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 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2طلبه حوزه علمیه قم ،فارغ التحصیل سطح(2کارشناسی) مدرسه عالی قضاوت
 3دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده
انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع ،حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن
همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به
ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است .و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در
حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسالمی) کاربرد مهمی دارد ،به طور کلی ازمفادحوزه
های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس ،حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی
بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد  ،بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و
به جواز آن داللت می کند .پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسالمی وحقوقی وهمچنین
مبانی اخالقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخالقی
جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسالمی وقانونی
ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات
مختلفی اجازه داده شده است.
واژههای کلیدی :تجسس ،حریم خصوصی ،حق الناس ،فقه امامیه  ،نظام حقوق اسالمی ایران.
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مقدمه
حریم در مقررات موجود کار کرد ویژه ای دارد مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد ،که هر یک از آنها به مقتضای
موضوع خود ،حریم را متناسب با آن به کار برده است .از آنجایی که قانون گذار در قوانین مختلف از رویه یکسانی پیروی
ننموده است ماهیت و مبانی حقوقی حریم مبهم باقی مانده است در این تحقیق تالش میکنیم با بررسی فقهی وحقوقی حریم
خصوصی افراد جامعه این ابهام را برطرف کنیم و همچنین بحث از تجسس نیز پدیده نو ظهور نیست تجسس در قرآن و روایات
اسالمی وقوانین موجود در ایران هم نهی شده وهم تجسس در برخی موارد جایز شده( بلکه در مواردی وجوب پیداکرده) ،اما
آنچه اهمیت پرداختن به تجسس را ضروری می کند شناخت محدوده و مصداق های تجسس است؛ زیرا تغییر و توسعه
نیازمندی ها به همراه پیشرفت تکنولوژی ضرورتاً موضوعات بسیاری از احکام را در حوزه کارآمدی دست خودش تحول کرده
است که در این تحقیق مصداق جواز و عدم جواز تجسس از نظر قرآن و روایات و قوانین حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
پیشنیه تحقیق
در مورد موضوع ممنوعیت تجسس کردن و استثنائات آن می توان موارد زیر را نام برد:
الف :کتب
 .1احمدلو ،موالنا  ،حریم خصوصی درفقه وحقوق ایران ،تهران ،انتشارات مجد ،سال.1392
 .2آشوری ،محمد،آیین دادرسی کیفری ،جلداول ،تهران ،انتشارات سمت ،سال.1381
 .3نوبهار ،رحیم  ،حمایت کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،تهران ،انتشارات جنگل. 1387،
ب :مقاالت
 .1علی اکبری بوکانی ،احسان« ،بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسس در اسالم» ،سال ،1386ص .84-61
 .2الواری ،غالم و صابری ،حسین« ،پژوهشی فقهی جزائی در تجسس وتفتیش عقاید» ،پاییزسال ،1387ص.44-29
.3عطازاد،سعیدو میرخلیلی ،سیدمحمود«،تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکردامنیت اخالق» ،سال،1393
ص.71-12
ج :پایان نامه ها
 .1ابراهیمی ،محمدحسین « ،بررسی مفاهیم وجایگاه ادله و احکام تجسس درفقه وتقابل آن با حریم خصوصی افراد»،
کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی سیستان بلوچستان ،تابستان .1396
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 .2صالحی ،سید هادی « ،بررسی فقهی حقوقی تجسس وموارد استثنایی آن» ،دکترای فقه وحقوق اسالمی ،پردیس دانشگاه
ارومیه ،بهار.1397
د :وجه امتیاز این پژوهش
در مورد بحث تجسس و استثنائات آن و همچنین حریم خصوصی افراد ،پژوهش های متداول و فراوان انجام شده است .ولی
پژوهشی که هم ازنگاه فقه اسالمی وهم ازنگاه حقوق و نظام اسالمی ایران ،تجسس بیان کند صورت نگرفته است ؛به این خاطر
در این تحقیق سعی وتالش شده است که با استفاده از نگاه فقه امامیه و حقوق اسالمی و همچنین نظرات و دیدگاه علماء و
فقهاهای اسالم در مورد اصل عدم تجسس و استثنائات آن و عالوه برآن حریم خصوصی افراد،تحقیقی جامع و کامل و همچنین
تحقیق منسجم و منبسط صورت گیرد.
 .1مفاهیم
 .1_1تجسس
تجسّس ،تفتیش کردن از باطن کارهاست وبیشتر در امور شر استعمال می شود و جاسوس کسی است که اسرار نا گفتنی
دیگران را در اختیار داشته باشد(.ابن منظور1414،ق  ،ج ،2ص )283و در متون اسالمی و فقه اسالمی از مفهوم لغوی آن
چندان دور نیست ،البته در برخی منابع فقهی اهل سنت _که تجسس را تعریف کرده اند_ مراد از آن تفتیش و جستجوی
اخبار مخفی و اطالعات سری دشمنان به قصد آگاهی یافتن از آنها ذکر شده است(.مالکی1417 ،ق  ،ج  ،4ص  )28تجسس در
قرآن از ماده « جس» در لغت به معنای شناسایی کردن به صورت پنهان و ظریف ،و جاسوس از همین ریشه است .ودر اصطالح
قرآن به معنای کسب اطالعات از لغزش های مومنان است که در شمار رذایل اخالقی قرار دارد( .مصطفوی1368 ،ش  ،ج،2
ص .)86دراصطالح حقوق تجسس عبارت است از اینکه جاسوسی کردن فردی با عنوان های جعلی وتقلبی و به طور سری در
پی کسب اطالعات یا اشیائی به نفع دشمنان باشد(.گلدوزیان1384 ،ش  ،ج ،1ص )346و همچنین دراصطالح فقه آیت اهلل
مشکینی (ره) به مطلبی اشاره کرده اند که در مورد مسئله تجسس در شریعت اسالمی مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی وجود
ندارد .حتی فقهای عظام بحث مستقلی که شامل ابعاد مختلف مسئله تجسس گردد ،نیز در کتب مختلف نیاورده اند وصرفاًدر
برخی از ابو اب به بررسی بعضی از احکام وضعی یا تکلیفی آنها پرداخته اند.اما یکی از معانی که درمتون فقهی وروایی تجسس،
درآن معنا بکاربرده شده است ،تجسس از عورات وزشتی ها واسرار افراد است .گاهی نیز تجسس ومشتقّات آن در متون فقهی
وروایی به معنای خیانت به حکومت اسالمی بکار می رود وحکم تکلیفی آن براساس ادله احکام در فقه امامیه حرمت
است(.مشکینی1386 ،ش ،ص .)128
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 .2_1حریم
حریم از حرمت به معنای منع می آید و حرمت آنچیزی است که هتک آن جائز نیست ،و در تعریف حریم بیان کرده است که:
حریم بر وزن« فعیل» برگرفته از حرمت به« معنای منع» است گاهی این واژه به«صورت مصدر» به معنای «محروم کردن» و
گاه به شکل «اسم مصدر» به معنای «تحریم شده» استعمال می شود(.جوهری1410 ،ق  ،ج  ،5ص  )195حریم اصطالحاً به
معنای محدوده ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال ،از برخی تصرفات
دیگران در آن محدوده منع شده است(.فراهیدی1409 ،ق  ،ج ،3ص .)62درعلم حقوق مفاهیم ومعانی متعددی ازحریم
خصوصی ارائه شده،اما تاکنون تعریف جامعی که تمامی مصادیق حریم خصوصی را پوشش دهد،مورد اتفاق حقوقدانان قرار
نگرفته است.علت این امر تنوع وتکثر مصادیق حریم خصوصی است که درعصر حاضر به دلیل پیشرفت های فنی وتکنولوژیک،
بوجود آمده است .حق حریم خصوصی با وجودی که در نظام حقوقی ایران دارای مبانی ومنابع شرعی متعددی از جمله قرآن
کریم ،سنت و عقل است؛ اما با عنوان مستقل به صورت مدون موضوع قانونگذار قرار نگرفته،لیکن مصادیق وجلوه های متکثر آن
درمقررات مختلف به صورت پراکنده ومعموالً درقالب سایر قواعد واصول حقوقی از حمایت مقنّن برخوردار شده؛ به نحوی که
ضمانت اجراهای کیفری قابل مالحظه ای در ارتباط بانقض برخی مصادیق این حق وضع شده است(.ساریخانی1390 ،ش ،
ص )84اما برخی از حقوقدانان حریم خصوصی را تعریف نموده اند ومی گویند «:حریم خصوصی بخشی از حوزه حوزه خصوصی
می باشد که حوزه خصوصی شامل دوقلمرو است؛ نخست قلرو روابط شخصی و خانوادگی که بیشتر با عنوان حریم خصوصی
شناخته می شود .دوم قلمرو خصوصی مبادله کاال و خدمات احتماعی که در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد بخش خصوصی
شناخته می شود»(.نوبهار1387 ،ش  ،ص.)49

 .2اصل عدم تجسس واستثنئات آن درفقه امامیه
 .1_2اصل عدم تجسس درفقه امامیه
در اینجا براساس قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین (ع) و دیدگاه فقها و علماء امامیه به بررسی اصل عدم تجسس که
حرمت آن می باشد؛ خواهیم پرداخت.
 .1_1_2قرآن کریم
در مبحث اصل عدم تجسس در قرآن کریم به آیاتی شریف و استفاده از تفسیر مفسران این آیات به برخی از آنان اشاره خواهیم
کرد:

107

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

که خداوند متعال در قرآن کریم درسوره حجرات آیه 12می فرماید« :یاأًیُّها الَّذین ءامنُوا إجتنبُوا کثیرًا مِن الظَّنِ إثمٌ وال
تجسّسُوا والیغتب بَّعضُکُم بعض ًا أیُحبُّ أحدکُم أن یأکُل لحم أخیِه میتاً فکرهتُمُوُه و اتَّقُوا اهلل إنَّ اهلل ت َّوابٌ رَّحیمٌ» «ای کسانی که
ایمان آورید ،ازبسیاری از گناهان بپرهیزید،چراکه بعضی ازگمانها گناه است.و[هرگزدر کار دیگران]تجسس نکنید ،وهیچ یک از
شما دیگری را غیبت نکند.آیا کسی ازشمادوست دارد که گوشت برادر مُرده خودرا بخورد؟[به یقین همه]شما از این امر کراهت
دارید ،تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر ومهربان است» .عالمه طباطبایی در مورد تفسیر این آیه می گوید :مراد از
«ظن» در این آیه شریفه ،ظن سوء است .به دلیل اینکه حسن ظن به دیگران نیک و در شرع مقدس اسالم به آن توصیه
گردیده است .چون ظن خود نوعی ادراک نفسانی است و در دل باز است ،ناگهان ظنی درآن وارد می شود و آدمی نمی تواند
برای نفس و دل خود دری بسازد تا از ورود ذهن بد جلوگیری کند ،پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست .بلکه مگر اگر از
پاره ای از مقدمات اختیاری آن نهی کنند .پس منظور از این آیه مورد بحث نهی از پذیرفتن از ظن بد است ،میخواهد بفرماید:
اگر درباره ی کسی ظن بدی به دلت وارد شد آنرا نپذیر و ترتیب اثر به آن مده .و در بیان مراد از عبارت مذکور دو مطلب
مطرح است:
الف) منظور آنست که سوء ظن فی نفسه در بین مردم زیاد پدید می آید نه اینکه در مقایسه با سایر افراد ظن یعنی هر چند
ظن های سوء جزئی از ظن هاست که برخی نیک و برخی مباح و برخی بد هستند اما این ظن خود به خود زیاد هستند.
ب) مراد از ظن اجتناب از بسیاری از گمان هاست چه نیک و چه بد .یعنی اینکه از خیلی گمان ها چه آنها که می دانید گناه
است دوری کنید مبادا به ظن هایی که گناه است دچار شوید که در اینجا امر احتیاطی خواهد بود( .طباطبایی1393،ش،
مترجم :موسوی همدانی ،ج ،18ص.) 323
 .2_1_2روایات ائمه معصومین (علیهم السالم)
احادیث زیادی در گفتار و سیره پیامبر(ص) و ائمه معصوین(ع) در مورد جایز نبودن و حرمت تجسس از لغزشها و جمع آوری
اطالعات حریم خصوصی مسلمانان وارد شده است که ما به برخی از آنها اشاره میکنیم .پیامبراکرم(ص)فرمودند« :یا معشر من
أسلم بِلسانِهِ ولم یُسلِم بِقلبِهِ التتَّبِعوُا عثراتِ المسلمین ،فإنَّهُ من تتّبع عثراتِ المسلمین تتَّبع اهللُ عثرتهُ من تتَّبع عثرتهُ یفضحهُ»
« ای گروهی که با زبان مسلمان شده اید ،اما دل شما هنوزاسالم را نپذیرفته است .لغزشهای مسلمانان جستجو مکنید چرا که
هرکس تجسس درباره لغزشهای مسلمین کند ،خداوند ازلغزش او جستجو خواهد کرد ،وهرکس که خداوند از لغزش های او
جستجو کند رسوایش خواهد نمود»(.کلینی1407 ،ق  ،ج ،2ص .)354این حدیث با اطالقی که دارد برحرمت جستجوی عیوب
داللت دارد ،به صرا حت حرمت تتبع از لغزشهای مردم را بیان میکند واز صیغه نهی نیز استفاده حرمت میشود .بنابرین حدیث،
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تجسس به طورمطلق از لغرشهای مسلمانان چه مومن وچه غیرمومن را ممنوع کرده است .امام علی (ع)در نامه ای به مالک
أشتر فرمودند« :دورترین وکم اُجرت ترین افراد نزد تو باید کسانی باشند که نسبت پی جویی ،کشف و پخش عیوب مردم إقدام
میکنندوباید از رعیت کسی را بیش ازهمه دور ودشمن داشته باشی که به گفتن عیوب مردم اصرار دارد ،همانا درمردم عیوب
ولغزش هایی است که حاکم در پوشاندن آنها از همه سزاوارتر است .پس عیوبی که ازتو مخفی است مکشوف نکن،همانا وظیفه
توتطهیر کردن جامعه ازعیوب ولغزشهای آشکار است ودرمورد لغزشهای پنهانی خداوند خود داوری خواهد کرد»(.شریف
الرضی1379 ،ش ،ص ،429نامه )53در این نامه حضرت (ع) مالک را از کنجکاوی درباره عیوب مردم منع نموده وحتی از
نزدیک شدن و دوستی با کسانی که تجسس می کنند و عیوب مردم را بیان میکند برحذر می دارد؛ وبرمبنای علمای علم
اصول«النهی یدل علی الحرمة» نهی داللت بر حرمت دارد.
 .3_1_2دیدگاه ونظرات علماءوفقهای اسالم
علماء وفقها متفق هستند که اگر کسی میخواهد ازاسرار مومنین که براو حرام است آگاه شود باید او را منع کرد .و برخی باالتر
ازاین هم گفته اند و قائل به اجماع مسلمین برحرمت تجسس هستند و این مسأله یعنی حرمت تجسس را از بدیهات دین
میدانند .آیت اهلل میانجی(ره) میگوین د :حرمت تجسس اجماعی است یعنی همه ی مسلمانان آن را حرام می دانند(.احمدی
میانجی1384،ش  ،ص .)129همچنین حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ () 1361\9\24فرمان هشت ماده ای را خطاب به
ارگان های قضایی واجرایی درمورد اسالمی شدن علمکرد ها صادر کردند که در بند « »6این فرمان چنین آمده است «:هیچ
کس حق ندارد به خانه یا مغازه ویا محل کارشخصی بدون إجازه صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند ویا به نام کشف
جرم یا ارتکاب گناه ،تعقیب ومراقبت کند ویا نسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیر انسانی مرتکب شود .ویا برای کشف جرم
وگناه هرچ ند بزرگ باشد شُنود بگذارد ویا دنبال اسرار مردم باشدو تجسس از گناهان غیر نمایدیا اسراری که از غیر به او
رسیده ولو برای یک نفر فاش کند ،تمام اینها جرم است وبعضی از آنها چون اشاعه فحشاء از گناهان بسیار بزرگ است و
مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم ومستحق تعزیرشرعی هستند وبعضی از آنها موجب حدشرعی میباشد»(.موسوی خمینی،
1378ش  ،ج ،17ص.)140
 .2_2موارد جواز تجسس درفقه امامیه
ما در اینجا هم ازآیات قرآن کریم واحادیث ائمه معصومین(ع) و نظرات فقها امامیه استفاده کرده و به آنها خواهیم پرداخت:
 .1_2_2قرآن کریم
در مبحث جواز تجسس هم در قرآن کریم به آیاتی شریف و استفاده از تفسیر مفسران این آیات به برخی از آنان اشاره خواهیم
کرد :که خداوند تعالی در قرآن کریم درسوره نساء آیه 94می فرماید «:یا أیُّها الَّذِین ءامنُوا إذا ضربتُم فِی سبیلِ اهللِ فتبَّینُوا ولا
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هلل مغانمُ کثِیرةٌ کذلِک کُنتُم مِّن قبلُ فمنَّ اهللُ علیکُم
تقُولُوا لِمن ألقی إلیکُمُ السَّالم لست مُؤمِناً تبتغُون عرض الحیاةِ الدُّنیا فعِند ا ِ
فتبیَّنُوا إنَّ اهلل کان بِما تعملُون خبِیراً» «ای کسانی که ایمان آورده اید ،هنگامی که د ر راه خدا سفرمی کنید تحقیق کنید وبه
خاطر اینکه متاع ناپایدار دنیا (وغنایمی )به دست آوردید به کسی که اظهار صلح واصالح می کند نگویید (:مسلمان نیستی)زیرا
غنیمت های فراوانی (برای شما )نرد خدا است شما قبال چنین بودید و خداوند برشما منت نهاد (وهدایت شدید )پس (به
شکرانه ی این نعمت بزرگ )تحقیق کنید .خداوند به آن چه انجام می دهید آگاه است» .در مورد تفسیر این آیه آمده است که:
غزوه ای که پیامبر اسالم (ص)با اهل فدک داشت همه ی آن ها فرار کردند جزء«مرادس بن نهیک »که اسالم آورد .درتوصیف
این غزوه گفته اندکه وقتی لشکر اسالم به فدک حمله کرد گوسفند مرادس به کوه فرار کرد،او به دنبال گوسفند از کوه باال رفت
و در حالی که«الاله اال اهلل محمد رسول اهلل »می گفت از کوه پایین آمد ولی «اسامه بن زید »او را کشت وگوسفندش را گرفت
پیامبر (ص) بعد از اطالع از این ماجرا این آیه را تالوت کرد و از اسامه قسم گرفت که هرگز کسی را شهادتین می گوید نکشد.
از ظاهر آیه چنین بر می آید که استدالل اسامه در کشتن او این بوده که از ترس جانش اسالم دروغین آورده است؛ بنابراین آیه
از طرفی بر این داللت دارد که تجسس در ایمان کسی که شهادتین می گوید و تفحص از اینکه آیا او واقعا به گفته اش معتقد
است یا نه جایز نیست .بلکه باید اخذ به ظاهر کرد  ،از طرف دیگر ،آیه بر وجوب تفحص ،تجسس واحتیاط وتفتیش در اقداماتی
که ضرر زدن به دیگران است مانند قتل و از بین رفتن حیثیت آبرو و ...داللت دارد تامبادا ضرری به بی گناهی برسد(.قمی،
1363ش ،ج ،1ص.) 148
 .2_2_2روایات ائمه معصومین (علیهم السالم)
احادیث زیادی وجود دارد که تجسس در راستای حفظ موجودیت نظام اسالمی جایز شمرده است ،گرچه این ادله از باب عنوان
ثانوی قابل ارزیابی است و مابه برخی از این روایاتی که از پیامبر اکرم (ص)و ائمه ی معصومین (ع)درباره ی تجسس فرموده اند
می پردازیم :
در حدیثی از امام رضا (ع) آمده است « :کان رسولُ اهلل (ص)إذا بعُث جِیشاً فاتَّهم أمیراً یا فاتّهم أمیراً بعث معهُم مِن ثِغاتِ ِه من
یتجسس لِهُ خبرُه » « پیامبر اکرم (ص)هنگامی که لشکری را می فرستاد وامیری بر آن ها می گماشت همراه او یکی از افراد
مورد اعتماد را می فرستاد تا اخبار اورا جستجو کرده وبه پیامبر گزارش دهد»( .حرعاملی1409 ،ق ،ج ،11ح ،4ص.)72
درحدیث معروف امام حسین (ع)درمورد ماندن محمد حنیفیه برادر آن حضرت چنین آمده است :هنگامی که حضرت آماده ی
حرکت از مدینه به مکه واز آنجا به سوی کربال شد ،برادرش محمد ازحضرت خواست تا همراه وی باشد امام حسین
(ع)فرمود«:امَّا أنت فال علیک أن ُتقِیم ِبالمدینةِ فتکُونُ لی عین ًا ال ُتخفی عنِّی شیئًا مِن اُمورِهِم» «اما توهمراه من نیا ودر مدینه
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بمان وچشم من در آن جا باش تا چیزی ازاخبار دشمنان(آمد ورفت وحرکت مرموز دستیاران بنی امیه را در نظر بگیری) برمن
مخفی نماند»(.ابنأثم کوفی1411 ،ق  ،ج ،5ص.)20
 .3_2_2دیدگاه ونظرات علماءوفقهای اسالم
در بیانات امام خمینی (ره) می توان سخنانی یافت که بر جواز تجسس در برخی موارد تأکید کرده است،این بزرگوار در بخشی
از فرمانی که خطاب به قوه قضایه در مورد اسالمی شدن  ،قوانین وعملکردهایی صادر کرده که در آن قوانین آمده است «:شُنود
تلفن ها واستماع ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست ،عالوه براین تجسس درباره گناهان دیگران ودنبال کردن
اسرار مردم ممنوع وفاش کردن اسرار آنان جرم و گناه است  ،اما تجسس در صورتی که برای کشف توطئه ومقابله با گروه های
مخالف نظام اسالمی که قصد براندازی دارند وکار آنها مصداق از فساد در زمین است ،انجام شود ؛مجاز است .البته درصورت
جواز تجسس می بایست ضوابط شرعی رعایت شود ویا با دستور دادستان باشد زیرا تعدی از حدود شرعی است»(.موسوی
خمینی1378 ،ش ،ج ،17ص .)142و هچنین رهبر معظم انقالب در این رابطه ودر پاسخ به این استفتاء که « ورود نیروهای
امنیتی به بعضی از مراکز ونفوذ در گروه ها برای کشف مراکز فحشا وگروه های تروریستی،این کار از نظر شرعی چه حکمی
دارد؟» ،به صورت مشروط وبا رعایت برخی شرایط موفقیت نموده ومی فرمایند « :اگر با اجازه مسئول مربوط وبا التزام رعایت
ظوابط ومقررات قانونی باشد واز آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود ،اشکال ندارد وبر مسئوالن نیز واجب است
که بر کارآنان از این جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند»(.خامنه ای1386 ،ش ،ص.)161
 .3اصل عدم تجسس واستثنئات آن درحقوق ایران
 .1_3اصل عدم تجسس درحقوق ایران
باتوجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است،مبانی حمایت از حریم خصوصی را میتوان در فقه اسالم
جستجو کرد .حق بر حریم خصوصی در نظام اسالمی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی وجلوگیری از
عادی شدن و شیوع بدی ها و احترام به مردم مورد ح مایت قرار گرفته است ،تا فضای الزم جهت رشد وشکوفایی استعداد های
افراد را فراهم سازد؛ که ما دراینجا به برخی از مواد قانونی که در جهت عدم تجسس وتفتیش حریم خصوصی افراد آمده است
اشاره میکنیم:
اصل  25قانون اساسی بیان شده است« :بازرسی ونرساندن نامه ها،ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ،إفشای مخابرات تلگرافی
و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره ونرساندن آنها ،إستراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
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و همچنین در ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است « :أصل ،برائت است.هرگونه إقدام محدود کننده ،سالب آزادی
و ورود به حریم خصوصی أشخاص جزءبه حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست ودر هر صورت
این إقدامات نباید به گونه ای إعمال بشود که به کرامت وحیثیت أشخاص آسیب وارد کند».ماده فوق ناظر براین است که هیچ
عملی را نمی توان به راحتی تجسس کرد و حریم خصوصی افراد را تفتیش کرد مگر اینکه اوالً از طرف قانون گذار مجرم
شناخته شود وثانیاً تا صدور حکم محکومیت قطعی ماموران نظامی حق تعقیب وتجسس افراد را ندارند(.خالقی1398 ،ش،
ص.)31
ضمانت اجرای تجسس بدون حکم قانون وجود دارد ،که ورود به حریم خصوصی در زمانی که جواز ورود به آن صادر می گردد
حق تجسس پدید می آید اما تخطی از این ضوابط موجب مسئولیت کیفری خواهد بود که در ماده  580تعزیرات مجازات
اسالمی قانونگذار این مسئولیت کیفری را که بدون ترتیب قانونی تجسس صورت گیرد بیان می کند«:هر یک از مستخدمین و
مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و
رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»...
 .2_3موارد جواز تجسس در حقوق ایران
قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در قوانین موضوعه ،تجسس را در برخی امور را تجویز نموده است .برای مثال به برخی از آن
ها اشاره می کنیم:
در اصل  22قانون اساسی بیان شده است «:حیثیت جان  ،مال  ،حقوق،مسکن،وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در
مواردی که قانون تجویز کند».
وهمچنین درماده  241قانون مجازات اسالمی مصوب 1392بیان شده است« :در صورت نبود ادله ی اثبات قانونی بر وقوع
جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.موارد احتمال
ارتکاب به عنف ،اکراه ،آزار ،ربایش یا اغفال یا مواردیکه به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم
مستثنی است».
وقانون گذار در مورد امور امنیتی در ماده  87قانون آیین دادری کیفری تجسس را اینگونه جواز داده است«:هرگاه ماموارن
پست بر مبنای قرائن و امارات احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر،سمی ،میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره،
اسلحه گرم ،اقالم امنیتی مطالبق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذی صالح به پست یا سایر آالت و ادوات جرم است محمول
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پستی با تنظیم صورت مجلس توقیف می شود و موضوع فوری به اطالع دادستان می رسد .پس از اخذ نظر از مراجع ذی صالح
و بررسی ،درصور ت منتفی بودن احتمال ،بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند».

نتیجه گیری
از مجموع آنچه از آیات واحادیث ،سخنان علماء وامامین انقالب وقوانین ومقررات در این مقاله بیان شد؛ چنین بر می آید که
حکم اولیه تجسس ال اقل نسبت به مسلمانان ،حرمت است .و تجسس در امور شخصی افراد و حریم خصوصی آنها ممنوع و
حرام است .اما همچنین از مجموع برخی آیات واحادیث ،سخنان علماء امامیه وقوانین اسالمی روشن شد که تجسس در جایی
که سرنوشت جامعه برگردد وبرای مصلحت جامعه(حفظ امنیت) الزم باشد و نیز گماردن جاسوس برای شناخت عملکرد
کارگزارن و تجسس در مورد چگونگی عملکرد کارکنان دولت و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنها
توسط کارگزاران دولتی و در مورد مخالفین نظام ،در حقیقت تجسس نیست بلکه بازرسی و مراقبه است .از اینرو نه تنها جایز
بلکه بنابر دالیلی مثل وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم ،وظیفه ی حاکم بوده و واجب است .البته از همه مهم تر این
است که تجسس در امور دشمنان خارجی و داخلی به حکم عقل و شرع و قوانین اسالمی واجب و ضروری است ،البته در دو
مورد اخیر نباید به بهانه ی بازرسی و مراقبت به حریم خصوصی افراد وارد شد چون دالیلی که گفته شده است مسئولیت
کیفری خواهد داشت.
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