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Abstract  
Privacy is a natural and inalienable right of the 
individual, and attention to it, as one of the most 
fundamental examples of human rights, has arisen 
from respect for human dignity and values based on 
freedoms. The existence of various privacy breaches 
in society is a clear indication that adequate legal and 
judicial protections are not applied to the privacy of 
individuals in society. After reviewing the relevant 
laws, it was found that the dignity, life, property, 
rights, housing and occupation of persons are 
inviolable and this immunity is explicitly in the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran and 
domestic criminal law, religious jurisprudential 
sources, International Covenant on Civil Rights. And 
politically, the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms of the 
Islamic Declaration of Human Rights and other 
national and international instruments are explicitly 
stated. In such a situation, in addition to the need to 
develop a privacy law to address the legal gap in this 
regard, informing about the concepts and examples of 
privacy and the experiences of other countries in the 
field of privacy protection can also have an important 
impact in determining the status of this Have the right 
to personal and social relations. All of this now 
necessitates understanding the norms and concepts 
that exist regarding privacy in sharia and law. 
Therefore, supporting the personality of individuals 
and the rights of citizens requires the protection of 
privacy, and it should be examined to what extent 
people are free in their privacy and to what extent the 
government can expand or narrow its scope. Important 
will be examined. 
Keywords: Privacy, Aggression, Human Dignity, 
Human Rights, Physical Integrity.  

  چکیده
 بـه  آن، به توجه که است فرد مسلم و طبیعی حق حریم خصوصی یک

 و شـأن  بـه  توجـه  از بشـر،  مصـادیق حقـوق   ترین اساسی از یکی عنوان
اسـت.   گرفتـه  نشـأت  هـا  آزادي بـر  بتنـی م هـاي  ارزش و انسـانی  منزلـت 
 گـواه  جامعـه  در خصوصـی  حـریم  نـاقض  مختلـف  هـاي  رویـه  وجـود 

ـبی  قضـائی  و هاي قـانونی  حمایت که امر این بر است آشکاري  از مناس
 قـوانین  بررسـی  از شود. پس نمی اعمال جامعه در افراد خصوصی حریم
 شـغل  و مسـکن  حقـوق،  مـال،  جـان،  حیثیـت،  کـه  شد مشخص مرتبط

 در صراحت به مصونیت این و است تعرض هرگونه مصون از خاصاش
 منـابع  داخلـی،  قـوانین کیفـري   و ایـران  اسـالمی  جمهوري اساسی قانون

ـین  میثـاق  دینـی،  فقهـی  ـیون  سیاسـی،  و مـدنی  حقـوق  المللـی  ب  کنوانس

 اسـالمی  اساسـی، اعالمیـه   هـاي  آزادي و بشر از حقوق حمایت اروپائی
ـین  و ملی اسناد سایر و بشر حقوق  گردیـده  صـراحت بیـان   بـه  المللـی  ب
 حـریم  از حمایـت  قانون تدوین که آنبر  عالوه وضعیتی چنین در است.

 آگـاهی  دارد، ضـرورت  بـاره  ایـن  در قانونی خالء رفع براي خصوصی
 سـایر  تجربیـات  و خصوصـی  حـریم  مصـادیق  و مفـاهیم  دادن دربـاره 

 د تـأثیر توانـ  مـی  نیـز  حـریم خصوصـی   حق از حمایت زمینه در کشورها
ـاعی  و فـردي  روابـط  در حق این جایگاه شدن مشخص در مهمی  اجتم

 مفـاهیمی  و موازین شناخت ضرورت موارد این تمامی داشته باشد. حال

 فـراهم  را دارد وجـود  حقـوق  و شـرع  در خصوصی حریم مورد در که
ـتیبانی  بنـابراین  کنـد.  مـی  ـیت  از حمایـت  و پش  حقـوق  و افـراد  شخص

 شود بررسی باید است و خصوصی حریم از یتحما نیازمند شهروندان،
 حکومـت  و هستند آزاد خود خصوصی حریم در میزان چه تا مردم که

کنـد کـه در ایـن مقالـه      تنگ یا بسط را آن محدوده تواند می میزان چه تا
  این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.

: حـریم خصوصـی، تعـرض، کرامـت انسـانی، حقـوق       واژگان کلیدي
 ت جسمانی.بشر، تمامی
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  مقدمه
انسان ها از بدو خلقت بنا به فطرت جاودانه طلبی که در وجودشان نهاده شده است براي بقا و      

ند و براي برآوردن هرچه بهتر این هدف و ارضاء این غریزه الهی ناگزیر از زندگی ا زندگی کوشیده
جمعی و در کنار یکدیگر بودن هستند، به طوري که در طول تاریخ و به ازاي تکامل انسان ها اهمیت 

ل نیاز به زندگی با یکدیگر بیش از پیش خود را نمایان می کند. انسان به عنوان انسان از یک سو استقال
کند موجودي  در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می که آنفردي دارد و از سوي دیگر به اعتبار 

اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته 
الل فردي و شده است که گریزي از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استق

بندي به التزامات ناشی از این استقالل فردي است. در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت  پاي
به تمامیت مادي و معنوي خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از 

م خصوصی در مورد وي چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حری
معناست. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن، به دور از  بی

ي  ي دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که الزمه چشم و نگاه کنترل کننده
  ).1384(رحمدل،آید یک شخصیت مستقل به شمار می

وجود هرچه آدمیان طعم زندگی در اجتماع را بیشتر چشیدند نیاز به استقرار نظم و انضباط در  با این    
پرتو حکومتی مقتدر و واجب االطاعه را نیز بیشتر فهمیدند تا بتوانند در سایه وجود آن سریع تر مسیر 

طرفه و البته در تکامل را بپیمایند. البته همزمان با تشکیل و تکمیل جوامع و حکومت ها نیازهاي دو
ها تأمل برانگیز  موارد قابل توجهی متعارض نیز بین مردم و حکومت ها شکل گرفت که پاسخ به آن
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توان آن را یکی از  است. یکی از این موارد مورد مناقشه، حریم خصوصی و حق خلوتی است که می
ول تاریخ بیان نمود که ها در ط ترین نیازهاي روحی و ذهنی بشري و بستر رشد سایر اهداف آن اساسی

ها بسیار پراهمیت و شایان توجه شد؛ چرا که از طرفی پرداختن به آن هم براي افراد و هم براي حکومت
براي اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دالیل گوناگون 

دتا سیاسی و امنیتی خود و در ها نیز به دنبال اهداف عممطلوب بوده و از طرف دیگر معموال حکومت
مواردي نیز اشخاص حقیقی و حقوقی در پی کوچک سازي مرزهاي حریم خصوصی اشخاص و دست 
یافتن به مجوزهائی براي ورود و نقض این حق مسلم بشري بوده اند. اگرچه با نگرش منصفانه و مراجعه 

این نکته که هر حکومتی در مواردي توان در اصل به اصول عقالء جوامع مختلف از گذشته تا امروز می
بخش خواهد  حق نقض این حق را دارد متفق شد و به آن اعتراف کرد ولی این نکته هم بالفاصله نتیجه

بود که این حق نقض از سوي حکومت ها و اشخاص، مطمئنا محدود، محصور و مبتنی بر اصولی است 
ن، این نکته نیز خالی از وجه نخواهد بود که این که دست آنان را باز و رها نخواهد گذاشت. با این بیا

مبانی و اصول چه در حمایت از حریم خصوصی و چه در مبانی استثنائات وارد بر آن ملهم از دین و 
  کند. آئین و یا مکاتب فکري هر جامعه متفاوت بروز می

 پیشرفت با و امروزي شرایط دراین پژوهش بدین صورت است که ضرورت انجام اهمیت و     

 در ما گرفته، به طوري که جامعه خود به جدیدي اشکال اشخاص خصوصی حریم به ورود تکنولوژي،

معرض  در شدت به حقیقی اشخاص و ها رسانه ،ها گروه احزاب، تصرفات و ها دادگاه محاکم، مسئله
 خصوصی حریم در میزان چه تا مردم هستند. لذا باید بررسی شود که خصوصی حریم به ورود آسیب

 و اسالم در کند، تنگ یا بسط را آن محدوده تواند می میزان چه تا حکومت و هستند آزاد خود
است. شناسائی حریم خصوصی به عنوان حقی از  شده حمایت خصوصی حریم حق میزان چه تا حقوق

 اي برخوردار است که البته برخورداري و اعمال این حق با مشکالت و حقوق مدنی از اهمیت ویژه
هائی که هیچ کس حتی دولت نتواند وارد آن شود و  معضالت چندي همراه است. پذیرش حریم

تعریف ضابطه معین براي ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت براي شناسائی این حق در اجراي آن و 
کنند از جمله عواملی است که در تحقق  مجازات کردن افرادي که بدون دلیل این حریم را نقض می

  اند.  شکالت و معضالت مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشتهم
نشان دادن ضرورت حمایت از حریم خصوصی در قوانین موضوعه ایران و برداشتن خالءهاي     

موجود در این قوانین و بررسی تطبیقی جایگاه و وجوه اشتراك و افتراق حریم خصوصی از منظر 
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در  که یناباشند. در رابطه با پیشینه این پژوهش، علیرغم  الم از اهداف این پژوهش میحقوق ایران و اس
داري صورت گرفته و حتی منجر به  رابطه با حریم خصوصی در بسیاري از کشورها تحقیقات دامنه

تصویب قوانین جامعی در این زمینه شده، لیکن در نظام حقوقی ایران به طور پراکنده به این موضوع 
داخته شده است و در چند سال اخیر در خصوص این موضوع، مقاله ها و کتب معدودي به رشته پر

تحریر درآمده، لیکن در تحقیقات صورت گرفته تنها به بررسی مفهوم و ماهیت حریم خصوصی و 
مصادیق آن پرداخته شده و هیچ راهکار مبنائی براي حمایت از این حق بنیادین بشري ارائه نگردیده 

 و اطالعات تکنولوژي توسعه اثر بر متنوع حریم خصوصی مصادیق ظهور به توجه بادر نتیجه  .است
در این مقاله  شود. پرداخته روزآمد آن شناخت و مقوله این موضوعات به است که ضروري ارتباطات

می خواهیم بررسی نمائیم که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسالم به چه شکلی نمود عینی 
به تناسب موضوع، روش تحقیق به صورت نظري بوده و بررسی موضوع به صورت  داشته است؟

اي انجام شده است. البته روند کار بر پایه توصیف و تحلیل نظریات حقوقی و بعضاً فقهی بوده  کتابخانه
  ها استفاده شده است. برداري منابع و مقاله هاي موجود در کتابخانه و از ابزار فیش

  وم حریم خصوصیـ مفه1
در نظام حقوقی ایران چه در اصول قانون اساسی و چه در قوانین عادي و... حریم خصوصی تحت     

عنوان خاص و مشخص تعریف و مورد حمایت رسمی قرار نگرفته است و به طور پراکنده و در ضمن 
در الیحه  1388). در سال 38، 1383(انصاري، سایر مباحث حقوقی از آن صحبت به میان آمده است

که به مجلس شوراي اسالمی ارائه شده است به تعریف حریم خصوصی » حمایت از حریم خصوصی«
نیز بدون تعریف حریم خصوصی در  1384پرداخته شده است. قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 

حریم خصوصی را در حمایت از » اطالعات«ها،  فصل سوم با بیان قواعد مربوط به بحث حمایت از داده
دهد. دو ضابطه براي شناسائی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد: ضابطه نوعی:  مورد توجه قرار می

ها محسوب شده و  ها نوعا یا عرفا حریم خصوصی آن که به موجب آن، برخی جنبه هاي زندگی انسان
از حریمش عدول در صورت نقض آن، مرتکب باید اثبات کند که مدعی نقض به نحو ضمنی یا صریح 

تواند بنا به تشخیص و عالقه خود قسمت هائی از  نموده است. ضابطه شخصی: که هر فردي می
توان در این  اش را مشمول حریم خصوصی خود اعالم کند. در نتیجه با توجه به مطالب فوق می زندگی

ي کار  گرفته شدهپژوهش بر تعریف ذیل که از حریم خصوصی ارائه شده است به عنوان مبناي در نظر 
قلمروئی از اطالعات و متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعا یا عرفا یا با اعالم «خود اتفاق داشته باشیم: 

قبلی به نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطالعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و 
  ).35، 1389محسنی،»(دارد. نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به آن قلمرو را
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توان این گونه موارد را در حیطه  البته اگر بخواهیم به سراغ مصادیق رفته و آن ها را برشماریم می     
حریم خصوصی جاي داد: نام و سایر مشخصات شناسنامه اي، نشانی اعم از نشانی محل سکونت یا 

م جزء حریم خصوصی افراد است، وضعیت نشانی الکترونیکی، تصویر یا حق تصویر یعنی آن تصویر ه
سالمتی فرد اعم از جسمی، روحی و روانی، سطح تحصیالت فرد، وابستگی صنفی و مذهبی اش، عقاید 
و دیدگاه هاي سیاسی و اجتماعی فرد، اوقات فراغت و چگونگی گذران آن، منابع و شیوه هاي تامین 

ادیق حریم خصوصی هستند. اما نکته اي که وجود ها مص این   نیازهاي مالی و معیشتی افراد و... همه
دارد در بحث حریم خصوصی و گستره آن این است که روي هرکدام از این ها که دست بگذاریم 

هر  که یناتوان از نگاه متفاوتی دید و نیز  یک بعد عمومی و یک بعد خصوصی دارد و هر کدام را می
  هاي گوناگونی پیدا کند. ت جنبهتواند نسبت به اشخاص متفاو ها می کدام از آن

  ـ حریم خصوصی در اسالم2
است یعنی » تحویل گرایانه«موضع اسالم در مواجهه با مقوله حریم خصوصی، موضع به اصطالح    

). لذا 65، 1383اند (انصاري، هاي دیگر حمایت شده حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادي
حثی تحت عنوان حریم خصوصی نداریم؛ البته این نکته به هیچ وجه در متون فقهی و کتب روائی شیعه ب
ها و نبود برنامه جامع زندگی در این حیطه در دین مبین اسالم و  بیانگر خالء دستورات و راهنمائی

مذهب تشیع نبوده و نیست، بلکه مباحث مربوط به آن در البالي موضوعات دیگر بیان و به خوبی 
خصوصی منازل، ارتباطات امور خصوصی و افکار و عقاید شخصی بیش از  حریم پرداخته شده است.

هاي حمایت جدي از  سال پیش مورد تأکید اسالم قرار گرفنه است، در حالی که نخستین جرقه 1400
گرایان سنت غرب به قرون هفدهم و هجدهم میالدي  حریم خصوصی حتی در مواضع تحویل

ی آیات و روایاتی که در این بحث از آن صحبت به میان خواهد نکته شایان تذکر در بررس گردد. برمی
ست که طبق فرموده شیخ انصاري  اند و بدیهی آمد این است که بیشتر در قالب احکام تکلیفی بیان شده

 1دارند را وضعی احکام به تبدیل قابلیت تکلیفی احکام فقیه بزرگ شیعه در المکاسب که تمامی
   ).1306 ،2ق،ج1411(انصاري دزفولی،

توان در متون فقهی و روائی و نیز در آیات قرآن کریم تحت  اهم مباحث مرتبط با حریم خصوصی را می   
این عناوین یافت و مورد واکاوي قرار داد: ممنوعیت استراق بصر و سمع؛ ممنوعیت تجسس؛ ممنوعیت 

 اسرار دیگران.  سوءظن؛ ممنوعیت غیبت؛ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن؛ ممنوعیت افشاي

  
                                                      

  .التکلیفی الحکم من انتزع ما إال الوضعی للحکم معنى ال أن األصول فی حقق قد -  1
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  ممنوعیت استراق بصر و سمع -2-1
استراق بصر در اسالم بسیار مذمت شده و زشتی این امر در لسان روایات تا حدي است که مرتکب    

هرکس به خانه همسایه اش «فرمایند:  کند: پیامبر اکرم (ص) می آن را در زمره منافقان محسوب می
ی یا بدن او نگاه کند، بر خداوند رواست که او را همراه سرك بکشد و به عورت مردي یا موي زن

). 361، 72،ج1387(مجلسی، »گردند به آتش دوزخ افکند. منافقان که در دنیا به دنبال عورات مردم می
گونه در مورد استراق  امام خمینی (ره) فقیه و مرجع تقلید بزرگ معاصر در کتاب تحریرالوسیله خود این

کسى که بر عورات قومى سر : «2ان از اهمیت حریم خصوصی در نگاه فقها داردنویسد که نش بصر می
را که از ایشان براى او حرام است نگاه کند (مثالً از باالى خانه به داخل آن نگاه کند)  چه آنتا  بکشد

و پس آن ها حق دارند که او را منع کرده و جلوگیرى نمایند بلکه واجب است و اگر از رو نرفت، دفع ا
با زدن و مانند آن جایز است. پس اگر (باز هم) از رو نرود و با سنگ کوچک یا غیر آن حتى چیزهائى 

باشد ولو این که به قتل منتهى  که کشنده است به سمت او پرتاب کند و جنایت بر او واقع شود، هدر مى
هاي دیگران  ). در مورد ممنوعیت پنهانی گوش دادن به صحبت339، 2ق،ج1425(اسالمی،» گردد.

بدون اطالع و رضایت آنان نیز حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که مجازات آن را ریختن 
  ).844، 1376(خرمشاهی و انصاري، 3کند سرب در گوش در روز قیامت بیان می

  ممنوعیت تجسس -2-2
از نقض حریم  سوره مبارکه نور خداي متعال، دیگران را به صراحت 4در آیه شریفه دوازدهم    

). اهل لغت 484، 18،ج1374خصوصی افراد و تجسس در امور آن ها منع کرده است (موسوي همدانی،
اند.  هاي جزئی قائل شده هاي بسیار تفاوت در مورد کلمه تجسس و تحسس در عین وجود شباهت

 پنهان رنددا عنایت مردم که امورى است، مردم امور از تفحص و پیگیرى معناى به »جیم با«تجسس 
 این با دهد، مى را معنا همین نیز »حاء با«کلمه تحسس  .شوى خبردار تا کنى پیگیرى را آن ها تو و بماند

 بعضى جهت همین به و رود مى کار به خیر تحسس در و شود، مى استعمال شرّ در تجسس که تفاوت
 که را امورى که برنیائید مقام این در نگیرید و را مسلمانان عیوب دنبال که است این آیه معناى: اند گفته

ساً«سازى.  فاش را آن ها تو بماند پوشیده خواهند مى صاحبانش ج هد بِی ه س و » ج»ه س تَلَ«از باب » اجتَ » قَ
                                                      

، بل وجب ذلک، و لو لم ینزجر جاز دفعه بالضرب من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر الى ما یحرم علیه منهم فلهم زجره و منعه - 2
  .، فلو لم ینزجر فرموه بحصاة أو غیرها حتى اآلالت القتالة فاتفق الجنایة علیه کانت هدرا و لو انجر الى القتلو نحوه

 ه.القیام یوم االنک أذنیه فى صب کارهون له هم و قوم حدیث إلى استمع من - 3

  .تَجسسوا ال...  آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  4
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بوده و به معناي وارسی براي شناسائی است. جاسوس نیز از همین باب است چون در پی جست و جوي 
). سید محسن خرازي با بررسی نظرات مختلف 101، 2تا،ج (فیومی،بی 5.اخبار و کنکاش از امور است

پندارند، این گونه  اي متفاوت می پیرامون تجسس و تحسس که عده اي آن را مترادف با یکدیگر و عده
براي تعریف تجسس باید از دو «رسد کامل کننده تعریف فوق باشد:  کند که به نظر می بندي می جمع

کمک گرفت: تالش براي دستیابی به امور پنهانی و مکتوم یا امور شر و عیوب  ضابطه نوعی و شخصی
رود. پرس و جو از امور ظاهري یا  اي که صورت بگیرد عرفا تجسس به شمار می اشخاص با هر انگیزه

ها و مقاصد نیک،  رود، اما با انگیزه ها و مقاصد شرّ، تجسس به شمار می امور خیر دیگران با انگیزه
  ). 1388شود (خرازي، محسوب میتحسس 

در روایاتی که از معصومین علیهم السالم نیز نقل شده است بر ممنوعیت تجسس از امور دیگران     
تأکید فراوانی شده است. امیرالمؤمنین هنگام انتصاب مالک اشتر به فرمانداري مصر در نامه خود، به 

د و او را از رابطه با افرادي که در پی عیوب پرداز ممنوعیت تجسس در امور مردم از جانب حاکم می
پیامبر اکرم (ص) نیز در سفارش به پرده پوشی از  6).53 البالغه،نامه نهج( دارد مردم هستند برحزر می

 هر زیرا مجوئید، را مؤمنان لغزش هاى  :7فرمایند دهد و می عیوب مردم آنان را از عواقب این کار بیم می
 هایش لغزش دنبال خدا که هر و برآید او لغزش هاى دنبال خدا بجوید، را خود برادر لغزش هاى که

  ). 355، 2ق،ج1407باشد (کلینی، اش خانه درون در گرچه سازد رسوایش برآید،
  ممنوعیت سوءظن -2-3

 ،اند شده آن از اجتناب به مامور مسلمین حجرات مبارکه سوره 8دوازدهم شریفه آیه این در که ظنى از مراد       
 از نهى ظن از از اجتناب مراد شده و هم سفارش آن به و است خوب بسیار که خیر ظن وگرنه است، سوء ظن

                                                      
نَّه یتَبع األخْبار و یفْحص ) من بابِ قَتَلَ و (اجتَسه) لیتَعرَّفَه و (جس) األَخْبار و (تَجسسها) تَتَبعها و منْه (الجاسوس) ألَسه: بِیده (جساً  - 5

اهیلَ فى الْإِبِلِ (أَفْونِ و قینَظَرِ الْعیرَ لتُعاس ورِ ثمنِ األُماطونْ برِفَةِ ععى مف کا بِذَلهرُ إِلَیاألَکْلَ اکْتَفَى النَّاظ نَتسا) ألنَّ اةِبِلَ إِذَا أَحهاسجا مه
 . سمنها و قیلَ للْموضع الذى یمسه الطبِیب (مجسةٌ) و (الْجاسةُ) لُغَةٌ فى الحاسةِ

6 - کُنْ ولْی دعأَب کتیعنْ رمک و مأَشْنَأَه كنْدع مهایِبِ أَطْلَبعمی فَإِنَّ النَّاسِ لوباً النَّاسِ فیی عالقُّ الْونْ أَحا متَرَهفَنَّ فَلَا سا تَکْشمع غَاب نْکع 
   رعیتک ...  منْ ستْرَه تُحب ما منْک اللَّه یستُرِ استَطَعت ما الْعورةَ فَاستُرِ نْکع غَاب ما علَى یحکُم اللَّه و لَک ظَهرَ ما تَطْهِیرُ علَیک فَإِنَّما منْها

   .بیته جوف فی لَو و یفْضَحه اتهعثَرَ اللَّه تَتَبع منْ و عثَرَاته اللَّه تَتَبع أَخیه عثَرَات تَتَبع منْ فَإِنَّ الْمؤْمنینَ عثَرَات تَطْلُبوا لَا  - 7
  پـاره  کـه  بپرهیزیـد  گمانها از بسیارى از اید  آورده ایمان که کسانى اى إِثْم. الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کَثیراً اجتَنبوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  8
  است. گناه گمانها از اى
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است و چه بسا بتوان این گونه نیز از آیه برداشت کرد که سوءظن در واقع مقدمه و پیش شرط  بد ظن پذیرفتن
ب گناه دیگري که همان تجسس که خود البته گناه است مقدمه ارتکا تجسس است؛ پس با پرهیز از سوءظن

 نکره را کلمه کثیرا این که گرفتن نظر در با الظَّنِّ منَ کَثیراً فرمود این که از مراد  است را برطرف باید کرد.
 بعض همان که ظن مصادیق سایر با مقایسه با نه است، زیاد نفسه فى گناه ظن این که بر کند داللت تا آورده،
 باشد خواسته مثال باشد، گناه ظن خصوص از اعم مراد که هست هم ممکن .است هگنا فرموده که است ظنى

 در تا دانید نمى که آن هائى چه و است گناه دانید مى که آن هائى چه کنید، اجتناب ها مظنه از بسیارى از بفرماید
 امرى ها، ظن از سیارىب از اجتناب به امر صورت این در که اید، کرده اجتناب گناه ظن از که کنید یقین نتیجه

ریشه احترام  پیامبر اکرم (ص) نیز در نهی از سوءظن ).484، 18،ج1374بود (موسوي همدانی، خواهد احتیاطى
شمارند: خداوند متعال جان و مال و بدگمانی به مسلمان را محترم شمرده و از  و حرمت مؤمن را براي آن برمی

  ).201، 72،ج1387آن منع نموده است(مجلسی،

  ممنوعیت غیبت -2-4
شود که  که در پشت سر انسان غایبی گفته می چه آنغیبت در کتب لغت به این معنا آمده است که:      

در غیاب شخص  چه آن). پس 196، 1ق،ج1410(جوهري، 9 شود در صورت شنیدنش ناراحت می
می شود و اگر روبرو شود اگر در او باشد آن غیبت است و اگر در وى نباشد بهتان نامیده  بدگوئى می

 غیبت از جهت این از مقدس ). شارع133، 5ق،ج1412گفته شود آن را شتم (فحش) گویند (قرشی،
و حسن ظن به دیگران و سایر مسلمانان و  خاطر اطمینان اند که افراد در جامعه در کمال فرموده نهى

 مانوس او با نتیجه در و بدانند صحیح و عادل انسانى ندهند و آن ها را راه دل به او ناحیه از ترسى مومنان
 و گردد مبدل فساد به جامعه صالح هاي خود فرار کند و دوري گزیند و از وي با شنیده که یناشود نه 

  نباشند. ایمن یکدیگر از و نگیرند انس هم با جامعه افراد دیگر وقت آن
 اطالعى جریان از شانخود که است افرادى اجتماعى شخصیت و هویت ابطال حقیقت در غیبت    

 احتراز آن از باشند داشته اطالع دارد براي شان کار این که خطرى از و باشند داشته خبر اگر و ندارند
 اگر شود و پاره دیگران دست به انداخته عیوب شان روى بر خدا که را اى پرده گذارند نمى و جویند مى
 نیست، عیوب تمامى از منزه انسانى هیچ ین کها گرفتن نظر در با نبود، تعالى خداى پوشى پرده این

 به حجرات مبارکه سوره 10دوازدهم شد و در قرآن کریم نیز در آیه شریفه نمى تشکیل اجتماعى هرگز
                                                      

  یتکلَّم خلف إنسانٍ مستور بما یغُمه لو سمعه. الغیبةُ، و هو أن - 9
 آیا نکند بعضى غیبت شما از بعضى رحیم. و تَواب اللَّه إِنَّ اللَّه واتَّقُوا فَکَرِهتُموه میتًا أَخیه لَحم یأْکُلَ أَنْ أَحدکُم أَیحب بعضًا بعضُکُم یغْتَب ولَا - ١٠
  است. مهربان پذیر  توبه خدا که بترسید خدا از] پس[ دارید کراهت آن از بخورد را اش  مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از کسى
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دهد. به خوبی قابل مشاهده  می قرار مذمت مورد شدت به و اشاره دینی برادران مورد در غیبت از نهی
ایر مؤمنین جهت رعایت و احترام به حریم خصوصی و آبروي است که تأکید اسالم بر عدم غیبت از س

هاست که آثار مفید آن از جمله احساس امنیت و آرامش روانی در حریم خصوصی متعاقب رعایت  آن
  دستورات و احکام پیرامون غیبت ظاهر خواهد شد.

  ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن -2-5
ت از حریم خصوصی افراد در اسالم بیان کرد آیه شریفه توان براي حمای از دالیل محکمی که می    

 و آن به گرفتن الفت معناى به چیز هر سوى به و چیز هر به است. انس نور مبارکه سوره11بیست و هفتم
 شود تا انجام منظور این به که است عملى معناى به استیناس کلمه و است آن به قلب یافتن آرامش
 این جا کند. از آماده او ورود براى را خود و شود وارد خواهد مى شخصى که بفهمد خانه صاحب

است (موسوي  ایمان احترام حفظ و مردم عورات پوشاندن حکم این مصلحت که شود مى معلوم
  ).153، 15،ج1374همدانی،

نکته مهم و درخور توجه در احکام جامع اسالم این است که حریم خصوصی نه تنها در مورد افراد یک     
ل و خانواده نسبت به غیر آن ها و افراد غریبه و اجنبی تعیین و تبیین شده است بلکه در درون یک خانواده منز

هم به توجه اعضاء به حریم خصوصی یکدیگر در عین زندگی مشترك و گروهی و در عین زندگی گرم و 
براي ورود به خلوتگاه  صمیمی اشاره و به لزوم اذن و اجازه گرفتن کودکان، فرزندان، بردگان و غالمان

  سوره مبارکه نور). 13و پنجاه و نهم 12زوجین تصریح شده است(آیات شریفه پنجاه و هشتم
                                                      

 اید  آورده ایمان که کسانى تَذَکَّرُون. اى لَعلَّکُم لَکُم خَیرٌ ذلکُم أَهلها  على تُسلِّموا و تَستَأْنسوا حتَّى بیوتکُم غَیرَ بیوتاً تَدخُلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا - 11
 گیرید. پند که باشد است بهتر شما براى این گویید سالم آن اهل بر و بگیرید اجازه تا مشوید داخل نیست شما هاى  خانه که هائى  خانه به

 تَضَعونَ وحینَ الْفَجرِ صلَاةِ قَبلِ منْ مرَّات ثَلَاثَ منْکُم الْحلُم یبلُغُوا لَم والَّذینَ یمانُکُمأَ ملَکَت الَّذینَ لیستَأْذنْکُم آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  12
کُمابینَ ثنْ الظَّهِیرَةِ ممو دعلَاةِ بص شَاءثَلَاثُ الْع اتروع لَکُم سلَی کُملَیلَا عو هِملَیع نَاحنَّ جهدعافُونَ بطَو کُملَیع ضُکُمعلَى بضٍ ععب ککَذَل 
 بلوغ] سن[ به که شما از کسانى و شما کنیزهاى و غالم باید قطعا اید  آورده ایمان که کسانى حکیم. اى علیم واللَّه الْآیات لَکُم اللَّه یبینُ

 از پس و آورید  مى بیرون را خود هاى  جامه که نیمروز و بامداد نماز از پیش کنند اجازه کسب اشم از روز شبانه در بار سه اند  نرسیده
 با و[ بچرخید یکدیگر گرد] هنگام سه[ این از غیر که نیست گناهى آنان بر نه و شما بر نه شماست برهنگى هنگام سه] این[ شامگاهان نماز
  است. کار  سنجیده داناى خدا و کند  مى بیان شما براى گونه این را] خود[ آیات خداوند] نمایید معاشرت هم

 چون حکیم. و علیم واللَّه آیاته لَکُم اللَّه یبینُ کَذَلک قَبلهِم منْ الَّذینَ استَأْذَنَ کَما فَلْیستَأْذنُوا الْحلُم منْکُم الْأَطْفَالُ بلَغَ وإِذَا -  13
 کردند اجازه کسب بودند ایشان از پیش که آنان که گونه همان کنند اجازه کسب شما از باید رسیدند بلوغ] سن[ به اشم کودکان

  است. کار  سنجیده داناى خدا و دارد مى بیان شما براى گونه این را خود آیات خدا
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 ممنوعیت افشاي اسرار دیگران -2-6
هاي حریم خصوصی، تنهائی،  توان گفت که واژه طبق تعاریفی که از حریم خصوصی ارائه شد می   

هستند که به همراه حریم خصوصی به ذهن متبادر خلوت، پنهانی و راز کلماتی مالزم یکدیگر 
شوند. در اسالم تأکیدات فراوانی در مورد رازداري و حفظ اسرار هم براي خود و هم براي دیگران  می

ها بر  وفائی ترین بی و نهی از افشاي اسرار شده است. به عنوان مثال افشاي اسرار دیگري را از زشت
 به او سپرده که را کس سّرى ). یا در جاي دیگري آمده است هر321، 1366شمرده اند (تمیمی آمدي،

به  و واضح است که در این روایات و امثال ذلک ذهن مخاطب کرده قطعا خیانت کند فاش باشد شده
تواند شامل  نیست بلکه می اموال این موضوع هدایت و رهنمون می گردد که خیانت فقط در موضوع

نیز بشود. در سایر مواردي نظیر غیبت و یا اشاعه فحشاء، عمل فی اطالعات خصوصی و اسرار مردم 
نفسه حرام و مورد نهی است. ولی در این خصوص مواردي قابل فرض است که به هیچ فرض حرام و 

سرّ دیگري است و صاحب سرّ رضایتی براي نقل و یا انتشار مطالب  که آنمعصیت نیست. ولی به لحاظ 
گردد. لذا حرام دانستن این  ه نوعی نقض حریم خصوصی او محسوب میخود ندارد، فاش کردن آن ب

  باشد. اش پدید آمدن امکان تعزیر و مجازات شخص می عمل نتیجه
  حریم خصوصی در قوانین ایران -3
  حریم خصوصی در قانون اساسی -3-1

با حقوق مردم و ملت و نظام حقوقی کشورمان به واسطه انقالب اسالمی براي اولین بار با مفاهیم مرتبط      
خصوصا حریم خصوصی آشنا شده است؛ و به بیان بهتر با تدوین قانون اساسی بستري براي توجه به حریم 
خصوصی مردم فراهم شد. قانون اساسی در اصولی چند به اهمیت حریم خصوصی پرداخته است اصولی 

ه است. مثال در اصل دوم قانون که مستقیم یا غیرمستقیم از حریم خصوصی و حمایت از آن دفاع نمود
هاي  یکی از پایه او در برابر خدا  با مسئولیت  توام  و آزادي  انسان  واالي  و ارزش  کرامتایمان به  اساسی،

 عنوان این تحت ملت حقوق به مجزا طور به 15یا در فصل سوم 14نظام جمهوري اسالمی بیان شده است.
راستاي تبیین بحث حریم خصوصی اقدام به محدودکردن کند. همچنین در  می تصریح و پردازد می

                                                      
  او و لزوم  و تشریع به  حاکمیت  ) و اختصاص االاهللا  (الالهیکتا   خداي - 1 : به  ایمان  بر پایه  است  ، نظامی جمهور اسالمی دوم:  اصل - 14

 خدا.  سوي  به  انسان  در سیر تکاملی  آن  سازنده  معاد و نقش - 3 . قوانین  در بیان  آن  بنیادي  و نقش  الهی  وحی - 2 در برابر امر او.  تسلیم
  واالي  و ارزش  کرامت - 6 . اسالم  انقالب  در تداوم  آن  اساسی  شمستمر و نق  و رهبري  امامت - 5 و تشریع.  خدا در خلقت  عدل - 4

  .او در برابر خدا  با مسئولیت  توام  و آزادي  انسان
،  ، اقتصادي ، سیاسی انسانی  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  در حمایت  و مرد یکسان  از زن  اعم  افراد ملت  اصل بیستم:  همه - 15

  .برخوردارند  اسالم  موازین  با رعایت  هنگیو فر  اجتماعی
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،  حیثیتوم نیز مواردي چون بیست و دپردازد. در اصل  کند می مواردي که این حق را تحدید یا نقض می
فقط قانون را تنها ارائه  کند و  اعالم می تعرض از مصونرا   اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال جان

قانون اساسی عالوه بر این موارد نظري و تا  16رفع این مصونیت معرفی می کند.نقض و  کننده مجوز براي
حدودي هم کلی، به سراغ جزئیات و مصادیق نقض حریم خصوصی نیز رفته و با برشمردن مواردي چون 

 سمع  استراق  و  تلگرافی  مخابرات  ، افشاي تلفنی  مکالمات  کردن  ها، ضبط و فاش  نامه  و نرساندن  بازرسی
و...، هرگونه تجسس را ممنوع و البته بدون ذکر دلیل و مبنایی براي نقض حریم خصوصی به این امر اکتفا 

   17توان اینگونه امور را انجام داد. کرده است که به موجب قانون می
 این نکته بسیار مورد توجه خواهد بود که حریم خصوصی مردم در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،     

داند.  محترم بوده و مورد حمایت قرار گرفته است و در مقابل، نقض و تحدید این حق را نیز جایز و ممکن می
مالك و مبنا، جواز نقض حریم خصوصی را به قوانین عادي   بدون ذکر دلیل و ارائهکه  یناتر از آن  مهم

توان  که با چه مالك و مبنائی می آید دهد. و این جا است که این شبهه و دغدغه اساسی پیش می ارجاع می
این حق حیاتی و اساسی مردم را مورد تهدید و تحدید قرار داد. براي برون رفت از این مسئله، به ناچار اصل 

گر راهی باشد که با پیمودن آن بتوان جوابی در خور پیدا کرد. چرا که   تواند گشایش چهارم قانون اساسی می
طالق سایر اصول حاکم است کلیه قوانین و مقررات دیگر باید منطبق با موازین طبق این اصل که بر عموم و ا

اکثریت کشورهاي «نکته مهم در افزودن و تصویب این اصل جلوگیري از خطري بود که  18اسالمی باشند.
ها عمال به اسم بسنده شده و در  اسالمی با وجود اعتراف صریح به اسالمی بودن نظام در قوانین اساسی آن

اند در عمل به بهانه استفاده از  چند مورد نادري هم که حتی فقه اسالمی را به عنوان قانون خود برگزیده
آوردهاي علم، تمدن و تجربیات پیشرفته بشري به همان چند اصل کلی از اسالم اکتفا نموده و راه  دست

  ). 119، 1362اند (عمیدزنجانی، غرب و شرق را پیش گرفته
ن اصلی ضامن عدم انحراف قوانین و در پی آن نظام اسالمی از این آرمان است. در بینی چنی پیش   

نتیجه در موضوع مورد مناقشه براي یافتن مبانی و دالیل الزم جهت نقض و استثناء قائل شدن در حریم 

                                                      
  .تجویز کند  قانون  که  مگر در مواردي  است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان بیست و دوم: حیثیت  اصل - 16
،  و تلکس  تلگرافی  مخابرات  ، افشاي تلفنی  مکالمات  کردن  ها، ضبط و فاش  نامه  و نرساندن  اصل بیست و پنجم: بازرسی - 17

 . قانون  حکم  مگر به  است  ممنوع  تجسس  سمع و هر گونه  ، استراقها آن  و نرساندن  مخابره  سانسور، عدم

  ر اساسها باید ب و غیر این  ، سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، اداري ، اقتصادي ، مالی ، جزایی مدنی  و مقررات  قوانین  کلیه     چهارم:   اصل - 18
امر   این  و تشخیص  است  دیگر حاکم  و مقررات  و قوانین  اساسی  قانون  اصول  همه  یا عموم  بر اطالق  اصل  باشد. این  اسالمی  موازین

  . است  نگهبان  فقهاي شوراي  بر عهده
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خصوصی باید به سراغ منابع و مبانی دین مبین اسالم رفت تا در تصویب قوانین و مقررات مرتبط طبق 
  دستور قانون اساسی عمل کرده باشیم.

  حریم خصوصی در سند چشم انداز -3-2
در جمهوري اسالمی ایران به طور پراکنده قوانین و مقرراتی، هم در حمایت از حریم خصوصی و هم      

خورد ولی فعالیتی براي عرضه  در مقام ارائه مجوز به تحدید و استثناء قائل شدن براي آن به چشم می
نگري براي ایران   در جهت آینده  1382شود. در سال  ی جامع و فراگیر در این حیطه مشاهده نمیقانون

به » هجري شمسی 1404جمهوري اسالمی ایران در افق انداز  سند چشم«اي تحت عنوان  اسالمی مصوبه
شایسته رسد که یکی از موارد مورد نظر قانونگذار که با دقت بجا و  تصویب مجلس شوراي اسالمی می

باشد که البته تحت عنوان مفاهیمی چون  تقدیري همراه است جایگاه حریم خصوصی افراد می
گردد و  بیان می 19»مندي از امنیت اجتماعی ها و بهره حفظ کرامت و حقوق انسان«و » هاي مشروع آزادي«

  شود.  می گانه به خصوص مجلس شوراي اسالمی و دولت گذاشته نقطه عطفی بر توجه مضاعف قواي سه
زند که  هاي تهیه قانونی کامل و جامع در مورد حریم خصوصی و حمایت از آن را می این سند جرقه   

الیحه حمایت از «اي از طرف دولت تحت عنوان  الیحه 1384در نتیجه دو سال بعد از آن، در سال 
به دالیل نامعلومی شود. البته پس از مدتی کوتاه  تقدیم می اسالمی به مجلس شوراي» حریم خصوصی

این الیحه از طرف خود دولت پس گرفته شده و دیگربار با عنوان طرح، عینا با همان محتوا و قالب از 
  گردد.  اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی ارائه می طرف عده

 مشخص نشده فعلی قوانین در عمومی حریم از آن کردن متمایز نحوه و خصوصی مفهوم حریم   

 با و ندارد حمایتی وجود گونه هیچ خصوصی حریم مصادیق ینتر مهم از برخی مورد در است.

 که خصوصی حریم اقدامات ناقض از بسیاري ها، مجازات و جرائم بودن قانونی اصل به توجه

تعقیب  کنند مشمول می مختل جامعه را روانی امنیت و دهند می رخ جامعه در کرات به امروزه
 حتی که است شده سبب نوین هاي فناوري در تحوالت اخیر، هاي سال نمی باشند. در کیفري

 و نگهداري ضبط، آوري، جمع به پیشرفته وسایل از بسیاري به دسترسی امکان با اشخاص عادي

 کنند. در حالی که افراد جامعه اقدام افراد خصوصی حریم به مربوط اطالعات از انبوهی حجم

 کار، گفتار محل در یا عمومی اماکن در یا خانه در است کنباشند و مم ناآگاه کامال است ممکن

                                                      
ی و ئاسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیانیافته، مت توسعه ی خواهد داشت:ئها انداز چنین ویژگی ایرانی در افق این چشم  جامعه - 19

ساالري دینی، عدالت اجتماعی،  مردم هاي اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر: ارزش تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و
  مند از امنیت اجتماعی و قضایی. ها و بهره حفظ کرامت و حقوق انسان هاي مشروع، آزادي
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 افراد گیرد. امروزه قرار بصري یا سمعی نظارت مورد مختلف انحاي به شخص یک رفتار یا

 فنی نظارت وسایل از استفاده به متمایل متعددي دالیل به مشاغل از بسیاري صاحبان خصوصی و

 هاي دوربین بسته و مدار هاي تلویزیون از دهاستفا که طوري به هستند؛ بصري و سمعی هاي

 در است. همچنین تبدیل شده رایج امر یک به کار اماکن و ها فروشگاه ها، بانک در ویدئویی

 است. پست داده رخ ارتباطات شخصی سرعت و شکل زمینه در مهمی تحوالت اخیر، هاي سال

 تلفن و سنتی پست خدمات ايه از روش بسیاري جایگزین که دارد را ظرفیت این الکترونیک

 قرار دیگران نظارت و رهگیري معرض در طور طبیعی به جدید شیوه این از استفاده گردد. ولی

 پیدا دسترسی پیام آن به تواند می پیام کننده دریافت از دیگري غیر شخص که طوري دارد. به

  اطالع یابد. آن مفاد از و کرده
جدي  معرض تهدید در خصوصی حریم که ماند نمی باقی تردیدي شد بیان چه آن به توجه با   

 موجود قانونی هاي حمایت از تکنولوژیکی هاي پیشرفت ها، عرصه از بسیاري قرار گیرد. اکنون در

حریم  از حمایتی هیچ یا هائی عرصه چنین در اند. گرفته سبقت خصوصی حریم در قبال
 نبود از زیاد هاي سوءاستفاده به توجه ااست. ب ضعیف بسیار حمایت این یا ندارد وجود خصوصی

 حریم از حمایت قانون وضع رسد می نظر به حریم خصوصی، نقض علیه مؤثر اجراي ضمانت

  است. اجتناب ناپذیر ضرورتی خصوصی
  الیحه حمایت از حریم خصوصی -3-3

رح به مجلس از طرف دولت و بعد از آن در قالب ط 1384همان طور که گفته شد این الیحه در سال     
رفته ولی فوریت آن رأي نیاورد و تا به حال نیز اقدام جدیدي در تعیین تکلیف آن  اسالمی شوراي

صورت نپذیرفته است. در این الیحه سعی شده است موضوع حریم خصوصی و تمامی شاخ و 
ی از این هائ . متأسفانه در تدوین قسمتهاي مرتبط با آن، مورد دقت و واکاوي وافی قرار بگیرد برگ

الیحه به این جهت که در سایر قوانین و مقررات مثل آئین دادرسی کیفري و یا قانون مجازات اسالمی، 
ها ارجاع داده  ها وجود دارد بدون ذکر دقیق مرجع و به طور مبهم، به آن هائی در این زمینه مشابهت

این قوانین  که ینامرسوم نسیت و نیز امروزه دیگر در تدوین قوانین، این امر  که یناشود. ولی نظر به  می
و مقررات در حال بازنگري و تغییر و تحول هستند بهتر بود که خود الیحه تمامی اهداف مورد نظر را به 

هاي بعدي جلوگیري شده و در نتیجه  داد تا از مشکالت و سردرگمی صراحت در خود جاي می
   داد. جامعیت خود را به نحوي از دست نمی
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حریم خصوصی «گیرند عبارتند از:  ها و عناوینی که در این الیحه مورد بحث قرار می سرفصل    
حریم خصوصی «، »محل کاردر حریم خصوصی «، »حریم خصوصی اماکن و منازل«، »جسمانی

  ». هاي ناشی از نقض حریم خصوصی ولیتئمس«و  »حریم خصوصی ارتباطات«، »اطالعات
خور تحسینی که در این الیحه مشهود است، ولی بدون شک علیرغم وجود مزایا و محاسن در    

استثنائات وارد  خورد که به فراخور هدف این نوشتار که بررسی مبانی ایرادات و نواقصی نیز به چشم می
رسد تا  در این الیحه که به نظر می بر حریم خصوصی در اسالم است مورد نقد قرار خواهد گرفت.

ز حقوق و قوانین کشورهاي غربی و بالطبع از مبانی فکري شان الهام و حدودي در تهیه و تدوین آن ا
کند از دو مبنا براي نقض حریم خصوصی افراد و  تأثیر گرفته است در مواد گوناگونی که ارائه می
  استثناءکردن آن کمک گرفته است که عبارتند از:

  موارد مغایرت الیحه با مبانی -1-3-3
  رضایت فرد -الف

رسد در عین حال که سعی شده است به احکام و چهارچوب  و نوشتار این الیحه به نظر می در تهیه   
هاي دین اسالم توجه شود، ولی شاهد ورود مبانی غیرمنطبق با آن نیز در نگاه قانون به انسان و جایگاه 

نسان حقوق و تکالیف او هستیم. نواندیشان و تجددگرایان در غرب معتقدند حق چیزي است که خود ا
وراي انسان و طبیعت است، نوعی تکلیف و رنج براي انسان بوده و قابل  چه آنخواهان آن باشد و هر 

محوري در بیان حقوق و تکالیف و  ). پس یعنی همان انسان136، 1384پذیرش او نیست (جوادي آملی،
اي دل انسان و ه حق آن چیزي است که انسان آن را تشخیص دهد. با این بیان رضایت خواسته که ینا

ها را در جامعه غربی مرتفع کرده و البته در جامعه اسالمی بسیاري از  رضایت به آن بسیاري از سنت
  آورد.  ها را پدید می مشکالت و معضل

هاي غیردینی در مواد موجود در این الیحه همین رضایت  یکی از دالیل موجود مبنی بر رسوخ اندیشه   
هرگاه کسی رضایت خویش را  که یناحریم خصوصی خودش است. یعنی فرد در دادن مجوز به نقض 

اي را شامل شود،  اعالم کند، بسته به نوع رضایت که چه حیطه اش براي نقض شدن حریم خصوصی
توانند به این حریم ورود کرده و آن را مورد نظارت خویش قرار داده و از  فردي خاص و یا همگان می

شود. به عبارت دیگر در این دیدگاه حریم خصوصی، جزء مال  اطالعات شخصی آن حیطه آگاه
تواند اطالعات مرتبط با آن را با  تواند با آن بکند و حتی می شخص محسوب شده و هر کاري می

رویم این گونه رفتارها، خصوصا در زمینه  هرچه به جلو می که ینادیگران مورد معامله قرار دهد. کما 
شود. در این معیار فقط باید به دنبال رضایت و خواست فرد بود و  اهده میمباحث غیراخالقی بیشتر مش

  کند. اش را فراهم می رضایت او با هر انگیزه و هدفی، مجوز برمال شدن حریم خصوصی
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منازل و اماکن «گوید:  می 16ماده خورد. در  در این جا در مواد مختلفی این مبنا به چشم می    
تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگري شود یا هرنوع  یچ کس نمیخصوصی مصون از تعرضند. ه

مؤسسات «گوید:  می 39ماده  و یا در»  ...قرار دهد مگر با رضایت متصرف قانونی  جا آنوسیله پایش در 
نباید اطالعات ] دهند کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می[یادشده 

آوري نموده یا مورد استفاده قرار دهند مگر در موارد زیر: آن  افراد را جمع شخصی حساس مربوط به
اطالعات شخصی حساس را این گونه تعریف  5خود الیحه در ماده » د...افراد رضایت داده باشن

(اعم از  اطالعات شخصی حساس: اطالعات راجع به وضعیت زندگی جنسی، اعتقادات«کند:  می
اي  نژادي، قومی و قبیله  هاي صنفی و وضعیت عضویت در احزاب یا تشکلفلسفی، مذهبی و سیاسی) 

گونه  به وضوح در این ماده معلوم است که این مبنا در ارائه و دادن این گونه اطالعات، هیچ .»افراد است
وجاهت شرعی در اسالم نداشته و موجبات هتک حرمت شخص و نیز اشاعه فحشاء در جامعه را به 

کند. حال اگر این اطالعات احیانا مشتمل بر گناهان فردي و پنهانی نیز باشد مشکل  یآسانی فراهم م
  کند. مزبور را دوچندان می

قانون «با توجه با ارتباط این بحث و نقد وارد بر آن، شوراي محترم نگهبان نیز در ایراداتی که به     
 اینه نظر ب«دارند که:  گونه بیان می گرفته است، این 1387مصوب » انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

شامل مواردي که موجب هتک عرض و آبروي اشخاص یا مغایر با  20»16«که مستثنیات مذکور در ماده 
عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود نگردیده، خالف موازین شرع شناخته شد. همچنین مغایر بند 

 مطرح مشابه صورت به مشکل نیز قانون نای 22»17«در ماده  21.»قانون اساسی است سوماصل  اول
دهد. در  شود که شوراي نگهبان ایرادي مشابه بر آن گرفته و به مجلس شوراي اسالمی عودت می می

نتیجه به روشنی ایراد وارد بر این گونه نظرات مشخص است که صرف رضایت بر افشاء و دسترسی به 
لبا با مسئله هتک حرمت و اشاعه فحشاء گره اطالعات حریم خصوصی افراد مشکل را حل نکرده و غا

  خورد که غیرقابل اغماض است. می
                                                      

مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطالعات  در صورتی که براي :16ماده  - 20
باشد، باید از در  ها آن درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاري براي

  .اختیار قرار دادن اطالعات امتناع کنند
   http://www.shora-gc.irقابل دسترس در:  03/08/1387ي نگهبان در تاریخ گزارش جلسه شورا - 21
مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطالعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از : 17ماده  - 22

ج ـ ان. ، بازداشت یا تعقیب مجرها آنکشف  ب ـ پیشگیري از جرائم یای. امنیت و آسایش عمومالف.  خودداري کنند ها آندادن 
 .دـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. ها آنممیزي مالیات یا عوارض قانونی یا وصول 
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این الیحه از مبناي رضایت بار دیگر صحبت به میان آورده شده و بیان می دارد که  43در ماده     
اشخاصی که اقدام   (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی«

هاي همگانی ممنوع است مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام  اند در رسانه کشی کردهبه خود
شود و انتشار چنین  واضح است که خودکشی در اسالم از گناهان کبیره محسوب می ....»یا  آنان و

ی که هویت خبري به تنهائی ممنوعیت شرعی را در پی دارد و اگر این انتشار با ضمیمه کردن اطالعات
اي و یا سایر اطالعات مربوطه همراه باشد، نه تنها حرمت  کند نظیر مشخصات شناسنامه فرد را آشکار می

گیرد؛ و فرقی  قبلی را زائل نمی کند بلکه حرمت افشاء اطالعات و نقض حریم خصوصی را نیز دربرمی
  کند که با رضایت فرد مورد نظر باشد یا خیر. نمی
، کودکان و 45خورد چرا که در ماده  خود این مواد، تناقض قابل توجهی به چشم میالبته در بین     

اند دیگر نگفته است که رضایت شان مجوزي براي  هاي جنسی واقع شده زنانی که قربانی سوءاستفاده
کند که در ادامه  شود. در مقام بیان نواقص این الیحه همین کفایت می افشاي اطالعات محسوب نمی

ر مورد مرتکبان این نوع جرائم علیه کودکان و زنان و همچنین در مورد پسران و مردانی که ماده د
  شود.  کند و مورد مسکوت رها می گیرند حکمی را بیان نمی مفعول این جرائم قرار می

 خصوصی ارتباطات رهگیري انواع دیگر یا ذخیره ضبط، شنود، ممنوعیت به نیز 23»69«در ماده    
کند که این شنود و پایش ارتباطات  کند، ولی معلوم نمی می اشاره ها آن رضایت بدون خاصاش اینترنتی

کننده به این کار دارد و  که به همراه آگاهی و رضایت فرد باشد، چه اهمیت و منفعتی براي مرجع اقدام
  آیا دیگر این کار فایده عقالئی هم در پی خواهد داشت یا خیر.  که ینا

توان گفت در بینش اسالمی، انسان هیچ گونه مالکیتی نسبت به خود،  که بیان شد می چه آناز تمام     
خداوند نزد او امانت گزارده ندارد. آزادي مخصوصا در زمینه حریم خصوصی که از  چه آنمستقل از 

اي الهی  رود، بلکه ودیعه شود ملک طلق انسان به شمار نمی ریشه اي ترین حقوق انسان محسوب می
دارد  اسالمی به حریم خصوصی که پیوند ناگسستنی با اخالق حسنه در اجتماعت. بر اساس این نگاه اس

تواند علت تامه براي نقض  رضایت فرد نمی و متفاوت از آن چیزي است که در غرب مشهود است
حریم خصوصی وي باشد. با این بیان الزمه پاسداشت کرامت انسانی عدم نقض حریم خصوصی افراد 

رضایت فرد یا  ر در مواردي است که با مبانی استثنائات حریم خصوصی در اسالم موافق باشد.مگ

                                                      
مجاز نیست.  ها آنشنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیري ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت  :69ماده  - 23

   پیش بینی شده در آن رعایت شود. و شرایط) این قانون 61مگر آن که ماده (
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طرفین در جرم، گناه و فعل حرام در اسالم، تاثیري در ماهیت جرم ندارد. مثال در گناه و جرمی همچون 
با حصول شرایط زنا که طرفین رضایت داشته باشند باز هم این جرم و این فعل حرام اتفاق افتاده است و 

قابل مجازات حدي خواهد بود. در نتیجه این حق جامعه مسلمانان است که به مجازات طرفین اقدام 
در حقیقت صرفنظر  شود. مابین امري بیهوده و مضحک تلقی می کنند و استناد طرفین جرم به توافق فی

مرتبط با کرامت انسانی و از آثار اجتماعی این امر، پنهان نمودن گناه و عمل زشت خود امري است 
  ).120، 1389حقوق بشر. لذا نباید انسان خالف کرامت انسانی خود عمل کند (محسنی،

  قانون -ب
تواند مبنائی براي این باشد که با استناد به آن بتوان به حریم خصوصی افراد به  قانون به تنهایی نمی     

ه خود قانون بر اساس آن بنا نهاده و استوار شده انحاي مختلف ورود پیدا کرد؛ بلکه مهم مبنائی است ک
است. در این الیحه در چند مورد ورود و نظارت بر حریم خصوصی را به اجازه قانون ارجاع داده است 

 دومین الیحه این 24»42«ماده ولی معلوم نکرده است که منظورش کدام قانون و مقررات است. مثال در 
 مؤسسات سوي از افراد به مربوط حساس شخصی اطالعات ادهاستف یا و آوري جمع جهت که شرطی

 »قانون طبق بودن مجاز« است، آمده دهند، می ارائه عمومی خدمات که خصوصی مؤسسات و عمومی
شود چرا که قانون متشکل از همین مواد است و در  است. گرچه به تعبیري در مواد الیحه دور ایجاد می

شود. پس به  وزه در تدوین قوانین امري ناپسند و نامطلوب ارزیابی میواقع بیان چنین الفاظی دیگر امر
که به ذکر  پرداخت و یا این یا باید به ارائه قاعده و مالك می» طبق قانون«جاي گفتن عبارت کلی 

  ورزید.  مصادیق و موارد مورد نظر اهتمام می
ده است و معلوم نکرده است که منظورش امر را به قانون ارجاع دا 42نیز مشابه ماده  25»40«در ماده     

این ابهام را مضاعف کرده است که » اطالعات خصوصی«کدام قانون است و حتی با استفاده از واژه 
اقدام هاي مهم  چرا که در مواد ابتدائی الیحه به تعریف واژه منظورش دقیقا کدام نوع از اطالعات است.

                                                      
مگر در موارد  آوري نموده یا مورد استفاده قرار دهند؛ اطالعات شخصی حساس مروبط به افراد را جمع مؤسسات یاد شده نباید :42ماده  - 24
آوري یا استفاده، به طور متعارف براي  ـ جمع3 .صریحاً طبق قانون مجاز باشد آوري یا استفاده ـ جمع2 .ـ آن افراد رضایت داده باشند1 :زیر

آوري یا  ـ جمع4 .تهدید ضروري باشد الوقوع نسبت به حیات یا سالمتی فرد و جامعه یا کاهش این از یک تهدید شدید قریب جلوگیري
  .د ضروري باشدکنن هاي دولتی استفاده می اي که از بودجه خدمات رفاهی یا آموزشی استفاده براي تحقیق یا تحلیل آماري راجع به

 باشند، داشته نظر اختالف مؤسسه، در شده آوري جمع شخصی اطالعات بودن روز به و کامل و صحت درباره مؤسسه و فرد اگر :40 ماده -  25
 او پرونده در وي به راجع شده آوري جمع اطالعات نبودن روز به و کامل و صحت عدم بر مبنی وي ادعاي تا بخواهد مؤسسه از تواند می فرد

  .شود منعکس مؤسسات آن به باید نیز فرد اعتراض گیرد قرار مؤسسات دیگر اختیار در وي شخصی اطالعات چه . چنانشود منعکس
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 همین به نیز 26»46«این ایراد در ماده  ن نیامده است.کرده ولی از اطالعات خصوصی تعریفی به میا
 مجوز را آنان اجازه و شده کشیده میان به نیز دیگر نامعلوم خاص قوانین پاي و است شده تکرار طریق
  است. کرده »خودکشی« قانون خالف و گناه فعل به اقدام که داند می فردي زندگی جزئیات پخش

شود این است که براي تمامی افراد دستگیر شده به  الیحه مذکور می 27»5«ایرادي که متوجه مفاد ماده     
هر اتهامی و در هر جا و مکانی و هرگونه شخصیت و جایگاه اجتماعی، از طرف ماموران و ضابطان 

گونه  بایست جرایم گوناگون را همان دادگستري احتمال و امکان بازررسی بدنی را قائل شده است و می
ازات اسالمی درجه بندي و رتبه بندي کرده است تفکیک و متهمین به هرکدام را با توجه که در قانون مج

کرد و این گونه نبود که مثال متهم به جریم خیانت در  به سوابق و حاالت هنگام دستگیري تفکیک می
امانت به صرف دستگیري قانونی مورد بازرسی بدنی قرار گیرد. همچنین در مورد حالت اول که 

کند باید این کار را مشروط به وجود ظن قوي مبنی بر خطر  یري از استفاده از سالح را مطرح میجلوگ
شد. در نتیجه  کرد که در این حالت مبناي آن تقدم اهم بر مهم در هنگام دستگیري متهم می احتمالی می

رایش متصور باید براي نقض حریم خصوصی افراد به هر نحو و شکلی موضوع و هدف اهمی را بکه  ینا
  بود که بتوان با اتکاء به قاعده تزاحم و ترجیح اهم بر مهم مجوز نقض حریم خصوصی را صادر نمود.

  موارد انطباق الیحه با مبانی -2-3-3
در حالتی که منظور از این گونه ارجاعات مواد به قانون را خود همین الیحه بدانیم [که البته راه      

ها قلمداد کنیم باید گفت که  ماند] و مواد مرجع مورد بررسی را منظور آن مناسب دیگري نیز باقی نمی
به صورت شفاف و صریح، در الیحه صحبتی از مالك و معیار براي ورود و نقض حریم خصوصی 
نشده است. در نتیجه با وجود تمام مشکالت موجود الیحه در تطابق با مبانی شرعی چه در جزئیات و 

شود ولی باید به مواردي هم که با هدف و قصد قبلی و یا به  هائی مشاهده می رتچه در کلیات که مغای
صورت اتفاقی منطبق با مبانی شرعی نقض حریم خصوصی است اشاره و بر درستی و انطباق آن صحه 

  گذاشت و البته نواقص موجود را مورد برررسی و نقد قرار داد.

                                                      
اند  اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده  (نظیر شغل، سمت، محل سکونت و غیره) انتشار نام، تصویر و سایر جزئیات زندگی :46ماده  - 26

  .ی و یا قوانین خاص دیگرئنوع است مگر با اجازه خود آنان یا نماینده یا قائم مقام آنان و یا به حکم مقام قضاهاي همگانی مم در رسانه
 با مربوط سازمانی مقر یا دستگیري محل در را وي فرد، یک قانونی دستگیري صورت در توانند می دادگستري : ضابطان5ماده  -  27

 که خطرناکی وسایل یا سالح استفاده از جلوگیري براي - 1: دهند قرار بدنی بازرسی وردم لباس روي از زیر اهداف از یکی به توجه
 ادله یا مخدر مواد ضبط و کشف براي - 2. گیرد قرار استفاده مورد دیگران یا ها آن علیه شده دستگیر شخص توسط است ممکن

  .رمج ارتکاب از حاصل اشیاء یا جرم ارتکاب براي استفاده مورد اشیاء یا جرم
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مبانی مورد تایید اسالم در نقض حریم خصوصی افراد این چند ماده که در لفافه و در باطن به     
کند تحت عنوان حکم اهم براي ترجیح بر حریم خصوصی مورد  اي نه چندان کامل و جامع می اشاره

که به دستگیري متهم و بازرسی  5در ماده  تقدم مصالح اجتماعی و فردي: -الفگیرند.  بررسی قرار می
امکان حمل سالح و وسایل خطرناك و به کارگیري از جانب  کند، بدنی وي از روي لباس اشاره می

رسد در نظر گرفتن مصلحت مامور و ضابط  کند که به نظر می وي را دلیل جواز بازرسی بدنی اعالم می
تر از احترام  قضائی براي حفظ جان خود ایجاب چنین استثنائی را دارد. چرا که حفظ جان مسلمان مهم

ه بر این، این کار مقدمات رعایت مصلحت اجتماع مسلمانان در برخورد به حریم خصوصی است. عالو
ظن قوي «کند. البته همان طور که قبال بیان شد بهتر بود با اضافه کردن  با جرائم و مجرمان را فراهم می

پرداخت تا  به تبیین و شفاف سازي و بالطبع ضابطه مند کردن آن می» بر احتمال بروز چنین خطري
اي براي موارد غیرضروري در شکستن حرمت حریم  ا به حداقل برسد و این امر بهانهاحتمال خط

خصوصی افراد نگردد. همچنین با اضافه شدن شرط پیشنهادي فوق در حالت دوم این ماده نیز که به 
ز ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده براي ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل ا کشف و         «

کند وضعیت بهتري در تصور مبناي اهم بودن مصلحت اجتماع در مقابله با  اشاره می» ارتکاب جرم
معضل مواد مخدر و یا تقدم مصلحت فرد و اجتماع بر کشف جرم و دستگیري مجرمین با توصل به 

  نقض حریم خصوصی قابل برداشت بود. 
دارد که در اماکن خاص با  یحه بیان میدر قسمتی از التقدم حفظ نظام و عدم اخالل در آن  -ب    

، که به 28انجام شودهاي بدنی  بازرسی ضریب امنیتی باال به صورت نامحسوس و در حد متعارف
مشهود » حریم خصوصی«بر » حفظ نظام و عدم اخالل در آن«وضوح، درستی مبناي آن یعنی تقدم 

کن امجوز ورود به ام«مده است که: با اتکاء به همین مبنا آ 17است. یا در جاي دیگري در ماده 
(از قبیل جلوگیري از وقوع  خصوصی و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوي مبنی بر ضرورت آن

جرم یا کشف متهم، آالت، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیري از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امکان 
اگرچه آمدن شرط » صادر خواهد شد تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی، به صورت موردي

شد تا در مواردي  ها با دقت بیشتري انجام می ظن قوي بسیار مطلوب است ولی بهتر بود که نگارش مثال
رسید و تنها در جرائمی که ضرر  مثل جرائم ساده و کم اهمیت احتمال صدور چنین مجوزي به صفر می

  گرفت. ظام اسالمی داشت، صورت میو زیان زیادي علیه مصالح اشخاص یا جامعه و یا ن
                                                      

به موجب مصوبه هیأت وزیران یا شوراي امنیت کشور  ها آنهاي بدنی افراد در اماکنی که براي محافظت از  بازرسی :7 ماده - 28
 .باشد تعارف مجاز میمالمقدور به طور نامحسوس و در حدود  ضریب امنیتی باال الزم است حتی
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  نتیجه
زندگی اجتماعی ناگزیر از رعایت یک سري الزامات مرتبط با آن است که طبیعت دوگانه فردي و    

جمعی وي، چنان به هم آمیختگی اي به وجود آورده است که جمع میان آن دو بر این مشکل افزوده 
ندگی مسالمت آمیز افراد در کنار یکدیگر شفاف ترین این الزامات براي دستیابی به ز است. از مهم

سازي مفهوم حریم خصوصی و تبیین حیطه، حقوق و تکالیف متقابل فرد و جامعه در این زمینه 
هاي طرفین این رابطه  ترین دغدغه سوءاستفاده از حقوق علیه دیگري از مهمباشد؛ چرا که احتمال  می

  دوسویه است. بنابراین:
دم اول در وصول به هدف این است که از زاویه دید حقوق عمومی مبانی احترام در این راستا ق    

حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز مبانی استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به 
نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد. به همین منظور در این پژوهش به سراغ منابع دین اسالم که 

  ایم. قوقی ایران متأثر از آن است رفتهجامعه و نظام ح
گونه در  توان این هاي صورت گرفته، مشخص شد که مبانی حمایت از حریم خصوصی را می با بررسی    

پنج اصل زیر احصاء نمود: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار 
ري؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سالمت اخالقی. به داري و رازدا دیگران خصوصا مومنین؛ امانت

این ترتیب حقوق مردم از بعد فردي در جامعه مورد تاکید اسالم واقع شده است ولی از آن سو، به حقوق 
  جامعه در نگاه کالن که حکومت را می توان نماد و نماینده آن برشمرد نیز باید توجه شود. 

ت معصومین (ع) و سیره آن حضرات مواردي را آوردیم که به دالیلی حریم در قرآن کریم و در بیانا    
افراد از قشرهاي مختلف مورد نقض قرار گرفته است. مجموع این افراد فارغ از دلیلی که بوده و حریم 

کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین «ها:  خصوصی شان مورد نقض قرار گرفته در این گروه
و مواردي » اخلی؛ کودك و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ موارد مصرح در استثنائات غیبتو معاندین د

فاسقی که اخباري را بیان «گنجد:  ها می شود در این دسته بندي که اخبار و اطالعات شان افشاء می
کند؛ ظالم از جانب فردي که مظلوم واقع شده است، مشورت خواهی در امر ازدواج، فرد فاسق؛  می

اگرچه بیان این موارد در ادبیات دینی و تاریخ صدر اسالم » گذاران. اکم ظالم؛ مخالن امنیت و بدعتح
و دوران ائمه براي امت مسلمانان بسیار راهگشاست ولی هدف نهائی در این نوشتار رسیدن به دالیل و 

مند و با  ت آن را قاعدههائی است که بتوان با اتکاء به آن حریم خصوصی و استثنائا مبانی و اتخاذ مالك
ضوابط مشخص به همگان معرفی نمود. بنابراین با استفاده از موارد فوق الذکر در باب موارد نقض 

  حریم خصوصی و افشاي اطالعات آن به اتخاذ مالك و استخراج مبنا اقدام شد. 
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م با مقتضیات زمان به یکی از قواعد حیاتی و مهم اصول فقه رسیدیم که از عوامل اصلی انطباق اسال    
است ایجاب » ترجیح و تقدم اهم بر مهم«و پویائی و زنده ماندن فقه می باشد. این اصل که همان قاعده 

کند که در مواقع خاص و اضطراري حکم و موضوع اهم بر حکم و موضوع مهم تقدم پیدا نموده و  می
یدا کنیم. به همین خاطر با بررسی موارد به همین خاطر از تزاحم ایجاد شده در مقام عمل و اجرا رهائی پ

شود، به خاطر اهمیت آن، حریم خصوصی بعضی  موجود در متون دینی سه موضوع اهمی که باعث می
افراد تحدید شده و یا نقض گردد استخراج و احصاء شده که عبارتند از: حفظ نظام اسالمی و عدم 

لمانان. پس در صورتی که این سه مورد با اخالل در آن، مصلحت جمعی مسلمانان و مصلحت فردي مس
حریم خصوصی کسی در تعارض قرار گیرد با اجتماع سایر شراط مطروحه در مباحث، حریم خصوصی 

  شود. دچار استثناء می
مورد واکاوي قرار گرفت که در نتیجه معلوم شد، » الیحه حمایت از حریم خصوصی«بر همین اساس    

ی در عین حال که آگاهانه یا اتفاقی به مبانی مورد تأیید اسالم البته با در الیحه حمایت از حریم خصوص
صرف اجازه «و » رضایت«نواقص و ایراداتی توجه شده است ولی در عین حال به نادرستی از مبناي 

شود صحبت به میان آورده و  که در حقوق غرب نیز در نقض حریم خصوصی به آن استناد می» قانون
  ریم خصوصی برشمرده است. آن را مجوز نقض ح

در نهایت پیشنهاد این است که اوال مبانی استثنائات وارد بر حریم خصوصی اسالم در نگاه حقوقدانان    
در که  یناحقوق عمومی و قانونگذاران کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پرداخته شود و ثانیا 

ها به صراحت نام برده تا براي جامعه حقوقی تصور مبانی  چنینی از آن ها و لوایح مزبور و این تدوین طرح
پذیر و براي عموم مردم جامعه که این الیحه قرار است با حقوق آنان مرتبط باشد بحث اهم  آن امکان

  بودن مصلحت اجتماع و افراد در موارد اضطرار نسبت به حریم خصوصی، قابل درك و پذیرش باشد.
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