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هىئله ظ ٛ٩هّالط و اهًیث يٝام اوالهی ال ً٠اویى ذايىیهاد اوث که به ؾؼالث ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی ؾق ظاكین
ؼّىِی ا٨كاؾ ،هٍكو٠یث هیبؽٍؿ< هكچًؿ ایى ي٭ٓ بایؿ به پٍاحىايه ٠لان اشماالی ،ؾق ظاؿ ٔاكوقت و باؿوو اٍ٨ااد
اوكاق پًهايی ا٨كاؾ ِىقت گیكؾ .ایى جع٭ی ٫با هؿًٌ ٦اؼث ظؿوؾ و ذ٥ىق اؾله و جدییى اؼحیااقات يهاؾهااد ا٘ال٠ااجی ؾق
وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ايصام ٌؿه اوث .يیل به ایى ه٭ّؿ ؾق وایه جىِی ٧و جعلیل گماقههاد ٨٭هی باا گاكؾآوقد
ؾاؾههاد آو به قوي کحابؽايهاد ّ
هیىك ٌؿه اوث .

همذهه

يگاهی اشمالی به جاقیػ ليؿگی ايىاوها ،ظاکی ال جكوین ظكین و ٬لمكود اواث کاه ال
ؾیؿ و يٝااقت ؾیگاكاو ؾق اهااو باٌاؿ و پافیكي ایاى ٬لماكو ال آقلوهاا و هٙالداات ٠ماىهی
ايىاااوهاا و ؾق لهااكه هىٔااى٠ات کااايىيی ظ٭ااى ٪بٍااكد هعىااىب هاایٌااىؾ< به٘ىقدکااه
جصىه ؾق ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ،ؾق ٨كهًگ ٠مىهی هٙلىب ٌمكؾه يمیٌىؾ.
با جٍکیل يٝام ویاوی و ایصاؾ ؾولث و ظکىهث ،هىائل ا٘ال٠ااجی و اهًیحای ؾق اؾاقه
کٍىق ؾق ٠كِه ؾاؼلی و ؼاقشی هىقؾ جىشه ویژه ٬كاق گك٨اث< چًاوکاه ؾولاثهاا هاك چًاؿ
َ٠لًی به جصىىات ؼىؾ اـ٠او يمیکًًؿ ،به ایى شاوىویها وا ٧٬هىحًؿ و ه١ح٭ؿياؿ ایاى
جصىهها ال ٔكوقتهاد ليؿگی اشحما٠ی اوث و بؿوو آو يمایجاىاو هّاالط و هى١٬یاث
کٍىق قا ظ ٛ٩کكؾ.
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جىشااه بااه واایكه بكؼاای بمقگاااو همچااىو اهیكالمااإهًیى٨ ،یالصملااه ظاااکی ال
هٍكو٠یث کىب ا٘ال ٞال بكؼی اؼداق هعكهايه بكاد جأهیى هّالط شاه١اه اواالهی باىؾه
اوث ،جا شایی که ؾق ٠هؿياهه هالک اٌحك بیاو هیکًاؿ کاه ;٠یاىو:د قا هىٜا ٧کًاؿ جاا
اؼداق هعكهايه قا به او بكوايًؿ (نهحاالبفغه ،ياهه.)53
ال آيصا که ٌی١ه والیاو هحماؾد ال قویؿو به ظکىهث و جٍاکیل يٝاام ویاوای اواالهی
هدحًی بك ٨٭ه اهاهیه هعكوم بىؾه ،هداظد ٨٭ه ظکىهث ال شمله ٨٭ه ا٘ال٠ات کمحك هىقؾ جىشه
٨٭ها ٬كاق گك٨حه اوث و يٝك به اهمیث ظ ٛ٩ظكین ؼّىِی و ظ ٛ٩هّالط کٍاىق اواالهی و
جأهیى يٝن و اهًیث آو ،اللم اوث با يگاهی به اؾله و جدییى هعؿوؾه آو ،چهاقچىبی بكاد وقوؾ
ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی به ظكین ؼّىِی ،ال باب جمىک به ظکن ذايىد جكوین ٌىؾ و ظاؿوؾ
اؼحیاقات يهاؾهاد ا٘ال٠اجی و اهًیحی ؾق ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ،با جىشه به ٨٭ه اهاهیه جدیایى
گكؾؾ جا هكگىيه جًؿقود و کًؿقود که با٠د َوهى اوالم هیٌىؾِ ،اىقت يگیاكؾ و ایاى اهاك باا
هكاش١ه به اِىل اولیه و پایههاد ٠لمی هدعد ال البهالد هحىو و هًاب٨ ٟ٭هی ٬ابال ٌاماقي
ن
اوث< هك چًؿ ٘د١ا ّ٬اىقها و کمدىؾهاایی وشاىؾ ؾاقؾ و گااه جًاؿقودها و کًاؿقودهایی يیام
هیٌىؾ که جا ظؿد ٬ابل ا٤ماْ اوث.

ؾق اؾاهه ،په ال ج١كی ٧بكؼی ه٩اهین اِلی ،اؾله ظكهث ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ،
بااهً٠ىاو ظکاان اولاای ،و هعااؿوؾه آو جدیاایى و ظکاان وقوؾ يهاؾهاااد ا٘ال٠اااجی بااه ظااكین
ؼّىِی ،بًا بك ظکن ذايىد و گىحكه اؼحیاقات آيها بیاو ؼىاهؿ ٌؿ.
هفهىمغًاضی اصؽالحات
حرین خظىطی

٠لیق٤ن جأکیؿات ٨كاوايی کاه باك ;ظاكین ؼّىِای :ؾق هداظاد ظ٭اى٬ی و ویاوای –
اشحما٠ی هیٌىؾ ،هًىل ايؿیٍمًؿاو ایى ظىله بك ج١كی ٧واظاؿد جىا٨ا ٫يکاكؾه و هاك یاک
ج١كی٩ی بیاو کكؾه اوث .ایى ج١اقی ٧جىوٗ بكؼی يىیىًؿگاو گكؾآوقد و هىقؾ ي٭ٓ و ابكام
ج١كیا٧
٬كاق گك٨حه اوث (ق : .اوکًؿقد1389 ،ي) .با جىشه باه جماام هإل٩اههااد یاک
ِ
يیکى هیجىاو ؾق ج١كی ٧ظكین ؼّىِی چًیى گ٩ث:

;ؼّىِاایبىؾو; ،:آلاؾد ال هعااؿوؾیثهاد ظ٭ااى٬ی; ،:اوااح٭الل ايعّاااقد ؾق
جّمینگیكد٠; ،:ؿم شىال ؾؼالث و يٝاقت ؾیگكاو بك آو :و ;ؼ٩ا یاا هعكهاياهبىؾو آو و
٠ؿم شىال وقوؾ به آو و یا ا٘ال ٞال آو ،بؿوو اشااله :ال ً٠اِاك و هإل٩اههااد ایاى ج١كیا٧
اواث کااه ایاى هإل٩ااهها بااه چهااق ه٭ىلااه کلاای ج٭ىاین هاایٌااىيؿ کاه ٠داقتايااؿ ال :ظااكین
ا٘ال٠اجی ،ظكین اقجدا٘اجی ،ظكین شىمايی ،و ظكین هکايی .گااهی ظاكین شًىای يیام باه
ه٭ىلههاد یاؾٌؿه ا٨موؾه هیٌىؾ (شلیل ً٬ىاجی و ؾیگكاو1393 ،ي).
. 2حکن ثايىی

هكاؾ ال ظکن ؾق ٨٭ه ;جٍكی١ی اوث که ال ٘اك ٦ؼؿاوياؿ باكاد هاًٝن وااؼحى لياؿگی
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ظااكین ؼّىِاای ،آو بؽااً ال ليااؿگی هااك ايىاااو اوااث کااه ؾق آو ال
آلاؾد ؾق بكابااك بالؼىاوااث و کی٩ااك ظ٭ااى٬ی ،بكؼااىقؾاق هیباٌااؿ و هكگىيااه
ن
جّاامینگیكد ؾقباااقه آو و يیاام ا٘ااال ،ٞوقوؾ و يٝاااقت بااك آو هًعّااكا ؾق
اؼحیاق اووث و هؿاؼله ؾیگكاو ؾق آو یا ؾوحكوی به آو بؿوو اـو او هصاال
يیىث (هماو).
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ايىاو ِاؾق ٌؿه اواثِ( :اؿق :٪1418 ،ز 53َ ،1و ز )12َ ،2و ;ظکان ذاايىد:
آو ظکمی اوث که ٌااق ٞآو قا باا يٝاك باه ظالاث ؼااَ و اواحرًایی ش١ال هیکًاؿ و ؾق
ؼاىؾ هىٔاى ٞش١ال ٌاؿه اواث
ه٭ابل; ،ظکن اولی :اوث که با يٝك به هّاالط و ه٩اواؿ ِ
(ق : .ظائكد :٪1418 ،ز 253 ،2به ب١ؿ).
ن
اِىال یکی ال اهحیالات ٨٭ه اهاهیه ؾق ه٭ایىه با هفاهب ٨٭های ؾیگاكًٌ ،اواایی ظکان
ّ
ذايىد ؾق ٘ىل ظکن اولی اوث .ایى ظکن ٌك٠ی وا١٬ی ،هى٬ث و ٨٭ٗ ٌاهل کىايی اوث
کااه ؾق هى١٬یااث اوااحرًایی ٬ااكاق هاایگیكيااؿ (ق : .بكوشااكؾد :٪1412 ،ز<511َ ،1
ؼمیًی ،ویؿهّ٩ٙی :٪1418 ،زِ <324َ ،2ؿق :٪1418 ،ز.)273َ ،2
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ً٠اویًی همچىو اکكاه ،أٙكاق٠ ،ىك و ظكزٔ ،كق و أاكاق ،ج٭یاه و يافق ال ً٠ااویًی
اوث که هىشب شكیاو ظکن ذايىد هیٌىؾ ،اها ظ٭ی٭ث آو اوث که ظکن ذايىد هًعّاك
ؾق ایى ً٠اویى يیىث ،بلکه ً٠ىايی هرل ;هّلعث ظ ٛ٩يٝام :قا يیم ٌاهل اوث.
حفظ يظام
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هكاؾ ال ;يٝام ،:واؼحاق ٠اهی اوث که ايىاوها با ظ ٛ٩آو وااؼحاق و جٙدیا ٫ظكکاات
ؼىؾ با آو ،به و١اؾت هیقوًؿ .هٕا٦الیه يٝام; ،يى ٞايىايی :اوث (يٝام يى ٞايىاايی)،
يه ;اوالهی :یاا ;شاه١اه اواالهی :و اهراال آو (ق٠ : .لایؾوواث-125َ :1388 ،
 .)126ؾق اِٙالض به آو; ،يٝام ٠ام یاا کاالو اشحماا٠ی :گ٩حاه هیٌاىؾ (همااو) .پاه
هًٝىق ال ٠داقاجی که گ٩حه هیٌاىؾ ;ظ٩ا ٛيٝاام واشاب اواث; ،:اؼاالل باه يٝاام ظاكام
اوث :و ;هكا٠ات ٬ىايیى و ه٭كقات يٝاهیه اللم و هؽال ٧باا آو ياِاعیط اواث ،:ا٠ان ال
يٝام اوالهی و ؾیًی اوث.
گاهی يیم يٝام باههً١اد ;ظاؿوؾ و ذ٥اىق یاا کیااو کٍاىق و واكلهیىهاد اواالهی :و
;ظکىهث یا يٝام ویاوی اوالم :بهکاق هایقوؾ .بكشىاحهجكیى ه٩هاىم هاىقؾ يٝاك ٨٭هاا ؾق
هحىو ؾیًی; ،يٝاام اواالم :اواث و هًٝاىق ال آو; ،واالهاو ؾیاى ،هىشىؾیاث و اواح٭كاق
ن
ظاکمیث اوالم اوث که ه١مىال به بیٕه اوالم ج١دیك هیٌىؾ و ؾق ج١دیاك ؾیگاكدٌ ،ااهل

ایؿئىلىژد و هعحىاد ؾیى ،والهاوهاد ٠هاؿهؾاق آو ،هىشىؾیاث ٠یًای ؾیاى ؾق شاه١اه و
ظالث اوحیالّ ،
شى ظاکن و ي٩ىـ هً١ىد و اشكایی اوالم ؾق ٠یًیث شاه١ه هیباٌؿ٠( :میاؿ
ليصايی1384 ،ي :ز.)35َ ،8
حرهث يمط حرین خصىصی و هحذوده آو

ظكهث ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ؾق ٨٭ه اهاهیه ،با وشاىؾ قیٍهؾاٌاحى ؾق هًااب٨ ٟ٭اه ،باه
ِىقت ؼااَّ ،
هاؿوو و هىاح٭ل هاىقؾ جىشاه يداىؾه اواث و ٨٭هاا ً٠اىاو ؼاِای ؾق ایاى
ؼّىَ جؿویى يکكؾهايؿ ،اها ؾق بىیاقد هىاقؾ و ؾق ابىاب هؽحل٨ ٧٭هی به جًاوب بعاد،
با جىشه به بكؼی گماقهها ال کحاب و وًث ،به ظمایث ال هّاؾی ٫ظكین ؼّىِای پكؾاؼحاه
ايؿ .هعحىاد ایى گماقهها ؾق یک ؾوحهبًؿد ،به ٘ىق ؼالِه چًیى اوث:

هن إِ ْْهم َو ٓ سسسهوا ( ظصاكات )12:اواث .واژه ;جصىاه :باههً١اد
إِ َّن َب ْاه َ اُ َّظ ِّ
ج٩عُ ال اهىقد اوث که هكؾم هیؼىاهًؿ پًهااو بماياؿ (ق : .هع٭ا ٫اقؾبیلای ،بایجاا:
٘ <417دا٘دایی :٪1417 ،ز.)323َ ،18
جصىه همکى اوث با يیحی ٨اوؿ چىو َهحاٯ ،پكاکًاؿو ٨عٍاا و آلقؾو هإهًااو و یاا
ِِك ٦آ گاهی ال اظىال ؾیگكاو بؿوو ّ٬ؿد ٠٭الیی و یا با ّ٬ؿ و ايگیامهاد واالن باٌاؿ.
ؾق هىقؾ اؼیك يیم همکى اوث با ٤اكْ و هاؿ٨ی اللم و ٔاكوقد هايًاؿ ظ٩ا ٛظکىهاث ؾق
٬دال قؼًۀ هًا٨٭او ،شلىگیكد ال گىحكي ايىا٨ ٞىاؾ اشحما٠ی اؼال٬یٜ ،ااهكد و هاالی،
بك٘ك٦واااؼحى لهیًااههاد گمكاهاای و ايعااكا ،٦آگاااهی ال چگااىيگی کاااقکكؾ کاااقگماقاو
ظکىهث ،باؼدكٌاؿو ال وشاىؾ اؼاحالن و اقجٍاا ،آ گااهی ال ؤا١یث يیكوهاا و جصهیامات
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ال )٧گماقههایی که ؾق آيها ال ا٨كاؾ ؼىاوحه ٌؿه اواث کاه ؾق اواكاق ؾیگاكاو جصىاه
يکًًؿ ،ایى گماقهها که با واژه ;الجصىىىا :آهؿه ،ؾق کحاب و وًث هىقؾ جىشاه ٬اكاق گك٨حاه
اوث (کلیًای :٪1417 ،ز 354َ ،2ا ،355ض 2و  <5هصلىای :٪1413 ،ز،7َ ،71
ّ
ض ،1ز ،252َ ،72ض .)28یکی ال گماقههاد ههن و ٌا٩ا ٦ؾق ایاى لهیًاه کاه ظااکی ال
ِ
اجتَن ِ ُتوا كَثِ ا ِم َن اُ َّظ ِّن
ین َآمنُوا ْ
ظكهث جصىه با هك ايگیمهاد اوث ،آیه ٌكی٩ه یا َأ ه َُّيا ا َُّذ َ

70

بااقلي ٤یك اللم هايًاؿ یاا٨حى ا٨اكاؾ ِاالظیثؾاق باكاد
ؾٌمى و  ، ...و یا با هؿ ٦قاشط و ِ
اٙ٠اد هًاِب ٌایىحه به آيها ،آ گاهی ال ؾايًهااد قول ،بهؾواثآوقؾو هیاماو قٔاایث
٠مىهی ال يعىۀ اؾاقۀ اهىق ،کٍ ٧يیالهاد اشحما٠ی و  ...باٌؿ (ق : .ؼكالد1381،ي).
ؾق جمام ایى هىاقؾً٠ ،ىاو جصىه ِؿ ٪هیکًؿ و با جىشه به ِؿ ٪هىٔى ،ٞظکن ظكهاث
شاقد اوث.
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همکى اوث گ٩حه ٌىؾ ویا ٪آیه هفکىق يٍاو هیؾهؿ که ظكهث جًها ؾقشایی اوث که
ا٤كاْ ٨اوؿ ؾق کاق باٌاؿ< چهایًکاه پایً ال بیااو ظكهاث جصىاه ،ظكهاث قیٍاؽًؿ و
٠یبشىیی هٙكض گكؾیؿ ،هًحها آيچه ه١حدك اوث ،ا٘اال ٪ظکان ؾق هاىاقؾ ِاؿ ٪هىٔاىٞ
اوث و ؼّىِیث ;هىقؾ :ي٭ٍی يؿاقؾ ،ظحی با جىشه به ِؿً٠ ٪اىاو جصىاه ،يمیجاىاو
اؾ٠ا کكؾ آيچه يهی ٌؿه ،جصىه ؾق اهىق ;هىلماياو :اواث و ج٩عاُ ال اهاىق کاا٨كاو و
هًا٨٭او قا ٌاهل يمیٌىؾ و اوحًاؾ باه ه٩هاىم بكؼای گاماقههااد ه١حداك قوایای (ِاؿو:٪
 :٪1413ز ،39َ ،3ض ،)3281بكاد اذدات شىال جصىه ال اهىق هحصاهك به ٨ىا ٫و ؾق
يحیصه ;هلحممٌؿو به شىال ج٩حیً هحصااهك ،ؾق يهایاث اٌاکال خو ؼؿٌاهت اواث( :اهاام
ؼمیًی :٪1415 ،ز <)278َ ،1چه ایًکه هال ِ ،ؿً٠ ٪ىاو جصىه و ا٘ال ٪ظکن
بك آو اوث ،با هك يى٤ ٞكْ و ايگیمهاد باٌؿ٠ .الوه بك ایًکه اؾله هًعّك به آیاۀ کكیماه
يیىث و وایك اؾله ال شملاه گاماقي ٌایػ کلیًای ال اهاام ِااؾ( ٪کلیًای :٪1417 ،ز،2
َ ،354ض )2ا٘ال ٪ؾاقؾ.
ب) گماقههایی که ؾق آيها ال ا٨كاؾ ؼىاوحه ٌؿه اوث که بؿوو اشاله به ؼايه کىای واقؾ
يٍىيؿ (يىق27 :ا ،)28ظحی ال اهل یک ؼايه يیام ؼىاواحه ٌاؿه اواث کاه ؾق واا٠ثهاد
ؼاَ بكاد وقوؾ به اجا ٪پؿق و هاؾق اشااله بگیكياؿ (ياىق 58 :ا  <59کلیًای :٪1417 ،ز،3
اات هااكجدٗ بااا آو
َ ،67ضِ <3ااؿو ،163َ :٪1413 :٪ض .)1ه٩اااؾ ایااى آیااات و قوایا ِ
(ق٘ : .دكوی1372 ،ي ،ـیل آیات ٌكی٩ه) ،بك ظكهث وقوؾ به ظكین ؼّىِی هکايی و
شًىی ا٨كاؾ بؿوو اـو و اشاله ؾاللث ؾاقؾ و ال آيصا که ایى هٙلب با شمله ; َْست َْأنِ ُسوا( :يه
ن
جىحأـيىا) ال هاؾه ايه گك٨حه ٌؿه ،اشاله بایؿ کاهال هإؾباياه و ؾوواحايه و ؼاالی ال هكگىياه

ؼٍىيث باٌؿ (هکاقم1374 ،ي ،ـیل آیات ٌكی٩ه).
ز) گماقههایی که ؾق آيها ؾ٨ا ٞؾق بكابك ي٭ٓ ظاكین ؼّىِای ا٨اكاؾ ،هٍاكو ٞؾايىاحه
ٌؿه و ؼىو هحصاول ،ؾق ِىقت شكاظث و جل ،٧هؿق ا٠الم گكؾیاؿه اواثٌ .ایػ کلیًای ال
اهام ِاؾ ٪ؾق گماقٌی ه١حدك چًیى ي٭ل هیکًؿ:
ْ
ْأی ما رجل اؼ لع علی لىم فیی دارهین لیًفیر إلیی عیىراجهن فرهیىه ففمئیىا

عیًیه أو جرحىه فال دیة له (کلیًی :٪1417 ،ز ،291َ ،7ض<)1
هك هكؾد به ؼايههاد هكؾم َوك بکٍؿ جا به ٠ىقات خو اهاىق پًهااو و
ؼّىِیت آيها يگاه کًؿ و آياو به او جیكايؿالد کًًؿ و چٍمً قا کىق کًًؿ
یا او قا لؼمی کًًؿ ،ؾیه يؿاقؾ خو ؼىو او هؿق اوثت
همااى ؾق گااماقي ؾیگااكد ال آو اهااام همااام ي٭اال هاایکًااؿ کااه
٨كهىؾيؿ :
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ْ
ضمعث أبا عبذالله یمىل فی رجل أراد اهرأة علی يفطیها حراهیا فرهحیه بحجیر
ْ
ْ
ْ
ْ
فأصاب هًه همحال لال :لیص علیها غی فیما بیًها و بیى الله عیس و جیل و إو لیذهث إلیی

ًٌیؿم اهام ِااؾ ٪ؾقبااقه هاكؾد کاه ّ٬اؿ کااق ظاكام باا ليای قا
ؾاٌث و آو لو به ٘ك ٦او وًگی اياؿاؼث و او قا کٍاث٨ ،كهاىؾ :بایى آو
لو و ؼؿا ،چیمد بك او يیىث و اگك پیً اهام ٠اؾل بكؾه ٌاىؾ ،ؼاىو هاكؾ
خهحصاولت قا هؿق ا٠الم هیکًؿ.
ؾق ایى قوایات و اظاؾید هٍابه (هماو :ض 5ا )6هٍكو٠یث ؾ٨ا ٞو هؿقبىؾو ؼىو هحصااول
به ظكین ؼّىِی ،ؾق ِىقت شكاظث و جل ،٧با ظكهث وقوؾ به ظاكین ؼّىِای ا٨اكاؾ جااللم
ؾاقؾ .بًابكایى قوایات بك ظكهث ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ا٨اكاؾ ؾق هّااؾی ٫هافکىق ؾاللاث ؾاقياؿ
(ق : .اهام ؼمیًی :٪1413 ،ز <487َ ،1ودمواقد :٪1413 ،ز.)156َ ،28
الدحه گماقههاد ؾیگكد وشىؾ ؾاقؾ< همچىو قوایاجی که ؾق آيها ال ا٨كاؾ ؼىاوحه ٌؿه جاا

حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

إهام عادل أهذر دهه (هماو ،291َ :ض<)2

;ال اوكاق ؼىؾ هعاٝ٨ث و آو قا ال ؾیگكاو ظ ٛ٩کًًؿِ( :ؿو :٪1413 :٪ز،482َ ،1
ض; ،)1394اوااكاق ؾیگااكاو قا ٨اااي يکًًااؿ( :کلیًاای :٪1417 ،ز ،359َ ،2ض2اا )3و
;٨ايکكؾو اوكاق ،هّؿا٬ی بكاد ؼیايث و ٜلن به ِاظب ّ
وك اوث٘( :ىوی:٪1414 ،
َ .)537ؾق ایى گماقهها به اهمیث ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ اٌاقه ٌؿه اوث ،اها اوحًاؾ باه
آيها بكاد اذدات ظكهث وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ هعل ؼؿٌه و اٌکال اواث< چكاکاه
اواكاق ؾیگاكاو :جاللهای باا
;وشىب ظ ٛ٩اوكاق ؼاىؾ ال ؾیگاكاو :و ;ظكهاث ٨اايکكؾو
ِ
ظكهث وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ يؿاقؾ.
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ٌامىل اللم باكاد ؾق
به هكظال ؾق بیى اؾله وهگايه هفکىق ،جًها ؾلیال اول ال ٠ماىم و
ِ
بكؾاٌحى جمام ه٭ىلههاد ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ،ا٠ن ال ظكین ا٘ال٠اجی ،ظكین اقجدا٘ااجی،
ظكین شىمايی ،ظكین هکايی و ظكین شًىی ،بكؼىقؾاق اوث و ؾلیلهاد ؾوم و واىم جًهاا
بكؼی ال ه٭ىلهها قا ٌاهل اوث .په وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ و ي٭ٓ آو با هك ايگیمه
اد ،ظكام و هىشب به ؼٙكا٨حاؾو ایماو و هىاحىشب ٠٭ىباث اؼاكود اواث و ایاى ظکان،
ّ
ٌاهل ظال هإهًاو و هىلماياو ،چه بهِىقت اي٩كاؾد و چه ؾق ٬الب ظکاام و ؾولحماكؾاو،
هیٌىؾ .به ایى هٙلب ؾق ٬ايىو اواوی شمهىقد اوالهی ایكاو يیم ال آو شمله ؾق اِاىل
 23 ،22 ،21 ،14و  24اٌاقه گكؾیؿه اوث.
ظٕكت اهام ؼمیًی يیم هًگاهیکه اظىان کكؾ ٠ؿهاد ال ٠ىاهل اشكایی ظکىهث باه
بهايه گمیًً ا٨كاؾ ،ؾق لياؿگی ؼّىِای آيااو ج٩عاُ و جصىاه هیکًًاؿ ،ؾق بیىاث و
چهاقم آـقهاه وال ٨ 1361كهايی هٍثهاؾهاد ؾق ایى لهیًاه ؼٙااب باه هىائىالو يٝاام
ِاؾق و آياو قا به ٌؿت ال ایى کاق هً ٟکكؾ (اهام ؼمیًی1378 ،ي :ز.)139َ ،17
حفؿ يفام و ظرورت وجىد دضحگاههای اؼالعاجی

ِیايث و ظ٩اٜث ال يٝام اوالم و شاه١ه هىلمیى ،اللم و واشب اوث< چهایًکه ٠٭ال
و ٙ٨كت ولین ،هكا٠ات هّالط ٠مىهی قا ٔاكوقد و اللم هایؾاياؿ (ق : .يصا ٧آبااؾد،
 :٪1419ز )298َ ،4و بًا بك جاللم ظکن ٠٭ل و ٌك( ٞکل ها ظکن به ال١٭ال ظکان باه
ن
الٍك ،)ٞواشب ٌك٠ی اوثٌ .ك ٞه٭ؿن يیم هىح٭ال به وشىب ظ٩ا ٛيٝاام اواالم جىشاه

کااكؾه و بااا جىشااه بااه اظاؾیااد ظٕااكات هّ١ااىم (ق : .هماااو ،)316-311َ :یکاای ال
ن
٨كایٓ ههن الهی بكاد همگاو هؽّىِا بكاد ظاکن اوالهی ،ظ ٛ٩يٝاام اواالم اواث
(ق : .اهام ؼمیًی1378 ،ي :ز ،494َ ،11ز.)329َ ،15
هًاٖ و هال وشىب ظ ٛ٩يٝام ،هٙاب٭اث آو باا ;هّالعث ٠ماىهی شاه١اه :اواث.
به٠داقت ؾیگك ،ظ ٛ٩يٝام باه ظ٩ا ٛهّالعث ٠اام بكهایگاكؾؾ< چًاوکاه اؼاالل ؾق آو،
ياؾیؿهگك٨حى همیى هّلعث اوث و قبٙی به ٠ىك ،ظكز و أٙكاق يؿاقؾ .په ظ ٛ٩يٝام
واشب اوث< هك چًؿ به ٠ىاك ،ظاكز ،أاٙكاقٔ ،اكوقت و ٔاكق هًحهای يگاكؾؾ .بًاابكایى
جکجک ا٨كاؾ شاه١ه هاأهىق باه ظ٩ا ٛيٝاماياؿ و ال هحاک و اؼاالل آو يهای ٌاؿهايؿ ،چاه
اؼااالل٠ ،ىااك ،ظااكز ،أااٙكاق و  ...پاایً آیااؿ یااا يیایااؿ (ق٠ : .لاایؾووااث1388 ،ي:
َ.)127

٠الوه بك ایًکه ٠٭ل و وشؿاو ٔاكوقت ایاى جصىاهها و ج٩عاُهاا قا ؾق هیکًاؿ،

حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

ظ ٛ٩يٝام اوالم و پاوؿاقد ال آو ؾق گكو ظ ٛ٩ظکىهث و ؾولث اوالهی اوث (ق: .
اهام ؼمیًی :٪1415 ،ز )665َ ،2و ظ ٛ٩ظکىهث اوالهی بؿوو کىاب ا٘ال٠اات و
اؼداق ؾق وٙط شاه١ه و بیىالملل ،به ظکان ٠٭ال و وشاؿاو اهکاوپافیك يیىاث .ظکىهاث
اوالهی با جعث يٝكگك٨حى کاقگماقاو و هأهىقاو ظکىهاث ،ال کاكؾاق آيااو پًهاايی هكا٬داث
هیکًؿ چهایًکه يٝاقت باك ا٠ماال آيااو ،هىشاب َههااق ٬اؿقت باه هًٝاىق جاأهیى ظ٭اى ٪و
آلاؾدهاد ٠مىهی اوث .ظکىهث اواالهی باا کىاب اؼدااق و آ گاهیهااد کاا٨ی ؾقبااقه
اؤا ،ٞجعكکات و جاليهاد ؾولثها و هلثهاد بیگايه٬ ،كاق و هؿاقها و بكياهههاد ٔاؿ
اوالهی و يٝاهی آياو قا قِاؿ هیکًاؿ و باا جاالي و کىٌاً شاؿد ؾق گاكؾآوقد اؼدااق و
گماقيهاد هكبىٖ به شاوىواو ،اظماب ّ
واكد ،جعكکاات هؽال٩ااو ظکىهاث اواالهی و
اهل ي٩ا ٪و جى٘ئههاد آياو ؾق ؾاؼل ظکىهث اوالهی ،اوداب ٤لده و پیكولد بك ؾٌمًاو
اوالم قا ٨كاهن هیوالؾ و بؿیىگىيه هىشب ظ ٛ٩يٝام اوالم هیٌىؾ .ظکىهاث اواالهی
با کىب اؼداق ال اؤا ٞو اظىال جىؾههاد هكؾم و شكیايات شاه١ه ،ال يیالها ،يابىاهايیها و
کمدىؾهاد آياو ا٘ال ٞپیؿا هیکًؿ و ؾق ِؿؾ ق ٟ٨آيها بكهیآیؿ.
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هٙال١ااه واایكه ٠ملاای پیاااهدك اکااكم و ظٕااكت اهیكالمااإهًیى ؾق اؾاقه ظکىهااث
اوالهی و گىٌمؾکكؾو آو به والیاو و اوحايؿاقاو ؼىؾ کاه ؾق هًااب ٟجااقیؽی و قوایای ي٭ال
ٌؿه و بكؼی (يص ٧آباؾد :٪1419 ،ز )372-319َ ،4آو قا گكؾآوقد کكؾهاياؿ ،لاموم
بالقوی و جصىه قا ؾق ظکىهث اوالهی به هًٝىق ظ ٛ٩يٝام اوالم قا آٌکاق هیوالؾ.
کىب ا٘ال٠ات و اؼداق و ١٨الیثها و ٠ملیاتهاد ا٘ال٠اجی و اهًیحی ،جًها با يٝااقت
يهاؾها و ؾوحگاههاد اهًیحی و ا٘ال٠اجی و جعث اٌكا ٦ظاکن اوالهی یا يمایًؿه او باكاد
ظکىهث اوالهی ٔكوقت ؾاقؾ جا آوگىيه ا٬ؿاهات و ١٨الیثها ،هىشاب آٌا٩حگی و هاكز و
هكز يٍىؾ .ویكه همیٍگی هىالماياو کاه ؾق هًٝاك ظٕاكات هّ١اىم باىؾه اواث،
ظاکی ال وشىؾ چًیى يهاؾهاد ویژهاد بكاد ظاکماو اوث (هماو).
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ن
ق٨حاقها و ا٠ح٭اؾات ا٨كاؾ ،وهگىيه اوث :یا کااهال ٌؽّای اواث و بههیچوشاه شًداه
اشحما٠ی يؿاقؾ ،یا هیجىايؿ اذك اشحما٠ی ؾاٌحه باٌؿ ،ولای ٌاؽُ هایکىٌاؿ جاا ق٨حااق یاا
باوقي هكگم اذك اشحما٠ی يؿاٌحه باٌؿ و ظحی هاي ٟال ّ
جىكد آذاق آو بك شاه١ه هیٌىؾ ،و یاا
ال باااب آذاااق و يحااایس و یااا ـات ٠ماال و هاهیااث آو ،شًدااه ٠مااىهی و اشحمااا٠ی ؾاقؾ .وقوؾ
ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی به ِىقتهاد ؾوم و وىم ،گاهی همكاه باا وقوؾ باه بااوق و ق٨حااقد
ن
اوث که کاهال شًده ٌؽّی ؾاقؾ و ال باب ه٭ؿهه ،گكیمد هن ال آو يیىث.
ظکن وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ با ؾو ج٭كیك چًیى جدییى هیٌىؾ :
هّالعث
ج٭كیك اول :باكاد کىاب اؼدااق و کٍا ٧بكؼای ظ٭اای ٫پًهااو ،ؾق شاییکاه
ِ
٬ايىو ;لموم ج٭اؿین
جصىه و ج٩عُ ال ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ،ال ه٩ىؿه آو ههنجك باٌؿِ ،
اهن بك ههن :شاقد اوث .ؾق جماظن هیاو ظكامبىؾو جصىاه و وقوؾ باه ظاكین ؼّىِای
ا٨كاؾ و وشىؾ هّلعث ؾیگك ،ه١یاق; ،اهان:باىؾو ؾلیال اواث (هٍاکیًی .)87َ :پاه
آيچه ههنجك اوث ،پیً هیا٨حؿ (ؼىیی :٪1421،ز.)278َ ،4

اؾله ظكهث وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ،هًگام جماظن باا اؾلاه ظ٩ا ٛيٝاام اواالم و
هكا٠ات هّلعث ٠مىهی شاه١ه ،باه هكظلاه ١٨لیاث يمیقواؿ و ؾق هكظلاه ;ٌاأيی :باا٬ی
هیهايؿ .همیى اهك با٠د هیٌىؾ جا ؾوحگاههااد ا٘ال٠ااجی ؾق وقوؾ باه ظاكین ؼّىِای
ا٨كاؾ با جىشه به هىقؾ و جٍؽیُ اهمیث آو ،باه جصىاه و ج٩عاُ ال باوقهاا و ق٨حاقهااد
اٌؽاَ ا٬ؿام کًًؿ و ایى اهك يه جًها شایم و هٍكو ،ٞبلکه ؾق بكؼی هاىاقؾ کاه بىاحگی باه
هیماو اهمیث آو ؾاقؾ ،واشب و ٔكوقد اوث (ق : .ؼاكالد1381،ي) .اِال ;هاؿ،٦
وویله قا جىشیه يمیکًؿ ،:يمىؾ و هّؿا٬ی ال ٬ايىو ;اهن و ههن :اوث و با ؾ٬ث هیجاىاو
٬ااايىو همبااىق قا ؾق آو اِاال هالظٝااه کااكؾ (ق٠ : .لیؾووااث1388 ،ي.)453َ :
به٠داقت ؾیگك ،ظ ٛ٩يٝام و پاوؿاقد ال آو ال اهىقد اوث که ٌاق ٞه٭ؿن قأی به جاكٮ
ؾلیال ظكهحای ال شملاه اؾلاه ظكهاث
و اهمال ؾق آو يیىث .به همیى ؾلیل ؾق جماظن با هك ِ
وقوؾ به ظكین ؼّىِی ،ؾلیل ظكهث ال ١٨لیاث ؼااقز هیٌاىؾ و اقجکااب آو ؾیگاك ظاكام
يیىث.

ج٭كیك ؾوم:هماو٘ىقکه گ٩حه ٌؿ ،ظ ٛ٩يٝام به هّلعث ٠اام بكهایگاكؾؾ و جاکجاک
هكؾم شاه١ه هأهىق به ظ ٛ٩يٝام و ال هحک و اؼالل آو يهی ٌاؿهايؿ ،چاه اؼاالل٠ ،ىاك،
ظكز ،أٙكاق و  ...ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ یا يؿاٌحه باٌؿ .
ال باقلجكیى ٠ىاهل ظ ٛ٩يٝام اوالهی آو اوث که ؾق شاه١ه اوالهی همگاو به اظکام
اوالم ٠مل کًًؿ .بكاد هرال ،همگاو ؾق وهله اول به ق٠ایاث ظكهاث جکلی٩ای جصىاه و
ج٩عُ ال اهىق پًهايی یکؿیگك و به اِٙالض باه ق٠ایاث ظكهاث وقوؾ باه ظاكین ؼّىِای
ا٨كاؾ ،هکل ٧هىحًؿ و ٠ؿم ق٠ایث و اهحرال ایى ظکن ،هىشب اؼالل يٝام ؼىاهؿ بىؾ .
ظال اگك ؾق هىاقؾد ظ ٛ٩يٝام ؾق گكو ي٭آ بكؼای ال اظکاام ابحاؿایی و اولیاه اواالم
باٌؿ و یا ٠مل به آو اظکام ؾق ٌكایٗ ویژه و ؼاَ ،باه اؼاالل يٝاام هًصاك ٌاىؾ ،ظکان

حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

الدحه جىشه بهً٠ىاو ;ظ ٛ٩يٝام :ودب هیٌىؾ جا ٠الوه بك ایى جدییى و جٙدی ٫هىائله
بك جماظن و ج٭ؿین اهن بك ههن ؾق ه٭ام اهحرال ،جدییى ؾیگكد هٙكض ٌىؾ که جىشه باه آو باا
ً٠ایث به اؾله وشىب ظ ٛ٩يٝام ؼالی ال ٬ىت و ا٠حداق يؽىاهؿ بىؾ .
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ٌك٠ی اوالم ال ً٠ىاو ظکن اولی به ظکن ذايىد جداؿیل هایٌاىؾ .باه٠داقت ؾیگاك ،و٬حای
ظكهث جصىه و ج٩عُ و ٠مل هٙاب ٫آو ،هىشب اؼالل يٝام ٌىؾ و هّلعث ٠مىهی
شاه١ه ایى باٌؿ که ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی ،ظكین ؼّىِای بكؼای ا٨اكاؾ قا ي٭آ کًًاؿ،
ایى ج٥ییك ً٠ىاو ،هىشب ج٥ییك ظکن اولای ظكهاث جصىاه و ج٩عاُ ال ظاكین ؼّىِای
ذايىد شىال و ؾق بٕ١ی ٨كوْ ،واشب ؼىاهؿ ٌؿ .
ا٨كاؾ ،به ِ
ظکن ِ
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اگك ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی و يهاؾهاد اهًیحی ،ؾق بكؼی هاىاقؾ باا جىشاه باه جع٭ی٭اات
هیؿايی٠ ،لن اشمالی بك اقجکاب و جع٭ا٠ ٫مال یاا ظاؾذاهاد یا٨حًاؿ ،جهیاه اؼدااق و کىاب
ا٘ال٠ات جّ٩یلیجك بؿوو وقوؾ به ظكین ؼّىِی جمام ا٨كاؾ ؾق ٘كٌ ٦دهه ٠لان اشماالی
اهکاوپفیك يیىث و هكچًؿ وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ،به ظکان اولای ظاكام اواث ،اهاا
;ظ ٛ٩يٝامً٠ ،:ىايی اوث که هیجىايؿ ها قا به ظکن ذايىد وقوؾ به ظكین ؼّىِای ا٨اكاؾ
که همايا شىال بلکه ؾق هىاقؾد ٔكوقد واشب اوث ،قهًمىو ٌىؾ< چًاوکه اهاام ؼمیًای
٨كهىؾيؿ...; :خشاوىویت بكاد ظ ٛ٩اوالم و ظ ٛ٩ي٩ىن هىالمیى واشاب اواث( :اهاام
ؼمیًی1378 ،ي :ز.)116َ ،15

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

هحذوده جىاز ورود دضحگاههای اؼالعاجی به حرین خصىصی افراد

ال آيصا که وقوؾ ؾوحگاههااد ا٘ال٠ااجی باه ظاكین ؼّىِای ا٨اكاؾ ؾق ٨٭اه اهاهیاه باا
ًٌاوایی ظکن ذايىد ؾق ٨كْ ظ ٛ٩يٝاام جدیایى و جىشیاه هایٌاىؾ ،بایاؿ هًاىٖ باه ٠لان
َ
اشمالی به وشىؾ هًکك و ؾق ظؿ ٔكوقت باٌؿ .و٬حای يهاؾهااد ا٘ال٠ااجی باههًٝىق ظ٩اٛ
يٝام ،بًا بك ظکن ذايىد ،به جصىه و ج٩عُ ال ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ هیپكؾاليؿ ،بایؿ ایى
٠مل آيها هىحًؿ به ٠لن باٌؿ< ولى اشمالی .به٠داقت ؾیگكٔ ،كوقت یا هّلعث ظ ٛ٩يٝام
جًها و٬حی هیجىايؿ هىقؾ اوحًاؾ ٬كاق گیكؾ که هعؿوؾه ا٨كاؾد که ياگمیك بایؿ جعث کًحكل و
جصىه يهاؾهااد ا٘ال٠ااجی ٬اكاق گیكياؿ ،باه ظىاب اهمیاث هىٔاى ،ٞباه ٠لان اشماالی
هٍؽُ باٌؿ .بًابكایى جًها ؾق همیى هعؿوؾه هیجىاو به ظکن ذاايىد شاىال یاا لاموم وقوؾ
به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ اوحًاؾ کكؾ و هصاكؾ اظحماال و گمااو ،باؿوو ٠لان باه ٔاكوقت و
هّلعث ،ؾق وقوؾ به ظكین ؼّىِی گكوهی ال ا٨كاؾ ،ؼال ٦ظکمث ش١ل ظکن ذاايىد ؾق

ً٠اویى ذايىد اوث .بكاد هرال ،و٬حای باه ٠لان اشماالی ظ٩ا ٛيٝاام ،هًعّاك ؾق کًحاكل
گكوهی ال ٌهكويؿاو جهكايی باًٌؿ ،ظکن ذايىد شىال یا لموم بًا بك اهمیث هىٔاى ،ٞباكاد
کًحكل ٌهكويؿاو ؾیگك ٌهكها شاقد يیىث و جصىه و ج٩عُ ال ظكین ؼّىِی ؾق ایى
هعؿوؾه با اظحمال و گماو شایم يیىاث و اگاك هاأهىقاو ا٘ال٠ااجی چًایى کًًاؿ٨ ،اوا ٫و
گًاهکاق ؼىاهًؿ بىؾ< چىو ٠ملکكؾ ایٍاو ٨ا٬ؿ هصىل ٌك٠ی اوث .کاالم اهاام ؼمیًای ؾق
بًؿ ٌٍن ال ٨كهاو هٍث هاؾهاد ِاؾقٌؿه ؾق وال  ،1361به همایى هٙلاب اٌااقه ؾاقؾ
(اهام ؼمیًی1378 ،ي :ز.)139َ ،17

الدحااه ایااى وقوؾ بااه ظااكین ؼّىِاای ا٨ااكاؾ بههیچوشااه يدایااؿ هىشااب اٌااا٠ه ٨عٍااا و
آٌکاقٌؿو اوكاق و ٠یىب پًهايی و ٌؽّی هكؾم ٌىؾ .ایاى هعاؿوؾیث ؾق شاىال وقوؾ باه
لىاو آو ،آبی ال هكگىيه
ظكین ؼّىِی ،ال باب ظکىهث اؾله و ٠مىهات ٨ى٬ايی اوث که ِ
ج٭ییؿ اوث .ؾق ٬كآو کكین ؾقباقه اٌا٠ه ٨عٍا چًیى آهؿه اوث :
ان ا ُّذین حي ّتون ان شیع اُفاحشة ىف ا ُّذین آمنهوا َُ هم عهذاأ أُهیم ىف
َّ 

اُدنیا و أخرة ،وا یالم و أنتم ٓ المون( يىق<)19:
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حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

گىحكه شىال ي٭ٓ ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ٠الوه بك اوحًاؾ به ٠لان اشماالی ،بایاؿ ؾق ظاؿ
ذاايىد شاىال یاا
ٔكوقت ِىقت پفیكؾ و بك بیً ال آو ه٭ؿاقً٠ ،ىاو ذايىد هٍکى و ظکن
ِ
وشىب جصىه ال ظكین ٌؽّی ا٨كاؾ ،هٍکى و اِل بك ٠ؿم آو اواث .کىاب اؼدااق و
ِ
کٍ٨ ٧ىاؾ با وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ بایؿ هكظله بههكظله ِىقت گیكؾ و هًگاهیکه
هیجىاو با ؾق يٝكگك٨حى ظكین ا٘ال٠اجی و ظكین اقجدا٘اجی هعل کاق و اهىق ؼاقز ال هًامل
ٌؽّی او به شىايب هىئله هىقؾ يٝك ؾوحگاههاد ا٘ال٠اجی پیبكؾ ،وقوؾ باه ظاكین ؼاياه
ٌؽّی او که با ي٭ٓ ظاكین ؼّىِای ا٨اكاؾ ؾیگاكد هرال همىاك و ٨كلياؿاو او هماكاه
اوثٔ ،كوقجی يؿاقؾ و ظکن ذايىد شىال جصىه هًح٩ی اوث .بلاهٌ ،اکی يیىاث کاه اگاك
ٔكوقت ایى کاق ؾق هىاقؾد جٍؽیُ ؾاؾه ٌىؾ ،بكاد ظ ٛ٩و ِیايث ال يٝام هایجاىاو باه
ظكین شىمايی و ظكین هکايی او و ظحی ؼايىاؾه او يیم واقؾ ٌؿ.

آياوکه ؾووث ؾاقيؿ ؾق هیاو اهل ایماو کاق هًکكد قا اٌا٠ه و ٌهكت
ؾهًؿ ،آيها قا ؾق ؾيیا و آؼكت ٠فاب ؾقؾياٮ ؼىاهؿ بىؾ و ؼؿا (٨حًاهگاكد و
ؾقوٍ٤او قا) هیؾايؿ و ٌما يمیؾايیؿ.
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اٌا٠ه ٨عٍا ،هًعّك ؾق هحهنوالد ؾیگكاو باه جهماث و ؾقو ٢بایاواان و يٍاك آو
يیىث .ایى ج١دیك ه٩هىم ووی١ی اوث که هكگىيه يٍاك ٨ىااؾ و اٌاا٠ه لٌاحیهاا و ٬داایط و
کمٯ به جىو١ه آو قا ٌاهل هیٌىؾ (ق٘ : .دا٘دایی <٪1417 ،هکااقم1374 ،ي ،ـیال
آیه ٌكی٩ه) .ایى هٕمىو ؾق شىاه ٟظؿیری يیام باا ج١اابیك ;اواكاق ؾیگاكاو قا ٨ااي يکًیاؿ:
(کلیًی :٪1417 ،ز ،359َ ،2ض )2و ;٨ايکكؾو اوكاق ،هّؿا٬ی بكاد ؼیايث و ٜلن
به ِاظب ّ
وك اواث٘( :ىوای )357َ :٪1414 ،جأکیاؿ ٌاؿه اواث و چاه بىاا ؾق آیاه
ٌكی ٧هكاؾ ال ٠فاب ؾيیىد ؾقؾيا  ،اٌااقه باه ظاؿوؾ و ج١میاكات ٌاك٠ی و واکاًًهااد
اشحما٠ی و آذاق ٌىم ٨كؾد ٨ايکكؾو ٨عٍا باٌؿ .

سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

هًگاهیکااه يهاؾهاااد ا٘ال٠اااجی ،ؾق هىاائلهاد ؼاااَ ،بااكاد کىااب اؼداااق و جهیااه
َ
ا٘ال٠ات به ظكین ؼّىِی ا٨اكاؾ واقؾ هیٌاىيؿ ،همکاى اواث ال ؼٙاا ،اٌاحداه و هًکاك
ؾیگكد که هىقؾ جع٭ی ٫و ج٩عُ يدىؾه ،هٙلٌ ٟىيؿ .الدحه وشىؾ اٌحداهات ؾیگك ؾق ظكین
ؼّىِی ٤الب ا٨كاؾ ،به ٠لث ٔ ،٧١ي٭ُ ،آلىؾگی ي٩ه اوث که ؾق ایى ِىقت ،اٌا٠ه
آو ٠یىب يیم شایم يیىث و هحک ظكهث هىلماو قا همكاه ؾاقؾ و ٠الوه بك ٠فاب اؼاكود،
هىشب ظؿ یا ج١میك ٌك٠ی ؾيیىد اوث.
ؾق ياهه 53نهحالبفغه ،ظٕكت اهیكالمإهًیى  و٬حی ٔكوقت ج٩عُ و جصىاه
ُ َ
َ َ
ِّ
یذق و
أهیل الص ّ
ؾق ا٠مال کاقگماقاو و هأهىقاو ظکىهحی قا هٙكض و با ج١دیك ;وابعث العییىو ّهیى ّ
َ ََ
ٓ
ِ
َْ َ ُ
عاه َذ فی ْ
الطر ألهىرهن َحذوة لهن علی اضحعمال االهاية ،:ؾواحىق کًحاكل ا٠ماال و
الىفا ّ علیهن فاو ج
ق٨حاق کاقگماقاو قا ِاؾق هیکًؿ و آو قا هایه اهايثؾاقد و ههكبايی به ق٠یث بك هایٌاماقؾ،
ْ
َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ َ َ
َ ْ
َ
الًاش ُع ُیىبا َ
فى ع ْمیا غیاب
الىالی أحك هى ضحرها فالجک ّػ
آو ظٕكت ؾق اؾاهه هیيگاقؾ; :فاو فی ّ
َع ًٓک ّه ًٓها <...هكؾهاو ٠یىبی ؾاقيؿ که ظاکن ؾق پًهاوؾاٌحى آو ال همه وماواقجك اوث .په
يدایؿ آيچه قا پًهاو اوث ،آٌکاق گكؾايی.:

ایاى کااالم ظٕااكت ٠لاای ،ظکایاث ال آو ؾاقؾ کااه ؾق وقوؾ ؾوااحگاههاااد ا٘ال٠اااجی
ظکىهث به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ که بكاد ظ ٛ٩يٝام و بًا بك ظکن ذايىد آو اوث .يدایؿ ٠یىب
يهاو هكؾم بكاد ب٭یه ا٨كاؾ شاه١ه ٨اي ٌىؾ و آبكو و ظكهث هىهى هحک گكؾؾ .اهام ؼمیًی يیم
ؾق بًؿ پًصن ال ٨كهاو هٍث هاؾهاد به ایى هىئله ؾق کالهی گىیا و ٌیىا اٌاقه هیکًؿ :
ن
هإکؿا جفکك ؾاؾه هیٌىؾ که اگك بكاد کٍ ٧ؼايههااد جیمای و هكاکام
شاوىوی و ا٨ىاؾ ٠لیه يٝام  ...باا آلاث لهاى و آالت ٬مااق و ٨عٍاا و واایك
شهات ايعكا٨ی ...بكؼىقؾ کكؾيؿ ،ظ ٫يؿاقيؿ آو قا پیً ؾیگكاو اٍ٨ا کًًؿ<
چكا که اٌا٠ه ٨عٍا ال بمقگجكیى گًاهاو کدیكه اوث و هیچکه ظ ٫يؿاقؾ
هحااٯ ظكهااث هىاالماو و ج١ااؿد ال ٔااىابٗ ٌااك٠یه يمایاؿ (اهااام ؼمیًاای،
1378ي :ز.)139َ ،17
يحیجهگیری

وقوؾ يهاؾهاد ا٘ال٠اجی به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ بایؿ با ٠لن اشمالی به ا٨كاؾ هىقؾ يٝك
باٌؿ .به٠داقتؾیگك ،بكاد کىاب اؼدااق و جهیاه ا٘ال٠اات ٨٭اٗ ظاكین ؼّىِای همااو
ن
ا٨كاؾد که اشماال ٠لن باه اقجکااب ؼاال ٦آيااو ؾاقیان ،ي٭آ گاكؾؾ .الایاىقو باا گمااو و
اظحمال يمیجىاو ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ي٭ٓ کاكؾ .پاه ایاى ا٨اكاؾ بایاؿ ه١لاىم باالشماال
باًٌؿ و با جىشه بهً٠ىاو ذايىد ظ ٛ٩يٝام ،ایى ي٭ٓ بایؿ به ظؿ ا٬حٕااد ٔاكوقت باٌاؿ و
چًايچه ؾوحگاههااد ا٘ال٠ااجی ال ٠یاىب پًهاايی ؾیگاكد ٤یاك ال آيچاه هاىقؾ جصىاه و
ج٩عُ اوث ،ا٘ال ٞیا٨حًؿ ،ظ ٫اٍ٨اد آو قا يؿاقيؿ و هى ٧ٜبه ظ ٛ٩اوكاق آياو ال واایك
ا٨كاؾ شاه١هايؿ ،والله ال١الن المح١ال و العمؿلله قب ال١المیى .

حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ ؾق ٨٭ه اهاهیه به ظکن اولی ،ظكام و ٠مال باه ایاى ظکان
بااكاد ظ٩اا ٛيٝااام اشحمااا٠ی بااك آظاااؾ هااكؾم ،واشااب و اللم اوااث و ؾولحمااكؾاو وٜی٩ااه
وًگیىجكد يىدث به ؾیگكاو ؾق ظ ٛ٩ظكهث و ظكین ؾیگكاو ؾاقيؿ .ظال اگاك ٔاكوقت یاا
هّلعث ظ ٛ٩يٝام ؾق هىاقؾد ا٬حٕا کًؿ که همیى ظکن ي٭آ گاكؾؾ ،باا ج٥ییاك ً٠اىاو،
وقوؾ به ظكین ؼّىِی ا٨كاؾ به ظکن ذايىد شایم و ؾق بكؼی ٨كوْ واشب اوث.
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پیيىغثها

٠. 1الوه بك اواًاؾ ي٭لای و قوایای ایاى ٬ا٠اؿه (ب٭اكهّ <219:
ظك٠ااهلی :٪1419 ،ز،3
َ ،376ض 3و ز ،216َ ،17ض ،)11وًؿ ٠٭لی ایى ٬ا٠ؿه چًایى اواث :باؿوو جكؾیاؿ
جٍكی ٟو جکىیى با یکؿیگك قابٙه ؾاقيؿ و آيچه ؾق جکىیى وشاىؾ ؾاقؾ و هاىقؾ يٝاك ٌااق ٞيیام
اوث ،يمیجىايؿ ؾق جٍكی ٟهً١که يٍىؾ و جٍكی ٟو اوحًداٖ بؿوو لعا ٚآو ِاىقت پافیكؾ
و پكوأط اوث که ج٩اوت هكاجب هّالط با٠د هیٌىؾ کاه ؾق ج٭ًایى٘ ،دا٬ ٫ا٠اؿه ج٭اؿین
اهن بك ههن ٠مل کًین.
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سال بیست و یکن  ،شماره چهارم ،زهستاو 3131

کحابًاهه
٬كآو کكین.
نهحاالبفغه .ا
 .1اوکًؿقد ،هّ٩ٙی(1389ي); ،هاهیث و اهمیث ظكین ؼّىِی ،:فصلن مهازاىمتااضفمی ،ي. 58
 .2اهام ؼمیًی ،ویؿقوضالله هىوىد( ،)٪1385الرض ئل ،ايحٍاقات اوما٠یلیاو٬ ،ن.
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حدود اختیارات دستگاه های اطالعاتی در ورود به حرین خصىصی افراد از هًظر فقه اهاهیه

 .3ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا( ،)٪1415الما ض االمسرمه ،هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی ٬، ن.
 .4ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1413تسربراالىضیله ،ا٠حماؾ ،جهكاو.
 .5ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (1378ي) ،صسیاهاام  ،هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی٬ ،ن.
 .6بكوشكؾد ،ویؿظىیى ( ،)٪1412الس حیااػلیاکا باااحصىل ،يٍك ايّاقیاو٬ ،ن ،چاپ اول.
 .7ظائكد یمؾدٌ ،یػ ٠دؿالکكین( ،)٪1418ذددالاىائد ،هإوىة الًٍك االوالهی٬ ،ن ،چاپ ٌٍن.
 .8ظك٠اهلی ،هعمؿ بىالعىى( ،)٪1419وض ئلاالشیؼه ،هإوىه آلالدیث یظیال الحكاخ٬ ،ن.
مدلهافقهااهلبیت٨( اقوی) ،ي.26
ا
 .9ؼكالد ،ویؿهعىى(1381ي); ،کاوٌی ؾق ظکن ٨٭هی جصىه،:
 .11ؼمیًی ،ویؿهّ٩ٙی ( ،)٪1418تسربراتافیاانصىل ،هإوىة جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی٬ ،ن ،چاپ اول.
 .11ؼىیی ،ویؿابىال٭اون هىوىد( ،)٪1421اخىذاالتقربرات ،ج٭كیكات هع٭ ٫ياییًی ،ايحٍاقات هّ٩ٙىد٬ ،ن.
 .12ودمواقد ،ویؿ٠دؿاال٠لی( ،)٪1413مهیبااحزا افیابی االسفلاواالسرا  ،ؾ٨حك آیثالله ودمواقد٬ ،ن ،چاپ چهاقم.
ِ .13ؿق ،ویؿهعمؿ با٬ك( ،)٪1418ذدوشافیاػلمااحصىل ،هإوىة الًٍك االوالهی٬ ،ن ،چاپ پًصن.
ِ .14ؿو ،٪هعمؿ بى٠لی بىبابىیاه ( ،)٪1413کتذ بامذناحابسضذرهاالاقیذه ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه
هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .15ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1413مؼ نیاانخب د ،ؾ٨حك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن.
٘ .16دا٘دایی ویؿهعمؿظىیى( ،)٪1417المیسا افیاتاطیراالقرآ  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن.
٘ .17دكویٕ٨ ،ل بىظىى(1372ي) ،مدمغاالبی افیاتاطیراالقرآ  ،ايحٍاقات ياِك ؼىكو ،جهكاو.
٘ .18ىوی ،هعمؿ بىظىى ( ،)٪1414انم لی ،ؾاقالر٭ا٨ه٬ ،ن.
٠ .19لیؾووث ،ابىال٭اون (1388ي) ،فقهاوامصلست ،والهاو ايحٍاقات پژوهٍگاه ٨كهًگ و ايؿیٍة اوالهی ،جهكاو.
٠ .21میؿ ليصايی٠ ،داو١لی (1384ي) ،قىاػدافقهاضی ضی(مصلست) ،اهیكکدیك ،جهكاو.
ً٬ .21ىاجی ،شلیل و ؾیگكاو (1393ي); ،هیاو کًً ٬ا٠ؿه الٔكق و ظكین ؼّىِای ،:مدلذهامط لؼذ تازقذىقیاذانشذگ ها
حیراز ،ي. 2
 .22کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ( ،)٪1417الا فی ،ؾاقالکحب االوالهیه ،جهكاو ،چاپ چهاقم.
 .23هع٭ ٫اقؾبیلی ،اظمؿ بىهعمؿ (بیجا) ،زبدواالبی افیاأزا االقرآ  ،هکحدة الص٩١كیة یظیال ارذاق الص٩١كیة ،جهكاو.
 .24هٍکیًی٠ ،لی ( ،)٪1413اصطفز تاانصىل ،ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى٬ ،ن.
ّ
بسىثافقهیااه ّما ،هؿقوة االهام ٠لی بى ابی٘الب٬ ،ن.
 .25هکاقم ٌیكالد ،ياِك (،)٪1422
 .26اااااااااااااااااااااااااااااا (1374ي) ،تاطیرانمىنه ،ؾاق الکحب ایوالهیه ،جهكاو.
 .27يص٧آباؾد ،ظىیى٠لی هًحٝكد ( ،)٪1419مب نیازاىمتااضفمی ،هحاكشن :هعماىؾ ِالىاجی و ابىالٕ٩ال ٌاکىقد،
هإوىه کیهاو٬ ،ن.

