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چکیده

حق بر حریم خصوصی از مهمترین حقوق انسانی محسوب میگردد .امروزه با توسعه
فناوریهای ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر ،حریم خصوصی افراد در معرض تهدید
واقع شدهاست .این پژوهش با روش «سندپژوهی» و «کتابخانهای توصیفی -اکتشافی» انجام
شدهاست .سؤال اصلی مقاله آن است كه «براي حمايت از حريم خصوصي افراد در محيطهاي
مجازي ،از چه اصولی در آموزههای فقهی اسالم ميتوان استنباط نمود و بر اساس آنها به چه
مؤلفههاي فقهي ،برای حمایت از این حق ،میتوان دست يافت؟» جهت دستيابي به پاسخ ،در
بخش نخست مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسالمی كنكاش گرديده و در بخش دوم
نيز به تحلیل مؤلفههای حمایت از این حق در فقه اسالمی با تأکید بر حمایت از آن در فضای
مجازی پرداخته شده است .در این مقاله بعد از بررسیهای عمیق اكتشافي در فقه اماميه ،به
هفت مؤلفه فقهی جهت بررسی حریم خصوصی در فضای واقعی رسیدیم که از میان آنها سه
مؤلفه «ممنوعیت تجسس ،تحسس و تفتیش»؛ «ممنوعیت اشاعه فحشاء» و «ممنوعیت استراق
سمع و بصر» قابل تعمیم به فضای مجازی بود و در متن مقاله به دنبال تحليل و ترويج اين
مؤلفهها برآمدهايم.
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 .1دانشجوی كارشناسی ارشد پیوسته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران.
 .2استادیار دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران.

مقدمه
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حقوق و آزادیهای متفاوت انسان هر کدام جایگاه خاصی دارد و تعدی به هرکدام
سبب بروز تألمات جسمی و روحی انسانها خواهد شد .سرمایه بشری ،محدود به
حقوق مادی نیست؛ بلکه انسانها دارای حقوق معنوی (همچون امنیت جان و شخصیت
فرد ،حق مصونیت از تجاوز نامشروع دیگران نسبت به مکالمات ،مکاتبات و مراسالت
وی) هستند که اهمیت بیشتری نسبت به حقوق مادی دارند .حق حریم خصوصی از این
حقوق است که فقدان یا تجاوز به آن تنشهای فراوانی را در زندگی اجتماعی و شخصی
افراد پدید میآورد .این حق از اساسیترین حقوق انسانها بوده و حمایت از آن در واقع
حمایت از کرامت انسانی فرد محسوب میشود که تعرض به آن سبب تزلزل بنیانهای
اجتماعی جامعه میگردد .از این رو بایستی در حوزههای مختلف فردی و اجتماعی (از
سوی افراد یا توسط حکومتها) مورد حمایت قرار بگیرد.
هر چند در كشورهاي غربي تنها از اوايل دهه  1900تصریح ًا «حق حريم خصوصي»
مورد توجه قرار گرفته است ،اما حمايت از اين حق از آغاز نزول قرآن در آموزههاي
اسالم مورد توجه بودهاست که در قالب احکام شرعی همچون حرمت تجسس ،استراق
سمع و ...تجلی یافتهاند .در آيات قرآن كريم و سنت معصومین (عليهمالسالم) ميتوان
سفارشهای بسیاری را در پرهيز از نقض مصاديق گوناگون حق مذکور يافت؛ اما
كشورهاي غربي چند قرن بیشتر نیست که این حق را مورد شناسایی قرار دادهاند و تا
پیش از آن نسبت به این مفهوم رفتار تقابلگرایانه داشتهاند.
این حق در حوزههای گوناگونی میتواند مصداق و ظهور داشته باشد که یکی از آنها
بروز آن در فضای مجازی میباشد .با توجه به قابلیتهای گوناگونی که در این فضا
وجود دارد ،بررسی وجوه مختلف حق مذکور برای حمایت از آن الزم جلوه میکند .با
این حال در ضوابط حاکم بر حمایت از حریم خصوصی ،حمایت از آن در فضاي مجازي
محدود بوده و به آن توجه الزم مبذول نگشتهاست.
مقاله حاضر با روش «سندپژوهی» و «کتابخانهای توصیفی -اکتشافی» و با استفاده از
منابع و اسناد مکتوب انجام گرفتهاست .این مقاله ضمن مداقه در مبانی اسالمی در باب
حمایت از حريم خصوصي ،به موضع اسالم در این خصوص پرداخته تا بدین وسیله
مبانی مشروعیت تقنین درحوزه حمایت از این حق در فضای مجازی تبیین گردد.

 .1بیان مسأله
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در چند سال اخیر ،پیشرفت فناوری به دست آوردن و نگهداری دادههای خاص انبوه
در مورد افراد را امکانپذیر ساختهاست .امروزه در ادبیات حمایت از حریم خصوصی،
بیشترین تمرکز بر کنترل اطالعات و دادهها است که در میان ابزارهای مختلف جمعآوری
دادهها ،مخصوص ًا بایستی به فضای مجازی توجه نمود .این امر یک مشکل و تهدید جدی
است که از یک سو این اطالعات میتواند علیه اشخاص به کار گرفته شود و از سوی
دیگر ممکن است مشکالت جدی برای زندگی اجتماعی پدید بیاورد .با توجه به اینکه
در بسیاری از عرصهها ،ظرفیتهای تکنولوژیکی از حمایتهای قانونی حریم خصوصی
سبقت گرفتهاند ،الزم است که در سطح روابط پیشرفته تکنولوژیک که مصداق بارز آن
فضای مجازی است ،در سطح تقنینی کالن ،حمایتهای کافی و کارآمد از حق مذکور
به عمل آید .از آنجا که قوانین در کشور ما مبتنی بر فقه اسالمی میباشند بازشناسی
مؤلفههای فقهی در این زمینه الزم خواهد بود و ما را جهت تبیین اصول و مؤلفههای
کارآمد برای تقنین در این زمینه راهبری خواهد کرد .از سویی در متون فقهی اسالم اصول
متعددی وجود دارد که برای حمایت از حق مذکور در فضای واقعی میتوانند مورد اتکا
توجه قرار بگیرند ،اما از سوی دیگر ممکن است اشکالی مطرح گردد که این اصول
و ّ
و مبانی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای واقعی بوده و امکان استفاده
و بسط آنها برای حمایت از حق مذکور در فضای مجازی وجود ندارد .در این مقاله
تالش شده است تا با ترویج مبانی و اصول فقهی طرحشده ،به امکانسنجی استفاده از
آنها برای حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی پرداخته و بدینوسیله به تعمیم
آنها برای تبیین مؤلفههای حاصلشده در جهت حمایت از آن حق در فضای مجازی
اقدام ورزیم .لذا حائز اهمیت است که اصول مذکور را مشخص ًا کشف نماییم .با شناسایی
مؤلفههای مذکور قادر خواهیم بود تا دایره حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را
مشخص نموده و محدوده حمایتهای قانونی خود را ،که بر فقه اسالمی مبتنی است،
براساس حدود مذکور تبیین کنیم.
سؤال اصلي مقاله حاضر كه در پي پاسخ به آن خواهيم بود ،اين است كه «در آموزههاي
فقهي اسالم ،از چه اصول و مؤلفههاي فقهی براي حمايت از حريم خصوصي افراد در
محيطهاي مجازي ميتوان بهره برد؟»

 .2مفهوم شناسي مصطلحات
 .1-2فضاي سايبر (مجازي)

فضاي سايبر را نميتوان مترادف اينترنت دانست ،بلكه فضاي سايبر اعم است و اينترنت
يكي از زيرمجموعههاي آن محسوب ميشود .اما در اين مقاله ،منظور ما معناي «اخص»
فضاي سايبر (مجازي) كه هم اكنون در شبكه جهاني اينترنت تجلي يافتهاست ،ميباشد
و سايتهاي اينترنتي و شبكههاي اجتماعي تعاملي در فضاي اينترنت را شامل میشود.
 .2-2حريم خصوصي
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«حريم خصوصي» از عبارات نوی است كه در سدههای اخیر ایجاد شدهاست .در کتاب
و سنت اسالمی نیز نمیتوان صراحت ًا نشانی از این عبارت یافت و روش اسالم در اين
خصوص بهصورت تحويلگرايانه 1است .اکنون نیز در حوزه جهانی تعریفی واحد و
مشخص از این عبارت وجود ندارد.
ساموئل وارن و لوئيس برانديس حقوقدانان آمريكايي در سال  1890نخستين بار در
مقالهاي حريم خصوصي و مخصوص ًا «حق بر خلوت» را مطرح کردند (نوبهار:1386 ،
 .)186پس از وی همه تعابیر موجود در تعاریف خود از حریم خصوصی به عنوان «حق»
یاد کرده و آن را مورد پذیرش قرار دادهاند .در تعریفی منسجم از حریم خصوصی میتوان
چنین گفت« :محدودهای از اطالعات افراد جامعه است که از نگاه عرف و یا با اعالم فرد،
انتظار میرود که از هرگونه دسترسی و تعرض دیگران مصون بماند و هرگونه دخالت
اشخاص و دولتها در آن محدوده از زندگی افراد ممنوع و غیرمشروع است».
 .3-2حريم خصوصي در فضاي مجازي

محور اصلي و امروزين حمايت از حريم خصوصي در فضاي مجازي تعاريف مبتني بر
اطالعات و كنترل شخص بر توزيع اطالعات و دادههای خود ميباشد .افراد اجتماع هر
یک اطالعاتی دارند که با میل به مخفی نگه داشتن آنها ،نمیخواهند که سایرین نسبت به
آن علم و اگاهی پیدا کنند .این دسته از اطالعات ،آنگاه که به حیطه خصوصی فرد مربوط
باشد ،حریم خصوصی وی بهشمار میآید و آنگاه که بهنحوی در فضای مجازی نشر پیدا
میکند ،صحبت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بهمیان میآید.

 .3سابقه تحقيق

 .1-4پيشينه حريم خصوصي در اسالم

از پژوهش در منابع شرع اسالم برمیآید که حمایت از حريم خصوصي اعتقادات ،محل
زندگی ،اموال ،مراسالت و ارتباطات افراد از همان ابتدای ظهور اسالم وجود داشته و
 14قرن است که در قالبهای متفاوت از سوی اسالم تشریع گشته است .در حالی که
حمایت جدی از این حق در جهان غرب ،حتی در زبان تحویلگرایان سنت جهان غرب،
نهایت ًا  4قرن است که مطرح شده و پیش از آن سخنی از این حق درمیان آنان مطرح
نبودهاست.
در آیات قرآن و سنت ائمه علیهم السالم هیچگاه اصطالح «حریم خصوصی» مشخص ًا
بهکار نرفتهاست؛ همانطور که در سایر آیینها مثل یهود و مسیحیت نیز از این عبارت
به تصریح یاد نشده است .ماهیت و محتوای حریم خصوصی در شریعت اسالم ،تحت
تعابیری از حقوق و آزادیهای دیگر مثل حق مالکیت ،حق در پناه اصل برائت بودن ،حق
مصونیت از تجسس و تفتیش ،حق مصونیت حقوق وابسته به شخصیت افراد ،ممنوعیت
آشکارسازی اسرار ،حق انتخاب دین و اعتقاد ،حرمت غیبت ،ممنوعیت استراق سمع،
ممنوعیت اشاعه فحشا و ...مورد حمایت قرار گرفتهاست.
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 .4حمایت از حریم خصوصی در فقه اسالمی
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کتب و مقاالت مرتبط در اين حوزه بيشتر به حق بر حریم خصوصی ،بهطور کلی ،در
فقه اسالمی و حقوق موضوعه ایران و مسأله ممنوعیت نقض آن پرداختهاند .آنجا هم
که حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح شده ،حمایتهای قانونی
مطرح بوده و یا آنکه در بازشناسی اصول فقهی حمایت از حریم خصوصی در فضای
مجازی به ذکر برخی عناصر و مؤلفهها بهطور کلی اکتفا شدهاست .از مهمترين این منابع
که در تدوین مقاله پیش رو نیز از آنها بهره جستهایم مي توان به کتاب «حريم خصوصي
در فقه و حقوق ايران» و مقاالت «حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسالم ،تطبیقی
و ایران»« ،صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسالمی» و
«حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی» اشاره کرد .پژوهش پیشرو در جهت گامی متفاوت
بر آن است که ابتدا مبانی و اصول فقهی حمایت از حق بر حریم خصوصی را بازشناخته و
سپس به ریزمؤلفههای فقهی قابل تعمیم به حمایت از این حق در فضای مجازي بپردازد.
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برای نمونه ،آيات  27و  28سوره نور رعایت حرمت مسکن افراد را واجب شمرده و
برای ورود به منازل افراد ،اذن آنها را برای دیگران الزم شمردهاست .اين آيات خانه و
«بيت» را بهعنوان مصادیق بارز از حریم خصوصی افراد مدنظر داشتهاست(ساریخانی و
موسوی.)8 :1390 ،
از لحاظ اخالقی نیز تعدی به حریم خصوصی انسانها گناه بوده و دارای مجازات
اخروی در نظام اخالقی اسالم میباشد .امامخميني (ره) در بند شـشم فرمان هشتمادهاي
فرمودهاند که «مانند اشاعه فحشا و گناهان از كبـائر بسـيار بـزرگ اسـت»(مهریزی،
.)70-45 :1378
در نگاه فقهی که احکام اسالم مشمول پنج نوع حکم حرمـت ،وجـوب ،نـدب ،كراهت
و اباحه قرار میگیرد ،تعدی به حريم خصوصي افراد «حرام» بوده و در اصطالح فقه
جزایی و از منظر حقوقی ،جرم محسوب میگردد .امام خميني (ره) در فرمان مذکور
ميفرمايند« :مرتكبان هـر يك از امور فوق مجرم و مسـتحق تعزيـر شـرعي و بعضـي از
آنـان مسـتوجب حـد شـرعي هستند».
نکته مهم آن است که آیات و روایات اسالمی مربوط به حریم خصوصی حمایت خود
را بیشتر از موضع تکلیفگرایانه تشریع کردهاند؛ نه از موضع وضعی و حقمحور .به
همین علت شایسته است که مسئولیت ناقضین حریم خصوصی را در احکام تکلیفی
جستوجو نماییم؛ درحالیکه در زمره احکام وضعی بهشمار میآید(انصاری،1374 ،
ج )214 :2و البته که این مسأله محل ایراد نیست که آیات و روایات اسالمی وجهه
اخالقگرایانه و مذهبی دارند و نه جنبه حقوقی؛ تا برای تحمیل مسئولیت نقضکنندگان
حق مذکور بتوان به آن استناد نمود.
در نوشتار حاضر ابتدا به مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسالمی پرداخته و
سپس رایجترین اصطالحات و مؤلفههایی را که در آیات و روایات اسالمی درباره حریم
خصوصی بهکار رفتهاند بررسی خواهیم کرد.
 .2-4مباني حمایت از حريم خصوصي در اسالم

با توجه به آيات و روايات ،چنین بهنظر میرسد که مبتنی بر نظام اخالقی و فقه اسالمی،
حریم خصوصی در اسالم بر پنج اصل اساسی استوار است:
الف .قاعده تسلیط
ب .قاعده صحت و اصل اباحه
ج .اصل احترام به حريم و حرمت مؤمن

د .اصل توجه به كرامت انساني
هـ .لزوم عموميت اذن در روابط اجتماعي
در این حوزه تأکیدات فراوان قرآن نسبت به اینکه هر کس محدوده خویش را بشناسد
و بدون اذن به حری م دیگران وارد نشود بسیار حائز اهمیت است.
 .1-2-4قاعده تسلیط
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«قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط» از قواعد مسلم فقهی محسوب میگردد .فقها به آن
قاعده سلطنت نیز میگویند .اصطالح تسليط را گماشتن و چيرهدست كردن معنا کردهاند.
در اصطالح فقهي آن را «تسلط و اختيار مالك براي هرگونه تصرف در اموال خويش»
گفتهاند .این قاعده بدان معنا است که هر کس بر مال خود تسلط کامل دارد و میتواند
در آن هرنوع تصرف حقوقی و مادی انجام بدهد و کسی مجوز منع او را از تصرف
در مالش بدون مجوز شرعی ندارد .اثبات این سیره توسط آیات ،روایات و سیره عقال
بودهاست(انصاری.)320 :1374 ،
این قاعده دارای دو جنبه اثباتی و سلبی میباشد كه وجهه سلبی آن حمایت از حق بر
حریم خصوصی را مدنظر دارد .از این منظر ،اين قاعده به این معنا است كه تصرفات
سایرین نسبت به اموال مالك بدون اذن او يا مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او
ط مالكانه فردی سبب مزاحمت شود ،مزاحم مسئولیت
غيرمشروع میباشد و اگر تسل 
جبران آن را خواهد داشت.
اینکه مالک حق داشته باشد بتواند هرگونه میخواهد در اموال خویش تصرف بکند
حق تصرف نام دارد و بهواسطه این حق ميتواند از تعدی دیگران نسبت به حوزه اموال
خویش ممانعت بهعمل آورد .حق استفاده را حق بهرهبرداري مالكانه از اموال گفتهاند
که بهموجب آن سایرین حق ملزم ساختن وی را برای نوعی خاص از بهرهبرداری از
مال خویش ندارند .حق هرنوع اقدام نسبت به اموال فرد نيز ،حق انجام هرگونه عقدی
نسبت به مال برای انتقال آن ،مثل :فروش ،اجاره ،صلح ،وصيت و غيره میباشد (ژوزف،2
2010م .)1 :هرچه درباره اموال صدق کند ،با مورد حريم نيز منطبق است .از قاعده
«الحريم له حكم ما هو حريم له» ،که در كتب قواعد فقهيه وجود دارد ،مستنبط است:
3
همانطور كه تصرف در اموال مجاز نیست ،در حريم هم همینطور است.
البته قاعده تسليط استثنائاتي نیز دارد ،مثل آنکه :گاهی که مصلحت باالتری وجود داشته
باشد ،جواز عمل برخالف این قاعده وجود خواهد داشت(فروغی ،برجی و مصلحی،
.)26 :1393

 .2-2-4قاعده صحت و اصل اباحه
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اصل صحت که فقیهان آن را «اصالهالصحه» گفتهاند ،از قاعدههای حائز اهمیت فقهی
است و به صورتهای مختلفی کاربرد پیدا میکند(احمدلو .)159 :1392 ،آنچه که سبب
قوت استناد به قاعده مذکور را فراهم میآورد ،بنای عقالی جمیع ادیان و ملل است که
شارع نیز با امضای خود به آن اعتبار بخشیده است و اسقاط این اصل از اعتبار سبب
اختالل نظام جامعه در استنباط خواهد شد(انصاري.)416 :1374 ،
در توضیح اصل صحت بایستی گفت که ذیل جواز تکلیفی ،اصوالً اعمال افراد صحيح،
مشروع و حالل میباشد و تا علتی برای صحیح نبودن آن اعمال پدید نیامده باشد،
کسی نباید در حالت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعبودن از سویی و عدم
صحت و عدم مشروعبودن از سوی دیگر ،اعمال اشخاص را غیرمشروع و ناصحیح
بداند(محققداماد .)195 :1388 ،اصل مذکور بر مصلحت مسلمانان بنا شدهاست؛ به این
دلیل که اگر اصل را در حیات آدمی بر فساد بگذاریم و در همه افعال و اعمال اشخاص
تفحص نماییم ،انسجام نظام مدنیت از ه م گسیخته خواهد شد.
نكته قابل ذكر اين است كه در حقوق اسالم اصل صحت به مفهوم جواز تكليفي به اصل
اباحه نزديك ميگردد .معناي اصل اباحه آن است كه انسان نسبت به اشياء موجود در
خارج هرگونه دخل و تصرفي را ميتواند داشته باشد؛ مگر در مواردي كه دليلي بر منع،
وارد گردد .از طرفي اين اصل با مباح اعالم كردن افعال مردم در زماني كه منعي بر عدم
آن نباشد ،همانند اصل صحت مانع از شك و ترديد و كنكاش در رفتار انسانها و در
نتيجه نقض حريم خصوصي آنان توسط مقامات تعقيب ميگردد و از طرف ديگر با توجه
به اينكه تصرف در حريم خصوصي اشخاص توسط آيات قرآن و رواياتي متعدد ممنوع
اعالم گشته است ،تصرف در اين حريم انساني ،بر طبق اصل اباحه نيز ممنوع خواهد
بود(فروغی ،برجی و مصلحی.)27 :1393 ،
 .3-2-4اصل احترام به حريم مؤمن

در ديدگاه اسالمي ،حرمت مؤمن در نزد خداوند همسنگ حرمت پيامبر ،خاندان پيامبر،
قرآن و كعبه اهميت دارد( 4کلینی1407 ،ه.ق .)108 :در فقه اسالمي قاعدهاي تحت عنوان
«حرمه د م المسلم و ماله و عرضه» وجود دارد(موسوي خلخالي1427 ،ق ،)465 :که
بيانگر اصل احترام به جان ،مال و آبروي افراد است .مال و دارايي مسلمان همچون جان
و خون وي محترم است( 5طوسی .)59 :1387 ،آبروي افراد داراي حرمت و مصونيت

با توجه به ظرافتي كه در آفرينش انسان بهكار رفته ،هيچ مخلوقي با وي برابري نميكند.
ي آدموحملناهمفي البرو
خداوند متعال در آيه  70سوره اسراء ميفرمايد« :ولقدكرمنابن 
البحرورزقناهممن ّ
ت و ّ
فضناهمعليكثي ٍرم ّمن خلقناتفضيال»؛ «و ما فرزندان آدم
الطيبا 
را بسيار گرامى داشتيم [كرامت داديم] ...و بر بسيارى از مخلوقات خود برتريشان داديم،
آنهم چه برتری؟!» .در تفسیر این آیه گفتهاند که حال نوع بشر را بیان نموده و آن را
صرفنظر از برخی كرامتهاي خاص شمردهاند .آيه مذکور شامل فاسقین و مشركين نيز
میشود؛ زيرا كه اگر آنها مشمول آیه نبودند و مراد افراد مطیع بودند ،عتاب و امتنان معنا
پیدا نمیکرد(طباطبایی .)155 :1371 ،آيه  4سوره تين بيان ميدارد« :لقد خلقنااالنسانفي
ن تقويم»؛ «حقيقت ًا ما انسان را در بهترين بنيان آفريديم ».همچنين در آيه  20سوره
احس 
ت ومافي االرض
لقمان بر اين مسأله تأكيد شده« :ال م تروااناهللسخرلكم ما في السموا 
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فوقالعادهاي است و انسان نميتواند بهوسيله غيبت ،تهمت ،افشاگري و هرگونه رفتار
ديگري ،به آبرو و حيثيت ديگري آسيبي وارد نمايد ،چنانكه طبق فرمايش امام صادق
(عليهالسالم) در ذيل روايتي درباره درجات ايمان «هر كس حيثيت مؤمني را بشكند،
بر او واجب است كه آن را جبران نماید»( 6حر عاملی1409 ،ه .)162 :بهگفته امام رضا
(عليهالسالم) مؤمن از كعبه عزيزتر و محترمتر و حتي حرمتش از آن باالتر است( 7محدث
نوري1408 ،ه .)343 :اهميت احترام به مسلمان در خطبه  167نهجالبالغه از حرمت كعبه
هم فراتر رفته و آن را بر هر حرمتي برتري بخشيده است( 8سیدرضی .)242 :1379 ،از
سویی نیز آبرو و حیثیت اشخاص در اسالم از مصونیت و حرمت ویژهای برخوردار است
که میتواند حقالناس محسوب شده و ذیل آن قرار گیرد .این حقالناس حرمت حریم
افراد را از اختصاص به مؤمنین خارج کرده و آن را مختص به جمیع اشخاص و افراد
میکند .اینگونه است که آبروی عموم مردم در اسالم حرمت پیدا کرده و مانعی را برای
تعدی و تجاوز به آبرو وحیثیت عموم مردم ایجاد کردهاست.
بنابراين اصل و با تعمیم آن ،احترام به حريم اشخاص اولين زيربناي حريم خصوصي
در اسالم بهحساب ميآيد و با توجه به وسعت معنايي و مصاديق اين اصل ،اصل حرمت
مؤمن هم شامل حراست از حريم خصوصي فرد در زندگي حقيقي ميگردد و هم زندگي
و اطالعات مجازي فرد را در بر ميگيرد(سیدسعادتی .)163 :1392 ،لذا هرگونه اتّفاقی
که موجب آسیبرساندن به آبروی افراد گردد مذموم و ممنوع است؛ چه این آسیب در
محیط واقعی رخ داده و چه در فضاي مجازي انجام گیرد.
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و اسبغَ عليكم ن َع َم ُه ظاهر و باطنه»؛ یعنی كه آنچه در آسمان و زمين است ،براي انسان
مسخر گشته و يا اينكه براي او خلق شده است.
حضرت رسول (صلياهللعليهوآلهوسلم) نسبت به كرامت انساني و حقوق بشر بسيار
حريص بوده(حسينيشيرازي1419 ،ه )191 :و همواره آن را مدنظر داشته است .اميرمؤمنان
علي (عليهالسالم) نيز در خطبه يك نهجالبالغه کرامت ذاتي انسان را مورد اشاره قرار
ميدهد...« :پس خداوند از فرشتگان خواست تا ...و در برابر كرامت انساني ،بهنشانه
خضوع و خشوع ،سجده آورند(»...سيدرضي.9)242 :1379 ،
كرامت انساني بهعنوان بنياديترين عنصر براي ظهور و بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي
يك فرد تلقي ميشود ،بدين معنا كه انسان عالوه بر كسب كرامت اكتسابي ،كرامت ذاتي
خود را نبايد به واسطه اعمال ناشايست خدشهدار كند و همچنين نبايد اجازه دهد كه
ديگران اين كرامت را مورد تعرض قرار دهند.
مقتضاي كرامت انسان آن است كه حوزههاي حريم شخصي وي محترم شمرده شود و
خدشه وارد شدن به هريك از حوزههاي حريم خصوصي فرد ارتباطي ،مكاني ،اطالعاتي
و جسماني منافي اصل كرامت انساني وي خواهد بود .بر همين مبناست كه اسالم مقررات
تعرض به قلمروي حريم خصوصي اشخاص وضع
سختگيرانهاي را براي تجاوز و ّ
نموده و آن را بهعنوان يك راهبرد اساسي در حقوق كيفري خود منظور داشته است.
بند ششم از فرمان هشت مادهاي امام خميني بهعنوان يك حكم حكومتي بيان ميدارد:
«هيچكس حق ندارد ...نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني اسالمي مرتكب
شود ،يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري ب ه نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش
كند ،يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ،شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم
باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر
فاش كند .تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان
از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي
هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد(».موسويالخميني.)139 :1378 ،
از آنجا که دو مفهوم حریم خصوصی و کرامت انسانی با هم درآمیختگی دارند ،در
نظام حقوقی اسالم اشخاص نمیتوانند با رضایت خود از دیگران سلب مسئولیت کرده و
بدین وسیله محدوديتهاي حريم خصوصي اشخاص را رفع نمایند؛ گرچه این امر گاهی
سبب محدودشدن حیطه حريم خصوصي افراد میشود .لذا از همین منظر است که اقرار
به معاصی فردی دربرابر سایرین بهگونهای اشاعه فحشا شمرده شده و حرام میباشد .در

نظام حقوقي اسالم حمايت از حريم خصوصي و حرامبودن تجاوز به آن در قالب يك
حكم آمدهاست ،نه حق و چنانچه میدانیم حكم را بر خالف حق نمیتوان اسقاط نمود.
در نظام اصطالحات حقوقی ،كرامت انساني و ذیل آن حق بر حريم خصوصي از قواعد
عمومی و آمره بوده و امکان توافق برخالف آن مثل قواعد تکمیلی و شخصی وجود ندارد
و همچنین نمیتوان نسبت به نقض آن رضايت داد(.سیدسعادتی .)166 :1392
 .5-2-4اصل عمومیت اذن
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اين اصل برگرفته از آيات  27تا  30سوره مباركه نور است .در صورتي كه فرد در هر
موقعيتي كه براي ديگران سرنوشتساز است ،قصد ورود داشته باشد ،بهتعبير قرآن كريم
ذين آ َمنُوا
بهتر است كه اذن دخول بگيرد .خداوند در اين سوره ميفرمايد« :يا أَيُّ َها الَّ َ
حتَّي ت َْستَ ْأن ِ ُسوا َو ت َُس ِّل ُموا  َعلي أَ ْهلِها ذل ِ ُك ْم خَ يْ ٌر ل َ ُك ْم ل َ َع َّل ُك ْم
 ال تَدْ خُ ُلوا بُيُوت ًا  َغيْ َر بُيُوت ِ ُك ْم َ
كرونَ ؛  َفإ ِنْ ل َ ْم ت َِجدُ وا فيها أَ َحدا ً  َفال تَدْ خُ ُلو ه َح َّتي يُؤْ َذن ل َ ُك ْم  َو إ ِنْ َ
قيل ل َ ُك ُم ا ْر ِج ُعوا
ت ََذ ُ
 َفا ْر ِج ُعوا ُه َو أَزْكيل َ ُك ْم َو َّ
ليم»؛ «اى كسانى كه ايمان آوردید ،به خانههايى
اهللُبِماتَ ْع َم ُلونَ  َع ٌ
كه خانههاى شما نيست وارد مشويد تا اجازه بگيريد ...و اگر كسي را در آن نيافتيد ،وارد
نشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد« :بازگرديد!» بازگرديد؛ اين براي شما
پاكيزهتر است.»...
عالوه بر منزل ،خلوتگاه شخصي نيز در آيات قرآن بهعنوان حريم خصوصي تلقي
گرديده و براي ورود به آن كسب اجازه الزم دانسته شدهاست .براساس آيه  59سوره نور
که میفرمایدَ ...« :وإِذاب َ َلغَ األْ َ ْط ُ
ذينم ِ ْن َقبْلِهِ ْم
استَ ْأ َذنَ الَّ َ
فالمِنْ ُك ُمال ْ ُح ُل َم َف ْليَس ت َْأذِنُوا َك َما ْ
 َكذلِك»...؛ «...هنگامي كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بگيرند ،همانگونه كه
اشخاصي كه پيش از آنان بودند اجازه ميگرفتند.»...
به عالوه حکمی که پیامبر اسالم (ص) در داستان سمرهبنجندب ایراد فرمودند از
بارزترین نمونهها در تاریخ اسالم است که داللت آن بر عدم مشروعیت ورود بدون اذن به
خانههای سایرین و ممنوعیت آن میباشد .سمرهبنجندب نخلی در منزل فردی از انصار
داشت که جهت رسیدگی به آن بدون اجازه صاحبخانه وارد منزل وی میشد .آن فرد
انصاری پس از اعتراضهایی که بر عمل سمره اثربخش نبود ،نزد پیامبر اسالم شکایت
کرد .پیامبر(ص) بارها و با روشهای مختلف از سمره درخواست کرد که بدون اجازه
وارد خانه انصاری نشود ،اما او نپذیرفت .نهایت ًا پیامبر اکرم(ص) جهت مانعشدن برای
ورود بدون اذن به خانه انصاری چنین فرمودند که« :ال ضرر و ال ضرار فی االسالم» 10.لذا
به فرد انصاری فرمودند« :برو و درخت را از جا درآور و دربرابر او (سمره) بیفکن»(حر
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عاملی ،1372 ،ج.)319 :17
بايد توجه داشت اذن دخول تنها مربوط به حريم خصوصي در خانه نيست و در هر
صورتي كه فرد شرايط و موقعيتي را براي خود بهوجود آورده باشد و دور نگهداشتن
آن شرايط و موقعيت از ديد عمومي و فضاي غيرشخصي براي آن فرد اهميت داشته
ب شده و گرفتن اذن الزم است .اذن دخول با ابزاري فراهم
باشد ،حريم خصوصي محسو 
ميشود .در حقيقت اجازهگرفتن از ديگران ميبايد با ابزاري در ارتباط باشد كه براي
فردي كه حريم خصوصي را براي خود لحاظ كرده است مناسبت داشته باشد .در نهايت
اينكه رابطه بين حريم خصوصي و گرفتن اذن رابطهاي الزم و ملزوم است و در صورتي
كه فرد بدون اجازه ديگران به زندگي خصوصي و حريمهاي آنها تجاوز كند ناهنجاري
شمرده شده و مستحق نكوهش و مجازات خواهد بود.
در پايان اين مبحث ذكر اين نكته الزم است كه حرمت حريم خصوصي بر اساس اصول
سهگانه فوق در فضاي سایبر همچون فضاي واقعي ضروري است .با توجه به ارتباط
وثيق ميان اين دو محيط ،هتك آبرو در هر يك از محيطهاي حقيقي يا سایبر بر حيثيت
فرد در محيط ديگر هم تأثير ميگذارد؛ بهنحوي كه اگر در محيط سایبر شايعهاي عليه
فردي ايجاد شود ،زندگي حقيقي وي را تحتالشعاع قرار ميدهد(سیدسعادتی:1392 ،
 .)168شخصیت افراد و کرامت انسانها در فضاي مجازي نیز اهمیت داشته و نقض و
آسیبرساندن به آنها ممنوع است.

محول حمایت از حریم خصوصی در فضاي واقعي
 .5مؤلفههای َ

از اصطالحاتی که در آیات و روایات اسالمی درباره حریم خصوصی بهکار رفتهاند،
رایجترین آنها به شرح زیر قابل بيان میباشند:
 .1ممنوعیت تجسس ،تحسس و تفتیش
 .2ممنوعیت استراق سمع و بصر
 .3ممنوعیت اشاعه فحشا
 .4ممنوعیت سوءظن:
سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ريشه اصلي تجسس و تفتيش در امور
خصوصي ديگران معرفي شده و لذا پرهيز از آن به طور مؤكد مورد توصيه واقع شده
است .در اين ارتباط ميتوان به فقره اول آيه  12سوره مباركه حجرات اشاره كرد كه
مؤمنان را به اجتناب از ظن فرا ميخواند.

از ميان مؤلفههاي هفتگانهاي كه جهت حمايت از حريم خصوصي در متون فقهي اشاره
شده است ،گرچه همگی به نحوی میتوانند در ارتباط با حمایت از حریم خصوصی
در فضای مجازی قرار بگیرند اما به سه مؤلفه جهت استفاده در فضاي سايبر (مجازي)
ميتوانيم بيشتر استناد کرده و آنها را بیشتر تعميم دهيم كه اين مؤلفهها شامل؛ «ممنوعيت
تجسس ،تحسس و تفتيش»؛ «ممنوعيت اشاعه فحشاء» و «ممنوعيت استراق سمع و
بصر» ميباشد .لذا در ادامه مقاله ،به تناسب موضوع به تشریح و تفصیل سه مؤلفه مذكور
میپردازیم:
 .1-6ممنوعیت تفتیش ،تحسس و تجسس

از دو لفظ تجسس و تحسس تعریفهای مختلفی انجام شده است .عرف تحسس را
احوالپرسی معنا میکند و اعم از پرسیدن از کارهای خیر یا شر افراد میباشد .اما اگر
پرسیدن احوال درخصوص امور مخفی افراد یا از کارهای شر آنان و یا از امور آشکار یا
خیر آنان ولی برای اهداف سوء صورت بگیرد مصداق تجسس ظهور پیدا میکند .در هر
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 .5ممنوعیت سب و هجو و قذف:
سب مؤمنین حرام است(انصاری:1374 ،
شیخ انصاری میگوید با توجه به ادلهی اربعه ّ
 .)94در روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است« :سباب المؤمن کالمشرف علی
سب مؤمن انسان را در آستانهی تباهی و هالکت قرار
الهلکه»(حر عاملیّ ،)298 :1372 ،
میدهد.
 .6ممنوعیت نمیمه و غیبت:
غیبت و نمیمه ،بهنوعی نقض حریم خصوصی اطالعات افراد میباشد .شهید ثانی
حقیقت نمیمه را افشای سری تعریف کردهاست که دارندهی آن ،آشکارساختن آن را
برای سایرین مجاز نمیداند(شهید ثانی .)206 :1374 ،غیبت هم شدیدترین نوع نمیمه
محسوب میشود(شهید ثانی.)304 :1374 ،
 .7ممنوعیت خیانت در امانت:
خداوند در آیه  ۵۸سوره مبارکه نساء مردم را به رعایت امانتداری فرمان دادهاست« :انّ
اهلل یأمرکم ان تؤ ّدوا االمانات إلی أهلها»؛ خداوند در آیه  ۳۷سوره انفال نیز مومنین را از
ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است .رعایت امانت همچنین در روایات متعددی
مورد تأکید و سفارش معصومین (ع) قرار گرفته است(انصاری.)13 :1383 ،
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حال در فارسي تجسس را «خبر جستن» معنا کردهاند و اهل لغت درخصوص ماهیت آن
چنین گفتهاند که :به جستوجو در امور مخفیانه و غیرظاهر افراد جهت کشف معایب
و تاریکیهای زندگي آنها تجسس میگویند .نویسنده مجمعالبحرين آن را تفحص از
بطن اعمال و جستوجوي خبر دانسته كه غالب ًا درخصوص شر انجام میشود(دهخدا،
 ،1361ذيل واژه) .تجسس و تالش افراد برای پیداکردن عیبهای دیگران سبب دخالت
در کارهای آنان را پدید آورده و میتواند منجر به نقض حریم خصوصی افراد گردد.
من َّ
الظ ّن َّ
ان ب َ َ
عض
آیه  12سوره حجرات میفرماید که« :يا ايها
الذين آ َمنُوا اجتَنبُوا كثيرا ً َ
َ
َّ
إثم و الت ََج َّس ُسوا»؛ در این آیه ،خداوند انسانها را از کنجکاوی و كشف اسرار و
الظن ٌ
التجسسوا» ذكر نشده است،
عيوب مؤمنان نهي فرموده و چون در آيه متع َّلق عبارت «و
َّ
ظاهرا ً امکان استنباط اطالق از آن وجود دارد و به طور مطلق میتوان تجسس در امور
دیگران را حرام دانست ،مگر با علت ویژهای استثنا بوده و يا بهطور خاص از موضوع
تجسس بیرون باشد.
تفتیش و تجسس در امور شخصی و مخفیانه مؤمن ،در احاديث شيعه و اهل سنت
نيز مورد مذمت قرار گرفتهاست .در كتابهاى صحيح بخارى و مسلم از ابوهريره نقل
شده كه پيامبر اسالم (صلياهللعليهوآلهوسلم) فرمود« :در كارهاى آشكار و پنهان مردم
كنجكاوى و تجسس نكنيد و درباره همديگر افشاگرى نكنيد( 11»...منتظرینجفآبادی،
1409ه)540-541 :؛ همچنين ذکر شده« :از تفحص درباره اسرار پنهاني مؤمنان بپرهیزید،
زیرا هر فردی که در عیوب دیگران تفحص كند ،خداوند در عیوب وی تفحص خواهد
نمود و هر فردی که خداوند در عیبهای او تفحص نماید ،رسوا و بيآبرو خواهد شد،
گرچه لغزش او در گوشه خانهاش بوده باشد( 12».برقی .)104 :1371 ،امام صادق (ع) نیز
فرمودهاند« :ال تفتش عن أدیانهم فتبقی بال صدیق»(ریشهری.)392 :1375 ،
در كنار هم قراردادن اطالعات و دادههای شخصی بارگذاریشده در فضای مجازي و
نیاز به واكاوي آنها زمينه تجسس در امور شخصي افراد را فراهم ميسازد كه انجام اين
عمل موجب نقض حريم خصوصي است .موضوع حکم ممنوعیت تفتیش ،تحسس و
تجسس ،ماهیت اطالعات و دادههای شخصی افراد میباشد که بهموجب این ممنوعیت
شارع در پی ایجاد حریمی برای حفظ آنها بوده است تا از این طریق سایرین را از
واکاوی و وارسی اطالعات شخصی سایرین باز دارد .به عبارتی آنچه که مرکز توجه
شارع برای حمایت قرار داشته و قصد دارد که آن را از دسترس سایرین خارج نگه دارد،
اصل دادههای افراد است که بایستی برای آنها حیطه خصوصی قائل شد .حال با اذعان

به متعلق حکم مذکور و اظهار به آن امر که اهمیت این حکم در توجه به اصل اطالعات
شخصی میباشد ،میتوان دریافت که حکم ممنوعیت مذکور اختصاصی به فضای واقعی
نداشته و نمیتوان موضوعیت انحصاری برای آن قائل شد .لذا ممنوعیت تجسس و
تحسس و تفتیش را نمیتوان تنها به حیطهی فضای واقعی محدود کرد و کارکرد این
ممنوعیت را شامل فضاي مجازي ندانست .نهایت ًا بایستی اظهار داشت که این ممنوعیت
عالوه بر فضای واقعی ،مسائل موجود در فضاي مجازي را نیز در بر میگیرد.
 .2-6ممنوعيت اشاعه فحشاء

در قرآن کریم اشاعه فحشاء بهعنوان عملی معرفی شدهاست که عذاب دنیا و آخرت را
َشيع الْفا ِح َشه
ذينيُ ِحبُّونَ أَنْ ت َ
در پی خواهد داشت؛ در سوره نور آیه  19میفرماید« :ا ِ َّنالَّ َ
ليم فِي ُّ
الدنْيا َواآلْ ِخ َره َو اهللُيَ ْع َل ُم َو أَنْتُ ْمالتَ ْع َل ُمون»؛ «آنهايي
ذابأَ ٌ
فِيالَّ َ
ذينآ َمنُوال َ ُه ْم َع ٌ
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كه دوست دارند كارهاي زشت و منكر در ميان اهل ايمان اشاعه پيدا كند ،برايشان در
دنيا و آخرت عذاب دردناكي وجود دارد و خداوند ميداند و شما نميدانید» .لذا در
فقه اسالمی افشای گناهان اشخاص به عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم حرمت
بر آن بار کردهاند .درباره آیه  19مذکور امام صادق (عليهالسالم) میفرمایند« :کسانی که
درخصوص مؤمنان ،هرچه را که دیدهاند و یا شنیدهاند ،نقل میکنند ،همان کسانی هستند
ذين ِ
َشيع الْفا ِح َشه( 13»...کلینی،
که خداوند درباره آنها چنین فرمودهاست :إ ِ َّن الَّ َ
يحبُّونَ أَنْ ت َ
1407ه.)357 :
ارتباط ممنوعيت فحشا با حرمت نقض حريم خصوصي هم از جهت خصوصي يا
شخصي و هم از جهت عمومي مطرح است .اشاعه فحشا در حوزه شخصي موجب نقض
حريم خصوصي افراد و انتشار عيوب آنها ميگردد .از سوي ديگر اشاعه فحشا بهدليل
ارتباط با فضاي عمومي جنبه عمومي هم پيدا میکند .البته این جنبه اهميت بيشتري دارد
زيرا ممكن است يك انسان از افشاي پارهای اسرار خويش ،كه معموالً اشخاص آن را
كتمان ميكنند و تمايلي به افشاي آن ندارند ،ناراضي و بيرغبت نباشد و يا به علنيسازي
آن رضايت دهد ،ليكن افشاي اين اسرار در جامعه «اشاعه فحشا» قلمداد شود .بديهي
است كه در اينگونه موارد حتي رضايت صاحب حريم خصوصي نيز نميتواند جواز
هتك ستر و افشاي اسرار تلقي شود ،زيرا با اشاعه مواردي كه با اخالق عمومي جامعه
تناقض دارد ،تجاوز به حقوق عامه محقق ميشود .از تفاوتهای حقوق اسالمی با سایر
نظامهای حقوقی در زمینه نقض حریم خصوصی همین موضوع است .در ساير نظامهای
حقوقی رضایت افراد به نقض حریم خصوصیشان میتواند مجوزی برای این عمل باشد
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که بر این اساس محدوده حریم خصوصی وی بسیار گسترده شده و یا مرتفع میشود و
لذا مسئولیتی برای دیگران درخصوصی نقض آن وجود نخواهد داشت؛ در این حالت
جنبه خصوصی و شخصی اشاعه فحشا است که اصالت خواهد یافت .اما در نظام حقوقي
اسالم ،نمیتوان توافقی انجام داد و بر اساس آن جواز افشا همه امور محرمانه و شخصي
را صادر نمود .فلذا اصل بر عموميت است .لذا دين مبين اسالم عالوه بر اينكه حكومت
و كارگزاران و عوامل آن و نيز اشخاص ديگر را از تجسس و ورود به حريم خصوصي
انسانها و افشاي اسرار ،از جمله فساد اخالقي آنان ،منع ميكند ،صاحب حريم را نيز
مجاز نميداند تا شخص ًا به افشا و اشاعه آن دسته از اسرار خويش ،كه بهدليل ضرورت
مكتوم ماندن آنها در اصطالح به «عورت» تعبير گرديده است ،اقدام كند يا اجازه بر مال
ساختن آن را به ديگري بدهد بديهي است كه هرگونه هتك حريم خصوصي شخصي
در فضاي مجازي كه موجب اشاعه فحشا گردد جايز نيست .بنابراين هيچكس نميتواند
تصاوير مستهجن خود را در فضاي سایبر بارگذاري نمايد و يا به اعمال زشت خود در
فضاي سایبر اقرار نمايد .ممنوعيت اشاعه فحشا از اين جهت بسيار داراي اهميت است
كه مابقي موارد نقض حريم خصوصي را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد.
البته اگر هر يك از مصادیق نقض حريم خصوصي مانند تهمت یا غیبت در نتیجه
خروج از حيطه شخصي به اشاعه فحشا منجر شود مسأله جنبه حكمي و آمرانه مييابد
و رضايت شخص هم اثری در رفع حكم مذکور نخواهد داشت .به بیانی اشاعه فحشا
قادر است به هرکدام از موارد نقض حريم خصوصي كه جنبه اخالقي صرف دارند ،اثر
حقوقي بخشیده و برخورد او با ناقض ،ضمانت اجرای مناسب داشته باشد(سیدسعادتی،
.)171-170 :1392
 .3-6ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع و بصر يكي از موارد تجسس است كه به دليل اهميت آنها بهطور مجزا
مورد بررسي قرار ميگيرند .بهطور كلي استراق سمع و بصر را میتوان اینگونه دانست
که فردی مخفیانه دیگری را زیر نظر داشته باشد و صحبتها و مطالب وی را بدون
رضایت او گوش دهد و يا مخفیانه به تماشای او بپردازد .مفهوم «استراق سمع» گوشدادن
به سخن ديگري به صورت پنهاني است كه از ديدگاه شريعت اسالم ممنوع و حرام
است و شخصي كه مبادرت بهكنترل مخفيانه مكالمات اشخاص نمايد مرتكب تجسس
در حريم خصوصي ديگران گرديده است .در تعبير پيامبر اكرم (صلياهللعلي هوآلهوسلم)
از استراق سمع آمدهاست« :براي هر عضوي از اعضاي بدن آدمي سهمي از زناست ،...و
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زناي گوش انسان شنيدن سخن مخفيانه است( 14»...محدثنوری1408 ،ه .)269 :همچنین
پیامبر اسالم (ص) فرمودهاند هر فردی که به صحبتهای دیگران گوش کند ،درحالیکه
آنها راضی به این امر نباشند ،روز قیامت در گوشش سرب خواهند ریخت« :من استمع
ب فی أذینه اآلنک» (ابوبصیر2001 ،م.)3 :
إلی حدیث قوم و هم یفرون منهُ ،ح ّ
همچنين «استراق بصر» نيز ب ه مفهوم نگاه غيرمجاز و پنهاني به هر چيزي است كه در
قلمروي حريم خصوصي اشخاص قرار ميگيرد ،در حاليكه صاحب حريم رضايت و
تمايلي به نظاره ديگري ندارد .بههمين دليل آن را بهصورت علني و آشكار در معرض
نگاه ديگران قرار ندادهاست .در فقه اسالمی انسانها توصیه شدهاند که با نگاه کردن زمینه
نقض حریم خصوصی افراد را فراهم نسازند .قرآن كريم در آیه  19سوره فاطر میفرماید:
ن و ماتُخفيالصدور»؛ در این آیه خيانت چشم را كه يكي از اشكال و
«يعل م خائن ة ا َالعي 
مصاديق بارز آن نگاه بدون اجازه به حريم خصوصي اشخاص است مورد نكوهش قرار
داده است .پيامبر اكرم (صلياهللعلي هوآل هوسلم) در خصوص نگاهكردن بياجازه به مكاتبات
اشخاص فرموده است :هر كس به نامه برادر ديني خود نگاه كند ،مانند اين است كه به
عورت خويش نظر افكنده است(قمی .)389 :1363 ،همچنین میتوان به این روایت نبوی
اشاره کرد« :من رأی عورة فسترها کمن أحیا موؤردة» (السجستانی1410 ،ه ،ج.)454 :2
فقها نگاه به نامحرم را حرام دانسته و نگاه مخفیانه در خانه مردم را نیز غیرمشروع
دانستهاند و گفتهاند که این حق برای صاحبخانه وجود دارد که چیزی به سمت او
پرتاب کرده و مسئولیت و ضمانی هم برای او وجود ندارد؛ حتي اگر فردی به داخل
خانههايي که با فاصله زیاد از وی قرار دارند ،بهوسیله ابزار (مثل دوربين قوي) نگاه
بیندازد ،گویی که از نزديك نگاه انداختهاست(موسويالخميني .)492-491 :1386 ،مطابق
احکام شرعی اسالم اگر شخصی موجب ازبین رفتن بینایی دو چشم دیگری گردد،
بهاندازه دیه انسان کامل برعهده او قرار دارد و اندازه دیه یک چشم فرد نیز برابر با نصف
دیه یک انسان کامل میباشد .اما اگر فردی به درون خانه و اسرار و عورت مردم و یا
به نوامیس آنان نگاه دزدانه كرده و بدین گونه سبب نقض حريم خصوصي افراد شود و
در آن حال به او صدمهای زده شود و چشمان آن فرد ضربه ببيند ،مستلزم دیه نخواهد
بود .حکم مذکور بیانگر بیارزشی چشمان خائن و در نتیجه اهمیت حریم خصوصی
و ممنوعیت نقض آن در فقه اسالمی میباشد .بعضي از فقیهان در پاسخ به استفتای این
موضوع که «آيا استفاده از وسايل استراق سمع براى تجسس و شنيدن مكالمه مردم ،مانند
ضبطكردن مكالمه افرادى كه كراهت از افشاى آن دارند يا كنترل تلفن اشخاص چه

حكمى دارد؟» با تأكيد بر عدم جواز استراق سمع ،بيان داشتهاند« :در غيرحال ضرورت
منحصره نسبت به دفع مفسده مهم ،جايز نيست(».بهجتفومني1428 ،ه .)222 :اسالم با
وضع حكم حرمت استراق سمع و بصر راههاي نقض حريم خصوصي را مسدود نموده
توجه به احکام فقهی قابل تسری به امور مربوط به فضای مجازی
است که این امر با ّ
نیز میباشد و از جهاتی میتوان گفت دایره شمول این احکام در فضای مذکور بهمراتب
بیشتر از پیش نیز خواهد بود.
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در اين نوشتار با تمسك به استداللهاي اصولي فقه به استخراج مؤلفههاي فقهي
حمایت از حریم خصوصی پرداختیم و اين رهگذر روشن شد كه:
 .1پنج اصل اساسي اسالم براي حمایت کلی از حريم خصوصي در آموزههاي اخالقي و
احكام فقهي شامل« :قاعده تسلیط»« ،قاعده صحت و اصل اباحه»« ،اصل احترام به حريم و
حرمت مؤمن»« ،اصل توجه به كرامت انساني» و «لزوم عموميت اذن در روابط اجتماعي»
ميباشد .مؤلفههاي هفتگانه که منبعث از اصول فقهي مذکور بوده و از حريم خصوصي
در فضاي واقعي حمايت ميكند عبارتاند از؛ «ممنوعیت تجسس ،تحسس و تفتیش»،
«ممنوعیت سوءظن»« ،ممنوعیت سب و هجو و قذف»« ،ممنوعیت نمیمه و غیبت»،
«ممنوعیت خیانت در امانت»« ،ممنوعیت استراق سمع و بصر» و «ممنوعیت اشاعه فحشا».
 .2برای استنباط مؤلفههای فقهی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی بایستی
از میان مؤلفههای مذکور که به حمایت از حق مذکور در فضای واقعی پرداخته بود،
آنهایی را که با توجه به تفاوتهای فضای مجازی با فضای واقعی قابل ترویج میباشند
مشخص ًا تبیین نمود .تفاوتهای دو فضای واقعی و مجازی ممکن است ما را در استفاده
از مؤلفههای کلی برای حمایت از این حق در فضای مجازی با تردید مواجه سازد .تحلیل
و ترویج مؤلفههای قابل استفاده برای حمایت از این حق در فضای مجازی میتواند
بهعنوان پاسخی به تردید مذکور عمل کرده و راهگشا باشد .در این راستا سه مؤلفه برای
حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی قابل تعمیم بود که شامل« :ممنوعيت
تجسس ،تحسس و تفتيش»؛ «ممنوعيت اشاعه فحشا»؛ و «ممنوعيت استراق سمع و بصر»
ميباشد و در پی ترویج و تبیین آنها برآمدهایم.
 .3همانطور که اصول و مؤلفههای حمایت از حریم خصوصی در فضای واقعی را
میتوان مشخص ًا استنباط نموده و در پژوهشهای پیشین نیز ذکر شدهاند ،زمینههای
حمایت از حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی نیز در منابع اسالمی وجود دارد و
میتوان از آنها بهعنوان یکی از منابع حقوق در جهت تدوین مقررات و رویههای قضایی
بهر ه جست؛ با ترویج این اصول و مؤلفهها روشن گردید که از لحاظ مباني تفاوتي ميان
حق حريم خصوصي در فضاي مجازي و حقيقي وجود ندارد.

یادداشتها
1. Reductionist Approach
2. Jozsef

 .3مهريزي ،مهدي ،به نقل از جالل الدين سيوطي ،االشباه و النظائر ،ج .286 - 287 :1
ح َرمٍ ُح ْر َم ُة َر ُسو ِل َّ
« .4اهلل ِ َِّعز َو ّجل فِيب ِ َ
حر َم ُة آ ِل َر ُسو ِلاهللِ(ص) َو ُح ْر َم ُة
س ُ
الدِه ِ خَ ْم ُ
اهللِ(ص) َو ْ
اب َّ
كِتَ ِ
ح ْر َم ُة َك ْعبَ ِةاهللَ ِ َو ُح ْر َم ُةال ْ ُمؤْ مِنِ ».
وجل َو ُ
اهلل َعز َ
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« .5حرمةمالالمسل م كحرمةدمه»
جبْ ُره»
َ « .6فإِن َم ْن َك َس َر ُمؤْ مِنًا َف َع َليْ ِه َ

ن حقك»
ق المؤمنألعظمم 
« .7أنهوقف حيال الكعبةثمقالماأعظمحقكياكعبة و واهللإ ن ح 
حرم حرام ًا غيرمجهول  ،و ّ
أحل حالالً غير مدخول و ّ
الح ُرم
فضل حرم ه المسلم من ُ
« .8إنّ اهللّ ّ
ك ّلها»
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« .9و استاذي اهلل سبحانه المالئكه وديعته لديهم وعهد وصيته اليهم .في االذعان بالسجود له و
الخشو ع لتكرمته»
 .10در برخی کتابهای حدیث بهجای «فیاالسالم»« ،علیالمؤمن» ذکر شدهاست.

الظن ،فإنّ
ن أبيهريرة :أنّ
الظن أكذب
النبي «ص» قال :إيّاكم و
« .11ثبت في الصحيحين ع 
ّ
ّ
ّ
تجسسوا»...
تحسسوا وال ّ
الحديث .و ال ّ
اهلل َع ْو َرتَ ُه َو َم ْنتَتَ َّب َع َّ
َّ
ع َع ْو َر ِ
...« .12ال َتَ َّتب ِ ُعوا َع ْو َر ِ
اهلل
ين َفإِن َ ُه َم ْنتَتَ َّب َ
اتال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
اتال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
ينتَتَ َّب َع ُ
ُ َع ْو َرتَ ُه َف َض َحهُ َول َ ْوفِي َج ْو ِ
فبَيْتِه»
ين َق َ
َ « .13م ْن َق َ
ين
ج َّل َّ -
إن الَّ ِذ َ
الفِي ُمؤْ مِنٍ  َما َرأَتْ ُه َعيْنَا ُه َو َس ِم َعتْ ُهأُ ُذن َا ُه َف ُه َو م ِ َنالَّ ِذ َ
الاهللُ َع َّز َو َ
َ
ذابألِيم».
يع الْفا ِح َش ُةف ِ 
يُ ِحبُّونَ أَنْ تَ ِش َ
ي الَّ ِذ َ
ينآ َمنُوا ل َ ُه ْم َع ٌ
ی َفال ْ َعيْ ُنزِن َا ُهالن ََّظ ُر َو ِّ
الل َسانُ زِن َا ُهال ْ َك َ
ال ُم َو األْ ُ ُذن َا ِن زِن َا ُه َما
الزن َ 
ح ٌّظم ِ َن ِّ
« .14ل ِ ُك ِّل ُع ْض ٍومِنابْنِ آ َد َم َ
ال ِن زِن َا ُه َماال ْ َم ْش ُي َوال ْ َف ْر ُجيُ َص ِّد ُق َذل ِ َ
الر ْج َ
ع َو الْيَدَ ا ِنزِن َا ُه َماالْبَ ْط ُ
ك ُك َّل ُه َويُ َك ِّذبُه».
َّ الس ْم ُ
ش َو ِّ
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