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 در مناسبات خانوادگی  و عناصر آن حریم خصوصی تبیین مفهوم

 
 

، قم،  دانشگاه معارف  ،(3)سطح  و اصول  فقه  ، گروهارشد  یکارشناس  |*معصومه روستا طالب آباد   |

 ایران. 
 

 

 چکیده

  حقوقی، برخوردار حریم خصوصی بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر  

گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطالع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله  و هرمی باشد  

این حریم در بین نزدیک ترین اقارب یعنی خانواده    ، بدون اذن او مجاز نیست.دیگران درآن، یا دسترسی به آن

دارد.   وجود  نیز  هدف  انسان  با  نوشتار  خانوادگی    تبییناین  مناسبات  در  آن  عناصر  و  حریم خصوصی  مفهوم 

صی در  عناصر حریم خصودر این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای    شد.نگاشته  

گرفته،  شد.بررسی  خانوادگی    مناسبات انجام  های  بررسی  بودن،  با  خصوصی  شد  در    مشخص  اعضاء  آزادی 

انحصاری استقالل  و  تصمیم گیری    محدودیت  در  ادله  اعضاء  به  توجه  با  که  عناصر حریم خصوصی هستند  از 

و  شود    افرادصی  ارد حریم خصوبدون اجازه وهیچ شخصی نمی تواند  قرآنی و روایی قابل اثبات هستند.بنابراین  

 این حکم در مورد اعضای خانواده نیزصدق می کند. 

 . خانواده  خصوصی،حریم    خصوصی،  حریم،  :يدیکل واژگان 

 
 r1080@yahoo.comm: ئولنویسنده مس *
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 مقدمه 

 یک بخشی که دیگران حق هیچ   شود.  زندگی هر فردی به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می

ده  او در این بین فرقی بین اعضای یک خانوورود و اطالع یافتن از آن را ندارند   گیری، گونه تصمیم

نیست ایشان  غیر  با  او  ارحام  دیگران    و  ؛و  دخالت  هرگونه  از  دارد.  درآن،شخص  دیگر    ابا  بخش 

  ،بخش اول از زندگانی هر انسانی ن ابایی ندارد.شخص از ورود و دخالت دیگران در آ  همان است که

که هر فردی حق    شود.  صوصی تعبیر میهمان خلوت زندگی هر فردی است که از آن به حریم خ

نگذارد کسی متعرض    دارد که دیگران را از دسترسی به این حوزه از زندگی خویش منع نماید و

که بدون رعایت آن    ترین حقوق انسانی به شمار می رود  آن شود.مصونیت حریم خصوصی از مهم

دیگران، سوی  روحی  از  یافت.  آسایش  نخواهد  تحقق  ایشان  روانی  غلبه رگ  و  خانواده  هر  در  چه 

خواست   عاطفه بر حقوق از جمله مسلمات است ولی این امر مسبب نیست تا هر فرد هر زمان که

در حریم شخص دیگر تجاوز نماید با توجیه این که شخص به خاطر قرابت و نزدیکی افراد خانواده  

نسبت به تمامی اعضای  نباید حریم خصوصی ای ورای اعضای خانواده داشته باشد؛ بلکه این حریم  

ما  خانواده ثابت است و در صورت نقض آن توسط شخص دیگر از طریق حقوقی قابل پیگرد است.ا

این  اوقات دیده شده است که نقض  این موارد فرهنگ سازی نشده است در برخی  از آن جا که 

ده پایه های  حریم ها توسط اعضای خانواده زمینه اضمحالل آن را فراهم آورده است. و چون خانوا

ه  اصلی در تشکیل یک جامعه به حساب می آیند، به تبع متزلزل بودن خانواده ها، جامعه نیز روز ب

روز به انهدام و فروپاشی و سستی نزدیک تر می شود. ولی با تشخیص حریم بین افراد و استحکام  

فرا جامعه  دریک  را  فاضله  مدینه  به  رسیدن  مقدمات  توان  می  ها  خانواده  حریم    آورد. هم  بنیان 

آزادی اعضاء در محدودیت و استقالل انحصاری اعضاء    خصوصی بودن،  خصوصی از سه عنصر اصلی

با    امکان پذیر است.قرآنی و روایی  تشکیل شده است که اثبات این عناصر با ادله    صمیم گیریدر ت

ته که  در زمینه حریم خصوصی انجام گرفتوجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد،پژوهشی  

به   توان  روایاتاز آن جمله می  قران و  از دیدگاه  تالیف    "حریم خصوصی فرد و عوامل نقض آن 

مجید صدیق  الیف ت"بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی و ورود به آن" وشیوا رحمانی خانقاهی 

جز یک مقاله فقهی     مناسبات خانوادگی  و عناصر آن در  ولی در ارتباط با حریم خصوصی.میرزایی  

عنوان   اعضای خانواده  "با  روابط  و  مناسبات  نقیبیتالیف  "حریم خصوصی در  ابوالقاسم  اثر    سید 

 انجام گرفت.   هدف این  پژوهش حاضر با لذا   یافت نشد، دیگری 

 

 مفاهیم 
 مفاهیم اصلی عنوان مورد نظر پرداخته می شود.در این مبحث به بیان 

 مفهوم حریم 

واحد، و هو    "حرم "هاز ریشحریم    حریم در اصل یک واژه عربی است. المیم أصلٌ  الراء و  و  الحاء 

التشدید.   و  الحالل  فالحرام:المنْع  فارس،).ضِدّ  ؛ابن 3/۲۲3ق:  ۱۴۱۰؛فراهیدی،۲/۴۵ق:۱۴۰۴ابن 

)حاء ؛ راء و    ریشه اصلی این واژه از سه حرف  (۵/۱۸۹۶ق:۱۴۱۰؛جوهری،۱۲/۱۱۹ق:۱۴۱۴منظور،
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که    صورتی  پس حرام ضد حالل است.در   شدید است. تشکیل شده است که به معنای منع و ت  (میم

اضافه   انسان  به  حریم  کرد   شود، واژه  دفاع  آن  از  باید  که  است  چیزی  معنای  آن    و   به  خاطر  به 

تا:  فیروزآبادی،)  جنگید. تا:ب   مفید:  ؛۱۴۱۱بی  خمینی،  ؛۱/۲۹۱ی    عالمه  ؛۱3۸۶:۱/۵۵3موسوی 

ای  (۴۱/۶۵  ق:۱۴۰۴  نجفی،  ؛۲/۱۸۷  ق:۱۴۱۰  حلی، آبرو،  ،ن معناحریم در    و  عیال،  اهل و  شامل 

 شود. اموال انسان می

حریم   اصطالح  اینکه  دربا  بسیار  افراد،  خصوصی  عمومی  حقوقی  محاورات  مباحث    سیاسی،   ، در 

شود ولی هنوز محققین نتوانسته اند تعریف واحد و یکسانی از   ... بسیار به کار برده می  اجتماعی و

توان گفت که حریم خصوصی یک اصطالح کامال سیال    احتی می این اصطالح ارائه دهند و لذا به ر

حمایت از حیثیت و    های دیگران،  آزادی از نظارت  تنهایی،خلوت و    شه،است که شامل آزادی اندی

خود اموال   اعتبار  این  به  اغیار  یافتن  اطالع  به  چندانی  تمایل  که  مالکانی  مالی  محدوده  حتی  و 

   شود. مل میچنینی را شا مفاهیمی این ندارند و 
حریم    حریم العامر؛   حریم الشجرة؛  البئر؛اتی با عناوین حریم  پیرامون موضوع حریم،در اصالح فقهی  

در محدوده دیگری  که    به این حریم ها  تجاوز  به آن پرداخته اند و  حریم القناة   حریم النهر؛  العین؛

 .  ه اند آن را جرم و گناه تلقی کرد جایز ندانسته اند و حتی تجاوز بهاست را 

صاحبش    آن برای غیریعنی چیزی که نزدیک شدن به    .معنا شده است  " منع"در فقه به  "حریم"

  طباطبایی حکیم،   ؛3/۱۵۴  ق:۱۴۰۹  طباطبایی حائری،  ؛۶/۲۴۱  ق: ۱۴۰۶  )اصفهانی،  است.  ممنوع

 (۸/۱۷۲ق:۱۴۲۷ترحینی عاملی،  ؛۲/۱۸۴ ق:۱۴۱۰

 

 خصوصی  مفهوم  

معنای    "خصوصی"  واژه به  عم"را  اند.  ،" ومیمقابل  کرده  معنی  اختصاصی  و  جلسه   ویژه   مثال 

می  خصوصی؛ گفته  جلساتی  آن   شوددرباره  در  دیگر  کسی  آن  دهنده  تشکیل  اعضای  از  غیر  که 

 (۱3۷3:۶/۷۸۱۹دهخدا،) مقابل جلسه عمومی  حضور ندارد،

به معنی خاص کر  ؛این واژه همچنین بر    ویژه ساختن،   ، دنخصوص  یا چیزی  برتری دادن کسی 

 (۱۰۲۵/ ۲: ۱3۶3عمید،) .معنی شده است خاص و منفرد بودن نیز ی.دیگر

داخلی، صمیمی  معنای؛همچنین   معینی،   ( ۱۴۲۶:  ۱3۷۵،معین(  شخصی،  عده  یا  فرد    مخصوص 

نیز از این واژه اتخاذ شده    خارج از نظارت یا حوزه کارهای دولتی  محرمانه غیر علنی،  اختصاصی،

 ( ۴/۲۷۷۱: ۱3۸۱انوری،) است

ه است که ب  بارة چیزى»خاصّة« ضدّ عامّه و درخصوصی از ریشه خصص است .  بی واژهزبان عر  در

 (۲۴۲و۲/۲۵3ق: ۱۴۱۲)قرشی،  .قومى مخصوص باشده فردى یا ب

 

 حریم خصوصی مفهوم  

خصوصی" که،   "حریم  است  اصطالحاتی  فقهی،   از  مباحث  در  اجتماعی  -سیاسی  حقوقی،  گرچه 

تعریف واحد   ،مندانولی هنوز اندیش  نیز از آن شده است؛فراوان به کار رفته است و حتی تعاریفی  
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با تمام پراکندگی و اختالفی که در تعاریف بزرگان از حریم   و روشنی از این اصطالح ارائه نداده اند. 

توان اجماال به تعریف اصطالحی این واژه پی   شاهد آن هستیم که می  خصوصی ارائه شده است؛

ت  چه نمی  گر  برد، بتوان به همین  اکتفا و  پ عریف  به  توجه  با  زیرا  از   یشرفتسنده کرد  های بشر 

اجتماعی، و   اقتصادی،  سیاسی،   جمله تحوالت  اجتماعی  این تعریف  ...  فرهنگی و  ها    ممکن است 

 دست خوش تغییر و تحول شود. 

از زندگی هرفرد است که آن ف اند: قلمروی  با  برخی در تعریف آن چنین گفته  یا  نوعا و عرفا  رد 

رضایت وی به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته دیگران بدون    انتظار دارد  ، قبلی   اعالن

یا به هر صورت دیگری وی را   مرو نگاه یا نظارت نکنند یا به آن قل  یا به آن قلمرو وارد نشوند  باشند

 (3۹-3۸: ۱3۸)انصاری، در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند.

ص عرفا با اعالن قبلی در  آن شخدر  ی هر شخص است که  از زندگقلمروی  در تعریفی دیگر آمده: 

آن نگاه با نظارت    یا بر  و  چارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند

  یا بر اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.   و  نکنند

افاشیای ه  البسه و  ،جسم کار  ، اماکن خصوصی و منازل  راد،مراه  و  ، محل های    اطالعات شخصی 

 (3۲: ۱3۸۹)محسنی، شود. محسوب می "حریم خصوصی"ارتباط خصوصی با دیگران

بخش از زندگی هر انسان است که در    آندرباره حریم خصوصی اینست که:اما تعریف مورد قبول  

گیری نسبت   هرگونه تصمیم  و  باشد  می  اروردبرخ  آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی،

یا دسترسی    آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله دیگران درآن،  نظارت بر  و  ورود  ،اطالع  ،به آن

 ( ۵۱)همان:  بدون اذن او مجاز نیست. به آن،

گردد و برخی    می   یک قسمت از بحث حریم در فقه به امور اقتصادی بر  دو جنبه دارد؛  حریماما  

دردیگر   را  اخالقی  دارد.  جنبه  می  بر  بر  به مال  که  اقتصادی  جنبه  مورد  همان    گردد  در  شامل 

  می  شود که کمی پیش تر به آن اشاره کردیم و لذا این جنبه حریم به مال ِمالک بر  عناوینی می 

این    و در  گردد.   گردد بلکه به مالک مال برمی  اما جنبه اخالقی حریم دیگر به مال بر نمی   گردد.

ق و جنبه برای حریم ذکر مصدا  دو  لذا فقها  و  .شود  ه حریم به خود انسان اضافه میه است کجنب

ز  و ا  "احیاء موات"مصداق اول در  مورد انسان. معموال از  مورد اموال و دیگری در  یکی در  :کرده اند 

 استعمال کرده اند.  " حدود"و  "جهاد"درمصداق دوم 

 

 خانوادهمفهوم  
اجتماع و  کوچک ت  ده است.موثرترین آن خانوا  ترین واحد  اساس تعامل و  بر  فاهم  جامعه ای که 

ناگون یا تفاوت های فردی و  سلیقه های گوایجاد می شود، هدف ها و دغدغه های مشترک دارد.  

واکنشزمینه    ،جنسیتی و  می  برخوردها  فراهم  را  منفی  م  ،سازد  های  خانواده  از  با  ولی  توان  ی 

 د. یاد کر "ناموس شخصی"عنوان مقدس

ایراد می از خانواده  نقیبی  در تعریفی که  از که:»  چنین می گویندفرمایند    دکتر  عبارت  خانواده 

می زنى  و  ب  مرد  نکاح،  حقوقى  رابطة  اثر  در  که  اولیه  ه  باشند  سلول  آمدهصورت  در  اند.  اجتماع 
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ى است مبانى خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف نموده در تشیید و تحکیم آن بکوشند، امور

از عشق و عالقه زن و شوهر ب پایة آن قرار گرفته و آن عبارت  بر  یکدیگر است که  ه  که خانواده 

 شود.  رد مینگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت و پرهیزکارى هر یک از زن و م

خالق و  ا  با   و  معاضدت در تشیید مبانى خانواده سعى و کوشش زن و شوهر است تا با هم فکرى

تر شود و از صورت تأسیس حقوقى خارج گردد  شده تا رابطة زناشوئى محکمیکدیگر نزدیک  عادات  

 ( ۴3۱بی تا:)امامی، «یک خانواده طبیعى ناگسستنى که مبتنى بر محبت است در آید.ه و ب

اعضای خانواده،  بین  روحی  و همبستگی های  عمیق  عواطف  و  این محبت  گاه     این گروه   گرچه 

افراد    جلوه گر می  های دیگراز نهاد    هادی متمایزوچک را به ناجتماعی ک نباید امر بر  سازد ولی 

بر این ست که دیگر هیچ حریم و  ا  مشتبه شود که دیگر این عمق همبستگی و وابستگی  دلیل 

با امعان نظر  "   چنین بیان کرد که :  توان این  بلکه بالعکس می   ؛بین این اعضا وجود ندارد دودی  ح

ابیم که استحکام و بقای مناسبات  ی  وقی حاکم بر مناسبات خانوادگی درمی در قواعد اخالقی و حق

در مشترک  عناصر  تاکید  بر  عالوه  که  است  قواعد  همین  کاربست  به  منوط  اجتماعی  و    عاطفی 

 (۲۸-۵: ۱3۸۹)نقیبی، ."واده به نحوی حریم خصوصی را مورد شناسایی قرار داده استتحکیم خان

 

 عناصرحریم خصوصی

ار  با توجه به ازتعاریف  از آن  ائه شده  توان پی برد که    ها می  حریم خصوصی و دقت در هر یک 

عناصر، این  بدون  که  است  عناصری  دارای  خصوصی  است  صدق  حریم  محال  خصوصی   .حریم 

این   از جمله  باشد.  اصلی و برخی غیر اصلی میاین عناصر برآمده از تعاریف پیش گفته،    برخی از

نظارت   برابر  مصون بودن در  مخفی بودن،  خصوصی بودن،  اشاره کرد:ذیل  عناصر می توان به موارد  

خودش، اطالعات مربوط به    میزان افشای  استقالل فرد نسبت به زمان و  تنهایی،  و مداخله دیگران،

 آزادی، خواست انسان بر پنهان ماندن و خواست انسان بر غیر قابل دسترس بودن. 

گیری   تصمیم  استقالل در  ی از این عناصر همچون تنهایی،اما با کمی تامل پر واضح است که برخ

در  و نمی  تصمیم  آزادی  را  برشمرد؛  گیری  خصوصی  حریم  عناصر  زمره  از  حری  توان  م  زیرا 

گیری نیز اختصاص به حریم خصوصی   استقالل و آزادی در تصمیم  اعم از تنهایی است،  خصوصی،

 . شد با بسیاری از حریم عمومی نیز موجود می   و در ندارد

استقالل انحصاری در تصمیم گیری   ها،   آزادی از محدودیت  ،خصوصی بودناما عناصری همچون  

 نقش به سزایی دارند. از جمله عناصری است که در ماهیت حریم خصوصی 

 

 خصوصی بودن

 ؛توان آن را جزء الینفک آن دانست  جمله عناصری که در ذات حریم خصوصی نهفته است و می  از

و لذا فرد، در صورت بردن   عمومی خواهد شد  ؛ن صورتچون در غیر ای .است صر خصوصی بودنعن

عمومی،  امور حریم  به  و    مربوط  زندگیش  خصوصی  فضای  درون  دیگران؛به  دخالت  عدم   انتظار 

 جایی است.ه ب  قطعا انتظار نا
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در میان نویسندگان  استعمال واژگان مختلف  معرفی و شناسایی این شاخصه از حریم خصوصی، در

است شایع  کار    مثال،  .امری  به  متعدد  درتعبیرات  شده  از:  رفته  است  عبارت  حوزه  حقوق   این 

از نمونه های تعابیر نویسندگان از این حوزه قی  حقوق  اخال  حقوق فردی و  ،حقوق خاصه  ،شخصی

این خصوص مورد   لذا با این پیش زمینه نظرات افراد را در(۱/۴3،بی تا:  )شفیعی سروستانی  .است

 دهیم.  می قرار یسربر

 حقوق فردی بر اساس یک  تقسیم بندی از این قرار است:

  قوای عمومی و سازمان   حق سیاسی اختیاری است که شخص برای شرکت در  .حقوق سیاسی: ۱

 گذاری.  مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون دارد های دولتی

عمومی:۲ انسا  .حقوق  به شخصیت  مربوط  عمومی  مردم  حقوق  و  روابط دولت  به  ناظر  و    است. ن 

بیان. آزادی  و  حیات  حق  در  مانند  بیشتر  عمومی  دولت  حقوق  قدرت  و    برابر  استناد  مورد  ها 

کس باید به حیات و آزادی    است هر  کن در روابط خصوصی نیز قابل اجراول  گیرد  استفاده قرار می

 و شرافت و شخصیت دیگران احترام بگذارد. 

دارد.خ  حق  .حقوق خصوصی:3 برابر دیگران  در  است که هر شخص  اختیاری  مانند حق   صوصی 

 ...   ابوت و مالکیت،

حقوقی که به احترام   ،در دو گروه اول  : که  فرمایند   می  درباره آن چنین  این تقسیم بندی  قائلین به

ها چهره    نآان است و برخی از  فراو  مده،آها    و شخصیت انسان ارتباط دارد و نیز در زمره ارزش

برای   .بسیار است  مده، آها و ارکان تمدن    که در شمار ارزشگروه سوم نیز حقوقی    در  .هانی داردج

زوم جبران ضرر  ل  ها،  نآ تامین استواری    دادها و قرارحمایت از    مونه احترام به مالکیت خصوصی،ن

ل و  های قابل احترامی است که حاکمیت را تعدی  حقوق مربوط به نظم در خانواده از ارزش  ناروا،

 ها از حیث تقدم و تاخر لیکن میان ارزشو  سازد.  تغییر و تجاوز بدان ها محتاط می دولت ها را در

 ( ۶۴-۶3: ۱3۹۲احمدلو،) و ارزش همه حقوق برابر نیست. و رتبه و درجه تفاوت وجود دارد

  ها اخالق مربوط به حوزه زندگی شخصی، خصوصی و فردی انسان  ، یت اهلل مصباحآاساس تعبیر    بر

ت تنظیم روابط شوند و مسؤولیها وضع میست و قوانین حقوقی در زمینه رفتار اجتماعی انسانا

های حقوقی،  های فردی و ارزشهای اخالقی، یعنی ارزش اجتماعی را برعهده دارند. بنابراین ارزش 

ارزش  و یعنی  شخصی  حوزه  در  کامال  رفتار   یک  که  مادامی  تا  دیگر  عبارت  به  اجتماعی.  های 

ی نیست و صوصی فرد انجام شود و هیچ اثر اجتماعی بر آن مترتب نگردد مشمول قوانین حقوقخ

این که   اما به محض  ندارد.  به آن کاری  اجرای قوانین حقوقی است(  دولت و حکومت)که ضامن 

یک رفتار جنبه اجتماعی پیدا کند و به نحوی ارتباطی با دیگران پیدا نماید قوانین حقوقی بر آن 

آن  سایه   به  حقوقی  قوانین  اجرای  ضامن  عنوان  به  دولت  و  سیاسی  نظام  و  افکند  نظر خواهند 

اشاره نیز  دیگر  بار  یک  این  از  پیش  داشت.  و  خواهد  اندیشه«  »آزادی  مثال  که  »آزادی  کردیم 

عقیده« اصال تابع قوانین حقوقی نیست؛ چرا که عقیده و فکر امری کامال درونی و قلبی و شخصی  

شود این    ر عقیده و اندیشه بخواهد بر زبان بیاید یا در روزنامه و مجله و کتاب نگاشتهاست. بلی، اگ

 (۱/3۴۷بی تا: )مصباح یزدی، شود.دیگر آزادی عقیده نیست بلکه وارد حوزه آزادی بیان می
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ویژگی حقوق خصوصی  از  و  حوزه  است    ،های  درآن  و  که:  نه دولت  مد  آن  جامعه  )حوزه   نی نه 

دولت  مقابل    در  ، که در آن حوزه می گیرندهایی    افراد در قبال تصمیم  .ت ندارندعمومی( حق دخال

 (۱/۴۰۵شفیعی سروستانی،بی تا: ) گو نیستند. و هیچ نهاد دیگری پاسخ

 :در دو سطح متفاوت قابل تبیین است  حوزه خصوصی با حقوق فردی حاکم در آن،

با حفظ۱ اول زمانی است که فعالیت های حوزه خصوصی  همین ویژگی در فضایی کامال    .سطح 

  لباس پوشیدن،  ، سلیقه های شخصی  ، تلفنی  یمکالمه ها  ،روی می دهد. اطالعات فردی  خصوصی

ی اقتصادی افراد نمونه ها  ، روابط شخصی و بخشی از فعالیتمسائل خانوادگی  احساسات عاطفی، 

هستند   میهایی  سطح  این  در  برشمرد.  که  شخص  توان  کامال  امور  را  امور  میاین  نیز  توان    ی 

از حقوق افراد  ها    نوع تعریفی که آن  ها و   مبانی تشکیل آن  ها و   این حوزه با تعاریف دولت   .دانست

 .دارند، متفاوت است

نیست،۲ محدود  فرد  خانواده  و  مثل مسکن  حوزه شخصی  به  دوم  در  .سطح  عمده  طور  به    بلکه 

  کن است تاثیرات قابل توجهی در اعمال حقوق فردی در این سطح مم حوزه عمومی اتفاق می افتد.

های عمومی و در    از سوی نهاد  ها  راتی که پیگیری آنتاثی  .خارج از زندگی خصوصی فرد بگذارد

در این بخش نیز بسته به نظری که درباره استقالل حقوق فردی   دولت را به دنبال دارد.  ،نهایت

 داد. توان بسیار مضیّق یا موسّع نشان   ن را میآدایره  دارد، وجود

. قلمرو این حقوق ناظر  نندتوانند تسخیر ک  توان مواردی دانست که دیگران نمی   سطح اول را می 

ق هرگز تمایلی به  ذی ح  و  به مسائلی است که صرفا در حیطه موضوع های شخصی افراد قرار دارد

ندارد آن  دو  .افشای  بین  تمایز  در  زیادی  ابهام های  نویسندگان  میان  عین حال    سطح وجود   در 

امالک شاید    .دارد به  تجاوز  چون  افعالی  و  ، بتوان  اذیت  ایذا   مزاحمت  حریم  ن  ، و  و  خلوت  قض 

ردیف اعمال ناقض این حقوق    توهین و مانند آن را در   ، العات شخصی افرادتصرف در اط  ،خصوصی

 (۱/۴۱۰)شفیعی سروستانی، بی تا:  .دانست

توان    ها می  اسانده اند که از جمله آناین حوزه را به دیگران شن  ، برخی بزرگان در ضمن مصادیقی

به   کرد  اماماشاره  و رحمةاهلل)حضرت  قضایه  قوه  به  خطاب  ای  ماده  هشت  پیام  اساس  بر  که   )  

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار  دارند که:  گونه بیان می  نهادهای اجرایی این 

آن اذن صاحب  بدون  را جلب    شخصى کسى  یا کسى  وارد شود  یا  ها  نام کشف جرم  به  یا  کند، 

نماید مراقبت  و  تعقیب  گناه  فردى  ارتکاب  به  نسبت  یا  و  انسانى،  غیر  اعمال  و  نموده    -اهانت 

اسالمى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه  

گذارد و یا دنبال اسرار  گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود ب

غیر نما از گناهان  باشد، و تجسس  نفر مردم  براى یک  لو  او رسیده و  به  از غیر  اسرارى که  یا  ید 

ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر    ها جرم ]و[ گناه است و بعضى از آن  فاش کند. تمام این 

بعضى از   زیر شرعى هستند وبسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تع

 (۱۴۱-۱۴۰صص/۱۷)موسوی خمینی،بی تا:   باشد.ها موجب حد شرعى مى آن
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قراراست:  وزهح این  از  مصباح  اهلل  ایت  منظر  از  حریم  این  در  افراد  دخالت  و  مورد    خصوصی  در 

تخلف از قوانین اجتماعی است و تا مادامی که عمل خالفی، جنبه کامال فردی و خصوصی داشته و 

باشد، دولت حق هچ گ اجتماعی در آن وجود نداشته  از هیچ جنبه  استفاده  اِعمال مجازات و  ونه 

 ( ۱/۱۶۹بی تا : مصباح یزدی،) دافعه را ندارد.

فرمایند: این جا گاهی این طور است که یک   می  نچنین حدود این حوزه را بیا  مثالی این  ایشان با

ا و نفع و ضررش کامال شخصی  پنهانی است  ندارد؛ مثالً  عملِ  بر جامعه  تأثیر مهمی  ست و هیچ 

از رختاست که نصف شب مینماز شبی   خوابش بلند شود و بدون این که کسی بفهمد    خواهد 

خورد. نماز شب بخواند، و یا، العیاذ باهلل، شیشه مشروبی پیدا کرده و در پستوی خانه خودش می 

ت؛ یعنی مثالً فواید و آثار نماز شب را برایش  در این قبیل موارد، استفاده از جاذبه بسیار خوب اس

ت  با دل بگوید  یا  بخواند،  نماز شب  که  کند  ایجاد  او  در  انگیزه  و مالیم،    ا  زبانی دوستانه  و  سوزی 

چنین   در  اسالم،  اما  کند.  دوری  کار  این  از  تا  دهد  توضیح  برایش  را  الکلی  مشروبات  ضررهای 

است، خصوصی  کامال  و  شخصی  صرفاً  که  اِعمال    مسائلی  و  قهریه  قوه  و  زور  از  استفاده  اجازه 

را او    خشونت  روی  به  ندارید  شوید حق  مطّلع  چنین خالفی  از  اتفاقاً  شما  اگر  حتی  است.  نداده 

به  این که  به  تا چه رسد  انجام دادی،  را  بد  و فهمیدم که تو فالن کار  بله، من دیدم  بیاورید که 

باید   و  است  مؤمن  این سرّ  بگویید.  اگر در دیگران  ندارد.  را  آن  افشای  و کسی حق  بماند  مکتوم 

خودش، خدای ناکرده، مشغول گناهی بود و شما دیدید، اگر بخواهید به او بگویید که من    خلوت

دیدم تو این عمل خالف را انجام دادی، چه بسا همین باعث شود فکر کند حاال که گناهم برمال  

شوم. به هر حال، برمال  این پس علنی مرتکب میاز  کند،شد و مردم فهمیدند، پس دیگر فرقی نمی

و    کردن قهری  برخورد  رسد  چه  تا  نیست  جایز  اسالم  دیدگاه  از  نیز  خالفی  عمل  و  گناه  چنین 

فیزیکی و مجازات کردن. بله، اگر به یک نحوی به طور غیرمستقیم، که نفهمد شما از عمل زشت 

  ت نمود تا از آن کار دست بردارد، اشکالی ندارد.او مطّلع شده اید، بشود کاری کرد و او را نصیح

 (۱۶۵-۱/۱۶۴ح یزدی، بی تا: )مصبا

بودن ِحریم خصوصی  عنصر  و  معیار  و   ،اما  دولت  و  افراد  به  اختصاص  تنها  که  نیست  یا    چیزی 

مثال    کند.   ضرورت پیدا می  اجتماع داشته باشد بلکه در حیطه خانوادگی افراد نیز رعایت این امر،

شخصی اعضای خانواده خود حق سر کشی کردن به امورات خصوصی و    افراد خانواده  هیچ یک از

 که ضرورت ایجاب کند.  را ندارد مگر این

بازدید از   لذا افرادی که با توجیه های معمولی قصد دخالت و اطالع از امور خصوصی دیگران نظیر:

خانواده،  افراد  شخصی  حساب  امور  کردن  چک  افراد  همچون  بانکی  مرسالت   ایمیل  ، های  و  ها 

های   های ارسالی به ایشان و شنود صحبت  ی و یا پیامکهای تلفن  چک کردن تماس  خصوصی،

در    فرد دخالت  یا  و  دیگری  هایش با  انتخاب  در  فرد  و...(،  اجتماعی،  )سیاسی،سلیقه  یا    فردی  و 

اقتصادی امور  در  این  ،دخالت  متوجه شدن  برای  فرد  و می  که کجا می   تعقیب  از ه  ید آ  رود  مه 

 شود.   مصادیق نقض حوزه خصوصی فرد محسوب می
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صورت   باشد که در  خانواده می   ،من و آسایش گاه برای افرادمأ   دانید مهم ترین  طور که می  همان

رای افراد تبدیل شود  اعمال چنین حرکاتی و نقض رعایت حریم بین افراد ممکن است به زندانی ب

یر این  او نیز تحت تاث  نشود بلکه حتی روح و روا  نمی  رامش جسمی اش در آن فراهمکه نه تنها آ

صورت مراعات افراد خانواده نسبت به احوال یکدیگر و عدم    لذا در  شود.  رامی واقع میآ  نا  تظلم در

معرض آسیب و    دخالت بیجا در امورات شخصی یکدیگر ممکن است این حوزه خصوصی افراد در

 زیان قرار نگیرد.

 

 تآزادي اعضا از محدودی

دیگر، خصوصی  عنصر  حریم  میآزادی    ،در  انسان  عنصر  این  اساس  بر  که  است  بر    انسان  تواند 

  البته این گفتار به معنی عدم وجود تکلیف فقهی در   و پسند خویش عمل نماید. اساس نوع سلیقه  

نمی خصوصی  داردچر  ؛باشد   حریم  تکلیف  جا  همه  در  انسان  که  حریم    ،ا  در  که  تکلیفی  منتها 

متو میخصوصی  او  خد  شود،   جه  و  او  بین  است  عالوهامری  و  وضعی    ایش  اثرات  که  این  بر 

  و در   آثار تکلیفی آن دامنش را خواهد گرفت  قیامت نیز  در  در این دنیا، خواهد دید،   ،کارهایش را

اما نکته قابل توجه این است که   باشد،   گوی اعمال و رفتار خویش در این دنیا   جا باید پاسخ   آن

 یط خصوصی اش مورد بازخواست قرار داد.به خاطر انجام و یا ترک کاری در مح نباید فردی را

اصو حریّت)از  اصل  فقهى،  معروف  قواعد  و  انسان ل  بودن  آزاد  و  حریّت(  یکدیگر  اصل  برابر  در  ها 

و    (3۱نامه  :)نهج البالغه  است؛ یعنى هیچ انسانى از پیش خود بر دیگرى والیت و سلطنت ندارد.

 برخوردارند.زادی مه ی انسان از آطبق این اصل ه

  تواندنمی  انسان  آزادی  خودعقل،  فتوای  به  لکن  است؛  پذیرعقل  و  محترم  مقدّس،  اصلی  آزادی

  و  علّی »  نظام   دایره   در  تکوین،  نظام   در  حدّآزادی  .باشد  داشته  حدودی  باید  و  باشد   حصر  و   حدّبی

 معلولیت  و  علیّت  قانون  از  فراتر  را  ریکا  بتواند،   امکانی  موجودی  نیست  ممکن  یعنی  است؛  «معلولی

  یعنی   است؛  نفوس  تزکیه  و  حکمت  کتاب،  تعلیم  محدوده  در  تشریع،  نظام  در  آزادی  حدّ  .دهد   انجام

 هیچ  دیگر،  سوی  از.  یابد   بار  مطلوب  کمال  به  الهی  وحی  دایره  از  خارج  در  انسان،  که  نیست  ممکن

 برابر  در  نه  داند؛می   محترم  قانون  دایره  در  را  یادآز  ملّتی،   هر  و  نیست   آزاد  «قانون»  برابر  در  ملتی

 . آن از خارج و قانون

  را   آن  مسلمان  ملّت   است، ا   خد  قانون  و  خدا  برابر  در  آزادی  ،«آزادی»  از  مقصود  اگر  اساس   این  بر

 داران   دین  که   ستا  ادخ  قانون  و  دین  تأیید   مورد  انسانی   و  فطری  آزادی  مقصود،  اگر  و   اندنخواسته 

 (۲۵۴-۲۵3: صص۱3۹۰جوادی آملی،) .اندن آ خواستار

مبتنی است بر    ،آزادی  که:  برخی اندیشمندان از این قرار استدیگر از آزادی بر طبق نظر  تعریف  

د  ی اراده انسان با  اراده انسان است.  شود،   انسان می  ،چه که انسان با آن  آن  که حقیقت انسان،  این

از عوامل بیرونی که     شدن اراده از غیر خودش،  ادآزشود مگر با    و این میسر نمی   بنیاد گردد  خود

عواملی که در درون    و نیز  ( یا سنت زیان بار  مثل شخص یا نظام جبار)  را به اسارت کشیده اند   او
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پس اراده    )مثل غریزه ها و تمایالت(.  ممکن است اراده انسان را به اسارت بکشند  آدمی هستند و

 ( 33: ۱3۷۶مجتهد شبستری، ) .آزاد شود ده نیست،اراکه   درونی،باید از هر عامل بیرونی و 

  دارامانت  بلکه  داند، نمی  آزادی  مالک  را  خود  هرگز  انسان  است،  چنین  آزادی  درست  تصویر  اگر

 بلکه   نیست،  انسان  مِلک  است،  حقوقی  هایچهره   زیباترین  از  که  آزادی.  یابد می  آزادی  و  حریّت

 دریغ  آن  از  حراست  در  که  است  موظّف  انسان،   لذا  و  شده  سپرده  او   به  که  است  الهی  امانت   و   ودیعه

 اینکه   چه  نسازد؛  تحریف  خود  هوای  اساس  بر  و  ننماید  تفسیر  خویش  رأی  به  را  آن  هرگز  و  نکند

  تبدیل   بردگی  به  را  اش  آزادی   و  کند  دیگران  بنده  را  خود  و  بفروشد  را  خود  ندارد  حق  انسانی  هیچ

  کشی خود  به دست  ندارد حق  شخصی  هیچ  و  است الهی  یعهدو  انسان، حیات که  گونه  همان  نماید؛ 

 . است حیات امانت در  خیانت انتحار، زیرا بزند؛ باطل

  ودایع   از  دو  هر  عمل،  مقام  در  آن  درست  اِعمال  و  آزادی  نشده  تحریف  علمی  تفسیر  بنابراین،

 . ستا ها آن دارامانت متعهّد،   انسانِ و اندالهی

ترین شرایط وجوب تکلیف در انسان را    ز مهمای اهمیت است که اآنجا در اسالم داراین اصل تا  

 شود.  موجب می

که هیچ مقامى    استهاى الهى  ترین نعمتها امرى طبیعى و از مهماختیار و آزادى عمل در انسان 

نماید. سلب  را  آن  آبادی،  نباید  نجف  همان۸/3۲۰:  ۱۴۰۹)منتظری  زاده،۲۸۶:  ؛  :  ۱3۸۶؛قاضی 

3/۱۶۸) 

تواند عملى را انجام و یا آن    است که قانون براى فرد شناخته که می  ت از اختیارىحق فردى عبار

افراد در اعمال و عدم اعمال حق کامال آزاد هستند. آزادى عمل در اعمال حق،   را ترک نماید و 

ه امرى اعتبارى رود. حق مانند اشیاء مادى در خارج موجود نیست، بلک  شمار میه  رکن اساسى ب

)قاضی    .نماید   کمه از نظر حفظ نظم جامعه آن را شناخته و از آن حمایت میقوه حا  باشد که  می

 (۴/3: ۱3۸۶زاده،

  ) مطهری،   »تساوى و آزادى حق انسان بما هو انسان است«  عبارت است از:  تعبیر اصولی این اصل

 ( ۲۹ی تا: ب

جعفری مه  عال  (۱۴۵:  ۱۴۱۹تبریزی جعفری،)  .هر کس حق زندگى، آزادى و امنیت شخصى دارد

این این حق  تشریح  می   در  آزادى:فرمایند  گونه  یا    حق  کردن  داشت  باز  یا  گرفتن  نیست  )جایز 

اصل ک این  انسان(.  تبعید یک  یا  آزادى  درمقید ساختن  معقولى که  تفسیر  به  نظر  با  آن  لى  بارة 

دارد و ضرورىوجود  نخستین  حقیقت،  در  عامل چشیدن طعم،  که   ترین  به طورى  است،  حیات 

باشد  محروم است، در حقیقت، از حیاتى که براى او مطلوب مىتوان گفت کسى که از آزادى  مى

هاى طبى و علمى    محروم است. و هم چنین ممنوعیت قرار دادن یک انسان در معرض آزمایش

نه به علوم »حق آزادى« است که البته در مواردى که هدف از آزمایش خدمت صادقانیز مربوط به

وجود ندارد و در صورتى که آزمایش موجب اضرار    ود انسان رضایت بدهد مانعى پزشکى باشد و خ

از این حق آزادى استفاده کند، زیرا در این صورت، مشمول بر انسان بوده باشد انسان نمى تواند 
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مى حیات  حق  نمىاحکام  کس  هیچ  که  سشود  مختل  را  آن  آزادى  حق  به  تمسّک  با    ازد. تواند 

 ( ۱۵3 :۱۴۱۹ )تبریزی جعفری،

اسالم دیدگاه  ایجاب   ،آزادى  ،از  را  انسانى  تکامل  که  است  انسانى  حقیقت  و  عنصر  آن  اساس  بر 

آمادگى  مى و  بودن  انسان  دلیل  به  آزادى  نیست.  انسانى  ویژه  استعدادهاى  جز  چیزى  آن  و  کند 

استعدادهاى   از  این حق  و  است،  انسان  یافتن حق  ناشى مىتکامل  انسان  در بیکران  انسان    شود. 

ها و    ها و دریافت  است و همین تمایالت که از مقوله ادراکرشد این استعدادها رها شده و آزاد  

  و  ((۱/۲33:  ۱۴۲۱عمید زنجانی،)   ها و صفات برتر است منشأ آزادى متعالى انسان هستند.اندیشه

  نماید  فرزندشان بیش از پیش تجلی می  به  (لیه السالم)ع رای همین است که سفارش حضرت امیرب

آفریده    آزاد  راو  ت  تعالى  و  تبارک  خداوند  که  زیرا  مباش  دیگرى  برده  و  بنده":فرمایند   جا که می  آن

 (۱۰۱۵: ۱3۷۹ارفع،؛۱/۹3۹: ۱3۷۹)فیض االسالم،  "است.

تحمیل و این که هیچ کسى حق    ،بر اساس اصل آزادى و حاکمیت ارادة هر کسى نسبت به خود

آور باشد انسان باید  الزام  فرد،تعهد دیگران براى    رت که اگتوان گف  می   تکلیفى را بر دیگرى ندارد، 

زادی انسان آو این با اصل  روزانه منتظر هزاران تعهد باشد که از طرف دیگران به ضرر او شده است

 (۲/۸۶: ۱۴۱۸)طاهری، منافات دارد.

از   :فرمایند  ولی بودن این امر در اسالم چنین میدرباره اص  (رحمةاهلل)  حضرت امام خمینی یکى 

آزادى  بنیادهاى است  اسالم،  شده  آزاد  انسان  یک  فطرتاً  مسلمان،  ملت  واقعى  انسان    .است. 

ما  ":که  فرمایند   ایشان در تشریح این اصل، بسیار زیبا بیان می  ( ۴/۴۰۹:  ۱3۸۴موسوی خمینی،)

آفریننده  و  خالق  که  تعال  معتقدیم  مقدس خداى  ذات  تنها  انسان  و  وجود  عوالم  و همه  ى  جهان 

. این اصل به ما  "مالک همه چیز  است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و 

از هیچ انسانى نباید اطاعت  مى آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و 

  دیگر هاى    این هیچ انسانى هم حق ندارد انسانخدا باشد؛ و بنابراعت او اطاعت  که اط  کند مگر این

آموزیم که  بشر را مى  ، اصل آزادى را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادى

هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند،  

ها و امیال  به خواسته   و را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا رفتار و روابط ا

 (۵/3۸۷بی تا: )موسوی خمینی، خود تنظیم نماید. 

وآی انسان  زندگی  از  این مهم  درباره  اهلل مصباح  به    ت  بشریت  کمال  بودن  می آوابسته    ن چنین 

خواهد انجام دهد. از دانه آن چه را میحرکت تکاملی بشر در گرو آن است که بتواند آزا"د:نفرمای

آزاد نیز  عین آن که زمینه کمال وی راسوی دیگر  انسان در  بر ظلم و  فراهم می  ی  آورد، قدرت 

از یک سو   بشر  آزادی  رو  این  از  اختیار وی خواهد گذاشت.  در  نیز  را  تجاوز  و  عدالتی  بی  امکان 

از سوی دیگر، مستلزم وجود بی عدالتی ها،    متعلَّق اراده تکوینی خداوند و الزمه کمال او است و

ها نیز هست. بسیاری از حیوانات هستند که به دور از هر گونه ظلم ها و جنگزی ظلم ها، خون ری

و جنگ و جدال، زندگی آسوده ای دارند. اما در مورد انسان چنین نیست؛ زیرا اگر خدای متعال به  

گرفت، هر چند که در چنین وضعی از انسان می  صورت جبری، امکان تجاوز و ستیز و درگیری را
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کردند، ولی به کمال  دغدغه جنگ را نداشتند و آسوده تر و راحت تر زندگی میراب و ها اضطانسان

 " توانستند دست یابند.الیق انسانی نیز نمی

خود  متعال انسان را آزاد گذارده تا راه زندگی  خدای    فرمایند:  ایشان در تشریح این اصل چنین می

برگ و هبوط  راه سقوط  در  یا  و  کمال  و  آن جا  را در مسیر صعود  تا  آزادی  این  دامنه  لکن  زیند؛ 

پایمال کند. در  گسترده نیست که بتوا ند غرض و هدف اصلی خداوند و حکمت او در آفرینش را 

؛ و در  اصل، دادن آزادی تکوینی به انسان برای این بوده که بتواند راه کمال انسانی خویش را بپوید 

و  پستی  به سوی  راه کمال،  به جای  آدمیان  آن شود که همه  انسان سبب  آزادی  اگر  این مسیر 

ب و  یابند  گرایش  رو  سقوط  این  از  شد.  خواهد  نقض  آفرینش  هدف  آورند،  روی  شرک  و  کفر  ه 

حکمت الهی اقتضای چنان آزادی بی حدّ و حصری را ندارد که در نهایت به تسلّط کامل مفسدان  

تبهک بی و  بشری  جامعه  بر  یکا   اران  را  احوال  و  اوضاع  که  ای  گونه  به  سیطره   نجامد،  زیر  سره 

های حق و عدل را به کلی مسدود سازند و آیین راستین الهی را نابود کنند، تا  آورند، راه خویش در

  آن جا که دیگر هیچ کس نتواند در مسیر حق و عدل حرکت کند و راه را از چاه تشخیص دهد.

 ( 3۶-33: ۱3۸3یزدی، )مصباح

نفی   را  بر دیگران  قرآن کریم سلطه و سیطره  احترام قائل شده است و  انسان  آزادی  برای  اسالم 

نیز بر کسی سلطه ندارد و نباید کسی را مجبور کند. پس با    آلهو علیهاهللصلیکند و حتی رسول خدا  می

است آزاد  انسان  که  بپذیریم  باید  قرآن  آیات  به  ملز  استناد  نیست.و  کسی  اطاعت  به  مصباح  )   م 

 ( ۱/۶۸: ۱3۹۱ یزدی،

پیامبر   به  خطاب  بِمُصَیْطِرْ»فرماید:می  آلهو علیهاهللصلیخداوند  َعلَیْهِمْ  لَسْتَ  مُذَکِّرٌ.  أَنْتَ  إِنَّمَا   « .فَذَکِّرْ 

 (۲۲)غاشیه:

 جبورشان کنی. ایمان( مگر بر آنان نیستی که )بر ای. تو سلطهپس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده

پیامبر   آیه،  این  استناد  مردم  آله  و علیهاهللصلیبه  و  ندارد  تسلط  مردم  بر  دارد  را  مقام  باالترین  که  هم 

آزادند و الزم نیست از پیامبر اطالعت کنند و اصالً آن حضرت حق ندارد در ارتباط با زندگی مردم  

 اظهار نظر کند! 

ما تو را نگهبان آنها قرار   و  (۱۰۷)انعام:    «یظا وَ مَا أَنْتَ َعلَیْهِمْ بِوَکِیلٍجَعَلْنَاکَ َعلَیْهِمْ حَفِوَ مَا  ».  ۲

 ایم و مسؤول اَعمال ایشان نیستی.نداده

 ای جز پیام رسانی ندارد.وظیفه پیامبر (۹۹)مائده: .«مَا َعلَی الرَّسُولِ إِالَّ الْبَالَغُ». 3

دم است، در خطاب به کفار قبل از پذیرش  ها عدم سلطه رسول خدا بر مر  مضمون آنیاتی که  آ

ها ندارد    ای بر آنها را دعوت به اسالم کند و سلطه  زور آنه  تواند باسالم است که رسول خدا نمی

و در واقع بنابر آن آیات، آزادی عمل و اختیار در پذیرش دستورات الهی قبل از اختیار اسالم است  

و حاکمان اسالمی را   آلهوعلیه اهللصلیاید والیت و سلطه پیامبراال پس از اختیار اسالم، هر مسلمانی ب   و

های اسالمی را رعایت کند و گرچه دولت اسالمی در زندگی فردی و  بپذیرد و موظّف است ارزش 

می انجام  نهان  در  که  مسائلی  و  افراد  نمیخصوصی  دخالت  ارتباط  گیرد  در  اما  زندگی  کند،  با 

کند و با هتک  ن همگان را موظّف و ملزم به رعایت حدود الهی میاجتماعی و در تعامل با دیگرا
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ارزش و  مقابله  حریم  سخت  محرّمات،  و  فسق  به  تجاهر  و  دین  مقدّسات  به  توهین  الهی،  های 

آنمی که  است  جامعه  افراد  بر  اسالمی  حاکمان  والیت  از  نمودی  واقع  در  این  و  وا   راها    کند؛ 

ایمانمی لوازم  به  تا ملتزم  برگزیده  دارند  اختیار خویش  با  باشند، اسالمی که  مصباح  (.اند و اسالم 

 (۱/۷۵بی تا: یزدی، 

این که انسان آزاد است؛ یعنی، تکوینا قدرت انتخاب دارد، نه این که تشریعا زیر بار قوانین، احکام 

بر این اساس، نبااجتماعیو دستورات الزامی نرود و برای زندگی   ید  اش حد و مرزی قائل نباشد. 

تصور شود که اِعمال والیت از طرف دین مخالف آزادی انسان است، زیرا آزادی فصل مقوّم انسان و 

 (۸۴همان:  (ست!ا الزمه مقام خلیفة اللّهی او

 عبارت است از:  دارند بیان می زادیآاز اصل  ملی )حفظه اهلل(آیت اهلل جوادی آتعبیری که 

  در   کاری  گونه  هر  و  ندارد  را  آزاد  جامعه  یا  فرد  نشئو  در  دخالت  حق  اصالً  دیگری  یعنی  آزادی"

  دو  این.باشد(  آزاده  جامع  یا   فرد   یعنی) او  رضایت  و  اذن  به  باید   شود  انجام   او  زندگی   قلمرو

  فرد   خداوند   که  کندمی  کشف  تام  عقل  یعنی  اند؛عقلی  مُدرکات  و  احکام  از  اصل)استقالل و آزادی(

 از   که  عقلی  ادراک  و  حکم  این  و  آفریده  آزاد  نیز  و  مستقل  ردیگ  جوامع  و  افراد  به  نسبت  را  جامعه  یا

 اصول  قبیل  از  نه  اندشرعی  امارات  سنخ  از  شودمی  یاد   آزادی  اصل  و  استقالل  اصل  عنوان  به  آن

آملی،  ".اندمقدّم  عملیه  اصول  همه  بر  شرعیه  امارات  سایر  همانند  و  عملیه :  ۱3۹۰)جوادی 

۱۲/۱۸۱-۱۸۲ ) 

 به  ناظر  خیبر   که  است  داشته  متعدد  معانی  روایی  هایکتاب  و  آثار  رد  حریّت  و  آزادی  اصطالح

،لذا از حیث آشنایی با  دارند  اشاره  اخالقی   و  عرفانی  معنای  به  دیگر  بعضی   و   تکوینی  و   عقلی  مفهوم

 :شودمی اشاره ها آن   از برخی به  کتب رواییآزادی در 

  مراد   (۷۱)تمیمی آمدی،بی تا:    .آید  ارگرفت  روزگار نشیب  و  فراز  در  گرچه  است،  آزاده آزاد  شخص.۱

  عقلی   آزادی  مقابل   در  عرفانی  و  اخالقی  حریّت  و   آزادی  روایت،  این  در  آزادی  از  السالمعلیه  امیرمؤمنان

 کرده   تجربه  را  آزادی  عمل،  و  نظر   مقام  در  و  منش  و  معرفت  در  که  انسانی  یعنی  است؛  حقوقی  و

 . تاس بندپای نه آب زندگی حاالت  همه در باشد، 

  کند می  فکر  واربرده  که   آن  : فرمودند  السالمعلیه  علی   امام   که  است  بردگی  آزادی،  از  معنا   این   مقابل   در

 گرچه  است،   برده  همیشه  شود،می  اخالقی  رذایل  برده  اخالقی،   فضایل   به  شدن  آراسته  جای   به  و

 همان( )  .باشد   او کام روزگاربه

  آزادگی  روح  که دارای  آنان  برای  ایام  گرمی  و  سردی  و  سختی  و  راحتی  و  نشیب  و  فراز  آنکه  غرض

 .دارد  انتفا چند هستند  بردگی یا

  مند عالقه  خود   به  را   او  و   انتخاب  خود  برای  را  ایآزاده  دوست  انسان  که  است  آن  ذخیره  بهترین.۲

 . شودمی مربوط اخالقی آزادی به  نیز روایت این ( ۱۹۴همان: )  .کند

  خوب،  اخالق   با   کنند نمی  سعی  ولی  خرند؛می  را  برده  دخو  پول  با  که  مردمی  از  شگفتم  در.3

بابویه، (  .است  اخالقی   هایکَرامت  شیفته  آزادگان  هایدل  اینکه  به   اشاره.  بخرند  را  آزادگان   ابن 

۱۴۱۴:  ۴/۱۰۵) 
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  های انسان  شأن  شایسته  کریمانه  رفتار  .است  اکرام  از  غیر  اطعام   و   است  اکرام  آزاد،  انسان   پاداش.۴

 (۵۸۸بی تا:تمیمی آمدی،).است آزاده

 خوی   زیرا  ( ۶۱۰همان:   (، است  کرده   کسب   را  پاداشی   برگزیند،  خود  برای  را  مردی  آزاد  که  کسی.۵

 . سازدمی  فراهم وی  برای را انسانی رفیع جایگاه تدریج به  و گذاشته اثر او در آزادگی

 ( ۶3۱همان:(.دشومی کشیده بردگی به کند،   کوتاهی آزادگی و بودن آزاد احکام در که  کسی.۶

 صحیح  همزه  کسر  با  «إحکام»  لفظوجود دارد که عبارت است از:    گفته  پیش  حدیث  دری  احتمال

  کند،   کوتاهی  آزادی  کردن  محکم  و  متقن  در  که  کسی  یعنی  است؛  کاریمحکم  معنای  به  که  باشد

 شود می بنده   و برده

  )لیثی واسطی،   . دهد  انجام  خوبی  به  را  الهی   اقدس  ذات  بندگی  شرایط  که  است  کسی  برای  آزادگی

 کسی   اگر  که  بود  این  حدیث  آن  معنای.  است  ششم  حدیث  مقابل  نقطه  روایت،  این  (۴۵۰  :۱3۷۶

  که   است  آن  حدیث  این  معنای  و  شودمی  کشیده  بردگی   به  کند،  کوتاهی  آزادگی  قوانین  اجرای  در

  نظام   خالق  که  واال  خداوند  بندگی  پس  است،  الهی  تعالیم  و  قوانین  مقابل  در  بندگی  ثمره  آزادگی

 را  انسان   آزادی  تنها  نه   اوست،  مشیّت  و   اراده  مرهون  انسان  حیات  هایلحظه  همه  و   است  هستی

  ارمغان  به  را  آزادگی   و  داردبرمی  او  از  را  بردگی   قیود  بلکه  کشاند،نمی  بردگی  به  را  او  و   محدود

 (۴۹۰-۴۸۸: ۱3۹۱آملی، )جوادی  . سازدمی  مهیّا او برای را انسانی بلند جایگاه و آوردمی

او زیر سوال برده    شأنیت  ، وست لذا با محدود کردن آزادی فردجا که شأن انسان در آزادی ا  از آن

این اصل مهم انسانی در میان تمامی افراد    شود. حال که بحث از آزادی به وضوح معرفی شد،   می

یعنی    فراد خانواده و خودی.حال چه این فرد از جمله اغیار باشد و یا ا  حمایت است.  قابل دفاع و

قابل ایشان  به  احترام  وجود  با  خانواده  سرپرست  ولو  خانواده  افراد  اصل  حتی  و  آزادی  سلب  یت 

به ایشان تحمیل کند نه تنها سرپرست   تواند حرف خویش را و نمی  حریت از افراد خویش را ندارد.

از اعضای خانواده   بلکه هیچ نیستند.  کدام  اف  صاحب چنین حقی  توانند بر    راد هر خانواده میلذا 

 . خود و براساس پسند خویش عمل کنند اساس نوع سلیقه 

 

 اري اعضا در تصمیم گیري استقالل انحص 

ابیم  ی   می   در   نظر گرفتن فرد صاحب حریم خصوصی و محیطی که مربوط به شخص اوست،  با در

فرد حقیقی یا    منحصرا در اختیار فرد است و هیچ  ،حریم خصوصیکه هرگونه تصمیم گیری در  

همین مطلب  گیری را ندارد و پیرو  حق دخالت در تصمیم حقوقی دیگری جز با اذن صاحب حریم،

شود بر عهده    عواقب تمام کارهایی که در این محیط انجام می  باید ذکر شود که در این صورت،

 همان شخص صاحب حریم خواهد بود.  

می  همان که  و  طور  مستقل  است  موجودی  انسان  ها  دانیم  خواسته  خود،   با  ویژه  نیازهای    و 

قل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته زندگی همین فرد مست ولی،  شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. 

: ۱3۸۷)کاتوزیان،  ن ندارد.آبرابر    است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در

۱۸) 
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از  تصمیم  استقالل انحصاری در حقوق خصوصی و هم در حقوق    هم در   مواردی است که   گیری 

اعمال    در  ها  عبارت از وصفی است برای دولت  بین المللی دارای مفهوم است،درحقوق بین الملل

به خود اتکایی   اما در حقوق خصوصی،  روابط بین المللی است.  حاکمیت داخلی واراده مستقل در  

  که البته این تعریف در   ویند،بدون دخالت عامل بیرونی استقالل گ  انجام اعمال حقوقی  شخص در

 مقام انجام عمل حقوقی است. 

تعهد نیز از    در  تعلق ملک به او نیز استقالل گویند،  به انفراد شخص در  یزمالکیت ن  که در  چنان

تعریف استقالل باید    در  در مفهومی فراگیر  به استقالل تعبیر کرده اند.  اشتغال انفرادی ذمه افراد

الزم  برخورداری از تمامی قوای  از اعمال منفرد اراده به آزادی تمام و با استقالل عبارت است  گفت:

نیز به استقالل تعبیر کرده اند و    )عدم قصور(ل می گویند. همچنین از اهلیت کاملآن استقال  برای

گونه حمایت قانونی دیگری رها شده    هر  که از سلطه پدر و مادر و  دانند   فرد مستقل را کسی می

 (۴/3۴۱امامی،بی تا: ؛۲۸۷ -۲۵۸/ ۱: ۱3۸۶،انصاری (.باشد

 عبارت است از: ر مهمی وجود دارد که یانکته بس

شاید از این جهت است   و  (3۴۲امامی،همان:(شود.  انسان پس از بلوغ داراى شخصیت مستقل می

تقسیم کرده اند و در تعریف    "حکمی وتبعی"و  "مستقل و حقیقی"  نوع  که نوع مسلمانان را به دو 

 گونه گفته اند:  ستقل اینمسلمان م

پس از بلوغ مسلمان باشد، زیرا در آن زمان است   و آن کسى است که  مسلمان مستقل و حقیقى

 (3۴۱همان(.نماید شود، یعنى استقالل مذهبى پیدا می  که انسان داراى تکلیف می

  آن  ادراک  در  عقل  که  است  اجتماعی  و   سیاسی  حقوقی،  مهمّ   اصل   دو  انسان  آزادی  و  استقالل

  خود  های  گیریتصمیم در جامعه یا  فرد  یعنی  استقالل. کند می تأیید را آن نیز  نقل و است مستقل

  تأثیر،  شرط  یا  مؤثّر  جزء  مؤثر،  تمام  نحو  به  دیگران  یا  دیگری  اراده  و  نیست  دیگری  اذن  به  محتاج

 نیست.  مستقل جامعه یا  فرد کارهای در دخیل

 را  جامعه  یا  فرد  خداوند   که  کندمی  کشف  تام   عقل  یعنی  د؛انعقلی  مُدرکات  و  احکام  از  اصل  دو  این

 به   آن  از  که  عقلی  ادراک  و  حکم  این  و  آفریده  آزاد  نیز  و  مستقل  دیگر  جوامع  و  افراد  به  نسبت

  و  عملیه  اصول  قبیل  از  نه  اندشرعی  امارات  سنخ  از  شودمی  یاد   آزادی   اصل  و  استقالل  اصل  عنوان

 (۱۲/۱۸۱: ۱3۹۰جوادی آملی، (.اندمقدّم عملیه اصول مهه بر شرعیه امارات سایر همانند

انسان،  از دیگر ویژگی استقالل  استقالل  های  است که  تصمیم گیری  این   امری فطری است.   در 

را تشخیص  را در فطرت و سرشت ما قرار داده است که شخصاً حق و باطل  توانایی  این  خداوند 

ای که نسل اندر  اباطیل و خرافات و یا در خانوادهای زندگی کنیم غرق در  دهیم هر چند در جامعه

از این قرار خداوند درباره فطرت مستقلّ انسان  از کالم    ینه های نمو  . نداداشته نسل انحراف اعتقادی  

 :است

تَقْواها» وَ  فُجُورَها  فَاَلْهَمَها  سَوّاها  ما  وَ  نَفْس  نفس  قسم   ( ۷۸شمس:)  «وَ  آنبه  و  به    )انسان(  که 

 الهام نمود.د سپس فجور و تقوایش را به وی اعتدالش آفری
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وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ َعلی اَنْفُسِهِمْ  »  فرماید:و در آیه دیگر می

اِنّا کُنّ الْقِیامَةِ  اَوْ  اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا اَنْ تَقَولُوا یَوْمَ  تَقُولُوا اِنَّما اَشْرَکَ اباؤُنا  ا َعنْ هذا غافِلینَ 

 (۱۷3-۱۷۲)اعراف:«مِنْ قَبْلُ وَ کُنّا ذُرِیَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبطِلُونَ

برگرف  و هنگامی را  آنان  از پشت فرزندان آدم ذریّه  تو  پروردگار  بر خودشان که  را گواه  آنان  ت و 

اهده کنند و پرسید اکنون که خود را مشاهده کردید بگویید(  )تا حقیقت نفس خویش را مشختسا

نیس شما  پروردگار  من  بلیآیا  گفتند(  پاسخ  )در  هستی(  تم؟  ما  پروردگار  تو  که  حقیقت  این  )بر 

می آندهیمگواهی  مبادا(  کردیم  چنین  یافتیم  خود  جان  درون  در  را  آن  قیامت  ک  )و  روز  در  ه 

این  بگویید ما بودند و  از  از قبل مشرک  پدران ما  یا بگویید  بودیم  فرزند)شان(  )حقیقت( غافل  ما 

ن )که تحت تأثیر خلق و خوی و افکار و عادات آنان پرورش یافتیم حال با چنیبعد از آنان بودیم

ریخ   تاانسان در برابر    سازی؟اند تباه میکاران انجام داده)آن( ابطالوضعی( آیا ما را به واسطه آنچه

نمیجامعه  و   دست  از  را  خویش  اختیار  و  بنابرآزادی  جبر دهد.  نظریّه  مثل  نظرهایی  نقطه  این، 

تاریخ و نظریّه اصالت جمع فلسفی، از این دیدگاه الهی قرآنی که با طرح فطرت انسانی، استقالل  

ریان تاریخ جسازد که قادر است چون سدّی استوار در برابر  ای مطرح میشخصیّت فرد را به گونه 

خواه خود و بر اساس گزینش و انتخاب آزاد به شکل عبرت آموزی بهره بگیرد   بایستد، از آن به دل 

از مسیری که دارد تغییر داده و در جهت دل را به مسیر    خواه خود، آن  و حتّی جریان تاریخ را 

 (۲۸3-۱/۲۸۲بی تا: مصباح یزدی،) . دیگری هدایت کند

این   برای  عقالنیادر قرآن مویدی  بر شئون خویش(  صل  انسان  به صورت صریح    )سلطه محدود 

 توان سلطه آدمی بر شئون خود را استنباط نمود: شاید نباشد اما از برخی از آیات کتاب خدا می 

  )و ملّتی( را  خداوند سرنوشت هیچ قوم  ؛ (۱۱رعد:)  یُغَیِّروا مابَِأنفُسِهِمحتّی    إِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ»

 «!چه را در خودشان است تغییر دهند  که آنان آن دهد مگر آنتغییرنمی

زیرا گذار نموده است،  شئون آدمیان را به خودشان وا  آیه شریفه فوق بااللتزام داللت داردکه خدا،

سرنوشت آنان را تغییر نخواهد    خدا،   داللت مطابقی آیه این است که تا قومی خود را تغییر ندهند، 

 (۱۸۴: ۱3۹۰)اسکندری، قیقت شئون آدمیان به خودشان واگذار شده است.حپس در  داد.

النَّبِیُّ »:باشد عبارت است از  آیه شریف دیگری که مثبت اصل تسلط مومنان بر شئون خودشان می

 « .پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است  ؛(۶احزاب:(بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْلی

ازآیه بعد این اصل مهم عبارت است  برای  نَفْسی»:  ی  إِالَّ  أَمْلِکُ  إِنِّی ال  رَبِّ  أَخی  قالَ  ؛  (۵)مائده:وَ 

 «برادرم را ندارم. و شخص خود رموسی گفت پروردگارا من جز اختیا

قر دیگر  های  نمونه  اصل  آاز  این  مثبت  که  ایه  ا  عقالنینی  است:  ۱۱۱ست  توبه  اللّهَ  اِ»   سوره  نَّ 

خدا از مؤمنان جان و   در حقیقت(۱۱۱توبه:(؛نَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بَِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَاشْتَرَى مِ

 « .که بهشت براى آنان باشد خریده است ]بهاى[ اینشان را به مال

مَن  » النَّاسِ  اللّهِوَمِنَ  ابْتِغَاء مَرْضَاتِ  نَفْسَهُ  از میان م (۲۰۷بقره:(؛یَشْرِی  ردم کسى است که جان  و 

 . «فروشدطلب خشنودى خدا مىخود را براى 
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شراء و  بیع  دو    مورد  ،گرچه  این  در  نیست  آیه،  اشاره  حقیقی  شراء  و  را    ؛بیع  آدمی  تسلط  ولی 

 (۱۸۵: ۱3۹۰)اسکندری، توان استفاده نمود. خویش از این دو آیه می  برشئون

روا دارای مویدات  بر مویدات قرآنی  نیز میاین اصل عالوه  از  یی و فقهی  به برخی  ها  آن  باشد که 

 کنیم:   اشاره می

  خداوند متعال تمام کارهاى مؤمن »فرمود:    علیه السّالمامام صادق    . در روایت معتبره آمده است که۱

این تا  وانگذاشته  را  او  ولى  نموده  واگذار  خودش  به  شود  را  ذلیل    ؛ ۵/۶۴:  ۱۴۰۷)کلینی،  .«که 

 (۸۹: ۱3۷۹طبرسی،

اللّه صادق  ابو  ».۲ السالمععبد  مؤمن را در    گفت: خداوند عزت، در زیر و بم زندگى، زمام اختیار  لیه 

)کلینی،همان:    «دست خود او نهاده است، ولى تا آن حد که خود را به خوارى و حقارت نیفکند.

۶۴) 

یا  تواند قصاص کند    باب قصاص عضو آمده است که داللت دارند که مجنی علیه می   روایاتی که در 

 ( ۱۸۶: ۱3۹۰)اسکندری، یا چیزی بیشتر از دیه مثل روایت زیر.  دیه بگیرد و

پرسیدم: اگر کسى عمدا دندان کسى را بشکند و یا ساعد دست    لیه السالمعاز ابو عبد اهلل صادق  »  .3

حق   گفت:  اهلل  عبد  ابو  بگیرد؟  ارزش  تفاوت  باید  یا  دارد  قصاص  حق  مقابل  طرف  بشکند،  را  او 

ت:  اگر جانى مبلغ ارزش را دو چندان کند، چه صورت دارد؟ ابو عبد اهلل گف  من گفتم:قصاص دارد.  

ساقط مى را تحصیل کند حق قصاص  رضایت صاحب حق  مبلغى که  هر  :  ۱۴۰۷)کلینی،«.شودبا 

۷/3۲۰ ) 

  آن  رسیدم و از او سوالی پرسیدم.علیه السالم کند که خدمت امام صادق    بصیر داستانی ذکر می   ابو.۴

ابو  و دست بر من زد و فرمود: اى  »  :کند که امام برای روشن شدن مطلب چنین کرد  ل میاه نقگ

دهى؟ گوید: عرض کردم: قربانت، من در اختیار شما هستم هر چه خواهید  محمد، به من اجازه مى

و  یک  گوید:  حتىگوشیبکنید،  فرمود:  و  گرفت  من  از  شده   نى  ذکر  آن  در  هم  عمل  این    .«ارش 

 (۲/۲3۵ ؛۱/3۹)همان: 

فشار دادن    اال برای  وتسلط دارد    این روایت نیز نشان دهنده این است که آدمی بر شئون خویش،

 (۱۸۸: ۱3۹۰)اسکندری، .نبود نیاز به اجازه از او ، بر عضوی از اعضای کسی

از امام صادق  ۵ السالم.در روایتی  الزنا:»سوال شده است که اگر کسی به دیگری بگوید  علیه  آیا  ؛  ولد 

عفو کردن حق   :نده قذف شده، می تواند قذف کننده را ببخشد؟ امام در جواب فرمودصی کشخ

 ( ۱۴/۲۲3: ۱۴۰۷کلینی،  ).تواند شکایت کند و حق خود را بجویدمادر است و هر وقت بخواهد مى

 کند.   خویش ثابت می این حدیث نیز تسلط آدمی را بر شئون

این۵ بر  دارند  پذیرفت.که در یک سر  .روایتی که داللت  را  زن  باید حرف  امور  از  نمونه   ی  برای 

بینم و  آب و آبادى، خانمى را مىگفتم: در بیابانى بى لیه السالمع به ابو عبد اهلل صادق » :گوید  راوی می

توانم با او ازدواج کنم؟ ابو عبد اهلل گفت: بلى،  آیا مى  گوید: ندارم.پرسم: آیا شوهر دارى؟ و او مىمى

 (۵/3۹۲: )همان «ل تصدیق است.اظهارات او قاب

 (۱۸۸: ۱3۹۰اسکندری،)  توانیم اثبات کنیم.  خویش را میاز این روایت سلطه زن بر شئونات 
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 در اثبات این مدعا عبارت است از :  قواعد عقلی

این قاعده  (۷/ ۱:  ۱۴۱۹)موسوی بجنوردی،    نافذ است.  اقرار العقال به ضرر خودشان،.قاعده مشهور  ۱

ای  ،فقهی بر  باشند    بر شئون خویش،  ن است که عقالفرع  بتوانند بر ضرر خویش تسلط داشته  تا 

 و اقرار تنها بر ضرر خویش پذیرفته باشد.  اقرار نمایند

ن چنین است  آاین قاعده به سه صورت در عبارات فقها آمده است. عبارت مشهور    .قاعده تسلیط.۲

موال است  باب ا  قاعده با این عبارت دراین  (۴/۱۷۸:  ۱۴۰۷)کلینی،  ."الناس مسلطون علی اموالهم"

 کند.  تسلط آدمیان را بر اموال خویش ثابت می  که بخشی از حریم خصوصی است و

از فقها،  اند:  عالوه بر عبارت مشهور،  عده ای  الناس مسلطون علی  »  آن را بدین صورت نیز آورده 

ا  که  (۶/۲۱۶:  ۱۴۱۵؛انصاری،۱۸۱:  ۱۴۱3)طباطبایی بروجردی،  «انفسهم با صراحت   ین صورتدر 

را در یک    دو  بعضی از فقها نیز اموال و انفس هر  کند.  بیان می  تسلط آدمی بر شئون خود را  تمام،

اند فرموده  و  اند  کرده  جمع  »عبارت  وانفسهم:  اموالهم  علی  مسلطون  )کمپانی    «الناس 

 ( 3۸۱: ۱۴۱۸اصفهانی،

  دهد  ل تسلط او بر اموالش را نشان می یا حداق تسلط انسان را در نفس و مال،  نتیجه این قاعده،  در

 که به عنوان اصلی کلی مورد پذیرش فقها قرار گرفته است. 

لذا به طریق   مال خود تسلط دارد،  به این صورت که انسان به حکم عقل و شرع بر  . .اولویت قطعی3

بر نف  ،جان خود تسلط خواهد داشت  بدن و   اولی  بر  از شئون تسلط  بر مال   .س استزیرا تسلط 

 (۱/۲۷: ۱۴۰۹)منتظری نجف آبادی،

ی به  استقالل معنوی شهروندان و داشتن فضای مناسب برای اندیشیدن و ابراز اندیشه های خصوص

یکی از لوازم اصلی دموکراسی است و چون حریم   )آزادی انجمن ها(افراد مورد نظر نه به همگان

 ( ۴۲-۴۰: ۱3۸۶صاری،)ان  حمایت کرد.کند باید از آن  خصوصی به این استقالل کمک می

ارتباطی که    با کمال نزدیکی و   وصی چیزی نیست که اعضای یک خانواده، صاین عنصر از حریم خ

اعضای    با  بین تک تک  در  نیز  امر  این  بلکه حتی  باشند  متمایز  آن  از  دارند  همدیگر در خانواده 

ص دیگر یا تغییر گیری شخ  تصمیم  کدام از افراد حق تحکم و دخالت در خانواده وجود دارد و هیچ 

ندارد. را  جبر  و  زور  اعمال  با  ایشان  دارد    نظر  وجود  خانواده  اعضای  بین  که  استقاللی  جمله  از 

 کنیم. استقالل در اموال است که در ذیل به عنوان نمونه به آن اشاره می

و  تواند به امى  یکى از مسلّمات دین اسالم این است که مرد حقى به مال زن و کار زن ندارد؛ نه

فرمان دهد که براى من فالن کار را بکن و نه اگر زن کارى کرد که به موجب آن کار ثروتى به او  

گیرد، مرد حق دارد که بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد  تعلق مى

قر اوایل  تا  که  مسیحى  اروپاى  در  معمول  رسم  خالف  بر  و  دارند.  مساوى  رواج وضع  بیستم  ن 

اشت، زن شوهردار از نظر اسالم در معامالت و روابط حقوقى خود تحت قیمومت شوهر نیست؛ در  د

استقالل   چنین  زن  به  اینکه  عین  در  اسالم  دارد.  کامل  آزادى  و  استقالل  خود  معامالت  انجام 

ز براى شوهر هیچ حقى در مال زن و کار زن و معامالت  ن قرار اقتصادى در مقابل شوهر داد و 

از نظر اسالم به خاطر این نیست که  یین مهر را منسوخ نکرد. این خود مىنداد، آ رساند که مهر 
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شود  معلوم مىکند. پس  استثمار مى  برد و نیروى بدنى او رامرد بعداً از وجود زن بهرة اقتصادى مى

فلسفه و  مهرى  سیستم  این  دارد.  خود  به  مخصوص  مهرى  سیستم  نبای اسالم  را  سایر  اش  با  د 

سیستم  مسیست آن  بر  که  ایراداتى  و  کرد  اشتباه  مهرى  وارد    هاى  سیستم  این  بر  است  وارد  ها 

 (۲۰۷-۱۹/۲۰۶)مطهری،بی تا:  دانست.

طبق  بنابراین   و  دارد  گیری  تصمیم  قدرت  مستقال  خود  خصوصی  حریم  در  شخص  و هر  آیات 

قب هرگونه تصمیم  او از این حق شود و عوا مندی روایات مطرح شده هیچ کس نمی تواند مانع بهره

  ، متوجه خود فرد است و لذا در تصمیم گیری های که در آن خطاء و اشتباه وجود داردگیری نیز  

 نمی تواند دیگران را مقصر بداند. 

 

 یافته هاي پژوهش 

اجتماع .زیرا  خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی کوچک ولی مهم همواره متوجه قرار گرفته است

رشد در این نهاد منجر به پیشرفت اجتماع می  واده است و هرگونه پیشرفت و  برگرفته از نهاد خان

مساله حریم خصوصی از    طود و هرگونه فساد و ناهنجاری در آن منجر به فساد اجتماع می شود.

بدان ه ای  خدشو صمیمی بودن افراد  بسیار مهم در خانواده است و به صرف نزدیک بودن   مسائل  

طبق زیرا  شود  نمی  از    بخشی  ،تعریف حریم خصوصی  وارد  آن  در  که  است  انسان  هر  زندگی  از 

 ،گیری نسبت به آن  هرگونه تصمیم  و   باشد  می  برخوردار  آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی،

  یا دسترسی به آن،  و مداخله دیگران درآن،  آن منحصرا در اختیار اوست  نظارت بر  و  ورود  ،اطالع

  حریم خصوصی و دقت در هر یک از آن   ا توجه به تعاریف ارائه شده ازب   .بدون اذن او مجاز نیست

می  عناصر،  ها  این  بدون  که  است  عناصری  دارای  حریم خصوصی  که  برد  پی  حریم    صدق   توان 

محال   شامل    است.خصوصی  عناصر  اعضا  این  بودن،آزادی  و  خصوصی  محدودیت  استقالل از 

ستناد به آیات و روایات و متون فقهی تمام این  می باشد که با اانحصاری اعضاء در تصمیم گیری  

است.توجه به عنصر خصوصی بودن حریم خصوصی آرامش روحی و روانی افراد  عناصر قابل اثبات  

.با توجه به اصل حریت  را دربردارد و هرگونه تعرض بدان آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد

از دیگران سلب آزادی کند و هم چنین ندارد    و آزادی تمامی انسان ها آزادند و هیچ شخصی حق

گیری   تصمیم  در  افراد  انحصاری  استقالل  به  توجه  خود  با  های  گیری  تصمیم  ،هرشخص ضامن 

تواند   این حوزه وارد شده و در تصمیم گیری های شخصی دخاست و هیچ شخصی نمی  الت  به 

 کند. 
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 نابع و مراجع م
 قرآن کریم

 نهج البالغه  

دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه    :اول، قم  چ  ،  معجم مقائیس اللغةابو الحسین،بن زکریا،    احمد بن فارس

 ۲ج  ،ه  ۱۴۰۴قم،  

 ۱3۷۹انتشارات فیض کاشانی،  : ،تهران3۱نامه    ترجمه روان نهج البالغه)ارفع(،  ،سید کاظم   ارفع،

مطهر    ،اسدى بن  یوسف  بن  حلّى)حسن  اإلیما،  (عالمه  أحکام  إلى  األذهان  اول  ،نإرشاد  دفتر   :قم  ،چ 

 ۲،ج  ه  ۱۴۱۰انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  

اإلمامی  ،............................. . مذهب  على  الشرعیة  األحکام  اول   الحدیثة(،  -)ط    ةتحریر  امام    :قم  ،چ  مؤسسه 

 ۵،ج  ه  ۱۴۲۰صادق علیه السالم،  

دار الفکر للطباعة و النشر و   :بیروت چ سوم،،  لسان العربمحمد بن مکرم، ابن منظور،ابو الفضل جمال الدین 

 ۱۲ج  ،  ه  ۱۴۱۴التوزیع  دار صادر،  

اول)  اصفهانى تقى  ،(مجلسى  ال  روضه  ،محمد  من  شرح  فی  الفقیهالمتقین  قم  چ، یحضره  مؤسسه    :دوم، 

 ۶،ج  ه  ۱۴۰۶فرهنگى اسالمى کوشانبور،  

کنگره   :اول، قمچ  ،الحدیثة( -کتاب المکاسب )للشیخ األنصاری، ط  ،مرتضى بن محمد امین ،انصارى دزفولى

 ۶ج،ه  ۱۴۱۵جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،  

 ۱3۷۶:بی نا،  ، تهراناألمالی) للصدوق(محمد بن على،   ،ابن بابویه  

 ۴ج  ،  بی تاانتشارات اسالمیة،    :، تهرانحقوق مدنى )امامى(  ،امامى، سید حسن

 ۱3۹۰مجلس خبرگان رهبری،دبیرخانه    قم:،ومت اسالمی و حریم خصوصیحک   ،اسکندری، مصطفی

 ۱3۹۲انتشارات مجد،  : چاول، تهران،  حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران   مونا  احمدلو،

 ۱3۸۶انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  :تهران  چ اول،  ، حقوق حریم خصوصی  ناصر،  انصاری،

 ۱3۸۱تهران:سخن،اپ اول،چ   جلد،۸،  فرهنگ بزرگ سخن  ،حسن انوری، 

تقى،  جعفریتبریزی   فقهى  ،محمد  جعفرى(،  رسائل  کرامت، مؤسسة    :تهران  اول،  چ  )عالمه    منشورات 

 هق۱۴۱۹

 بی تا ،دار الکتاب اإلسالمی  :، رجائى، قم، تصحیح سید مهدى غرر الحکم،  عبد الواحد بن محمد،تمیمى آمدی

دار الفقه للطباعة  :چهارم، قم    چ،فی شرح الروضة البهیة  الزبدة الفقهیةمحمد حسین ،    د،سیّ   ترحینى عاملى

 ۸ج،  ه  ۱۴۲۷و النشر،  

على بن  جواد  )للتبریزی(  ،تبریزى،  الصالحین  قمچ  ،  منهاج  تعالى  :اول،  اهلل  )عجل  المهدی  اإلمام  مجمع 

 ۲،ج  ه   ۱۴۲۶  فرجه(،

العربیة،  -الصحاح  بن حماد،  اسماعیل  ،جوهرى و صحاح  اللغة  بی  چ، ۵ج  تاج  للمالیین،  :روت  اول،  العلم  دار 

 ۵،ج  ه  ۱۴۱۰

 ۱3۹۰قم،اسراء،،3چ، دفتر سوم،اندیشه    ،نسیم  عبداهلل  ،ملیآ جوادی  

 ۱3۹۱،قم:اسراء،۴چتحقیق مصطفی خلیلی،،جامعه در قرآن،.................... .

ب أهل  موسوعة الفقه اإلسالمی طبقالمذهجمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى ،  

السالم علیهم  قمچ  ،  البیت  السالم،  مؤسسه    :اول،  علیهم  بیت  اهل  مذهب  بر  اسالمى  فقه  المعارف  دائرة 

 ۱۰ج،ه  ۱۴۲3
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مدرسه امام   -دار الکتاب :اول، قم  چ، فقه الصادق علیه السالم )للروحانی( ،سید صادق قمّى، حسینى روحانى

 ۱۹،ج  ه  ۱۴۱۲صادق علیه السالم،  

 ۶ج ،۱3۷3ان،،تهران: دانشگاه تهر۱چ،   لغت نامه دهخدا،  علی اکبردهخدا،  

النافع    ،سید على بن محمد  طباطبایى حائرى، المؤمنین  -الشرح الصغیر فی شرح مختصر  ،   اول  چ، حدیقة 

 3،ج  ه  ۱۴۰۹انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى قدس سره،    :قم

التعارف للمطبوعات،  دار  :اول، بیروت  چ  ،(  ) یالمحی للحکیممنهاج الصالحین، سید محسن  حکیم،    طباطبایی

 ۲،ج  ه  ۱۴۱۰

   ه  ۱۴۲۶منشورات قلم الشرق،    :اول، قمچ  ،  ۹ج  منهاج الصالحین،  مبانى  ،سید تقى  قمّى،  طباطبایى

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به   :اول، قمچ  تقریرات ثالث )للبروجردی(،  ،آقا حسین  طباطبایى بروجردى،

  ه  ۱۴۱3قم،    میهجامعه مدرسین حوزه عل

اهلل،  )طاهرى( طاهرى، حبیب  مدنى  قم  چ،حقوق  مدرسین    :دوم،  جامعه  به  وابسته  اسالمى  انتشارات  دفتر 

 ۲هج  ۱۴۱۸حوزه علمیه قم،  

،  دار الثقلین   :هلل محمدى ، چ اول، قما، ترجمه هوشمند، مهدى عبد مشکاة األنوار   ،طبرسى، على بن حسن 

۱3۷۹ 

 بی جا : بی نا ، بی تا ،۲ج  هاج الصالحین )للفیاض(،من،اسحاق    محمدفیاض کابلى،

 3ج  ،ه  ۱۴۱۰نشر هجرت،    :دوم، قم  چ  ،  کتاب العین  خلیل بن احمد،    فراهیدى،

یعقوبآفیروز   محمدبن  مجدالدین  المحیط،بادی،  مدرسه  ،القاموس  هرینی،کتابخانه  یونس  نصرت  تصحیح 

 فقاهت

 ۱ج،۱3۷۹انتشارات فقیه،    :،تهران۵،چ3۱ه  ،نامشرح نهج البالغه،  سید علی نقی  فیض االسالم،

 . ۲جق،۱۴۱۲،تهران: دار الکتب االسالمیه،  قاموس محیط  ،قرشى، سید على اکبر

 ۴هـ،ج  بی نا،۱۴۱۴  :اول، قم  چ،  سفینة البحار،عباسقمى،  

زاده دینی،  کاظم،  قاضی  نشر  : دوم،تهران،چ    مردم ساالری  و  تنظیم  موسسه  به  عروج)وابسته  نشر  و  چاپ 

 3،ج۱3۸۶م خمینی(،  آثاراما

 ۱ج،ه    ۱۴۲۱انتشارات امیر کبیر،    :چهارم، تهرانچ  ،فقه سیاسى )عمید(  ،عباس على  عمید زنجانى،

 ۲ج  ، ۱3۶3تهران: امیر کبیر،،،فرهنگ عمید   عمید، حسن.3۸

مرکز انتشارات علمى   :، ترجمه محمد باقر،بهبودى، چ اول، تهران کافىگزیده محمد بن یعقوب، ،کلینى .3۹

 ۴،ج  ۱3۶3،  نگىو فره

 ۱3۸۶تهران: رشد،،  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،  ناصر  کاتوزیان،

أنوار الهدى،    :اول، قم چ، الحدیثة(  -حاشیة کتاب المکاسب )لألصفهانی، ط  ،محمد حسینکمپانى اصفهانى، 

۱۴۱۸ 

   ۱3۷۶  :بی نا ،مچ اول، ق  ،عیون الحکم و المواعظ )للیثی(  ،لیثى واسطى، على بن محمد

  مترجم: محمود صلواتى و ابو ال شکورى،   ،مبانى فقهى حکومت اسالمى  ،حسین على  ،آبادىمنتظرى نجف

 ۸ج،  ه  ۱۴۰۹مؤسسه کیهان،    :قم  اول،چ  

بزرگ  سید  ،بجنوردى  موسوى آقا  بن  السید حسن(  ، حسن  )للبجنوردی،  الفقهیة  قمچ  ،القواعد  نشر    :اول، 

 ۱ج،ه  ۱۴۱۹  الهادی،
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اهلل،    ،خمینىموسوی   الوسیلةروح  فارسى(، چدوم   تحریر  امام    :تهران   ،)ترجمه  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 

 ۱ج  ،۱3۸۶س(،  )  خمینى

 ۱۷ج  ،بی تا  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى  :، تهران صحیفه امام   .......................،.

چاپ  رسولى محالتى،  ، ترجمه سید هاشم ترجمه رسولى محالتى  ،اإلرشاد للمفید  ،مفید، محمد بن محمد

 ۱،ج، بى تااسالمیه   :تهران  ،دوم 

حلّى الدین،  محقق  بن حسن،    نجم  الحرامجعفر  و  الحالل  مسائل  فی  اإلسالم  دوم،، شرائع  مؤسسه    :قم  چ 

 ۴،جه  ۱۴۰۸اسماعیلیان،  

 ۱3۷۵  امیر کبیر،  تهران:،فرهنگ معینمحمد،    ،معین

 بی تا،  "حوزه خصوصی و مصلحت عمومی  حجاب؛"   ،مصطفی  میر احمدی زاده،

  فقه امامیه(،   و  ایاالت متحده آمریکا  )مطالعه کیفری در حقوق ایران،  خصوصی اطالعات  حریم،فرید،  محسنی

 ۱3۸۹انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(،    :تهران  چ اول،

یزدی، چالشها  ،محمدتقی  مصباح  و  )رحمة  قم:  ،کاوشها  خمینی  امام  پژوهشی  آموزشی  بی   اهلل(،مؤسسه 

 . ۱جتا،

اسالم   ........................،. سیاسی  سبحانی  ،نظریه  کریم  و    :قمچششم،    ،محقق  آموزشی  مؤسسه  انتشارات 

 ۱ج،۱3۹۱  ،( قدس سرهپژوهشی امام خمینی)

درقر  .................،........ جهاد  و  دو  ،نآجنگ  جا:،  مچ  پژوهشی  بی  و  آموزشی  مؤسسه  انتشارات  امام    مرکز 

 ۱3۸3  ،(قدس سرهخمینی)

 ۱جبی تا،بی جا،، نظریه حقوقی اسالم  ...........................،.

 ۱3۷۶انتشارات طرح نو،    :، بی جاچ اول  آزادی و ایمان،  ،محمد  مجتهد شبستری،

الدولة اإلسالمیة  ،آبادى، حسین علىمنتظرى نجف  الفقیه و فقه  تفکر،  نشر    :دوم، قم  چ، دراسات فی والیة 

 ۱ج،ه  ۱۴۰۹

 بی تا  صدرا،  قم:  ،(فقه و حقوق )مجموعه آثار  ،مطهرى، مرتضى

 ۱ج،ه  ۱۴۲۷نشر میزان،  :دوم، تهران  چ  ،  هاى نو در حقوقدیدگاه   ،محمد حسن  مرعشى شوشترى،

  ۱۴۰۴العربی،  دار إحیاء التراث  :هفتم، بیروتچ    ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم  نجفى، محمد حسن،

 ۴۱،ج  ه

مؤسسه کاشف الغطاء، نجف    :عراق،اول  چ  ،  مورد األنام فی شرح شرائع اإلسالمکاشف الغطاء،    مهدی،  ى،نجف

 ۱جبی تا ،  ،اشرف

مجله فقه و حقوق خانواده )ندای    ،"حریم خصوصی در مناسبات وروابط اعضای خانواده " ،  ابوالقاسمنقیبی،  

 ۸۹  و تابستان  بهار  ،۵۲شماره    صادق(،
 


