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اخالق رسانه و حريم خصوصي؛ 
 رويكردي اسالمي

 

  
 

                                  نوشتة
1TP0Fعلي احمدرضا شاه

* 
 
 

 چكيده 
شود  ها به حريم خصوصي، تالش مي در اين مقاله ضمن بررسي دو مفهوم تجاوز حداقلي و حداكثري رسانه

ئله مشخص شود كه تعريف و ماهيت تجاوز يك رسانه به حريم خصوصي مخاطب چيست؟ به تا اين مس
گردد و  همين منظور در گام اول معاني لغوي و اصطالحي واژة اخالق، رسانه و اخالق رسانه تشريح مي

شود. در همين راستا دو تعريف مفهومي و مصداقي از  سپس، تاريخچه و تعريف حريم خصوصي بررسي مي
شود. در ادامه به تفصيل سابقة حريم خصوصي در اسالم براساس آيات قرآن،  م خصوصي بيان ميحري

گردد و بر همين اساس، به هشت نوع ممنوعيت در ارتباط با حريم خصوصي  احادث و روايات تبيين مي
م در چهار هاي امروزي به حريم خصوصي مرد هاي تجاوز رسانه شود. پس از بيان اين تعاريف گونه اشاره مي

هاي شرع مقدس و قوانين حقوقي استنباط شده از  گردد و در نهايت، براساس دستورالعمل بندي مي بخش طبقه
ها و به ويژه رسانة ملي ملزم به حفظ حريم خصوصي مردم، هم به مفهوم حداقلي و هم حداكثري،  آن، رسانه

 شود.  مي
 

 يم خصوصي.اخالق، رسانه، اخالق رسانه، اسالم، حر كليدواژه:
 

4Tمقدمه 
4T اخالق رسانه«اصول  در بحثحريم خصوصي اشخاص يكي از بارزترين مسائلي است كه« 

(Media ethics) اخالقي  ةاصلي، رابط ةكلي پنج مسئل . بهشود ميمطرح  و نيز حقوق رسانه
 ند از:ا كه عبارتدهد  ميها و جامعه شكل  گروه ،را با افرادها  رسانه

____________________________ 
 shahali@iust.ac.ir     دانشگاه علم و صنعت ايرانگروه معارف عضو هيات علمي   *
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4T»برداري نامشروع و  بهره«، »گويي و تخلف از آن حقيقت«، »صي افرادتجاوز به زندگي خصو
 »اي مشاركت مردم و يا فقدان آن در ارتباطات رسانه«، و »تيخشونت و جنا«، »استفاده سوء

ي س مسائل اخالقأتجاوز به زندگي خصوصي افراد در ر ،به اين ترتيب )132: 1382 (موالنا،
اي اخالق حرفه المللي بيناصول «اهميت موضوع، اصل ششم گيرد و به دليل ها قرار ميرسانه

P1»نگاريروزنامهدر 
P شود ميمحسوب اي  منطقهنين در سطوح ملي و اكه پايه اي براي تدوين قو ،

Pبه اين موضوع اختصاص يافته است.

2
P  ،در اين اصل تصريح شده است: احترام به حق فردي

مربوط به حفظ المللي  بينقوانين ملي و  حفظ حريم و اسرار خصوصي و شئون انساني كه با
نگاري  اي روزنامه حقوق و شهرت افراد و... هماهنگ است، بخشي جداناپذير از معيارهاي حرفه

 .آيد مي ربه شما
4Tود و ددو معناست: معناي مح ةدربردارندها  رسانه توسط دتجاوز به حريم خصوصي افرا

كارهاي پخش را انجام  ها  رسانهكساني كه در  بيشترو حداكثري  در معناي وسيع  ؛معناي وسيع
، خواه سازند ميو... سرگرم كننده هاي  برنامهو يا دهند  ميدهند، از جمله افرادي كه آگهي  مي

طلبي و  روند. آنان در پي اين هستند كه حس زيبايي ناخواه مهمان ناخوانده به شمار مي
شدت رقابتي  اي كه بهدر محيط رسانه، ها آننظر از را جهت دهند. البته  و... هاي اقتصادي سليقه
. در اين معنا مخاطب رسانه به موجودي منفعل و رسد  ميناپذير به نظر  اين روند اجتناب ،است

و سازان  برنامهاين  ،عملدر و  دشواش تبديل مي در زندگي خصوصيگيري  تصميمقدرت  وندب
يكي از  ،. از سوي ديگركنند ميگيري  تصميم مراكز تجاري و تبليغاتي هستند كه در اين زمينه

مستقالنه در موضوعات مربوط به گيري  تصميمحق  ،حقوق فرد نسبت به حريم خصوصي
اين معنا از نقض  د.كننحمله و تعرض  به اين امر تواند ها مي كه رسانه خويش است زندگي

از آن ها  رسانه، موضوعي نيست كه بتوان در حقوق ها رسانه توسطزندگي خصوصي افراد 
ها ولي در اخالق رسانه ،چنين استها  رسانهذات و ماهيت  ياقتضا ،سخن گفت و به تعبيري

 اساس مباني فرهنگي هر جامعه قابل بررسي است. بر
4T و آن معناي محدود و  به زندگي خصوصي افراد معناي ديگري نيز داردها  رسانهاما تجاوز

اي به  در مراجع قضايي يا حرفهتوان  ميگيرد كه در بر مياين معنا رفتارهايي را  حداقلي است.
كه هنوز مفهوم حريم خصوصي و  عنوان تجاوز به حريم خصوصي به رسميت شناخت. درحالي

و اشخاص بسياري  برخي مسائل حقوقي مربوط به آن براي جامعه حقوقي ما ناشناخته است
همواره از نقض حريم خصوصي خود  دليل عدم رعايت اصول اخالقي رسانه هب وجود دارند كه

يا قانوني  يدانند با چه عنواني و با چه مستند حقوق اما نمي ،برند ميهاي همگاني رنج  در رسانه
به دفاع از حق خويش برخيزند. ضرورت همگامي با نيازهاي اجتماعي و تحوالت حقوقي بيش 

شك برخي از موارد نقض  كند قواعدي جامع در اين باره تدوين شود. بي از پيش ايجاب مي
در برخي متون قانوني نيز اين امر  ههاي كيفري همراه باشد كحريم خصوصي بايد با مجازات

كننده به جبران خسارات را  ديده شده و برخي ديگر از موارد نقض حريم خصوصي، الزام نقض
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ال اصلي ؤ. سدكرنخواهيم را بررسي  آن ،حقوقي از بعد ،كه در اين مجال به دنبال داشته است
مقاله اين است كه اصول اخالق رسانه ناظر بر كدام دسته از معاني تجاوز به حريم خصوصي 

االت ؤاجمال به سبه (حداكثري و حداقلي) قرار دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم است 
حريم  .3 و تعريف حريم خصوصي .2 ؛تعريف اخالق و اخالق رسانه .1 فرعي زير پاسخ داد:

 هاي ورود رسانه به آن.  صي در اسالم و مصاديق آن و گونهخصو
 

4T1 .تعريف اخالق (ethics) 
4Tاخالق« ةواژ« (ethics)  سرشت و «گرفته شده است كه در لغت به معناي » خُلُق«و » خُلق«از

يا زشت و  ؛باشدمردي  مانند جواناعم از اينكه سجيه و سرشتي نيكو و پسنديده  ؛است» سجيه
 .)13 :1381(مصباح يزدي،  ؛ند فرومايگيمان ناپسند

4T ها  آناخالق در اصطالح دانشمندان و علماي اخالق، معاني متفاوتي دارد كه برخي از 
 .)18-13 :1381(مصباح يزدي،   ند از:ا عبارت

4T.ست از صفات و ا ترين كاربرد اصطالح اخالق عبارت رايج راسخ نفساني: صفات يك
به طور خودجوش و  ها آنموجب صدور افعالي متناسب با هاي پايدار در نفس كه   هيئت

 .)58ـ57: 1375( شوند بدون نياز به تفكر و تأمل از انسان مي
4Tيه در   چون شيخ ابوعلي تعاريف افراديسكَوعالمه مجلسي در »االعراق ةطهار«ابن م ،

البيضاء في  ةالمحج«حسن فيض كاشاني در م، و مرحوم مال)372: 59، باب 67(ج  »بحاراالنوار«
صفات ناپايدار و  ،اند و بر اين اساس بر اين معنا تصريح كرده). 95، 5: ج تا بي( »تهذيب االحياء

مانند  ،شوند غيرراسخ در نفس مثل غضب و يا صفاتي كه از روي تفكّر و تأمل صادر مي
 روند.  هاي اخالقي بيرون مي بخشش بخيل از دايرة اخالق و ارزش

4T .هرگونه صفت نفساني است كه موجب پيدايش كارهاي خوب يا بد  صفات نفساني:دو
صورت ناپايدار و غيرراسخ  شود و چه آن صفت نفساني به صورت پايدار و راسخ و چه به مي

 .باشد يا بدون تفكر و تأملو و چه از روي فكر و انديشه باشد 
4T .فضايل اخالقي به كار  اخالق نيك و اخالق صرفاً در مورد ةگاهي نيز واژ فضائل اخالقي:سه

 رود و منظور از اخالق، اخالق فضيلت است.  مي
 

4T2 .تعريف رسانه و اخالق رسانه 
4Tةواژ “media”  در زبان التين جمع“medium” و  هاست و معناي لغوي آن، وسيله، واسط

را به عنوان معادل اصطالحي آن به كار » رسانه« ةانتقال است كه در زبان فارسي واژ ةواسط
 ها  آنهاي گروهي جامعه اشاره دارد كه كار بريم. اين واژه در جوامع پيشرفته به رسانه مي

ها به يك جمعيت وسيع است. با اين تعريف، راديو، تلويزيون و رمزگزاري و انتقال پيام
 .)374: 1386 اند (جمعي از نويسندگان،ها از مصاديق رسانهروزنامه
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4Tقواعد و احكام اخالقي ناظر بر رفتارهاي ناشي از  ةاي مجموعمقصود از اخالق رسانه
اما برخي از  .)382: 1386 (جمعي از نويسندگان،ست ها آن متوليانها و اقدامات ماهيت رسانه

كه در اغلب  (ethics) »اصول اخالقي«و  (moral)، »اخالق«هاي پژوهشگران با تفكيك واژه
طور مترادف يا به جاي  نگاري بهروزنامه ةحرفاي و مطالعات و تحقيقات مربوط به رفتار رسانه

اي واژه اصول اخالقي را براي اشاره به مباحث نو در اخالق رسانه ،انديكديگر به كار رفته
اين واژه براي معرفي يك رويكرد خردگرا و حتي علمي و توجيه  زيرا ؛اندتر دانسته مناسب

اطالق آن بر مباحث چالشي و انتقادي امروزي  ،رو شود و از اينقواعد رفتاري به كار گرفته مي
، ردتر از واژه اخالق است كه صرفاً براي مشخص كردن معيارهاي رفتار نيك كاربرد دا مناسب
 .)35: 1375، گردد (معتمدنژادتجويزي و هنجاري رفتارهاي اخالقي برمي ةبه جنب

4Tاخالقي كه در درون متن  ةالزم است ميان موضوعات اخالقي و فلسف به اعتقاد جان. ام. فلن
اخالقي كه به سبب ماهيت اين  ةكند و موضوعات اخالقي و فلسفو محتواي رسانه ظهور مي

 .Phelan, 1996): (560 دآيد تمايز قائل شسيستم پديد مي
4Tهاي جديد وجود دارد، مشغولي آشنايي از دل اول فهرست كامالً ةدر ميان موضوعات دست

 نظير:
4T ؛كاري در مقابل حق مردم براي دانستن ها براي پنهانسسات و دولتؤ، محق متفاوت افرادـ 
4T ؛خيز طرفي در گزارش از موضوعات چالشنگري و بيواقعـ 
4T؛ها و توصيفات از رفتارهاي حساسو ساير نمايش )پورنوگرافينگاري ( هرزهثيرات أت ـ 
4T ثر به بخشي از دولت، تجارت، شغل و...ؤمدير اخبار و شايعات مـ . 

4T ؛خوبي حل كرد اي بهتوان با مراجعه به انتظارات معمول از سيستم رسانهموارد را مياين 
نيز مناسب  ها آنشايستگي انجام دهند، رفتار اخالقي  ها كار خود را بهيعني چنانچه رسانه

 سازي است تا از ناحيه  فهم. هنگاقدرت و هم ةخواهد بود و مشكل بيشتر در ناحي
4Tيعني چنانچه  ؛صادق نيست ،شوند عاتي كه از ماهيت سيستم ناشي ميموضو ةاما دربار

اين طيف از مشكالت اخالقي به خودي خود حل  ،رسانه كار خود را به شايستگي انجام دهد
 كند.شود و رفتارهاي ناشايست اخالقي بروز مينمي
4Tاصل  را جذب كنند. در يهاي گروهي اين است كه مخاطبان بيشتراي رسانهمنطق حرفه

ند. لذا نزمان هركسي را در جهان جذب ك طور هم آن است كه با پيام يكسان و به ها آنگرايش 
 افزار چيزي جز انتقال نمادين فرهنگي نيست. نرم ،افزار باشدافزار بايد تابع سختنرم
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4T3 .حريم خصوصي 
4T3پيشينة حريم خصوصي. 1ـ 
4Tيند نياز به حريم خصوصي، امري بسيار گو شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي مي انسان

خصوصي از  ةحوز جدايي ،؛ بنابراينشود ميدار و فطري است كه تنها به انسان محدود ن ريشه
 به امتداد حيات انساني دارد. اي پيشينهعمومي به يك معنا،  ةگستر

4Tشناسي  تحقيقات و مطالعات مردم(anthropology)  در تمام جوامع، تمام دهد  مينشان
اشته كه ورود به اماكن دها، حتي در جوامع ابتدايي، قواعد اجتماعي وجود  ها و دوره مانز

 باف، (شهري دانسته است كرده و حضور در اماكن معيني را ممنوع ميخاصي را محدود مي
حريم خصوصي از زواياي حقوقي، فلسفي يا مذهبي و  ةمطالع ،حال درعين .)277ـ276 :1378 

گويند موضوع نظران مسائل حقوقي مي صاحب ؛براي نمونه ؛اوتي به دنبال دارداخالقي نتايج متف
مشتركي كه  ةطوالني است. آنان معتقدند مقال ةسابق بدونحريم خصوصي افراد از منظر حقوقي 

در سال » حق مصونيت حريم خصوصي«با عنوان  (Warren & Brandies)وارن و برانديس 
ين بحث جدي و صريحي است كه موضوع حريم خصوصي چاپ و منتشر كردند، اول .م1890

 ،ليف اين اثر نيز آن بود كه وارنأت ةافراد را در چارچوب قوانين حقوقي مطرح كرده است. انگيز
 ،ضيافتي كه در منزل وي برپا شده بود ةلفان اين مقاله، از گزارش مطبوعات دربارؤيكي از م

قي پيشين خود اين مقاله را چاپ و منتشر و به همراه همكار حقوشود  ميشدت خشمگين  به
از زمان  كم دستدر ايران نيز با آنكه نظام حقوقي كشورمان،  .)146: 1375 (هوسمن، كند مي

هاي سنتي از حق حريم خصوصي، مانند  ، با عطف به حمايتيتصويب اولين قانون اساس
ا شده است، در هاي شخصي و غيره آشن رعايت حرمت مسكن اشخاص و منع باز كردن نامه

فرهنگ عمومي نيز حريم خصوصي اهميت خاصي داشته است تا حدي كه كمتر از صد سال 
خواهند نام خود و متعلقاتشان را  پيش در ايران مردم با اين استدالل كه با صدور شناسنامه مي

كردند و كسي حق نداشته است نام همسر و  در دفتر دولت بنويسند، با ثبت احوال مبارزه مي
ظاهر به در  .)286: 1378باف،  (شهري فرزندان و سن آنان را بداند ،فرزند يا تعداد زوجات

هاي مذهبي از طرف ديگر، اين حقوق هيچ  آموزه درستانداليل سياسي از يك طرف و تلقي 
از همين روست كه  ؛گاه نتوانسته است يك محمل اجرايي منسجم و معطوف به قانون پيدا كند

رمت خصوصي افراد در جامعه و انتشار عمومي اطالعات مرتبط با آن، بيشتر در موارد نقض ح
تا درباره خصوصيت  شود مينادرست بودن يا مغرضانه بودن اطالعات منتشرشده بحث  ةدربار

 گونه اطالعات.  و طبيعت اين
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4T3تعريف حريم خصوصي. 2ـ 
4T 4» حريم خصوصي«مفهومT(Privacy) 4T شناسي،  له رواندر چندين رشته از علوم از جم

شناسي، علوم سياسي، حقوق، معماري، و فلسفه به كار رفته و مطالعه شده  شناسي، انسان جامعه
  :حريم از حرمت گرفته شده و حرمت در لغت به معاني زير است ؛است

4T1 .يعني پاس احترام منازل مسكوني مردمان داشتن و هتك حرمت منازل  :حرمت المنازل
 .نكردن

4T2 .يعني ممنوع بودن تعرض به جان مردم. :حرمت دم 
4T3 .يعني حرمت زناشويي. :حرمت عين 
4T4يعني ممنوع بودن تعرّض به مال مردم. :ت مال. حرم 

4T بوده   حرام  حريم به معناي حرمت و ممنوع بودن است و تعرض ديگران به صاحب حريم ممنوع
 .»جرمي تحقق يافته است ،است و اگر تعرضي صورت گيرد

 

4Tگيري و  ، كناره»انزوا«اند كه بر ر نظر گرفتهدوهشگران تعاريفي از اين مفهوم را برخي از پژ
گروه ديگري از تعاريف، كمتر به شخصيت  .)21 :1382 (آلتمن، كندمي تأكيدنداشتن تعامل 

كنند؛ آلن وستين در كتابي با  مي تأكيد» نظارت انتخابي بر روابط«و بيشتر بر مفهوم » جو كناره«
حريم خصوصي، كنترل شخص بر كند  مي) پيشنهاد .م1967( يم خصوصي و آزاديحرعنوان 

و لذا حريم خصوصي را به اين صورت تعريف  توزيع اطالعات مربوط به خود تعريف شود
سسات نسبت به اينكه براي خويشتن تعيين كنند گرچه زماني، ؤها يا م حق افراد، گروه« ند:دا مي

 :Westin, 1967)» به ديگران قابل مخابره باشندها  آنعات مربوط اي اطال چگونه و تا چه اندازه

رغم چندين دهه مباحثات علمي،  دنيا به ةنظران برجست گفت صاحبتوان  مي ،در مجموع .7)
. از سوي ديگر، در غالب ارائه دهند از حريم خصوصي ياند تعريف واحدهنوز نتوانسته

قوانين اين كشورها  ،جود ندارد. به بيان ديگركشورها نيز تعريف قانوني از حريم خصوصي و
يا شود  مييا آنچه زندگي خصوصي را شامل  شود مييفي از آنچه زندگي خصوصي ناميده رتع

 به آن مربوط است؛ در بر ندارد.
4Tاند كه در مقررات  اند، داليلي داشتهضوع مواجه شدهوكه با اين م انيگذار بدون شك قانون

يقين  چنين تعريفي به ةاند. البته ارائ تعريف نكرده دقت ن مفهوم را بهقانوني حاالت مختلف اي
هايي را كه در تفسير و اجرا تمام موقعيتتواند نميزيرا يك تعريف مختصر  ؛آسان نخواهد بود

هاي فني همانند تحوالت بينشي، نگرشي و  پيشرفت ،بيني كند. همچنين ، پيشآيد ميبه وجود 
ضمن  ؛كند العاده محدودكننده را نفي مي نامناسب، كهنه، ناكافي و يا فوقرفتاري، تعريفي فوري، 

تواند سعه و ضيق كنند، مي اينكه پايگاه و موقعيت اجتماعي افراد و نقشي كه در جامعه ايفا مي
تعريف واحد از  ةبا توجه به اين داليل، ارائ ،يا مصاديق زندگي خصوصي را تغيير دهد؛ بنابراين

 .,Derieux) (240 :1999 اكنون غيرممكن بوده استحريم خصوصي ت
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4T تعريف روشن و صريح، به معناي حمايت نكردن از اين حق در قوانين و  نبودبديهي است
قضايي هر كشور به دنبال تعريف كاربردي حريم  ةدر رويتوان  ميمقررات كشورها نيست بلكه 

تا اندكي از ابهام  شود ميتعريف زير حريم خصوصي  ةاجمال با دو شيوبه خصوصي بود. 
 :دگردمفهومي يا مصداقي آن برطرف 

4Tتعريف مفهومي و هدفمند  :الف(Internal definition) اصلي حريم  ةبراي ترسيم هست
 ؛خصوصي

4Tمصداقي  تعريف :ب.(external definition)  
 

4T3مفهومي يا تحليليتعريف . 1ـ2ـ 
4Tتري كه  بزرگ ة. در اين روش ابتدا نام مجموعيلي، بيان عناصر ماهوي يك مفهوم استلمنظور از تح

را از باقي چيزها در همان  با ذكر يك ويژگي، آن ،و سپس شود ميآورده  ،گيرد آن چيز را در بر مي
ترين  ا روش تحليل، بهترين و دقيقبسازد. تعريف به عام و خاص يا تعريف  مجموعه متمايز مي
 . روش تعريف است

4Tبه نظر  ،و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر ساير تعاريف با توجه به اين روش تعريف
اطالعات، ارتباطات، فضاها و «تر است:  تعريف زير براي حريم خصوصي مناسبرسد  مي

نخست به فرد معيني اختصاص  ةمتعلقاتي كه خواه از نظر فطري و خواه از نظر فرهنگي در وهل
 .)24-17: 1383 (محسنيان، »ر نشده استطور علني و عمومي منتش دارد و پيش از اين به

 
4T3تعريف مصداقي . 2ـ2ـ 
4Tها و  منظور از تعريف مصداقي، تعريفي است كه در آن براي شناساندن امر مورد نظر، نمونه

عالوه بر نقاط ضعف و انتقادات  در اين نوع تعريف، .شود ميمصاديقي از آن به مخاطب معرفي 
هاي مختلف در  نظر ميان مكتب اختالف ،قابل توجه ديگر ةتعريف، نكت ةبر اين شيو شده وارد

فارغ از اين انتقادات،  ،عمومي است. در مجموع ةزهاي حريم خصوصي از حوتشخيص مصداق
اند و به شرح  قضايي به دست آمده ةحريم خصوصي داراي مصاديق و افرادي است كه از روي

 زير هستند:
4T1؛اي . نام و سايرمشخصات شناسنامه 
4T2؛شاني اعم از نشاني محل سكونت يا نشاني الكترونيكي. ن 
4T3؛. تصوير يا حق تصوير 
4T4(جسمي، روحي و رواني) ؛. وضعيت سالمتي فرد 
4T5؛. سطح تحصيالت فرد 
4T6؛. وابستگي صنفي و مذهبي 
4T7؛هاي سياسي و اجتماعي . عقايد و ديدگاه 
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4T8؛. اوقات فراغت و چگونگي گذران آن 
4T9؛ازهاي مالي و معيشتي. منابع و شيوة تأميني ني 
4T10؛. روابط خانوادگي 
4T11؛. موقعيت خانوادگي 
4T12؛. روابط دوستانه 
4T13؛. زندگي عاطفي ـ احساسي 
4T14؛. شيوة ادامة تحصيل فرزندان 
4T15؛خصوص سوابق كيفري . گذشتة اشخاص به 
4T16؛. شغل اشخاص 
4T17؛. اعضاي بدن، برخي نواحي و اندام جنسي 
4T18؛. تمايالت آرزوها 
4T19؛سكونت افراد (منزل و مأواي افراد يا محل اقامت و آسايش آنان . محل 
4T20؛. مكاتبات و مراودات مخابراتي، كتبي و امثال آن و نيز محوالت پستي 
4T21 خانواده فرد: تعرض به حريم خصوصي يك فرد، گاه به معناي تعرض به حريم خصوصي .

 آيد. د به حساب ميخانواده وي است و گاه نيز صرفاً تعرضي به حريم خصوصي فر
 

4Tدهد، اغلب در حكم تعرض به حريم  اي از ميران دارايي يك فرد خبر مي كه وقتي رسانه چنان
شود، اما هرگاه نسبتي خالف عفت به فرزند يك  خصوصي خانواده (ساير افراد) محسوب نمي

شود، تعرضي به حريم  خانواده داده شود، عالوه بر خساراتي كه به خود شخص وارد مي
 گيرد. خصوصي خانواده نيز صورت مي

4Tرا به اين صورت تعريف كرد:  »حريم خصوصي«توان لذا مي 
4T قلمرويي از زندگي هر فرد است كه آن فرد نوعاً و عرفاً يا با اعالن قبلي، انتظار دارد ديگران

بدون رضايت وي به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند يا به آن قلمرو وارد 
شوند يا به آن قلمرو نگاه يا نظارت نكنند يا به هر صورت ديگري وي را در آن قلمرو مورد ن

 تعرض قرار ندهد.
 

4T3حريم خصوصي در اسالم. 3ـ 
4Tكه حمايت از دهد  ميها نشان  كوتاه غرب در حمايت از حريم خصوصي، پژوهش ةرغم سابق به

دار است. حريم خصوصي پيش برخور اي طوالني پيشينهحريم خصوصي در حقوق اسالمي از 
بسيار در تأكيد با  ،بيني شودالمللي حقوق بشر پيشبينها و اسناد  از آنكه در غرب و كنوانسيون
در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي  و منابع اسالمي مورد توجه بوده

مسلمانان نيز سرشار از  ةسيرشده است. سنت پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و  تأكيداشخاص 
به برخي از  ادامهكه در  هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي استتوصيه
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احترام به حريم و امور خصوصي ديگران از  ،طور كه گفته شد همان؛ خواهد شد شارهموارد آن ا
اع، احكام متعددي اسالم است. در منابع اسالمي نظير قرآن، سنت و اجم شدة يدتأكهاي  توصيه
در آيات » حريم خصوصي«وجوه مختلف حريم خصوصي وجود دارد. البته، اصطالح  ةدربار

قرآن و در روايات اسالمي استعمال نشده است و موضع اسالم در مواجهه با حريم خصوصي، 
يعني حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و  ؛است» گرايانه تحويل«اصطالح  موضع به

 فحشا و سب ةظن و اشاع ي ديگر نظير حق مالكيت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءها آزادي
 .)65: 1386نميمه و غيبت و خيانت در امانت حمايت شده است (انصاري،  ،قذف ،و هجو

4Tحريم خصوصي و بيان علل  ةمباحث و اصطالحاتي را كه در آيات و روايات اسالمي دربار
 بندي كرد:   دسته زيرعناوين در توان  مياند  رفته هاي حمايت از آن به كار و حكمت

4Tممنوعيت ؛ ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان؛ تحسس و تفتيش ،ممنوعيت تجسس
ممنوعيت ؛ ممنوعيت نميمه و غيبت؛ ممنوعيت سوء ظن؛ ممنوعيت استراق سمع؛ استراق بصر

66-80: 1386(انصاري فحشا و هتك ستر ،ةممنوعيت اشاع؛ هجو و قذف ،سب.( 
 

4Tدهيم.با حريم خصوصي توضيح ميها  آنهريك از عناوين مذكور و ارتباط  ةاينك دربار 
 

4T3ممنوعيت تجسس. 1ـ 3ـ، س و تفتيشو تحس 
4Tترين آيات و رواياتي كه به اين مورد تصريح كرده است: مهم 
• 4T سوره حجرات مي فرمايد: 12آيه »سوايا ايها الذين آمنوا .... ال تجس ....« 

4Tپيامبر اكرم (ص) روايات متعددي در خصوص اين بند نقل شده است از جمله: از 
4T1. »هاي  ام دلمور نگشتهأيعني من م ؛»اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و ال اشق بطونهم

 .)391:1375با خبر شوم (ري شهري،  ها  آنمردم را بشكافم و از افكار دروني 
4T2. »همانند كسي  ،يعني هر كس عيب ديگري را بپوشاند» ةودؤمن راي عوره فسترها كمن احيا م

 .)454ق:  1410 است كه زنده به گوري را نجات داده باشد (سجستاني،
4Tطور مطلق مصون از  كه برخي از امور مردم بهدهد  ميمل در مجموع آيات و روايات نشان أت

نوعي) و تجسس در برخي ديگر از امور به داليل  ةتجسس ديگران اعالم شده است (ضابط
 .شخصي) ةخاصي تحريم شده است (ضابط

4Tتحسس و تفتيش و ترادف يا تغاير معنايي  ،شناسان در مورد تعريف اصطالحات تجسس لغت
اختالف نظر دارند. به اعتقاد برخي، اصطالحات مذكور داراي معاني واحد و به اعتقاد بعضي ها  آن

 .هستند تعددداراي معاني م
4Tاند از:به طور خالصه عبارت ،تعاريف مختلفي كه از تجسس و تحسس صورت گرفته است 
4T1. هاي مذكور وجود ندارد و بسيار  گويد كه تفاوتي ميان اصطالح قرطبي از قول اخفش مي

 :)324: ق1405شبيه به هم هستند؛ زيرا (قرطبي، 
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4Tتحسس«ز انسان كتمان شده است و كردن چيزي كه ا عبارت است از دنبال »تجسس« .الف« 
 .آنكه كتمان در كار باشد عبارت است از دنبال خبر گشتن و مطلع شدن از اخبار ديگران بي

4Tتجسس عبارت است از دنبال امور گشتن، ولي تحسس عبارت از چيزي است كه انسان  .ب
 .كند مييا بعضي حواس خود آن را درك 

4Tيگران و عامل و جاسوس ديگران بودن، اما تحسس تجسس يعني دنبال خبر گشتن براي د .ج
 يعني دنبال خبر گشتن براي خويش نه براي ديگران.

 
4T2.  گويد: تحسس تفاوت قائل شده است و مي ميان تجسس و »زاد المسير«ابن الجوزي نيز در 

4Tقرشي ولي تحسس يعني استماع سخنان ديگران ( ،تجسس يعني دنبال عورات مردم گشتن
 .)186: ق1407 البغدادي،

 

4T3. صحاح «، »المنير مقابيس«، »مصباح المنير«اهللا سيدمحسن خرازي پس از ذكر اقوال  آيت
، اخفش و قرطبي كه برخي به ترادف تجسس و تحسس معتقد »لسان العرب«، »جواهري

 :كند ميگيري  اند چنين نتيجهتفاوت گذاشتهها  آنبوده، برخي ميان 
4T»لتفحص عن بواطن االمور، سواء كان لنفسه او لغيره وسواء فتحصل ان التجسس هو التتبع وا

 .تا) (خرازي، بي »و شراً كان لداعي الشر او  لداعي الخير وسواء كانت االمور خيراً
 

4Tزيرا  ؛رسد كه تعريف مذكور با حمايت از حريم خصوصي بيشتر سازگار است به نظر مي
به هر دليلي از ديگران پنهان نگه بر تعريف، حريم خصوصي قلمروي از زندگي است كه  بنا

توانند مشمول حريم  . به ديگر سخن تنها امور باطني يا غيرظاهر هستند كه ميشود ميداشته 
 خصوصي قرار گيرند. 

 
4T3ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان. 2ـ 3ـ 
4Tست. در آيات قرآن و سنت اسالمي، ورود به منازل اشخاص منوط به استيذان و استيناس شده ا

هاي الزم را به  استيناس يعني هنگام ورود به منزل ديگران بايد خود را معرفي كرد و آشنايي
 صاحب منزل داد تا وي در صورت تمايل در را بگشايد.

4T استيذان نيز يعني كسب رضايت صاحب منزل پيش از ورود به آن. امروزه استيناس و استيذان
منازل اشخاص است كه از مقتضيات دادرسي عادالنه دو شرط بسيار مهم در تفتيش و بازرسي از 

 رود. به شمار مي
4T :27خداوند در قرآن مجيد فرموده است (نور(: 
4T» ...ًموا علي اهلهاستأنسوا و تسلّتغير بيوتكم حتي  ال تدخلوا بيوتا ...« 
4Tوا البيوت و ات... « ؛وارد شويد ها  آنفرمايد كه به منازل مردم تنها از در قرآن در جاي ديگر مي

 .)189(بقره: » ...من ابوابها
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4T3ممنوعيت استراق بصر. 3ـ 3ـ 
4Tًگيرد در قلمرو حريم خصوصي قرار مي يا شخصاً هتك ستر و نگاه كردن به هر آنچه نوعا، 

عدم تجاوز به حريم خصوصي  ةهايي در زمين ممنوع است. فقه اسالمي سرشار از توصيه
 :شود مياشاره  ها  آنرخي از اشخاص از طريق نگاه كردن است كه به ب

4T1 .ي عوره فسترها كمن أمن ر): «454 ،2ج :ق 1410اند (سجستاني،  پيامبر اكرم (ص) فرموده
 »ةودؤاحيا م

4T2 . اند  و ساير فقها نيز در بحث موجبات ضمان اعالم كرده »مختصرالنافع«محقق حلي (ره) در
خانه او را گاز  گ صاحبچنانچه شخصي بدون اذن صاحبخانه وارد منزل او شود و س

 .)298 :ق 1410حلّي، محقق بگيرد ضماني بر عهده صاحبخانه نخواهد بود (
 

4T3ممنوعيت استراق سمع. 4ـ3ـ 
4Tاند: كه پيامبر اكرم (ص) فرموده استراق سمع نيز در سنت اسالمي ممنوع اعالم شده است، چنان

»من استمع الي حديث قوم وهم له كارهون اَو مةاالنك يوم القيا هفي اذن يفرون منه، صب«  
اي مخفيانه گوش فرا دهد در حالي كه آنان  هر كس به سخنان كسان ديگر به شيوه«يعني: 

كنند (بيزار هستند) با اين عمل خود،  دوست ندارند كسي سخن آنان را بشنود و از او فرار مي
 ).883، 2ق: ج  1410(سجستاني،  »كند مس گداخته در گوشش فرو مي

 

4T3ممنوعيت سوء ظن. 5ـ 3ـ 
4Tاصلي تجسس  ةو ريش أاطهار (ع) سوء ظن منش ةدر آيات قرآن و سنت پيامبر اكرم (ص) و ائم

و تفتيش در امور خصوصي ديگران معرفي شده است. به همين دليل براي برخورد بنيادي با 
هيز گفتار و اعمال ديگران پر ةمعضل تجسس به مردم توصيه شده است كه از سوء ظن دربار

 نه آنكه ظواهر را بر ،ها اعتماد كنند، مگر آنكه خالف آن اثبات شود ظاهر اعمال و گفته كنند؛ به
 اساس سوء ظن مورد تفتيش قرار دهند.

4T1 . فرمايد: سوره حجرات در اين باره مي 12آيه 
4T »انّ بعض الظّنّ نّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّيا اي يغتب بعضكم سوا وال اثم وال تجس

 ».... بعضاً
4Tگناه است و  ها آناي از  ها بپرهيزيد كه پاره اي كساني كه ايمان آورديد، از بسياري از گمان

 تجسس مكنيد و غيبت نكنيد بعضي از شما بعضي ديگر را.
4T2 . اندپيامبر اكرم (ص) نيز فرموده: 
4T»ّنّ، فانّ الظّنّاياكم و الظ اكذب الحديث وال تحس؛»سواسوا وال تجس 
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4Tهاست و از تحسس و تجسس  ترين سخن بر شما باد اجتناب از ظن، همانا ظن كذب
 .)391:1375شهري،  (ري اجتناب كنيد

 

4T3ممنوعيت نميمه و غيبت. 6ـ3ـ 
4T»هاي ديگر همانند  يعني بياني كه خواه با زبان، خواه با صورت مكتوب و خواه با صورت »نميمه

. نميمه متضمن اظهار عيب يا نقض در مورد شود ميفته ايما و اشاره و رمز در حق ديگري گ
. سبب نميمه ممكن شود مياي كه سبب كراهت خاطر و ناراحتي وي  گونه به ،ديگري است

اليه باشد يا اظهار حب و  است وجود يك نسبت سوء در شخص مرتكب نسبت به منتسب
 :گويد باشد. شهيد ثاني مي اليه دوستي به مخاطب يا حتي تفرج يا فضولي كردن در امور منتسب

آن افشاي آن را بر ديگران روا  ةحقيقت نميمه عبارت است از افشا و هتك سري كه دارند
از نظر ايشان غيبت وجه مشدد و شرترين قسم نميمه به  .)306: 1417داند (شهيد ثاني،  نمي

 .)304  همان:رود ( شمار مي
 

4T37ـ 3ـ .و هجو و قذف ممنوعيت سب 
4Tشيخ انصاري مي (ره) در مورد ممنوعيت سب اربعه حرام  ةمنين با توجه به ادلؤم گويد سب

 اند:از امام ابي جعفر صادق(ع) نقل شده است كه پيامبر فرموده ؛)94 :1374است. (انصاري، 
4T»حرعاملي، » مةد مةماله كحر مةحرو  يةمعصكل لحمه أمن فسوق قتاله كفر و ؤسباب الم)

1372: 297(. 
4T :است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشت او (غيبت  نافرماني من،ؤزا گفتن به مناس«يعني

 .»و احترام مال مؤمن ، همانند احترام خون اوست كردن از وي) معصيت خداست
4T:در روايت ديگري از آن حضرت نقل شده است 
4T»؛)298: 1372 (حرعاملي،» ةالهلكمن كالمشرف علي ؤسباب الم من، انسان را در ؤم سب
 دهد. تباهي و هالكت قرار مي ةآستان

4Tشيخ انصاري دهد  ميظاهر روايات فوق نشان  :گويد مي (ره) در تحليل خود از مفهوم سب
مواجهه شخص سب شده شرط نيست، اما قصد اهانت و تخفيف شخصيت  ،كه در تحقق سب

مجرد و غيبت، عموم خصوص من وجه است:  ديگري الزم است. براين اساس، نسبت بين سب
غيبت به شمار  ،تكدر خاطر پيدا كند ،اي كه اگر آن ذكر را بشنود گونه ذكر از يك شخص به

و توهين نيز رخ داده  رود، اگر چه قصد توهين در بين نباشد و اال عالوه بر غيبت، سب مي
 .)96: 1374است (انصاري، 

 

4T3فحشا و هتك ستر ةممنوعيت اشاع. 8ـ 3ـ 
4Tها منع كرده است  اص ثالث را از ورود در حريم خصوصي انساناسالم نه تنها دولت و اشخ

ها نيز دستور داده است كه از افشاي امور و مسائلي كه نوعاً براي ديگران  تك انسان بلكه به تك
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خودداري كنند. از پيامبر  ،شود ميتلقي ها  آنبرتر از ابراز ها  آننوعاً كتمان  وشود  ميفاش ن
 ت:منقول اس (ص)گرامي اسالم

4T»؛)294: 1368 (امام خميني،» كمن مبتدئها حشةمن اذاع الفا 
4Tهمانند كسي است كه آن را به وجود آورده است.  ،كند ميفحشا  ةهمانا كسي كه اشاع 
4T كه افشاي برخي مسائل  آيد ميچنين بر ها  آناز مجموع روايات اسالمي و تفسيرهاي

فحشا محسوب  ةزيرا اشاع ؛حريم خصوصي مجاز نيست ةخصوصي حتي با رضايت دارند
زيرا حفظ  ؛شود مي. همچنين است افشاي مسائلي كه به ستر عورت انسان مربوط شود مي

 عورت از واجبات است.
4T ثار اجتماعي هتك ستر توجه دارد، اما وجوب پوشاندن آمنع اشاعه فحشا تا حد زيادي به
عورت (عورت به مفهوم وجوب ستر  ،هاي خود از ديگران و به عبارت ديگر ها و لغزش عيب

اعم كلمه) امري است كه امروزه در بحث از حريم خصوصي به عنوان يكي از حقوق بشر از آن 
صدد دفاع از كرامت  ؛ امري كه جدا از آثار اجتماعي هتك ستر درشود ميياد  جدا ناشدنيبه 

 انسان بوده، مانع از آن است كه انسان خود بر ضد كرامت خويشتن اقدام كند.
4Tتجاوز به حريم خصوصي  ،اخالق اسالمي ديدگاه كه از  شود مالحظه مي ،اين اساس بر

 حضرت امام :عقاب اخروي به دنبال خواهد داشت ،و در نتيجه شود ميافراد گناه محسوب 
قضاييه پس از  ةاي به قوماده فرمان هشت ششمدر بند به عنوان معمار نظام اسالمي ) ه(ر خميني

حق ندارند آن را پيش ديگران  «... :فرمايند يت حريم خصوصي افراد، ميذكر مصاديقي از رعا
: ج 1378امام خميني (ره) (4T» ترين گناهان كبيره است... فحشا از بزرگ ةچرا كه اشاع ؛افشا كنند

17 ،141.( 
4Tدر فرمان يادشده در خصوص برخي مصاديق تجاوز به حريم  ه)(ر حضرت امام خميني

يك از امور فوق، مجرم و مستحق تعزير شرعي و بعضي از آنان 4Tكبان هرمرت«فرمايند:  خصوصي مي
 .)142 همان:». (مستوجب حد شرعي هستند

 
4T4 .به حريم خصوصي افرادها  رسانههاي ورود  گونه 
4Tاند. البته ناگفته نماند برخي  مند شده بيش از پيش به زندگي خصوصي افراد عالقه ها رسانه

تمايل  ذاتاًها  آنها را بر هم بزنند.  اين است كه خلوت تنهايي آدم ها رسانهمعتقدند اقتضاي كار 
 .ها آننه اخفا و سرپوش گذاشتن بر  ،به افشاي اسرار مردم دارند

4T اين تمايل به انتشار زندگي خصوصي، گواه دگرگوني در هنجارهاي رفتاري است. خروج
م بوده است و ورود به اي كه تا امروز بر زندگي خصوصي افراد حاكاز الگوي انضباطي

. اكنون بر مال كردن كند ميهاي جديد و ديگر الگوهاي زندگي، از اين موضوع حكايت  ارزش
 كند.حريم زندگي خصوصي از يك هنجار جديد اجتماعي تبعيت مي
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4Tها و آزاد شدن جريان اطالعاترساني در تمام زمينه از الزام به اطالع اين هنجار عبارت 
سازي اطالعات با پيام جديدي نيز همراه شده است كه  ديد به منظور شفاف. اين هنجار جاست

همه چيز بايد  رهمه چيز بايد نشان داده شود، همه چيز بايد بيان شود و ب« :شود ميچنين بيان 
  .»نظارت شود

4T مربوط به هاي  برنامهبيش از ها  رسانهمربوط به زندگي خصوصي در هاي  برنامهامروزه تعداد
پوشيده و به دور از اي  منطقهعمومي است و مفهوم زندگي خصوصي از اين نظر كه  ةگستر

قلمرو زندگي خصوصي اكنون چون  ،در نتيجه ؛نظارت يا هر نوع بررسي باشد، تغيير كرده است
روابط  ة. هرگز به اين اندازه دربارآيد ميموضوعي بدون محدوديت براي مطالعه به حساب 

ها و  ها، بيماري هاي زناشويي، رنجهاي خانوادگي، خشونت شها و تن زناشويي، كشمكش
مشكالت سالمتي افراد و ديگر موضوعات بسيار خصوصي چاپ و نشر صورت نگرفته است. 

 هاي تلويزيوني در سطح جهاني است.  پخش شده از شبكههاي  برنامهگواه اين موضوع 
4Tتوان  به حريم خصوصي افراد مي  را ها رسانههاي تجاوز  گونه ،به اجمال ، پس از ذكر اين مقدمه

 :برشمردزير صورت  به ـ كه قبالً توضيح داده شد ـ براساس تعريف حداكثري و يا حداقلي
4T استدر پي تحليل حريم خصوصي، تجاوز به حريم خصوصي به چهار صورت: 
4T1 ....؛ ورود به منافع و مصالح شخصي، شامل نام يا تصوير وي و يا اطالعات شخصي فرد و 
4T2 . ورود فضولي در محل خلوت يا انزواي فرد، با تجاوز به خانه و حريم خلوت افراد، شنود

 مكالمات و تلفن هاي ناخواسته، نمايش فرد در حالت نامناسب، تجسس و تحسس و...
4T3. ةهايي براي تبليغ انتقادي اين حقايق و ارائ افشاي عمومي حقايق خصوصي، شامل فعاليت 

 ؛درست و صحيح هستند فرض اينكه حقايق كامالًاطالعات شخصي با 
4T4.  ايجاد بدبيني در افكار عمومي، شامل تبليغاتي كه فرد را در مقابل افكار عمومي خجل

 سازد مانند سب، توهين، اهانت، غيبت و تهمت. مي
 

4Tگيري نتيجه 
4Tت اي شدن زندگي بشر در قالب ارتباطات جمعي، ضرور پيشرفت فناوري ارتباطي و رسانه

اصحاب رسانه در جهت حمايت از حق حريم خصوصي افراد  توسطرعايت اخالق رسانه را 
 د.كن بيشتر مي

4Tتوسطها الزم و واجب است بلكه رعايت آن  رسانه ةرعايت اين موضوع نه تنها براي هم 
جمعي در ايران از  ةترين و اثرگذارترين رسان سيما به عنوان فراگيرترين، پرمخاطب و صدا

ها الزم است اوالً در چارچوب  ملي و ساير رسانه ةاصي برخوردار است. لذا رساناهميت خ
اي را رعايت كنند و  هاي اخالقي، فقهي، حقوقي و حرفه هاي خود ارزش قوانين و دستورالعمل

 د. برنثانياً مروج فضايل اخالقي و موازين شرعي و قانوني در تعامالت فردي و اجتماعي باش
هايي در اين مورد، نياز به  دسترسي به حريم خصوصي افراد توليد برنامهبراي  ،اين اساس
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اي دارد تا در اقدامات گوناگون  حرفه -هاي اخالقي بازتعريف، مالك، نظريه و دستورالعمل
هاي تبليغاتي،  ، برنامه)دوبالژ( صداگذاري ، تدوين،)آرشيوبايگاني (  اي مانند ضبط، تأمين، رسانه

ديران، مجريان، گزارشگران و خبرنگاران و... موظف به رعايت آن باشند و در خبر، فيلم و... م
صورت رعايت نكردن اين حق، راهكارهاي معيني براي جبران ضرر واردشده در نظر گرفته 

 شود.
4T ،اسالم نه تنها حاكمان بلكه مردمان را نيز از ورود به زندگي شخصي ديگران، كنجكاوي

 ور ديگران منع كرده است. پاييدن و فضولي كردن در ام
4T از حريم منزل، مكالمات، ارتباطات، عقايد و افكار در آيات و  احاديث متعددي به تصريح

حمايت شده است. به اعتماد بر ظواهر و حسن ظن سفارش شده، از سوء ظن و تجسس در 
 امور پنهاني ديگران منع شده است.

4Tكه برخي امور و  شود  مينباط از آنچه كه در مورد حريم خصوصي گذشت، چنين است
در قلمرو حريم خصوصي قرار دارند و برخي امور، بنا به خواست افراد ممكن  ها ذاتاً مكان

براي مثال، منزل و امور  ؛االحترام از جانب اشخاص ثالث قرار گيرد است جزء حريم آنان و الزم
فحشا و منكر محسوب  ةاشاعا ه آنو آگاه ساختن ديگران از ها  آنسيئه يا اموري كه اطالع از 

را از  ها آندر قلمرو حريم خصوصي است، اما مسائلي كه افراد به داليل شخصي  ذاتاً ،شود مي
در صورتي كه با حقوق  ـ ،هستند ها آنصدد انكار و تكذيب  كنند يا در ديگران كتمان مي

حمايت شده طور شخصي يعني تنها در مورد آن شخص،  به ـ ديگران تعارض نداشته باشد
 است.

4Tبسيار  ،استثناهايي كه در منابع اسالمي بر ممنوعيت مداخله در امور ديگران وارد شده است
هاي اجتماعي مهم نظير امر به معروف (با رعايت  محدود و مضيق بوده، تنها به دليل ضرورت

يمال اي كه براي جلوگيري از پاآوري ادله شرايط آن)، جاسوسي در زمان جنگ يا جمع ةكلي
 اند.  مقرر شده ،شدن حقوق ديگران ضرورت دارند

4Tكه حريم خصوصي در نظام احكام اجتماعي اسالم، قلمرو رسد  ميبه نظر  ،در مجموع
ها در تعيين سرنوشت  . در اين قلمرو، آزادي انسانشود ميها را شامل  وسيعي از زندگي انسان

ها از مداخله در اين از جمله رسانه خود به رسميت شناخته شده، حكومت و ساير افراد جامعه
ها  توجهي احكام اسالمي به اعمال و افعال انسان اند. البته، اين سخن به معناي بي حريم منع شده

 ةرابط ةنحو ةدر خلوت خود نيست. در احكام فردي اسالمي و نيز نظام اخالقي اسالم، دربار
 است.ها با خويشتن و با خداوند احكام بسياري آمده  انسان

4Tها رسانه توسطمعنايي كه در مقدمه براي تجاوز به حريم خصوصي افراد  دواساس  بر
اگرچه در معناي وسيع، مخاطب  ؛توان استنباط كردبرشمرديم، معناي وسيع و معناي محدود مي

شود و اش تبديل ميگيري در زندگي خصوصيقدرت تصميم بدونرسانه به موجودي منفعل و 
حقوق رسانه، موضوع ديدگاه پردازند و از گيري در اين زمينه ميي به تصميمارسانه متوليان
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يند توليد اهاي رسانه و فراي الزم است سياستقابليت بحث ندارد ولي از منظر اخالق رسانه
در چارچوب اخالق مبتني بر فرهنگ جامعه باشد تا توليدات و نتايج عملي  ها  آنهاي برنامه

سازان از اين جامعه از مباني ديني افراد نگردد و چنانچه برخي از برنامه موجب انحراف ها  آن
اساس قوانين مدني و مجازات  اساس اصول اخالق رسانه مرتكب گناه و بر بر ،امر تعدي كنند

 ديب و برخورد جدي خواهند بود.أاسالمي مستوجب ت
4Tتجاوز به حريم خصوصي  معناي محدود ،آنچه كه به تفصيل در اين مقاله به آن پرداخته شد

طور كه مصاديق آن گذشت، فعل غيراخالقي و گناه محسوب  ها بود و همانرسانه توسطافراد 
هاي خصوصي ملي) و يا رسانه ةگردد و مرتكب آن چه فرد يا اجزايي از حكومت (رسانمي

قي حقوقي مجرم و مستحق تعزير شرعي و يا حد شرعي هستند، كه بحث حقو ديدگاهاز  ،باشد
 آن در مجال ديگري قابليت طرح دارد.
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