درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻼﺣﺎت89/10/5:

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ89/10/5:

اﺻﻼح ﺗﺎﯾﭙﯽ89/10/20 :

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:

ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ:
اﺻﻼح ﻣﺠﺪد ﺳﺮدﺑﯿﺮ89/12/9:

اﺻﻼح ﻣﺠﺪد89/12/8 :

درﯾﺎﻓﺖ از ﺳﺮدﺑﯿﺮ89/12/7 :
اﺻﻼح ﻣﺠﺪد:

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

1

ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﯿﺒﯽ

2

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺤﺪودهای از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ،از اﻓﺸﺎی آن راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود و ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت ،ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﺮﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺮﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﻘﻠﯽ و ﻓﻄﺮی را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ،رواﯾﺎت و آرای ﻓﻘﻬﺎ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان از
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺿﺮورت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺰامﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻟﺰامﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻌﻨﻮی )ﭼﻮن ﭘﺎداش دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی( و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺎدی
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ( را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺧﻼق ،ﺷﺮع ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻌﺰﯾﺮ

1ـ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1389/7/14 :؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1389/10/18 :
2ـ دﮐﺘﺮی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ داﻧﺸﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی؛ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد و رواﺑﻂ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺪر وﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،

 ،1368ج ،1ص .(4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زوﺟﯿﺖ و ﻗﺮاﺑﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﻤﯿﻖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ روﺣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻬﺎد ﻣﻤﺘﺎزی ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ورود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺑﻘﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺼﺎدﯾﻖ
آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺮاد از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
آن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ادﻟﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ-
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ اول ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
1ـ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮔﺴﺘﺮهای از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﻋﻤﺎل،
رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و وی ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ورود و ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮان
٢

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و ﻣﺮاد از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﻠﻤﺮو
و ﻣﺤﺪودهای از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎری و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ،او
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود و ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
2ـ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺤﺚ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﻤﺎرش
ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در
ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ1 :ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ2 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ3 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ4 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ
)اﺻﻼﻧﯽ ،1384 ،ص (44و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﺶ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ1 :ـ ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﻨﺰل و ﺧﻠﻮت اﻓﺮاد2 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد3 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن4 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای5 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ6 .ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ )اﻧﺼﺎری،1386 ،

ص .(155ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :اﻟﻒـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
بــ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ .جـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر .دـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻃﻼﻋﺎت .ﻫـ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ .وـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت.

ﻣﺒﺤﺚ دوم ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده
1ـ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺼﺪاق اﻧﮕﺎری ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ﻣﺼﺪاق
اﻧﮕﺎری ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻗﻠﻤﺮو زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻓﺎرغ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ
٣

ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2ـ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻢ آن ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت :ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت و آراﻣﺶ
ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت دارد .اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﺣﺮﯾﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ آنﻫﺎﺳﺖ .اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آن اﺗﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ
ﺧﻠﻮت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺣﻖ ﺧﻠﻮت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻣﻮر
ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻀﻮ در آن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ :ﺟﺴﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارای ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ او ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺪن
ﺧﻮد را از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن )ﻋﻮرت( ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻧﮕﺎه و واﮐﺎوی دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از آن ﻣﻮاﺿﻊ
را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ج ـ ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده،
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻀﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ از ﺑﺮﺧﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎدﯾﮕﺮان ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای
آن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
د ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ :ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﻀﺎی
۴

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺎره و ورود ﺑﻪ آن اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫـ ـ ﺣﺮﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺴﺘﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از
وﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻃﻼع ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
وـ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ :اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،روﺣﯿﺎت ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺳﺮار ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنﻫﺎ
اﻓﺸﺎی اﺳﺮار و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان را ﻟﻄﻤﻪ و
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ورود دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ را در ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و آن را ﻣﺬﻣﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ـ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده از ورود دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮده ،آن
را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧﻼق ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق و اﺻﻞ ﺗﻘﺪم اﺧﻼق
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﺰام ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﻋﺘﺒﺎر و اﻟﺰام اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آداب و رﺳﻮم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ )دورﮐﯿﻢ ،1368 ،ص (47و ﺑﻌﻀﯽ دو ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺮ
ﺟﺎذﺑﻪ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی را ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﺎس اﻟﺰامﻫﺎی
۵

اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ )ﺑﺮﮔﺴﻦ ،1358 ،ص (65ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
ﻋﻠﺖ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )روﺳﻮ ،1360 ،ص (201ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ
را ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺰام در ﮔﺴﺘﺮه اﺧﻼق داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺟﺴﺮ1969 ،م ،ص .(104واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻄﺮت ،ﻋﻘﻞ ،وﺟﺪان و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻟﺘﺰام در ﺑﺮاﺑﺮ
ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﺬا ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰامﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺣﻘﻮق
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬر اﻟﺰامﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
3ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ رواﺑﻂ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮدک اوﻟﯿﻦ
و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ .(399ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺪر را ﻣﺴﺆول
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهاش از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽداﻧﺪ1؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ورود ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﺪم ﻣﻔﺴﺪه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
زﯾﺮا ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮدک ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،3و ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎد ﻧﻤﻮد.
زﯾﺮا ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺤﻘﻖ
1ـ ﻗُﻮا اَﻧﻔُﺴَﮑُﻢْ وَ أَﻫﻠِﯿﮑُﻢ ﻧَﺎرَاً )ﺗﺤﺮﯾﻢ.(6 ،
2ـ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺳﺪی ،1388 ،ش ،50ص27ـ 45

3ـ اﻟﺮﱢﺟﺎلُ ﻗَﻮاﻣُﻮنَ ﻋَﻠَﯽ اﻟﻨﱢﺴَﺎء ﺑِﻤَﺎ ﻓَﻀﱠﻞَ اﻟﻠّﻪُ ﺑَﻌﻀَﻬُﻢ ﻋَﻠَﯽ ﺑَﻌﺾِ وَﺑِﻤَﺎ اَﻧﻔَﻘُﻮا ﻣِﻦ اَﻣﻮَاﻟِﻬِﻢ ) ...ﻧﺴﺎء.(34 ،

۶

اﻫﺪاف آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻮاریﻫﺎ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎه و آراﻣﺶ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،وارد ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺻﺮار ﺑﺮ اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺸﺎی داراﯾﯽ زوﺟﻪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
رواﺑﻂ اﻋﻀﺎ ﭼﻮن اﺻﻞ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺻﻞ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ،اﺻﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ،
اﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ ،اﺻﻞ ﻋﻔﺎف ،اﺻﻞ اﻃﺎﻋﺖ
از واﻟﺪﯾﻦ و اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ در آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺳﻌﺎدت و
رﺳﺘﮕﺎری اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4ـ ادﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ادﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد:
دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ـ ادﻟﻪ ﻋﺎم ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم
اﻟﻒ ـ ادﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ :آﯾﻪ  11ﺳﻮره ﺣﺠﺮات 1ﺑﺮ ﻣﻨﻊ
ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر و اﺣﻮال دﯾﮕﺮان دﻻﻟﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻊ از ﺗﺠﺴﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﻮل ﺧﻮد
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در

1ـ ﯾﺎَ اَﯾُﻬَﺎاﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮ اﺟﺘَﻨِﺒُﻮا ﮐَﺜﯿِﺮَاَ ﻣِّﻦَ اﻟﻈﱠﻦﱢ اِنﱠ ﺑَﻌﺾَ اﻟﻈﱠﻦﱢ اِﺛﻢُ وَﻻَ ﺗَﺠَﺴﺴُﻮا وَﻻَ ﯾَﻐﺘَﺐ ﺑﻌﻀُﮑُﻢ ﺑَﻌﻀَﺎً.

٧

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﺠﺴﺲ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ،ﺣﺮام و ﻣﺎﯾﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .آﯾﻪ
ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ از ﺳﻮءﻇﻦ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺠﺴﺲ اﺳﺖ،
دﻻﻟﺖ دارد .ﮔﻤﺎن ﺑﺪ و ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮءﻇﻦ زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ ﯾﺎ زوﺟﻪ ﺑﻪ زوج ﻣﻨﺸﺄ
ورود ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮءﻇﻦ و
ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ از ﻏﯿﺒﺖ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻊ از ﺑﯿﺎن ﻋﯿﺐﻫﺎﯾﯽ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ و او از ﺑﯿﺎن آنﻫﺎ ﮐﺮاﻫﺖ دارد .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻷ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﯿﺐﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻘﻞ آن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﻨﻊ از ﻏﯿﺒﺖ را ﻣﯽﺗﻮان از ادﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر
ﻣﺆﻣﻦ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻋﻤﻖ زﺷﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺪی ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ در آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ـ آﯾﻪ  27و  28ﺳﻮره ﻧﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻏﯿﺮ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن وارد ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ]ﭼﻮن رﺧﺼﺖ
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ[ ،ﺑﻪ اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
داده ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،داﻧﺎﺳﺖ«.1
آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﮐﻠﻤﻪ »ﺗَﺴﺘَﺄﻧِﺴُﻮا« از ﻣﺎده اﻧﺲ و ﺑﺎب اﺳﺘﻔﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﻔﺴﺮان در ﻣﻌﻨﺎی آن دو وﺟﻪ

1ـ ﯾﺎَ اَﯾُّﻬَﺎَاﻟﱠﺬﯾِﻦَ آﻣَﻨﻮُا ﻻَ ﺗَﺪﺧُﻠﻮُآ ﺑُﯿﻮُﺗﺄ ﻏَﯿﺮَ ﺑُﯿﻮُﺗِﮑُﻢ ﺣَﺘﱠﯽ ﺗَﺴﺘَﺄﻧِﺴُﻮا وَﺗُﺴَﻠِﻤُﻮا ﻋَﻠَﯽ اَﻫﻠِﻬَﺎ ذﻟِﮑُﻢ ﺧَﯿﺮُﻟﱠﮑُﻢ ﻟَﻌَﻠﱠﮑُﻢ ﺗَﺬَﮐﱠﺮُون * ﻓَﺎِن ﻟﱠﻢ
ﺗَﺠِﺪُوا ﻓِﯿﻬَﺎ اَﺣَﺪأَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺪﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺣَﺘﱠﯽ ﯾُﺆذَنَ ﻟَﮑُﻢ وَاِن ﻗِﯿﻞَ ﻟَﮑُﻢُ ارﺟِﻌُﻮا ﻫُﻮَ اَزﮐَﯽ ﻟَﮑُﻢ وَاﻟﻠّﻪ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌﻤَﻠﻮُن ﻋَﻠﯿﻢَُ.

٨

را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ »اﺳﺘﯿﻨﺎس« ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﺳﺘﯿﺤﺎش« اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻟﺬا
ﻫﺮاﺳﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اذن ورود داده ﻧﺸﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ورود داده
ﻣﯽﺷﻮد ،آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ )داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ( ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﭘﺲ در آﯾﻪ ،اﺳﺘﯿﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اذن ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
دوم اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﯿﻨﺎس از »آﻧﺲ اﻟﺸﯽء« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ آن را آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ .ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﯿﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ورود ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮدم »اﺳﺘﯿﻨﺎس« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای وارد ﺷﻮد ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد،
ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ و ﺣﻤﺪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻓﻪای ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
روش از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اذن ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ أأدﺧﻞ« ؛ »ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ وارد ﺷﻮم؟« اﮔﺮ اﺟﺎزه دادﻧﺪ
داﺧﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﺮﮔﺮدد.
»ذﻟﮑﻢ ﺧﯿﺮﻟﮑﻢ« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﻼم دادن از ﺗﺤﯿّﺖ دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ .ﭼﻮن آﻧﺎن ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﯿﯿﺘﻢ ﺻﺒﺎﺣﺄ و ﻣﺴﺎء«» :زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺧﻮل ﺑﺪون اذن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ )ﻃﺒﺮﺳﯽ1423 ،ﻫـ ،ج،2

ص .(613ﻣﻼک ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده دارای اﺗﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ورود دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻼم و اﻧﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ـ آﯾﻪ  30و  31ﺳﻮره ﻧﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ
)را از ﻧﮕﺎه ﻧﺎروا( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ  . . .و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ را )از ﻧﮕﺎه ﻧﺎروا(
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ« .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ورود دﯾﮕﺮان در آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﻧﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﺷﺎرع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﻪ
٩

ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺖ،
ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زوج و
زوﺟﻪ ،ﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺮ و ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺪن ﺑﺮادر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ـ آﯾﻪ  19ﺳﻮره ﻧﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﺎنﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﺎر
ﻣﻨﮑﺮی را اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا
)ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و دروﻏﺸﺎن را( ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ« .آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آنرا اﻓﺸﺎء ﮐﻨﺪ
زﯾﺮا اﻓﺸﺎی آن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ورود در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺬاب دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ب ـ ادﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رواﯾﺎت :از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺗﺠﺴﺲ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :از ﮔﻤﺎن و ﻇﻦ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ،ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ دروغ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،از ﺗﺠﺴﺲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در
اﻣﺮ دﯾﮕﺮان ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ1403 ،ﻫـ ،ج ،2ص(195؛ »ای ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻼم
آوردهاﯾﺪ و اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﺐ ﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﻮب او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،رﺳﻮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درون ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎﺷﺪ« )اردﺑﯿﻠﯽ1411 ،ﻫـ ،ص(77؛ »ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺸﺪهام
ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ و از درون آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮدم« )ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ ،1356 ،ص(194؛
»ﻫﺮ ﮐﺲ در راه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﻮب و ﮐﺸﻒ ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﺑﺮادرش ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﭘﺎی در
آﺗﺶ دوزخ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﻮب او را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«
)ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ1391 ،ﻫـ ،ج ،12ص .(294اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :از دﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون دوﺳﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ« )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،1365 ،ج ،2ص(652؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در
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زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺰل در ﻗﻀﯿﻪ ﺛﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود
ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﺪون اﺳﺘﯿﺬان ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﻧﺨﻞ او در ﻣﻨﺰل ﻣﺮد اﻧﺼﺎری ﺣﮑﻢ ﮐﺮد
و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ1391 ،ﻫـ ،ج ،12ص(364؛ اﻣﺎم
ﺻﺎدق در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮرت
ﻣﺮد ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﻮی زن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن زن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﭘﯽ ﻧﻈﺎره ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از دﻧﯿﺎ
ﻧﻤﯽرود ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻧﯿﺰ زﺷﺘﯽﻫﺎی او را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ1344 ،ﻫـ ،ص .(507اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻨﺎهاﻧﮕﺎری ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺮم و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺰل و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل اﮐﺮم در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت دﯾﮕﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮش دﻫﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﮔﻮش
وی ﺳﺮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ1391 ،ﻫـ ،ج ،12ص (221و در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻮءﻇﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺮده و از ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻪ او ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ1403 ،ﻫـ ،ج ، 72ص(201؛ از اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮ ﺑﺮادر )دﯾﻨﯽ( ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﮑﻞ اﺣﺴﻦ
آن ﺣﻤﻞ ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺑﺮادرت ﺟﺎری ﺷﺪه و ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ﻇﻦ ﺳﻮء
ﻣﺒﺮ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ1403 ،ﻫـ ،ج ،72ص .(200ﻧﻬﯽ از ﺳﻮءﻇﻦ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﯿﻤﻪ ،اﻓﺸﺎ و ﻫﺘﮏ ﺳﺮی ﮐﻪ دارﻧﺪه آن اﻓﺸﺎی آن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ-
ﭘﺴﻨﺪد .در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻏﯿﺒﺖ ،رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﺑﻮذر ﻓﺮﻣﻮد» :ای
اﺑﺎذر ،از ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از زﻧﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه
١١

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻏﯿﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﺑﺎذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻏﯿﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮادرت ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ او
ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺣﺮف ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﺎد ﮐﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص او ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻏﯿﺒﺖ
ﺷﺪهای ،اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪای در ﺧﺼﻮص او ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻬﺘﺎن ﺷﺪهای«
)ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ 1391،ﻫـ ،ج ، 8ص .(559ﻧﻬﯽ از ﻏﯿﺒﺖ ،در واﻗﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺐ ،ﻫﺠﻮ ،ﻗﺬف ﻣﻨﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺆﻣﻦ ،ﻓﺴﻖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻫﺘﮏ
ﺳﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد

آورده اﺳﺖ« )ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،1368 ،ص.(294
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم از ﭼﻨﺎن
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪه ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن
وارد ﺷﺪ زﯾﺮا اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارد .ﻟﺬا آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮب ﺳﺘﺮ ﻋﯿﺐﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﺧﻮد از
دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮب ﺳﺘﺮ ﻋﯿﺐﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎی دﯾﮕﺮان دﻻﻟﺖ دارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﮔﻨﺎه ﻣﺆﻣﻨﯽ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ و آن
را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﺴﺘﻮر ﻧﮑﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او آﻣﺮزش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺮای او ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻓﺸﺎی
ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ« )ﻣﻔﯿﺪ1404 ،ﻫـ ،ص.(34
از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮری را ﻧﺠﺎت داده ﺑﺎﺷﺪ« )ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ،

1410ﻫـ ،ج ،2ص .(454اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺳﺘﺮ
ﻋﯿﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ص .(977ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در رواﯾﺎت
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ﻣﺬﮐﻮر و رواﯾﺎت ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ رواﯾﺎت از ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی در اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺎرع در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻟﺴﺎن ﻧﻬﯽ و
اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺮک و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت اﺛﺒﺎﺗﯽ و ارﺷﺎدی ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺛﺒﺎﺗﯽ و ارﺷﺎدی ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم
دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻣﻼک ،ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج ـ ﻓﻄﺮت و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ :آدﻣﯽ در آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮﯾﺶ
از ﮔﻮﻫﺮ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 1و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ و ذاﺗﯽ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ
اﻧﺴﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺮای او ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ،ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺘﮏ ﺳﺘﺮ ،ﻏﯿﺒﺖ ،ﻫﺠﻮ ،ﻗﺬف ،اﻓﺸﺎی ﺳﺮ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻄﺮت و آﻓﺮﯾﻨﺶ وﯾﮋه آدﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
د ـ اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ:
وﺟﻮب ﺣﻔﻆ اﻋﺮاض ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺳﺮارﺷﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی وﻻﯾﺖ و ﺳﻠﻄﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن درﺑﺎره آنﻫﺎ و
اﻓﺸﺎی ﻋﯿﻮب و اﺳﺮار آﻧﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﺮف درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

1ـ و َﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮَﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﯽ آدَم )اﺳﺮاء.(70 ،
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اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ورود و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺷﺆون دﯾﮕﺮی اﺳﺖ )ﻣﻨﺘﻈﺮی1411،ﻫـ ،ج،2

ص .(539ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ و اﺻﻞ
ﻋﺪم ﺟﻮاز ورود ﺑﻪ ﺷﺆون دﯾﮕﺮی ،وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﻫـ ـ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﻋﻘﻞ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص و
اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﯿﻮب آنﻫﺎ را ﻇﻠﻢ و ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻇﻠﻢ و ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﺮع ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﯿﺢ و ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺮع ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﯿﻮب آنﻫﺎ را ﻗﺒﯿﺢ
و ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻤﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻼً و ﺷﺮﻋﺎً
آﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ارزش ﻣﺆﻣﻦ و از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدن او ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )اﻧﺼﺎری1428 ،ﻫـ ،ج ،1ص .(345ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻘﻼً و ﻧﻘﻼً ،ﭘﺨﺶ و اﻓﺸﺎی
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاری ﻣﺆﻣﻨﺎن و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺮام اﺳﺖ.
وـ اﺟﻤﺎع و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ را ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ
اﺟﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،1371 ،ص .(303ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاء در آرای
ﻓﻘﯿﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻈﺎره ﺑﺮ ﻣﻨﺎزل ،اﻓﺸﺎی اﺳﺮار و ﻋﯿﻮب ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
آﻧﺎن در وﺟﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد.
دﺳﺘﻪ دوم ـ ادﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  58ﺳﻮره ﻧﻮر دﺳـﺘﻮر
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ  :ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،و ﻧﯿﻤﻪ روز ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آوردهاﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻮرت و ﺳﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﻏﻼﻣﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺳﺮزده وارد اﻃﺎق ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم
اذن در اوﻗﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻃﻔﺎل دارد؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦﮐﻪ ﻃﻔﻞ از
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اذن
ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﺰوم اذن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﻏﻔﻠﺖ دارﻧﺪ و

در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ )ﻧﺠﻔﯽ1394 ،ﻫـ ،ج ،26ص.(24
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﺑﻪ وﺟﻮب اﺳﺘﯿﺬان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ،وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﯾﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﯾﺠﺎب دﻻﻟﺖ دارد و ﻧﯿﺰ از اﻃﻼق ﻧﻬﯽ در آﯾﻪ  27ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد وارد
ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﮐﻨﯿﺪ« ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮب اﺳﺘﯿﺬان را
اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﺲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق در ذﯾﻞ
آﯾﻪ اﺧﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ ،دﺧﺘﺮش و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ اذن وارد ﺷﻮد« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺒﺮ ﺟﺮاح ﻣﺪاﺋﻨﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق و رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ اﺑﻮ اﯾﻮب ﺣﺰار ﺑﺮ وﺟﻮب
اذن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺳﺆاﻻت ﻃﺮح
ﺷﺪه در رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺋﻞ از وﺟﻮب اذن ﺳﺆال ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻮاز آن .در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن دارد؟
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻣﺎدرم ﺧﺎدﻣﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ورود ﺑﺮ
او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اذن اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری او را ﻟﺨﺖ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ اﻇﻬﺎر
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داﺷﺖ :ﺧﯿﺮ؛ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ او اذن ﺑﺨﻮاه )ﻧﺠﻔﯽ1394 ،ﻫـ،
ج ،26ص.(24

در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زوج و زوﺟﻪ و دﯾـﮕﺮ اﻋﻀﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد و در اﻃﺎق ،ﮐﻮدک ﺑﯿﺪاری آن دو را در ﺣﺎل آﻣﯿﺰش ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﺳﺨﻨﺎن آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﺗﻨﻔﺴﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮد ،آن ﮐﻮدک ﻫﺮﮔﺰ رﺳﺘﮕﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ زﻧﺎ ﮐﺎری آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد«
)ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،1372 ،ج ،5ص .(16ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در اﻃﺎق ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﻀﻮر دارد ،ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ،
زﯾﺮا وی ﭼﻨﺎن درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ«
)ﻫﻤﻮ ،ص.(16

ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ رواﯾﺎت در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮدک اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺮک و
ﻣﻬﯿﺞ ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم ،ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ در راﺳﺘﺎی اﺻﻞ ﻋﻔﺎف و اﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻮدک
ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺟﺴﻢ و روح او ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ ،واﭘﺲ زدﮔﯽ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ و دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد« )ﻫﻤﻮ1391 ،ﻫـ ،ج ،5ص (28و
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ را از زنﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ« )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،1372 ،ص.(223

از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺸﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ1403 ،ﻫـ ،ج ، 3ص .(114در
ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮد )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،1372 ،ص .(223در رواﯾﺖ از ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ

ﺟﻌﻔﺮ

ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز وا دارﯾﺪ و در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮاب آنﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ« )ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ1408 ،ﻫـ ،ج ،2ص .(558ﻓﺮاواﻧﯽ
رواﯾﺎت ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ در رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ :در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ اوﻻد ﺳﻔﺎرش
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﺪ و
آﻧﺎن را ﺑﺎ آداب ﺧﻮب و ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ« )ﻫﻤﻮ ،ص .(625اﺣﺘﺮام و
ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﯿﻮب وی در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی آنﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺷﺪن ﻋﻮاﻃﻒ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در رﺷﺪ و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آﯾﻪ
 187ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﯿﻮب زن و ﻣﺮد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
زوج ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﻋﯿﻮب ﭘﻨﻬﺎن زوﺟﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ
و ﻋﯿﻮب آﺷﮑﺎر او را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوﺟﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻮب آﺷﮑﺎر زوج را ﭘﻨﻬﺎن و ﻋﯿﻮب
ﭘﻨﻬﺎن او را ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺘﺮ و ﻟﺒﺎس ﺑﻮدن زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﻋﯿﻮب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑـﻪ ﻣﻌﺮوف
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)اﺻﻞ ﻣﻌﺮوف( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.1
ج ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ :ﻋﻮرت در ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﺟﻮب ﺳﺘﺮ و ﻋﺪم
ﺟﻮاز روﯾﺖ آن از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿـﺰ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻻزم
در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻧﻮﺷﺘﺎر دﯾﮕﺮی را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﻼک ﺟﻮاز ورود در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺷﺪ .در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ورود
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎده 96
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﻨﺎزل و
اﻣﺎﮐﻦ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﯾﺎ
آﻻت و دﻻﯾﻞ ﺟﺮم« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﮑﻢ
ﺣﺮﻣﺖ ﻏﯿﺒﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻼک ﺟﻮاز ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻼک و
ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻮاز ﻏﯿﺒﺖ ،وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻔﺴﺪه ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻔﺴﺪه در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ«)اﻧﺼﺎری1428 ،ﻫـ ،ص .(306ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺟﺮح ﺷﻬﻮد ،دﻓﻊ ﺿﺮر از ﻣﻐﺘﺎب و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎده ﻓﺴﺎد را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺟﻮاز ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽداﻧﺪ )اﻧﺼﺎری1428 ،ﻫـ،

ص  .(304ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮه و ﻣﻘﺪار ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ورود در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺿﺮورت ،ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی
1ـ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻋﻈﯿﻢزاده اردﺑﯿﻠﯽ ،1387 ،ش ،48ص5ـ27؛ اﮐﺒﺮیراد و ﻣﻠﮏزاده ،1388 ،ش،51
ص70ـ.85
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺤﻮه و ﻣﻘﺪار ورود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﺻﻞ ﻋﻔﺎف ،اﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻞ ﻣﻌﺮوف
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻞ  22ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﺣﻘﻮق ،ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص را از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﻮن از
ﺗﻌﺮض ،ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ  25ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﺿﺒﻂ و ﻓﺎش ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﻓﺸﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ و ﺗﻠﮑﺴﯽ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر،
ﻋﺪم ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن آنﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﺲ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﺠﺴﺲ« ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻣﻮاد  104 ، 43 ، 27 ، 23از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن
آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻣﻮاد 572 ،570ـ691 ،604 ،582 ،580 ،575ـ 648 ،694 ،692ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮔﺬر ﺑﺨﺸﯽ آن از آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و
ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﻮاری آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ آﻣﻮزهﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد آن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ دﻧﯿﻮی و
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اﺧﺮوی اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎداش دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﯿﻮب ﻣﺆﻣﻨﯽ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻋﯿﺐ از ﻋﯿﻮب دﻧﯿﺎﯾﯽ و اﺧﺮوی وی را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ«
)ﮐﻠﯿﻨﯽ ،1365 ،ج ،2ص.(200
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در راه ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﻮب و ﮐﺸﻒ ﻟﻐﺰشﻫﺎی ﺑﺮادرش ﮔﺎم ﻧﻬﺪ ،ﭘﺎی
در آﺗﺶ دوزخ ﮔﺬارده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﻮب او را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«
)ﺻﺪوق1368 ،ﻫـ ،ص.(288
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻤﺎﻻت روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﭘﺎداش رﻓﺘﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در
ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد» .ﻫَﻞ ﯾُﺠﺰَونَ اِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﮐَﺎﻧﻮُا ﯾَﻌﻤَﻠُﻮنَ« )اﻻﻋﺮاف(147 ،؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ،ﺧﻮد ﭘﺎداش ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺜﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﯿﺢ
ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻨﺎه و اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻋﺪه »اﻟﺘﻌﺰﯾﺮ ﻟﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮم« ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎدی ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ آن را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺗﺄدﯾﺐ داﻧﺴﺖ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭼﻮن ورود زوج ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﺬف ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﮐﯿﻔﺮ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ،او
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﺎده ﮐﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ .وﻟﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
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ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮد
ﺳﺎزی ﻋﻀﻮ زﯾﺎندﯾﺪه روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻋﻄﺎی ﻣﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ زﯾﺎن دﯾﺪه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
1ـ ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺤﺪودهای از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻋﻤﺎل ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ
ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﻧﺪارد و در ﺑﺮاﺑﺮ ورود و ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ،
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
2ـ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت ،ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﺮﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺮﯾﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
3ـ وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ،اﻟﺰام ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
4ـ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮن اﺻﻞ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده،
اﺻﻞ ﻋﻔﺎف ،اﺻﻞ اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ،اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،اﺻﻞ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
5ـ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺴﺲ وﺗﺤﺴﺲ و
ﺗﻔﺘﯿﺶ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﺪون اﺳﺘﯿﺬان ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺳﻮءﻇﻦ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺳﺐ ،ﻫﺠﻮ و ﻗﺬف ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻫﺘﮏ ﺳﺘﺮ
از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﻓﻘﯿﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
6ـ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺿﺮورت اﺳﺘﯿﺬان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﺗﺎق واﻟﺪﯾﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت و ﺿﺮورت ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻨﻈﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻨﺴﯽ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 7ـ ادﻟﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آﻣﻮزه اﺧﻼﻗﯽ ﺗﮑﺮﯾﻢ اوﻻد و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﯿﻮب
آنﻫﺎ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
ﻋﯿﻮب زوﺟﯿﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آن دو ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ در
رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
 8ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺎداش دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه آن و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺎدی
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ،ﻋﻘﺎب دﻧﯿﻮی ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺣﺪ ،ﻋﻘﺎب
اﺧﺮوی ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
 9ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
 9ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
 9اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﺛﻮاب اﻻﻋﻤﺎل ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ ،1368 ،ﭼﺎپ دوم
 9اﺻﻼﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ،ﺣﻘﻮق ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان ،1384 ،ﭼﺎپ
اول
 9اﺳﺪی ،ﻟﯿﻼ ﺳﺎدات» ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮدک و ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ« ،ﺗﻬﺮان،
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1388

 9اﮐﺒﺮیراد ،ﻃﯿﺒﻪ و ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻣﻠﮏزاده» ،ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف در ﻗﺮآن و راﺑﻄﻪ آن
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زن در ﺧﺎﻧﻮاده« ،ﺗﻬﺮان ،دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1388
 9اﻧﺼﺎری ،ﺑﺎﻗﺮ ،ﺣﻘﻮق ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺖ ،1386 ،ﭼﺎپ اول
 9اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ1428 ،ﻫـ
 9ﺑﺮﮔﺴﻦ ،ﻫﺎﻧﺮی ،دو ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺧﻼق و دﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺗﻬﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر1358 ،
 9ﺟﺴﺮ ،ﻧﺪﯾﻢ ،اﻟﻘﺮآن ﻓﯽ اﻟﺘﺮﺑﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﺨﻠﻮد،
1969م
 9ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ1391 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم
 9ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﷲ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،1368 ،ﭼﺎپ اول
 9دورﮐﯿﻢ ،اﻣﯿﻞ ،ﻗﻮاﻋﺪ روش ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎردان ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان1368 ،
 9روﺳﻮ ،ژان ژاک ،اﻣﯿﻞ ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ زﯾﺮکزاده،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﻬﺮه1360 ،
٢٣

 9ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﺑﯽ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ،ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﻗﻢ ،داراﻟﻔﮑﺮ1410،ﻫـ
 9ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ
اﻻﺳﻼﻣﯽ1423 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ دوم
 9ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ ،1372 ،ﭼﺎپ ﺳﻮم

 9ﻋﻈﯿﻢزاده اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻓﺎﺋﺰه» ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم« ،ﺗﻬﺮان ،دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( ،ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1387
 9ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ )ﺧﺎﻧﻮاده( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪﻧﺸﺮ ،1368 ،ﭼﺎپ
دوم
 9ـــــــــــــ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺑﻪﻧﺸﺮ ،1366 ،ﭼﺎپ ﺳﻮم
 9ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان1365 ،
 9ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﺋﻤﻪ اﻟﺤﻖ و اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﻧﺠﻒ ،ﺑﯽﻧﺎ،
1344ﻫـ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ
 9ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ1403 ،ﻫـ
 9ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ1404 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ دوم
 9ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﯾﺪه و اﻟﺒﺮﻫﺎن ،ﻗﻢ ،اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ1411 ،ﻫـ
 9ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ،دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﻗﻢ،
داراﻟﻔﮑﺮ1411 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ اول
 9ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﷲ ،ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﺗﻬﺮان ،1371 ،ﭼﺎپ دوم
 9ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاﻫﺮاﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ
اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ1394 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ
 9ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ
ﻻﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ1408 ،ﻫـ ،ﭼﺎپ اول
 9ﻧﻬﺞاﻟﻔﺼﺎﺣﻪ،ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮﺟﺎوﯾﺪان ،1356 ،ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ
٢۴

