه باشاى در خانه باشد، و اما حکم این صورت که کسى در خانازه دهندهکرد که اجفرضى را بيان مى

ق.، 1417طباطبائی، ) «لَکُمْ زْکىوَ أَوَ إِنْ قِيلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُ»اجازه ندهد، بلکه از دخول منع کند آیه 

 (110-109، صص15ج

. يد نشده استقارد، و مسلمان بودن یا نبودن او در آیه اطالق د« صاحب خانه»یه مبارکه نسبت به آ -نکتۀ دوّم

آنان  خصوصی که به حکم این آیه، استيذان نسبت به شهروندان غير مسلمان نيز واجب بوده، حریمحاصل آن

 شد.باول میابل قبقباشد. ناگفته پيداست که این اطالق، قابل تقييد به وسيلۀ ادلّّۀ نيز الزم الرّعایه می

اطالق دارد، و شهروند عادی بودن یا نبودن در آن قيد نشده است. « مخاطب آیه»آیه نسبت به  -نکتۀ سوّم

که به حکم این آیه، رعایت حریم خصوصی برای تمامی افراد، از شهروندان عادی تا حاکم و حاصل آن
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 باشد.می باشد. صد البتّه این اطالق نيز، قابل تقييد با ادلّۀ معتبرکارگزاران حکومتی واجب می

ئر م آیه را دابودن خانه در آیه الغاء خصوصيّت نموده، و حک« دارای چهار دیوار»ز اشاید بتوان  -نکتۀ چهارم

لزم ن مستآمدار آن ندانست، بلکه حکم آیه را جاری در هرگونه مکانی شمرد که دخول بدون استيذان در 

ر بکنند، یتگو مه سه نفر در بستانی نشسته و گفهتک عورات و اسرار مردمان باشد. مطابق این تعميم، چنانچ

 فرد چهارم واجب است تا برای ورود به جمع خصوصی این افراد از آنان استيذان نماید.

نْ لَمْ فَإِ»اید: فرمه میککه تعميم مذکور با این فقره از آیه  باشد،ایرادی بر این الغاء خصوصيّت وارد میالبته 

ابليّت شود که قآنجا می ناظر به آیه حثبسازگار نيست؛ زیرا  «ال تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْتَجِدُوا فِيها أَحَداً فَ

 يست.جود نوجدان یا عدم وجدان فردی را داشته باشد، و در مکان فاقد چهار دیوار، چنين قابليّتی مو

اید: مرفآنجا که می ناسازگار است، هآنچه در ادامه کالم الهی آمداین استفاده از آیه، با  اگر اشکال شود که

(، 29النور:)« بْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَتُهُ یَعْلَمُ ما وَ اللَّ کُمْلَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْکُونَۀٍ فيها مَتاعٌ »

، بلکه نشده انستهذان الزم دهای غير مسکونی استيکه در این سخن خداوندی، نه تنها برای ورود به خانه

 لزوم آن به ميان آمده است. تصریح به عدم

سکونی مست که مطابق این آیه، دخول بدون استيذان، تنها برای بيوتی مجاز شمرده شده ا دهيم کهپاسخ می

این سوره  29 آیه ل هتک حریم خصوصی کسی نرود. ونبوده، و طبعاً در ورود بدون استئناس در آن، احتما

 نماید.نيز بر اصل اعتبار حریم خصوصی تأکيد بيشتر می مبارکه

 وجوب اجتناب از سوءظنّ، حرمت تجسّس، حرمت غيبت

بَعْضاً أَ یُحِبُّ بَعْضُکُمْ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ  .أ

 (12أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ )الحجرات:

وسى ت، و جاساه اساى از گمانها گناید، از بسيارى از گمانها بپرهيزید که پارهاى کسانى که ایمان آورده

اش را از شما غيبت بعضى نکند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده مکنيد، و بعضى

 پذیر مهربان است.[ از خدا بترسيد، که خدا توبهبخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس

 کنيم:در این آیه نيز نکات متعدّدی بيان شده است، که هریک را تبيين می

محقق ظنّ بورزد.  سوء لمان اجازه ندارد نسبت به دیگر شهروندانوجوب اجتناب از ظنّ: انسان مس -نکتۀ اوّل

شده است برای « هابسياری از ظن»اینکه در این آیه صحبت از  فرماید:می در خصوص این نکتهاردبيلی 
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باشد؛ چرا که رعایت احتياط عمل به ظنون است، تا در هر مورد تأمّل شود که از قبيل کدام دسته از ظنون می

ای حرامند مانند سوء ظنّ ای از ظنون واجب اإلتّباع هستند مانند حسن ظنّ نسبت به خداوند، و پارهپاره

 (417،تابیای مباحند مانند ظنّ در امور معيشت و زندگانی )اردبيلی،نسبت به مؤمنان، و پاره

در  ده است،بير کرتع« وجوب اجتناب از ظنّ»که قرآن کریم از این مسأله به صورت این الزم به ذکر است

از خود  هى کردننظنّ، نوعى ادراک نفسانى است...و اختياری نيست، پس » طباطبائی که به تعبير عالّمهحالی

ه حتّی در کباشد، مشعر به اهمّيّت حفظ حریم دیگران می (18/323ق.، 1417طباطبائی، )« ظنّ صحيح نيست

 نان گمان بد برده شود.ذهن نيز نباید حریم سایر شهروندان هتک شده و بر آ

جاوز به حریم خصوصی شهروندان جامعه، تجسّس از احوال یکی از مظاهر تحرمت تجسّس:  -نکتۀ دوّم

ت در ن با دقـّفسّراممحرمانه و پنهان ایشان است، که در این آیۀ کریمه مورد نهی أکيد الهی قرار گرفته است. 

به معناى  -با جيم -«تجسس»کلمه»گویند: دانند، بلکه میآن را کسب هرگونه خبری نمی« تجسّس»معنای لفظ 

ا گيرى کنى تپى گيرى و تفحص از امور مردم است، امورى که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها راپى

طالع یافتن ا( در واقع کسب اخباری که صاحبان خبر، نسبت به 18/323ق.، 1417طباطبائی،  «.)خبردار شوى

  نامند. « جاسوسی»بر رضایت خاطر نداشته باشند را کسب کنندۀ خ

ماتی اء از محرّغير قابل تردید در فقه اماميّه است، و در کالم فقه حرمت غيبت از امورحرمت غيبت:  -نکتۀ سوّم

ر براد»که  داندیرسول خدا غيبت را عبارت از آن ماست که اثبات نياز نداشته و مفروغ عنه شمرده شده است. 

حریم  ( که یکی از مظاهر هتک470ش.، 1370)حسن طبرسی،  «به چيزى که دوست ندارد یاد کنى خود را

  خصوصی برادر ایمانی و شهروند جامعه اسالمی است.

مر به ادهد، نسبت به فرد ثالثی که در مقام یه کریمه در خصوص هرسه تکليفی که ارائه میآ -نکتۀ چهارم

به  وء ظنّسدارد، و مسلمان بودن یا نبودن افراد، در وجوب اجتناب از رعایت حریم خصوصی اوست اطالق 

کم حه به کآنان، حرمت تجسّس از احواالتشان، و حرمت غيبت نسبت به ایشان مدخليّتی ندارد. حاصل آن

 آیه، حفظ حریم خصوصی هر شهروند جامعه اسالمی، اگرچه مسلمان نباشد، وجوب شرعی دارد.

يست که بعيد ن :رمایدفوم عالّمه طباطبائی، با تکيه بر تعبير به کار رفته در ذیل آیه میناگفته نماند که مرح

 وَ ال»عنى هم جمله یو جمله، راى هر دتعليل باشد ب «...أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً »جمله 

ر و یا داللتى الم اشعاکه در این این را هم باید دانست ک .«بَعْضاًوَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ »و هم جمله  «تَجَسَّسُوا

آن عبارت  غيبت تنها در باره مسلمان است، به قرینه اینکه در تعليل ]تجسّس و[هست بر اینکه حرمت 

 (325، ص18ق.، ج1417 دانيم که اخوت تنها در بين مؤمنين است. )طباطبائی،را آورده، و ما مى «لَحْمَ أَخِيهِ»



 8..  .............................................................................................................. اصنافو اشخاص خصوصی حریم با نسبت در هنرمند آزادی محدوده

 

لَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَۀُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَۀِ وَ ال .ب

 (19النور:تَعْلَمُونَ )

نيا و نان در داى آد، براند، شيوع پيدا کنکسانى که دوست دارند که زشتکارى در ميان آنان که ایمان آورده

 دانيد.داند و شما نمى[ مىآخرت عذابى پر درد خواهد بود، و خدا ]ست که

 فرماید:به تفسير این آیه پرداخته، می السّالمعليهدر صحيحه إبن أبی عمير، امام صادق

ونَ أَنْ تَشِيعَ  وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّالَ اللَّهُ عَزَّقَذِینَ الَّ نَمَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِ

 (357، ص2ش.، ج1365)کلينی،  الْفاحِشَۀُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم.

ی است کسان کسی که دربارۀ فرد مؤمنی آنچه را به چشم خود دیده و به گوش خود شنيده، بگوید، مصداق

 خداوند در مورد آنان گفته است ...که 

مجرمين  وکاران از آیه، رعایت حریم خصوصی افراد، اگرچه از خطا السّالمعليهبدین ترتيب، بنا بر تفسير امام

رد فقّ شخصی ححقاق اساز باشند، الزم است. البتّه مسئله شهادت در دادگاه برای اثبات جرم، از آنجا که زمينه

د یا مقيّ ه مخصّصکباشد، حکم دیگری دارد، که با لحاظ سایر ادلّه می افراد جامعه میعليه یا حق عمومجنیّ

 آید.گيرند به دست میعموم و اطالق این آیه )وفق تفسير امام( قرار می

ن ه مؤمنابکه رعایت حریم خصوصی در این مورد ای که در خصوص این تفسير امام قابل ذکر است آننکته

 کرده و را نمود، حکم تعميم پيدا« مؤمن»ست. حال چنانچه بتوان الغاء خصوصيّت اختصاص داده شده ا

مزبور  د، حکمششود، و اگر نتوان قائل به این الغاء خصوصيّت تمامی شهروندان جامعه اسالمی را شامل می

 اختصاص به شهروندان مسلمان خواهد یافت.

 )اتهام ناروای جنسی( حرمت قذف

داً وَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَۀً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَۀً أَبَالَّذینَ یَرْمُونَ  -

 (4النور:أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ )

د، نان بزنيآ ه بهآورند، هشتاد تازیاندهند، سپس چهار گواه نمىو کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى

 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 

دهنده اهمّيّت اناین آیه، و نيز در سایر آیات قرآن کریم که به موضوع ریختن آبروی افراد جامعه پرداخته، نش

فقيهان شيعه در فقه  ای است که در منظر خدای سبحان برای حفظ آبروی شهروندان وجود دارد.العادهفوق
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اند، که متّکی به این آیه، مورد بحث قرار داده را حدّ و کيفر آن ،اندگشوده «قذف» که بر محورابی وبا در اماميّه

ابی را تحت وبا؛ روایاتی که محدّثان (75 -5/64ق.، 1407نک: حلّی، ) باشدمفاد آن، و روایات مرتبط با آن می

کلينی، نک: اند )، و ... به نقل و شرح اختصاص داده«باب الرجل یقذف جماعه»، «باب حدّ القاذف»عنوان 

هدف از این حکم اسالمى اوال حفظ آبرو و اند مفسّران در تفسير این آیه گفته .(214 -7/205،ش.1365

انسانها است، و ثانيا جلوگيرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخالقى است که از این رهگذر دامان  حيثيت

گيرد، چرا که اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروایى به هر کس بدهند و از جامعه را مى

ش.، 1374مکارم، رد. )گيمجازات مصون بمانند، حيثيت و نواميس مردم همواره در معرض خطر قرار مى

14/376) 

همانا  ت، کهدر این آیه، عالوه بر کيفری که برای هتک کنندۀ عرض و آبروی زنان پاکدامن تشریع شده اس

ده ش انستهباشد، حکم به فسق چنين فردی هم شده، و او فاقد صالحيّت شهادت دهشتاد ضربۀ تازیانه می

 ا همينباشخاصی در نظر گرفته شده است، بخالف آیۀ دیگری . در ذیل آیه امکان توبه برای چنين است

عِنُوا فِی الْمُؤْمِناتِ لُ غافاِلتِاتِ الْإِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَن»فرماید: مضمون که دارای تعبير تندتری بوده و می

ميان آمده، و هم  هم وعيد عذابی دردناک در در این آیه کریمه،(. 23النور:)1«الدُّنْيا وَ الْآخِرَۀِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ

لهی بدی اابا ضمير غایب از لعن و دوری از رحمت الهی در دنيا و آخرت سخن گفته شده، که وعيد لعنت 

 است، و هم ذکری از امکان توبه نشده است. 

روی او و آب تفاوتی که در موضوع مسئله وجود دارد، تنها غافل بودن یا نبودن زن پاکدامنی است که عرض

 تفاوت شود که این تفاوت در موضوع، موجب چنينمورد هتک قرار گرفته است. و آنگاه که مشاهده می

فل از گردد. چرا که زنی که غاچشمگيری در حکم شده، اهمّيّت حفظ حریم خصوصی افراد آشکارتر می

ین تهمت اه از الف زنی که آگااتّهامی است که به او زده شده است امکان دفاع از حریم خود را ندارد، بخ

توان غافل نا اکدامنپتواند اقامۀ دعوا کرده و اعادۀ حيثيّت نماید. و خدای سبحان به دفاع از زن است، که می

 دار دادخواهی گشته است.از اعادۀ حيثيّت پرداخته، خود عهده

 حرمت تفتيش

 :  وآلهعليهاهللصلّیقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .أ

فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ   وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْوا الْمُسْلِمِينَتَذُمُّ هِ لَامَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُخْلِصِ الْإِیمَانَ إِلَى قَلْبِیَا مَعْشَرَ 

 (354، ص2ش.، ج1365ی بَيْتِهِ )کلينی، وَ لَوْ فِ ضَحْهُهُ یَفْوْرَتَعَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَ

اید، مسلمانان را مذمّت نکنيد و اید امّا ایمان را در قلب خود نفوذ ندادهای کسانی که به زبان اسالم آورده

امور پنهانی آنان را مورد کنکاش قرار ندهيد، چرا که هرکس در امور پنهان مسلمانان کنکاش و تجسّس 
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های او را جستجو نماید او امور پنهان او را جستجو خواهد کرد، و کسی که خداوند پنهانی نماید، خداوند

 اش باشد.را مفتضح خواهد ساخت اگرچه در خانه

ت، از ده اسنقل ش السّالمعليهاین سخن رسول گرامی اسالم، که در صحيحه اسحاق بن عمار از زبان امام صادق

ین کالم لت ااند. و دالروایات مشهوری است که شيعه و سنّی با اندکی تفاوت در تعبير آن را حکایت کرده

صوصی خحریم  آوری که روایت متضمّن آن است، بر اعتبارپيامبر اسالم، خصوصاً با توجّه به وعيد دلهره

نک: ) داردنشکار بوده و نياز به توضيح بيشتری ، آو حرمت فقهی کنکاش در امور پنهانی آنان شهروندان

 .(98 /12-11خرازی، مجله فقه اهلبيت، 

ميع رای جکند، نه باین کالم تنها اعتبار حریم خصوصی را برای مسلمين اثبات می اگر اشکال کنند که

 شهروندان جامعه اسالمی.

 ه تمامیحکم مدلول این روایت بچنانچه الغاء خصوصيّت را نپذیرید و زیر بار تعميم  دهيمپاسخ می

بر  شهروندان تحت حاکميّت حکومت اسالمی نروید، بازهم نتيجۀ مطلوب حاصل است، و داللت روایت

یم عتبار حرتره ااعتبار حریم خصوصی، حدّاقلّ نسبت به مسلمانان از شهروندان مسلّم است، و تنها مسئلۀ گس

  بود. تفسير آیه کریمه سابق الذکر نيز اینچنين خصوصی مطرح است، که در صحيحۀ ابن ابی عمير در

 :السّالم عليهقَالَ أميرُالمُؤمِنين .ب

 (451ش.، ص1366تَتَبُّعُ العَوراتِ مِن أعظَمِ السُّوءاتِ )آمدی، 

 ها است.کاریجستجوی امور پنهانی از بزرگترین زشت

در این  مّی کهبيشتر ندارد. نکتۀ مهداللت این سخن اميرالمؤمنين بر اعتبار حریم خصوصی نياز به توضيح 

از  ، اعمّکه در شمول و گسترۀ کالم حضرت نسبت به جميع شهروندان جامعهروایت شایستۀ توجّه است آن

 ای وارد نيست.مسلمان و غير مسلمان، شبهه

 : قَاال السّالمعليهمااللَّهِعَبْدِجَعْفَرٍ وَ أَبِیأَبِیج. 

هُ بِهَا یَوْماً مَا ثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِيُعَنِّفَصِیَ عَلَيْهِ عَ فَيُحْدِّینِبْدُ إِلَى الْکُفْرِ أَنْ یُوَاخِیَ الرَّجُلَ عَلَى الأَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَ

 (354، ص2ش.، ج1365)کلينی، 

س ود، سپراز( شترین حالت بنده به کفر آن است که با فردی همچون برادر دینی نزدیک )و همنزدیک

 .رار دهدها مورد سرزنش و عقوبت قها و خطاهای او را یادداشت نماید تا روزی او را با آنزشلغ
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 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:د. 

 : عَوْرَۀُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ؟  قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ

 (359-358، صص2جش.، 1365ی، کلينهِ )سِرِّ تَذْهَبُ إِنَّمَا هِیَ إِذَاعَۀُقُلْتُ تَعْنِی سُفْلَيْهِ؟  قَالَ لَيْسَ حَيْثُ 

 پرسيدم: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ امام فرمود: بله السّالمعليهاز امام

رد فشاء راز دم افپرسيدم: منظور شما اندام پائين تنه مؤمن است؟ امام فرمود: منظورم آن نيست، بلکه مرا

 مؤمن است.

 ایاتی درين روآیات و روایاتی که ذکر کردیم، بر اعتبار حریم خصوصی به صورت عامّ داللت داشتند. همچن 

ز امونه دست است که حریم خصوصی و رعایت آن را در موارد خاص مورد توجّه قرار داده است، که دو ن

 کنيم:این روایات را نقل می

 حرمت خواندن نامه بدون اجازه

 : عليهاهللواتصلقال رسول اهلل -

 (181، ص1، جق.1405، حسائیمَن نَظَرَ فِی کِتَابِ أخِيهِ بِغَيرِ إِذنِهِ فَکَأنَّمَا یَنظُرُ فِی النّارِ )ا

 اشد.بکسی که در نامه برادرش بدون اجازه او نگاه کند، مانند آن است که در آتش نظر افکنده 

 حرمت نگاه کردن به داخل خانه بدون اجازه

 قَالَ:  السّالمعليهفَرٍَابِی جَعْ -

هِ بِغَيْرِ خَلََ عَلَى مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِدَلْحَالِ وَ مَنْ اتِلْکَ   فِیمَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ

 (104، ص4جق.، 1413إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ )صدوق، 

و هرکس  هرکس در منزل مؤمنی نگاه کند )کور کردن( چشمان او در آن حال برای آن مؤمن جائز است،

 د.باشیمبدون اجازه مؤمنی به منزل او داخل شود )ریختن( خون او در آن حال برای آن مؤمن جائز 

دانيم نل تعميم ه قابالبتّه چنانچ این دو روایت بر اعتبار حریم خصوصی مؤمنان در موارد خاصّی داللت دارد، و

 نماید.تنها بر حفظ این حریم نسبت به مؤمنين از شهروندان داللت می

 جمعبندی

حریم خصوصی افراد جامعه، از منظر آیات و روایات پذیرفته شده، و رعایت آن برای سایر افراد واجب و 

یک از شهروندان جامعه حریم خصوصی هيچالزم است. مطابق مدلول ادلّۀ موجود در منابع دین اسالم، هتک 

 باشد.اسالمی برای دیگر شهروندان جایز نمی
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 وّم: اصاله الحظر یا اصاله اإلباحه؟فصل د

ز ندان نيطبيعی است که این حکم شامل هنرممراعات حریم خصوصی افراد در جامعه،  وجوببعد از اثبات 

ر ، و بردافرادی که مخاطب این حکم هستند اطالق داگردد، زیرا وجوب رعایت حریم خصوصی نسبت به می

 باشد.اجب میرعایت حریم خصوصی افراد و اصناف جامعه و هنرمند به عنوان فردی از افراد اجتماع مسلمين

ير غلکن چنانچه هنرمند به این تشخيص برسد که بر اساس مصلحتی اجتماعی، همچون طرد هنجارهای 

چار است اع، ناها در اجتمیا اصالح رفتارهای هنجارشکن و تقليل هنجارشکنیاخالقی رواج یافته در جامعه، 

را به  نرمندهحریمی خصوصی را هتک نماید؛ یا از آن باالتر، چنانچه حاکم اسالمی به این تشخيص برسد و 

ک یدر حقيقت در این فرض، که شخص هنرمند در قامت  این امر دعوت نماید، وظيفه هنرمند چيست؟

حکم  است، گر شدهجلوه حکومتی یک کارگزار در قامت یا با دعوت حاکم و و ،درآمده تماعیمصلح اج

نها ت، و تحظر و منع اس در این فرض نيز هنرمند آیا اصل در تعرّض به حریم خصوصی افراد برایچيست؟ 

د؟ اردرا  ف، اعمّ از افراد و اصنااجازۀ هتک حریم شخصی شهروندان قطعی ایجاب کند در جائی که ضرورت

 ت؟ظر گرفنای را در اباحه است، و باید برای عدم جواز هتک این حریم شرائط ویژه فرضیا اصل در این 

واهد خنيز  واضح است که در این فرض، هنرمند ملحق به حاکم و عمّال حکومت بوده، و حکم آنان شامل او

 بود.

 بررسی ادلّۀ عامّه

و  از آیات یااند معتقدند ادلّهورزی کردهمت اسالمی اندیشهانی که در خصوص حکونظری از صاحباپاره

ض برای ابل تعرّاساساً متوجّه مسئوالن حکومتی نبوده، و حریمی خصوصی و غير ق ،ذکر شدکه سابقاً روایات 

ی جامعه اص عادکند، بلکه این ادلّه تنها به اشخشهروندان را نسبت به کارگزاران حکومت دینی اثبات نمی

 دارد.  توجّه

 اهلل مکارمرأی آیه

 گوید:می 2اهلل مکارم در تفسير آیۀ سابق الذکر از سوره حجراتآیه

رطى يد و شقرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده، و از آنجا که هيچگونه ق

ر ى اسرادهد که جستجوگرى در کار دیگران و تالش براى افشابراى آن قائل نشده نشان مى

کم دهد که این حگناه است، ولى البته قرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مىآنها 

ثيرى مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است، و در زندگى اجتماعى تا آنجا که تا

 در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حکم صادق است.

کند مساله شکل اما روشن است آنجا که ارتباطى با سرنوشت دیگران و کيان جامعه پيدا مى
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گيرد، لذا شخص پيغمبر مامورانى براى جمع آورى اطالعات قرار داده بود دیگرى به خود مى

شود، تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخل تعبير مى« عيون»که از آنها بعنوان 

 ج داشت براى او گردآورى کنند.و خار

ن سازما تواند ماموران اطالعاتى داشته باشد، یاو نيز به همين دليل حکومت اسالمى مى

ا به یعه، و اى براى گرد آورى اطالعات تاسيس کند، و آنجا که بيم توطئه بر ضد جامگسترده

دگى در داخل زنرود به تجسس برخيزند، و حتى خطر انداختن امنيت و حکومت اسالمى مى

 خصوصى افراد جستجوگرى کنند.

فرادى د، و ااى براى شکستن حرمت این قانون اصيل اسالمى شوولى این امر هرگز نباید بهانه

م خصوصى مرد به خود اجازه دهند که به زندگى« اخالل به امنيت»و « توطئه»به بهانه مساله 

 انه آنهاقت به خوکنترل نمایند و وقت و بى هاى آنها را باز کنند، تلفنها را یورش برند، نامه

 (188 -187، صص22ش.، ج1374مکارم، هجوم آورند. )

 خورد:در سخنان ایشان نکاتی قابل مناقشه به چشم می

خصى و دهد که این حکم مربوط به زندگى شقرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مى»اند: گفته .1

ن حکم يز اینماعى تا آنجا که تاثيرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد خصوصى افراد است، و در زندگى اجت

 « صادق است.

این  ، وهااد هستند نه حکومت، مخاطب آیه افراگر مراد آن است که بر اساس قرائن داخلی و خارجی -اوالً

اطب مخ اجتماعی و حکومتی خود حيث، و همان افراد به حسب بودهفردی آحاد جامعه  حيثحکم مختصّ 

 ؟ کنيم این قرائن داخلی و خارجی چيستاین آیه نيستند، سؤال می

ماعی دگی اجتشود، بلکه سوء ظنّ، تجسّس، و غيبت به زنای بر این امر یافت نمیدر داخل آیه که قرینه

فراد اجتماعی ؛ و اگر قرینه بر امری تلقّی گردد، قرینه بر حيث اباشد تا زندگی فردی محضتر میمربوط

ه کعد است، بقبل و  تواند راهنمای مطلب باشد سياق آیاتای که می. و در خارج آیه نيز تنها قرینهخواهد بود

 دهد. آن هم نظارت بر زندگی اجتماعی را بيش از زندگی فردی و شخصی مدّ نظر نشان می

شود، ( آغاز می1)الحجرات:« یَدَىِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ  ينْیَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَ»سوره حجرات با آیۀ مبارکۀ 

( 137 -136، صص22ش.، ج1374مکارم، اهلل مکارم بيانگر وظائف اجتماعی افراد است)که به تفسير خود آیه

فَاسِقٌ   جَاءَکمُ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن»گردد، و سوره مبارکه به آیات و در آیات بعدی نيز همين روال حفظ می

وَ إِن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »( و 6الحجرات:)« مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بجَِهَالَۀٍ فَتُصْبِحُواْ عَلىَ
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ءَ إِلىَ أَمْرِ اللَّهِ  فَإِن فَاءَتْ تَفِى فَقَاتِلُواْ الَّتىِ تَبْغِى حَتىَ خْرَىاقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَُمَا  فَإِن بَغَتْ إِحْدَئهُمَا عَلىَ الْأُ

رسد، که تردیدی در نظارت آن بر وظائف اجتماعی افراد ( می9الحجرات:)« فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُواْ

( است. و در آیات بعدی نيز همين سياق 12حجرات:التوان داشت. این حال آیات قبل از آیه تجسّس )نمی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ »فرماید: مشهود است که می

 (15الحجرات:)« أَنفُسِهِمْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئکَ هُمُ الصَّدِقُونَ

خصى ندگى شزدهد که این حکم مربوط به قرائنى که در داخل و خارج آیه است نشان مى»بنابراین چيزی از 

 ( به دست نيامد.187، ص22ش.، ج1374مکارم، )« و خصوصى افراد است

الزَّانِيَۀُ »( و 38)المائدۀ: « مایْدِیَهُعُوا أَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَ»لسان آیه تجسّس، با آیاتی همچون  اگر اشکال کنند که

ها هستند نه آحاد افراد جامعه آنها حکومت ( که مخاطب2)النور:« فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَۀٍ وَ الزَّانی

 متفاوت است. 

ء حدود( )اجرا در این آیات نيز مخاطب آیه آحاد افراد جامعه هستند، لکن چون موضوع خطاب دهيم کهخ میپاس

عهده  حکومت گردد، الجرم اجراء را بایدامری است که انجام آن توسّط افراد جامعه موجب هرج و مرج می

  دار گردد.

 صوصی(ریم خاز امور مردمان )نقض ح همان نيروهای حکومتی که مأمور به تجسّس و تفتيش عالوه بر اینکه

اند، و نع شدهباشند، و حکم شخصی آنان در این آیه بيان شده و از تجسّس مهستند نيز مخاطب این آیه می

 مستثنی شمردن آنان نياز به دليلی اقوی دارد تا مخصّص یا مقيّد این آیه قرار گيرد.

اگر مراد آن باشد که بر اساس قرائن داخلی و خارجی، مخاطب آیه )اعمّ از رعایا و حاکم یا عمّال حکومت( و 

تنها از تجسّس، غيبت و سوء ظنّ )نقض حریم خصوصی( در حوزه امور فردی منع شده است، و در امور 

و در حقيقت تخصيص در ، باشداجتماعی چنين حریمی معتبر نبوده، تجسّس و غيبت و... دارای حرمت نمی

کنيم این قرائن چيستند؟ و مرز ميان امور آیه نسبت به مورد تجسّس و ... است نه مخاطب آیه؛ سؤال می

فردی و امور اجتماعی چيست؟ مگر نه این است که شما در پی تجویز نقض حریم خصوصی برای عمّال 

شف بجز از طریق تجسّس در احواالت ها و ... هستيد، و آیا این کحکومت در تجسّس جهت کشف توطئه

 خصوصی و امور فردی آحاد جامعه متصوّر است؟
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ثيرى در در زندگى اجتماعى تا آنجا که تا»آید که ز کجای این قرائن داخلی یا خارجی به دست میا -ثانياً

یت راد، ساگر قرائنی که گفتيد وجود داشته باش« سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز این حکم صادق است.

زندگی  یه برآحکم به زندگی اجتماعی از چه رو است؟ و اگر وجود نداشته باشد، بلکه قرائنی برای نظارت 

داشته نت جامعه تاثيرى در سرنوش»که اجتماعی در کار باشد )آنچنان که ما گفتيم( تخصيص دادن آن به این

 چه وجهی دارد؟« باشد

تعبير « نعيو»ان شخص پيغمبر مامورانى براى جمع آورى اطالعات قرار داده بود که از آنها بعنو»اند: گفته .2

 « د.ى کننشود، تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسالمى در داخل و خارج داشت براى او گردآورمى

رار قوندان ت معمول شهرگوئيم چنين نيست، و هيچگاه پيامبر مأموری برای تجسّس در احواالدر پاسخ می

 .اران حکومتی. کارگز2. دشمنان خارجی، 1داشتند، ولی تنها در دو حوزه:  بله، رسول اهلل عيون ندادند.

 نمائيم:هائی برای هریک از دو حوزه مذکور ذکر میمثال

 حوزه دشمنان خارجی: .أ

شت تن هحش را با از سفر بدر اولى باز گشت در ماه رجب عبد اهلل بن ج آلهوعليهاهللصلىکه رسول خداهنگامی -

ا به ن جحش ربعبد اهلل  آلهوعليهاهللصلىاز مهاجرین به مأموریت جدیدى به طرف مکه فرستاد ... رسول خدا

و  کن ا بازامه رنسرکردگى اینان منصوب فرموده و نامه سربسته به او داد و فرمود: چون دو روز راه رفتى 

 گاه نامهفت آنهر چه در آن نوشته بود انجام ده. عبداهلل بر طبق دستور آن حضرت دو روز به طرف مکه ر

 در آن نامه مرقوم داشته: آلهوعليهاهللصلىرا باز کرده دید رسول خدا

جا ر آندف برو و ميان مکه و طائ« نخله»چون نامه مرا خواندى به راه خود ادامه بده و هم چنان تا 

 (602-601، صص1جتا، هشام، بیمترصد قریش باش و اخبار ایشان را براى ما بفرست )ابن

 واند. دهخفرا  چون پيامبر زمان بازگشت کاروان قریش از شام را دانست، یاران خود را براى حمله به آن -

وانه رالع اط شب پيش از خروج خود از مدینه، طلحۀ بن عبيد اهلل و سعيد بن زید را براى کسب خبر و

 (19، ص1ق.، ج1409فرمود. )واقدی، 

ذر بن حباب بن من آلهوعليهاهللصلىچون قریش فرود آمدند و بارهاى خود را گشودند و آرام گرفتند، پيامبر -

 (207، ص1جق.، 1409واقدی،  جموح را مخفيانه براى کسب خبر و ارزیابى دشمن ميان ایشان فرستاد.)

بودیم و چون شب شد آن حضرت قدرى از  آلهوعليهاهللصلىندق نزد رسول خداحذیفه گفت: ما در جنگ خ -

شب را نماز خواند ... مرا صدا زد، ... برخاسته به نزد آن حضرت رفتم، فرمود: اى حذیفه در ميان لشگر 
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هشام، کنند، و مبادا کارى دیگر انجام دهى تا اینکه به نزد ما مراجعت کنى! )ابندشمن برو و ببين چه می

 (232، ص2جتا، بی

ر دق را صالح بن خوّات از ابن کعب برایم نقل کرد که خوّات بن جبير گفته است: در حالى که خند -

 رو و ببينقریظه ب مرا احضار کردند و فرمودند: به اردوگاه بنى آلهوعليهاهللصلىمحاصره خود داشتيم، پيامبر

اقدی، ر. )وتصميم شبيخون نداشته باشند، و یا از جایى نفوذ نکرده باشند، و خبرش را براى من بياو

 (460، ص2ق.، ج1409

بن  عبداهلل رسيد آن حضرت آلهوعليهاهللصلىزمانی که خبر حرکت قبيله هوازن و همدستانشان به رسول خدا -

 ال ایشانو احو حدرد را مأمور کرد تا بطور ناشناس خود را به ميان لشگر هوازن برساند و از اوضاعابى

 ( 403-339، صص2جتا، هشام، بیرا مطلع سازد. )ابن آلهوعليهاهللصلىاطالعاتى کسب کرده رسول خدا

 حوزه کارگزاران حکومتی: .ب

ن شکر ]و آه آن لگزید و همرافرستاد، اميری را بر آنان برمیبرد[ میهرگاه پيامبر لشکری را ]به صحنۀ ن -

 (148، صتانمود. )حميری، بیامير[ افراد موثقی را برای تجسّس و اطالع رسانی به خود اعزام می

 

 موردی در کن هيچلنيز در این دو حوزه شواهد قابل ذکری وجود دارد،  السالمعليهدر سيره و کالم اميرالمؤمنين

افت یامعه جعمل و سخن رسول اهلل یا اميرالمؤمنين دالّ بر تجسّس و تفتيش در حوزۀ حریم خصوصی آحاد 

 شود.نمی

دى ، و افراالمى شوداى براى شکستن حرمت این قانون اصيل اسولى این امر هرگز نباید بهانه»اند: که گفتهاین .3

د، یورش برن ازه دهند که به زندگى خصوصى مردمبه خود اج« اخالل به امنيت»و « توطئه»به بهانه مساله 

 « ورند.آهاى آنها را باز کنند، تلفنها را کنترل نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها هجوم نامه

ارد؟ و وجود د ای اخالقی بيش نيستگوئيم چه ضمانتی برای این سخن، که توصيهدر مقام اشکال برآمده، می

 ست؟اتصوّر جامعه را تجویز کردید، چه مانعی برای جلوگيری از این فساد ماگر هتک حریم خصوصی افراد 

 اهلل منتظریرأی آیه

 د:گوییمآیه اهلل منتظری نيز در خصوص آیات و روایاتی که بر تحریم هتک حریم خصوصی داللت دارند 

اگر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و دقت نماید، در 

یابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عيوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی می
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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 

دولت اسالمی که مسؤوليت نگهداری نظام جامعه مسلمين را دارد، برای  قرار بگيرد؛ زیرا

های کافی را درباره انجام رسالت و مسؤوليت خود در این زمينه الزم است اخبار و آگاهی

هائی که بر ضد اسالم و مسلمين دارند اوضاع دولتها و ملتهای بيگانه و قرارومدارها و برنامه

در گردآوری اخبار و گزارشهای مربوط به تحرکات آنان و  به دست آورد. چنانکه باید

گران گران و طغيانتالشهای ایادی و جاسوسانشان و نيز توطئه های همه کفار، اهل نفاق، ستم

کوشا و جدی باشد. باز بر دولت اسالمی است که دولتمردان بزرگ، کارمندان و مأموران 

های همگانی جامعه را تحت نظر و زمندیهای مردم و نيادولتی و اوضاع و احوال توده

 (547-546، صص2ق.، ج1408مراقبت دقيق قرار بدهد. )منتظری، 

 نکاتی در سخنان ایشان قابل مناقشه است:

، در قت نمایداگر کسی بر روی مجموع آیات و روایات مربوط به این موضوع اندیشه و د»اند: که گفتهاین .1

صالح ه با مکیابد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عيوب و لغزشهای شخصی و خانوادگی است می

 « عمومی جامعه هيچ گونه ارتباطی ندارد.

ن حاد مؤمناآت به همان اشکال سابق، بر کالم ایشان نيز وارد است، که گفتيم خطابات این آیات و روایات نسب

ردد. گامل میشامور را  ، و تمامی ایناجتماعی  دارای عموم و اطالق بوده در جميع شئون زندگانی فردی و

نوادگی قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عيوب و لغزشهای شخصی و خا» لذا برای این سخن که 

ارد جازه نداشود، و هيچ فردی وجهی یافت نمی« است که با مصالح عمومی جامعه هيچ گونه ارتباطی ندارد

 حریمی از آحاد افراد جامعه اسالمی را هتک نماید.هيچ 

ه حوی کنبله، چنانچه حفظ حریم خصوصی فردی، در موردی خاصّ، با مصلحت اهمّی تزاحم پيدا کند، به 

یم فظ حرهيچ راهی برای رعایت آن با حفظ حریم خصوصی در کار نباشد، طبعاً رعایت مصلحت اهمّ بر ح

یم از ین تقدالحت اهمّ از امور فردی باشد و چه از امور اجتماعی؛ لکن گردد، چه آن مصخصوصی مقدّم می

 ست.اای است که در ابتدا شامل این مورد نيز بوده جهت تخصيص عمومات یا تقييد اطالقات ادلّه

لت نجام رساد، برای ازیرا دولت اسالمی که مسؤوليت نگهداری نظام جامعه مسلمين را دار»... اند: که گفتهاین .2

رد ه دست آو... ب وهای کافی را درباره اوضاع دولتها مسؤوليت خود در این زمينه الزم است اخبار و آگاهی و

ت و مراقب حت نظرتهای مردم ... را ... دولتمردان بزرگ، کارمندان و مأموران دولتی و اوضاع و احوال توده

 « دقيق قرار بدهد.
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 اشد:بمتضمّن استداللی منطقی مشتمل بر دو مقدّمه میاین مطلب در اثبات جواز هتک حریم خصوصی 

رۀ الزم دربا هاییمقدّمۀ اوّل: انجام رسالت و مسئوليّت نگهداری نظام جامعه، نياز به تحصيل اخبار و آگاه

 های مردم دارد.اوضاع دولتها، کارگزاران، و احوال توده

 ا تحت نظراحوال ر وکه حکومت، این اوضاع استه آنها و اخبار، تنها رامقدّمۀ دوّم: برای تحصيل این آگاهی

 و مراقبت دقيق قرار دهد.

عات این اطّال ت بهنسب قرار هر نظامی آگاهی سران آن حکومتامّا مقدّمۀ اوّل، قابل تردید نيست، و الزمۀ است

 باشد.می

ورد آدست ا بهرخبار وان این اتکه می ه جدّی است، و در جای خود اثبات شده استامّا مقدّمۀ دوّم، قابل مناقش

 (380-303صص ،ش.1390 ،)نک: مفتّح که حریم خصوصی افراد جامعه هتک گردد.بدون این

 دليل خاصّ

به  قویت قولتا، و هها به حکومتپس از مناقشه در قول به اختصاص ادلّه عامّه به افراد عادی و عدم توجّه آن

وجّه که مت نمائيمجميع رعایا و عمّال دولت، دليلی ارائه میحرمت هتک حریم خصوصی شهروندان از جانب 

 نماید. خصوص حاکمان بوده و آنان را از شکستن حریم خصوصی شهروندان نهی می

 ی کِتَابِهِ إِلی مالِکِ بنِ األشتَر حِينَ والّهُ مِصرَ:فِ السّالمعليهقَالَ اَميرُالمُؤمِنينَ -

قُّ مَنْ ی النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِی أَحَاسِ فَإِنَّ فِیِبِ النَّمَعَانْکَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَکَ أَطْلَبُهُمْ لِوَ لْيَکُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِکَ مِ

 سَتَرَهَا، 

الْعَوْرَۀَ   عَنْکَ فَاسْتُرِ عَلَى مَا غَابَاللَّهُ یَحْکُمُ لَکَ وَ هَرَظَفَلَا تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْکَ تَطْهِيرُ مَا 

 (429صتا، بیالصالح(؛ البالغۀ)صبحی)نهج مَا اسْتَطَعْتَ یَسْتُرِ اللَّهُ مِنْکَ مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِک

تن نهان داشپت در از رعيّت، آنان را که عيب جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عيوبى دارند که رهبر امّ

 زاوارتر است، آن از همه س

هاى يبهاى مردم بر تو پوشيده است در پی کشف آن مباش، که تو موظّفى، حتى عپس هر چه از زشتى

هاى توانى زشتىفرماید، پس تا مىآشکار ایشان را پوشيده دارى، و خدا بر آنچه از تو پنهان است حکم مى

ند پرده ن بمادارى از چشم رعيّتت پنها هاى تو را که دوستمردم را پرده پوشى کن، تا خداوند هم زشتى

 پوشى کند.

 ینستکه:امّ دارد ثير تاگيری از این کالم اميرالمؤمنين تأد و در نتيجهت ننموفلدو نکته مهمّی که باید از آن غ

 اید.این سخنان خطاب به عموم مردم نيست، تا شبهه توجّه یا عدم توجّه آن به حاکمان پيش بي .1
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 اهللآیه ر کالمدمصلحتی که  و ای مملوّ از توطئه بوده،که حاکم منطقه شدهسی بيان این سخنان خطاب به ک .2

ی امنطقه ر چناند نموده است.در آن منطقه بيشترین نمود را پيدا می اهلل مکارم مطرح استمنتظری و آیه

ی به ، مصلحت حفظ نظام مانع از توجّه خطابات حرمت هتک حریم خصوصکه مطابق کالم این بزرگان

ست در او پوشيده تهاى مردم بر هر چه از زشتى»فرماید: می السّالمعليهگردد است که اميرالمؤمنينحاکمان می

 «پی کشف آن مباش
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 جمعبندی

تی اهمّ مصلح ق آنچه از ادلّه استفاده شد، حفظ حریم خصوصی الزم الرّعایه است مگر در آنجا که بامطاب

م فظ حریکه اهمّ بودن یا نبودن مصلحتی فردی یا اجتماعی نسبت به حتزاحم پيدا کند، و در مواردی 

د یا خصوصی مورد تردید باشد، و حکومت مردّد گردد که آیا باید حفظ حریم خصوصی را اولویّت دا

الهميّه امحتمل  که مصلحتاستآید آنمصلحت محتمل االهميّه را؟ آنچه از نامه اميرالمؤمنين به مالک برمی

 ر شخصیباشد، عليهذا اصل در دخالت حاکم و عمّال حکومت اسالمی در اموحریم خصوصی نمی مقدّم بر

وص ر خصدهمين حکم  شهروندان و هتک حریم خصوصی آنان، اصاله الحظر و المنع است نه اصاله االباحه.

 هنرمندان، آنجا که در قامت عمّال حکومت اسالمی ظاهر گردند نيز جریان خواهد داشت.

 گيرینتيجه

 ضوع موردصوص موقرآنی و حدیثی، و با مراجعه به تفاسير و شروح معتبر، نتایج زیر در خبا دقّت در ادلّۀ 

 بحث حاصل گشت:

 .گسترۀ اعمال حاکميّت حاکم اسالمی بی حدّ و مرز نيست .1

 باشد.حریم خصوصی شهروندان، از اموری است که رعایت آن بر تمامی افراد الزم می .2

ایه الرّعمدار الزمحریم خصوصی رعایا از مرزهائی است که در گسترۀ دخالت حاکمان دینعدم تعرّض به  .3

و از  ،حکومت های منافقان داخلی یا دشمنان خارجی، عمّالگيری توطئهبوده و نباید به صرف احتمال شکل

 .ا بيابندآن ر تکاجازه ه ه دستور حاکم اسالمی اقدام به خلق اثری هنری نموده است،بآن جمله هنرمندی که 
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