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چکیده

اگرچه برخي با تأکيد بر فردي بودن پوشش ،آن را موضوعي متعلق به حريم خصوصي
میشمارند که اصو ًال در دايره دخالت حکومت و حتي ساير مردم نيز قرار نميگيرد ولي به نظر
ميرسد اين ادعا به جهات متعددي مخدوش باشد.
او ًال :آنكه معنا و اثر تفکيک حوزه خصوصي و عمومي به نحوي كه مستشكلين ادعا مينمايند،
در فقه وجود ندارد؛ ثانی ًا :با توجه به عواملي چون حوزه تأثيرگذاري حجاب ،واقعي بودن موضوع
حجاب ،مصلحت جمعي حجاب ،عدم ارتباط حجاب در نماز با فردي بودن آن ،عدم انحصار عفاف
در حجاب ،فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانين كشورهاي متعدد
غربي ،اين مساله امري اجتماعي و عمومي است؛ ثالث ًا :به فرض صرف ًا خصوصي بودن امر حجاب
و پوشش و عليرغم جايگاه و اهميت حريم خصوصي و تاكيد عقل و فطرت ،منابع نقلي ،منابع
قانوني داخلي و اسناد بينالمللي بر آن ،اين حق به استناد حکم عقل ،قرآن کريم ،سنت معصومين
(عليهمالسالم) ،نظريات فقها و قوانين داخلي و اسناد بينالمللي يك حق قابل نقض يا تحديد
ميباشد و مطلق نيست و رابع ًا :حتي اعتقاد به حيثيت دوگانه حجاب نيز اگرچه ادعايي قابل ترديد
است ،ولي منافاتي با تقييد حجاب و پوشش در حوزه عمومي جامعه ندارد.
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يكي از شبهات مطرح در مورد حجاب و پوشش ،بحث تعلق آن به حريم خصوصي يا
حوزه حقوق عمومي است .برخي مستشکلين به ورود حکومت و حتي مردم عادي به
حوزه حجاب افرادي که حد شرعي اين مساله يا اصل آن را رعايت نميکنند ،با تأکيد بر
فردي بودن پوشش ،آن را موضوعي متعلق به حريم خصوصي میشمارند که اصوالً در
دايره دخالت حکومت و حتي ساير مردم نيز قرار نميگيرد و صرف ًا تابع اراده و انتخاب
هر فرد است .اين ادعا مبتني بر داليلي است که ميتوان آنها را در چند محور مورد
اشاره قرارداد.
اول :حکم حجاب براي تأمين مصلحت فردِ دارنده آن تشريع شده تا او را در برابر
مفاسد مختلف ،از نگاه آلوده ديگران گرفته تا هتک حرمت ،حفظ نمايد؛ پس حال که
مصلحت حکم به فرد برميگردد ،حکم آن نيز فردي خواهد بود.
دوم :حکم حجاب براي رعايت احترام فرد دارنده آن وضع شده است که از روايات نيز
قابل استنباط است .مسلم است که احترام شخص از امور مرتبط با خود اوست و انتخاب
اصل و چگونگي احترام در اختيار صاحب آن است و اولي از سايرين است .حال که
احترام امر شخصي است ،حکم ناظر به آن نيز شخصي خواهد بود.
سوم :زن در حال نماز موظف به رعايت حجاب است ولو اينکه هيچ نامحرمي او را
نبيند .اين مساله نشاندهنده آن است که حجاب نيز مانند نماز است و جزء احکام فردي
ميباشد.
چهارم :حجاب در واقع نمود و نماد خارجي صفتي به نام عفاف است که امري دروني
است و شکي نيست که عفاف به عنوان يک صفت دروني در حوزه شخصي هر فرد
تعريف ميشود؛ بنابراين حجاب هم که نمايش خارجي آن است ،شخصي به شمار
خواهد آمد( .علياکبريان ،1387 ،ج )44 :1
در پاسخ به اين شبهه ،عالوه بر ضرورت بررسي آثار تقسيم موضوعات به خصوصي و
عمومي و  ...ميتوان موضوع را در فرض عمومي يا خصوصي بودن حجاب مورد بررسي
قرارداد كه اين مقاله در چهار قسمت به آن ميپردازد.

 .1معنا و اثر تفکيک

عليرغم آنچه در تبيين اين شبهه در مقدمه به آن اشاره شد ،حجاب امري اجتماعي و
عمومي است .برخي داليل مبتني بر فردي و شخصي نبودن حجاب و عدم اختصاص آن
به حريم خصوصي فرد ،ناظر به داليل مدعيان فردي بودن حجاب و برخي مستقل و عام
هستند که به اين شرح قابل تشريح ميباشد.
 .1-2مصلحت جمعي حجاب

نکته اول آنکه شکي نيست که حجاب تأمينکننده مصلحت فرد است ،اما اين به معناي
خالي بودن آن از مصلحت ديگران نيست .رعايت حجاب شرعي در جامعه باعث تحقق
آثاري چون آرامش رواني شهروندان جامعه اعم از مرد و زن ،استحکام پيوند خانوادهها،
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اولين نکتهاي که در پاسخدهي بايد مد نظر قرار گيرد ،تعيين مالک فردي و شخصي يا
عمومي و اجتماعي بودن يک حکم است .اگر منظور از امر فردي يا شخصي امري باشد
که هيچ پيامد اجتماعي ندارد و در حوزه روابط اجتماعي تعريف نميشود ،اين تعريف
شامل حجاب نميشود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد .اگر گفته شود که خصوصي
بودن حجاب به معناي عدم حق دخالت دولت در محيطهايي چون خانه و ميهماني است،
بايد گفت که کسي قائل به جواز مطلق ورود حکومت به اين حوزهها نيست و در اينجا
موضوع بحث ،وضعيت حجاب در محافل عمومي است.
نکته دومي که بايد به آن اشاره شود ،اثر تفکيک و تقسيمبنديهايي از اين سنخ در
احکام اسالمي است .به عبارت ديگر ،اوالً :بايد ديد آيا اص ً
ال تقسيمبندي احکام اسالمي
به فردي و اجتماعي يا خصوصي و عمومي در فقه وجود دارد؟ و ثاني ًا :به فرض وجود
چنين تقسيمبنديهايي ،آيا اثر خاص فقهي بر آنها مترتب است؟
به نظر ميرسد که اوالً :چنين تفکيکي در منابع و متون فقهي قابلرؤیت نيست و ثاني ًا:
اگر هم چنين تفکيکي قابل ارائه باشد ،حائز اثر خاصي نيست .مث ً
ال در موضوع حجاب،
با توجه به عدم تجسس حاکميت در امور غيرعلني ،بدحجابي غيرعلني در حوزه ورود
حکومت نيست ،ولي اگر همين پديده به صورت علني باشد ،مشمول برخورد است زيرا
ارتکاب گناه به صورت آشکار مشمول برخورد است خواه در حوزه امور عبادي باشد يا
غيرعبادي ،فردي باشد يا اجتماعي و . ...

استواري اجتماع و مصونيت آن از حاکميت فضاي جنسي و  ...ميشود و فقدان حجاب
شرعي مساوي است با تحقق نقطه مقابل آثار فوق.
مصالح پيشگفته مصالحي اجتماعي هستند که حکم حجاب را نيز اجتماعي ميسازند و
اين امر منافاتي با مصالح فردي حجاب ندارد ،زيرا يک امر ممکن است هم داراي مصالح
فردي باشد ،هم اجتماعي که همين موضوع باعث اجتماعي شدن آن خواهد شد.
 .2-2رابطه حجاب و احترام
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وجود تفاوت ميان زنان مسلمان آزاد با زنان اهل کتاب و کنيزان در وجوب يا عدم
وجوب حجاب و همچنين اختصاص حرمت نگاه به زن مسلمان و برداشتن آن از نگاه
به زنان کافر عالمت احترام خاص زنان مسلمان است؛ درعینحال بايد به نکات ديگري
نيز توجه نمود.
نکته اول آنکه اگرچه احترام زن مسلمان از آثار و مباني حجاب است ،اما تنها مبنا و
علت تامه حجاب نيست که گفته شود حجاب فقط براي حفظ احترام زن مسلمان است
و احترام امري شخصي است ،پس حجاب موضوعي شخصي ميشود؛ بلکه يکي از آثار
حجاب احترام است.
نکته دوم اينکه بحث احترام و لوازم آن نيز منحصر در حوزه شخصي نيست ،زيرا اوالً:
احترام در تعامل با سايرين شکل ميگيرد و نوع رفتار و گفتار هر فرد است که ميتواند
احترام ديگران را نسبت به او برانگيزاند و حجاب يکي از اين رفتارهاست؛ ثاني ًا :نوع
حجاب فرد در جامعه در احترام يا عدم احترام سايرين به او خالصه نميشود و بر
وضعيت ساير همجنسان وي نيز مؤثر است .به عبارتي زماني که مث ً
ال يک زن باحجاب
نامناسب در جامعه ظاهر ميشود ،زمينه را براي بياحترامي و بيحرمتي به همه زنان از
سوي مردان الاُبالي فراهم ميکند نه اينکه فقط حريم خودش را در معرض تعدي ديگران
قرار دهد.
نکته سوم اين است که آزادي شخصي در حيطه احترام خود در جايي است که شرع
محدوديتي براي احترام تعيين نکرده باشد و مطلق و بدون قيد باشد .اما اگر دليلي بر
محدوديت در اين حوزه اقامه شد ،آزادي شخصي در اين حيطه نميتواند محدوديت
شرع را باطل نمايد.

 .3-2عدم ارتباط حجاب در نماز با فردي بودن حجاب

وجوب حجاب در نماز براي زن مسلمان داللتي بر فردي بودن حجاب ندارد؛ زيرا اوالً:
آنچه مربوط به نماز يا شرط صحت آن است ،به تبع نماز امري فردي محسوب نميشود؛
مثل ضرورت غصبي نبودن لباس نمازگزار يا مکان نماز؛ ثاني ًا :موضوع بحث ،حجاب در
مقابل نامحرم است نه حجاب در حال عبوديت در پيشگاه باريتعالي؛ ثالث ًا :وجوب امري
چون حجاب در نماز منافاتي با وجوب آن در حاالت ديگر ندارد که البته برخي از آن
حاالت ،اجتماعي هستند.
 .4-2عدم انحصار عفاف در حجاب

امور شخصي و فردي اموري هستند که تأثيرات مثبت يا منفي آن در حوزه فرد باقیمانده
و تأثيري بر سايرين ندارد .هنگامي که به حجاب به عنوان يک موضوع داراي تأثير توجه
ميشود ،هيچکس نميتواند آن را با خوردن ،آشاميدن و خوابيدن که تنها در رابطه شخص
با خودش معني پيدا ميکند و اثري بر غير ندارد ،مقايسه کند و حکم به فردي و شخصي
بودن آن صادر نمايد ،زيرا حجاب بامالحظه تعامل فرد با خودش تشريع نشده است.
حجاب موضوعي است که عالوه بر تأثيرات شخصي ،هم در حوزه خانوادگي و هم در
حوزه اجتماعي داراي تأثيرات متعدد مثبت يا منفي است که رعايت آن سبب تحقق آثار
مثبت و عدم رعايت آن باعث به وجود آمدن آثار منفي ميگردد.
از سوي ديگر گاهي احکام فردي به صورت مستقيم بر احکام اجتماعي تأثير ميگذارد
که در چنين حالتي ،به فرض فردي دانستن موضوع ،نميتوان از بُعد اجتماعي آن غافل
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اينکه گفته شود حجاب نمود عفاف است ،نکته صحيحي است اما اين به معناي انحصار
نمود عفاف در حجاب نيست .عفاف شامل حجاب (پوشش) ،راه رفتن ،حرف زدن ،نگاه
کردن و آرايش نمودن است که با تحقق همه اين مصاديق ميتوان عفاف را محقق دانست
و بنابراين صرف رعايت حجاب عالمت عفاف كامل نيست تا در نتيجه آن گفته شود حال
که حجاب نمود عفاف و عفاف امري شخصي است پس حجاب امري شخصي ميشود.
از سوي ديگر ممکن است کسي قائل به عفاف نباشد ولي حجاب و پوشش را به هر
دليلي از جمله رياکاري و نفاق رعايت نمايد .در چنين فرضي نيز اصوالً بحثي از عفاف
در ميان نيست که فردي يا اجتماعي بودن آن در ماهيت حجاب مؤثر باشد( .علياکبريان،
 ،1387ج )45-6 :1
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گرديد؛ مث ً
ال اگر يکي از زوجين با انکار مستقيم يا غيرمستقيم توحيد يا نبوت مرتد گردد،
عقد نکاح آنان باطل ميشود؛ اين در حالي است که ارتداد يک فرد به عنوان موضوعي
اعتقادي ممکن است يک امر فردي و شخصي دانسته شود ،اما به هر حال تأثير اجتماعي
آن عبارت خواهد بود از بطالن نکاح به عنوان يک امر اجتماعي( .مهديزادگان،1386 ،
شماره )167 :36
 .6-2واقعي يا سليقهاي بودن موضوع حجاب
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مسايل انساني را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود؛ مسايل سليقهاي و مسايل واقعي.
مسايل سليقهاي مسايلي است که به ساختمان وجود هر کس مربوط است و فرد بايد در
اين نوع مسايل آزاد باشد و خوب براي هر فرد عبارت خواهد بود از آنچه که انتخاب
کرده است؛ مث ً
ال محل زندگي ،نوع غذا ،شاعر مورد عالقه و  . ...در اين دسته مسايل،
خوب و بد مطلق وجود ندارد و کام ً
ال تابع انتخاب هر فرد است.
دسته دوم مسايل واقعي است که به ذوق و سليقه افراد ربطي ندارد و پسند افراد در رد
و قبول آن مؤثر واقع نميشود و حساب خاص خودش را دارد ،فارغ از خواست يا عدم
خواست اعضاي جامعه انساني؛ مث ً
ال در امور پزشکي ،پزشک يا کادر درماني هيچگاه به
ذوق و سليقه فرد و خواست او توجه نميکنند و آنچه را که به مصلحت اوست ،برايش
تجويز و الزام مينمايند.
اگر دين و احکام و دستورات مندرج در آن جزء مسايل سليقهاي در نظر گرفته شود،
طبيعت ًا موضوعي چون حجاب نيز يک امر سليقهاي و تابع ميل و اراده هر فرد ميشود که
دولت و ساير افراد حق دخالت و ورود در آن را ندارند ،اما اگر دين امري واقعي دانسته
شد ،احکام آن نيز واقعي و فارغ از خواست و ميل افراد خواهد بود و مهم مصلحت افراد
است نه منفعت آنان.
حال بايد ديد دين و محتواي آن منحصر در تأثير و تأثر فرد با خويش و در حيطه فردي
است ،مثل نوع غذاي انتخابي هر فرد ،يا دين و دستورات آن در تعامالت فرد با غير خود
نيز داراي تأثير و تأثر است ،مثل ضرورت رعايت بهداشت يا سوادآموزي .با توجه به مبنا
و فلسفه دين که طرح و ايدئولوژي ناظر به سعادت فرد و جامعه است و بر همه تعامالت
انسان حاکم است ،انحصار آن به حوزه فردي نه مقدور است نه ممدوح؛ زيرا در اين
صورت تنها کارکرد دين تنظيم برخي رفتارهاي فرد در مقابل خداوند خواهد شد که با
آنچه از تعليمات فراوان اجتماعي دين وجود دارد ،در تعارض مستقيم قرار خواهد گرفت.

 .7-2برخورد باحجاب در غرب
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سؤالي که در اينجا قابل طرح است ،توجيه برخورد با نوع پوشش خصوص ًا در مورد زنان
است که در برخي مناطق دنيا همچون کشور فرانسه به قوانيني جدی و پرحاشيه منجر
شده است .اگر حجاب صرف ًا يک امر شخصي و فردي است که ناظر به حريم خصوصي
تعريف ميشود ،چه توجيهي براي ورود حکومت به آن وجود دارد؟
بارزترين مصداق اين امر ،تصويب قانون شماره  15 ،2004 -/22مارس  2004م .در
فرانسه است که در آن مقررشده:
«با توجه به اصل الييسيته ،داشتن نشانهها يا پوششي که نمايانگر وابستگي مذهبي باشد،
در مدارس ،کالجها و دبيرستانهاي دولتي ممنوع است».
اين قانون که پس از فراز و نشيبهاي فراوان و مبتني بر پيشنهادات کميسيون تحقيق
الييسيته به رياست «برنارد استاسي» 1تصويب و ابالغ شد ،پيشينه و مقدمهاي  15ساله
دارد.
شروع اين ماجرا به  15اکتبر  1989م .و مدرسه راهنمايي «گابريل هاوز»  2برميگردد
که سه دانشآموز محجبه از ورود به کالس درس منع شدند و اين موضوع تا سال 2003
م .به مناسبتها و صورتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفت تا اينکه در  3ژوئيه 2003
م .اساسی به رياست کميته تحقيق الييسيته منصوب شد و در  11دسامبر همين سال
گزارش خويش را در مورد الييسيته و ربط و نسبت آن با نمادهاي مذهبي تقديم شيراک،
رئیسجمهور وقت فرانسه نمود .پس از سخنراني  17دسامبر  2003م .شيراک در مورد
احترام و اجراي اصول الييسيته ،مجلس ملي فرانسه در  15مارس  2004م .اين قانون را
تصويب و از سپتامبر همان سال ،يعني زمان شروع سال تحصيلي الزماالجرا نمود.
البته برخورد دولت فرانسه با حجاب در  7اکتبر  2010م .نيز تکرار شد و استفاده از
روبند (برقع) ممنوع و براي استفادهکنندگان از آن  150يورو جريمه در نظر گرفته شد .در
عين حال فرانسويان در مورد نحوه پوشش آقايان نيز محدوديتهايي را در نظر ميگيرند؛
مث ً
ال طرفداران مکاتب فرهنگي نيز مجاز نيستند در مأل عام و يا حتي در منزل شخصي
خويش در صورت قابلرؤیت بودن از بيرون ،پوشش يا رفتارهاي خالف عرف عمومي
جامعه داشته باشند ،هر چند اين مساله در سواحل دريا يا پالژ ميتواند تا حدودي تحمل
شود(Lagadec, 2003: 23) .
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اين محدوديتها منحصر به فرانسه نيست و در ساير کشورهاي غربي نيز نمونههاي
آن قابل مشاهده است .مث ً
ال در آلمان اگرچه دولت مركزي فدرال آلمان قانون مشخص
و فراگيري عليه حجاب اسالمي تصويب نكرده ،ولي با توجه به مجوز دادگاه فدرال،
ايالتها رأس ًا نسبت به تصويب و اِعمال محدوديت عليه حجاب اقدام مينمايند و با
اعتقاد به قرار داشتن حجاب در حوزه عمومي ،دولت خود را محق ميداند که در آن
واردشده و همچون ساير حوزههاي عمومي خطوط قرمز را مشخص کند .اين حق مبتني
بر دو مقدمه است؛ مقدمه اول آنکه اقتضاي حکومت بر الزام اتباع خود ،امري بديهي
است که بينياز از استدالل است و تصور حاکميت براي تصديق مفهوم الزام کافي است
و نميتوان حاکميتي را تصور کرد که اتباعش الزامي نسبت به فرامين و خواستههاي آن
احساس نکنند( .مهديزادگان ،1386 ،شماره )13 :37
علماي علم اصول معتقدند که سلطه و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثيقي دارد
متصور است که تکيه بر حکومت و اقتدار داشته باشد .اگر
و امر و فرمان در جايي
َّ
شخص فرمان دهنده بر ديگران علو و منزلت حکومتي نداشته باشد ،از اوامر او برداشت
الزامآوري نميشود و امر و نهي وي تقاضا تلقي ميشود نه فرمان .لذا حکومت بايد
مقتضي الزام باشد که شرايط فقدان آن برداشت الزام نميشود( .خراساني1409 ،ه.ق63 :
و امام خميني ،1373 ،ج )239 :1
مقدمه دوم اينکه حجاب نيز در حوزهاي که دولت حق الزام در آن را دارد ،يعني حوزه
عمومي وارد ميشود که اين مقدمه نيز در صفحات قبل تبيين و اثبات گرديد.

 .3اطالق يا تقييد حريم خصوصي

حال اگر فرض شود که حجاب يک امر صرف ًا خصوصي است ،اين سؤال قابل طرح
است که حق حريم خصوصي يک حق مطلق و غيرقابل تقييد است که تحت هيچ
شرايطي دولت و حقوق عمومي حق ورود به آن را ندارد ،يا اينکه حق حريم خصوصي
نيز يک حق قابل نقض و تحديد ميباشد که گاهي ميتوان مجوز ورود دولت به حريم
آن را صادر نمود؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد اشارهاي به جايگاه و اهميت حفظ حريم خصوصي نمود
و سپس به مستندات امکان نقض و تحديد آن پرداخت.

 .1-3جايگاه و اهميت حريم خصوصي

جايگاه و اهميت حريم خصوصي را در چهار محور ميتوان مورد بحث و بررسي
قرارداد.
 .1-1-3عقل و فطرت

براي اثبات ضرورت وجود حريم خصوصي براي انسان کافي است هدف بشر در
حياتش کمال دانسته شود و الزمه نيل به اين کمال ،رشد و نمو جسمي و روحي باشد و
از مقدمات ضروري رشد روحي ،آرامش مدنظر قرار گيرد ،که الزمه اين آرامش داشتن
فضايي مصون از تعرض ديگران و مختص انسان است که وي در آن مورد تعرض و
تهديد کسي يا چيزي قرار نميگيرد .درعینحال شايد براي اثبات ضرورت اين حق نيازي
به استدالل عقلي نباشد و برخورداري از حريم خصوصي را بتوان نيازي فطري دانست که
بشر بهخودی خود به سمت آن کشش و تمايل دارد.

 .3-1-3منابع قانوني داخلي در حوزه حريم خصوصي

در قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران اصول و مواد متعددي از قانون اساسي و
قوانين عادي کشور بر ضرورت حفظ و حرمت حريم خصوصي به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم و کلي تاکيد دارد.

علي غالمي

در آيات شريفه قرآن بيان مصاديق مشخصي از حريم خصوصي عنايت آن کتاب شريف
به اين مقوله را به وضوح نشان ميدهد.
سوره مبارکه حجرات آيه شريفه  ،312سوره مبارکه نور ،آيات شريفه  27و  ،428سوره
مبارکه بقره ،آيه شريفه  ،5189سوره مبارکه نور ،آيه شريفه   .612
در ارتباط با حريم خصوصي و حرمت و ضرورت رعايت آن در مورد افراد از سوي
سايرين روايات فراواني از حضرات معصومين (عليهمالسالم) رسيده که در چند قالب
ناظر به بحث حريم خصوصي ذکر ميگردد.
حرمت تجسس (نهجالبالغه ،نامه  ،)53حرمت ورود بدون اذن به منازل مردم (بجنوردي،
1419ه.ق ،)211 :حرمت استراق بصر (محقق حلي1410 ،ه.ق 298 :و بجستاني1410 ،ه.ق:
 ،)454حرمت سوء ظن (بجستاني1410 ،ه.ق ،)582 :حرمت غيبت و نميمه (شهيد ثاني،
بيتا ،ج  ،)306 :12حرمت اشاعه فحشاء و هتک ستر (امام خميني ،بيتا )294 :و حرمت
رازشکني و افشاي اسرار( .قرآن كريم ،مومنون)8 :
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 .2-1-3منابع نقلي
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حمايت کلي و غيرمستقيم در اصول  20 ،14و  23ق.ا ،ماده  570ق.م.ا و . ...
حمايت از حريم خصوصي فيزيکي در مواد  691 ،641 ،580و  694ق.م.ا ،و مواد ،24
 98 ،97 ،96 ،38و تبصره ماده  43ق.آ.د.ک.
حمايت از حريم خصوصي بدني در مواد  572تا  575ق.م.ا.
حمايت از حريم خصوصي رواني در اصل  23ق.ا  7.
حمايت از حريم خصوصي ارتباطي در اصل  25ق.ا و ماده  582ق.م.ا.
حمايت از حريم خصوصي در فعاليتهاي رسانهاي در اصل  24ق.ا.
حمايت از حريم خصوصي اطالعاتي در ماده  648ق.م.ا و مواد  225 ،104 ،103و
تبصره ماده  188ق.آ.د.ک.
 .4-1-3اسناد بينالمللي ناظر به حق حريم خصوصي

سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي  8در ماده .17
 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر در ماده .8
 .2-3مستندات نقض يا تحديد حريم خصوصي

عليرغم اهميت حريم خصوصي و مستندات محكم آن ،بهنظر ميرسد که حق افراد بر
حريم خصوصي خويش مطلق نيست و بنابر مستندات ذيل ميتوان در برخي حاالت آن
را نقض نمود ،البته تحت عنوان شرايط خاص و تا حدود خاص.
 .1-2-3حکم عقل

آنچه به عنوان اولين استدالل ميتوان بدان اشاره کرد حکم عقل به ضرورت انتخاب
اهم و فدا نمودن مهم در قبال آن در موارد تالقي است؛ يعني حکم عقل سليم به ضرورت
انتخاب بد در مواقع تخيير بين بد و بدتر.
 .2-2-3قرآن کريم

با نظر به آيه شريفه  12سوره مبارکه حجرات عبارت " ...برخي گمانها گناه هستند
  "9...داللت دارد بر اينکه بعضي از مصاديق سوء ظن گناه هستند و تمام مصاديق را شامل
نميشود.
آيه شريفه  6سوره مبارکه حجرات ميفرمايد:
10
«اگر فاسقي براي شما خبري آورد در مورد آن خبر تحقيق کنيد».
سوره مبارکه نساء آيه شريفه   :11 148در اين آيه شريفه جايي که فردي مورد ظلمي قرار
بگيرد ،به فرد مظلوم اجازه داده ميشود براي احقاق حق خويش اقدام به افشاگري عليه

ظالم نمايد و عمل زشت ظالمانه او را برمال سازد.
سوره مبارکه قلم آيه شريفه :12
12
«از هر سوگندخورنده بيمقدار و پستي اطاعت نکن».
 .3-2-3سنت معصومين (عليهمالسالم)

روايات دال بر جواز تجسس (احمدي ميانجي ،)137 :1381 ،روايات دال بر جواز سوء
ظن (احمدي ميانجي ،)161 :1381 ،روايات دال بر جواز غيبت( .ريشهري1422 ،ه.ق،
ج )3094 :7
 .4-2-3نظريات فقها

در تجسس جايز (انصاري ،بيتا 44 :و منتظري1409 ،ه.ق ،ج   ،)539 :2سوء ظن جائز
(مجلسي1368 ،ه.ق ،ج  91 :1و  ،)87جعل عريف (عالمه حلي ،بيتا ،ج  ،)437 :1جواز
غيبت( .احمدي ميانجي)135 :1381 ،

قانون اساسي:
در اصل  ...." : 14اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري
اسالمي ايران توطئه و اقدام نکنند".
اصل  ...." 22مگر در مواردي که قانون تجويز کند".
اصل  ...." 24مگر آنکه مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي باشند ". ...
اصل  ..." 25مگر به حکم قانون".
در اصل  142در ارتباط با بررسي دارايي برخي مسؤولين نظام.
قانون مجازات اسالمي با تقييد مواد  648 ،582و .606
قانون آيين دادرسي کيفري با تقييد مواد  97 ،96و .106
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور در تبصره  2ماده .2
13
قانون مطبوعات.
در فصل چهارم اين قانون ،نشريات جز در موارد اخالل به مباني و احکام اسالمي و
حقوق عمومي آزاد دانسته شدهاند که در ذيل آن  9عنوان نشر مطالب الحادي و مخالف
موازين جمهوري اسالمي ،اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاوير و مطالب
خالف عفت عمومي ،تبليغ و ترويج اسراف و تبذير ،ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه

علي غالمي

 .1-5-2-3حقوق ايران
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 .5-2-3تقييد حريم خصوصي در قوانين

117

و  ....ممنوع شده است.
قانون ممنوعيت بهکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره.
در ماده يک اين قانون نيز آمده است که:
«ورود ،توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي که قانون تعيين
کرده است ،ممنوع است».
البته مصاديق تحديد و نقض حريم خصوصي بنا به دستور و تشخيص قانون محدود به
موارد فوق نيست ،اما اين موارد به عنوان نمونهاي براي اثبات اين مطلب که قانونگذار
ايراني حق حريم خصوصي را يک حق غيرقابل خدشه نميداند ،ذکر شد و البته مصاديق
ديگري در اين رابطه در قوانين پيشگفته و ساير قوانين هست که به دليل طوالني شدن
نوشتار از بيان آنها صرفنظر ميگردد.
14
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 .2-5-2-3حقوق فرانسه

سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

در قوانين کشور فرانسه نيز که به عنوان مهمترين کشور در نظام رومي  -ژرمني مطرح
ميباشد ،موادي ناظر به ضرورت محدودسازي حوزه حريم خصوصي وجود دارد که
جهت نمونه به تعدادي از اين مواد از قانون مجازات فرانسه از بخش جرائم عليه عدالت
15
قضايي اشاره ميگردد.
اول :عدم اعالم جنايت .ماده  434 - 1قانون مجازات فرانسه مقرر ميدارد که:
«هر کسي نسبت به جنايتي که امکان پيشگيري يا محدود کردن آثار آن وجود دارد يا
نسبت به کساني که از ارتکاب جنايات جديدي برخوردار بوده و امکان جلوگيري از
ارتکاب آنها نيز وجود دارد ،آگاهي داشته و مقامات قضايي يا اداري را از اين امور مطلع
نسازد ،به مجازات حبس تا سه سال و جريمه نقدي تا سيصد هزار فرانک محکوم خواهد
شد».
در اين ماده مالحظه ميشود که افراد موظف شدهاند بخشي از اطالعات خويش را که
چه بسا محرمانه هم بوده باشد و افشاي آن براي برخي از دوستان آنها يا وابستگانشان
ايجاد مشکل کند ،به اطالع مقامات ذيصالح برسانند وگرنه مشمول مجازات پيشگفته
خواهند بود.
دوم :عدم اعالم وقوع جرم نسبت به بزهديدگان خاص .ماده  434 - 3قانون مجازات
فرانسه مقرر ميدارد که:
«هر کس نسبت به بدرفتاري يا محروميتهاي تحميلشده بر طفل کمتر از  15سال
يا شخصي که به لحاظ سن ،بيماري ،معلوليت ،ناتوانيهاي جسمي يا رواني يا حالت
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حاملگي قادر به دفاع از خود نباشد ،علم و آگاهي داشته باشد و مقامات قضايي يا اداري
را مطلع نسازد ،به مجازات تا سه سال حبس و تا سيصد هزار فرانک جريمه محکوم
ميگردد ». ...
در اين ماده نيز مشاهده ميشود که اطالع ندادن وقوع جرم عليه افراد داراي حالت
جسمي يا روحي خاص ،جرمانگاري شده است که اين جرمانگاري نيز مانند مورد قبل،
نقض حريم خصوصي اطالعاتي تلقي شده و افراد مجبور به افشاي برخي از اطالعات
خويش شدهاند که در صورت عدم انجام آن مجرم شناختهشده و مستحق مجازات
ميباشند.
سوم :مخفي کردن مباشر يا معاون جرم .ماده  434 - 6قانون مجازات فرانسه مقرر
ميدارد که:
«هر کسي که براي مرتکب (مباشر) يا معاون يک جنايت عمل تروريستي که مجازات
آن حداقل ده سال حبس در نظر گرفته شده ،محل سکونت ،پناهگاه ،کمکهاي مالي،
امکانات زندگي يا هر وسيله ديگري براي رهايي از تعقيب يا دستگيري فراهم کند ،به
مجازات تا سه سال حبس و تا سيصد هزار فرانک جريمه محکوم خواهد شد».
در اين ماده مخفي کردن مباشر يا معاون جرم مورد جرمانگاري قرار گرفته است و اين
در حالي است که ممکن است کسي يک مباشر يا معاون جرم را در خانه خويش سکونت
يا پناه بدهد ،که در چنين فرضي همين نوع استفاده و تصرف وي در خانه و محل سکونت
وي جرمانگاري شده است و نوعي از استفادههاي فرد از خانه و کاشانه خويش ممنوع
اعالم شده است که اين نقض حريم خصوصي فيزيکي يا همان حريم منزل افراد است.
عالوه بر آنچه گفته شد ،چند نکته ديگر نيز در خصوص حجاب به طور خاص قابل
اشاره است .نکته اول ،عباراتي است که داللت بر شمول حيطه اختيارات حکومت اسالمي
نسبت به حجاب دارد .حضرت علي «عليه السالم» ميفرمايند:
« ...حق شما بر من اين است که شما را نصيحت کنم  ،...شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد
و تربيت کنم تا بياموزيد( ».نهج البالغه :خطبه )34
ايشان در جاي ديگر فرمودهاند:
«بارخدايا! تو ميداني که آنچه ما به دنبال آن هستيم  ...بلکه بدان جهت است که دين
تو را به جامعه بازگردانيم و اصالح را در شهرهاي تو آشکار سازيم ( ». ...نهجالبالغه،
خطبه )131
و روايات متعدد ديگري که همگي مطلق و عام بوده و قابل اختصاص صرف به امور
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اجتماعي نميباشد.
نکته دوم ،مربوط به حق حاکم در اجراي حدود الهي يا همان حقاهلل است .اگر به فرض
محال ،حجاب امري صد درصد خصوصي تلقي شود ،بر چه اساسي در دايره اختيارات
حکومت قرار نميگيرد و دولت اسالمي حق مداخله در آن را ندارد؟ با توجه به حدودي
که حقالناس نيست و حقاهلل محسوب ميگردد ،مشخص ميشود که در حدودي چون
زنا ،لواط و مساحقه که ممکن است در يک حريم و حيطه خصوصي و با رضايت طرفين
انجام شود ،در صورت اثبات نزد حاکم ،حق مجازات مرتکب براي حاکم وجود دارد،
درحالیکه در اين حالت ،يک جرم خصوصي و فردي در يک محيط خصوصي واقع شده
است.
اين مطلب حاکي از مجوز ورود حکومت به حريم خصوصي است که جرائم حقاللهي
يکي از مصاديق آن است و البته اين موضوع منحصر به جامعه و حاکم اسالمي نيست
و در ساير جوامع نيز حکومتها خود را مجاز به ورود به حوزههاي خصوصي همچون
مصرف مواد مخدر يا قرصهاي روانگردان در حيطه خصوصي ،استفاده از تجهيزات
ايمني هنگام کار ،بستن کمربند موقع رانندگي ،بيمههاي مختلف و  ...ميدانند.
نکته سوم ،تدقيق در حيطه ورود و تصرفات حکومتي معصومين (عليهم السالم) است.
البته اين روش فقط ميتواند حيطه ايجابي اختيارات را تعيين نمايد و از تبيين حيطه سلبي
آن ناتوان است؛ يعني تنها ميتواند بگويد حکومت در چه اموري حق دخالت دارد ولي
نميتواند بگويد در چه اموري نميتواند دخالت کند ،مگر اينکه از معصوم نقل شود که
در برابر مث ً
ال بدحجابي عمومي سکوت کرده و اين سکوت ناشي از نداشتن مسئوليت
نسبت به آن بوده و اگر ميخواست ميتوانست واردشده و با آن برخورد نمايد.
در پاسخ به شبهه قبلي و همچنين سطور قبلي ،مستندات و مصاديق متعددي در مورد
ورود حکومت به اين حوزه بيان شد و عالوه بر آن نيز ميتوان از تعيين و اعمال مجازات
توسط معصوم (علیهالسالم) عليه یکسری جرائم به نتيجه مورد ادعا رسيد .اِعمال تعزير
توسط معصومين (عليهم السالم) در قبال جرائم متعددي همچون استمناء ،خوردن گوشت
خوک و  ،...همگي حاکي از جواز و گاهي الزام ورود حکومت به حوزههايي است که
جزء حيطه خصوصي افراد به شمار ميرود و نسبت به موضوعي چون حجاب به مراتب
داراي جنبه فردي و خصوصي بيشتري است.

 .4حيثيت دوگانه حجاب
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برخي افراد قائل به حيثيت دوگانه براي بحث حجاب و پوشش هستند؛ به اين معني
که حجاب به طور مطلق جزء حوزه عمومي نيست و از جمله مقولههايي است که يک
بعد آن جزء حيطه خصوصي و بعد ديگر آن ،جزء حيطه عمومي است .با اين استدالل
که حجاب پوششي است که «فرد» به تن ميکند و اينگونه نيست که حقي در آن نداشته
باشد؛ به عبارتي اگرچه چارچوبهاي کالن آن را دين و حکومت مشخص ميکنند ،اما
ساليق موجود در درون چارچوبهاي کالن ،قطع ًا و کام ً
ال به افراد ارتباط پيدا ميکند.
(مرندي)218 :1388 ،
به نظر ميرسد اين نظريه قابل ترديد باشد زيرا مالک مورد اشاره در تقسيمبندي
موضوعات و قرار دادن آنها در حوزه عمومي يا خصوصي قابل خدشه است .در
تقسيمبندي موضوعات به خصوصي و عمومي ،همان طور که قب ً
ال اشاره شد ،مالک
تقسيم عبارت است از حيطه تأثيرات فردي و خصوصي يک پديده يا تأثيرات جمعي
و عمومي آن .هنگامي که يک موضوع داراي تأثيرات جمعي و عمومي است ،از آن به
موضوع عمومي تعبير ميشود اگرچه داراي تأثيرات فردي هم باشد و اين امري طبيعي
است که تقريب ًا موضوعي اجتماعي و عمومي را نميتوان نام برد که در درجه اول داراي
بعد فردي و خصوصي نباشد ،اما اين تأثير فردي موضوع را فردي نميكند و وجود
تأثيرات اجتماعي جهت عمومی شدن موضوع کافي است.
در بحث حجاب و پوشش نيز اگرچه بحث از سليقه فرد در انتخاب رنگ و نوع پوشش،
امري بديهي و پذيرفتهشده است ،اما موضوع اصلي در باب پوشش همان محدوده و
چارچوب اصلي است که با توجه به تأثيرات اجتماعي و عمومي حجاب در اختيار
حکومت قرار دارد و باعث شده که حجاب داراي جنبه عمومي گردد.

نتیجهگیری

122
حقوق

،اجتماعی
سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

بحث حجاب و پوشش با توجه به اهميت و جايگاه خاص آن ،مورد اشکاالت و شبهات
متعددي قرار گرفته است .برخي از اين شبهات ناظر به اصل موضوع هستند و آن را مورد
شبهه قرار ميدهند؛ برخي شبهات ناظر به آثار و تبعات حجاب است؛ بعضي ديگر از
شبههافکنيها مربوط به بحث رابطه حکومت اسالمي با موضوع حجاب و پوشش است؛
مثل اينکه ورود حکومت اسالمي به بحث حجاب ،نقض حق حريم خصوصي شهروندان
است.
اگرچه در اين نوشتار با استدالالتي همچون عدم وجود معنا و اثر تفکيک حوزه
خصوصي و عمومي در فقه؛ عمومي بودن حجاب با توجه به حوزه تأثيرگذاري ،واقعي
و نه سليقهاي بودن موضوع ،مصلحت جمعي ،عدم ارتباط حجاب در نماز با فردي بودن
آن ،عدم انحصار عفاف در حجاب ،فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد
باحجاب در غرب؛ قابل نقض يا تحديد بودن حريم خصوصي عليرغم جايگاه و اهميت
آن به فرض صرف ًا خصوصي بودن امر حجاب؛ و عدم منافات اعتقاد به حيثيت دوگانه
حجاب با تقييد حجاب و پوشش در حوزه عمومي پاسخ اين شبهه داده شد اما در يك 
نگاه كالنتر به نظر ميرسد خاستگاه اين شبهه و شبهاتي همچون اينکه چطور در حالي
که در صدر اسالم براي بدحجابي مجازات خاص تعيين نشده ،حکومت اسالمي اقدام به
تقنين عليه حجاب کرده است؛ قانوني شدن حجاب بر خالف خاصيت و ماهيت فرهنگي
اين موضوع است؛ حجاب مربوط به جامعه خاص صدر اسالم بوده و اکنون پس از حدود
 14قرن ،ديگر به صورت اوليه آن قابل پذيرش نيست و بايد متناسب با مقتضيات زمان
و مکان و شرايط جديد دچار تحول جدّ ي و بنيادين گردد؛ يا حتي شبهاتي از اين سنخ
تبرج در تعارض است ،حجاب مانع فعاليت زن است ،حجاب
كه حجاب با ميل زن به ّ
باعث از بين رفتن آزادي زن ميگردد ،حجاب عامل افزايش التهاب و حساسيت در جامعه
اسالمي است که چشمچراني مردان يکي از نتايج آن است و  ...پيش و بيش از هر چيز
از يكسو ناشي از عدم وجود تصور صحيح از مبناي حجاب و داليل الزام آن در اسالم
و از سوي ديگر ناشي از عدم درك جايگاه ،فلسفه ،حقوق ،اختيارات و وظايف حكومت
ديني و چگونگي تنظيم ارتباط آن با آحاد امت اسالمي است كه نتيجه آن را ميتوان در
بروز آفات نظري و عملي مختلف فردي و اجتماعي از جمله اعتقاد غلط به رها بودن
از هر نوع قيد و محدوديت با توجيه آزاد آفريده شدن انسان مشاهده نمود كه وقوع در
چنين تصور اشتباهي ،طرح شبهاتي از اين دست را طبيعي نموده و آثار خويش را در

رفتار مستشكلين پديدار ميسازد.
بنابراين به نظر ميرسد ضمن ضرورت پاسخگويي به اين دست شبهات ،ضروري است
نقد و رد شبهات مبناييتر در دستور كار محققان قرارگرفته و درعینحال ،تبيين مباني
اسالم به طور عام و حجاب اسالمي به صورت خاص مد نظر قرار گيرد تا اين تبيين
پيشيني زمينه ايجاد و بروز شبهات پسيني را زايل سازد.
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یادداشت ها
1- Bernard Stasi.
2- Gabriel Havez.

" -3يا ايها الذين امنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و التجسسوا و اليغتب بعضکم
بعضا"....

" -4يا ايها الذين امنوا التدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتي تستأنسوا و تسلموا علي اهلها ذلکم خير
لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فيها احدا فالتدخلوها حتي يوذن لکم و ان قيل لکم ارجعوا
فارجعوا هو ازکي لکم و اهلل بما تعملون عليم"
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"   -5و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها و لکن البر من اتقي و أتوا البيوت من ابوابها و
اتقوا اهلل لعلکم تفلحون".
" -6و لوال اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افک مبين".
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"  -7تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض
و مواخذه قرار داد".
)8- The International covenant on civil and political Rights. (1966

" -9ان بعض الظن اثم".

" -10ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا".

" -11اليحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و کان اهلل سميع ًا بصيراً".
" -12والتطع کل هالف مهين".

 -13قانون مطبوعات مصوب  1364/12/22مجلس شوراي اسالمي است که تا سال  1379چند
بار مورد اصالح قرار گرفته است.
 -14اين قانون مصوب  1373/11/23مجلس شوراي اسالمي ميباشد.

 -15براي مطالعه بيشتر در اين مورد ر.ک :جعفر کوشا ،جرايم عليه عدالت قضايي ،نشر ميزان،
چاپ اول ،1381 ،ص  19به بعد.
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