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 چكيده
 اسـت، توجه به اينكه نظام حقوقي ايران منبعث از احكـام فقهـي    با

توان در فقه اسالم جسـت و جـو   مباني حمايت از حريم خصوصي را مي
با مباني مستحكمي از جملـه   كرد. حق برحريم خصوصي در نظام اسالمي

هـا و  لزوم رعايت كرامت انساني و جلوگيري از عادي شدن و شيوع بدي
ده احترام مال مردم، قاعده تسليط، اصـاله الصـحه و   قواعدي از جمله قاع

اصاله االباحه مورد حمايت قرار گرفته است تا فضاي الزم جهت رشـد و  
شكوفايي استعدادهاي افراد را فراهم سازد. در كشور مـدعي سـردمداري   

اي از حقوق بشر؛ يعني اياالت متحده آمريكا نيز اگرچه اين حق بـا مبـاني  
هاي اخالقي و محدود كردن مداخالت براليسم، ارزشجمله حقوق بشر، لي

بـه فراموشـي    دولت، مورد حمايت قرار گرفته است اما اين مباني تقريبـاً 
اي شـد كـه   زمينـه  2001سپرده شـده و حادثـه يـازدهم سـپتامبر سـال      

سردمداران اين كشور با تصويب برخي قوانين و به بهانـه تقويـت امنيـت    
موارد جواز نقض حريم خصوصي افـراد را بـه   پايدار در برابر تروريسم، 

 طور غيرقابل قبولي توسعه دهند.
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 . مقدمه1
هاي بنيادين محسوب احترام به زندگي خصوصي يكي از آزادي حق رعايت و

ها نيز افته است و با كرامت انسانيهاي حقوقي توسعهشود كه از مفاهيم نظاممي
ارتباطي نزديك دارد. بنابراين پشتيباني وحمايت از شخصيت افراد، نيازمند حمايت از 
حريم خصوصي اوست. از لحاظ سابقه تاريخي اين حريم بايد گفت كه تحقيقات و 

تي ها، حها و دورهدهد در تمام جوامع و در تمام زمانشناسي نشان ميمطالعات مردم
در جوامع ابتدايي، قواعد اجتماعي وجود داشته كه ورود به اماكن خاصي را محدود مي

). اما 276 :1378 دانسته است (شهري باف،كرده و حضور در اماكن معيني را ممنوع مي
رعايت حريم خصوصي در همه كشورها هميشه به يك شكل نبوده و بسته به 

اورها و اعتقادات مذهبي مردم و . . . در جوامع معيارهايي از جمله نظام سياسي حاكم، ب
ها متفاوت بوده است. با نگاهي به وضعيت حريم خصوصي در مختلف و در طول زمان

گردد كه اين حريم در ايران درگذشته بيشتر جنبه عرفي داشته و افراد ايران مشخص مي
» بد«توان گفت كه كردند. به نوعي ميدر مناسبات اجتماعي خود احترام آن را حفظ مي

انگاشتن نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي در ميان مردم جامعه، ضامن اين حريم 
 بوده است.

منابع  اما عالوه بر عرف، مذهب نيز بر اهميت آن تأكيدات فراواني نموده است. در
اسالمي نظير قرآن، سنت و اجماع، احكام متعددي درباره وجوه مختلف حريم 

در روايات  البته، اصطالح حريم خصوصي در آيات قرآن وخصوصي وجود دارد. 
به ياسالمي استعمال نشده است و موضع اسالم در مواجهه با حريم خصوصي، موضع

بدين صورت كه دين مبين اسالم، از  )؛12:1383گرايانه است (انصاري،اصطالح تحويل
را  طريق ممنوع نمودن نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي، نقض حريم خصوصي

هاي ديگر نمايد؛ يعني حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزاديممنوع مي
ظن و اشاعه فحشا و سب و نظير حق مالكيت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء

 چيني و غيبت و خيانت در امانت مطرح شده است.هجو، قذف، سخن
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 سوره مباركه نور آمده است:  28براي مثال در آيه 
لَم تَجِدوا فيها أَحداً فَال تَدخُلُوها حتَّى يؤْذَنَ لَكُم و إِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا  فَإِنْ«

 ».لَكُم و اللَّه بِما تَعملُونَ عليم  فَارجِعوا هو أَزكى
و اگر كسي در منزل نبود وارد نشويد تا اينكه به شما اجازه ورود دهند و اگر به 

 تر است. رديد پس برگرديد و اين براي شما پاكيزهشما گفته شد برگ
 سوره حجرات آمده است: 12همچنين در آيه 

ا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيرًا منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب ي«
كُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تَواب بعضُكُم بعضًا أَيحب أَحدكُم أَن يأْ

يمحر« 
ها را اجتناب كنيد؛ زيرا بعضي از ايد! بسياري از گمانكه ايمان آورده اي كساني

ها گناه است و تجسس نكنيد و برخي از شما غيبت بعضي ديگر را نكنند آيا يكي گمان
 اش را بخورد؟ وست دارد كه گوشت برادر مردهاز شما د

در هايي سنت پيامبر اكرم (ص) وائمه اطهار و سيره مسلمانان نيز سرشار از توصيه
پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است. امام صادق در رابطه با منع از 

 »مانياز دين مردم تفتيش مكن كه بدون دوست مي«اند: تجسس و تفتيش فرموده
 ).652: 1365(كليني، 

فرمان  6و  5، 4گذار انقالب اسالمي ايران نيز در بندهاي امام خميني (ره) بنيان
دارد. ايشان اي خود ممنوعيت ورود به حريم خصوصي اشخاص را اعالم ميهشت ماده

 فرمايند:اين فرمان مي 6در بند 
بدون اذن  كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسىهيچ«

ها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه صاحب آن
اسالمى  -تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى

مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز 
كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و گناه گوش كند، و يا براى 

توجه به مطالب  با.». يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد و . . 
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توان نتيجه گرفت كه جايگاه و اهميت حريم خصوصي در نظام حقوقي فوق مي
رد حمايت اسالمي به صورت جدي مورد توجه واقع شده و مصاديق مختلف آن مو

 قرار گرفته است.
اما در قوانين موضوعه ايران، متأسفانه حريم خصوصي و حق بر حريم خصوصي  
 به صورت مشخص، دقيق و مدون، مورد حمايت واقع نشده و موضع حقوق 

در مواجهه با حريم خصوصي، يك  ي ايران، همانند موضع نظام اسالمي،موضوعه
هايي كه تحت عنوان حريم خصوصي زادينه است و حقوق و آياگراموضع تحويل
شوند به طور ضمني و در بطن ساير قواعد حقوقي ايران و  در قالب احاله حمايت مي

اند. اما با نگرش به قانون اساسي هاي ديگر مورد حمايت قرار گرفتهبه حقوق و آزادي
مجازات  و ساير قوانين موضوعه نظير قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون

توان با از مصاديق مختلف حريم خصوصي وجود داشته كه ميهايي اسالمي و... گوشه
 استفاده از مفاهيم آن حدود و چارچوب حريم خصوصي را تقريباً روشن ساخت.

ي اما گذشته از ايران، در كشور مدعي سردمداري حقوق بشر؛ يعني اياالت متّحده
اي طوالني در حمايت از حريم خصوصي دارد، به گونهاي قوي و تاريخچه نيز آمريكا

شده است. هرچند گذاري مبتكر و فعال اين كشور در اين موضوع شناختهكه نهاد قانون
اي كه به طور مستقيم از حريم خصوصي در ابتدا در قانون اساسي اين كشور هيچ مقرّره

قانون به موجب پرونده  شد، اين نقيصه در اصالحيه چهارم اينحمايت كند ديده نمي
). مصاديق حريم 1382: 2008، ٢برطرف گشت (هارپر 1967در سال  1عليه دولت» كتز«

خصوصي كه در اين قانون مورد حمايت قرار گرفته، شامل تجاوز بر حقّ تنهايي 
مجاز به زندگي افراد و اعالن  ها و ورود غيراشخاص، تصاحب نام و شكل و شمايل آن

 .آن نزد عموم است
كه از حريم خصوصي مقامات و نهادهاي عمومي  19743قانون حريم خصوصي 

انگاري كه به جرم 19864كند؛ قانون حريم خصوصي ارتباطات الكترونيكي حمايت مي
كه  19945پردازد؛ قانون حمايت از حريم خصوصي رانندگان شنود تلفني غيرمجاز مي

دي چون شماره تلفن، آدرس و در خصوص خريد و فروش وسايل نقليه موتوري موار
اطالعات پزشكي و شخصي را جزء حريم خصوصي دانسته و نقض آن را مستوجب 
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 20006داند؛ قانون حمايت از حريم خصوصي اطفال در ارتباطات اينترنتي مجازات مي
سال را در خصوص دستيابي به اطالعات ناظر بر  13كه رضايت والدين اطفال زير 

داند، همه مقرّرات فدرال هستند كه در مقام ين اشخاص الزم ميارتباطات اينترنتي ا
اند. عالوه بر قوانين فدرال مذكور در باال، حمايت از حريم خصوصي به تصويب رسيده

ديگري در سطح اياالت در خصوص حمايت از حريم خصوصي  متعددهاي مقرّره
اوقات متعارض است  وجود دارد كه از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت و حتّي برخي

 پردازيم.ها نمي) كه جهت جلوگيري از اطاله كالم به آن3: 2012، ٧(شوارتز و سولوو
بين اتّحاديه  8»نامه بندر امنتوافق«البته الزم به ذكر است، اين مقرّرات به موجب 

سپتامبر و تصويب قانون ميهن 11و سپس حادثه  1998اروپا و اياالت متّحده در سال 
تحديد گشته است؛ از جمله اينكه نقض حريم خصوصي در  20029در سال  پرستي

مقتضيات و مسائل امنيتي كشوري و مداخالت مقامات اجرايي در مواردي جايز شمرده 
س جمهور براي يپرستي آمده است كه رئشود. در بخش هجدهم قانون ميهنمي

حفاظت از اياالت متّحده آمريكا اقدامات الزم را انجام داده و به اين منظور براي 
ارتكاب اعمالي چون مداخله در حريم خصوصي افراد، تفتيش و شنود مكالمات تلفني 

گذار آمريكا در دهه قانون ).20:1391و ديگران،  ندارد (كونانينيازي به مجوز دادگاه 
ي اين رويكرد را اتخاذ كرده كه فناوري، روز به روز در حال توسعه پيش در شرايط

گردد. بدين دليل است گذرد، تسهيل مياست و لوازم نقض حريم خصوصي هرچه مي
همچون مكزيك، كره جنوبي، كلمبيا، هند و تايوان در  10گذاران برخي كشورهاكه قانون

به تدوين و تصويب قوانيني چند سال اخير برخالف سياست فعلي حاكم بر آمريكا، 
 ).6: 2012، ١١اند (سوتوجهت حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي پرداخته

اي كه حريم خصوصي با توجه به اين شرايط، و با توجه به تهديدات جدي
نمايد، براي حمايت هرچه بيشتر از حريم خصوصي اشخاص را بيش از پيش تهديد مي
توان تا مباني حريم خصوصي مشخص نگردد، نمي بايد مباني آن مشخص گردد؛ چراكه

انتظار حمايت كامل از آن را داشت. همچنين براي بررسي مباني حريم خصوصي 
نيازمند آگاهي از مفهوم آن هستيم؛ زيرا كه حمايت از يك امر به طور كامل زماني ميسر 

م حريم است كه مفهوم آن روشن و دامنه شمول آن مشخص گردد. لذا در ابتدا مفهو
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دهيم، سپس تعريفي جامع و مانع از حريم خصوصي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
خصوصي ارائه و سپس به بررسي مباني آن در ايران و اياالت متحده آمريكا خواهيم 

 پرداخت.
 

 . مفهوم حريم خصوصي2
توضيح كنيم، انديشيم، نقد ميمفاهيم ابزار تحليل علمي هستند؛ ابزاري كه با آن مي

 كنيم. تصرّف صرف در جهان خارج، معرفتي درباره آن به ما دهيم و تحليل ميمي
كه جهان براي ما واجد معنا باشد بايد به يك مفهوم، معنايي را تحميل ندهد. براي آنمي

). مفاهيم به 19: 1384شود(صادقي، كنيم و اين ضرورت از راه ايجاد مفاهيم ميسر مي
بندي و مباني آن را شناسايي كنيم. براي مطالعه و صاديق را طبقهكند تا مما كمك مي

بررسي مبناي ممنوعيت نقض حريم خصوصي در هر كشور و نظام حقوقي، حفظ 
گشاست و تعريف آن و توجه به مفهوم اصطالحي آن از امور الزم و در عين حال راه

 تواند بحث را از محل نزاع خارج سازد.غفلت از اين امر، مي
هاي حقوقي مسلمانان مطرح شد. حث از حريم اولين بار در فقه و سپس كتابب

اي عربي و از ريشه ((حرم)) و به معناي منع و تشديد است حريم در اصل واژه
). همچنين در معناي آنچه كه از پيرامون خانه و عمارت بدان 3: 1389(اسكندري، 

، آمده است. فقها در تعريف تاسمتعلق است و مكاني كه حمايت ودفاع از آن واجب 
اند مراد از حريم محدوده خاصي از زمين اطراف مال غيرمنقول (مانند خانه، آن گفته

برداري كامل از آن منوط به در برداري از آن يا بهرهچاه وقنات) است كه صرف بهره
). واژه 232: 1363و عالمه حلّي،  34: 1981تصرف داشتن آن زمين است (نجفي، 

نيز درلغت در مقابل عمومي است و عمومي به معناي چيزي است كه » يخصوص«
 )8904: 1377(دهخدا،  12شامل همه گردد.

اما با توجه به تغييراتي كه در نوع نگاه و نگرش جوامع مختلف در خصوص 
مفهوم حريم خصوصي و دامنه شمول آن وجود دارد، هنوز يك تعريفي كامل و مدون 

نظران نيز به دست نيامده است و هريك از صاحب  »حريم خصوصي«از اصطالح 
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رئيس  13اند. براي مثال ادوارد بلوستينتعاريف مختلفي از حريم خصوصي ارائه نموده
پيشين دانشگاه نيوجرسي(راتگرز) آمريكا نقض حريم خصوصي را به عنوان يك اقدام 

به زندگي  كند. به اعتقاد وي ورودآميز نسبت به شرافت بشري قلمداد ميتوهين
خصوصي افراد شرافت فردي و حيثيت و تماميت افراد را نابود ساخته و آزادي و 

رسد كه توصيف حريم اندازد. با وجود اين به نظر مياستقالل فردي را از خاصيت مي
خصوصي به عنوان توهين به شرافت بشري كافي نباشد، زيرا گرچه نقض حريم 

فردي ممكن است بدون تجاوز به حريم خصوصي، نقض شرافت بشري است، شرافت 
 ). 8: 1383خصوصي نيز مورد لطمه قرار گيرد (انصاري، 

رابرت اسميت سردبير مجله حريم خصوصي در آمريكا، حريم خصوصي را چنين 
توانيم در آن از تمايل هريك از ما به داشتن فضاي فيزيكي كه مي«تعريف كرده است: 

ي و پاسخ گويي رها باشيم و تالش براي كنترل مداخله، مزاحمت، اضطراب، و آشفتگ
). 8: 1385 دوست تهراني،(نمك» زمان و شيوه افشاي اطالعات شخصي درباره خودمان

در خصوص اين تعريف بايد گفت كه حريم خصوصي صرفاً فضاي فيزيكي را شامل 
شود، بلكه فضاي مجازي نيز ممكن است حريم خصوصي محسوب گردد. براي نمي

شنود تلفن، نقض يك فضاي مجازي است كه نقض حريم خصوصي محسوب ميمثال 
رسد. در همين شود. پس تعريف حريم خصوصي به فضاي فيزيكي كامل به نظر نمي

 14ديوان عالي كشور اياالت متحده آمريكا در پرونده اولمستيد 1928زمينه در سال 
انست. در اين پرونده شنود تلفن افراد توسط پليس را ناقض حريم خصوصي ايشان ند

اولمستيد، متهم به صادرات غيرقانوني مشروبات الكلي به خارج از كشور بود. تنها دليل 
آمد. عليه متهم نيز نوارهاي ضبط شده از صداي متهم در مكالمات تلفني به حساب مي

تفسير ديوان آن بود كه آنچه بوسيله اصالحيه چهارم، مورد حمايت قرار دارد، فضاي 
رهيافت «يا  15»حقوق مالكانه«كي منازل افراد است. رويكردي كه به ضابطه فيزي

ديوان عالي در پرونده كتز عليه 1967مشهور شد. برعكس در سال  16»تجاوزكارانه
را جايگزين ضابطه قبل نمود. به عبارت  18ضابطه توقع حريم خصوصي 17اياالت متحده

حمايت اصالحيه چهارم است،  ديگر و مطابق تفسير جديد ديوان عالي، آنچه مورد
باشند. بنابراين، ها تنها به دليل وابستگي به انسان قابل حمايت ميها بوده و مكانانسان
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، ١٩گردد (اكر و بروديشنود تلفن ايشان نقض بارز حريم خصوصي محسوب مي
2004 :49.( 

 هايدو تن از قضات دادگاه عالي اياالت متّحده آمريكا به نام 1890در دهه 
اي با عنوان ((حق حريم خصوصي)) در مقاله» لوييس برانديس«و » ساموئل وارن«

تعريف كردند. به نظر آنان، حريم » حق افراد براي تنها بودن«حريم خصوصي را 
خصوصي از جمله ارجمندترين حقوق در يك دموكراسي است و حمايت از آن بايد 

را همچون حق رهايي از  در قانون اساسي بازتاب يابد، لذا حق حريم خصوصي
مزاحمت تلقي كردند. در پي انتشار اين مقاله، اين تلقي از حريم خصوصي به تدريج 
در سراسر اياالت متّحده به عنوان بخشي از حقوق عرفي پذيرفته شد. اما اين تعريف 
نيز كامل نيست؛ زيرا در مواردي شخصي بدون اينكه تنهايي ديگري را برهم بزند بر او 

ت دارد. مثالً با دوربيني كه در منزل يا محل كار او نصب نموده بر او نظارت مينظار
كند اما نقض حريم خصوصي صورت گرفته نمايد در اينجا اگرچه تنهايي صدق مي

 20رسد.است. پس اين تعريف نيز كامل به نظر نمي
اند. حقوقدانان ايراني هم هريك به نوعي تعريفي از حريم خصوصي ارائه نموده

حوزه «گويند: برخي حريم خصوصي را بخشي از حوزه خصوصي دانسته و مي
خصوصي شامل دو قلمرو است؛ نخست قلمرو روابط شخصي و خانوادگي كه بيشتر 

شود. دوم قلمرو خصوصي مبادله كاال و خدمات با عنوان حريم خصوصي شناخته مي
(نوبهار، » شودشناخته مي اجتماعي كه در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد بخش خصوصي

1387 :49.( 
حريم خصوصي عبارت است از هر آنچه كه در «در تعريف ديگري آمده است: 

قلمرو يك شخص قرار دارد ويا مختص به وي است و ورود و تعرض به آن ممنوع 
). 6: 1387(احمدي،» است، مگر با اجازه شخص يا در موارد استثنايي يا تجويز قانون

خورد اين ر اين تعريف وجود دارد كه در ساير تعاريف كمتر به چشم مياي كه دنكته
دهند، در است كه ساير تعاريف ناخواسته حريم خصوصي را حقي مطلق جلوه مي

موجود حقي مطلق نيست، بلكه در  صورتي كه حريم خصوصي باتوجه به منابع و اسناد
ف حريم خصوصي بايد مقيد بنابراين در تعري 21مواردي احتمال تقييد آن وجود دارد.
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 بودن آن ذكر، تا زمينه تفسيرات متعدد محدود گردد.
لذا با توجه به موارد فوق، نگارندگان در تعريف حريم خصوصي معتقدند: حريم 
خصوصي بخشي از زندگي انسان است كه عرفاً و قانوناً هرگونه ورود، نظارت، كنترل 

شخص صاحب حق صورت گيرد، مگر  و كسب اطالع راجع به آن صرفاً بايد با اذن
 درموارد مصرّح قانوني.

اما در مقررات موضوعه ايران تنها در اليحه حمايت از حريم خصوصي به تعريف 
و جز اين اليحه، هيچ يك از قوانين موجود، حريم  22اين حريم پرداخته شده است

از كشورها به  گذار بسياريگذار ايران همانند قانونخصوصي را تعريف ننموده و قانون
ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است. در اليحه حريم خصوصي در تعريف اين حريم آمده 

حريم خصوصي قلمرويي از زندگي هر شخصي است كه آن شخص عرفا يا با «است 
اعالن قبلي در چهار چوب قانون انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد 

ت نكنند يا به اطالعات راجع به آن دسترسي نداشته يا به هر نشوند يا بر آن نگاه و نظار
 ».صورت ديگري قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند.

از جمله قوانين موضوعه داخلي ديگر در ايران كه به حمايت از مصاديق حريم 
قانون مجازات كساني كه در امور سمعي و بصري «توان به خصوصي پرداخته، مي

اين قانون  5ماده » ب«نام برد. به موجب بند » 1386كنند مصوب مي مداخله غير مجاز
ها فاقد پوشش كه اختصاصي بانوان بوده و آنهايي ي فيلم يا عكس از محلتهيه«

سال  5تا  2مستوجب » ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن، مانند حمامهستندمناسب 
» ج«ته شده است. بر اساس بند ضربه شالق دانس 74محروميت از حقوق اجتماعي و 

ي مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي تهيه«اين ماده نيز 
فيلم يا  يمستوجب همان مجازات است. در مورد تهيه» ديگران و تكثير و توزيع آن

هاي اختصاصي بانوان اين بحث مطرح است كه بر خالف تصور اوليه، عكس از محل
خصوصي در اماكن عمومي نيز به رسميت شناخته شده و قابل حمايت است. حريم 

هايي از اين قبيل، ها و محلورزشي، آرايشگاههاي ها، استخرها، سالنهرچند حمام
هاي خاصي ممكن است در عين حفظ ويژگي اماكن عمومي هستند، ولي در زمان

م خصوصي بانوان عموميت، به بانوان اختصاص داده شود و از اين جهت، حري
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محسوب گردد. چنين موضعي در حقوق بعضي از كشورها پذيرفته شده است و در 
شود، ولي انتظار منطقي و معقولي براي مواردي كه فرد در يك مكان عمومي ظاهر مي

خصوصي بودن در آنجا وجود دارد، نظير ساحل دريا كه براي مردان و زنان تفكيك 
عمده ترين قانون در راه حفظ شود. همچنين شده است، حريم خصوصي تلقي مي

 1388اي است كه مصوب سال حريم خصوصي در عرصه رايانه، قانون جرايم رايانه
گردد و الزم بوده و در حال حاضر جزء حقوق موضوعه ايران محسوب مي

آن، قانون جرائم  55ماده است كه با توجه به ماده  56است. اين قانون داراي  االجرا
اي به بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي اضافه گرديده و در واقع پس از رايانه

ماده رسيده  782ماده به  728تصويب اين قانون، تعداد مواد قانون مجازات اسالمي از 
 است.

گذار است كه در راه حفظ اقدام ديگر قانون 1388اي مصوب قانون جرايم رايانه
ام برداشته است. در مواد مختلفي از اين قانون حريم خصوصي البته در عرصه رايانه گ

اشاره كرد. اين  48توان به تبصره ماده حريم خصوصي مورد حمايت قرار گرفته كه مي
دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير «دارد: تبصره اشعار مي

» ط است.پست الكترونيكي يا پيامك، در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربو
صالح قضايي اين مقررات، لزوم وجود دستور كتبي مقام ذي يمهم ترين مسأله درباره

شود كه حتي در صورتي كه از لحاظ براي هرگونه شنود است. بنابراين مالحظه مي
هاي الكترونيكي ميسر باشد، از لحاظ تكنولوژيكي امكان دسترسي به محتواي پست

 توان اين محتواها را كنترل و مطالعه كرد. ايي نميقانوني بدون حكم مقام مجاز قض
 

 . مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي3
ترين مباحثي كه در خصوص حريم خصوصي وجود دارد اين اما يكي از مهم

است كه چرا بشر بايد چنين حقي داشته باشد؟ حريم خصوصي چرا مهم و شناسايي 
آن چرا الزم است؟ پاسخ به اين سؤال باعث پي بردن هرچه بيشتر به جايگاه چنين 

شناخته حقي در جامعه خواهد بود. زماني كه مباني اهميت حريم خصوصي به درستي 
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توان به طور كامل از آن حمايت نمود؛ به عبارت ديگر نشده باشد، به طور قطع نمي
حمايت جامع و كامل از حريم خصوصي اشخاص ميسر نيست، مگر با شناخت صحيح 
مباني آن. الزم به ذكر است، مبنا با منبع و همچنين مصداق و فلسفه متفاوت است. مبنا 

ا به عبارت ديگر ريشه و اساس مشروعيت يا به معناي چرايي يك موضوع و ي
ها و پايهممنوعيت قائل شدن نسبت به يك امر است؛ به عبارت ديگر، مباني زيرساخت

هايي است كه وجود يك پديده را گر واقعيتهاي بنيادين يك امر است كه حكايت
ارد (حاجيسازد. در حالي كه منبع، در رديفي متأخّر از مبنا قرار دضروري و منطقي مي

) و صورت يا وسيله ايجاد امر عارضي است؛ مصداق، نمونه بارز و 81: 1383آبادي، ده
هاي آن مفهوم كه فلسفه، چگونگي و ويژگيتمثال واقعي يك مفهوم است، در حالي

ها به شود. چنانچه در حقوق ساير كشورها از جمله آمريكا نيز اين تفاوتقلمداد مي
، مصداق را "Source"، منبع را "Basic"اي كه مبنا را خورد؛ به گونهچشم مي

"Instance"  و فلسفه را"Philosophy" نامند.مي 
 استكه حقوق ايران برگرفته از فقه اسالمي با توجه به اين موارد و با توجه به اين

و قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران نيز همان رويه نظام اسالم (احاله به ساير 
آزادي ها) را نسبت به حمايت از حريم خصوصي اشخاص دنبال نموده  حقوق و

توان مباني حمايت از حريم خصوصي در ايران را در مباني فقهي بررسي مي 23است،
ها را با مباني موضوع حقوق آمريكا مورد مطالعه تطبيقي قرار داد.به كرد و سپس آن

. 1و آمريكا عبارتند از:  طور كلي مباني حمايت از حريم خصوصي در حقوق ايران
. حفظ كرامت انساني و لزوم رعايت 3. تحديد اختيارات دولت؛ 2هاي اخالقي؛ ارزش

. قاعده 6. قاعده تسليط؛ 5ها؛ . جلوگيري از عادي شدن و شيوع بدي4حقوق بشر؛ 
 . قاعده احترام مال مردم.7صحت و اصل اباحه؛ 

 
 هاي اخالقي. ارزش3.1

المللي) سهمي مؤثر دارند، و حقوق موضوعه (اعم از ملي يا بينها در ايجاد ارزش
استنباط معناي ثابت و استخراج محورهاي اساسي حقوق كه با تحليل غايات آن و تأمل 



 1393 پاييز، سوم، شماره دوره ششم /يمجله مطالعات حقوق                         148

پذير ها امكانگردد، بدون توجه به اين ارزشدر ساختار سيستم كلّي حقوق ميسر مي
ها تنظيم زيرا كار اصلي آن هاي حقوقي به حوزه عمل تعلّق دارند؛نيست. ارزش

هاي اخالقي، در ها را ارزشتوان آنرفتارهاي اجتماعي است و به همين علت مي
هاي هاي اخالقي موردنظر در اينجا همان ارزشمفهوم وسيع كلمه، دانست. البته، ارزش

هاي اخالقي موقت يا عملي كه بنابر عقيده دكارت، است، و نه ارزش يدائم يا نظر
-9: 1380-1381بر قواعد و دستورهاي عملي معين و محدود است (فلسفي،  مشتمل

8.( 
هاي هاي حقوقي و هم ارزشحريم خصوصي و حمايت از آن در زمره هم ارزش

گيرد، چه در اين قبيل موارد لوازم اوليه رشد و تعالي فرد و ضرورتاخالقي قرار مي
هاي اخالقي به تمامي سيستم هاي ابتدايي نظم اجتماعي ماهيتي واحد دارند. در

ممنوعيت نقض حريم خصوصي و تجسس تصريح شده است، تنها تفاوتي كه از اين 
 يها وجود دارد، شمار و اهميت استثنائات وارد بر اين قاعده كللحاظ ميان اين سيستم

است. اين قاعده همراه با برخي استثنائات هم در حقوق ايران و هم در حقوق آمريكا به 
 خورد.ميچشم 

هاي اخالقي و حقوقي گشته، آن است كه انسان دليلي كه موجب تطابق ارزش
مطيع حقوق يا واضع حقوق، همان انساني است كه تابع اخالق است. البته تطبيق اين 
قواعد ارزشي با يكديگر در جوامعي كه عوامل رشد و توسعه حقوق در دست حكومت 

آن را در زمان حاضر در خصوص حقوق حاكم  توانبدعتي كه نمي 24است، معنا ندارد.
هاي اخالقي و حقوقي هاي بسيار بر ارزشبر كشورهاي ايران و آمريكا با وجود تفاوت

 مورد پذيرش در اين دو كشور جاري و ساري دانست.
هاي اخالقي در آمريكا به عنوان مهمترين و شايد يكي از مهمترين مباني ارزش

اي كه اين موضوع در رأي گردد؛ به گونهمي حمايت از حريم خصوصي محسوب
مورد تصريح قرار گرفته  25دادگاه عالي آمريكا در پرونده گريسوولد عليه كانكتيكت

شود كه افراد از يكديگر داراي استقالل كامل هستند و هر است. در اين پرونده بيان مي
هاي اخالقي زشكس واجد اين حق است كه تنها بماند. رعايت اين موارد جزئي از ار

). لذا حمايت از حريم خصوصي افراد از 129: 2001، ٢٦گردد (ميشل فلدرمحسوب مي
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هاي اخالقي در قانون اساسي مبنايي مستحكم برخوردار است، چرا كه رعايت ارزش
اي كه اصل آزادي را نيز آمريكا به عنوان اصلي استثناناپذير پذيرفته شده است، به گونه

 زند.تخصيص مي
ترين دين و مكتبي است كه درجامعه بشري ظهور ي گمان اسالم نيز اخالقيب 

هاي قرآني، هدف از بعثت پيامبران را تزكيه كرده است. پيامبراكرم (ص) در تبيين آموزه
؛ من به »اني بعثت التمم مكارم االخالق«فرمايد: ) مي2نفس برشمرده (سوره جمعه آيه 

 .اماخالقي درميان بشر برانگيخته شدههاي هدف اتمام و اكمال فضيلت
هاي يابيم كه بيشتر آموزهمي هاي قرآني و نبوي را تحليل كنيم دراگر آيات و آموزه

هاي آن يا به طور مستقيم مرتبط به مسأله اخالق است و يا در نهايت در راستاي ارزش
دي، جزايي و هاي حقوقي، عبااخالقي و تحكيم آن صادر شده است. از اين رو، آموزه
ها و اي نيست كه متأثر از ارزشقضايي اسالم در بردارنده اصول اخالقي است و حوزه

اصول اخالقي نباشد. همانگونه كه در مباحث پيشين نيز ذكر گرديد بي گمان هتك 
ترين رفتارهاي انساني است و مردم نيز به طور حريم خصوصي اشخاص يكي از زشت

 ند.دارفطري آن را ناپسند مي
آيد كه حفظ حريم خصوصي اشخاص از مجموعه آيات قرآن اين معنا بدست مي

كه در ارتباطي تام با ارزشهاي اخالقي آنان است، نه تنها وظيفه خود شخص بلكه 
وظيفه جامعه و دولت نيز هست. بنابراين هيچ شخص حقيقي و يا حقوقي و يا نهادهاي 

شوند و به جان و مال و آبروي  توانند متعرض حريم خصوصي افراددولتي نمي
بايست اشخاص آسيب برسانند. دولت به عنوان نهاد حافظ منافع اشخاص و جامعه مي

در اين حوزه نه تنها خود وارد نشود و به تجسس و يا كاوش نپردازد بلكه با تشديد 
قوانين و مجازات بر افزايش ضريب امنيتي حوزه خصوصي و حريم شخصي بيفزايد. 

هاي هاي نوين در عرصهها و بكارگيري فنون و فن آوريه تغييرات در روشباتوجه ب
بايست با مختلف، اماكن تعرض به حريم خصوصي افزايش يافته است از اين رو مي

يافتن راهكارهاي نوين امكان هرگونه تعرض و هتك حرمت حريم خصوصي از 
 اشخاص حقيقي و حقوقي سلب شود.
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 . تحديد اختيارات دولت3.2
كي از مباني مهم ديگري كه شناسايي حق برحريم خصوصي را براي افراد جامعه ي

اش در جامعه است. با توجه به سازد، وجود دولت همراه با قدرت وسلطهضروري مي
وجود دولت در هر جامعه و باتوجه به قدرت آن بايد دور موجوديت و شخصيت 

حاكم نتواند به اين حريم تجاوز  جويخواه و سلطهفردي حصاري كشيد تا قدرت زياده
). بنابراين حريم خصوصي نه تنها از آزادي و 140: 1385پناهي، نمايد (قاضي شريعت

اي است كند، بلكه وسيلهها حمايت مياستقالل افراد در برابر همنوعان خود و رسانه
افراد جامعه براي دفاع از آزادي و امنيت فردي در برابر دولت. حق مذكور فضايي براي 

سازد كه حكومت نه تنها از مداخله در آن ممنوع است، بلكه بايد از مداخله فراهم مي
 اشخاص ديگر در آن نيز جلوگيري نمايد.

هاي اخير تحوالت تكنولوژي، تحصيل، ضبط و ذخيره حجم انبوهي از در سال
طر كامالً جدي تواند يك خاطالعات درباره افراد را ميسر ساخته است. اين واقعيت مي

محسوب شود؛ زيرا اطالعات مذكور نه تنها ممكن است به ضرر فرد مورد نظر جمع 
آوري شده و به كار رود، بلكه ممكن است جامعه نيز در سطح كالن از اين امر متضرر 

شود گيري وضعي از جرم انجام ميهاي ويديويي كه به نام پيشگردد. امروزه مراقبت
ها هرچند نوعاً در نمايد. اين نوع مراقبتصوصي افراد وارد مينيز صدمه به زندگي خ
شود اما باز هم تعرض به زندگي خصوصي اشخاص محسوب اماكن عمومي ايجاد مي

توانيم در يك مكان عمومي هم شوند؛ زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه ما ميمي
را برمال ساخت. به توان هويت كسي در حالت خصوصي باشيم. لذا براين اساس نمي

ها، تنها به اين دليل ساده عنوان نمونه يك زوج جوان انتظار ندارند كه تمام حركات آن
 ).109: 1391كه در يك مكان عمومي هستند، ثبت و ضبط شود (ابراهيمي، 

در مواردي قدرت عمومي به بهانه ايجاد نظم و امنيت و يا شرايط اضطراري به 
ز جمله دخالت در حوزه خصوصي افراد مبادرت كرده است. ها و امحدود كردن آزادي

در اياالت متحده آمريكا محيط  2001به عنوان نمونه حمالت تروريستي يازده سپتامبر
مقررات  امنيتي جديدي را ايجاد كرده است كه نظام سياسي اين كشور با وضع قوانين و
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شده العمل شرايط كار تهيهو همچنين دستور 27جويانه و از جمله قانون پاتريوتمداخله
، به شكلي گسترده نسبت به نقض حريم خصوصي و از جمله دخالت 28توسط اداره كار

در حريم خصوصي اقدام كرده است. مطابق با بخشي از اين دستورالعمل كارفرمايان 
توانند اطالعات تجاري و شخصي حساس كارگران و مشتريان مشمول اداره كار مي

). عالوه بر اين، كنگره آمريكا به منظور افزايش 2: 2012، ٢٩د (شيزمخود را افشا سازن
توان دولت جهت دسترسي به اطالعات شخصي مبادرت به تصويب قانون ارتقاي 

). در محاكم اين كشور نيز طي آراي 4: 2010، ٣٠امنيت سايبري كرده است (هوفنل
يهات مجاز هاي عمومي طي برخي توجمختلف نقض حريم خصوصي افراد در مكان

اشاره كرد كه در آن  31توان به پرونده فلوريدا عليه ريليشمرده شده است؛ از جمله مي
پايي از سطح زمين در حال نظاره مناطق  400و به فاصله  32بالمأمور پليس از چرخ

شود و مبادرت به تعقيب و جوانا ميروستايي بوده كه ناگهان متوجه كشت گياه ماري
كند. دادگاه عالي نه تنها تحقيقات مأمور را ابطال نكرد، همچنين ميتحقيقات مقدماتي 

نقض حريم خصوصي را نيز محقق ندانست؛ با اين استدالل كه از لحاظ منطقي و 
توان افراد را موظف دانست كه در متعارف نقض حريم خصوصي رخ نداده، چراكه نمي

 )13-14: 2000، ٣٣هاي عمومي چشم خود را ببندند.(نيسنبوممكان
بنابراين اگر قدرت دولت از طريق قوانين محدود نگردد، روز به روز شاهد 
افزايش بيش از پيش نقض حريم خصوصي افراد خواهيم بود. همچنين، اگر قدرت 
دولت بي محابا و بدون حد و مرز رها شود، ممكن است فرد را فداي مصلحت و اميال 

با حذف قلمرو خصوصي،  34توتاليتر هايطور كه در حكومتقدرت سياسي كند. همان
 35گردد.كن ميها ريشهفرديت افراد نابود و زمينه هرگونه استعداد و شكوفايي در آن

شود اما، با اين كه منع از ورود به حريم خصوصي اشخاص يك اصل محسوب مي
  بايد توجه داشت كه همانگونه كه در تعريف حريم خصوصي نيز بيان شد، به نظر 

ير قابل تعرض بودن مطلق اين حقوق امري غيرممكن است. توسعه مناسبات رسد غمي
نمايد كه دولت در روابط خصوصي ملت دخالت نموده اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي

و اموري كه سابقاً جزء حقوق خصوصي شهروندان بوده، هم اكنون تحت نفوذ حقوق 
توان به بهانه دفاع از حريم ميعمومي و اقدامات ناشي از اعمال حاكميت دولت باشد. ن
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خصوصي ديواري نفوذ ناپذير ميان دولت و ملت به وجود آورد و به دولت و سازمان
هاي آن اجازه كوچكترين دخالتي را در روابط و مسايل خصوصي افراد نداد. وجود 
چنين ديواري مانع روابط متقابل و ضروري دولت و ملت شده و دولت را از ارائه 

سوء  يدارد و موجب تبعات و عوارضديريت صحيح اجتماعي باز ميخدمات و م
توانند در تعارض با حقوق و آزاديهاي فردي ميخواهد شد. همچنين، حقوق و آزادي

ها به تضمين ا نظم عمومي قرار گيرند. لذا در عين حال كه دولتيهاي سايرين، و 
ن مربوطه عالوه بر تضمين هاي فردي متعهدند، همواره در وضع قوانيحقوق و آزادي

اين حقوق، نظم عمومي و منافع عامه و در كل مصلحت جامعه را نيز در نظر داشته و 
 نمايند.بيني ميها را نيز پيشموارد جواز تحديد اين حقوق و آزادي

قانون آيين دادرسي كيفري  104در قوانين موضوعه ايران نيز، در تبصره ماده 
ترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط كن«آمده است:  1378مصوب 

است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، 
تفتيش «نيز مقرر داشته است:  1388اي مصوب قانون جرايم رايانه 36ماده ».ممنوع است

دستور قضايي و در اي و مخابراتي به موجب هاي رايانهها يا سيستمو توقيف داده
آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود  مواردي به عمل مي

مستفاد از بند هفتم فرمان حضرت امام خميني (ره) و مواد فوق استنباط  .»داشته باشد
تري از جمله حفظ مصالح اسالم، امنيت، كشف جرايم گردد در مواردي مصالح عاليمي

حدود  هايي بر اين حق اعمال نمايد.نمايد كه دولت بتواند محدوديتب ميو غيره ايجا
مالحظات دولت در روابط و حريم خصوصي شهروندان در جهت اعمال مديريت 

هاي عمومي نيز بايد مشخص و تعريف شده باشد. سياسي و اجتماعي و اجراي برنامه
يت سياسي و مديريت اجتماعي توانند هر از گاهي به بهانه مشروعها نميگمان دولتبي

اقدام به نقض حريم خصوصي افراد نمايند. پس ورود به حريم خصوصي در زماني نيز 
گردد، تابع ضوابطي است كه تخطي از اين ضوابط حتي كه جواز ورود به آن صادر مي

قانون مجازات اسالمي  580تواند موجب مسئوليت كيفري باشد. به طور مثال مادهمي
از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت  هريك«ارد:دبيان مي

دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي 
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صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه 
حكم را داشته است مكره به ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صالحيت 

اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر 
اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز 
خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات 

نكته ديگري كه در خصوص عدم رعايت ضوابط ورود به ». واهد شدمقرر محكوم خ
حريم خصوصي بايد به آن اشاره نمود، عدم اعتبار داليل كشف شده بر اثر عدم رعايت 

طلبد تا به هنگام جمع آوري ادله با ضوابط است. اصل مشروعيت تحصيل دليل مي
مت مجموعه مراسالت و و محل كار افراد و رعايت حر ياحترام به حريم مسكن و مأو

ها، ها، با حفظ اصل رازداري و گمنامي اشخاص و احترام به حق خلوت آنمكاتبات آن
حريم خصوصي شهروندان جامعه را پاس داريم تا ضمن صيانت از حقوق فردي و 

ها، از مخدوش شدن و بي اعتباري ادله اكتسابي جلوگيري كنيم(تدين، كرامت انساني آن
گردد بلكه افراد ها نقض نميحريم خصوصي افراد صرفاً توسط دولت). اما 137:1388

نيز ممكن است حريم خصوصي يكديگر را نقض نمايند. تفاوتي كه در اين زمينه وجود 
توان به دارد اين است كه هرگاه حريم خصوصي يك شهروند مورد تجاوز قرار گيرد مي

قوه قضاييه استمداد جست و فرد  قوانين موجود و نظم اجتماعي پناه برد و از دولت و
   گيرد. متجاوز را مجازات نمود اما اين امر در مورد دولت به سادگي صورت نمي

توان دولت را به خاطر نقض حريم خصوصي مجازات كرد، بلكه تنها شايد بتوان نمي
ترين تهديد عليه رسد بيشدولت را به جبران خسارت ملزم نمود. بنابراين به نظر مي

 ها صورت گيرد تا ساير اشخاص.يم خصوصي اشخاص از ناحيه دولتحر
گذار بايد با يك قانون صريح قلمرو حريم خصوصي و موارد جواز بنابراين قانون 

تحديد و ضوابط اعمال آن را مشخص نمايد؛ به طوري كه نه مانند نظام آنارشيستي 
ودي دولت تمام گردد و نه مانند نفوذ به آن را كامالً ممنوع نمايد، حتي اگر به قيمت ناب

 36اي جايز شمارد.نظام توتاليتر ورود به آن را به هر بهانه
نظام اسالمي نقطه مقابل اين دو نظام است؛ نه، به تقييد كامل حريم خصوصي و 
نه، به اطالق كامل آن به قيمت نابودي دولت معتقد است. بلكه با رويكردي ميانه با 
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حريم خصوصي موارد جواز تحديد اين حقوق را در مواردي كه تأكيد بسيار بر حفظ 
مصلحت باالتري وجود داشته باشد، مشخّص و حتّي در آن موارد نيز بر حفظ شرافت 

 نمايد.انساني تأكيد مي
ها به ضرورت شناسايي اعتقادي آندر نتيجه، ماهيت دولت حاكم و اعتقاد يا بي

هاي سياسي اين ضرورت را بهتر و بيشتر امچنين حقي اهميت خاص دارد. برخي از نظ
 نمايند. ها درك و حمايت مياز ساير نظام

الزم به ذكر است، حمايت از حريم خصوصي مورد انتقاد محققان و دانشمندان  
نويسد: ((اين اشتباه است كه براي مي 37كينونفمينيستي قرار گرفته است. كاترين مك
ل باشيم، بدين نحو كه يك مكان خصوصي بوده خانه يك اهميت و ارزش حمايتي قائ

كند كه آزادي از و ديگران حقّ ورود و مداخله در امور آن را ندارند)). او اشاره مي
گردد مداخله دولت در خانه منجر به ارتكاب جرايم مختلف به ويژه عليه زنان مي

 ).11: 2014، ٣٨(اتزيوني
 

 شرحفظ كرامت انساني و لزوم رعايت حقوق ب. 3.3
ترين حقوق اساسي زندگي آميخته با كرامت و برخورداري از عزت و شرافت از اولي

اي در نظام اسالمي مورد توجه قرار گرفته است. افراد بشر است كه به نحو گسترده
تكليف به حفظ كرامت انساني از اصولي است كه در اخالق اسالمي بر آن تأكيد شده 

حيثيت و آبرو از اطالق تسلّط آدمي بر جان و مال است؛ به طوري كه اختيار تصرف در 
). خداوند با دميدن روح خود در انسان 129: 1362خويش استثنا شده است (مطهري، 

به او عزّت و كرامت بخشيد و او را برتر از ساير مخلوقات قرار داد و او را جانشين 
ساني اشخاص را خود در زمين ناميد.  بنابراين هيچ كس حق از بين بردن كرامت ان

 39ندارد.
ها دارد. حريم خصوصي نيز ارتباط تنگاتنگي با كرامت انساني و آبرو و حيثيت آن

تكريم تماميت مادي و معنوي انسان در سايه يك حق حريم خصوصي و يك فضاي 
الزم جهت رشد و تكامل شخصيت افراد ميسر است. كرامت ذاتي انسان به آن نوع 



 155                 كايران و آمريدر حقوق ا يم خصوصيت نقض حريممنوع يمبان

ها به جهت داشتن توانايي تفكر، تعقل، شود كه تمامي انسانشرافت و حيثيتي گفته مي
قدرت انتخاب و آزادي اراده و اختيار به طور فطري و يكسان از آن برخوردارند 

اي كه قابل ذكر است اين است كه هرچند همگان )؛ اما نكته30: 1387نژاد، (رحيمي
ر بستن استعدادهاي جميله داراي شؤون و حيثيت برابرند اما انسان قادر است با به كا

خود مراتب كمال انسانيت را طي نمايد و به مدارج عالي ارتقا يابد. بدين ترتيب است 
نمايد و در نتيجه افراد نسبت به هاي متفاوتي را ايجاد ميكه رفتار انساني منزلت
 ).101: 1384كنند (هاشمي، يكديگر برتري پيدا مي

هاي رشد و تعرض قرار گيرد، زمينهاما شخصي كه حريم خصوصي او مورد 
شكوفايي استعدادهاي خود را به مرور از دست داده و در بسياري از موارد افشاي 

اندازد و براي او فشار روحي، مسايل خصوصي او، آبرو و حيثيت او را به مخاطره مي
آورد و ضربات جبرانخشم، نفرت، شرمساري و رنج روحي و رواني به ارمغان مي

ري را به فرد وارد خواهد ساخت. همچنين شخصي كه كرامت انساني خود را از ناپذي
دست دهد، خود را در ارتكاب هر زشتي نكوهش نخواهد كرد؛ همچنان كه كسي كه 
خود را باعزّت بشمارد، شهوات وتمايالت مجرمانه در نظرش پست و كوچك است 

لذا، براي اينكه  40».من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته) «10:1378(صادقي،
اشخاص بتوانند استعدادهاي بالقوه خود را به فعليت رسانده و در جهت به كمال 

مقدار شدن كرامت ها گام بردارند و همچنين براي جلوگيري از پست و بيرساندن آن
هاي نفوذ به حريم خصوصي آنان به حداقل ممكن كاهش يافته تا با انساني بايد زمينه
هاي جدي ر جهت تقويت منزلت انساني خود گام بردارند و از آسيبآرامش كافي د

 روحي و رواني كه ممكن است پيش آيد، جلوگيري گردد.
در نظام حقوقي آمريكا از آنجا كه حفظ كرامات انساني به عنوان يكي از موارد 

شود و حقوق بشر يكي از مباني رعايت حريم خصوصي رعايت حقوق بشر شناخته مي
گردد، رعايت حريم خصوصي در فقه اسالمي و در حقوق كشور محسوب ميدر اين 

 آمريكا از اين جهت تشابه مبنايي دارند.
توان گفت حقوق بشر فرد را نقطه عطف خود جهت تبيين مفهوم حقوق بشر مي

دهد و ناظر بر تأمين حداقل شرايط ضروري براي فرد جهت نوعي زندگي قرار مي
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آيد، چنين برمي» بشر«طور كه از اصطالح افزون بر اين، همانانساني سالم است. 
تعريف شمول و تابع تعريف و قواعد حقوقي همواره از لحاظ گستره، عام و جهان

 ).146: 1383المللي است (بيتام، ي بينشده
اند، با اهميت و اهميتي كه مناديان حقوق بشر براي حريم خصوصي قائل شده

كند. ضرورت اين امر براي شأن و مقام يك انسان كامالً بديهي ميارزش انسان برابري 
است؛ اگر تمامي افعال و رفتارهاي فرد تحت مشاهده ديگران قرار گيرد، آن فرد نمي

خواهد باشد. لذا، ي ظهور برساند و آنچه را كه مياش را به منصهتواند خود واقعي
خواهي و دمكراسي كه مدعي آزاديرعايت حريم خصوصي در كشورهايي مانند آمريكا 

دانند و نظام حاكم را بر اساس ليبراليسم پايههستند و خود را منادي حقوق بشر مي
اند، موضوعي بسيار حياتي است. حريم خصوصي بر پايه اصولي چون گذاري كرده

گذاري شده است. به حقوق بشر، حق آزادي اجتماعات، حق آزادي عقيده و بيان، بنيان
هاي حقوق بشر به اشكال تمامي شاخه«دارد: ي كه يكي از نويسندگان بيان ميطور

). 14: 1981، ٤١(ووليو» دارندهايي از رعايت حريم خصوصي را بيان ميمختلف جنبه
اين بدان معناست كه اگر حريم خصوصي افراد جامعه مورد حمايت قرار گيرد و با 

هاي حقوق بشر در اين تمامي شاخه ناقضان آن به شدت برخورد شود، اميد رعايت
). بدين سبب است كه در 11: 2012و ديگران، ٤٢ گردد (مندلجامعه تقويت مي

بيني مسؤوليت كيفري، قائل به كشورهايي مانند آمريكا، نروژ و استراليا عالوه بر پيش
البته جداي از حقوق بشر  43اند.شناسايي مسئوليت مدني ناقضان حريم خصوصي گشته

غربي، حقوق بشر اسالمي نيز مؤيد لزوم حمايت از حريم  يب و مدنظر كشورهامطلو
 خصوصي و برخورد با ناقضان آن است.

 44حريم خصوصي در همه مقرّرات حقوق بشري مورد حمايت قرار گرفته است.
المللي ناظر بر حقوق بشر با تصريح بر ممنوعيت نقض حريم خصوصي به لذا اسناد بين

حقوق بشر به عنوان يكي از مباني رسمي اين ممنوعيت صحه گذاردهنوعي بر وجود 
كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، حق حريم خصوصي با تعاريفي مشابه  11اند. در ماده 

، سازمان كشورهاي 1965اعالميه جهاني حقوق بشر وضع شده است. در سال 
ه در آن حفاظت از آمريكايي بيانيه آمريكايي حقوق و وظايف انسان را صادر كرد ك
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بسياري حقوق انساني، از جمله حريم خصوصي، خواسته شده بود. ديوان حقوق بشر 
هاي خود آغاز كرده است قاره آمريكا رسيدگي به مسائل حريم خصوصي را در پرونده

بينيم كه در سال). با اين همه و با كمال تعجب مي205: 1385دوست تهراني، (نمك
خصوصي در آمريكا حتّي توسط اعضاي كنگره و دولت مورد هاي اخير نقض حريم 

توجهي قرار گرفته، به طوري كه دولتمردان اين كشور معتقدند طبق قوانين داخلي بي
 45حريم خصوصي صرفاً در خصوص افراد موضوعيت دارد، نه اماكن.

 
 هاجلوگيري از عادي شدن و شيوع بدي. 3.4

تمردان به حريم خصوصي افراد اين است كه از جمله آثار سوء ورود افراد و دول
زدايي گردد. ها عمومي، عادي، همگاني و قبحشود گناه شايع شود و بديباعث مي

ورود به حريم خصوصي اگر به صورت فرهنگ درآيد باعث به خطر افتادن امنيت 
اي ترس و وحشت از افشاي مسايل در چنين جامعه 46گردد.روحي و رواني جامعه مي

شود كه افراد جامعه به جاي صرف وقت جهت پيشبرد سعادت باعث مي خصوصي
خود و اهداف جامعه، بيشتر وقت خود را در تشويش و نگراني ناشي از احتمال افشاي 
مسايل خصوصي گذرانده و در نتيجه آن جامعه به جاي حركت رو به جلو و پيشرفت، 

از آنجا كه نظام سياسي بايد  به عقب برگردد. ياي ساكن خواهد بود و شايد حتجامعه
اي به دليل قصور و ي امنيت مردم در همه ابعاد آن باشد، در چنين جامعهكنندهتأمين

ناتواني نظام سياسي در اين امر، اعتماد ملّي و مردمي به تدريج سلب و در نتيجه رابطه 
شاهده نمايند گردد. به دنبال آن زماني كه مردم ممطلوبي بين آنان و جامعه برقرار نمي

كه دولت توانايي تأمين امنيت آنان را ندارد، عليه آن برخاسته و شايد حتي به سرنگوني 
 آن اقدام نمايند.

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران  100در همين راستا طبق ماده 
شد هاي ردولت موظف گرديده است كه به منظور ارتقاي حقوق انساني و استقرار زمينه

و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و ....  منشور حقوق شهروندي را 
ها حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد است، به با محورهايي چند كه يكي از آن

       بنابراين حفظ حريم خصوصي افراد و تهيه  تصويب مراجع ذي صالح برساند.
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هاي فرهنگي واجتماعي و قانوني حفاظت از نهكارهاي مختلف آن و ايجاد زمي و ساز
قانون مزبور مشابه همين  130هاست. ماده حريم خصوصي جزء وظايف اوليه دولت

وظيفه را برعهده قوه قضاييه گذاشته است. در اين بند قوه قضاييه موظف گرديده اليحه 
ون اساسي قان 20در راستاي اجراي اصل » ه«حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي را در بند 

 صالح برساند.تهيه و به تصويب مراجع ذي
ها كه همچنين يكي ديگر از معايب افشاي مسايل خصوصي اشخاص و شيوع بدي

گردد كه به شناسي باز مياي در جرمدارد به نظريهفقه اسالمي افراد را از آن برحذر مي
. برطبق اين )18: 1391زاده، زاده و مصطفينظريه برچسب زني معروف است (موسي

شود ممكن است وي را به سوي رفتارهايي هايي كه بر فرد الصاق مينظريه، برچسب
ترين شباهتي اگر آن وصف كوچك يدر جهت نقش مرتبط با برچسب هدايت كند، حت

شناسي وجود دارد كه وقتي شناسي و جرمبا وي نداشته باشد؛ زيرا اين عقيده در جامعه
الب خاصي توصيف شود در نتيجه فشار اجتماعي به تغيير فردي از سوي ديگران در ق

زدهادراك از خويشتن و رفتار خود دست خواهد زد. مردم معموالً رفتار فرد برچسب
كنند و كنند كه گويي رفتارهاي نابهنجار را توصيف ميشده را به نحوي گزارش مي

كه ممكن است در  كنندهاي شناخته شده براي عموم استفاده ميمعموالً از برچسب
ها شود تا رفتار مردم وتعامالت آنمورد وي صادق باشد يا نباشد. اين فرآيند باعث مي

 ).2: 1389خورده دچار تغيير شود (طوسي، با فرد برچسب
زني بيشتر نهادهاي رسمي را عاملي براي به وجود آوردن جرم نظريه برچسب

هايي را تعيين ه صاحبان قدرت شاخصكنند. طرفداران اين نظريه معتقدند كتلقي مي
هايي را براي ها ارزشكنند كه چه كسي مجرم و چه كسي بهنجار است؛ يعني آنمي

). تحقيقات جرم120: 1391زاده ناييني، كنند (حسيني و متولّيآحاد جامعه تعيين مي
يني نمايد كه تعيين هويت افراد تحت عناوشناسان درباره مراحل انگ خوردن ثابت مي

هاي گوناگون است. در نتيجه كار و مجرم داراي اثرات منفي به صورتچون مظنون، بزه
ها حمايت شوند. هاي پليس و نهادهاي مشابه و انتشار آنزنيافراد بايد درمقابل انگ

ها نادرست و يا از روي زنيها و انگزنيچون احتمال آن هست كه بسياري از برچسب
شتباهات قضايي باشد. لذا، حفظ اسرار و زندگي خصوصي قصدوغرض يا به خاطر ا
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تواند از فعاليتها هم داراي منافع فردي است و هم اينكه ميافراد و منع و انتشار آن
-112: 1385زاده، گيري نمايد (مصطفيهاي ضد اجتماعي آينده برچسب خورها پيش

111 .( 
رفتار انحرافي  نفوذ به حريم خصوصي اشخاص ممكن است باعث آشكار شدن

هايي از  فرد از هنجارهاي اجتماعي نزد عموم گردد. در اين مرحله ممكن است برچسب
قبيل دزد، كالهبردار و . . .  از سوي جامعه بر پيكره فرد و خانواده وي كوبيده شود. 
پس با دريافت اين برچسب شخص به طور آگاهانه يا ناآگاهانه تصوير جديدي از خود 

تواند رفتار فرد و نمايد و همين عامل ميفتار مناسب با آن را شروع ميسازد و رمي
اند، به سمت و سويي  كه نه ها وارد كردههايي به آنخانواده او را كه جامعه برچسب

براي خود او و نه براي جامعه نه تنها مفيد نيست، بلكه مضر نيز خواهد بود، سوق دهد 
آورده و در نتيجه مرتكب جرم گردند. بنابراين  و افراد به اعمال ضد اجتماعي روي

براي جلوگيري از چنين اتفاق ناگواري بايد حريم خصوصي اشخاص به طور جدي 
 حفظ و از افشاي اسرار خصوصي افراد جلوگيري گردد.

در سياست جنايي امروزه آمريكا گرايشي تحت عنوان ((تساهل صفر)) مطرح 
پاسخ ايم ولو خفيف و پيش پا افتاده بايد با است. مطابق با اين گرايش تمامي جر

كنند ولو بسيار كيفري مواجه گردند. لذا، ضابطين مكلّفند هر خالفي را كه رؤيت مي
آوري خفيف به دادگاه جزايي ارجاع دهند و در راستاي كشف تمامي جرايم و جمع

ار نوشتن و يا توان روي ديوادله تمام تالش خود را به كار بندند، به عنوان مثال مي
اي هم ديدهگيرند و بزهكثيف كردن محله و حتي جرايم كوچكي كه در خفا صورت مي

شوند. سياست جنايي اسالم به درستي از ندارند، بالفاصله با واكنش پليس مواجه مي
پوشي، قضازدايي و كيفرزدايي بيني نهادهايي چون بزهپيروي نكرده و با پيشاين رويه

برآمده كه قبح گناه نريزد و ارتكاب جرايم امري معمول نگردد تا از اين درصدد آن 
ها در جامعه كريمه اسالمي بيش از پيش توان و فرصت خودنمايي پيدا طريق خوبي

توان گفت كه نهادهاي مذكور در سياست جنايي اسالم كه در راستاي كنند. بنابراين مي
بيني ها در جامعه پيشو شيوع بديحفظ كرامت انساني و جلوگيري از عادي شدن 

 گيرد.در آمريكا قرار مي» تساهل صفر«شده، در تضاد با سياست جنايي 
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 ي تسليطقاعده .3.5
يا » تسلّط«اي است كه گاهي از آن به قاعده كي از قواعد مسلّم فقهي، قاعدهي

ت. شود. ولي در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف استعبير مي» قاعده تسليط«
تسليط در لغت به معناي گماشتن، چيره دست كردن و مسلّط ساختن آمده است.  در 

تسلّط و اختيار مالك براي هرگونه تصرّف در اموال «اصطالح فقهي عبارت است از 
مفاد اين قاعده اين است كه هر مالكي نسبت به مال خود تسلّط كامل دارد و ». خويش

تواند او از مادي و حقوقي بنمايد و هيچ كس نمي تواند در آن هرگونه تصرّفي اعممي
را بدون مجوز شرعي از تصرفات منع كند. به عبارت ديگر بنابراين قاعده اصل بر آن 
است كه همه گونه تصرفات براي مالك مجاز است، مگر آنكه به موجب دليل شرعي 

 خالف آن اثبات شود. 
: 1374ات شده است (انصاري، اين قاعده توسط آيات، روايات و سيره عقال اثب

سلبي آن در رابطه  ي). مفاد اين قاعده داراي دو بعد اثباتي و سلبي است كه جنبه320
با موضوع ما يعني حمايت از حريم خصوصي است. جنبه اثباتي آن عبارت است از 

)؛ اما از لحاظ جنبه سلبي، اين 160: 1392تشخيص مالكيت و مطلق بودن آن (احمدلو، 
به معناي آن است كه تصرفات ديگران در اموال مالك بدون اذن و رضايت او يا  قاعده

 يمنع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او ممنوع و غيرمشروع است و چنانچه سلطه
 مالكانه شخصي موجب تعرّض و مزاحمت گردد، مزاحم ضامن و مسؤول جبران است. 

عنوان حقّ تصرف و استفاده از اموال چنانچه كه در حقوق آمريكا از اين قاعده به 
 Legal right of possession, use andخويش و اختيار هرگونه اقدام نسبت به آن (

power of disposition( شود. حق تصرف به اين معناست كه مالك حق نام برده مي
هرگونه دخالت در اموال خويش را به هر نحوي كه بخواهد دارد و به موجب آن مي

د ديگران را از دخالت در حوزه و حريم اموال خود خارج ساخته، مانع از تعرض توان
برداري مالكانه از اموال است، به ايشان به آن گردد. حق استفاده به معناي حق بهره

برداري از آن ملتزم اي خاص براي بهرهتوانند وي را به شيوهطوري كه ديگران نمي
نسبت به اموال خويش نيز به معناي حق انعقاد  سازند. حق و اختيار هرگونه اقدام
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هرگونه قرارداد براي انتقال اموال خود اعم از فروش، اجاره، صلح، وصيت و غيره است 
 ).1: 2010، ٤٧(ژوزف

هر آنچه كه در مورد اموال صادق است، با مورد حريم نيز انطباق دارد. در كتب 
كه داللت » الحريم له حكم ما هو حريم له«شود با عنوان اي ياد ميقواعد فقهيه از قاعده

 48گونه كه در اموال تصرف جايز نيست، در حريم نيز چنين است.دارد همان
روشن است كه سلطنت آدمي بر خويشتن اولي و برتر از سلطنت او بر اموال 

. اگر تصرف در اموال بدون رضايت ناروا و حرام باشد، احضار، توقيف، حبس و است
هاي خصوصي ر جسم و جان است و همچنين تصرف در ساير حيطه... كه تصرف د

مهمي كه در خصوص قاعده  ينيز به  طريق اولي حرام و ناپسند خواهد بود. اما نكته
تسليط بايد گفته شود اين است كه اين قاعده استثنائاتي دارد، يكي از آن استثنائات 

توان مخالف با اين قاعده مي بدين شرح است : اگر مصلحتي باالتر وجود داشته باشد،
عمل نمود؛ به طور مثال وقتي مصالح عمومي ايجاب نمايد كه ورود به حريم خصوصي 
شهروندان صورت گيرد اين امر مجاز خواهد بود. الزم به ذكر است كه در اين گونه 

شده توسط قانون خواهد صالح مشخصموارد، جواز ورود فقط مخصوص مراجع ذي
بايد با نهايت احتياط و با رعايت شؤونات و اخالق اسالمي صورت بود و اين امر 

 پذيرد.
 

 قاعده صحت و اصل اباحه. 3.6
الصحه از قواعد بسيار مهم فقهي قاعده يا اصل صحت و به اصطالح فقيهان اصاله

است كه كاربرد فراوان دارد و به اشكال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته 
ترين دليل فقها جهت استناد به اين قاعده بناي عقال از ). مهم159: 1392است(احمدلو، 

باشد و شارع مقدس نه تنها اين سيره و روش را منع نكرده است، جميع ملل و اديان مي
توان ادعا نمود كه عدم اعتبار اين اصل موجب بلكه آن را امضا نيز نموده است و مي

 ).416: 1374اختالل نظام جامعه است (انصاري، 
ها، اصل اين اصل به معاني مختلفي استعمال شده است، ليكن مشهورترين آن

صحت به مفهوم جواز تكليفي و اصل صحت به مفهوم وضعي است. اصل صحت به 
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معناي وضعي مقابل فساد است و يك حكم وضعي است؛ در اين معنا نوع تلقي نسبت 
وابط عبادي يا حقوقي مؤثر است به اعمال ديگران در ايفا يا اسقاط تكاليف و تنظيم ر

). اما منظور از اصل صحت به معناي جواز تكليفي آن است كه 159: 1392(احمدلو، 
اعمال ديگران را اصوالً بايد صحيح، مشروع و حالل تلقي كرد و مادام كه دليلي بر عدم 
صحت وجود نداشته باشد، هيچ كس حق ندارد در صورت دوران امر بين احتمال 

شروعيت از يك طرف و عدم صحت و عدم مشروعيت از طرف ديگر صحت و م
). اين اصل مبتني 195: 1388اعمال افراد را نامشروع و غيرصحيح بپندارد (محقق داماد، 

چه در زندگي روزمره اصل را بر فساد قرار دهيم و بر مصالح مسلمين است؛ زيرا چنان
اي با شك وترديد و با هر پديدهدر كليه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس كنيم 

رود و مردم در امور روزمره خود با مواجه شويم قوام واستقرار نظام مدنيت از ميان مي
 رو خواهند شد.اشكاالت كلّي روبه

آوري ادله توانند به بهانه كشف جرايم و جمعبنابراين مراجع تعقيب نيز نمي
ر دادن اصل، بر صحت افعال مردم، مبادرت به نقض حريم خصوصي افراد كنند. با قرا

ها تفحص و تجسس در زندگي آنان ممنوع گشته و در نتيجه حريم خصوصي آن
پذيرد. گيرد كه در راستاي شك و ترديد انجام ميمحفوظ از هرگونه كنكاشي قرار مي

يكي ديگر از مباني ممنوعيت نقض حريم »  اصل صحت«توان گفت كه در نتيجه مي
 گردد.ايران محسوب ميخصوصي در حقوق 

اين قاعده در حقوق آمريكا به طور مختصر و در خصوص كنترل و بررسي 
اطالعات شخصي افراد مورد قبول قرار گرفته است؛ بدين نحو كه در صورتي كه افراد 

دهند، اطالعات شخصي خود را جهت استفاده در موارد مختلف به مأموران ارائه مي
و تجسس بيشتر در خصوص صحت اطالعات دريافتي  مأموران مذكور اجازه تفتيش

) اين اطالعات گذاشته شده است (بوتا و accuracyندارند، چراكه اصل بر صحت (
 ).30: 2003، ٤٩بون

نكته قابل ذكر اين است كه در حقوق اسالم اصل صحت به مفهوم جواز تكليفي 
انسان نسبت به اشياء گردد. معناي اصل اباحه آن است كه به اصل اباحه نزديك مي

تواند داشته باشد؛ مگر در مواردي كه را مي موجود در خارج هرگونه دخل و تصرفي
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بر منع، وارد گردد. پس هرگاه در حالل ياحرام بودن چيزي شك كرديم با اجراي  يدليل
كنيم. از طرفي اين اصل با مباح اعالم كردن اصل حليت حكم به حالل بودن آن مي

در زماني كه منعي بر عدم آن نباشد، همانند اصل صحت مانع از شك و افعال مردم 
ها و در نتيجه نقض حريم خصوصي آنان توسط مقامات ترديد و كنكاش در رفتار انسان

گردد و از طرف ديگر با توجه به اينكه تصرف در حريم خصوصي اشخاص تعقيب مي
وجود ممنوع اعالم گشته است، توسط آيات قرآن و رواياتي متعدد و همچنين، قوانين م

توان تصرف در اين حريم انساني، بر طبق اصل اباحه نيز ممنوع خواهد بود. پس مي
تواند يكي از مباني ممنوعيت نقض گفت كه اصل اباحه نيز در كنار اصل صحت مي

 حريم خصوصي محسوب گردد. 

 
 قاعده احترام مال مردم. 3.7

ناسايي حق بر حريم خصوصي در فقه اسالمي قاعده احترام يكي ديگر از مباني ش
). مقصود از قاعده احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از 1: 1390است(قنواتي، 

ها جايز نيست و تعدي وتفريط است؛ بدين معنا كه اوالً، تعدي و تجاوز نسبت به آن
). 213 :1388ثانياً بر فرض وقوع تعدي و تجاوز، متجاوز ضامن است (محقق داماد، 

اين قاعده از روايات مربوط به احترام  مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابي بصير از 
فرمايند: سباب رسول اهللا (ص) مي«شود كه فرمودند: امام صادق (ع ) مستفاد مي

در قسمت آخر اين روايت پيامبر اكرم مال ». المؤمن فسوق ... حرمه ماله كحرمه دمه
بنابراين مستفاد از اين قاعده هرگونه نفوذ  50اند.و محترم دانستهمسلمان را مانند خون ا

به اموال مردم كه يكي از مصاديق حريم خصوصي است جايز نيست و متعدي ضامن 
طور كه در قاعده تسليط نيز گفته شد، اگر تصرف در خسارت وارده خواهد بود. همان

در جسم و جان و اموال بدون رضايت مالك حرام است، به طريق اولي تصرف 
هاي شخصي كه ممكن است به افشاي مسايل خصوصي افراد همچنين در ساير حيطه

بينجامد و حيثيت، آبرو و شخصيت انساني را كه از ارزش بسيار واالتري از اموال 
برخوردار است مورد لطمه قرار دهد، حرام و ناپسند خواهد بود و متجاوز ضامن 

ت. در نتيجه از اين قاعده نيز دليلي ديگر بر لزوم هاي مادي و معنوي آن اسخسارت
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 شود.حمايت از حريم خصوصي اشخاص استنباط مي
ترين مبناي حمايت از حريم خصوصي است؛ رسد قاعده احترام جامعبه نظر مي
هاي مرتبط با حيثيات معنوي حريم هاي مادي حريم خصوصي و هم جنبهزيرا هم جنبه

گيرد. بر اين اساس ديدگاهي كه در صدد مبنا قرار ميخصوصي در دامنه شمول اين 
توجيه حريم خصوصي در قالب مالكيت بر حريم خصوصي است با بخشي از قاعده 

هاي مالي اشخاص است و سخن آن دسته از شود كه درصدد حمايت از جنبهمنطبق مي
منطبق ميافرادي كه بر كرامت انساني و شأن انساني تكيه دارند با بخش ديگر قاعده 

باشد كه بر حرمت و احترام شؤون معنوي و آبروي اشخاص تأكيد دارند (قنواتي و 
 ).1: 1390جاور، 

اين قاعده در حقوق آمريكا به عنوان يكي از موارد تحديد آزادي شهروندان 
شود؛ بدين گونه كه هر انساني در همه موارد داراي آزادي است، آمريكايي شناخته مي

گردد كه با حقّ آزادي ديگران ده آزادي وي تنها زماني محدود مياما قلمرو گستر
توانند از اين حقّ خود سوء استفاده تعارض پيدا كند. لذا، شهروندان آمريكايي نمي

كرده، به طوري كه از آن به عنوان ابزاري در جهت ايراد ضرر و زيان بر ديگري استفاده 
 ن هستند.كنند. لذا همه ملتزم به احترام مال ديگرا

 
 گيري. نتيجه4

حريم خصوصي بخشي از «توان گفت: به طور كلي در تعريف حريم خصوصي مي
زندگي انسان است كه عرفاً و قانوناً هرگونه ورود، نظارت، كنترل و كسب اطالع راجع 
». به آن صرفاً بايد با اذن شخص صاحب حق صورت گيرد، مگر درموارد مصرّح قانوني

توجهي به شود. لذا بيها منجر مييم خصوصي افراد به هالكت آندر مواردي نقض حر
گردد، به مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي منجر به اشاعه اين عمل ناپسند مي

دارد تا به اي كه همه محقّقان، اساتيد دانشگاه، فيلسوفان و خبرنگاران را بر آن ميگونه
 جويي درباره آن بپردازند.تحقيق و چاره

توان حفظ كرامت مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي در حقوق ايران را مي
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ها، قاعده تسليط، قاعده صحت، قاعده انساني، جلوگيري از عادي شدن و شيوع بدي
هاي اخالقي دانست. حريم خصوصي ارتباط احترام، تحديد اختيارات دولت و ارزش

و معنوي انسان در سايه رعايت  تنگاتنگي با كرامت انساني دارد. تكريم تماميت مادي
حقّ حريم خصوصي و يك فضاي الزم جهت رشد و تكامل شخصيت افراد ميسر 

گردد؛ ها مياست. همچنين نفوذ به حريم خصوصي افراد موجب ريخته شدن آبروي آن
موضوعي كه در روايات با عنوان حرمت ريختن آبروي مؤمنين نهي گرديده است؛ 

گردد. قاعده ه بودن عمل، موجب اشاعه مفسده در جامعه ميچراكه عالوه بر نكوهيد
تسليط بيانگر اين است كه تصرّفات در اموال و حريم انسان بدون اذن و رضايت او يا 
مزاحمت آنان نسبت به تصرّفات او ممنوع است؛ چراكه تنها اوست كه بر تصرّفاتش 

؛ چراكه اصل بر گذاردمسلّط است. اصل صحت نيز بر ممنوعيت تجسس صحه مي
جهت به ديگري ندارد و كس حقّ سوء ظن بيهاست و هيچدرستي رفتار و كردار انسان

هاي مادي مجاز نيست در جهت كشف مفسده گام بردارد. قاعده احترام نيز كه هم جنبه
شود، نفوذ به هاي مرتبط با حيثيات معنوي را شامل ميحريم خصوصي و هم جنبه

دارد. همچنين رعايت حريم خصوصي معنوي مردم را ممنوع ميحدود حيثيات مادي و 
هاي اخالقي شناخته شده است؛ به به عنوان يك ارزش اخالقي دائم در تمامي سيستم

هاي هاي حقوقي و هم ارزشاي كه حمايت از اين حريم هم در زمره ارزشگونه
در حقوق ايران  گيرد. اما آخرين مبناي ممنوعيت نقض حريم خصوصياخالقي قرار مي

توان تحديد اختيارات دولت دانست؛ اگر قدرت دولت از طريق قوانين محدود را مي
گردد، نگردد و بدون حد و مرز رها شود، فرد فداي مصلحت و اميال قدرت سياسي مي

 لذا شاهد افزايش بيش ار پيش نقض حريم خصوصي خواهيم بود.
توان عالوه بر ق آمريكا را مياما مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي در حقو

هاي اخالقي و تحديد اختيارات دولت، حقوق بشر و ليبراليسم دانست. اهميتي ارزش
اند، با اهميت و ارزش انسان كه مناديان حقوق بشر براي حريم خصوصي قائل شده

اي كه اين حق در همه مقرّرات حقوق بشري مورد حمايت قرار كند؛ به گونهبرابري مي
 ه است. گرفت

توان درخصوص حمايت از حريم خصوصي در دو كشور ايران و به طور كلي مي
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آمريكا چنين گفت كه در حقوق ايران قوانين صريح حمايت از حريم خصوصي كمتر 
تواند زمينه تعرض به حريم از اياالت متحده آمريكا وجود دارد و همين امر مي
يق مختلف حريم خصوصي خصوصي اشخاص را ايجاد نمايد. هرچند كه مصاد

اشخاص با مباني مستحكمي مورد حمايت واقع شده است اما اين مباني جنبه كاربردي 
به خود نگرفته است. در حقوق آمريكا نيز قوانين صريح حمايت از حريم خصوصي 
بيشتر از ايران وجود دارد، اما هژموني قدرت در سياست حاكم بر اين كشور و بهانه 

مانع از آن گرديده كه به مباني حمايت از حريم خصوصي آن 2001 سپتامبر 11حادثه 
ها و حقوق چنان كه بايسته است اعتنا گردد و به ادعاي خود مبني بر حمايت از آزادي

 بشر جامه عمل بپوشند.
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١٩   . Acker and Brody 
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Resolution 428 (1970)of the consultative ( parliamentary) Assembly of the 
council of Europe cons.ass.21st ordinary session(3rd part)text adopted 1970 
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 اسالمي، سال دوازدهم، شماره دوم.

٣٧ .  Catharine A. MacKinnon 
٣٨ . Etzioni 

 سوره حجرات. 13سوره اسرا و آيه  70. ر.ك: آيه 39
 .البالغهنهج 429. امام علي، حكمت 40

۴١ . Volio 
۴٢ . Mendel 

. جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص حمايت از حريم خصوصي به عنوان اقدامي در جهت حمايت 43
 از حقوق بشر ر.ك:

www.privacy international.org/article .shtml 
اعالميه جهاني حقوق بشر (احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي،  12. از جمله ر.ك: ماده 44

المللي حقوق ميثاق بين 17خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود...)، ماده اقامتگاه يا مكاتبات 
هاي كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي 8مدني و سياسي (با همان مضمون) و ماده 

 اساسي (با همان مضمون).
 . جهت كسب اطّالع بيشتر در اين خصوص ر.ك:45

Standler, Ronald B., Privacy Violations During Divorce in the USA, Jan 
2012, p.7; Accessible in: www.rbs2.com/dprivacy.pdf 

. براي كسب اطالعات بيشتر ر.ك به منصورنژاد، محمد،نظام اسالمي و حريم خصوصي شهروندان، 46
 .23حكومت اسالمي، سال دوازدهم، شماره دوم، ص 

۴٧ . Jozsef 
 .287-286، صص 1ز جالل الدين سيوطي، االشباه و النظائر، ج مهريزي، مهدي، به نقل ا. 48

۴٩ . Botha and Boon 
 .268، ص 2. شيخ كليني، اصول كافي، باب سباب المومن، ج 50



 منابع
 فارسي .الف

 . تهران: انتشارات      حريم خصوصي در فقه و حقوق ايران). 1392احمدلو، مونا (
 مجد.   

 نقض حريم خصوصي، چالشي پيش روي پيش گيري "). 1387احمدي، احمد (
 .77-110: 3، . فصلنامه مطالعات پيش گيري از جرم"وضعي از وقوع جرم   

حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسالم، تطبيقي"). 1383انصاري، باقر (
 .1-54: 66، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. "و ايران

 تهران: انتشارات ميزان. شناسي پيشگيري.جرم). 1391ابراهيمي، شهرام (
 مجله حكومت . "ماهيت و اهميت حريم خصوصي"). 1389اسكندري، مصطفي (

 .147-176: 4 اسالمي،   
 ، تهران: انتشارات معاصر.آموزش دانش سياسي). 1382بشيريه، حسين (

ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران:     دموكراسي و حقوق بشر.). 1383بيتام، ديويد (
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 . تهران: انتشارات تحصيل دليل در آيين دادرسي كيفري). 1388عباس( تدين،
 ميزان.   

امر به معروف و نهي از منكر و سياست    "). 1383آبادي، محمدعلي (دهحاجي
 .77-108: 1، مجله فقه و حقوق. "جنايي

بررسي نظريه    "). 1391حسيني، سيد محمد و متولي زاده نائيني، نفيسه (
 .117-136: 42، فصلنامه حقوق، "زني با نگاه به منابع اسالميبرچسب

تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه     لغت نامه.). 1377دهخدا، علي اكبر (
 تهران.

تهران: انتشارات     كيفري. كرامت ذاتي در حقوق). 1387رحيمي نژاد، اسماعيل (
 ميزان.

تهران: مؤسسه    . 13تاريخ اجتماعي ايران در قرن ). 1378باف، جعفر (شهري



 1393پاييز، سوم، شماره دوره ششم/يمجله مطالعات حقوق                           170

 فرهنگي رسا.
 تهران:  اصول حقوقي و جايگاه آن در حقوق موضوعه.). 1384صادقي، محسن (

 انتشارات ميزان.   
 .28-33: 73 .مجله حقوقي دادگستري. "بزه پوشي").1387صادقي، محمد هادي(

    ، تهران:هاي عمومي و حقوق بشرآزادي). 1382طباطبايي مؤتمني، منوچهر (
 انتشارات دانشگاه تهران.

 تحليل محتواي  -هاي ديني و نظريه برچسب زنيآموزه")، 1389طوسي، محسن (
 .114-142: 56 نشريه علوم حديث.. "حديثيهاي گزاره   

 حق، صلح و منزلت انساني تأمالتي در مفاهيم "). 1380-1381اهللا (فلسفي، هدايت
:   26-27، الملليمجله حقوقي بين. "قاعده حقوقي، ارزش اخالقي و بشريت   

130-5. 
تهران: نشر  حقوق اساسي.هاي بايسته). 1385قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل (

 ميزان.
مباني احترام در شناسايي و حمايت از    "). 1390قنواتي، جليل و جاور، حسين (
 .33-60: 29نشريه حقوق اسالمي. . "حريم خصوصي در حوزه ارتباطات

برهم كنش    "). 1391كوناني، سلمان، مير كمالي، علي رضا و اميرحشمتي، ديبا (
الملل؛ با تأملي عد حقوق بينگرا در افق قواموازين حقوق بشر و سياست جنايي امنيت

: 11. المللي پليسفصلنامه علمي ترويجي مطالعات بين. "پرستي آمريكابر قانون ميهن
63-41. 

، تهران: مركز نشر  قواعد فقه بخش مدني). 1388محقق داماد، سيد مصطفي (
 علوم اسالمي.
   شناخت و بررسي حق خلوت به عنوان يكي از ). 1385زاده، فهيم (مصطفي

 . تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.مصاديق حقوق شهروندي
 ، تهران: انتشارات الزهرا.تعليم وتربيت در اسالم). 1362مطهري، مرتضي (

 نگاهي به مفهوم و مباني حق "). 1391زاده، فهيم (زاده، ابراهيم و مصطفيموسي



 171            كايران و آمريدر حقوق ا يم خصوصيت نقض حريممنوع يمبان

هاي حقوق   بررسيفصلنامه . "برحريم خصوصي در نظام حقوقي عرفي   
 .45-68: 2 عمومي.

م خصوصي و حق    ياي، حراخالق حرفه"). 1385دوست تهراني، حسن(نمك
 .197-232: 66. مجله رسانه. "دسترسي به اطالعات
 . تهران:هاي عمومي و خصوصيحمايت كيفري از حوزه). 1387نوبهار، رحيم (

 انتشارات جنگل.   
تهران: نشر    ساسي جمهوري اسالمي ايران.حقوق ا). 1384هاشمي، سيدمحمد (

 ميزان.
 

 عربي. ب
 قرآن كريم

 قم: انتشارات مصطفوي.فرائد االصول (الرسايل). ). 1374انصاري، شيخ مرتضي (
قم:     ايضاح الفوائد في شرح اشكاالت القواعد.عالمه حلي، حسن بن يوسف، 

 انتشارات حسين موسوي كرماني.
 . تهران: دارالكتب االسالميه.الكافي). 1365كليني، محمد بن يعقوب (
بيروت:      جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم.). 1981نجفي، محمد حسن (

 انتشارات محمود قوچاني.
 
 انگليسي .ج

Acker,  James and Brody, David (2004). criminal procedure.    
     Jones and Bartlett publishers. 2nd edition. 

Botha, Hanneri and Boon J.A (2003). The Information  
      \Audit: Principles and Guidelines, Department of  

Information Science, University of Pretoria, vol.53. 
Chisam, Blake (2012). DOL Threatens Personal and 

Commercial Privacy in Proposal Directed Against 
Skilled   Foreign Nationals, National Foundation for 



 1393پاييز، سوم، شماره دوره ششم/يمجله مطالعات حقوق                           172

American Policy. 
Etzioni, Amitai (2014). A Cyber Age Privacy Doctrine: A 

Liberal Communitarian Approach, Journal of Law and       
Policy for the Infoarmation Society, 9 ISJLP. 

Harper, Jim (2008). Reforming Fourth Amendment Privacy   
    Doctrine, American University Law Review, Vol.57. 
Hoofnagle, Chris (2010). United States of America, Center  
    for Public Reform. 
Jozsef, Zsuzsanna (2010). Principles of the American Real 

Property Law, Karoli Gaspar University, Graduate Doctoral 
(Ph.D.) Program. 

Mendel, Toby and others (2012). Global Survey on Internet     
Privacy and Freedom of Expression, The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization  
(UNESCO), Paris. 

Michelfelder, Diane (2001). The Moral Value of Informational      
Privacy in Cyberspace, Kluwer Academic   Publishers, 
Netherlands. 

Nissenbaum, Helen (2000).Protecting Privacy in an      
    Information Age: The Problem of Privacy in Public, Law    
    and  Philosophy, University Center for Human Values. 
Raban, Ofer (2014).Capitalism, Liberalism and the Right to   
    Privacy, Tulane Law Review, Vol.86. 
Report on the Cross-Border Enforcement of Privacy Laws,  
   Organisation for Economic Co-operation and Development   
   (OECD), Available on line at: www.oecd.org/sti/security-       
   privacy, (last visited 25 january 2014). 
Schwartz, Paul M. and Solove, Daniel J. (2012). Reworking   
   Information Privacy Law, The American Law Institute. 
Sotto, Lisa (2012). Privacy Trends 2012, The Case For Growin 

Accountability, Ernst & Young. 
Volio, F. (1981). Legal Personality, Privacy and the Family,  
   The International Bill of Rights, Columbia University Press. 


