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ویژهای دارد؛ تا حدی که میتوان آن را در زمرهی کانونیترین موضوعات حقوق
بشری قرار دارد .این حق در گسترهی خانواده با عنوان مهمترین و اساسیترین بنیان
اجتماعی و در روابط زوجین نیز مطرح است .نظر به اهمیت موضوع ،این مقاله مترصد
پاسخگویی به این پرسشهای اساسی است که با توجه به اختصاصات خانواده جایگاه
این حق در روابط زوجین چیست؟ چه مصادیقی از آن را میتوان در روابط همسران
در نظر گرفت؟ در صورت تزاحم این مصادیق با برخی از حقوق زوجیت راه حل
چیست و کدا م یک رجحان دارند؟ این پژوهش با تدقیق در مفهوم حریم خصوصی،
تحقیق در مستندات آن ،واکاوی مصادیق این حریم در روابط زوجین و مداقه در
موارد تزاحم آن با برخی حقوق زوجیت مشخص میکند در زندگی زناشویی اصل
بر داشتن حریم خصوصی است ،اما در مواردی با توجه به مقتضیات خاص خانواده
در موارد تزاحم با حقوق زوجیت این حق محدود یا نقض میشود .بدین نحو که در
فرض تزاحم حق اهم با معیار تحکیم خانواده سنجیده خواهد شد و این مصلحت
تحکیم خانواده است که تعیین میکند در موارد خاص کدام یک از حقوق حریم
خصوصی یا دیگر حقوق زوجیت به عنوان مرجح و اهم مقدم خواهد شد.
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مقدمه

اقتضاء شخصیت انسانی و مدیریت روابط اجتماعی ،ممنوعیت نظارت
خارجی نسبت به بخش خصوصی زندگی انسانهاست ،اما این مقوله در
زندگی زناشویی و در روابط زوجین نیز خالی از مناقشه نبوده ،چرا که
بیگمان هر یک از همسران در کنار زندگی زناشویی مشترک ،یک فضای
ذهنی خصوصی هم دارند که میتوانند آن را با همسر خود به اشتراک
نگذارند .در نگاه نخست ،شاید ارتباط و وابستگی عمیق زوجین متبادر این
چ کدام از همسران حریمی خصوصی برای خود ندارند ،اما
معنا باشد که هی 
با توجه بهشخصیت مستقل هر یک از همسران نمیتوان به صرف زندگی
مشترک حقوق انسانی آنها را نادیده انگاشت و حريم خصوصي را که یکی
از مصاديق آزاديهاي فردي است نقض کرد ،اگر چه با برقراری زندگی
زناشویی و اقتضائات خاص آن ،احتمال وجود محدودیت در حریم هر
یک از زوجین متصور است .چالش و کشمکش بر سر مرز و حریم این
زندگی خصوصی و همتا و همانند نبودن دیدگاه دو همسر دربارهی آن،
ریشه و سرچشمهی بسیاری از کشمکشهای زناشویی بوده است .در این
راستا پرسش این است مفهوم این حریم در زندگی زناشویی چیست؟ چه
مصادیقی از حریم خصوصی را در روابط زوجین میتوان بیان کرد؟ در
صورتی که هر یک از این مصادیق با دیگر حقوق زوجیت تزاحم یافته و
امکان عمل به هر دو وجود نداشته باشد ،کدام یک از این حقوق مقدم است؟
در راستای پاسخ به پرسشهای فوق برای واکاوی این بحث ،به مداقه در
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حق را در روابط زوجین کنکاش میشود و سرانجام فروض متصور از تزاحم
حریم خصوصی با دیگر حقوق زوجیت بررسی و پردازش شده و راهکار
رفع تزاحم بیان میشود.
 -1مفهوم حریم خصوصی

حریم خصوصی به عنوان بخشی از زندگی انسان ،در جوامع گوناگون
با فرهنگهای مختلف همواره تکریم و حمایت شده است ،این اصطالح
علیرغم پیشینهای به قدمت زندگی انسان ،به صورت چنین واژهای مرکب،
اصطالحی نوظهور است که در گسترهی فقه و حقوق سابق های اندک دارد.
با وجود این با سیری در منابع فقهی و با تمسک به آراء حقوقدانان میتوان
این حق را شناسایی کرد.
الف -در فقه :واژهی «حریم» در فقه به معنای منع است؛ یعنی چیزی
ک شدن به آن برای غیر صاحبش ممنوع است (مجلسی :1406 ،ج،6
که نزدی 

ص  .)241افزون بر آن حریم را هر امر ممنوعی دانستهاند که هتک آن جایز
نباشد (سعدی ابوجیب .)86 :1408 ،با این توصیف هر چیزی که محترم شمرده
شود ،ماهیت ًا محدودهای دارد که مصون از تعرض بوده است و مانع هر نوع
تعدی و هتک به آن میشود (قنواتی و جاور ،)8 :1390 ،این موضوع نسبت به
انسان صفتی دارد که شخص نسبت به آن حساس بوده و برای حفظ آن به
دفاع برمیخیزد (واسطی زبیدی .)135 :1414 ،گفتنی است ،فقها اصطالح حریم
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را بیشتر در برابر مال و جان و عرض به کار بردهاند .1بنابراین با وجود
اینکه فقها در ابواب مختلف فقهی به حمایت از مصادیق حریم خصوصی
پرداختهاند ،اما در فقه امامیه به صورت خاص و مستقل به آن توجه نشده
است و فقها عنوان خاصی با این وصف تدوین نکردهاند ،بلکه ـ همانگونه
که در ادامه خواهد آمد ـ از فحوای متون اسالمی و فقهی میتوان به درک
این واژه واصل شد (قنواتی و جاور.)1390 ،

ی از
ی ب ه عنوا ن یک 
ق حری م خصوص 
ب -در حقوق :علیرغ م اینک ه ح 
ی شناخت ه شده است ،اما تا بدین هنگام
ی هر فرد 
ن حقوق ،برا 
ملموستری 
ف واحدی دست یابند .به دیگر معنا تعریفی که
حقوقدانان نتوانستهاند به تعری 
با پذیرش عمومی مواجه باشد وجود ندارد (انصاری )11-19 :1386 ،و به اذعان
برخی از این صاحبنظران ،تعریف مورد وفاق و اجماع از این اصطالح بسیار
دشوار است( 2انصاری 12 :1386 ،به نقل از  .)solove,2002:89-1088با وجود این،
نویسندگان و صاحبنظران با توجه به بنیانهای فکری خود برای حریم
خصوصی تعاریف متعدد و متنوعی ارائه کردهاند؛ از جمله اینکه برخی از
اندیشمندان در یک تعریف کلی حریم خصوصی را به معنای حق داشتن یک
 -1بدین معنا که حریم را چنین توصیف میکنند« :چیزی که انسان از آن دفاع و حمایت میکند
و بر سر آن میجنگد» (ابن منظور :1404 ،ج ،12ص )125و در ابواب احیای موات (حلی:1387 ،
ج ،2ص ،)232جهاد (نجفی :ج ،21ص )16و دفاع (جبعی عاملی :1413 ،ج ،15ص49؛ موسوی
خمینی ،بیتا :ج ،1ص )487به تبیین آن پرداختهاند.
 -2آرتور میلر« :تعریف حریم خصوصی دشوار است ،زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم
و شکننده است» .ویلیام بی نی« :حتی جدیترین مدافعان حق حریم خصوصی یاید اعتراف کنند
که مشکالت جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد» .انصاری 12 :1386 ،به نقل از
solove,2002:89-1088
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دیگران اعم از دولت و اشخاص حق مداخله در آن را ندارند (حکمتنیا:1390 ،

 .)165حقوقدان دیگری نیز معتقد است« :حریم خصوصی قلمرویی از زندگی
یک فرد است که آن فرد نوع ًا و عرف ًا یا با اعالن قبلی انتظار دارد دیگران بدون
رضایت وی به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند» (انصاری،

 .)34 :1386به طور کلی به نظر میرسد مفهوم حریم خصوصی با فرهنگ حاکم
بر جامعه و نوع رژیم سیاسی حاکم بر آن جامعه مرتبط باشد ،به طوری که این
مفهوم بسته به تغییر و تحول در مؤلفههای فوق میتواند مضیق یا موسع باشد.
بدین معنا که چه بسا مسائلی در گذشته از موارد حریم خصوصی نبود ،اما
امروزه داخل در مفهوم حریم خصوصی شده باشد و بالعکس .با این توصیف
میتوان دریافت که مفهوم حریم خصوصی امری نسبی است .از این روست
که برخی از حقوقدانان معتقدند« :حدود و مرز این حریم که افراد انتظار
حمایت از آن را دارند بسته به آن است که در کجا قرار داشته باشد و جامعه
چه هنجارهایی را برای آن مکان تجویز کرده باشد» (همان.)161 :

این ضابطه در خانواده و در روابط همسران نیز وجود داشته و بسته به
جامعهی مردساالر ،زنساالر یا متعادل ،حدود و ثغور مفهوم حریم خصوصی
متفاوت خواهد بود .در هر صورت میتوان این مفهوم را در روابط زوجین
اینگونه تعریف کرد« :گسترهای از اطالعات ،ارتباطات و جسم هر یک از
زوجین است که يا به حسب انتظار متعارف زوجین يا به حكم قانون انتظار
دارد دیگری آن را نظارت ،دسترسی و مشاهده نکرده و به آن تعرض نکند».
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 -2مستندات حق حریم خصوصی

حق حریم خصوصی نیز همچون هر موضوع دیگری مبتنی بر اساس و
بنیانی است که آن را اثبات و شاکلهی آن را ایجاد میکند .این حق به عنوان
یکی از اساسیترین مصادیق حقوق بشر و حقوق بنیادی هر انسان هم در
نظام اسالمی و هم در نظام حقوقی حمایت شده است که در ادامه ،مستندات
این حق در منابع اسالمی و حقوقی مداقه و کنکاش خواهد شد .شایان ذکر
است ،از آنجا که خانواده مصداق بارز حریم خصوصی محسوب میشود،
بنابراین ادلهی عام حریم خصوصی بر این بنیادیترین هستهی اجتماع نیز
سایه افکنده و آن را تحت لوای عام خود قرار میدهد.
 -1-2حق حریم خصوصی در منابع اسالمی

دین اسالم به عنوان یکی از بزرگترین ادیان جهان اهتمام ویژهای به
حریم خصوصی انسانها دارد .از اینرو ،مواردی همچون سوء ظن ،تجسس،
غیبت ،تهمت ،قذف و ...را که حریم زندگی خصوصی مردم را با خطر
روبهرو میسازد حرام کرده است .قرآن کریم نیز که به عنوان قانون اساسی
برای هدایت بشری شناخته میشود ،در آیات متعدد دربارهی لزوم رعایت
حریم خصوصی افراد به صراحت سخن گفته است .برای تبیین دیدگاه اسالم
در خصوص حریم خصوصی ،از سه منظر بررسی میشود.

12

حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت

 ممنوعیت گمان بد ،تجسس و غیبت در اسالم :باری تعالی در آیهی 12سورهی مبارک حجرات 1حکم ممنوعیت سوء ظن ،تفتیش و غیبت را بیان
فرمودهاند .به عبارتی این آیه در بخش نخست خود مترصد بیان این معناست که
اگر دربارهی كسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذير و به آن ترتيب اثر مده
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،18ص .)323در بخش دوم آیه ،پىگيرى و تفحص از امور
مردم را منع میفرماید ،امورى كه مردم عنايت دارند ،پنهان بماند و شخص آنها
را پىگيرى كند تا خبردار شود (همان) و در بخش سوم از بیان عیوب دیگران
در غیاب آنها انظار میکند .بنابراین این آیه میتواند دلیلی باشد بر قبح نظر به
حریم خصوصی افراد در همهی صورتهای آن اعم از صوت و تصویر و
کتابت .در روایات و نصوص وارده از جانب معصومین ( )نیز سوء ظن،2
جستوجوگری 3و غیبت 4منع شده است .حکم این آیه و دستورات ناب الهی
سوا َو ال»...؛ «ای اهل ایمان از
بوا کَثیرا ً ِمن ال ْ َظ ِّن إ َِّن ب َ ْع َ
« -1یا اَی َها ال َّ َ
ذین َ
ض ال ْ َظ ِّن إ ْث م َو التَ َج َّس ُ
نوا ا ِ ْجتَنِ ُ
ءام ُ
بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بیحقیقت و)
معصیت است ،و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)و..
 -2امام علی ( )میفرمایند« :كار برادرت را به بهترين وجه توجيه كن تا آنگاه كه يقين حاصل
كنى كه چنين نبوده است و به كلمهاى كه از دهان برادرت بيرون مىآيد ،در صورتى كه محمل
خوبى براى آن وجود دارد ،گمان بد مبر»؛ (کلینی :1407 ،ج ،2ص.)362
 -3پیامبر اکرم ( )میفرمایند« :اى گروه كسانى كه به زبان ايمان آوردهايد و ايمان در قلب شما
خلوص پيدا نكرده است! به جستوجوى پوشيدههاى مؤمنان مباشيد ،كه هر كس به جستوجوى
پوشيدههای مؤمنان برخيزد ،خدا به جستوجوى پوشيدههاى خود او مىپردازد ،و هر كس كه خدا
پوشيدههاى او را جستوجو كند رسوا خواهد شد ،و لو در خانهی خودش»؛ (همان :ج ،2ص.)354
 -4از قول ابوذر منقول است که پیامبر ( )به وی وصیت کرده است« :ای ابذر ،از غیبت برحذر
باش که همانان غیبت شدیدتر از زنا است .اباذر میگوید :پرسیدم چرا؟ پیامبر ( )فرمودند :زیرا
شخص زناکار چه بسا ممکن است توبه کند و توبهاش مقبول حق قرار گیرد ،اما غیبت بخشیده
نمیشود مگر آنکه کسی که از او غیبت شده ببخشد»....؛ (حرعاملی :1409 ،ج ،12ص.)281
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در قلمرو خانواده و به ویژه در روابط زن و شوهر میتواند از بسیاری از مشکالتی
که زوجین در زندگی مشترک دارند جلوگیری کند ،چراکه گمان بد سرچشمهی
تجسس و تجسس موجب افشاى عيوب و اسرار پنهانى و آگاهى بر اين امور
سبب غيبت مىشود(مکارم شیرازی :1374 ،ج ،22ص .)184هر کدام از این اعمال حرام
سبب ورود و نقض حریم خصوصی زوجین شده و دیگری را به عکسالعمل وا
میدارد تا جایی که زندگی مشترک را در سراشیبی سقوط سوق میدهد .با این
توصیف ،چه زیباست اگر هر یک از همسران سخن گهربار موالی متقیان علی
( 1)را سرلوحهی عمل خویش قرار داده و اعمال همسرش را به بهترین نحو
ممکن تفسیر و از گمان بد نسبت به همسرش که منشأ اختالفات بعدی میشود
اجتناب کند .همچنین از آنجا که بنا به فرمودهی باری تعالی زوجین لباس یکدیگر
تلقی میشوند 2ـ به طوری که عیوب یکدیگر را پوشیده نگاه دارند ـ لذا بایسته
است زوجین حریم یکدیگر را حفظ کرده و به ستر و مخفی نگاه داشتن عیوب
و نقوص ظاهری و باطنی همسر خود اهتمام ورزند.
 ممنوعیت ورود به منازل و حریم جنسی زوجین بدون استیذان :در آیات 27و  28سورهی مبارک نور خداوند متعال ورود به حریم منازل اشخاص
را منوط به استیناس و استیذان نموده است 3،به عبارت دیگر ،کسی حق
 -1امام علی (« :)كار برادرت را به بهترين وجه توجيه كن تا آن گاه كه يقين حاصل كنى كه
چنين نبوده است ،و به كلمهاى كه از دهان برادرت بيرون مىآيد ،در صورتى كه محمل خوبى براى
آن وجود دارد ،گمان بد مبر»؛ (کلینی :1407 ،ج ،2ص.)362
َ
اس ل َّ ُه َّن»؛ (بقره.)187 :
اس ل َّ ُك ْم َو أنتُ ْم لِبَ ٌ
ُ « -2ه َّن لِبَ ٌ
« -3اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در خانههايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر
اهل آن خانه سالم كنيد اين براى شما بهتر است شايد متذ ّكر شويد! ،و اگر كسى را در آن نيافتيد،
وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد« :بازگرديد!» بازگرديد اين براى شما پاكيزهتر
است و خداوند به آنچه انجام مىدهيد آگاه است! (»)28
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ندارد .در این آیه احکام حقوقی و اخالقی در هم تنیده شده است .از نظر
حقوقی اشخاص موظف به احترام به مسکن و آزادی ساکنان آن هستند که
این امر در راستای مصالح اشخاص است .به همین سبب خداوند در ادامهی
آیه این کار را نیکو میشمارد (زحیلی :1421 ،ج ،2ص .)1744افزون بر آن ،با
به کار بردن عبارتهای «تستأنسوا» و نه «تستأذنوا» به این امر اذعان میدارد
که در کسب اجازه باید جنبههای اخالقی نیز رعایت شود،زيرا جملهی
دوم فقط اجازه گرفتن را بيان مىكند ،در حالى كه جملهی اول كه از ماده
«انس» گرفته شده اجازهاى توأم با محبت و لطف و آشنايى و صداقت را
مىرساند (مکارم شیرازی :1374 ،ج ،14ص .)427به این اصل در روابط خانه و
برای اعضای خانواده نیز باید توجه شود .روابط زن و شوهر روابط خاصی
است که نسبت به فرزندان آنها حریم محسوب میشود؛ از این رو قرآن
کریم با دستورات حقوقی ،اخالقی و تربیتی وضعیتهای مختلفی را مطرح
میکند؛ برای مثال به وضعیت کودکانی که به سن بلوغ رسیدهاند توجه کرده
سن بلوغ
و در آیهی  59سورهی نور میفرماید« :و هنگامى كه اطفال شما به ّ

رسند بايد اجازه بگيرند ،هـمان گونه كه اشخاصى كه پيش از ایشان بودند
اجازه مىگرفتند .»....همـچنـین در آیهی  58همان سوره ،باری تعالی در یک

دستور تربیتی کودکان نابالغ و بردگان را موظف میکند در سه زمان (پيش
از نماز صبح ،نيمروز و بعد از نماز عشا) که برای والدین زمان خصـوصی
محسوب میشود بـرای ورود بـه مکان استراحت والدین اذن دخول
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ت بودن آنها اشاره میکند و با
بگیرند 1.در این آیه به روشنی به ماهیت خلو 
الث َع ْو ٍ
عبارت «ث َ ُ
رات ل َ ُك ْم» به حکمت چنین امری اشاره میکند و مىفرمايد:

«اين سه موقع سه عورت است براى شما ،كه طبع ًا شايسته نيست غير از شما
كسى بر وضع شما مطلع شود»(طباطبایی :1417 ،ج ،15ص.)163
ب -فطری بودن حریم خصوصی

برخی از اندیشمندان معتقدند که داشتن حریم خصوصی نیازی فطری
است که ضرورت آن بدون استدالل عقلی و از طریق شهود درک میشود،
تحقیقاتی که برخی انسانشناسان انجام دادهاند ،مؤید همین امر است (انصاری،

 .)40 :1386با این توضیح که اصرار به حفظ حريم خصوصي به دلیل حياي
فطری است که انسانها در نهاد خويش دارند .حيا اقتضا ميکند که بعضي
از امور شرعي و جايز ،پنهانی و در خلوت به وقوع بپيوندد ،بنابراین لزوم
حفظ حريم خصوصي به جهت حفظ حياي فردي و اجتماعي آشکار است.
ج -دلیل عقل

برخی از نویسندگان ،حريم خصوصي و صيانت از آن را از مستقالت
عقلي ميدانند ،زيرا عقل ،تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و افشاي
اطالعات و عيوب آنها را ظلم و قبيح میداند .به استناد قاعدهی «مالزمهی
« -1اى كسانى كه ايمان آوردهايد! بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حدّ بلوغ نرسيدهاند ،در
سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند :پيش از نماز صبح ،و نيمروز هنگامى كه لباسهاى (معمولى)
خود را بيرون مىآوريد ،و بعد از نماز عشا اين سه وقت خصوصى براى شماست ا ّما بعد از اين
سه وقت ،گناهى بر شما و بر آنان نيست (كه بدون اذن وارد شوند) و بر گرد يكديگر بگرديد (و
با صفا و صميميّت به يكديگر خدمت نماييد) .اين گونه خداوند آيات را براى شما بيان مىكند ،و
خداوند دانا و حكيم است!».
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و حرام ميشمارد .بعضی از فقها در اينباره معتقدند« :چگونه ممكن است
عق ً
ال و شرع ًا آنچه از ميان رفتن ارزش مؤمن و از چشم مردم افتادن او
میشود ،اشكالي نداشته باشد» (انصاری :1428 ،ج ،1ص .)345بنابراین شرع
مقدس اسالم نيز تجاوز به حريم خصوصي اشخاص و افشاي اطالعات و
عيوب را قبيح و حرام ميشمرد (قنواتی و همکاران.)135 :1393 ،

با مداقه در منابع اسالمی معلوم شد که حمایت از حریم خصوصی و
پرهیز از نقض مصادیق آن در حقوق اسالمی پیشینهای طوالنی دارد .این
امر پیش از آنکه در غرب و کنوانسیونها و اسناد بینالمللی حقوق بشر
پیشبینی شود ،در منابع اسالمی بسیار تأکید شده است .البته نباید این نکته را
از نظر دور داشت که اصطالح «حریم خصوصی» در متون اسالمی استعمال
نشده است؛ چرا که موضع اسالم در مواجهه با مقولهی حریم خصوصی
یک موضع تحویلگرایانه است ،بدین معنا که از ماهیت و محتوای حریم
خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادیهای دیگر مثل حق مالکیت،
آزادی از تجسس و تعرضناپذیر بودن حقوق مربوط به شخصیت انسان،
حمایت شده است (انصاری.)11 :1386 ،
 -2-2حریم خصوصی در منابع حقوقی

همانگونه که پیش از این بیان شد ،حریم خصوصی اصطالحی نوظهور
در نظام حقوقی جهان است که بیش از یک سده از طرح آن در عرصهی
بینالمللی نمیگذرد ،با این حال اعالمیهی جهانی حقوق بشر سازمان ملل
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ت میکند .به
ح بینالمللی حمای 
ی در سط 
ی و ارتباط 
متحد 1از حری م مکان 
موجب مادهی  12این اعالمیه 2که به حقوق بنیادی فرد مربوط است ،آحاد
بشر حق دارند از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد،
متمتع شوند (صفایی 4 :1370 ،و  .)5افزون بر آن مادهی  17میثاق بینالمللی
حقوق سیاسی و مدنی 3نیز با بیانی مشابه حفظ حریم خصوصی افراد انسانی
را تبیین و به حمایت قانون در موارد نقض آن اذعان کرده است .در اسناد
بینالمللی اسالمی نیز به حریم خصوصی توجه شده است .نمونهای از این
توجه را میتوان در اعالمیهی اسالمی حقوق بشر 4مشاهده کرد که با تأکید بر
خلیفهاهلل بودن انسان و نبود برتری افراد بر یکدیگر به جز در تقوا ،با عبارتی
جامع و فراگیر بر حمایت از زندگی شخصی و حریم خصوصی انسان
تأکید کرده است 5.این حق در کنگرههای متعددی چون کنگرهی بینالمللی
حقوقدانان در وین در سال  ،1955کنگرهی حقوقدانان در استکهلم در سال
 -1این اعالمیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  1948به تصویب رسید.
 -2ماده  12اعالمیه حقوق بشر« :هیچ کس نباید در حریم خصوصی خود یا خانواده یا مکاتباتش
مورد مداخله زورمندانه قرار بگیرد یا آبرو و شهرتش در معرض تجاوز قرار گیرد».
 -3این ماده بیان میدارد-1« :هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات
مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خالف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او
نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود -2و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخالت یا
تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود»
 -4این اعالمیه در سال  1990میالدی در شهر قاهره به تصویب وزرای امور خارجهی کشورهای
اسالمی رسید(مهرپور ،1386 ،ص 295به بعد).
 -5این اعالمیه در بند الف از ماده  ۶زن و مرد را از لحاظ حیثیت مساوی میداند و آسودگی در
زندگی شخصی را در بند الف از مادة  ۱۸از حقوق انسانها میخواند ،افزون بر آن ،استقالل و عدم
دخالت در زندگی خصوصی را نیز در بند ب همین ماده از حقوق وی ذکر میکند .سپس در بند ج
مسکن انسان را دارای حرمت شناخته و ورود بدون اجازه در آن را ممنوع میشمارد.
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بحث شد (کاتبی 42 :1359 ،و .)43بنابراین در اسناد بینالمللی حریم خصوصی
ب ه عنوان یک حق ،پذیرفته و شناسایی شده است.
متعاقب این اقدامات در سطح بینالمللی ،دولتها برای به رسمیت
شناختن این حق در قوانین اساسی و عادی خود مقرراتی را وضع کردند.
اگر چه ایران نیز همسو با دیگر کشورها حریم خصوصی را شناسایی و
حمایت کرده است و در قوانین عادی 1و اساسی 2از برخی مصادیق آن
حمایت صریح یا ضمنی نموده است ،اما باید گفت در نظام حقوقی ایران
حریم خصوصی به صورت مشخص حمایت نشده است ،بلکه حقوق و
آزادیهایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت میشوند؛ انفرادی و
در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران ـ هر چند ناقص-
حمایت شدهاند (انصاری .)35 :1386 ،برای رفع بخشی از این کاستی ،بند «ه»
مادهی  130قانون «برنامه چهارم توسعه» قوه قضائیه را موظف کرده است
تا در راستای اصل بیستم قانون اساسی «الیحهی حفظ و ارتقای حقوق
شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» را تهیه کند و به مراجع
ذیصالح برساند .همچنین به موجب بندهای «و» و «ز» مادهی  100این
 -1از جمله میتوان به مواد  691 ،648 ،582و  694قانون مجازات اسالمی و مواد ،98 ،97 ،96
 100و  103و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  78اشاره کرد.
 -2در قانون اساسی ایران متن مشخصی مبنی بر حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد ،اما در
اصول  40 ،39 ،38 ،35 ،33 ،32 ،30 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19و 42میتوان توجه به
برخی موارد حریم خصوصی از جمله حریم خلوت ،مکانی ،اطالعات و ارتباطات و حریم جسمانی
را از میان این اصول دریافت (هاشمی.)169 :1382 ،
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 1967و کنگرهی اتحادیهی بینالمللی حقوقدانان در لندن در سال 1969
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قانون «حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد و ارتقای احساس امنیت
اجتماعی در مردم و جامعه از وظایف دولت است» .دولت هشتم برای رفع
این نقیصه و به منظور اجرای اصول  22و  25قانون اساسی ایران ،الیحهای
را تنظیم و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد که این الیحه مسکوت
ماند .با این توصیف میتوان گفت ،تنها منبعی که بر حمایت صریح از حریم
خصوصی تأکید میکند ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که
دولت ایران به آن ملحق شده است.

1

 -3مصادیق حریم خصوصی زوجین

در روابط اعضای خانواده دو جلوه از حریم خصوصی ،یکي حریم
زوجین و دیگری حریم فرزندان مشاهده میشود .با واکاوی روابط همسران
و به مقتضای موضوع پژوهش میتوان در گسترهی زناشویی دو نوع حریم را
متصور دانست؛ ابتدا حریمی که زن و شوهر نسبت به دیگران دارند و افراد
دیگر حق ورود بدون اجازه به این حریم را ندارند .دو حریمی که هر یک
از زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند و برای ورود به آن حریم باید اذن
ورود داشته باشند .منظور از حریم در روابط زوجین در این نوشتار ،مفهوم
اخیر است.
 -1این میثاق را دولت ایران در تاریخ  1347 /1/15امضا نموده و در اردیبهشت  1354آن را از
تصویب گذراند و بدین گونه به آن اعتبار قانونی بخشید و خود را بدان متعهد ساخت .پس از
انقالب نیز دولت جمهوری اسالنی ایران نه تنها میثاق را رد نکرد و خروج از عضویتش را اعالم
ننمود ،بلکه سیاست کلیاش مبنی بر همکاری با کمیتهي حقوق بشر بوده است (مهرپور:1386 ،
)60
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دارد؛ اولین هستهی آن آزادی است که شخص در آن توانایی انجام دادن
کاری را دارد و دیگری مصونیت است که دیگران را از تعرض و ورود به
آن باز میدارد (حکمتنیا .)166 :1390 ،با توجه به این دو بعد میتوان مصادیق
این حق را شناسایی كرد .البته مصادیق این حق با توجه به شرایط اجتماعی
و تفاوت در فرهنگها متنوع میشوند و در گذر زمان و با رشد و پیشرفت
تکنولوژی ممکن است مصادیق جدیدی برای آن به وجود آید .همچنین
برای شناسایی مصادیق این حق باید به هر دو ضابطهی نوعی و شخصی
توجه كرد ،بدین معنا که هم جنبههایی از زندگی انسانها که نوع ًا انسان آن
را حریم فرض میکند ،جزء مصادیق حریم خصوصیاند؛ هم مصادیقی
که شخص فارغ از اینکه دیگران آن را حریم متصور میدانند یا نه ،جزء
مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی است (انصاری:1386 ،

 .)38این مسئله و همچنین تنوع و تفاوت فرهنگی و اجتماعی باعث شده که
حقوقدانان در شناسایی و شمارش مصادیق حریم خصوصی همنظر نباشند.
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 -1برخی از حقوقدانان مصادیق حریم خصوصی را در چهار عنوان متصور دانستهاند -1 :حریم
خصوصی اطالعاتی-2حریم خصوصی ارتباطی-3حریم خصوصی جسمانی – 4حریم خصوصی
منازل و اماکن (اصالنی )44 ،1384 :ودیگری شش مصداق را برشمرده است :حریم منزل و خلوت
افراد -2حریم جسمانی افراد -3حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان -4حریم خصوصی
در فعالیتهای رسانهای-5حریم خصوصی اطالعات شخصی 6 .حریم خصوصی ارتباطات
خصوصی(انصاری )155 ،1386 :طرح حمایت از حریم خصوصی نیز مصادیق این حق را بدین
شرح دانسته است :الف .حریم خصوصی منازل و اماکن خصوصی ب.حریم خصوصی جسمانی
ج .حریم خصوصی محل کار د.حریم خصوصی اطالعات ه .حریم خصوصی اطالعات شخصی
و.حریم خصوصی ارتباطات
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با تدقیق در این مصادیق و دیدگاه حقوقدانان میتوان گفت انتظار افراد مبنی
بر اینکه در محدودهای از زندگی شخصی خود ،بدون دخالت دیگران و
در امنیت و آرامش بسر ببرند ،توقعی منطقی است .توجه به این حریم ،در
موارد مختلفی متصور است که به طور کلی حریم خصوصی جسمانی ،حریم
خصوصی مکانی ،حریم خصوصی اطالعات و حریم خصوصی ارتباطات
چهار مقولهي مهم و مطرح در فصل احترام به حریم خصوصی دیگران است
و از میان این مصادیق با توجه به موضوع پژوهش میتوان سه مصداق حریم
اطالعاتی ،ارتباطی و جسمانی را برای هر یک از زوجین حریم خصوصی
تلقی كرد .از آنجا که در روابط زوجين ،حریم مکانی منزلت و جایگاه ندارد،
از سایر مصادیق کلی خارج شده و سه مصداق فوق در گسترهی روابط آنان
واکاوی میشود.
الف -حریم اطالعاتی :حریم اطالعات عبارت از حق اولیهي افراد در
محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل ،پردازش و انتشار دادههای شخصی
مربوط به شخص ،مگر در موارد مصرح قانونی است (اصالنی .)28 :1384 ،به
نظر میرسد دادههای شخصی شامل تمامی مشخصات و اطالعات شخص
اعم از اطالعات مالی ،اطالعات مربوط به سالمت جسمانی و روانی ،عقاید
دینی و ..باشد .تا جایی که این دادهها با آزادی ،استقالل و کرامت انسانی
مرتبط است (انصاری.)264 :1386 ،

با کنکاش در روابط زوجین در این خصوص باید گفت« :اگرچه روابط
عاطفی عمیق میان زوجین امکان دستیابی به اطالعات شخصی هر یک از
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در این اطالعات از سوی زوج یا زوجه واکنش همسر را در پی داشته و
رفتهرفته بذر بیاعتمادی را در این خانواده بکارد» .بنابراین بایسته است
رازهای شخصی زوجین و زندگی خصوصی دوستان و آشنایان هر کدام از
دو همسر جزء حریم اطالعاتی هر یک از آنها قلمداد شود و در نتیج ه الزم
نیست نزد همسر بیان شوند .مواردی مانند پس انداز مالی همسران پیش از
بستن پیمان زناشویی و نیز میراث خانوادگی آنها ،جزء داشتههای شخصی
و خصوصی هر کدام از همسران است و نیازی به اشتراک گذاشتن آنها با
یکدیگر نیست ،اما این حریم دربارهي درآمد ماهانهي زوج نمیتواند پابرجا
باشد چرا که درآمد زوج مبنای نفقهي زوجه است .بنابراین دادههای مالی
شخصی ،دادههای رایانهای و تلفن همراه و مانند آن ،اطالعات شخصی
هر یک از زوجین پیش از ازدواج و ..میتواند در روابط همسران حریم
اطالعاتی تلقی شود.
ب -حریم جسمانی :حق اشخاص در حمایت و مصون از تعرض بودن
تمامیت جسمانی و بدنی؛ از جمله جنبههای مرتبط با سالمت جسمی و
روحی و همچنین مشخصات و خصوصیات محرمانهي بدنی آنها حریم
جسمانی نامیده میشود (اصالنی .)28 :1384 ،بنابراین مصداق فوق در خصوص
حمایت و حفاظت از تمامیت جسمانی و اطالعات مربوط به سالمتی انسان
است؛ چرا که هر انسان به طور طبیعی بر بدن و جسم خویش سلطه دارد و
به طور فطری خواستار آزادی آن و رعایت حرمت آن است .از مصادیق این
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نوع از حریم در روابط زوجین میتوان به مواردی همچون ملزم نبودن هر
یک از همسران به انجام دادن فعالیتهای ورزشی و مراقبتهای تغذیهای
خاص بدون آنکه این امور در سالمت فرد تأثیر داشته باشد ،اشاره كرد.
الزم به توضيح است ،هرگاه اين امور ،سالمت هر يك از همسران و زندگي
مشترك را تحت تأثير قرار دهد ،خارج از حيطهي حريم خصوصي است.
ج -حریم ارتباطات :عبارت است از حق اشخاص در امنیت و محرمانه
ماندن محتوای کلیهي اشکال و صور مراسالت و مخابرات متعلق به افراد و
اطالعات مربوط به آن (همان) تا جايي كه اين ارتباطها به زندگي مشترك
مربوط نباشد .این مقوله از حریم خصوصی ،به طور کلی امنیت پستهای
الکترونیک ،تلفن ،پست و سایر اشکال ارتباطات را عهدهدار است .متفاهم
عرفی از حریم ارتباطات ،شامل ابزارهای جدید چون شبکههای اجتماعی که
مصادیق عرفی ارتباطات محسوب میشوند نیز هست .با تدقیق در تعریف
فوق این نکته نمایان میشود که این تعریف ارتباطات مجازی و الکترونیکی
را دربرمیگیرد ،در صورتی که «بند  7مادهي  1الیحه حریم خصوصی»

1

با تفسیری عام کلیهی اشکال ارتباط افراد در جامعه از جمله ارتباطهاي
حضوری را شامل میشد .بنابراين میتوان گفت« :دامنهی چنین حریمی
شامل امنیت پستهای الکترونیک ،پست ،اینترنت و کلیهي انواع ارتباطات،
اعم از مستقیم و غیر مستقیم ،حضوری ،مکتوب یا تلفیقی از آنها میشود .این
 -1حریم ارتباطات اعم از ارتباطات كالمي -حضوري و كتبي ،الكترونيكي ،سيمي و غيره است
كه به وسيلهي آن هرگونه مكالمه و يا انتقال پيام در اشكال كالمي حضوري ،مكتوب ،داده ،متن،
تصوير ،صدا ،عالئم و نشانهها و يا در يك شكل تركيبي از آنها انجام ميشود.
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ارتباطهای هر یک از زوجین با سایر افراد جامعه اطالق شود ،به طوری که
انواع ارتباطات انسانی اعم از باواسطه یا بیواسطه را شامل شده و ارتباطات
فیزیکی -حضوری و الکترونیکی و غیرمرتبط با زندگی مشترک را تحت
لوای خود قرار دهد .هر چند با توجه به وابستگی و همبستگی زوجین
شایسته است با در دسترس گذاشتن انواع ارتباطات مجازی چون تلفن
همراه ،پست الکترونیک ،شبکههای اجتماعی و مانند آن ،همینطور ارتباطات
حضوری برای همسر  -و نه لزوم ًا به اشتراک گذاشتن آنها -بخشی از فرآیند
اعتماد سازی و تعهد را به نمایش گذاشت.
اگر چه هریک از مصادیق فوق برای زوجین حریم قلمداد میشود ،اما
در مواردی اعمال مصادیق حریم خصوصی از سوی هر یک از همسران با
برخی از حقوق زوجیت تزاحم یافته و اجرای آن را با مشکل مواجه میكند.
در این راستا موارد تزاحم کنکاش و پردازش میشوند.
 -4تزاحم حریم خصوصی زوجین با دیگر حقوق زوجیت

زندگی مشترک به معنی به اشتراک گذاشتن امور متعارف معیشتی با
همسر است ،اما در این میان نمیتوان انکار کرد که هر انسانی مستقل از
دیگران است ،این استقالل بدین معناست که هر یک از زوجین بهتنهایی
برای خود قلمرویی دارد که مخصوص به خود اوست .اگرچه در وهلهی
نخست ممکن است بر این نظر متمایل شد که داشتن حریم خصوصی در
زندگی مشترک با تعهدی که زن و شوهر به هم دارند منافات دارد ،اما باید
25
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گفت که با تدقیق و تفحص در این مفهوم نمیتوان قائل به این دیدگاه شد؛
چرا که حریم خصوصی به معنی خودخواهی و بیاهمیتی به همسر و خانواده
نیست ،بلکه به معنی آن است که هما ن طور که هر یک از همسران به همسر
و کانون خانواده احترام میگذارد به خود نیز احترام گذاشته و از همسر
هم انتظار رعایت حریم خصوصی دیگری را داشته باشد .به عبارت دیگر
رعایت حریم خصوصی زوجین گویای این سخن نیست که زن و شوهر
از کنه مسائل شخصی و خصوصی هم غافل باشند ،بلکه به آن معناست که
به احساسات و افکار یکدیگر احترام گذاشته و حقوق طبیعیشان را سلب
نکنند .بنابراین اصل بر وجود حريم خصوصي در روابط زوجين است ولي
اين اصل با اصل حريم خصوصي در قلمرو شهروندان نسبت به يكديگر
متفاوت است .ممكن است حق حريم خصوصي زوجين با ديگر حقوق هر
يك از همسران تزاحم يابد ،در چنین شرایطی راه چاره چیست و کدام یک
از آنها مقدم میشود؟ برای پاسخ ،فروض مختلف تزاحم واکاوی شده است
تا از این منظر مشخص شود تقدم با کدامیک از حقوق است .البته پیش از
مداقه در آنها ،اصل تحکیم خانواده و ارتباط آن با تزاحم حقوق زوجیت و
حریم خصوصی زوجین بررسي ميشود.
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شرع مقدس اسالم برای خانواده قداست و منزلت خاصی قائل است.
قرآن کریم از پیوند ازدواج به «پیمان محکم» یاد كرده1و خانواده را «نعمت
الهی» 2نامیده است .نظر به جایگاه ممتاز خانواده در اسالم ،تالش برای
استواری روابط خانوادگی یک اقدام ستودنی و مستحق پاداش محسوب
میشود .از آنجا که ثبات و پایداری بنیادیترین نهاد اجتماع در پویایی و
پیشرفت جوامع نقش بسزایی دارد ،اهمیت تحکیم خانواده به روشنی نمودار
است؛ لذا حراست از خانواده و تالش براي تقويت و تحكيم پيوندهاي
خانوادگي برعهدهي زوجين است ،اما در مواردی بین حقوق زوجیت و
حریم خصوصی زوجین تزاحم رخ داده ،امکان انجام دادن هر دو ناممکن
میشود .با این توضیح که تزاحم در مواردی است که دو قاعدهي حقوقی هم
زمان موضوعيت يابند ،به نحوی که امکان تحقق و اجرای یکی بیشتر نباشد
و شخص در مرحلهي عمل باید دست به انتخاب زده و یکی را انجام دهد.
فقها در ارائهي راه حل اینگونه موارد ،بحث مرجحات باب تزاحم را مطرح
كردهاند .یکی از این مرجحات تقدیم اهم بر مهم است (حسینی بهسودی،

 :1410ج ،2ص .)353دلیل این مرجح عقلی است و به گفتهي برخی این قاعده
به قدری روشن است که اثبات آن به استدالل نیاز ندارد (همان ،)361 :با
« -1میثاق ًا غَلیظاً»؛ آیه  21نساء
بات أَ
َ
َ
ِ
نین َو َحف ََد ًة َو َر َزق َُک ْم ِم َن ال َّطیِّ ِ
ُ
ُ
َ
ً
َ
واجِ
«و اهللُ َج َع َل ل َ ُک ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُک ْم أ ْزواجا َو َج َعل لک ْم م ْن أ ْز ک ْم ب َ َ
َ -2
ون َو بِنِ ْع َم ِت اهلل ِ ُه ْم یَ ْکف ُُرونَ»؛ (نحل)72 :
فَبِالْبا ِطلِ یُ ْؤ ِمنُ َ
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خصوصی زوجین

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال هفدهم  /شماره  / 66زمستان 1393

وجود این تشخیص و تطبیق آن امری دشوار است .این موضوع در گسترهی
خانواده با توجه به موقعیت خاص و بنیادین آن ،اهمیت مضاعفی دارد؛ لذا
برای شناسایی حق اهم ،نیاز به معیار و مبنایی است تا با اتکا به آن به حق
مقدم و اهم رهنمون شد .برای دستیابی به چنین معیاری میتوان از مصلحت
اقوای تحکیم و حفظ کیان خانواده بهره برد ،به طوری که مصلحت پایداری
مرجح تلقی كرد؛ چرا که عقل بشری به
بنیان خانواده و انسجام جامعه را ّ

سوی مصالح متمایل است و در دوران امر بین اهم و مهم مصلحت مهمتر را

ترجیح میدهد .از این رو ابتدا باید با تدقیق در ادله و قلمرو هر یک از حقوق
متزاحم به اهمیت حقوقی که از منظر شارع و قانونگذار مهماند پی برد،
سپس حق اهم را با معیار تحکیم خانواده که به عنوان مصلحت اقوا شناخته
میشود سنجيده و تشخیص داد .چرا که تحکیم خانواده و سکون و آرامش
آن از مهمترین اهداف شارع در تدوین مقررات مربوط به خانواده است.
در ادامهي این نوشتار و پیش از واکاوی موارد تزاحم ،شایان ذکر است
فروض مطروح از موارد تزاحم ،در خصوص تزاحم برخی مصادیق حریم
خصوصی زوجه با یکی از حقوق زوج بررسی شود؛ چرا که برای زوج با
عنوان سرپرست خانواده نمیتوان چنین فروضی را متصور دانست.
 -1-5تزاحم ریاست زوج و حریم اطالعاتی و ارتباطی زوجه

به حكم عقل ،هر اجتماعي ميبايست سرپرست و مديري داشته باشد
تا با ايجاد نظم ،ثبات و هماهنگي بين اجزا ،آن را به سوي هدف مورد نظر
هدايت كند .بر این اساس خانواده نیز به عنوان بنیادیترین نظام اجتماعی و
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تا با اتکا به آن اهداف خانواده سامان یابد .با توجه به این نکت ه و مبتنی بر
ادلهي فقهی 1و حقوقی 2ریاست و سرپرستی خانواده با زوج 3است .البته
گسترهی ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را شامل
میشود (مقدادی .)116 :1385 ،با عنایت به نکات فوق و با تعبیر ریاست زوج
به عنوان یک وظیفه و تکلیف برای شوهر از سوی فقها و حقوقدانان،
برای بقاء نظم در خانواده و پایداری آن (جوادی آملی392 :1375 ،؛ امامی :ج،4

ص433؛ کاتوزیان :1388 ،ج208 ،1؛ صفایی و امامی )120 :1385 ،میتوان گفت در
مواردی ایفای این وظیفه از جانب زوج با حریم اطالعاتی و ارتباطی زوجه
تزاحم یافته ،اعمال هر دو با یکدیگر نامقدور خواهد بود .با این توضیح
که زوج بنا به سرپرستی خویش حق خود میداند که اطالعات شخصی
زوجه را پایش ،جستوجو و رهگیری كند؛ از سویی دیگر زوجه نیز با
استناد به حریم خصوصی اطالعاتی خود مانع کاوش زوج خواهد شد .یا در
فرض دیگر زوج با اعتقاد به ریاست خویش بر خانواده خواستار تجسس در
انواع ارتباطات همسر خویش از جمله ارتباطات مجازی و حضوری شده
و در مقابل زوجه حریم ارتباطی خود را نقض شده مییابد .حال در چنین
 -1الف :دلیل عقل ،ب :آیهي  34سورهي مبارك نساء «ال ِّر َج ُ
ون َع َلى النِّ َسآ ِء ب َِما فَضَّ َل اهللُ ب َ ْع َض ُه ْم
ال قَ َّو ُام َ
َ
َ
ى ب َ ْع ٍ
(حر عاملی :1409 ،ج ،20ص ،170ح .)25334-5
َع َل 
ض َوب َِمآ أن َف ُقواْ ِم ْن أ ْم َو لِه ِْم»؛ ج :روایات ّ
 -2قانونگذار ایران نیز با تبعیت از شریعت مقدس اسالم ،در مادهي  1105قانون مدنی مقرر
میدارد« :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».
 -3شایان ذکر است زوجی سرپرست خانواده است که شرایط سرپرستی از جمله اهلیت ،توانایی
و صالحیت اخالقی را داشته باشد.
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فرضی کدام یک بر دیگری تقدم مییابد؟ در پاسخ ،مسئله از زوایای مختلف
پردازش ميشود:
انسان اجتماعی آفریده شده و به ارتباط با دیگران متمایل است ،به
طوری که میتوان گفت ارتباط با آحاد انسانی از حقوق هر انسانی است.
با این بیان زوجه نیز از این امر مستثنا نخواهد بود .به خصوص امروزه در
عصر دیجیتال و با رشد فناوری ،عالوه بر ارتباطات حضوری -کالمی،
انواع ارتباطات مجازی از جمله پستهای الکترونیک ،شبکههای اجتماعی
و ...رایج شده است .بنابراین با توجه به مدنیالطبع بودن زوجه و به داللت
عقلی آن نمیتوان به طور مطلق ریاست شوهر را دلیل پایش و جستوجو
در حریم ارتباطی زوجه دانست .از سویی دیگر ،قيمومت مرد بر همسرش
به اين معنا نيست كه از ارادهي زن و تصرفات وي در اموالش سلب آزادى
بكند .یا اینکه در حفظ حقوق فردى و اجتماعى زن و دفاع از منافعش
استقالل زوجه را سلب كند ،بلکه زوجه همچنان استقالل و آزادى خود را
دارد ،هم مىتواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مىتواند
از آن دفاع كند و هم مىتواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى
كه او را به هدفهايش مىرساند ،متوسل شود (طباطبایی :1417 ،ج ،4ص.)344

به عبارت دیگر اسالم بر زن فرض نکرده که از شوهر به طور مطلق اطاعت
کند به گونهای که تفکر و خواست او در زندگی خصوصی و اجتماعیش
مختل شود (فضلاهلل .)91 :1420 ،افزون بر آن دامنهي ریاست شوهر در امور
غیرمالی چون حریم خصوصی از دو جهت به مصلحت اندیشی و مراعات
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 .)129با این توصیف از آنجا که ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و
مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر
محسوب نمیشود (صفایی و امامی )120 :1385 ،و از سوی دیگر ریاست زوج
تنها به زوجیت و امور مربوط به مصالح خانواده محدود ميشود و هیچگاه
متعرض حقوق و آزادیهای مشروع زن و محدودهي استقالل او نمیشود؛
لذا میتوان گفت ،ریاست شوهر به طور مطلق جواز نقض حریم خصوصی
زوجه را ایجاب نمیکند .همچنین شایان ذکر است معاشرت به معروف به
عنوان یک اصل قرآنی و قانونی ثابت و محکم بر روابط زوجین سایه افکنده
تا جایی که همهي قوانین دیگر را در این باب پوشش داده و تفسیر میکند
(مهریزی .)259 :1390 ،بنابراین احترام به حریم خصوصی از جانب هر یک از
زوجین (به مقتضای بحث در اینجا زوجه) ،از موارد حسن معاشرت تلقی
شده و در نتیجه ریاست شوهر مجوز نقض حریم اطالعاتی و ارتباطی زوجه
نيست ،اما با تدقیق در روابط زوجین و اهمیت و پایداری نظام خانواده در
مواردی مصالح خانواده ،نقض حریم خصوصی زوجه را اقتضا میكند.
زوجه با حق منع از خروج زن از سوی زوج

با تفسیری موسع از حریم ارتباطی و تسری آن به ارتباطات حضوری،
این مسئله مطرح ميشود که تزاحم حریم ارتباطی زوجه و خروج وی از
منزل براي ارتباط با دیگران چگونه با حق منع از خروج زن توسط شوهر
حل ميشود؟ به دیگر سخن اگر زوج با کاربست این حق از خروج زوجه
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ممانعت كند و زوجه با استفاده از حق حریم ارتباطی خود تمایل به ارتباط
با دیگران و خروج از منزل بدین هدف را داشته باشد ،کدام یک از این دو
حق مقدم خواهد بود؟ با تتبع در متون فقهی میتوان دریافت حق منع خروج
زن از حقوق زوج و از آثار ریاست شوهر در درون خانواده تلقی شده و به
عنوان یک ضمانت اجرا برای حق استمتاع زوج و از نتایج آن دانسته شده
است .با این توضیح که مرد بتواند از خروج همسرش ممانعت به عمل آورد
و در مقابل زن نیز موظف باشد برای خروج از منزل از شوهر اذن بگیرد.
مطابق اصل اباحه و بر اساس آزادی و کرامت زن و برابری انسانها
خروج زوجه از منزل و معاشرت و ارتباطات او بیآنکه با مفسدهای مقارن
باشد ،باید عملی روا تلقی شود ،اما با توجه به حق شوهر و تکلیف متقابل
زن به تمکین از او اعمال حریم ارتباطی زوجه بدین مفهوم با اشکال مواجه
میشود .با سیری در منابع فقهی در این باب ،تشتت آراء در میان فقهای
امامیه مشاهده میشود به طوری که برخی از فقها ،مطلق جواز خروج زن
را منوط به اذن شوهر میدانند (طوسی :1387 ،ج ،4ص331؛ جبعی عاملی:1413 ،

ج ،8ص308؛ موسوی خمینی :1422 ،ج ،2ص303؛ سبزواری :ج ،2ص ،)251ولو اینکه
خروج زوجه منافاتی با منافع زوج نداشته باشد .با تصریح این نکته که زوجه
نمیتواند بدون اذن زوج حتی برای دیدن والدینش و حضور در مراسم فوت
یکی از بستگانش برود .برخی از حقوقدانان نیز با تأسی از این آراء و با
بیان اینکه حق مذکور از آثار ریاست شوهر تلقی ميشود ،همین دیدگاه را
پذیرفتهاند (حائری شاه باغ .)965 :1382 ،در مقابل برخی از اندیشمندان حق منع
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ازدواج است مربوط دانستهاند (فضل اهلل .)112 :1421 ،بعضی دیگر نیز اگرچه
در مواردی که خروج از خانه با حق جنسی زوج منافات نداشته باشد ،اذن
شوهر را الزم نمیدانند ،اما از نظر اخالقی و بنا بر احتیاط کسب آن را
ممدوح میشمارند (خويى:1410 ،ج ،2ص .)289در نهایت برخی از معاصرین
نیز با پذیرش وجود اذن شوهر برای خروج زوجه از منزل ،استثنائات بسیاری
برای خروج از این حکم کلی انگاشتهاند (مکارم شیرازی :1424 ،ج ،6صص123و

124؛ فاضل لنکرانی :ج ،1صص 431و ،)432بلکه این اذن را با فرض غرض
عقالیی الزم دانستهاند .بنابراین در جایی که شوهر زن را در فشار و مضیقه
قرار ميدهد و او را از خروج از منزل نهی میکند ،ادلهی این حکم از آن
منصرف است( 1مکارم شیرازی :1424 ،ج ،6ص.)123

با بررسی و امعان نظر در این آراء ،به نظر میرسد مطلق ممانعت زن
از خروج -حتی در مواردی که با استمتاع شوهر منافی نباشد -مغایر حسن
معاشرت با زوجه خواهد بود؛ چرا که در چنین حالتی معنای لباس بودن و
موجب آرامش بودن زوجین برای یکدیگر محقق نخواهد شد .چنانچه برخی
از فقها نیز بدین نکته تصریح فرموده و از مردان میخواهند که در این امر
با زنان معاشرت به معروف داشته باشند و از خروج آنها از منزل ممانعت
 -1ایشان در این خصوص آيهي  6سورهي طالق را با استدالل به قیاس اولویت به عنوان شاهد
بیان كردهاند ،با این توضیح که قرآن در مورد مط ّلقات كه در حال عدّ ه هستند و بايد در خانهي
«و ال تُضآ ُّرو ُه َّن لِتُ َضيِّ ُقوا َع َل ْيه َِّن».وقتى قرآن دربارهي زنان مط ّلقه چنين دستور
شوهر بمانند مىفرمايدَ :
مىدهد ،در مورد همسر خودش به طريق اولى بايد او را در مضيقه و فشار قرار ندهد (مکارم
شیرازی ،همان)
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نکنند ،مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد (موسوى گلپايگانى:1413 ،

 .)127از دیگر سو ،از آنجا که صلهی رحم و ارتباط با ارحام و بستگان از
واجبات تلقی میشود (موسوى خمينى :1422 ،ج ،1ص)487؛ لذا میتوان گفت

به طور ك ّلى در خصوص واجباتى كه مقدّ مهی آن خروج از منزل است مانند
معاشرت با بستگان اذن شوهر الزم نيست (مکارم شیرازی :1424 ،ج ،6ص.)124

با استفاده از اين حق ،ممكن است زوج نتواند مانع ارتباط زوجه با بستگان
خود شود 1.همچنين است در مواردي که زوج از باب اضرار و اذیت ،زوجه
را از خروج از منزل نهی میکند ،از اطالق حکم کلی انصراف دارد؛ چرا که
اطالقات براى جايى است كه زوج از اين نهى يك خواستهی منطقى دارد نه
اينكه بخواهد انتقام بگيرد ،افزون بر آن با استناد به قیاس اولویت از آیهي 6
سورهي طالق میتوان گفت« :وقتى قرآن دربارهي زنان مط ّلقه چنين دستور

مىدهد و شوهر را از زیان و مضرت به زنان نهی میفرماید ،در مورد همسر
به طريق اولى بايد او را در مضيقه و فشار قرار ندهد» (همان).

هر چند اثبات شد که در مواردی زوجه میتواند بدون اذن همسرش
از منزل خارج شده و به ارتباط و معاشرت بپردازد ،اما این حکم نیز مطلق
نیست .با این توضيح که ریاست و قوامیت خانواده از جانب زوج ایجاب
میکند که به پاسداری از حرمت و حیثیت خانواده همت گماشته و برای
حفظ و تحکیم خانواده و حراست آن از هیچ کوششی فروگذار نکند .براي
 -1صلهي رحم صرف ارتباط حضوری نیست ،بلکه مستند به اقوال فقها با ارسال پیام از طریق
ارتباطات مجازی چون تلفن ،نامه ،پست الکترونیک و ..نیز صلهی رحم محقق مىشود (همان؛
تبریزی :ج ،1ص.)500
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و ارتباطات زن را تحت کنترل درآورد .برخی حقوقدانان نیز اذعان میكنند:
«شوهر میتواند برای حفظ مصالح خانواده ،معاشرتهای زن و رفتوآمدهای
او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سالمت خانواده را تهدید میکند
باز دارد ،ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون اینکه دلیل موجهی داشته
باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا اجرای فرایض مذهبی یا
تکالیف اجتماعی باز دارد» (کاتوزیان :1388 ،ج ،1ص .)211دیگر اندیشمندان نیز
با عباراتي مشابه به تبیین لزوم مصالح خانوادگی در تعیین حدود و ثغور حق
منع از خروج زوجه توسط شوهر میپردازند (مطهری ،1378 ،ج ،19ص.)1 448
 -3-5تزاحم حق تمکین زوج 2و حریم جسمانی زوجه

زن مانند هر انسانی بر جسم خود مالکیت و تصرف دارد و با اتکا به
حریم جسمانی خود ،جسم خود را از تعرض و تجاوز مصون میدارد ،اما
بهکارگیری حق مزبور با حق تمکینی که زوج با انعقاد عقد نکاح به دست
آورده است میتواند تزاحم كند ،به خصوص اگر زوجه برای ارضای نیاز
جنسی همسرش ،از نظر جسمانی و روانی در شرایط مطلوب قرار نداشته
باشد .در ادامه امر مطروح بررسي ميشود.

« -1مصلحت خانوادگى ايجاب مىكند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و
مصلحتانديشى او باشد .البته مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بيشتر».
 -2مراد از تمکین در این بحث ،تمکین خاص و اطاعت زوجه در تأمین نیاز جنسی زوج است.
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ظاهر کالم فقها در منابع فقهی روشنگر این مسئله است که تنها تکلیف
خاص زوجه پس از عقد نکاح تمکین از زوج است؛ به طوری که نیازهای
جنسی زوج را برآورد و از او در امور زناشویی اطاعت كند (نجفی :ج،31

ص307؛ جبعی عاملى :1413 ،ج ،8ص  .)361به گونهای كه ناشز نبودن زن بدون
هیچ خالفی در اين امر تحقق یابد و هر زمان و مکانی را که در آن استمتاع
حالل باشد ،شامل شود (نجفی :ج ،31ص ،)303مگر در مواردی که به عنوان
عذر در متون و نصوص فقهی از تمکین معاف است 1.با این توصیف ،در
روابط زناشویی اصل بر تمکین زوجه است .از حکمتهای لزوم این اصل،
توجه به این نکته است که اگر زوجه مهیای تأمین نیاز جنسی همسرش نباشد
و این نیاز را در درون خانواده پاسخ نگوید ،محتمل است به دليل عدم تمکین
مفاسدی برای شوهر در پي داشته باشد و چه بسا جامعه را نیز تحتالشعاع
خود قرار دهد .افزون بر دلیل فوق ،تفاوت زیستی مردان و فزونی غریزهی
جنسی در آنها ،نظام تشریع را ملزم كرد ،از لحاظ حقوقی امتیازات بیشتری
را برای شوهر قائل شده و مانع اقدام فسادانگیز مردان که سالمت اخالقی
جامعه را به مخاطره میاندازد ،شود .از منظر دیگر بايد به اين مهم توجه
داشت که آیا میتوان آمادگی نداشتن زوجه برای تمکین را به عنوان حریم
خصوصی جسمانی او محترم شمرد و حق حریم خصوصی را اهم تلقی
 -1در برخی مواضع و حاالت زوجه مانند حیض و نفاس یا ُمحرِم بودن و روزهي واجب و نیز در
ایالء و ظهار آمیزش منع شده است (حلبی .)363 :1417 ،همچنین در فرض بیماری زوج و خوف
ضرر به حق زوجه در خودداری از تمکین حکم دادهاند (طوسی :1387 ،ج ،4ص .)317افزون بر
آن ،در صورت اعمال حق حبس از ناحیه زوجه ،جواز خودداری از تمکین برای وی وجود دارد
(نجفی ،بیتا ،ج ،31ص)41
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چنین شرایطی باید حریم خصوصی زوجه محترم شناخته شود (رحمدل،

)9 :1384؛ چرا که با پذيرش تسلط زن بر بدن خود ،محتمل است ارضاي نياز
جنسي همسر بدون رضایت و داشتن آمادگی زوجه ،نقض حریم خصوصی
او قلمداد شود .در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان ،مقنن برای
رعایت حریم خصوصی زن در رابطه با شوهر خود مداخله کرده و مقرر
داشته است که نه تنها رابطهی جنسی با زن میباید با رضایت وی باشد ،بلکه
در هر مرحله از نزدیکی که زن رضایت اولیهی خود را باز گیرد ،مرد مکلف
ن صورت ادامهی رابطه
به احترام به حریم خصوصی زن است ،در غیر ای 
جرم خواهد بود ) .(andrew 1992: 301-302چنین رویکردی ،در نظام حقوقی
ایران مقبول نيست ،اما شریعت مقدس اسالم ،با برخی توصیههای استحبابی
و اخالقی به شوهران ،شدّ ت اهتمام خود را به بیان آداب آمیزش جنسی
و آمادگی زوجه برای آمیزش جلوهگر شده است (حر عاملی :1409 ،ج،20

صص ،117 -119باب  56و  57ابواب مقدمات نکاح) .با عنایت به چنین معیارهای
اخالقی از فحوای کالم این روایات برميآيد که از منظر اسالم رضایت
باطنی زوجه و آمادگی وی برای آمیزش شرط اخالقی برای تمکین است.
بنابراین در آموزههای اسالمی بر تأمین رضایتمندی زوجین در آمیزش
جنسی توجه شده است (کریمیان صیقالنی78 :1392 ،و .)79افزون بر آن استناد به
قاعده کلی معاشرت به معروف موضوع بحث را نیز شامل میشود .چنانچه
برخی از فقها بدین نکته واقف شده و بیان میكنند« :اگر مرد درشت هیکل
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و زن نحیف و الغر باشد و نزدیکی با او احتمال ضرر و خطر داشته باشد،
شوهر حق ندارد با او آمیزش كند ،زیرا معاشرت به معروف که فرمان قرآن
است ،اقتضا ميكند نزدیکی به گونهای باشد که زن و شوهر از آن لذت برند»
(طوسی :1387 ،ج ،6ص .)13بنابراین این دیدگاه ،به التذاذ هر دوی زوجین
در رابطهي جنسی اذعان صريح دارد .این سخن به گونهای میتواند با این
مطلب که تمکین در هر زمان و مکان بر زن واجب است و ،..ناسازگار باشد.
افزون بر آن به نظر میرسد ضعف قوا و نحیف بودن زن موضوعیت نداشته
و میتوان به سایر مواردی که زوجه از نظر جسمانی در شرایط مطلوب به
سر نميبرد ،تسری داد.
بر این اساس ،ضابطهي تمکین ،رفتار انسانی متعارفي است که بايد به
شرایط روحی و جسمی زوجه و موانع شرعی و عقلی تمکین ،در آن توجه
شود .بنابراین مستفاد از این سخنان ،عرف و اخالق ،داوری نهایی را بر
حسب زمان و مکان در این باره به عهده دارد (کاتوزیان :1388 ،ج ،1ص.)210

عرف و اخالق تنها مصاديق موضوع را تشخيص ميدهد و در واقع تمکین،
ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف
است.
در مقابل ،از منظر برخی حقوقدانان هر نوع گفتار یا رفتاری از جانب
دارندهي حریم خصوصی که دال بر عدول از حریم خصوصی اوست،
وی را از حمایتهای حریم خصوصی محروم میکند (انصاری)37 :1386 ،؛
لذا میتوان گفت« :وقتی زن علیرغم نبود آمادگی برای رابطهی جنسی،
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خصوصی خود عدول کرده است».
با توجه به مباحث فوق دربارهي اقدم و اهم بودن تمکین یا حریم
جسمانی زوجه باید گفت« :اگرچه زوجه مکلف به تمکین است و باید نیاز
جنسی همسرش را برآورد ،اما نظر به عرفی بودن حدود تمکین (مهریزی،

 )304 :1390و حاکمیت اصل معروف در زندگی خانوادگی ،بایسته است
زوج شرایط جسمانی همسرش را در نظر بگیرد؛ چرا که اگر به شرایط و
احساسات زوجه توجه نداشته و تنها به ارضای نیاز جنسی خود بیانديشد،
مسلم است رفته رفته روابط سرد و کمرنگ جایگزین کانون گرم خانواده
خواهد شد .لذا تحکیم زندگی خانوادگی اقتضا ميكند زوج حسن معاشرت
و رعایت توصیههای روایی را در روابط جنسی سرلوحهی خویش قرار دهد.
نتیجه گیری

حریم خصوصی یکی از اساسیترین مصادیق حقوق بشر است که به
عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان ،با حفظ شأن ،کرامت ،شخصیت،
استقالل فردی ،توسعهي روابط شخصی ،گسترش صمیمیت و امنیت
روانی پایدار و دیگر ارزشهای مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد .حریمی که
هیچکس بدون مجوز حق ورود به آن را نداشته و باید مصون و ایمن بماند.
رعایت این حریم در روابط انسانی بسیار مهم ارزیابی شده است .با توجه
به ماهیت جمعی خانواده ،اهمیت احترام به حریم خصوصی در خانواده نیز
به عنوان بنیادیترین نظام اجتماعی آشکار است .به رغم تبادر این معنا که
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با تشکیل زندگی مشترک و به جهت وابستگی عاطفی عمیق زوجین ،هیچ
حریمی بین زوجین وجود ندارد ،باید گفت :این مسئله در روابط زوجین
نیز خالی از وجه نبوده و هر یک از همسران با اتکا به شخصیت مستقل و
حقوق مسلم انسانی خویش این حق را دارند و میتوانند حریم خود را در
زندگی مشترک حفظ کنند .تا جایی که احترام به حریم خصوصی از جانب
هر یک از زوجین را میتوان از موارد حسن معاشرت تلقی كرد .بنابراین
حریم خصوصی در روابط زوجین عبارت است از« :گسترهای از اطالعات،
ارتباطات و جسم هر یک از زوجین ،که يا به حسب انتظار متعارف آنها يا به
حكم قانون انتظار دارد دیگری آن را نظارت و مشاهده نكند و از دسترسي
و تعرض مصون بماند.
با این مبنا ،در این پژوهش مباحثی از حریم خصوصی به طور اخص در
گسترهی خانواده و در روابط زوجین تبيين و در راستای واکاوی این موضوع
و به منظور اثبات این حق مستندات فقهی و حقوقی آن بررسی شد و پس
از مداقه در آن نتايج زير به دست آمد :هرچند اصطالح «حريم خصوصي»
در متون فقهي و حقوقي بیان نشده است ،اما به تلویح یا تصریح به برخی
از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است .از سویی از میان مصادیقی که
حقوقدانان برای حریم خصوصی برشمردهاند ،سه مصداق حریم اطالعاتی،
ارتباطی و جسمانی در روابط زوجین حریم تلقی شده و برای هر یک از
همسران محترم است .اگرچه با در نظر گرفتن اختصاصات خانواده مصادیق
فوق حریم محسوب میشوند ،اما در مواردی با برخی از حقوق زوجیت در
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ميكند .برای حل موضوع ،راه چاره را قاعدهي تزاحم دانسته و حق اهم
مقدم شمرده ميشود .در راستای یافتن حق اهم ،با توجه به حساسیت و
اهمیت نهاد خانواده ،مصلحت اقوای تحکیم خانواده به عنوان مبنا و معیار
سنجش حق اهم ،پس از تدقیق در ادله و قلمرو هر یک از حقوق پذیرفته
شد.
با این توصیف سه مورد از موارد تزاحم ،مداقه و پردازش شده و در
نهایت معلوم شد در موارد تزاحم حریم ارتباطی و اطالعاتی زوجه با ریاست
زوج ،گسترهی ریاست زوج از دو جهت به مصلحت اندیشی و مراعات
حقوق و آزادیهای شرعی و قانونی زن محصور میشود ،پس به طور مطلق
جواز نقض حریم خصوصی زوجه را ایجاب نمیکند .اما در صورت ایجاب
مصلحت پایداری زندگی خانوادگی ،حق زوجه محدود یا نقض خواهد شد
تا خانواده پابرجا بماند.
همچنین با تفسیری موسع از حریم ارتباطی و تسری آن به ارتباطات
حضوری ،رفع تزاحم این حق با حق منع از خروج زوجه توسط زوج با
تفکیک فروض مختلف آن ،معلوم شد ،در خصوص واجباتى كه مقدّ مهی آن
خروج از منزل است  -مانند صلهی رحم -اذن شوهر الزم نیست ،همینطور
است در صورتی که منع از خروج با فرض غرض عقالیی همراه نباشد،
بنابراین در این فروض حریم ارتباطی زوجه مقدم خواهد بود .اما مصلحت
حفظ و تحکیم خانواده در موارد ارتباطهاي انحرافي و مهدد زوجه مستند
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نقض حریم ارتباطی وی از جانب زوج خواهد بود ،بنابراین در این فرض
حق منع از خروج زوج ،به عنوان حق اهم مرجح خواهد بود با این وصف
لزوم وجود مصالح خانوادگی در تعیین حدود و ثغور حق منع از خروج
زوجه توسط شوهر نمایان است.
برای رفع تزاحم حریم جسمانی و حق تمکین زوج اين نتيجه به دست
آمد :اگرچه زوجه مکلف به تمکین است و باید نیاز جنسی همسرش را
برآورد ،اما نظر به عرفی بودن حدود تمکین و نیز حاکمیت اصل معروف در
زندگی خانوادگی ،همچنین لزوم تحکیم خانواده ،بایسته است زوج شرایط
جسمانی همسرش را در نظر بگیرد ،چرا که حفظ حریم خصوصی امنیت
روانی زوجه را در پی خواهد داشت.
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½½صفایی ،سید حسین« .حقوق بشر در اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر» ،مجله
دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،ش.)1370( ،27
½½طباطبايى ،سيد محمد حسين 1417ق .الميزان فى تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.

½½طوسى ،ابوجعفر محمدبن حسن 1387ق .المبسوط في فقه اإلمامية ،تهران ،المكتبة
المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية.

½½فاضل لنكرانى ،محمد .جامع المسائل ،قم ،امير قلم.
½½فضل اهلل ،سید محمد حسین1420ق .دنیا المرأه ،بیروت ،دار المالک.
½½ــــــــــ 1421ق .تأمالت اسالمیه حول المرأه ،بیروت ،دار المالک.
½½قنواتی ،جلیل و حسین جاور« .حریم خصوصی؛ حق یا حکم» ،حقوق اسالمی ،ش
.)1390( ،31
½½قنواتی ،جلیل و حسین جاور و شاهرخ صالحی کرهرودی« .میان کنش قاعده الضرر و
حریم خصوصی خانواده» ،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ،دوره  ،6ش .)1393( ،2
ي .1359حقوق و صنعت،تهران.
½½كاتبي،حسين قل 

ب 1407ق .الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.
½½كلينى ،محمد بن يعقو 
½½کاتوزیان ،ناصر  .1388حقوق مدنی خانواده ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
ی  .1392مبانی اخالق جنسی در اسالم ،گیالن ،دانشگاه گیالن.
½½کریمیان صیقالنی ،عل 
½½مجلسى ،محمد تقى 1406ق .روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،قم ،مؤسسه
فرهنگى اسالمى كوشانبور.
ی  .1378مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ،تهران ،صدرا.
½½مطهری ،مرتض 
½½مقدادی ،محمد مهدی  .1385ریاست خانواده (بررسی ماده  1105ق.م) ،تهران ،شورای
فرهنگی اجتماعی زنان.

½½مكارم شيرازى ،ناص ر 1374ش .تفسير نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.
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½½مهرپور ،حسین  .1386حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسالمی
ایران ،تهران ،اطالعات.
½½مهریزی ،مهدی .1390شخصیت و حقوق زن در اسالم ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی.

½½موسوى خمينى ،سيد روح اللهّ 1422ق .استفتائات ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى.

½½موسوی خمينى ،سيد روح اللهّ بیتا ،تحرير الوسيلة ،قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم
½½موسوى گلپايگانى ،سيد محمدرضا 1413ق .إرشاد السائل ،بيروت ،دار الصفوة.

ن  .1371تحلیل مبانی حقوق جزا ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
½½میرمحمد صادقی ،حسی 
½½نجفی ،محمد حسن .جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دارالحیاء التراث
العربی.
½½هاشمی ،محم د  .1382حقوق اساسی جمهموری اسالمی ایران ،تهران ،میزان.

½½واسطى زبيدی ،محبالدين سيد محمد مرتضى 1414ق .تاج العروس من جواهر

القاموس ،بیروت ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
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½½ــــــــــ 1424ق .كتاب النكاح ،قم ،مدرسه امام على بن ابى طالب (.)

