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Abstract 

Today, human social relationships had a significant development in the light of 
cyberspace. The wide and easy communication, despite the various opportunities 
available, has created new damages for the man. Lack of paying attention to these 
damages will put social foundations in serious risks including the damages caused 
by the disclosure of secrets in cyberspace which play a significant role in disrupting 
the individual and public security. Accordingly, the present research identifies the 
operational strategies of controlling cyberspace in order to prevent the damages 
caused by disclosure of secrets through taking use of upper hand documents and 
public policy making. Considering that the positive law foundations are based 
jurisprudential principles, it analyzes and studies the relationship between of 
operational strategies and jurisprudential principles. The findings of the research 
indicate that some strategies are consistent with jurisprudential principles and there 
is a need to review other strategies for establishing a relationship between them and 
jurisprudential principles. 
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 یاجتماع های یباز آس یشگیریپ یراهبردهاحقوقی بر  -درنگی فقهی
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 رانیا ن،ی)ره(، قزوینیامام  م یالملل نیب دانشگاه ،یاسالم قاتیعلوم و تحق ۀدانشکد ار،ی.استاد1

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ات،یاله ۀدانشکد ار،ی. دانش2
 (17/11/1400 ؛ تاریخ پذیرش:16/01/1400 تاریخ دریافت :)

 

 چكیده

اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعۀ نشمگیری یافته است. گسوتردگی و تسوهیل ارتباطوات بوا      امروزه روابط

، آنهوا تووجهی بوه    ی نوپدیدی مواجه سا ته اسوت کوه بوی   ها بیآسی مختلف، انسان را با ها فرصتوجود فراهم شدن 

کوه بوا گسوتردگی ارتبواط در فضوای       ییها بیآسرو  واهد کرد. از جمله  ی اجتماعی را با مخاطرات جدی روبهها انیبن

که نقح بسزایی در ایجاد ا والل در   است یمجاز یاسرار در فضا یافشای ناشی از ها بیآسمجازی پدیدار شده است، 

راهبردهوای عملیواتی مودیریت فضوای مجوازی در      پوژوهح حاضور    ،اساس ینا بر. کنند یمامنیت فردی و عمومی ایفا 

ی عموومی  هوا  یگوذار  اسوت یسرا با استفاده از اسوناد باالدسوتی و   « افشای سِرَّ»شی از ی ناها بیآسراستای جلوگیری از 

بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شوده اسوت، بوه تحلیول و بررسوی       نکهیاشناسایی کرده و با عنایت به 

پژوهح حکایت از انطباق بر وی  ی ها افتهبا مبانی فقهی پردا ته است. ی آنهای سنج نسبتراهبردهای عملیاتی از جهت 

 .راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در بر ی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد

   واژگان کلیدی

  .، امنیت، راهبرد فضای مجازی«افشای سِرَّ»آسیب اجتماعی، 
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 طرح مسئلهمقدمه و . 1

بسیاری از مکاتب فکری در ادبیات نظری  وود بوا   نیازمندی انسان وجه مشترکی است که 

. به حکوم عقول، حیوات اجتمواعی افوراد بشور ناشوی از        اند هتعابیر گوناگونی از آن یاد کرد

رو اگور نیواز    نیازهایشان ایجاد شده است. ازایون  نیتأمبرای  ها انسانروابطی است که میان 

و در نتیجه جمع و اجتماعی نیوز   کرد ینموی به دیگران نبود شاید با ایشان ارتباطی برقرار 

 روزافزونزیست اجتماعی انسان با رشد (. 210ق: 1413)نصیرالدین طوسی،  آمد ینمپدید 

ی کوه بوا   ا گونه بهی فضای مجازی، تحول شگرفی یافته است؛ ریگ شکلی نوین و ها یفناور

بور   ت، عوالوه پدیدار شدن یک محیط فناوری پایه و مبتنی بر فنواوریِ اطالعوات و ارتباطوا   

ی متعدد آموزشی، تجاری، فرهنگوی  ها عرصهتولید، پاالیح، ذ یره، پردازش و توزیع داده، 

(. تا بدانجا که همۀ نظاموات  20: 1399 و... پیح روی انسان ایجاد شده است )فیروزآبادی،

ی طیمح ستیزاجتماعی زندگی انسان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، ارتباطی، فناوری، 

ی جودی متوجوه انسوان مودرن شوده اسوت؛       ها بیآسوقی متحول شده و در پرتو آن و حق

و  هکرهو   نفوذ  از امکانات،  سو استفادهیی که از فقدان شنا ت و مهارت کاربران، ها بیآس

و  هوا  ارزشمنظوور  لوق    ی گستردۀ ارتباطی و همچنوین مودیریت هوشومند آن بوه    ها نهیزم

، ورود بوه حوریم   هوا  بیآسو ایون   نیتور  مهوم ملوه  . از جردیگ یمهنجارهای غیربومی نشأت 

 صوصی و افشای اسرار کاربران است، زیرا گستردگی فضوای مجوازی و امکوان حضوور     

فعال تمامی اشخاص در فرایند تولید و توزیع محتوا فرصتی بورای بزهکواران فوراهم آورده    

 نند.است تا وارد حریم  صوصی دیگران شوند و به تهدید یا ایراد  سارت اقدام ک

، ضورورت  هوا  یبزهکوار همۀ این موارد با لحاظ فلسفۀ قوانین در بازدارندگی یا کاهح 

افشای »از  یناش یاجتماع یها بیآساز  یریشگیپ یحقوق -یفقه یراهبردهابخحِ بررسی 

ی اجتماعی ها بیآساست، زیرا اگر نتیجه حتمی کاهح جرائم مدنی و کیفری، کاهح « سِرَّ

ی هوا  یبازدارندگ، «افشای سِرَّ»ی ناشی از ها بیآسبر احصای  هاست، ضروری است تا عالو

افشوای  »بوه بیوان روایتوی،     که آنجاحقوقی ممثر بر کاهح آنها نیز تبیین شوند و از  –فقهی
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، (315: 1381)ابون شوعبه حرانوی،    1ممکون اسوت بوه سوقوط اجتمواعی منجور گوردد       « سِرَّ

 رو نظام اجتماعی شوند، ازاینی اجتماعی این حوزه ممکن است موجب فروپاشی ها بیآس

آن در  یهوا  بیآسو و « افشای سِرَّ»مواجهه با  یتالش شده است تا راهبردها یقتحق یندر ا

احکوام   که آنجاو از  شوند یبررس حقوقی -یفقه یکردبا رو ،شدهیی شناسا یمجاز یفضا

 یعاجتموا  یهوا  بحوران مستحکم در برابر بروز  یسد توانند یم یحقوق یو سا تارها یفقه

 واهنود   یتور  فوزون  یدحوزه فوا یندر اموجود  یحقوق -یفقه یبر راهبردها یهتک ،باشند

 یکو با استفاده از تکن حقوقی – یفقه یآرا یلو تحل یفپژوهح با هدف توص ینا داشت.

است که بوا   کرده لیوتحل هیرا تجز حقوقی – یمنابع فقه ی،ا در روش کتابخانه یبردار حیف

 -یمفهووم  یول در تحل یوه امام یاناصول یاستنباط فقه یوۀآن از ش ینید ندرو یکردتوجه به رو

 .استفاده شده است یا گزاره

 مفاهیم محوری .2

کوه   انود  دانستههر آن نیزی  یمعنا بهرا « سِرَّ»واژۀ  شناسان لغتبر ی  «:سِر »افشای  .1. 2

الن اعو  بور الف (. بوه هموین سوبب اِسورار را     681: 2ق، ج1410)جوهری،شود  یممخفی 

، آشوکار کوردن و پراکنوده    «افشای سِورَّ »مراد از (. 404ق: 1412)راغب اصفهانی،  اند دانسته

ی آن ا حرفوه سِرَّ در بر ی مواقع به معنای (. 290: 6ق، ج1410)فراهیدی،سا تن راز است 

رود که اصطالحی تخصصی است و بر نهار شا ص استوار است: داعی بر ا فوا   یمکار  به

به ضرر مادی یا معنوی کسی باشد که میل به ا فا دارد و سِرَّ متعلق بوه   وجود داشته باشد،

شود، ابرازکنندۀ سِرَّ به موجب قانون و مقررات مکلف به کتمان آن بوده باشد و  یماو تلقی 

)جعفری لنگرودی، ابراز کنندۀ سِرَّ به مناسبت اعمال حرفۀ  ود وقوف بر آن سِرَّ یافته باشد 

1396 :356.) 

ی رفتار بشر، در مندساز قاعدهوجود هنجارهای اجتماعی و  :های اجتماعی بآسی .2. 2

                                                                                                                                        
بْرِ فَضِیحَۀٌ إِفْشَا ُ السِّرِّ سُوقُوطٌ  وَ مِنْ کلَامِهِ ع سَمَّاهُ بَعْضُ الشِّیعَۀِ نَثْرَ الدُّرَرِ الِاسْتِقْصَا ُ فُرْقَۀٌ الِانْتِقَادُ عَدَاوَۀٌ قِلَّۀُ الصَّ  .1

 (.315 :1381 ی،)ابن شعبه حران...
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کوه بر وی    گونوه  آنحیات اجتماعی اسوت و   بخح استحکامسایۀ حکومت مبتنی بر قانون، 

، نظم اجتماعی محصول هدف مشوتر: یوک گوروه یوا     اند دهی اشاره کردرست بهپژوهشگران 

در سا تاری که بر وردار از دو نظوارت   جامعه برای انسجام و همبستگی است و این نظم

ین و گرجوی،  بو  جهوان )درونی )هنجارهای اجتماعی( و بیرونی )هنجارهای حقوقی( اسوت  

آسیب اجتماعی عبارت از هر نوع عمول فوردی   شود، بر این اساس  یم(، برقرار 778: 1398

یا جمعی است که در نارنوب اصول ا القی و قواعد جمعوی رسومی جامعوۀ کنشوگران     

شوود. بوه    یمو  رو روبوه گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح ا القی و اجتماعی  ینمرار ق

همین دلیل کجروان سعی دارند انحرافات  ود را از دید ناظران قوانون، ا والق عموومی و    

با پیگرد قانونی، تکفیور ا القوی و طورد     صورت ینانظم اجتماعی پنهان کنند، زیرا در غیر 

هنجوار اجتمواعی در    آنجا که( و از 29: 1391فردوسی و آقاپور، شوند) یماجتماعی مواجه 

 برحسوب توانود   یمجوامع گوناگون از سطوح مختلفی بر وردار است، آسیب اجتماعی نیز 

ۀ پوذیرش نسوبی بوودن مفهووم     منزلو  بها تالف جوامع متفاوت باشد. پذیرش ننین مبنایی 

 آسیب اجتماعی است.

 هوای  یبآسو  ینتور  مهوم ا الل در امنیت فردی از جمله  ی:فرداخالل در امنیت  .3. 2

را از  یمجواز  یدر فضوا « افشوای سِورَّ  »از  یناشو  شواید بتووان مصوادیق   است که  یاجتماع

و کواهح   یشوگیری پ یحقووق  –یفقهو  ردهایراهب دانست. بر این اساس، آنهاپربسامدترین 

رو اندیشومندان   ازایون . ای بر وردار  واهد بوود  یژهوآسیب مذکور نیز از اهمیت و جایگاه 

یود  تأکضروریات تحقق توسعۀ پایدار اقتصوادی   عنوان بههمواره بر دو رکن اعتماد و امنیت 

ا الل در امنیت فردی ممکن است با تجواوز   (.186-187: 1394)بیگدلو و باقری،  اند دهکر

 آن نزد مکاتب مختلوف حقووقی و  تجاوز به به حریم  صوصی افراد محقق شود، امری که 

انگاری آن هموواره   و جرم (83-84: 1388)تدین، پیروان ادیان گوناگون، نابخشودنی است 

. (157-160: 1390)کوورین و جعفوری،   در نظام حقوقی امری مسولم تلقوی شویده اسوت     

بخح تعزیورات( یوا    -قانون مجازات اسالمی 648ی )مادۀ ا حرفهانگاری افشای اسرار  جرم

قانون مجازات اسالمی( در حقوق موضووعۀ ایوران    503ا ت 501انگاری جاسوسی)مادۀ  جرم
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در نظوام حقووقی مبتنوی بور شوریعت      « افشوای سِورَّ  »های ناشی از  یناهنجاربیانگر اهمیت 

فضوای مجوازی را از    جرائمی، بر ی بند طبقهالملل در یک  ینبپلیس جنائی اسالمی است. 

یابی غیرمجواز شوامل نفووذ    دانسوته اسوت، ماننود دسوت    « افشای سِورَّ »مرتبط با  جرائمجمله 

 جورائم مرتبط با سرقت اسرار تجاری یا بر ی مصوادیق   جرائمیرمجاز یا غیرمجاز، شنود غ

ی و مالحظوه در  ساز متوقفای مانند تغییر، محو،  یانهراای و جعل  یانهرامرتبط با  رابکاری 

ی آن انگاری، به بر ی مصوادیق  وارج   که در تمامی این موارد ضمن جرم طوط ارتباطی 

 (.  97: 1388)هاتف، نیز اشاره شده است 

که موجب ا والل  « افشای سِرَّ»های ناشی از  یناهنجاراکنون با توجه به احصای بر ی 

مثابوۀ فقودان    کوه بوه  شوند و با تکیه بر مفهوم لفظی و اصطالحی امنیت  یمدر امنیت فردی 

الوت موذکور  واهود    زننودۀ ح  تهدید است، ا الل به امنیت فردی عبارت از وضعیت برهم

هوا و قووانین باالدسوتی،     یوه ابالغآرای فقهی، منابع حقوقی، بود. بر این اساس و با استناد به 

های سازمانی، اکنون بر ی راهبردهای عملیاتی پیشگیری از آسیب اجتماعی مرتبط  نامه یینآ

 احصا شده و ارزیابی  واهند شد.« افشای سِرَّ»با 

 پیشگیری از آسیبسیاسی  -. راهبردهای حقوقی3

احمدونود،  )ی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در مفهوم علمی راهبورد  گذار هدف

(، بیانگر راهبردی بودن موارد احصائی نهارگانۀ مورد بحث در این پژوهح 63-62: 1386

است، ننانکه در  صوص ایجاد و اصالح سا تار، هم در ابالغیوۀ تشوکیل شوورای عوالی     

ر اهداف ابالغی تشکیل این نهاد باالدسوتی، رویکورد تغییور شورایط     فضای مجازی و هم د

ابالغیۀ شومارۀ   3و  2همچنین مطابق بند  .(khamenei.ir, 1390)موجود قابل مشاهده است 

نحووی اسوت کوه دو نهواد وزارتوی را در       ، نگاه شورا بوه 11/05/1396مورخ  101875/96

رو نظارت، کنترل و مودیریت رفتوار    اینحرکت از نقطۀ موجود به نقطۀ مطلوب واداشته، از

حوق امنیوت و   یز ماهیتی راهبوردی دارد، هموین رویکورد در  صووص     ندر فضای مجازی 

صیانت از اسرار  صوصی نیز وجود دارد، زیرا از سویی تعریف ننوین حقوی بوه اصوالح     

 ابالغی کوه  انداز نشمشود و از سوی دیگر بر سند  یمرفتار و بهبود وضعیت موجود منجر 
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و قضایی و بر وردار از کرامت و حقوق انسوانی   یاجتماع یتمند از امن بهرهرا  1404ایرانی

 منطبق است.  (khamenei.ir, 1382)دانسته است 

در فضای مجازی و هتک حیثیت و حریم  صوصوی افوراد در    جرائمسهولت ارتکاب 

نگواری را نیوز   ا ( رویکورد جورم  72: 1389؛ فضولی،  15: 1389ی، فراهوان  یجاللاین حوزه )

ماهیتی راهبردی بخشیده است، زیرا رویکرد فوق درصدد است تا ضمن التوزام بوه حقووق    

شهروندی به تغییر شرایط موجود در راستای دستیابی به نقطۀ مطلوب عمل کند، به هموین  

انگاری در فضای مجوازی   دلیل بر ی با رویکرد راهبردی به ارائۀ اصولی در  صوص جرم

(. تحدیود و فیلترینوگ نیوز اگرنوه     75-76: 1393ی و سولیمی،  آبواد ده  یاجح) اند پردا ته

ماهیت جرم انگارانه ندارد، لکن راهبردی است که در صورت رسمیت بخشی آن در نظوام  

حقوقی، عدم پایبندی شوهروندان عملوی مجرمانوه بوه حسواب  واهود آمود؛ اموا فوارغ از          

اهیت راهبردی آن موجوب شوده اسوت    انگاری، م پذیری تحدید و فیلیترینگ از جرم یکتفک

یافته در کشورهای عربی  راهبردی تدافعی جریان عنوان بهتا بر ی پژوهشگران از فیلترینگ 

(. اکنون با توجه به ماهیت راهبردی 48: 1393و همکاران،  پور طالبو اروپایی تعبیر کنند )

ار، تعریوف حوق و   موارد نهارگانۀ ایجاد و اصالح سا تار، نظارت کنترل و مودیریت رفتو  

انگاری و تحدید و فیلترینگ به بررسی مبانی قوانونی آنهوا    صیانت از اسرار  صوص، جرم

  واهیم پردا ت.

 ایجاد و اصالح ساختار .1. 3

یس شورای عوالی فضوای   تأسشدۀ جمهوری اسالمی،  نخستین مورد از راهبردهای عملیاتی

نهاد ضومن رصود تحووالت فضوای      یاستگذار است. دبیر انۀ اینسنهادی  عنوان بهمجازی 

های کلی این حوزه و پیگیری وظایف محولوه توا    یاستسمجازی، مکلف به ارائه و تدوین 

 یرآثوار نشومگ  حصول اطمینان از تحقق نتای  شده است. در ضرورت تشکیل این شورا به 

 یو همواهنگ  یوزی ر لوزوم برناموه   ی،و اجتمواع  یفرد یدر ابعاد زندگ ینترنتا یشبکۀ جهان

هوا در جهوت    از فرصوت  یحداکثر یریگ از آن، و بهره یناش های یباز آس یانتمنظور ص به

رو شورای مذکور با توجوه بوه    اشاره شده است. ازاینبه مردم  یدارائۀ  دمات گسترده و مف
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موورخ   /ش100151/94ۀ مذکور و اهمیت موضوع صیانت در مصووبۀ شومارۀ   گان سهدالیل 

یژه امنیوت  و بهین امنیت تأم، «یمنو ا ، مفیدسالم یمجاز یتوسعۀ فضا»مبنی بر  5/02/1394

های مختلف مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده و مرکز ملی فنواوری   یبآسفردی در برابر 

مکلوف  « توسعۀ فضای مجازی سالم، مفید و ایمون »مجازی را به انجام تکالیفی در راستای 

 کرده است.

شوورای عوالی فضوای     23/11/1392مورخ /ش102468/92 شمارۀطبق بند اول مصوبۀ 

 یو الزاموات حواکم بور تحقوق شوبکۀ ملو       یمجاز یفضا یمرکز مل یفتعرمجازی مبنی بر 

 یجواد امکوان ا ، فلسوفۀ اصولی ایجواد شوبکۀ ملوی اطالعوات       1393 اطالعات و بودجۀ سال

ییدی بر صوحت  تأی اعالم شده است که این نیز و امن دا ل ی صوص ینترانت،ا یها شبکه

ین امنیوت فوردی   توأم ایگاه تکلیفی شورای عالی فضای مجازی و توجه آن نهاد به اصول  ج

در  وارج از   یملو یرغ یهوا  شوبکه  یسورورها  یفنراکه تعرامری راهبردی است،  عنوان به

شوهروندان   یبموجب آس تواند یم یرانیکاربران ا یاز جهت نشت اطالعات  صوص یرانا

 یهوا  شوبکه  یمناسوب بورا   هوایی  ینهرا به گز یشاناآنان شده و  یو اجتماع یفرد یاتدر ح

اسورار   یبا افشا طدر صورت ارتکاب جرائم مرتب که طور همان بدل سازد. یگانهب یجاسوس

الزم توسوط   یوابی رد ،بوودن منوابع موذکور    یدسترس یرقابلغ سبب به یا و حرفه ی صوص

ایون  در  سوازد کوه   یمو مواجه  یرو باتا  یرهنگامصورت د به یا یرممکنغ رامقامات مسئول 

 واهد گرفت. بنابراین با توجه صورت  ای یشگیرانهپ یرقابلاسرار به شکل غ یافشا صورت

که در مصوبات مورد اشواره   الذکر سابقۀ گان سهبه انطباق عملکردی شورای مذکور با دالیل 

و جلووگیری از ا والل بوه آن رویکوردی     « امنیت فوردی »قابل مشاهده است،  وضوح بهنیز 

سیاسی جمهوری اسالمی در فضوای مجوازی    -ردی به ایجاد و اصالح سا تار حقوقیراهب

یکوی از پربسوامدترین مصوادیق     عنووان  بوه « افشای سِرَّ»بخشیده است تا از این طریق مانع 

 ا الل به امنیت فردی شهروندان باشد.

 نظارت، کنترل و مدیریت رفتار .2. 3

بور راهبورد ایجواد و اصوالح سوا تار، از       سیاسی جمهوری اسالمی عالوه -سا تار حقوقی
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بوه حفاظوت از امنیوت     تور  ملمووس نحوی  طریق راهبرد نظارت، کنترل و مدیریت رفتار، به

اقدام کرده است. ابالغیۀ شوورای  « افشای سِرَّ»های ناشی از  یبآسفردی شهروندان در برابر 

هوا و   تیاسو سمبنوی بور    11/5/1396موورخ   101875/96عالی فضای مجوازی بوه شومارۀ    

« د»توان در نظر گرفوت. بنود    یمهای اجتماعی را در این زمینه  رسان یامپاقدامات ساماندهی 

ی و صیانت از حقوق شوهروندی، حوریم  صوصوی،    اعتمادسازاین ابالغیۀ سیاست  1مادۀ 

های کلوی مطورح در ایون سوند برشومرده اسوت.        یاستسامنیت ملی و عمومی را از جملۀ 

های اجتمواعی را تهیوه و    رسان یامپز جمله اقدامات الزم در  صوص ا 2مادۀ  1اگرنه بند 

تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت اعالم کورده اسوت کوه در راسوتای سیاسوت      

بر سیاست نظارت و  وضوح بهاین ماده  3کنترل و نظارت قابل تفسیر و تعبیر است؛ اما بند 

سالمی را مکلف بوه انجوام اقوداماتی در    کنترل تصریح کرده حتی وزارت فرهنگ و ارشاد ا

این  صوص کرده است که از جملۀ آنها نظارت بر انتشار محتووا و تبلیغوات و صویانت از    

 های اجتماعی است. رسان یامپداده در 

ی گواه توجه این ابالغیه به موضوع افشوای اسورار در فضوای    روشن بهکاربرد واژۀ صیانت 

لحاظ حقوق شوهروندی و احتورام بوه حوریم  صوصوی       مجازی است. البته مصوبۀ مذکور با

ی هوا  شوبکه )بخح اقدامات( هرگونه کنترل ارتباطات کواربران در   2مادۀ  9شهروندان در بند 

اجتماعی را جز به موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسوط  

یت رفتار کاربران در بنود  هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع دانسته است و در راستای مدیر

هوای   رسوان  یوام پدولتوی و عموومی غیردولتوی از     ممسسوات همین ماده استفادۀ نهادهوا و   12

 اجتماعی  ارجی برای مکاتبات اداری و  دمات اداری را ممنوع دانسته است.

برآورد کلی از مجموع قوانین و اسناد باالدستی بیانگر تعریف حق امنیت در صویانت از  

ی رهبور فقیود انقوالب    ا مواده  فرمان هشوت  6صی در این راستاست. مطابق بند اسرار  صو

کشوف   یتجسس در اسرار موردم بورا   و قرار دادن شنودقانون اساسی،  25اسالمی و اصل 

 دادسوتان  ۀبوا اجواز   صرفا مگر در صورت اضطرار و بنابر ادلۀ معتبر شرعی و قانونی و  جرم

خشیدن به حق صویانت از اسورار اشوخاص در    ممنوع است. همچنین در راستای رسمیت ب
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در سوال   تبوادل اطالعوات کشوور    یود و تول یفضوا  یتامن یسند راهبردجمهوری اسالمی، 

این سند و در  4به تصویب هیأت وزیران دولت جمهوری اسالمی رسید. مطابق مادۀ 1387

ظ حفو و  در فتوا  یاز منوافع، اسورار و اقتودار ملو     یانتصو  5و  3بخح اهداف در بنودهای  

اهوداف   عنووان  به در فتا ی صوص یتوکار و مالک اسرار کسب ی،و معنو یماد های یهسرما

 اساسی سند مذکور اعالم شده است.

از طریق تضمین مدنی و کیفری حقوق به  قانونگذاردهد که  یمتحلیل این موارد نشان  

رر حمایت از حریم  صوصی شهروندان اقدام کرده و هرگونه افشای اطالعات موجب ضو 

؛ مقدادی 1396)ر.:: جعفری و رهبرپور، را موجب مسئولیت مدنی افشا کننده دانسته است

 (.1393و دالوری، 

 انگاری جرم .3. 3

 جورائم های فضای مجوازی مورتبط بوا     یبآسراهبرد نهارم در راستای پیشگیری و کاهح 

ا ایون حووزه   های مرتبط ب یناهنجاری نسبت به مصادیق حاد انگار جرمسرَّ، رویکرد  ی افشا

در این راهبرد با تکیه بر نگواه بازدارنودگی قووانین کیفوری بر وی وجووه        قانونگذاراست. 

های شدیدی را متوجه جامعوه سوا ته و آثوار عمیقوی در روابوط       یبآسرا که « افشای سِرَّ»

گذارند، تلقی مجرمانه کرده و نسبت به آنهوا   یمی جا بهاجتماعی یا موقعیت اجتماعی افراد 

ازات کرده است. بر این اساس، مرتکبان مصادیق آن مشمول مجوازات مصورح در   وضع مج

ا تصاصوی در موورد فضوای مجوازی      صورت بهقانون  واهند شد. از جملۀ این قوانین که 

ایون   17ای مصوب مجلس شورای اسوالمی اسوت. مطوابق موادۀ      یانهرا جرائماست، قانون 

 ی صوص یلمف یا یرتصو یاصوت  یمخابرات یا ای یانهرا یها سامانه یلۀوس هر کس به»قانون 

در  یوا منتشور کنود    یاو جز در مووارد قوانون   یترا بدون رضا یگریاسرار د یا ی انوادگ یا

او شوود،   یثیتعرفا  موجب هتک ح یاکه منجر به ضرر  ینحو قرار دهد، به یگراندسترس د

توا   یوال ( ر5.000.000) یلیوون از پون  م  ینقد یجزا یاسال  وروز تا د یکبه حبس از نودو

هرنند بنابر موادۀ  «. هر دو مجازات محکوم  واهد شد یا یال( ر40.000.000) یلیوننهل م

عوام   صوورت  بوه ی ا حرفهقانون مجازات اسالمی بخح تعزیرات هرگونه افشای اسرار  648
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بوه   یوا سال حوبس   یکروز تا  یکبه سه ماه و مشمول مجازات قرار گرفته و افشاکنندۀ آن 

رو نوه   شوند، ازایون  یم  محکوم ینقد یجزا یالر یلیونو پانصد هزار تا شح م لیونیم یک

« افشوای سِورَّ  »ای و نوه بوه بیوان عوام در قوانون تعزیورات        یانوه را جرائمبه بیان  اص در 

انگواری شوده و مرتکبوان بوه آن مشومول       سبب که مصداق اضرار به غیور اسوت جورم    بدان

 . اند گرفتهمجازات قرار 

 ید و فیلترینگتحد .4. 3

هایی است که با رعایت ضوابط عرفی و  یاستسهای ناهنجاری از جمله  ینهزممسدودسازی 

تصوویب قووانین    عقلی و اعمال مصالح عمومی در کشورهای مختلف عملیاتی شده است.

سوپا و پیپا در ایاالت متحده و نیز سورم یک و دو در جمهوری فدراسیون روسیه از جمله 

پژوهشوگران  گونه بر ی  ینارو با توجه به رویکردهای  رود، ازاین یمشمار  بهی آن ها نمونه

ۀ راهبرد فیلترینگ، حوزۀ امنیتی و حفاظت از اسرار و گان سهحوزۀ سایبر با اشاره به ماهیت 

)بصویریان   انود  دانستههای عملیاتی راهبرد فیلیترنگ  ینهزمملی را از جمله  -اطالعات فردی

 (.18-21: 1397جهرمی، 

سیاست فیلترینگ هوشومند را   1393جمهوری اسالمی با توجه به ننین مبنایی در سال 

پیگیری کرد و در شورای عالی فضای مجوازی نسوبت بوه اعموال و تصوویب آن بحوث و       

 ادومو مطابق  مجرمانه یمحتوا یقمصاد یینتع ، هرنند پیح از آن دربررسی صورت گرفت

مجلووس شووورای اسووالمی نسووبت بووه  1388ب ای مصووو یانووهقووانون جوورائم را 38و 21، 3

 ی سری، قانون مناسب وضع شده بود. ها دادهمسدودسازی تارنماهای متخلف در زمینۀ 

منشور حقوق شهروندی بدان تصریح شده اسوت،   38که در مادۀ  گونه آنبر این اساس و 

حقووقی   شوده در سوا تار   توان سیاست تحدید و فیلترینگ را از جمله راهبردهای عملیاتی یم

به جلوگیری از اشاعۀ فحشا در  تنها نهدارد و  نندمنظورهجمهوری اسالمی دانست که ماهیتی 

آن توجه شده است، بلکه با رویکرد سخت در راستای صیانت از حریم  صوصی شوهروندان  

یانه بر ورد کرده است، زیرا محاکم حقوقی و کیفری مطوابق ایون راهبورد ضومن     گرا عملنیز 

در فضوای   هوا  سوامانه های کیفری و حقوقی حکم به انسداد بر ی تارنماها و  تیمسئولاحراز 
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یح پواال »گویود:   یمو ای که  یانهرا جرائمقانون  21مادۀ  2، نراکه مطابق تبصرۀ اند دادهمجازی 

بوه   کننودۀ  یدگیرس ییبا دستور مقام قضا ی صوص یتمجرمانه موضوع شکا ی( محتوایلتر)ف

ی محتوای مجرمانه در فضوای  مسدودسازمقام قضایی مکلف به  ،«پرونده انجام  واهد گرفت

عبارت دیگور، اقودام بوه افشوای اسورار       مجازی شده است که به مصادیقی از آن اشاره شد. به

ی هوا  شوبکه ها و  یتسا وبفردی مانند اسرار  انوادگی و یا اسرار و اطالعات شغلی و ... در 

وصوی افوراد اسوت و در صوورت شوکایت      اینترنتی از مصادیق بوارز تجواوز بوه حوریم  ص    

 صوصی، ننین مواردی محتوای مجرمانه تلقی شده و امکان حکم قضایی بر پاالیح و فیلتر 

یی کوه  هوا  شوبکه ها و  یتساسازد. اهمیت تشدید استفاده از ابزار پیشگیرانۀ پاالیح  یمرا مهیا 

توزیوع اطالعوات و   کنند، با توجوه بوه گسوتردگی     یممبادرت به افشای اسرار  صوص افراد 

پاسداشوت حوریم    منظوور  بوه در بستر ابزارهای ارتبواطی نووین    آنهافراوانی دسترسی افراد به 

در عرصۀ پواالیح و فیلتور    ها دولت صوصی افراد مضاعف  واهد بود. بر این اساس، ورود 

براساس تحلیل و بررسی امور کاربران اینترنتی که در مواجهۀ نخست، نوعی تجاوز به حوریم  

ی نظیور حفوظ امنیوت عموومی،     تور  عوام شود، با دالیل و مصالح  یم صوصی افراد محسوب 

 یابد.   یمپیشگیری از وقوع جرم و ... توجیه 

 حقوقی -. تبیین و تحلیل فقهی4

های حقوق موضوعۀ ایران بر فقوه امامیوه،    یانبنشالودۀ دینی نظام جمهوری اسالمی و تکیۀ 

گفته از زاویۀ مبانی حقووقی و آرای فقهوی    یحپرگانۀ مقتضی بررسی و نقد راهبردهای نها

 رسد. یمنظر  یر بهناپذ اجتنابرو تحلیل فقهی راهبردهای مذکور ضرورتی  است. ازاین

 ایجاد و اصالح ساختار. 1. 4

تدبیر و سیاست اموور جامعوه    منظور بهایجاد و اصالح سا تار در پرتو نظامات اجتماعی و 

و امکان تعارض یا تزاحم  آنهابه گسترۀ نیازهای انسان، تنوع  امری بدیهی است که با توجه

منافع اجتماعی ابنای بشر، الزام به ایجاد سا تارهای اجتماعی الزامی عقالیی  واهود بوود؛   

ی اسوالمی بوا تجوارب تمودن بشوری در طوول تواریخ و        هوا  آموزهرو بر مبنای قیاس  ازاین

وان ادعا کرد مکتب اسوالم مکتبوی اسوت کوه     ت یمجرأت  ی سایر ادیان، بهها آموزههمچنین 
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اجتماعی بشر را موورد عنایوت قورار داده اسوت      شئونبنیان  ود را بر اجتماع نهاده و همۀ 

(. به همین سبب، همواره فقه حکومتی یوا فقوه نظوام دغدغوۀ     94: 4ق، ج1390)طباطبایی، 

ه مسوائل نوپدیود   فقیهان اسالمی بوده است تا بدانجا که بر ی فقیهان معاصور در پاسوخ بو   

مربووط بوه    صرفا جامعه، معتقدند مسائلی مانند نگاهبانی از مرزها و یا حفظ نظم اجتماعی، 

تکالیف و وظایف شخصی افراد نبوده، بلکه از مسائل عامی است که نظام اجتماعی متوقف 

رو ننین اموری  ارج از حیطوۀ فوردی مکلفوان بووده و از وظوایف قویم        ینبدست؛ آنهابر 

 (.  73ق: 1416است )بروجردی،  جامعه

شود، بودون ایجواد    یمپرواضح است که ادارۀ جامعه که از وظایف قیم جامعه محسوب 

بور  سا تار اجتماعی و نظامات ادارۀ جامعه میسر نخواهد بود. بنوابراین حکوموت اسوالمی    

فلسفۀ وجودی  ود، در آیات و روایات مکلف به تسهیل امور شهروندی و اجرایوی   اساس

فوارغ از   (.90-92: 1ق، ج1409)منتظوری،  دن ملزومات اوامر الهی در جامعه شده است کر

ا تالف مبنایی موجود در آرای فقهای امامیه، با اتکا به مبنای مشروعیت حکومت اسوالمی  

در عصر غیبت و بنوابر ادلوۀ ضورورت بخوح آن، راهبورد ایجواد و اصوالح سوازمانی، در         

تکلیفی الزامی است که از طرف شوارع  « افشای سِرَّ»از های ناشی  یبآسپیشگیری و کاهح 

رو حواکم اسوالمی موظوف بوه اتخواذ       مقدس بر ذمۀ حاکم اسالمی نهاده شده است؛ ازایون 

نیزی که هدایت شده و از هر  موردنظری مصالح سو بهآن جامعه  براساسسیاستی است تا 

افشوای  » آنجوا کوه  بنابراین از  (.65: 1385)سبحانی، شود بازداشته شود  یمموجب فساد آن 

شود، بر حاکم اسالمی است  یم منجرهای حاد اجتماعی  یبآسها و  یناهنجاربه بر ی « سِرَّ

یس سا تارهایی جدید به اتخاذ سیاست مناسبی در ایون  تأستا با اصالح سا تار موجود یا 

بوه هنگاموۀ    صوص اقدام کند و مانع از بروز ناهنجاری در جامعۀ دینی شود. در حقیقت، 

ادارۀ اموور اجتمواعی مسولمانان، الزم اسوت توا سوا تارهای        منظوور  بهسخن از حکمرانی 

ی دینی از جمله ضرورت حفظ اسورار و جلووگیری   ها گزارهبخشی به  ینیتعمتناسب برای 

ی ا القی تقلیل ها گزارهبه  صرفا  ها گزاره، این صورت ینااز افشای سر تعبیه شود؛ در غیر 

 های فردی و نه اجتماعی  واهد بود. یترعامنوط به  آنهاکرد و اثرگذاری  پیدا  واهند
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 کنترل، نظارت و مدیریت رفتار. 2. 4

راهبرد دوم از مجموع راهبردهای حقوقی مورد اشاره، کنترل، نظارت و مودیریت رفتوار از   

نحوو مطلوق بوا     سوی دولت اسالمی است. اعمال این سیاست نسبت به تمامی شهروندان به

هایی که شوهروندان در جامعوۀ    یآزادر ی قواعد و مبانی همچون قواعد ناظر بر حقوق و ب

 -230: 4ق، ج1421)حسوینی تهرانوی،   بر وردارنود   آنهوا حقوق اولیوه از   عنوان بهاسالمی 

ۀ سرکشوی دولوت بوه اموور     منزلو  بوه یژه آنکه سیاست فووق  و بهنمایاند،  یممتعارض  (،228

ترین مبانی نظری حقوق شهروندی  ییابتدابا  تنها نهکه این  آید شمار به صوصی شهروندان 

(، بلکه با اصل عودم تجسوس در   29-30: 1394زاده و همکاران،  حیدر قلیدر تنافی است )

رو فقهوا، بوا اسوتناد بوه دو اصول       ( نیز در تعارض اسوت، ازایون  12امور دیگران )حجرات/ 

ت حال افراد داده و ظواهر  وجوی از حقیق حرمت تجسس و تحسس، رأی به حرمت جست

( .در حقیقوت ایشوان بوا    351: 3، ج1377)مکوارم شویرازی،    انود  دانستهافراد را مال: عمل 

پذیرش این مبنا در کنار حمل عمل مسلمان بر وجه صوحیح، احتورام حوریم  صوصوی را     

 . اند شدهی واهی اصحاب قدرت و رسانه ها بهانهو مانع از هتک آن با  اند دهمستحکم کر

 عنوان بهابراین توجه به اینکه از سویی اصل ضرورت کنترل، نظارت و مدیریت رفتار بن

-74: 3ق، ج1409منتظوری،  یر است )انکارناپذگری حکومت در اسالم اصلی  یتهدانقح 

)جعفوری و عابودینی،   حق امنیت و حفظ اسورار  صوصوی    براساس( و از سوی دیگر 70

در اموور دیگوران، حکموی مسولم در      حکم به حرمت تجسس و تحسس (32-192: 1390

(. ارائوۀ تفصویل و   193-195: 3ق، ج1428شویرازی،  آرای فقهی در نظر گرفته شده است )

 رسد.  یمنظر  یر بهناپذ اجتنابتفکیک در این  صوص 

تفصیل ادعایی مذکور بنابر لوزوم اشوراف اطالعواتی دولوت و حفاظوت جامعوۀ تحوت        

، 1379)شوریف رضوی،   رورت آن به ادلۀ روایی حاکمیت از  طرها و توطئۀ دشمنان که ض

( و کاربرد وسیع لفوظ عیوون و طلیوع در مبوانی     60: 18ق، ج1400؛ هاشمی  وئی،11نامۀ 

)آقابخشوی و  حکوم عقول و تجربوۀ بشوری     ( و به 1396)ر.:: ذاکری  می،  روایی امامیه

) رازی،  هی( و فق471-473: 1398)نراغی، و نیز مبانی قانونی ( 441: 1379افشاری راد، 
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ثابت است، با تفکیک حوزۀ عمل شهروند عادی از حوزۀ عمل کارگزار  (104-101: 1380

شود توا از ایون طریوق ضومن      یمحکومتی و تفکیک حوزۀ فردی از حوزۀ اجتماعی محقق 

 سازگاری با مصالح عمومی، با مبانی شرع مقدس نیز منطبق شود.

د، کنترل، نظارت و مدیریت عملکردی ننانچه امری به حوزۀ عمومی جامعه مرتبط باش

جایز بلکه به اقتضای ادلۀ وجوب امر به معروف و  تنها نهسبب بروز و ظهور اجتماعی   آن به

( و ادلۀ وجوب دفع فتنه از جامعوۀ اسوالمی   229-230: 1ق، ج1421زنجانی، نهی از منکر )

اعموال راهبورد   ایون در حوالی اسوت کوه     یر است، ناپذ اجتناب( 107-108: 1380) رازی، 

مذکور در حوزۀ فردی که فاقد هرگونه تدا ل به حوریم اجتمواعی اسوت بوا ادلوۀ حرموت       

( در 193-195: 3ق،ج1428شویرازی،  تجسس و تحسس و اصل حرمت حریم  صوصی )

ادلوۀ مجووز د الوت حاکمیوت جوز در مووارد        آنجوا کوه  تعارض بوده و ممنوع است و از 

بنابر تفصیل موذکور   صرفا ین جمع میان دو دلیل ضروری قاصر از تخصیص آن است، بنابرا

 میسر  واهد بود. 

اهمیت این مطلب با توجه به ماهیت دینی نظام جمهوری اسوالمی بودان سبباسوت کوه     

یر انقالب)ره( احترام بوه حوریم  صوصوی شوهروندان و     رهبر کبی ا مادهطبق فرمان هشت 

شده است توا جوایی    بر وردار حقوقی -ممنوعیت تفتیح اطالعات ایشان از جایگاه فقهی

عموم ادلۀ وجوب تدار: ضرر و جبران حقوق و منافع مالی تلف شوده   بر اساس تنها نهکه 

مانند قواعد فقهی اتوالف؛ ضومان یود و الضورر      (325-326: 1398)هوشمند فیروزآبادی، 

( در جهت مسئولیت مدنی نسبت به ضررهای ناشی از افشوای  227: 2ق، ج1418)طاهری، 

ین اقتضوائات محیطوی ایون اموور     توأم تکلیف حاکمیوت بور    براساسشاره کرده، بلکه سر ا

ۀ واسوط  بوه ۀ ضورر  واردکننود یت مودنی  مسوئول به ( 56-60: 1388)مراد انی و اسفندیاری، 

در  (122-123: 1398پوور و زارع،   ؛ حسوین 1396جعفری و رهبرپوور،  )ر.:: « افشای سِرَّ»

 کرد.نظام حقوق موضوعۀ ایران نیز استشهاد 

هوای اجتمواعی ناشوی از     یبآسو که برای کاهح  طور همانبر این اساس حاکم اسالمی 

ی شوهروندان در حیطوۀ   ا حرفوه موظف به کنتورل، نظوارت و مودیریت رفتوار     « افشای سِرَّ»
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ی در حوریم  معتبر شورع جهت و فاقد ضرورت  یبعمومی جامعه است، از هرگونه سرکشی 

ا وجوود ایون در صوورت اشوترا: مصوداق و       صوصی شهروندان بازداشته شده است، بو 

 براسواس تزاحم، میان حریم  صوصی و امنیت و صالح عمومی جامعه اسالمی، حکوموت  

و نیوز از بواب    (76: 3ق، ج1422) ویی، مرجحات باب تزاحم و قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم 

تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی ضروری است که حاکم اسالمی، مجاز بوه تجسوس و   

 سس از اسرار  صوصی شهروندان جامعه دانسته شود.تح

 انگاری   جرم .3. 4

عملیاتی کردن راهبردهای سیاستی، سا تاری و کنترلوی کوه مواهیتی نورم در پیشوگیری از      

های مرتبط با فضای مجازی دارند، کفایت از جامعیت راهبردهای موورد نیواز در    یناهنجار

اقتضوای ضورورتِ ضومانت اجرایوی احکوام و      رو بوه   کنند؛ ازاین ینمحیات اجتماعی بشر 

 هوا  مجوازات و همچنین بنوابر سیاسوت بازدارنودگی در    ( 325-329: 1377یا، ن قربان)قوانین

(، سووا تار حقوووقی 133و  177ق: 1425؛ مکووارم شوویرازی، 109-110ق: 1429)منتظووری، 

ی از انگاری برای پیشگیر جمهوری اسالمی همچون هر نظام حقوقی دیگری از راهبرد جرم

بهره برده است کوه موواردی از آن در توضویح راهبورد     « افشای سِرَّ»های ناشی از  یناهنجار

های ارشادی کفایت نکند، بنوابر الوزام    یاستسانگاری بیان شد. بنابراین، ننانچه اعمال  جرم

: 3ق، ج1409منتظوری،  حکومت اسالمی به رفع و دفع ضرر از جامعوۀ تحوت حواکمیتح )   

 های کیفری  واهد بود. یتمسئولایراد ضرر مشمول بر ی صور  (68-67

ی هوا  داللوت انگواری بور دو بعود     که در بخح نخست بیان شد، راهبورد جورم  طور همان

ی موردی قانون استوار است. به این بیان که حقوق موضوعۀ جمهووری  ها داللتتئوریک و 

نون مجوازات بوه   قوا  648ای و موادۀ   یانوه را جورائم اسالمی ایران از یک سو با وضع قوانون  

ی، ورود تخصصی کرده است و از سوی دیگر با تکیه بر مبانی ا حرفهموضوع افشای اسرار 

انگواری   های جرم ینهزمانگاری قرار داده،  نظری که آنها را در قوانین کیفری  ود مبنای جرم

هوای حقووقی    یناهنجاررا پذیرفته است تا بر این اساس مانع از « افشای سِرَّ»در  صوص 

و توجه است، تکیۀ بیان  اص قوانون   تأملاد در این حوزه شود. آنچه در این زمینه قابل ح
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ق: 1414شویخ مفیود،   انگاری همچون حرمت ظلم به  ود و دیگوران )  بر مبانی نظری جرم

: 1ق، ج1419زنجوانی،   یریشوب (، حرموت ایوراد ضرر)  177ق: 1415ی، مازندران یفیس؛ 143

(، وجوب حفظ نظوام و منوع از   88ق: 1395حمدشراره، ، حرمت تعدی به حقوق غیر )(34

( است که ابتنای آنها بر ادلۀ اجتهادی در جوای  وود   149: 2ق، ج1418)الری، ا تالل آن 

انگاری نه  رو این سخن صحیح است که گفته شود راهبرد جرم به اثبات رسیده است، ازاین

شوده قوانون، بوه هور صوورت       فتهیرپذید بیان  اص و نه با تکیۀ آن بر روح و مبانی تأکبا 

 ماهیتی منطبق بر فقه و ادلۀ استنباطی آن دارد. 

 تحدید و فیلترینگ .4. 4

های ناشی از فضای مجازی، راهبورد تحدیود و    یبآسراهبرد بعدی در راستای پیشگیری از 

ی دادگواه مربوطوه تارنماهوای متخلوف     رأاین راهبرد و با صودور   براساسفیلترینگ است. 

شوند. بر ی پژوهشگران با استناد به ادلۀ حرمت حفظ کتب ضالل، ادلۀ وجوب  یممسدود 

، قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ حفظ مصلحت، حکم به مشروعیت از منکرامر به معروف و نهی 

نژاد  ینحس) اند دادهو بلکه تکلیف دولت اسالمی نسبت به مسدودسازی تارنماهای متخلف 

هوای موورد بحوث     یبآسو  منشوأ ود ایون از آنجوا کوه    با وج (.1396و منیری حمزه کالیی، 

است، تنها بر ی ادلۀ مذکور همچون قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ حفظ مصولحت  « سِرَّ یافشا»

منجر به « افشای سِرَّ»بر موضوع مذکور قابل انطباق است، زیرا ممکن است بر ی مصادیق 

تجاری مسولمانی کوه در    ی وا حرفهسلطۀ غیرمسلمانی بر مسلمانی گردد. برای مثال اسرار 

تواند به از دست رفتن بازار هدف تواجر مسولمان یوا     یمرقابت با تاجر غیر مسلمانی است 

ی آن در فضای تحریم اقتصادی ها نمونهوابستگی تجاری او به غیر مسلمانی منجر شود که 

یژه در حوزۀ کاالهای انحصواری قابول احصاسوت و در ایون زمینوه راهبورد فیلترینوگ        و به

ی ارتباطی تا حدودی از دسترسی به اطالعات کاربران جلوگیری نموده و ها سامانهشمند هو

های ناصواب  واهد شد، با وجود این شاید بتوان  یهرویری اطالعاتی و تحقق گ باجمانع از 

هوای   یبآسو ین مبنای فقهوی تجوویز سیاسوت مسدودسوازی در  صووص مصوادر       تر مهم

بوا   یهامام ی فقهایبر که  طور همانع مادۀ فساد دانست و ننینی را بنابر ادلۀ وجوب قل ینا
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؛ نجفووی،  188: 15ج، ق1413،)سووبزواریطوورح قاعوودۀ عمووومی وجوووب قلووع مووادۀ فسوواد 

راهبوردی اساسوی در    عنووان  بهکن کردن اساس و ریشۀ فساد را  یشه( ر280: 21جق،1404

هوای   یبآسنانچه دفع ، ن(519-520:  7ج ق،1403یلی، )اردباند  یرفتهپذمباحث فقهی  ود 

ی مصوادر  مسدودسواز کن کردن منبع تولید آن ) یشهرجز به « افشای سِرَّ»اجتماعی ناشی از 

 ووئی،   یهاشوم )« آ ر الدوا  الکی»میسر نباشد، بنابر سخن حکیمانۀ «( افشای سِرَّ»مجازی 

ی از روی ناناری در نظور گرفتوه شوده و    ا نارهتواند  یممسدودسازی ( 99: 10ق، ج1400

عمال گردد، هرنند در این میان دقت نظر الزم جهت حفظ و احترام به حقوق شوهروندان  ا

ی نبایود موجوب ضورری فواحح نسوبت بوه       مسدودسواز نباید مورد غفلت واقوع شوود و   

تنیدگی ارتباطوات نظوام جهوانی و وجوود منوافع       شهروندان شود که این امر با وجود درهم

 رسد. یمنظر  اطالعات روز، راهبردی ناکارامد بهبرقراری ارتباطات و دسترسی به  تر فزون

  جهینت. 5

ۀ واسوط  بوه های اجتمواعی اسوت کوه     یبآسو نقض حریم  صوصی از جمله « افشای سِرَّ»

گستردگی و تنوع الگوهوای ارتبواطی انسوان در عصور حاضور توسوعه پیودا کورده اسوت.          

یاستگذاران اتخاذ سو  ها دولتراهبردهای گوناگونی برای کنترل این آسیب اجتماعی توسط 

های تحقیق حکایت از وجود نهار راهبرد اصلی دارد که توسوط نهادهوای    شده است. یافته

ایجاد و اصالح سا تار، کنترل، نظوارت و مودیریت    رسمی کشور در نظر گرفته شده است:

ی با مبوان  همراستاانگاری و در نهایت تحدید و فیلترینگ. بر ی از این راهبردها  رفتار؛ جرم

 ی با مبانی فقهی دارند.همراستاسازاند و بر ی دیگر نیاز به بازنگری و  فقهی

تکلیفی الزاموی اسوت کوه از    « افشای سِرَّ»راهبرد ایجاد و اصالح سا تار، در مواجهه با 

رو اتخاذ این راهبورد بورای    طرف شارع مقدس بر ذمۀ حاکم اسالمی نهاده شده است. ازاین

با مبوانی فقهوی اسوت. در  صووص      همراستا« افشای سِرَّ»ز یب اجتماعی ناشی اآسکاهح 

 بوه راهبرد دوم، یعنی کنترل، نظارت و مدیریت رفتار از سووی دولوت اسوالمی بایود قائول      

االطالق بوا   یعل صورت بهیل بود، زیرا اعمال این سیاست نسبت به تمامی شهروندان و تفص 

ۀ منزلو  بوه د و ننانچه ایون سیاسوت   بر ی قواعد و مبانی احکام فقهی مطابقت نندانی ندار
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بر تنافی بوا مبوانی نظوری حقووق      سرکشی دولت به امور  صوصی شهروندان باشد، عالوه

دو حکم شورعی در   عنوان بهشهروندی، با اصل حرمت تجسس و تحسس در امور دیگران 

تعارض است و این بیانگر لزوم نگاهی تفصیلی در اتخاذ این راهبرد نسبت به جامعۀ تحت 

انگاری منطبق بر ادلۀ فقهی همچوون حرموت ظلوم بوه      اکمیت اسالمی است. راهبرد جرمح

 ود و دیگران، حرمت ایراد ضرر، حرمت تعدی به حقوق غیر، وجوب حفظ نظوام و منوع   

ید بیان  اص و نه با تکیۀ آن بر روح و مبانی تأکاز ا تالل آن است و براین اساس نه با 

طبوق بور فقوه و ادلوۀ اسوتنباطی آن دارد. تحدیود و فیلترینوگ        شدۀ قانون، ماهیتی من یرفتهپذ

نهارمین راهبرد نیز مبتنی بر ادلۀ فقهی همچون قاعدۀ نفوی سوبیل و قاعودۀ حفوظ      عنوان به

ین مبنوای فقهوی تجوویز سیاسوت مسدودسوازی در      تور  مهممصلحت است؛ اما شاید بتوان 

 مادۀ فساد دانست. ننینی را بنابر ادلۀ وجوب قلع یناهای  یبآس صوص مصادر 
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