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The scope of entry of the Islamic ruler in the privacy of individuals from the jurisprudential 

point of view 

 

Abstract 

Human dignity along with peace is one of the basic origins of the religion of Islam. 

Sovereignty is having such powers so that it can establish security and social justice in 

society. 
Intrusion into privacy and the preference of public rights over the rights of individuals is 

permissible for rational and narrative reasons, but in some cases it is obligatory. 
The main purpose of this study is to explain the mechanism in the Holy Sharia to protect 

and control public rights and the right of the Islamic ruler to enter the privacy of individuals 

at different times and places when needed and within the scope of the Holy Sharia. 

Keywords: Islamic ruler, privacy, expediency, urgency, requirements for entry into public 
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 محدوده  ورود حاکم اسالمی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی
 1مهدی فاطمی

 2علی اکبر نوایی

 3عبدالکریم عبدالهی نژاد

 چکیده  

هنجارشکن کرامت انسانی همراه با آرامش از خاستگاه های اساسی دین مبین اسالم است، در جامعه ممکن است عده ای 

حریر  در حاکر اسددالمی با رعایت ملددا ش و شددرای  ،و سدد آ آرامش مسدد ماناش باشددند در سدددد ب ر ریگتگی اجتما 

ست تا بتواند ضمن ایجاد امنیت،، ورود پیدا کند افرادی صولخ شتن چنین اختیاراتی ا  ضرورت ذاتی ن اد حاکمیت، دا

 .جامعه برقرار سازد در را نیز، اجتماعی عدا ت

صی و ترجیش حقوق عمومی بر حقوق افراد  لو لا ورود به حریر خ ش به دالیل عق ی و نق ی جایز ب که در با رعایت م

  برخی از موارد واجآ است.

هدف اص ی این تحقیق تبیین مکانیزمی در شریعت مقدس برای حفظ و کنترل حقوق عمومی و حق ورود حاکر اسالمی 

 در حریر خلوصی افراد در زمان ا و مکان ای مگت ف در هنگام نیاز و در محدوده شریعت مقدس است.

 به حقوق عمومیا زامات ورود  اضطرار، مل حت، : حاکر اسالمی، حریر خلوصی،ک ید واژه
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 :                                                                               مقدمه

سی سا صی یکی از ا لو شرترین و م رحریر خ لادیق حقوق ب ست که ترین م سانه ها و دو ت ها و ا از آزادی و . .. ر

ستقالل افراد در قبال همنوعاش خود حمایت می کند ست که نمی تواش چند ا سترده ا صی به قدری گ لو . بحث حریر خ

مورد را برای آش مشددگک کرده و به رور دقیق بگوییر این ا از ملددادیق حریر خلددوصددی اسددت اما براسدداس ن ریات 

مشتمل »در یک تقسیر بندی ک ی آش رابه حریر مادی باشند و و شگلی میمعیارهای حریر خلوصی عرفی  کارشناساش

  .تفکیک نمود« و حیثیت اجتماعی ارتبارات حریر ارالعات،» و حریر معنوی« بر حریر مکانی و جسمانی و اموال

احترام به حریر خلوصی و اجازه ورود به آش مورد  می باشد « » در فقه اسالمی نیز که متکی به قرآش و سنت اهل بیت

 .قرار گرفته شده است تاکید

 ا ه              تبیین و اهمیت مس

اجتماعی است که ا زاما به د یل شگلی بودش در حلاری محدود قرار  -ل حقوقی ئحریر خلوصی افراد از عمده مسا

العات مربوط به این حوزه در انحلدددار مط ق وی رفرد می تواند در این محدوده به عمل پرداخته و ا  می گیرد و فق

 .ین رو هیچ فردی نمی تواند به این محدوده ورود بیابدا قرار می گیرد از

ضاوت قرار می     لی و ... مورد تح یل ق شگ ورود افراد دیگر در این محدوده تحت عنواش تجسس و تعرض به حریر 

 گیرد. ورود به این حوزه و حریر جرم محسوب شده و افراد متعرض باید پاسگگوی عمل خویش باشند.

)عامه جامعه اسالمی( اگر در موردی  مسئ ه ای که در این خلوص قاب یت ررح دارد این است که آیا بنا به ملا ش ک ی

ضر به ک یت  سنگین و م شاش، مرتکآ جرائر  لوصی خود شوند، افرادی که در حریر خ سالمی  سالمی و جامعه ا ن ام ا

تواند به این محدوده ورود یابد یا حاکر اسالمی با اشراف های حاکمیتی که بر مجموعه ق مروهای ن ام اسالمی دارد می

خیر؟ حقیقت اینسددت که در ملددا ش م زمه ای وجود دارد که ورود حاکر اسددالمی را بنابر هماش ملدد حت عام و ک ی 

سالمی می شاش بر روند ک ی تجامعه ا صی خود لو صورتی که اعمال آش فرد یا افراد در حریر خ واند ورود یابد ا بته در 

سوسی انجام  ضربه وارد کند. مثال اگر فردی در حریر خلوصی خودش، کاری جا ضر بوده و  سالمی م حرکت جامعه ا

ساد شمناش منتقل کند، یا تورئه نماید و یا مرکز ف لا ش ن ام را به د سالمی می دهد، م ی راه بیندازد که قطعا ورود حاکر ا

اختیاراتی که شریعتبه وی داده است باید ورود یابد. بحث م ر دیگر در این  هنه اینکه مجاز است ب که حاکر اسالمی بنا ب

سالمی ست که محدوده ورود حاکر ا ست؟  رابطه این ا لی افراد چی شگ صد آبه حریر  ست؟ تعقیآ و ر سی ا سو یا جا

است؟ جمع کردش ارالعات ج ت ضربه زدش است؟ فساد است؟ یا دعوت به فساد است؟ و ... مسئ ه ای  جامعه اسالمی

ست که شود این لی افراد از ن ر فق ی که در این تحقیق به آش پرداخته می  شگ سالمی در حریر   محدوده ورود حاکر ا

 چیست و به چه میزانی می باشد؟ 

 تحقیق :و اهداف ضرورت 

 ورود حاکر اسالمی در حریر شگلی از دیدگاه فق ی زوم شناخت حیطه  -1

 آگاهی از ملا ش عامه و ک ی جامعه اسالمی به من ور ورود در حریر شگلی افراد -2

 آشنایی عموم سازماش ها با ملادیق حریر خلوصی  -3

 آگاهی افراد از حقوق و وظایف خود درزمینه حفظ حریر خلوصی -4

 حاکر اسالمی به حریر شگلی افرادتار ورود ارائه ن ام منطقی عقالنی و فق ی از ساخ -5
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مه  زام روشنگری افکار عمومی به من ور شناخت و آشنایی با رفتارها و عم کرد حاکر اسالمی که براساس ملا ش عاا -6

 جامعه اسالمی می باشد.

سی و نقد او ویت بندی  -7 شیوهبرر ضطرار در  ل حت و ا لا ش  ی میزاش تاثیرگذاری م ساس م سالمی برا ورود حاکر ا

 به حریر شگلی ش رونداش مس ماشاسالمی جامعه 

ق گاهی و ارال  از اد ه فق ی به حاکر اسالمی مجوز می دهد در حریر شگلی افراد ورود پیدا نماید و ترجیش حقوآ -8

 عمومی بر حق فرد با رعایت موازین شرعی

 مف وم شناسی. 1

 مف وم حریر خلوصی: ا ف( 

ز حریر به معنای آنچه ا .شدددده است ریر خلوصی به  حاظ مف وم  غوی از دو واژه حدددریر و خلوصدددی تشدددکیلح

هر دو ت  انداین دیگری می تو ،پیراموش محددوده معقدو ی اسدت کده فدرد انت دار دارد از دسترس دیگری ملوش بماند

 .حقیقی و حقوقی دیگر اشدگاص هر حاکمیت باشد و و

 . تگرد، دوروبر و ارراف اسااست حرّم به معنای محدوده، بازداشته شده، گرد« حرُم»از ریشه  حریر در  غت

مس متضدددمن مف موم ممنوعیت و محدودیت اسدددت، از جم ه کار ممنو  و حرام، هر چیزی که  معانی گوناگوش حریر 

ست، جامعه ای که  شیدش آش را در حرم ممنو  می عکردش آش ممنو  ا لر جاه ی پو ستند، هر فرد یا رب ع یزی که چدان

 .برای آش حاضر است بجنگد مانند خانواده، دوست، شریک در حمایت شگک است و

ب ره  اصدددطالحی فق ی و حقوقی به معنای محدوده ای معین در ارراف برخی اموال میرمنقول که برای« حریر» گرچه

لرفات دیگراش در آش  آش اموال، ما کاش ازبردش کامل  صطالحیاز برخی ت ست، و معنای ا شده ا حریر در  محدوده منع 

 .را اشاره  می کنیر« حریر»فقه و حقوق به مف وم  غوی آش نزدیک و  ذا به معنی  غوی 

آش واجآ  در فرهنگ فارسدددی گاهی به معنای پیراموش و گرداگرد خانه و گاهی به معنای مکانی که حمایت و دفا  از»

 ( 11: ص 1، ج1350)معین، .«روم استباشد آمده است و جمع آش احرم و ح

یزی که حرام چبه این معانی آمده؛  بازداشت کرده، حرام کرده شد. که مس آش جایز نیست، « حریر»در  غت نامه دهگدا 

ض و چاه و باشد،و دست بداش نتواش کرد، چیزی که آش را حمایت کنند و جنگ کنند برای آش مانند شریک، گرداگرد حو

 (145: ص1، ج1342)دهگدا، . «ارراف ،حوا ی دورو بر،

ست شئَ: منعه ایاه .1 حریمه: حِرمه، حَرُم،» حرام :در فرهنگ رائد ا طالب چنین آمده ا عاقبه ع ی  حرمه رجل ا دین:. 2ا 

     (                                                                                                                            273، ص1389)جبراش، رائد ا طالب،  .«1ه من مشارکة ا مؤمنین حقوق رعخطیئهِ بمن

کاش ، حرم مقدس: جای مقدس، مراجع حَرَم -حَرَم حریر:» :در کتاب فرهنگ عربی فارسدددی ا مورد چنین آمده اسدددت

 (285ا مورد، ص فارسی عربی فرهنگ بع بکی، )روحی. «2مقدس، جایگاه مقدَس

ق ا  حریر: ماکاش حقوثوب ا مُحرم و تسمیه ا عامّه االحرام و ا حَرام و ا وا حریر:» :در کتاب تاج ا عروس چنین آمده است

 ( 456: ص31ج ا عروس، تاج )زبیدی،. «فناء ا مسجد قلبه ا دار و و مرافق ا و فی ا ت ذیآ:

                                                           
حرم به معنی منع کردن کسی و مانع شدن از رسیدن به حقوق بخاطر خطا و اشتباه  1

 است.
حریم چون در زبان عموم مردم یعنی حریم یعنی لباس شخص محرم و علت نامگذاری  2

 حقوق عامه و منافع عمومی است.
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حریر ا شددی، حو ه من حقوقه و  حریر ا شددئ هی حقوقه و مرافقه،» :در کتاب معجر مقاییس ا  غه اینگونه آمده اسددت

 (45: ص2ج ا  غه، مقاییس معجر رازی، ناس )احمدبن. «3مرافقه سمّی بذ ک النه بحرم ع ی میر

شر در جامعه و یک سنگ بناهای تحقق حقوق ب ستجامعه به هماش می ن ام مردم حریر خلوصی، یکی از  زاش که ساالر ا

سمیت می لی آن ا به ر شگ لوش ماندش حریر  ش رونداش را در م سد، از حاکمیت ن ام هایحق  و  تمامیت خواه شنا

ص ه می سالمی ایراش، چه در قانوشاقتدارگرا فا سی و چه در گیرد. در ن ام حقوقی جم وری ا سا ادی ب طور عقوانین  ا

های حق خ وت  جنبه و تاکنوش، قانونی که تمامی حق خ وت اشددگاص اشدداره نشددده خلددوصددی وصددریش به حریر 

 . اشگاص را فراگیرد، به تلویآ نرسیده است

  وم مل حت                                                                               مف ب(

 . است ملا ش آش جمع و است، نیکی آمده و ا فساد، خیر ضدّ ا لَّالحُ و معنای به  غت در مل حت   

 فدیدومددی مدقدری و،( 2/516ق،.ه1407مدند دور، )ابدن مدند دور ابدن ،(384و1/383ه.ق،1407)جدوهدری، جدوهدری

و  «ادضدددا فسدد ا ملدد حه»اند:  گفته و اند کرده تعریف خیر به را ملدد ش تفاوتی اندک با (1/345،ق.ه.1414فیومی،)

  .«االستفساد نقیض استلالح»

 می هبار این در داده اختلدداص روایی قرآنی و های واژه ف ر به را خویش ا بحرین مجمع کتاب که رریحی فگرا دین

     (5ج ،نیمجمع ا بحر ،یحیرر) «.است تباهی برابر در ص ش است متضاد فساد با صالح» نویسد

ست آمده ا  غه فی ا منجد در ل حه» ا لالح  ع ی یبعث ما ا م ساش عاراهیت ماا   نفع و نفع ا -یع  ا باعثه االعمال من االن

  ( 412ص ا  غه، ینجدفما  وف،ع م) .«قومه

 . میشود دودمانش و انساش خود برای نفع مایه که کارهایی آش یعنی میشود صالح سبآ که است چیزی ل حتم

 ضرر. دفع و منفعت ج آ:از است عبارت اصطالح در مل حت

 ایهشرع ر برپ شر ، مقلود مقلود بر محاف ت از است عبارت مل حت» کند:می تعریف چنین را مل حت مزا ی   

  (249: ص1ه.ق، ج1322)مزا ی، .«مردم مال و نسل جاش، دین، قراردارد: حفظ اصول این

 نقلی وجآمو  بکاهد آن ا از هرچه و است مل حت باشد، اصول برپایی این و حفظ بردارنده در که هرچه بنابراین   

    است. مل حت از آش ج وگیری و مفسده گردد، آن ا در

ل حت    ساش م سالمی جامعه در ان ساس ا ل حت های د تعارض میاش در یابند.می ساماش ا  ی هایارزش برا  نیاییم

 یده ترینو پیچ مشکل ترین ایثار، و داری خویشتن ن یر تقوا، معنوی مل حت های با فایده گرایی و  ذت جویی چوش

ل حت ا ویت و ارزیابی در عقل کار ست سنجی م شه رد های موجود  تفری و افراط میاش در ا  ی تعا یر و ها  اندی

 دهد.می نشاش مل حت نو  دو این میاش برای تعدیل راهی بشری

در چ ارچوب مقاصد دین و موازین « مل حت عمومی»امین ملا ش عمومی وظیفه م ر حکومت است. در ن ام اسالمی

ست. تدوین شیعه، به من ور ن ری کردش « فقه ا مل حه» شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی ا صول فقه  با متدو وژی ا

برای افزایش کارآمدی ن ام و تثبیت مشروعیت آش « مل حت و نقش آش در احکام حکومتی»امام خمینی در موضو   ءآرا

ست. در ن ریه امام خمینی اختیارات والیت فقیه و ضع ضروری ا سالمی در و قوانین برای اداره جامعه فراتر از  دو ت ا

                                                           
 حریم چیزی یعنی حقوق و اطراف آن چون آن حریم بر دیگری حرام است. 3
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شگیک عقل عم ی  شد. در احکام حکومتی، رعایت مل حت بر مبنای ت لط ش آش می با احکام او یه و ثانویه به معنای م

و مالک ای شرعی الزم است. تعریف مل حت و حجیت آش در فقه شیعه با ملا ش مرس ه و استلالح در فقه اهل سنت 

 .اوت است. حجیت عمل به مل حت در احکام حکومتی مستند به مبانی فق ی و دالیل معتبر استمتف

 مل حت مف ومی تقسیمات

ف ر  برای تبیین هریک و شددناخت که اسددت شددده تقسددیر مگت ف محورهای بر و گوناگوش من رهای از ملدد حت   

 :است حکومتی مؤثر و شرعی حکر استنباط در مل حت نقش در موجود اختالفات

 ضروری ملا ش -1

لا ش    لا حی ضرورى م ص ى مقلود که است م سل، از: حفظ دین، عبارت اند که آن است حفظ شریعت ا  نفس، ن

سان ا مال و عقل لا ش این .ان شرى حیات که ضرورى اند ج ت آش از م ساش دنیوى زندگى سعادت و ب  و اخروى ان

 ملا ش این حفظ  ذا مى گردد، انسانى؛ زندگى ن ام در اختالل موجآ آن ا فقداش که گونه اى به آن است، وجود درگرو

 است. مقدم چیز همه بر

  ملا ححقیقی -2

لا ش    لا ش برابر در حقیقى م ست جایی در آش و آیدمی وهمى م  دفع منفعت یا رورحقیقى ج آ به کار یک که ا

 معامالت ثبت رسمى به ا زام مانند باشد؛ یا جامعه و شگک نفع و مل حت به آن ا ربق حکر تشریع و نماید ضررى

 در ثبات و امنیت نوعى و گرددمى زمین به مربوط دعاوى باعث کاهش که اسددناد و ثبت اداره در زمین به مربوط

  می کند. ایجاد معامالت

 )فردی ملا ش (شگلی ملا ش -3

 برابر خاص، در گروه هاى یا افراد به مربوط ملا ش از است عبارت و دارد قرار عام ملا ش برابر در شگلى ملا ش  

 .جامعه افراد بیشتر یا عموم به مربوط ملا ش

 عموم، و مل حت مل حت اشگاص میاش تعارض در و است عموم ملا ش رعایت است واجآ آنچه مرس ه ملا ش در

 الزم ش ر شامردم عموم که براى خیابانى مسیر در خانه شگلى اگر اینکه مانند مى شود گرفته نادیده اشگاص مل حت

 شود.مى تگریآ وى منزل و گرددمى جامعه مقدم ملا ش گیرد، قرار است

 تحسینی ملا ش -4

 آن ا عدم رعایت و ى پى دارد، در را زندگى شدش ب تر و ب بود آن ا، رعایت که هستند ملا ش از نوعى تحسینى ملا ش   

 آن ا وجود ک نه بوى خوش، استعمال و انگشتر دست کردش به مانند شود؛ نمى انساش زندگى در دشوارى و سگتى باعث

 (1، ش1392)ن رزاده، مى گردند. حرج و مشقت رفع سبآ نه دارند و ضرورت ها انساش زندگى براى

 مل حت عبارتند از کتاب، سنت، عقل و اجما  تشگیک منابع   

 انسانی و گفتار عمل یا پدیده و یک در را سودمندی که است ایکننده تعیین عامل از عبارت مل حت تشگیک منبع   

 همواره مل حت که از آنجا و نمود، یاد نیز شناخت مل حت پایگاه یا عامل عنواش به آش از تواشمی و سازدمی مشگک

سبی )موردی(جزئی امری ست، و ن شگیک، به آش شناخت از ناپایدار ا شود تعبیر ت ل حت .می  ساس م  ضوابطی برا

 اندعبارت ملدد حت تشددگیک منابع عمده این .آیدمی دسددت به خاصددی منابع از معموالً که شددودمی داده تشددگیک

 .عرف.5 .تجربه،4.ع ر،3.عقل،2.شر ،1:از
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 :دارد اساسی صورت سه استنباط در شیعی فقه دیدگاه از مل حت جایگاه   

 حکر مل حت، آش رفتن از بین با که است واضش ،)حکر ع ت( باشد شرعی حکر خودش موضو  مل حتی هرگاه اول،

شود منتفی نیز آش ل حت آش دوباره هرگاه و می   حکر پیدایش یا انتفا این اما یابد؛می فع یت نیز آش شود، حکر محقق م

 براین باشدد(. داشدته وجود شدرعی حکر که اعنوانی موضدوعی شدرعی )در مرح ة جعل در نه اسدت، فع یت در مرح ة

 یابد، چه موضوعش تحقق است، حکر آش دارای موضو  این همواره و نمی کند تغییری هیچ اسالم حکر شرعی اساس،

 .گردد منتفی چه

 جعل یک موضو  حکر ثابت برخالف والیی حکمی زمانه، ملا ش براساس تواندمی اسالمی حاکر شیعی فقه در دوم،   

ل حت شیعی، در فقه دیگر، عبارت به تغییر نمی دهد؛ آنرا ثابت حکر وجه هیچ به حکومتی حکر این و ی کند؛  یکی م

 جنگ در اسآ از زکات اخذ بر ) (ع ی حضرت حکومتی حکر شرعی. )ن یر نه حکر است، حکومتی حکر ملادر از

 صفین(.

 و مقام اجرا در باب تزاحر از حکومتی، احکام با )وضددعی یا تک یفی(شددرعی احکام تعارض موارد از بسددیاری سددوم،   

 تعیین اهرّ، یا مل حت برتر به دادش او ویت براساس یا مل حت براساس مشرو  حاکر حکر موارد این در است. امتثال

 شد، »اسالمی ن ام تضعیف آش بر انجام ترتآ صورت در حج تعطی ی«خواهد حکر تزاحر ررف یک حکر امتثال کننده

 اقتدار و حفظ ملددد حت با مک فین حج برای واجآ امر انجام ملددد حت میاش تزاحر هنگام در مشددد ور حاکر مثال در

 از یک هیچ حا یکه گیرد؛ درمی تع ق ن ام ملددد حت حفظ برتر اهمیت د یل به حج، تعطی ی بر اسدددالمی ن ام تمامیت

لا ش ست نکرده تغییر فوق م شرعی تغییر حکر به نیز حاکر حکر و ا ست نگرفته تع ق حج وجوب او ی   ک ی رور به .ا

 ک یدی اهداف و مقاصد از متگذ نیز و جامعه انساش ک ی ملا ش و مل حت میباشد بر مبتنی حکومت و جامعه امور تدبیر

 است.

 ورود حاکر اسالم  اسالمی به حریر خلوصی با معیار مل حت ضرورت .3

 حریر خلوصی نماید. محاف ت آش از و باشد خود برای خلوصی حریر دارای باید سرشت و ربیعت حکر به انساش 

 وارد محدوده در آش توانندنمی دیگراش که اسددت شددگک هر خاص محدوده معنای به و مدرش حقوق در م ر مفاهیر از

 حریر از مراد گاه .قرارگیرد توجه مورد متعدد سدددطوح در میتواند خلدددوصدددی حریر گردند. آش متعرض یا و شدددوند

ست آش شگلی کامالً سطش خلوصی شگاص به وی تریننزدیک عنواش به فرزنداش و زش حتی که ا  آش به توانند نمی ا

شأش،  حفظ با عمیقی ارتباط ش رونداش، اساسی حقوق از یکی عنواش به خلوصی، زندگی یک داشتن قح شوند. نزدیک

لیت، کرامت، ستقالل شگ سعه فردی، ا لی، رواب  تو سترش شگ بر  حاکمیت و پایدار روانی امنیت و صمیمیت گ

سات سا سانی م ر هایارزش دیگر و افکار و اح صر دوراش .دارد ان صی حریر زیادی عوامل معا لو  را ت دید افراد خ

 از پیش موجآ بیش که مجازی جامعه روزافزوش توسددعه و فنّاوری جدید خلددوصددی، بگش ها،دو ت مانند کنند،می

شده زندگی در خلوصی حریر شدش کمرنگ ست. فناوری مراتآ به را آش از قانونی دفا  و افراد   هایدشوارتر نموده ا

 است. کرده خلوصی افراد ایجاد حریر برای را جدی ارالعات ت دیدهای گردآوری قدرت افزایش با معاصر

ستا ناخدا و م واناش و ست. در این را لود ا ساحل مق شتی اجتما  به  سفه حکومت کردش، هدایت نمودش ک خدمه و...  ف 

کشتی که فردی ماهر، توانا، د سوز،  همراه کشتی در مسیری واحد و هدفی معین در حرکتند و همگاش در خدمت ناخدای

 (18، ش1378)نوایی،  .کنندشناس است، هستند و از او اراعت میشناس و موجراه
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شکیل حکومت و تن یر ن ام حکومتی، قابل اجرا نگواهد بود؛  ذا در همچنین    سالم ماهیّتی حکومتی دارد که بجز با ت ا

دهد و این، امری برقراری حکومت اسالمی است و بجز آش، رضایت نمی تن یر ن ام اجتماعی، اندیشه اسالمی معتقد به

ست که خداوند متعال، حاکمیّت و والیتش را از مجرایی  ثابت، قطعی و تگ ف سأ ه نیز امری ثابت ا ست. این م ناپذیر ا

لآ و مجرای این امر، تعیین حاکمی از میاش تودهخاصّ اعمال می ست که مردم هرکند. م سمیت  های مردم ا او را به ر

بشددناسددند و مورد پذیرش آناش باشددد؛ یعنی در واقع، کارآمدی این والیت و حاکمیّت جنبه مردمی دارد، و ی معیارها، 

 .ضواب  و تعیین آش از سوی شریعت و خداوند است؛ یا به نلآ ا  ی و یا به بیاش شرای  و خلوصیات

د، ب که انسان ا در رول تاریخ، ربق سیره حاکر بر جوامع، پیوسته تعیین حاکر، اختلاص به اندیشه دینی و اسالمی ندار

ضیه از زندگیسپرده اند و زعامت و رهبری جامعه خویش را به آناشپرداخته ...  به تعیین حاکر، زمامدار و های اند این ق

فرزنداش، والیت وکال  بسته خلوصی آماز شده و تحت عنواش، والیت آباء و اجداد و اوصیا و همسر بر همسر خود و بر

بر امور موکالش در حیطه امور وان اده شده به آناش، تشگک یافته تا به جوامع گسترده و باز رسیده است که در آن ا شیخ 

ست شده ا سپرده  شگی و . قبی ه، م تر قبی ه و... چنین والیتی به او  بنابراین، والیت، زعامت و حاکمیّت امری قطعی، همی

 )هماش(.ول تاریخ بشر بوده استسیره مستمری در ر

 نق ی  جواز ورود  حاکر  اسالمی به حریر خلوصی افراد                             د یل عق ی  و .4

شدود که از واگذاری اختیارات به حاکر جامعه، یک اصدل ربیعی اسدت. ربیعی بودش این اصدل، هنگامی ب تر ف میده می

سانی )خانواده(  سته ان سیراو ین ه سته )حکومت( بر ست که »:آماز نموده، تا به عا یترین و م مترین ه پدر و مادر، الزم ا

ای در مورد موضوعات خلوصی از توانند دخا ت و قضاوت حقهاز این اختیار برخوردار باشند؛ زیرا محاکر عمومی نمی

اختیار الزم از پدر و مادر س آ شود، فقداش آش قبیل تع یر و تربیت و انضباط کودکاش داشته باشند. بنابراین، اگر اقتدار و 

تواند جبراش کند و کودکاش، که از پدر و مادر خود ترسددی نداشددته باشددند، به رریق او ی از خدا هر را چیز دیگری نمی

سند و به  حاظ اجتماعی و فردی بینمی شه  ت، جونز،.)و «ن ر بار خواهند آمد.تر سیخداونداش اندی ، ترجمه ع ی سیا

 (64ص ،2ج رابین،

گونه است در مورد اختیاراتی که پدر و مادر دارند، یک اصل ربیعی است و هرگز جنبه قراردادی و اعتباری ندارد؛ همین

حاکمیّت، آش عنلر اص ی است که یک اجتما  سیاسی را »در واقع  های اجتماعی در ق مروهای مگت فبسیاری از حوزه

 سازد.ممتاز میهای دیگر جوامع بشری  از سازماش

 :بنابراین، وجود اختیارات برای حاکر، همچوش اختیارات برای رئیس خانواده، یک اصل ربیعی است»

 :باید در اعمال مسأ ه ن ارت، چند امر را مورد توجّه قرار دهدحاکر اسالمی می

 .د ن ارت، بر مبنای درایت باشد1

 د در ن ارت، قارعیت داشته باشد2

 .ن ارت، ارشاد و هدایت کندد همگام با 3

 .د در هنگام  زوم، عزل و نلآ نماید4

 (282صن ریه دو ت اسالمی، نوایی، ) «....هایشاش توبیخ نماید و د بتواند افراد را در کاستی5

 اختیارات بودش عقالنی
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 یک در عقل یعنی اسددت برخوردار هر عقالنی ضددرورت از ربیعی ضددرورت بر عالوه اختیارات از حاکر  برخورداری

 امر چند بتواند تا دارد الزم را اختیاراتی حاکمیت ن اد و کندمی حکر چنین حاکمیت ن اد درباره بندی جمع و تح یل

ساسی سا ه مانند دهد ساماش را ا  در حدود اجرای و اجتماعی حیات من ور به قوانین اجرای عادالنه، ن ر ایجاد امنیت، م

 شرعت انما ا حدود اقامه اش»: حدود اجرای زمینه در خویی ا ه آیه مرحوم دیدگاه مثال عنواش به همگاش برای و ازمنه همه

، 1ج )خویی، «.زماش دوش بزماش اختلاصه الفی هذا و ا ناس بین ا طغیاش و ا فجور انتشار و   فساد دفعا و ا عامه   مل حه

            (224ص

در آش وارد شد.  زوم احترام به  اذشو  رضایتحریر خلوصی، ق مروی از زندگی شگلی هر فرد است که نباید بدوش 

سالمیو  فقه امامیهحق حریر خلوصی افراد در  ست. در  حقوق ا ساسیمورد تأکید ویژه قرار گرفته ا جم وری  قانوش ا

سی  ست. با برر شده ا شاره  صی ا لو لادیق حریر خ سالمی نیز به برخی از م و  حرمتو نیز مواد قانونی به  اد ه فق یا

صی پی می لو شگیک ممنوعیت نقض حریر خ لا ش اجتماعی و با ت ل حت فردی با م صورت تزاحر م بریر اما در 

 .حاکر و مجوز قانونی امکاش ورود به حریر خلوصی با رعایت ضواب  وجود دارد

ست و تفاوتترجیع شری ا ست که این حق از حقوق بنیادین ب صی آش ا لو افیایی، های جغربند بحث از حق حریر خ

سایی این حق تردیدی ایجاد نمی م یتی، عقیدتی و شنا صل  شگلی هر ... در ا کند. حریر خلوصی ق مروی از زندگی 

ض نکنند. یا اعالم قب ی وی یا به حکر قانوش یا مراجع قضددایی آش را نق رضددایتفرد اسددت که انت ار دارد دیگراش بدوش 

ای در  زوم احترام به حق حریر خلددوصددی افراد و پرهیز از ورود به آش تعا یر فقه امامیه و حقوق اسددالمی اهتمام ویژه

اند و جز در موارد دارد. فق ای امامیه متناسددآ با موضددوعات مگت ف، به  زوم رعایت حریر خلددوصددی افراد فتوا داده

 ایاهلل خامنهآیتتواش به فتوای صریش اند. برای مثال میرا جایز ندانستهخاصی ورود به خ وت و حریر خلوصی افراد 

شاش می شاره کرد. ای سالمی ا شرعاً جایز »فرمایند: رهبر مع ر انقالب ا شگاص بدوش اجازه،  صی ا لو ورود به حریر خ

ست، اگر چه عنواش  ّسسنی شرعاً  تج صورت مگفیانه  شد و گرفتن فی ر و عکس و مانند آش به  و  حرامبر آش منطبق نبا

 «.انتشار آش حرام دوم است

با رعایت  به موارد زیادی برخورد می کنیر که حضددرات معلددومین در حریر خلددوصددی افراد«  » در سددیره اهل بیت

 ملا ش  ورود پیدا کرده اند که به برخی  از آن ا  اشاره می کنیر:

مأموراش مگفی را  مقرر می کردند از امام  هشددتر نقل شددده که هرگاه « عین»بیت تحت عنواش در برخی از روایات اهل 

برخی از افراد موثق و مورد »پیامبر سددپاهی را برای مأموریت می فرسددتاد و فرماندهی برای آش تعیین و نلددآ می کرد 

 (44:ص11م ی، ج)حرعا. «اعتماد  خود را مگفیانه برای گزارش از رفتار آش فرمانده می گماشت

همچنین در امور عادی  نیز گاهی اهل بیت به حریر خلوصی افراد ورود پیدا می کردند مانند استراق سمع  امام زین  و

امام در گوشه ای از منزل پن اش شد پس »ا عابدین در هنگامی که به او خبر دادند که همسرش شیبانی از خوارج می باشد 

صح شغول  شکار آش مرد با همسر امام م سگناش خود حرف ایی زد که برای  امام آ شد آش زش )همسر امام( در ضمن  بت 

 ( 425هماش، ص.)«شد و آنگاه امام او را رالق داد

سوس به مدینه آمده بود و حارآ «  »و یا در مورد تفتیش بدنی ع ی  شرکاش مکه بود و به عنواش جا و زبیر از زنی که م

داده  بود تا وضددعیت مسدد ماناش را به مشددرکاش مکه خبر بدهد وآش زش نامه را در میاش بن ابی ب تعه نامه ای مگفی به او 

 موهای خود مگفی کرده بود که در ذیل آیات سوره ممتحنه به آش اشاره شده است. 

http://wikifeqh.ir/رضایت
http://wikifeqh.ir/رضایت
http://wikifeqh.ir/اذن
http://wikifeqh.ir/اذن
http://wikifeqh.ir/فقه_امامیه
http://wikifeqh.ir/فقه_امامیه
http://wikifeqh.ir/حقوق_اسلامی
http://wikifeqh.ir/حقوق_اسلامی
http://wikifeqh.ir/قانون_اساسی
http://wikifeqh.ir/قانون_اساسی
http://wikifeqh.ir/ادله_فقهی
http://wikifeqh.ir/ادله_فقهی
http://wikifeqh.ir/حرمت
http://wikifeqh.ir/حرمت
http://wikifeqh.ir/رضایت
http://wikifeqh.ir/رضایت
http://wikifeqh.ir/آیتالله_خامنهای
http://wikifeqh.ir/تجسّس
http://wikifeqh.ir/تجسّس
http://wikifeqh.ir/حرام
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 .رعایت  موازین اسالمی ورود به حریر خلوصی5

صرف  سا  ست. چه ب شمول حرمت و ممنوعیت نی لرف و ن ائر آش م ستیذاش فق  از ج ت ت ورود به منزل میر بدوش ا

ورود فیزیکی شگک نیز از  حاظ حقوقی مجاز باشد. یعنی از  حاظ حقوقی امکاش دسترسی و صرف ورود فراهر باشد 

یگر در منع ورود به منزل میر دو حرمت وجود های دیگر ممنوعیت و حرمت وجود دارد. به عبارت دو ی به  حاظ جنبه

 دارد: یکی از ن ر فیزیکی و دیگری از ن ر معنوی یا حریر خلوصی. 

احکام در فقه امامیه اهمیّت حفظ حریر خلوصی اشگاص از رریق منع ورود بدوش اجازه قب ی از صاحآ خانه،  از اد ّه

 :گرددیر و حرمت آش استنباط میاز آیات قرآش منع ورود به منزل م .قابل استنباط است

َس ِّمُوا عَ َی اَهْ ِ َا ذَ» .1 ُسوا وَتُ ْستَاْنِ  ِکُرْ خَیْرٌ  َّکُرْ  َعَ َّکُرْ تَذَکَّرُوشَ، فَاِش  َّرْ یَااَیُّ َا ا َّذِینَ آمَنُوا  َاتَدْخُ ُوا بُیُوتًا مَیْرَ بُیُوتِکُرْ حَتَّی تَ

َدْخُ َا ت َدًا فَ  َّهُ بِمَا تَعْمَ ُوشَ عَ ِیرٌتَجِدُوا فِی َا اَح َارْجِعُوا هُوَ اَزْکَی  َکُرْ وَا   یلَ  َکُرُ ارْجِعُوا ف ،  َّیْسَ  ُوهَا حَتَّی یُؤْذَشَ  َکُرْ وَاِش قِ

 «.مَا تَکْتُمُوشَعَ َیْکُرْ جُنَاحٌ اَش تَدْخُ ُوا بُیُوتًا مَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِی َا مَتَا ٌ  َّکُرْ وَا  َّهُ یَعْ َرُ مَا تُبْدُوشَ وَ

هایی میر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سالم کنید این اید! در خانهای کسانی که ایماش آورده» 

برای شما ب تر است شاید متذکّر شوید!، و اگر کسی را در آش نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته 

شما پاکیزه« بازگردید! »شد:  ست و خداوند به آنچه انجام میبازگردید این برای  ست!، )و ی( گناهی بر تر ا دهید آگاه ا

کنید های میرمسکونی بشوید که در آش متاعی متع ّق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار میشما نیست که وارد خانه

 (29-27نور/)«.دانددارید، میچه را پن اش میو آش

ضور  صورت عدم ح ست مگر با اجازه و در  شده ا صراحتا ن ی از ورود به خانه های میر  شریفه می بینید که  در آیه 

 صاحآ خانه حق ورود نداریر. 

مِن ظُ ُورِهَا وَ َکِنَّ ا ْبِرَّ مَنِ اتَّقَی وَاْتُوْا  یَسدددْاَ ُونَکَ عَنِ االهِ َّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ  ِ نَّاسِ وَا ْحَجِّ وَ َیْسَ ا ْبِرُّ بِاَشْ تَاْتُوْاْ ا ْبُیُوتَ». 2

 ا ْبُیُوتَ مِنْ اَبْوَابِ َا وَاتَّقُواْ ا  ّهَ  َعَ َّکُرْ تُفْ ِحُوشَ؛

آن ا، بیاش اوقات )و تقویر ربیعی( برای )ن امِ زندگی( مردم و )تعیینِ »کنند بگو: از تو سدددؤال می« های ماههالل»درباره 

پوشیدند، از درِ خانه وارد می جامه احرام ، کهحج هنگامو )آش چناش که در جاه یّت مرسوم بود که به «. توقتِ( حج اس

شتِ خانه وارد مینمی شت خانهشدند، و از پ ست که از پ شوید ب که نیکی این شدند، نکنید! ( کارِ نیک، آش نی ها وارد 

 (189)بقره/ «.پیشه کنید، تا رستگار گردید تقوا ها وارد شوید واست که پرهیزگار باشید! و از درِ خانه

و پرواضش است هست که درب همیشه است همانگونه که مشاهده می کنیر دستور صریش آیه ورود به خانه ها از درب 

 مفتوح نیست و اجازه و رضایت صاحآ خانه یک امر مفروغ عنه است. 

لی نیز در آیات قرآش به .3 شگ سالم برای تن یر  عالوه بر منزل خ وتگاه  ست. ا صی ت قی گردیده ا لو عنواش حریر خ

شی از آش به ویژه از  حاظ تربیتی در محی  خانه  شگیری از نقض حریر و تبعات نا صحیش و پی رواب  اجتماعی به نحو 

 .مقرراتی وضع نموده است

تَاْذِنکُرُ ا َّذِینَ مَ َکَتْ یَ» اَیْمَانُکُرْ وَا َّذِینَ  َرْ یَبْ ُغُوا ا ْحُ ُرَ مِنکُرْ ثَ َاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صددَ َا ِ ا ْفَجْرِ وَحِیَن ا اَیُّ َا ا َّذِینَ آمَنُوا  ِیَسددْ

اءِ ثَ َاثُ عَوْرَاتٍ  َّکُرْ  َیْسَ عَ َیْکُرْ وَ َا عَ َ عُوشَ ثِیَابَکُر مِّنَ ا  َّ ِیرَ ِ وَمِن بَعْدِ صددَ َا ِ ا ْعِشددَ عْدَهُنَّ رَوَّافُوشَ عَ َیْکُر یْ ِرْ جُنَاحٌ بَتَضددَ

کُرْ عَ َی بَعْضٍ کَذَ ِکَ یُبَیِّنُ ا  َّهُ  َکُرُ ا َْیَاتِ وَا  َّهُ عَ ِیرٌ حَکِیرٌ، وَ اِذَا بَ َ َ ا ْاَرْفَالُ مِ تَاْذََش بَعْضددُ تَاْذِنُوا کَمَا اسددْ نْکُرُ ا ْحُ ُرَ فَ ْیَسددْ

  «.؛ا  َّهُ  َکُرْ آیَاتِهِ وَ ا  َّهُ عَ ِیرٌ حَکِیرٌ ا َّذِینَ مِنْ قَبْ ِ ِرْ کَذ ِکَ یُبَیِّنُ

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
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اند، در سده وقت باید از شدما نرسدیده ب وغ حدّاید! بردگاش شدما و همچنین کودکانتاش که به ای کسدانی که ایماش آورده»

این  نماز عشا آورید، بعد ازهای )معمو ی( خود را بیروش میو نیر روز هنگامی که  باس نماز صبش ازاجازه بگیرند: پیش 

سه وقت خلوصی برای شماست. امّا بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آناش نیست )که بدوش اذش وارد شوند( و 

بگردید )و با صددفا و صددمیمیّت به یکدیگر خدمت نمایید(. این گونه خداوند آیات را برای شددما بیاش  بر گرد یکدیگر

گونه که ر اسددت!، وهنگامی که ارفال شددما به سددنّ ب وغ رسددند باید اجازه بگیرند، هماشکند، و خداوند دانا و حکیمی

کند، و خدا دانا و حکیر گرفتند، اینگونه خداوند آیاتش را برای شددما بیاش میاشددگاصددی که پیش از آناش بودند اجازه می

 (59-58)نور/ «.است

ستور حتی در مورد گونه که مالح ه میهماش ستگردد، این د بردگاش و ارفال و  .محارم نزدیک و در محی  خانه مُجزا ا

ساش هستند در حریر خلوصی بدوش اجازه حق ورود ندارند و به عبارت دیگر  کودکاش گرچه جزء اهل بیت و محارم ان

 حریر خلوصی خانه فرد )زش و شوهر( باید حفظ شود.

 موارد مگلوص ورود حاکر اسالمی به حریر خلوصی افراد .6

ش رونداش، حیطه  لی  شگ سازد و « اعمال قدرت داخ ی الزم ا رعایه»امور  سالمی را مع وم می  برای زمامداراش جامعه ا

صی افراد در تعارض با  لو ضا ننماید و حفظ حریر خ لا ش عمومی اقت ضرورت حکومتی و م تعرض به این حریر تا 

 د.جایز نگواهد بوتامین و تحکیر صالح و فالح اجتما  واقع نگردد، برای حاکماش 

شکل سس،  لونیت از تج سی نامه ها، فاش کردش مکا مات  امروزه این حق م ست. بازر های دیگری نیز به خود گرفته ا

ت فنی، افشای مگابرات ت گرافی، استراق سمع از جم ه اموری هستند که می توانند امنیت خلوصی افراد را مورد ت دید 

سرار خانوادگی آناش را  سس می تواش قرار دهد و ا سأ ه ممنوعیت تج شا نماید. نکته ای که در تکمیل م برای دیگراش اف

سی و یا انتگاب  ست که بازر س ای ارالعاتی را بازی می کرده اند  «عیوش»عنواش نمود این ا سروی سانی که نقش  یعنی ک

ست اما بکارگیری آناش در ج ت ن ارت بر  شته ا کارکرد کارگزاراش صورت گرچه در ن ام حکومتی امیر مؤمناش وجود دا

دق و ا وفاء»می گرفته اسددت. تعبیر  در مورد مأموراش ارالعاتی  33در همین نامه و یا نامه  «وَابْعَث ا ْعُیوشَ من اهل ا لددّ

حضددرت و گزارشدد ای آناش در مورد اوضددا  حاکر بر منطقه مأموریت خود و وا یاش و کارگزاراش و فعا یت دشددمناش می 

های خلددوصددی و خانه های تیمی وجود  ه تجسددس در مواردی که احتمال و امکاش تورئه در محفلباشددد نه مردم. ا بت

 .داشته باشد مطابق قانوش در همه ن ام ای حقوقی دنیا مجاز شمرده شده است

های تداریگی اسدت کده بدر ممنوعیدت ورود بدوش  حکر پیامبر اکرم)ص( در قضیة سمره بن جندب از م مترین نمونه

شی به آش،  .کندهای مردم دال ت می به خانهاذش  سرک شت که برای  لار یک نگل دا سمره بن جندب در خانة یکی از ان

ده وارد منزل می داحبگان شد. مرد انلاری که پس از چند بار اعتراض به این امر، راه به جایی نبرد شکایت  بدوش اذش ص

ذش وارد مندزل انلداری نشدود، و دی وی قبدول نکدرد. پیدامبر از پیامبر اسالم از سمره خواست که بدوش ا.نزد پیامبر برد

ن ر کند و نگل دیگری، حتی چند نگل دیگر در جای دیگددددر به  وی خواست که از نگل خود در منزل انلاری صرف

دا دن دنی دل در ای در از نگ ده اگ بگذرد به  جای آش دریافت کند، و ی سمره نپذیرفت. پیامبر مجدداً به سمره اعالم کرد ک

جای آش در آخرت نگ  ای دیگری به وی خواهد داد، و ی این بارهر سمره قبول نکددددرد. در پایدددداش پیامبر اسالم برای 

 ذا به مرد انلاری «. الضدرر و الضدرار فدی االسالم»ج وگیری از ورود بدوش اذش و اجازه به منزل انلاری فرمودند کده 

 (103: ص3، ج1385)صدوق،  «.و در مقابل وی )سمره( بینددازبرو درخت را بکن »اعالم کردند که 
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 امنیتی اقتلادی، فرهنگی، ا زامات ورود حاکر اسالمی مانند  ا زمات سیاسی، .7

تواش حکومت را به رور سدداده این گونه تعریف کرد: ارگاش رسددمی که بر رفتار های اجتماعی افراد جامعه می در ابتدا   

کند به رفتار های اجتماعی مردم ج ت بگشددد. اگر مردم از راه مسددا ت آمیز، ج ت دهی را  ن ارت داشددته، و سددعی می

پذیرا شدند که خوب وگرنه حکومت با توسل به قوه ق ریه اهدافش را دنبال می کند، یعنی اگر کسانی از مقررات وضع 

امی مجبور به  ه های انتتگ ف کنند با کمک دسددتگا شددده که برای رسددیدش به هدف مورد ن ر حکومت الزم اسددت،

شرو  میپذیرفتن مقررات می شرو  و نا م شامل حکومت ای م شر یک امر  .شودشوند، که این تعریف  حکومت برای ب

زیرا اجتما  بدوش حکومت، موجآ هرج و مرج می شددود، واین حکومت اسددت که تن یر کننده  ضددروری عق ی اسددت،

فنوش  تکامل ع وم و یا توسددعه و اسددتقالل جامعه انسددانی و کننده عزّت وتامین  امور فرد، و اجرا کننده حدود و حقوق،

ست شری ا ست ب سالم .و این مط آ از امور بدی ی ا ضروری ترین نیازهای  نیز در ا وجود حکومت به عنواش یکی از 

 .جامعه مورد تلدیق قرارگرفته و برای آش چاره جویی شده است

ساماندهی به  یکی از چا ش سیاست ای اقتلاد های م ر در  ستای تحقق  اقتلاد کشور و مبارزه با مفاسد اقتلادی در را

عات ما ی مسئو ین کشوری است؛ که عدهای با ررح ممنوعیت ورود به حریر خلوصی و المقاومتی بحث شفافیت ار

سنگ سس در پی  شرعی تج شده حرمت  ضروری و م ر  سیار  فق ی  اند. حال آنکه در ن ام اندازی در تحقق این امر ب

تر به حکر عقل و االتن ا جایز ب که ب های آن ا نه می، برای انتگاب کارگزاراش تجسددس از احوال و ویژگیالحقوق اسدد

ست، ا بته تا حدی که  سؤال این الشر  واجآ ا شود، ایجاب میکند. حال  لبی که برای آش فرد اختیار می ست و من زم ا

سس از تمام ابعادی که در منلآ او واجآ بوده است، اکنوش باید او است که آیا پس از گزینش و دقت ن ر همراه با تج

را رها نمود، یا اینکه پس از گماشتن او بر سر کار نیز باید با دقت ن ر تمام اعمال او را مورد مراقبت به واسطه تجسس 

شته می شود، باید کمال گما )اسالمی(عنواش کارگزار دو ت  حکر عقل و شر  هر فرد که به به قرارداد و بازرسی نمود؟

بازرسی شود و تمام اعمال او توس  عیوش حاکر ن اره گردد تا مبادا کاری کند که ن ام مگتل گشته و ت  ر به  مواظبت و

 :ل آوردالتواش از ادل احکام در فقه امامیه استد مردم صورت گیرد. بر مدعای خود به قرار زیر می

 ی از منکر است که در موارد خاصی جایز شمرده شده است. امر به معروف و ن ارت یکی از ملادیق امر به معروف و ن

یکی از ملدددادیق عم ی امر به معروف و ن ی از منکر زیر ن ر گرفتن اعمال و  ن ی از منکر از جم ه واجبات اسدددت

می الت اسکارگزاراش دو ت و تجسس از چگونگی عم کرد آن است و مقاب ه عم ی با منکرات از وظایف حکومت و دو 

  .است

ص ی اداره ار سأ ه تجسس از حریر خلوصی افراد، رکن ا سالبی شک م ستگبارات حکومت ا شکیل العات و ا می را ت

 .دهد و نقش بسیار م می در تأمین امنیت اقتلادی و سیاسی کشور را دارد می

سی فرهنگی امنیتی  .8 سیا سالمی در حریر خلوصی همانند رهیافت های  ل حت حاکر ا نتایج و آثار ورود آمیگته با م

 اقتلادی اجتماعی 

س سالمحاکر ا صد حکومت ا ستای مقا سیاری می تواند در را صی افراد الی در موارد ب لو سس از حریر خ می به تج

سبپردازد. ا بته باید گفت که من ور از حاکر کسی اس می به درجه اجت اد رسیده و در ف ر قواعد ک ی الت که در احکام ا

عبارت دیگر مجت د باشددد. بر این اسدداس اسددت که برخی فق ا معتقدند، فردی که  و تطبیق آش بر ملددادیق توانمند و به
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م الحکام اسگیرد، واجآ است که انساش خبیر، متدبر و مجت د نسبت به ای را بر ع ده میالمریاست امنیت حکومت اس

 .و شئوش سیاسی زماش باشد

های تشریع و برپایی شرایع  جم ه حکمت می ایجاد فضای قس  و عدا ت واجآ است، چه آنکه اساسا ازالبر حاکر اس

ی در مسددیر ایجاد حکومت عدل مط وب باید به  وسددی ه تفقد و الما  ی قسدد  و عدل اسددت. بر این اسدداس حاکر اسدد

یت و حاکمیت خود از احوال و امور زندگانی آن ا آگاه باشددد. حتی اگر خود الاها ی تحت وتجسددس از احوال رعیت و 

سایطی و روابطی را قرار دهد. چنانکه بیاش  ست، و شی از احوال آن ا سرک صر از  ست و از اد ه شد قا حفظ ن ام واجآ ا

ره شد و عدم رسیدگی به احوال محروماش ل عق ی فراوانی وجود دارد؛ که بداش اشاالیاحکام در فقه امامیه بر وجوب آش د

می باعث ایجاد هرج و مرج و نارضایتی مردم و به دیگر سگن اختا ل در ن ام الرورک ی تمام افراد جامعه اس جامعه و به

ستا و با این هدف حاکر اس ی را به مگارره میالمی میگردد و ن ام اسالماس می تواند، به تجسس  المیاندازد. در این را

 .ل در ن ام گرددال  از شئوش افراد موجد اختالحوال افراد تحت س طه ِخود بپردازد تا مبادا عدم اراز ا
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 نتیجه گیری .9

لوص افراد، یکی از آزادی . 1 شود که از مفاهیر ن ام حقوقی  رعایت و احترام به زندگی خ سوب می  های بنیادین مح

 ا م  ی است.اسالمی و بین 

اصددول اخالقی و ملدد حت و عدا ت برای ایجاد ن ر اجتماعی و امنیت جامعه در  رعایت . حاکر اسددالمی می تواند با2

 .حریر خلوصی افراد ورود پیدا کند که سیره معلومین نیز مؤید این نکته است

 می در حریر خلوصی افراد است. و ... مقتضی ورود حاکر اسال امنیت م ی ،عدا ت اجتماعی ،برقراری ن ر. اساسا 3

 . یکی از خاستگاه های م ر قرآش و عترت پوشاندش اسرار عموم مردم و رعایت حقوق خلوصی افراد جامعه است. 4
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