إفشاء اسرار و مجازات آن از دید فقهای مذاهب اسالمی و حقوق افغانستان و ایران
سید ابوبکر برهانی
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دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی ،دانشگاه مذاهب اسالمی

چکیده
حریم خصوصی ،یکی از مهمترین ارزشهایی است که در بسیاری از کشورها موضوع حمایت کیفری
قانونگذاران از طریق جرمانگاری نقض آن و تعیین مجازات برای این نقض قرارگرفته است .جرم
إفشاء اسرار افراد از سوی کسانی که به سبب شغل یا حرفه یا موقعیت خود ،محرم اسرار مردم قرار
میگیرند ،یکی از جرائم ضدحریم خصوصی است .این جرم هم در ایران و هم در افغانستان در
قوانین جزایی پیش بینی و با مجازات روبرو شدهاست .با این حال ،قانونگذار کیفری افغان ،برخی
مصادیق اضافه بر حقوق ایران را در زمره جرم إفشاء اسرار حرفهای قرار دادهاست .فارغ از رویکرد
حقوقی ،إفشاء اسرار در فقه اسالمیو در میان فقهای اهل سنت و امامیه نیز گناهی بزرگ و
مستوجب عقوبت قلمداد و معرفی شدهاست .در پژوهش حاضر ،رویکرد فقه اسالمی(اهل سنت و

امامیه) ،حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری افغانستان را در باب جرم إفشاء اسرار بررسی کردهایم.
کلیدواژگان :إفشاء اسرار حرفهای ،حقوق کیفری ایران ،حقوق جزای افغانستان ،مذاهب اسالمی،

حریم خصوصی.
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مقدمه
تداوم نظام اجتماعی و تعامالت و ارتباطات میان افراد در جامعه ،به عوامل مختلفی بستگی دارد که
یکی از مهمترین آنها رازدار بودن کسانی است که به مناسبت شغل و حرفه خود ،طرف مشورت
مردم قرار گرفته و یا از برخی اطالعات و اسرار پنهانی که صاحب آنها مایل به إفشاء آنها نزد
دیگران و اطالع آنها نسبت به این اطالعات و اسرار نیست ،مطلع میگردند .در چنین مواردی ،در
واقع ،صاحبان برخی مشاغل و حرفهها محرم اسرار مردم واقع میشوند و تکلیف اخالقی آنها عدم
إفشاء این اسرار و اطالعات است .در عین حال ،این تکلیف اخالقی ،در بیشتر کشورها با ضمانت
اجرای کیفری نیز روبرو شدهاست ،به نحوی که إفشاء اطالعات و اسرار مردم از سوی صاحبان این
مشاغل و حرفه ها جرمانگاری و با مجازات روبرو شدهاست .نظام کیفری کشور ما نیز از این قاعده
مستثنی نیست ،به نحوی که در قانون مجازات اسالمیمصوب (5797موسوم به قانون تعزیرات) و
در ماده  ،848إفشاء اسرار از سوی کلیه کسانی که به واسطه شغل و حرفهشان ،محرم اسرار مردم
قرار میگیرند ،جرم و مستحق مجازات اعالم شدهاست
این نحوه جرمانگاری ،همچنانکه گفته شد ،محدود و منحصر به کشور ما نیست و بسیاری از
نظامهای کیفری دیگر نیز به چنین امری مبادرت کردهاند که نظام کیفری افغانستان ،یکی از
آنهاست .در این کشور نیز ،إفشاء اسرار حرفهای ،جرمانگاری و با مجازات روبرو شدهاست .نکته
دیگر اینکه در بیشتر مذاهب اسالمینیز ،إفشاء اسرار خصوصی مردم ،گناه و مستوجب عقوبت
قلمداد شدهاست .به منظور تحلیل و مطالعه بیشتر پیرامون جرم إفشاء اسرار حرفهای ،در پژوهش
حاضر ،ضمن بررسی معنا و ارکان جرم إفشاء اسرار ،رویکرد مذاهب اسالمی ،حقوق کیفری ایران و
حقوق کیفری افغانستان را نسبت به این جرم مورد مطالعه قرار دادهایم .سوال مشخص ما در این
پژوهش این است که مذاهب اسالمی ،حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری افغانستان ،در قبال
إفشاء اسرار مردم توسط صاحبان مشاغل و حرفهها چه موضعی اتخاذ کردهاند و رویکرد آنها تا چه
حد ،مشابه هم و تا چه میزان ،متفاوت از یکدیگر است؟
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الف -معرفی جرم إفشاء اسرار
سرّ در لغت به هر کار پوشیده و مخفی اطالق میگردد .یعنی امری که انسان آن را در درون خود
مخفی نگه میدارد و مایل هم نیست کس دیگری از آن مطلع گردد.

1

مالکهای اساسی برای سرّ چند چیز است؛  -5إفشاء آن به آبرو و حیثیت افراد لطمه وارد کند.
-2مصلحت مشروع اقتضاء نماید که آن سرّ مخفی بماند -7 .افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند.

2

منظور از حرفهای این است که اشخاص ،آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل به دست آورده
باشند .بنابراین میتوان سرّ را امری دانست که به مناسبت شغل و حرفهای در اختیار دیگری قرار
میگیرد و مصلحت مشروع ،اقتضا میکند که آن سرّ مخفی بماند .به همین علت است که این قبیل
اسرار را اسرار حرفهای مینامند و خود آن اشخاص را رازداران قهری میخوانند.

3

جرم إفشاء اسرار به این معناست که فرد یا مرجعی که به سبب وظایف خاص یا مشاغل حرفهای و
یا موقعیتی که در میان مردم دارد و به این واسطه ،از اسرار افراد مطلع میگردد یا محرم اسرار
آنها میشود و یا طرف مشورت آنها قرارگرفته و بدین سبب ،اطالعات و اسراری از زندگی
خصوصی مردم پیدا میکند ،بیآنکه قانوناً مجاز یا مکلف باشد ،اسرار و اطالعاتی را که به سبب
شغل یا حرفه یا موقعیت خاص خود بر آنها وقوف و اطالع یافته ،در اختیار نهادها و مراجع صالح
قانونی قرار دهد ،یا به إفشاء اسرار به صورت خصوصی یا عمومیمبادرت نماید.

4

ب -مبانی جرمانگاری إفشاء اسرار
 -1اصل ضرر
 -1-1مفهوم ضرر و ضرار

شناخت مفهوم لغوی واژههای «ضرر و ضرار» در شناخت قلمرو قاعده الضرر ،اهمیت ویژهای دارد.
از این روی ،فقیهان با اینکه باز کردن و بازشناساندن مفهوم لغوی و عرفی را در قلمرو کار خود
 .1دهخدا847 ،5784 ،
 .2کوشکی و دیگران577 ،5779 ،
 .3صادقی295 ،5778 ،
 .4زراعت485 ،5774 ،
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نمیدانند ،در اینجا ،پس از طرح روایات به مفهوم لغوی و عرفی ضرر و ضرار پرداختهاند ،شریعت
اسالم ضرر به دیگران را حرام قرار دادهاست(.عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ« ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ ،قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

1

ترجمه :پیامبر بزرگوار اسالم(صلی اهلل علیه وسلم) فیصله نموده است که در اسالم ضرر رساندن و
ضرر متقبل شدن جواز ندارد و همچنین از باب نمونه ،شیخ انصاری ،پس از نقل پارهای از روایات
مستند این قاعده و ادعای تواتر آنها مینویسد« :فالمهم بیان معنی الضرر ،اما الضرر فهو معلوم
عرفاً ،ففی المصباح ،الضر بفتح الضاد مصدر ضره یضره اذا افعل به مکروها ...وقد یطلق علی نقص فی
االعیان ...و فی النهایه معنی قوله(ع) الضرر ای یضر الرجل اخاه بان ینقصه شیئاً من حقوقه.

2

امام خمینی(ره) پس از نقلقولهای گوناگون از کتابهای لغت و با استمداد از آیات قرآن
مینویسند« :ضرر و ضرار ،بیشتر به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شدهاست و
ضرار و برگرفتههای از آن ،به معنای در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتی و زیان به دیگران
(زیآنهای معنوی) .بنابراین ،ضرار به معنای ضرر ،اصرار بر ضرر ،مجازات بر ضرر و یا ضرر متقابل
نیز نیست.

3

به نظر میرسد ضرر و ضرار را به هر معنایی که بدانیم و به کار ببریم ،فرق چندانی در مفهوم اصلی
قاعده نخواهدداشت .چراکه در اسالم ،همهی گونههای ضرر نفی شدهاست ،خواه این ضرر با قصد و
یا بدون قصد باشد ،خواه از سوی شخص دیگری وارد آمدهباشد و خواه به سبب تکلیفی از سوی
شارع و قانونگذار باشد .باید اضافه کنیم که یکی از پارادیمهای اصلی حاکم بر حوزه حقوقی عمومی
و حفاظت از صیانت فرد و جامعه در ارتباط با إفشاء اسرار حرفهای ،اصل الضرر میباشد .فلسفه
وجودی این اصل ،بر صیانت از حقوق افراد استوار است .قاعده یا اصل «ضرر» در اکثر نظامهای
حقوقی و در نزد بزرگان حقوق ،به مثابه اصلی مهم پذیرفته شدهاست.

 .1قزوینی984/2 ،5458 ،
 .2خرازی44 ،5787 ،
 .3طالبیان و فیضی5777،529 ،
 .4نوبهار288 ،5772 ،
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 -7-1تبیین اصل ضرر

در اینکه ما استدالل کنیم که طبق این اصل به حقوق افراد لطمه میآید ،شکی باقی نمیگذارد .تا
حدودی این اصل پیش رفته که برخی اصل منع اهانت را مکمل ضروری برای «اصل الضرر»
میانگارند ،چراکه بعضی از اهانتها ،قاعده الضرر را منکوب کرده و میتواند مداخله دولت را برای
منع رفتارهایی معین با ضمانت اجرایی کیفری موجه سازد .چرا که مطابق با اصل الضرر ،ممنوعیت
کیفری تنها در صورتی موجه است که عمل یک شخص به شخصی دیگر ضرر برساند.

1

اما اینکه محدوده ضرر تا کجاست و آیا ضرر فقط شامل ضررهای مستقیم میگردد یا خسارت
غیرمستقیم را نیز دربرمیگیرد یا نه ،و اینکه آیا عدم نفع را نیز در این محدوده میتوان قرار داد یا
خیر ،از جمله پرسشهای اساسی مربوط به این اصل میباشند .یکی از مهمترین تالشهایی که در
جهت تبیین معنای دقیق پدیده ضرر انجام شده ،بررسی «فینبرگ» است .به باور «فینبرگ»،
ضررها وضعیتهایی هستند که در آن به واسطه اعمال خطاآمیز یا ترک فعلهای افراد ،منفعتی به
عقب رانده میشود.

2

 -3-1اصل ضرر به مثابه مبنای جرمانگاری إفشاء اسرار حرفهای

در اینجا ما میتوانیم اصل ضرر را به عنوان یکی از مبانی اصول جرمانگاری در نظر داشتهباشیم؛ به
این صورت که إفشاء اسرار حرفهای باعث ورود ضرر بر افراد میشود .مسلماً برای هر فرد و یا
گروهی ،اسرار و امور پنهانی وجوددارد که آشکارشدن آنها میتواند ضربات سهمگینی بر پیکره آبرو
و حیثیتشان واردکند ،حتی مشکالت جانی و مالی فراوانی برای آنها ایجاد کند .اگر إفشاء اسرار
مربوط به جامعه ،مکتب و مذهب باشد ،گاه کشوری را به خطر میاندازد و پیروان مذهبی را گرفتار
میسازد ،خونهای بیگناهان ریخته میشود و اموال مردم به دست متعصبان غارتگر ،بر باد می
رود .اینجاست که نقش پدرساالنه دولت ،توجیه شده و عمل او را برای پیشبینی مجازات و کیفر،
موجه میسازد.
در نهایت بایستی گفت ،ضرر شامل مواردی میشود که اجتناب ناپذیر ،مهم و اساسی است و شامل
هر نوع ضرری نمیگردد .آنچه در این اصل ،به عنوان توجیهی برای جرمانگاری إفشاء اسرار حرفه،
 .1بیکس77-87 ،5787 ،
 .2زینالی459 ،5788 ،
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قطعی به نظر میرسد ،این است که حقوق کیفری در اعمالی که منجر به ضرر مستقیم افراد
میگردد ،مجاز به مداخله است.

1

 -7اصل پدرساالری قانونی
نیاز به بیان این نیست که هیچ انجمن ،اجتماع و جامعهای انسانی ،وجود ندارد که بتواند بدون
فعالیت مدیریتی و هدایتگر ،به حیات خود ادامه دهد .در این میان ،اقتدار مرکزی در نوعی خاص از
اجتماعات انسانی ،یعنی «جامعه سیاسی» که از سرزمین ،جمعیت و اقتدار مرکزی تشکیل میشود،
از جایگاهی خاص ،برخوردار است .حکومت ،نهادی عینی و ملموس است که وسیله اعمال آن
حاکمیت قرار میگیرد و به آن عینیت میبخشد .حکومتها ،از جهت نیاز به قواعد اعمال قدرت از
دیگر نهادهای هدایتکننده اجتماعات انسانی ،مستثنا نیستند .بلکه افزون بر این ،قواعد و مقررات
حاکم بر رفتار آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که ماهیت خاص حکومت ،به منزله یک
نهاد بسیار مهم و پیچیده را به طور کامل منعکس میکند .بنابراین ،هر اندازه که بتوان وجود اقتدار
مرکزی در اجتماع انسانی را ردیابی کرد ،به همان اندازه میتوان ردپای احکام و مقررات عرفی یا
موضوعه حاکم بر ساماندهی و بهکارگیری آن قدرت را نیز کشف نمود.

2

 -1-7تبیین اصل

منظور از پدرساالری ،این است که دولت از اقتدار خود ،به خیر و صالح افراد جامعه استفاده نموده
و هرگاه انجام یا ترک فعلی را به ضرر آنان ببیند ،از جهت والیتی که برای خود میپندارد ،آنان را از
انجام یا ترک آن بازدارد یا امرکند ،اما در اصطالح ،به معنای جلوگیری حکومت از آسیبرساندن
افراد به خود است ،دراین معنا که این اصل با إفشاء اسرار حرفهای ،ارتباط پیدا میکند .دولت
میتواند به منزله پدر برای جامعه ،مردم را تنها از انجام اموری که زیانبار برای دیگران است ،منع
نماید .در بحث جرمانگاری ،سخن بر رفتارهای پدرساالرانه به طور کلی نیست ،بلکه از پدرساالری
اجبارآمیز حقوقی ،به طور خاص ،که مبنایی برای جرمانگاری ضررهای شدید ،علیه کننده رفتار ،به
حساب میآیند ،گفتگو میشود .افزون بر این ،با شکلهای ناپسند و زشت و غیرخیرخواهانه دولت،

 .1رزمجویی49 ،5777 ،
 .2الگلین52-55 ،5788 ،
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نمیتوان موافق بود .بنابراین تنها شکل پسندیده پدر ساالری میتواند در مواردی اندک،
توجیهکننده جرمانگاری باشد.

1

 -7-7جایگاه اصل در جرمانگاری إفشاء اسرار حرف های قانونگذار کیفری

در رابطه با إفشاء اسرار حرفهای قانونگذار کیفری ،نیاز به ممنوعیت برخی رفتارها و مداخله در
قلمرو آزادی شهروندان درصدد القای این ایده است که هر چند رفتار جرمانگاری شده ،صدمهای
جسمانی به آزادی دیگران وارد نمیکند ،اما انجام آن منجر به صدمه و آسیب بر روان افراد شده و
قانونگذار را به عنوان یک نهاد مقتدر دخالت میدهد .این رویکرد در جرمانگاری به دو صورت ظاهر
می شود -5 :پدرساالری مطلق و  -2پدرساالری نسبی
 -1-7-7پدرساالری مطلق

بحث اصلی در این رویکرد ،نگاه کلی قانونگذار برای حمایت گسترده از افراد بالغ و سالم است .در
این دیدگاه ،قانون به مثابه دستور اجباری درنظرگرفته میشود.

2

در این دیدگاه ،قانون کیفری ،ارزشهای خود را برای منفعت عموم و مصلحت اجتماعی و افراد
اجتماع تحمیل میکند .قابل ذکر است که در رابطه با إفشاء اسرار حرفهای ،این رویکرد ،دست
دولت را باز گذاشته و باعث نقض حقوق افراد خواهدگردید.
 -7-7-7پدرساالری نسبی

رویکرد و رهیافت نسبی و نرم از قیم مآبی قانونی ،اجازه میدهد که از شخص در برابر تصمیمهای
غیرارادی او ،محافظت کنیم .در واقع ،در این نوع پدرساالری قانونی ،قانونگذار کیفری ،به مداخله در
حوزه انتخاب افرادی اقدام میکند که قوه درک و تشخیص پایینتری دارند و ممکن است با انتخاب
برخی رفتارها ،به سالمت جسم و روح خود آسیب وارد نمایند .بنابراین این رهیافت ،توتالیتر و
تامگرا نیست ،به صورتیکه صریحاً درصدد بسط کامل سلطه باشد ،بلکه نسبی و منعطف است.
بدیهی است که گسترش قلمرو حقوق جزا به واسطه قیممآبی قانونی نسبی ،به برخی رفتارها در
حوزه کاالها و تعرضات فرهنگی برای حمایت از افراد آسیبپذیر از طریق جرمانگاری افتراقی برخی
رفتارها ،قابل قبول بوده و یافتههای جرم شناختی و بزه دیده شناختی نیز ،بر آن تأکید مینمایند.

 .1نوبهار288 ،5772 ،
 .2هارت89 ،5777 ،
 .3رضوی84 ،5774 ،

3

دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

54

3ـ مصلحت
 -1-3مفهوم مصلحت

مصلحت از ماده «صلح» است و ضد آن را مفسده گویند .برخی از واژهشناسان ،آن را به معنای خیر
و کار نیک و ضدفساد و برخی دیگر آن را عملی که نفعی عاید انسان میکند ،دانستهاند .مصلحت
در اصطالح ،به هر پدیده طبیعی یا فعل انسانی که سودمند و متصف بهخیر باشد ،اطالق میشود.
هر پدیده یا فعل انسانی ،باید از دو عنصر حسن ذاتی و مفید بودن برخوردار باشد تا عنوان مصلحت
بر آن اطالق شود.
 -3-7تبیین اصل

برخی بر این عقیدهاند که پاسداری از منافع افراد جامعه ،تنها از خالل حمایت از آزادی فردی،
ممکن نیست؛ بلکه باید از شمول آزادی افراد کاست تا این منافع را به شکل متعادل فراهم نمود.
این برداشت به نحوی در نظامهای توتالیتر یا تمامیتخواه و اقتدارگر و تا اندازهای در نظامهای
محافظهکار نیز وجود داشته و این دولتها ،در زندگی خصوصی افراد دخالت میکنند .در هر
صورت ،مصلحت عمومی ،دربردارنده موارد ذیل میباشد :مصلحت عمومی در حفظ اخالق عمومی،
مصلحت عمومی در ترقی و پیشرفت عمومی ،مصلحت عمومی در زندگی فردی ،مصلحت عمومی در
حفظ امنیت عمومیو مصلحت عمومی در حفظ منفعت نهادهای عمومی 1.صانعی88 ،5785 ،ـ87
 -3-3جایگاه اصل در جرمانگاری إفشاء اسرار حرفهای

از جمله مبانی و اصول اساسی و مهم مجازات جرم إفشاء اسرار حرفهای و شغلی ،حفظ و حمایت از
منافع عمومی جامعه و نظم اجتماعی است که به عنوان رویکرد غالب در دولتهای کنونی مطرح
است .در جامعه بشری ،انسانها از حقوق طبیعی شرافت و حیثیت بهرهمند هستند و این جزو
حقوق فردی محسوب میشود ،اما حمایت از نظم و مصالح عمومی جامعه نیز ،از طرف دیگر
ضروری و الزم است .حمایت از نظم عمومی جامعه ،یکی از ارزشهای مورد حمایت قانونگذار در
جرمانگاری إفشاء اسرار حرفهای و شغلی بوده است .زیرا تجربه ثابت کردهاست که جرم و بزهکاری،
به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح است ،لذا برای تعیین مبانی حقوق کیفری به طور اعم و جرم

 .1صانعی87-88 ،5785 ،
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إفشاء اسرار حرفهای و شغلی به طور اخص ،نباید تنها به حمایت از حقوق فردی اشخاص و افراد
اکتفا نمود ،بلکه مبنای تدوین جرم إفشاء اسرار حرفهای و شغلی ،همچون سایر جرائم ،حمایت از
منافع و مصالح عمومی جامعه و تأمین آسایش و سعادت نوع بشر است .قانونگذار ،مرتکب جرم
إفشاء اسرار را همه کسانی میداند که به مناسبت شغل و حرفه خود ،محرم اسرار مردم میشوند و
به خاطر اعتمادی که مردم به صاحبان حرف و مشاغل مزبور دارند ،بعضی اوقات اسرارشان را برای
آنان بازگو میکنند و یا اینکه آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم میبرند .بنابراین اگر این
دسته از افراد ،رازهای کسانی را که به آنان اعتماد کردهاند ،فاش نمایند ،ضرر و زیان آن در نهایت
متوجه جامعه میشود ،زیرا مردم تا آنجا که ممکن میباشد ،به پزشک ،وکیل ،روانشناس ،سردفتر
اسناد رسمی مراجعه نمیکنند و در نتیجه عدم مراجعه ،سالمت و امنیت جامعه به خطر میافتد .
 -۴اصل اخالقگرایی قانونی
 -1-۴تبیین اصل

اصطالح الزام قانونی اخالق ،معموالً به مداخله قانونی در فعالیت هایی اشاره میکند که به هیچ وجه
بر نظم عمومی تأثیر نمیگذارد .عمل بر ضدّ اخالق ،درست است که تنها فاعل را متأثر میسازد؛ اما
مداخله قانونی ،صرفاً بر اساس حمایت گرایی و وفاداری به نظام اخالقی ،توجیه میشود .بنابراین
هنگامیکه از الزام اجرای قواعد اخالقی صحبت میشود ،ما درواقع ،از ارتباط حکومت و حقوق از
سویی و اخالق از سوی دیگر ،سخن گفتهایم .از همین منظر است که چگونگی و نحوه گزینش
قواعد اخالقی از سوی دولت و حکومت و وادار کردن آنها به قلمرو قوة قهریه ،به موضوع جرمانگاری
مرتبط میشود .از سوی دیگر ،این اصل با اصل ضرر «استوارت میل» ارتباط پیدا میکند که این
الزام قانونی اخالق را برای جلوگیری از ایجاد ضرر میداند .وی در رساله خود ،درباره آزادی
مینویسد« :تنها هدفی که میتوان قدرت را به حق ،علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن ،برخالف
ارادهاش ،اعمال کرد ،عبارت از بازداشتن او از ضرر به غیر است».

1

بنابراین از بیانات گفتهشده در حقوق جزا ،این رویکرد را میتوان پذیرفت که إفشاء اسرار حرفهای ،در
تقابل با اخالق نبوده و قانونیبودن جرمانگاری آن را میتوان از مواد قانون مجازات استنباط نمود .با توجه
 .1کرامتی587 ،5775 ،
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به موارد اعمال شده ،إفشاء اسرار حرفهای با اصل ضرر «نظریه میل» ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده و ضرر
معنوی و حتی مادی به فرد را محرز میسازد ،اما باید منطبق با مواد قانون و موارد گفتهشده باشد.
ج -إفشاء اسرار در فقه کیفری اسالم
هم در بین فقهای امامیه و هم در مذاهب عامه ،تکلیف به رازداری و کتمان اسرار زندگی مردم ،یک
تعهد اخالقی مهم ارزیابی شدهاست .در ادامه ،رویکرد فقه امامیه و عامه را در مورد إفشاء اسرار و
تکلیف به حفظ اسرار مردم مورد تحلیل بیشتر قرار میدهیم.
ج -1-فقه امامیه
فقهای امامیه ،به مفهوم رازداری و اهمیت آن در زندگی اجتماعی بسیار توجه داشتهاند .بر مبنای
احکام شرعی قرآنی و روایی ازجمله اصل منع تجسس(و ال تجسسوا) ،ایشان ،فردی که طرف
مشورت مردم قرار دارد و یا به سببی ،بر اطالعات و رازها و اسرار مردم وقوف و آگاهی مییابد را،
مکلف به حفظ اسرار و امانتداری دانستهاند .اصلیترین مبانی حکم به تحریم إفشاء سرّ در فقه
امامیه را ،در ادامه مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
قاعده منع تجسس

منع تجسس از دو جهت میتواند مورد توجه و اهتمام صاحبنظران و قانونگذاران قرارگیرد؛ جهت
اول ،ارتباط این قاعده با حریم خصوصی افراد به صورت مطلق است و شامل حریم خصوصی منازل
و اماکن جسمانی و معنوی اشخاص میشود .به دیگر سخن ،همه جوانب زندگی انسان را تحت
شعاع خود قرار میدهد که خداوند در آیه  52سوره حجرات ،به منع تجسس در زندگی خصوصی
دیگران پرداخته است و افراد را از برخی بدگمانیها که منجر به تجسس در زندگی دیگران میشود،
نهی کرده است .جهت دوم ارتباط بی چون و چرای این قاعده با نظم عمومیو امنیت جامعه است و
شریعت مقدس اسالم به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلیشان
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ارزش و اهمیت بسیار قائل است .در همین راستا ،حفظ حریم مردم و نگهداری اسرار آنان را واجب
شمرده و تجسس از مسائل درونی زندگانی و رفتار پنهانی آنان را تحریم نمود است.

1

فقهای امامیه ،اجماع بر حرمت تجسس دارند ،در کتاب شریف «مسالک االفهام الی آیات االحکام»
در اجماع بر حرمت تجسس ،چنین آمده است« :وقد ورد بالنّهی عن التجسس الکتاب و السنّة بل
اإلجماع أیضا» برخی همانند صاحب جواهر ،از این باالتر رفته و قائل به اجماع مسلمین بر حرمت
تجسس هستند و این مسئله یعنی حرمت تجسس را از بدیهیات دین میدانند .شایان ذکر است که
این اجماع ،مدرکی و فاقد حجیت است؛ از سوی دیگر تجسس از حریم خصوصی دیگران ،بدون
اینکه غرض عقالیی و مشروع داشته باشد و صرفاً جهت ارضای کنجکاوی افراد صورت گیرد ،از نظر
عقل سلیم ممنوع است ،زیرا عقل حکم میکند که افراد در چارچوب حریم خصوصی خود (تمام
انواع و مصادیق حریم خصوصی ،مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و اموری که آنها بناء براخفای آن
دارند ،فاش و آشکار نشود.

2

 -1قاعده حفظ نظام

بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل ،میتوان گفت یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در
اسالم ،حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است .گرچه همه فقها بهطور مستقل دربارة این مسئله
بحث نکردهاند ،ولی از سخنان بسیاری از آنان در موارد گوناگون بهدست میآید که وجوب حفظ
نظام جامعه ،از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه میشود،
ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد ،واجب است .اگر بین حفظ نظام و
دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود ،حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از
ضروریاتی است که شارع مقدس به هیچوجه راضی به ترک آن نیست .از این رو ،حاکم جامعة
اسالمی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر ،حفظ نظام را مقدم
بدارد ،البته تا جایی که با اساس اسالم و عدالت در تضاد نباشد .اختالل در هریک از عرصههای

 .1اترک578 ،5777 ،
 .2رضایی شرف45 ،5777 ،
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اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،باواسطه یا بیواسطه به اختالل و وقفه در زندگی طبیعی و عادی
میانجامد و برای حفظ نظام ،ضرورت دارد از آن منع شود.

1

 -7قاعده تقیه

تقیه عبارتست از اخفاء عقیده و اظهار خالف آن به خاطر مصلحتی مهمتر .در حقیقت ،در تقیه،
انسان از ابراز و اظهار گفتار یا رفتارش در حالتی که بیم جان و مال و عرض خود را دارد صرف نظر
کرده تا مصلحت مهمتری را حفظ کند .در میان فقهای امامیه ،تقیه ،یکی از تاکتیکهایی است که
به منظور حفظ ایمان و اعتقاد قلبی و درونی و درعین حال ،ابراز عکس آن را در ظاهر یا رفتار و یا
گفتار به جهت حفظ مصلحت نفس ،مال و عرض به کار برده میشود .در مورد نسبت قاعده تقیه با
إفشاء سرّ ،گفته شدهاست که تقیه موجب میشود انسان از إفشاء سرّ و امر پنهان ،که إفشاء آن
میتواند موجبات ضرر و مفسده در جامعه و میان مؤمنان را فراهم آورد ،خودداری کند.

2

احادیثی که در این زمینه از سیره پیامبر و ائمه اطهار وارد شده و در باب حرمت إفشاء سرّ از باب
تقیه ،از سوی فقهای امامیه به آنها استناد شده ،روایات قابل تأملی هستند .در این زمینه میتوان
به برخی از آنها اشاره کرد؛
 -5در حدیثى از امیرمؤمنان على(علیه السالم) مىخوانیم« :مَنْ اَفْشى سِرّاً اِسْتَودَعَهُ فَقَدْ خان».
یعنی هر کس سرّى را که به او سپرده شده ،فاش کند ،خیانت کرده است.
 -2در حدیث دیگرى از همان حضرت مىخوانیمَ« :منْ کَشَفَ حِجابَ اَخِیْهِ اِنْکَشَفَ حِجابَ بَیْتِه».
یعنی کسى که پرده از روى اسرار برادر مسلمانش بردارد ،خداوند عیوب اسرار او را بر مال مىکند.
 -7در حدیث دیگرى از امیرمؤمنان(علیه السالم) مىخوانیم« :جُمِعَ خَیْرُ الدُّنیا وَ اآلخرةِ فِى کِتْمانِ
السِرِّ وَ مُصادِقَةُ األخْیارِ وَ جَمِیعَ الشَّرِ فِى األذاعَةِ وَ مُواخاةُ األَشرار ».یعنی تمام خیر دنیا و آخرت در
دو چیز جمع شده است؛ رازدارى و دوستى با نیکان ،و تمام بدىها در دو چیز جمع است؛ إفشاءى
سرّ و دوستى با بدان .ذکر این نکته الزم است که کتمان سرّ ممکن است اشاره به کتمان سرّ
خویشتن باشد ،ولى اطالق حدیث ،شامل کتمان اسرار خویش و دیگران هر دو مىشود.

 .1باقیزاده و امیدیفر587 ،5777 ،
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 -4در حدیث دیگرى مىخوانیم که پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) در مواعظ خویش به ابوذر چنین
فرمود« :یا اَباذَرُ اَلْمجالِسُ بِاالْمانَةِ ،وَ إفشاء سِرِّ اَخیکَ خِیانَةٌ ،فَاجْتَنِبْ ذلِک ».یعنی جلسات خصوصى
امانت است ،و إفشاء سرّ برادر مؤمن خیانت مىباشد ،از آن بپرهیز.
 -7ابو علی جَوّانی میگوید :امام صادق(علیهالسّالم) را دیدم ،انگشت را به باالی لبهای شریفش
گذاشته و به غالمش سالم میفرماید« :ای سالم! زبانت را نگهدار تا سالم بمانی و مردم را بر گردن
ما سوار مکن ».یعنی کاری نکن و سخنی نگو که مردم با ما دشمن شده و بر ما هجوم آورده و
شورش کنند.

1

ج 7-فقه عامه
در فقه عامه نیز تأکیداتی از سنخ آنچه در فقه امامیه در باب لزوم رازداری و عدم إفشاء اسرار مردم
مطرح شد ،وجود دارد .البته فقهای عامه ،بعضاً به برخی از مبانی مورد اشاره فقهای امامیه در
تحریم إفشاء اسرار تصریح داشتهاند؛ ازجمله قاعده الضرر ،لیکن مبانیای که در ادامه مورد بحث
قرار میگیرند ،در لسان فقهای عامه ،بیشتر تکرار داشتهاند .این مبانی را میتوان عبارت دانست از :
 -1قاعده تعاون

فقهای عامه معتقدند اساس جامعه اسالمیو روابط میان مسلمانان ،تعاون و یا به تعبیر امروزی،
همزیستی مسالمتآمیز است .ازجمله ابوحنیفه ،بر این باور است که پیامبر اکرم و خلفای اول تا
سوم ،سعی کردهاند مسلمانان را به تعاون بیشتر با یکدیگر ترغیب کنند و از بروز تنش و تضاد میان
آنها جلوگیری کنند .مستند اصلی وی برای قول به این امر ،آیه  2سوره مائده است «تعاونوا علی
البر و التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان» تعاون میان مسلمانان در نگرش فقهای عامه ،البته نه
فقط در امور اجتماعی ،بلکه در مکاسب و مباحث اقتصادی و بازار نیز مطرح است .از دید بسیاری از
فقهای عامه ،تعاون و دوری از عدوان و خصومت ،یکی از مهمترین قواعد اخالقی الزم برای اداره
جامعه اسالمی است .بر این اساس است که انصاف ،رفق و مدارا و احسان با مردم و نیز عدالت،
رضایت طرفین قرارداد ،علم به ویژگیهای معامله ،وجوب وفا به عهد و عقد و شرطهای ضمن عقد،

 .1قرائتی275 ،5784 ،
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صداقت در قراردادها ،قاعده نفی ضرر و ضمان اتالف ،حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و مواردی از
این قبیل ،از جمله مهمترین الزامات اخالقی مورد تأکید فقهای عامه در امور اقتصادی جامعه
اسالمیاست.

1

برخی فقهای عامه از جمله ابونصر حرانی(از مذهب مالکی) و ابوسعید مسحی(از مذهب شافعی)،
یکی از آثار و بسترهای تجلی قاعده تعاون را ،بحث رازداری مسلمانان نسبت به یکدیگر در جامعه
اسالمی دانسته اند .از نگاه این دو ،قاعده تعاون اقتضا دارد که مسلمانان ،نسبت به اسرار یکدیگر،
جوانب امانتداری را لحاظ و مراعات کنند و از إفشاء آنها به ویژه در مواقعی که بیم ضرر به نفس،
مال و عرض آنها میرود ،جلوگیری و خودداری کنند.

2

 -7قاعده حرمت مال و جان مسلمان

این قاعده البته مورد توجه و تأکید فقهای امامیه نیز هست ،ولی فقهای عامه نیز به آن معتقد
هستند .بر اساس این قاعده ،به موجب تأکیدات متعدد پیامبر اکرم و سیره عملی آن حضرت ،جان
و مال و عرض مسلمانان ،محترم است و باید مصون از گزند و آسیب باقی بماند .مسمّعی(از مذهب
مالکی) معتقد است که إفشاء اسرار و تجسس در زندگی و حریم دیگران ،یکی از رفتارهایی است
که مخالف مفاد قاعده مورد بحث است .بنابراین ،حکومت اسالمی میتواند به استناد مقتضای قاعده
حرمت ،اقدام به تحریم إفشاء اسرار نماید.

3

د -إفشاء اسرار در حقوق کیفری ایران و افغانستان
د1-حقوق کیفری ایران

عنصر قانونی جرم إفشاء اسرار در حقوق کیفری کشور ما ،ماده  848قانون مجازات اسالمی5797
(قانون تعزیرات) است .این ماده مقرر میکند« :مادة « 848قانون مجازات اسالمی» مقرر میدارد:
«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیّه کسانی که به مناسبت شغل و حرفة خود محرم

 .1شریعتی سبزواری47 ،5789 ،
 .2حیدریان74 ،5787 ،
 .3آقاکوچکی87 ،5772 ،
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اسرار میشوند ،هرگاه در غیر از موارد قانونی ،أسرار مردم را إفشاء کنند ،به سه ماه و یک روز تا یکسال
حبس و یا یک ملیون و پانصد هزار تا شش ملیون ریال جزای نقدی ،محکوم میشوند».
د 7-حقوق کیفری افغانستان

در حقوق کیفری افغانستان ،إفشاء اسرار حرفهای ،جرمانگاری و با مجازات روبرو شدهاست .چند
ماده از قانون مجازات اسالمی این کشور(موسوم به کد جزایی) مصوب 2757م ،به بیان مقررات
مربوط به جرم إفشاء اسرار ،در چند مبحث جداگانه پرداخته است که به آنها میپردازیم:
إفشاء اسرار

ماده « :829شخصی که به حکم وظیفه ،کسب ،پیشه ،صنعت ،فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود ،به
سرّی از اسرار ،علم حاصل نماید و آن را در غیر از حاالت مصرحه قانونی إفشاء نماید ،یا آن را به
منفعت خود یا شخصی دیگری استعمال کند ،مرتکب جرم إفشاء اسرار شناخته شده ،به حبس
قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی ،محکوم میگردد».
به نظر میرسد در باب جرم إفشاء اسرار حرفهای ،مصادیقی که قانون افغانستان به کار برده ،تفاوت
چندانی با قانون ایران ندارد .با این حال ،استعمال اسرار مردم به منفعت خود یا دیگری نیز مشمول
حکم إفشاء اسرار قرار گرفته که به نظر ،مقرره بسیار مناسب و قابل دفاعی است و در حقوق کیفری
ایران ،چنین تصریحی نداریم.

1

إفشاء اسرار فامیلی

ماده « :828شخصی که با استفاده از وسایل علنی اسرار فامیلی دیگری را به غیر از حاالت مندرج
 877این قانون ،إفشاء کند ،گرچه حقیقت داشته باشد ،به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار
افغانی محکوم میگردد».
هرچند میتوان موضع حقوق ایران در باب إفشاء اسرار خانوادگی را به دلیل فقدان عنوان قانونی خاص،
همچنان مشمول ماده  848دانست ،ولی اقدام قانونگذار افغان در شناسایی إفشاء اسرار حرفهای به عنوان
یک جرم خاص ،به نظر میرسد در راستای صیانت از کیان خانواده ها مؤثر و کارآمد است.

 .1کابلی زاده77 ،5772 ،
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شنود و إفشاء اسرار غیر حرفهای

ماده  )5( « :827شخصی که به مکالمه مخابراتی دیگری ،بدون اجازه گوش دهد یا آن را ثبت
نماید ،به جزای نقدی ده هزار افغانی محکوم میگردد.
( )2شخصی که اسرار را که توسط تیلفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق
دیگری به آن آگاهی حاصل کرده است ،به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری إفشاء کند ،به جزای
نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم میگردد».
در این ماده ،قانونگذار افغان ،استراق سمع غیر قانونی را جرمانگاری کرده است .با این حال ،در بند
دوم ،وسیله آگاهی و تحصیل اطالع از اسرار ،موضوعیت ندارد و همچنین ،وجود سوءنیت خاص در
وارد کردن ضرر به دیگری ،شرط اعمال بند نسبت به مرتکب جرم است.
عدم تعقیب عدلی إفشاء کننده اسرار

ماده « :877هرگاه هدف از إفشاء سرّ ،اطالع دادن از جنایت یا جنحه و یا جلوگیری از ارتکاب آن
بوده یا صاحب سر به إفشاء آن اجازه داده یا این که هدف از آن تامین منافع عامه باشد ،مرتکب
تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیرد».
به نظر میرسد این ماده ،استثنای وارد بر ماده  829با تعبیر «در غیر از حاالت مصرحه قانونی»
است .از این حیث ،حقوق کیفری ایران و افغانستان ،اشتراک دارند .
إفشاء معلومات و سوءاستفاده از هویت

( )5شخصی که بدون مجوز قانونی و به منظور ایجاد ضرر ،معلومات هویت شخص دیگری را که به
آن دسترسی دارد یا آن را از سایر طرق بدست آورده ،با داشتن سوءنیت در فضای سایبر إفشاء
نماید ،به بدیل حبس ،محکوم میگردد.
( )2شخصی که عمداٌ معلومات مندرج فقره ( )5این ماده را به منظور ارتکاب جرائم جنایت یا جنحه،
سوءاستفاده نماید ،به مجازات جرم مرتکبه یا حبس متوسط ،یا هرکدام که بیشتر باشد ،محکوم میگردد».
ماده  )5( « :877شخصی که بدون مجوز قانونی و به منظور ایجاد ضرر ،معلومات هویت شخص
دیگری را که به آن دسترسی دارد یا آن را از سایر طرق به دست آورده ،با داشتن سوءنیت در
فضای سایبر ،إفشاء نماید ،به بدیل حبس ،محکوم میگردد.
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( )2شخصی که عمداً معلومات مندرج فقره ( )5این ماده را ،به منظور ارتکاب جرائم جنایت یا
جنحه سوء استفاده نماید ،به مجازات جرم مرتکبه یا حبس متوسط یا هرکدام که بیشتر باشد،
محکوم میگردد».
در این ماده ،قانونگذار به تأثیر استفاده از اینترنت و فضای مجازی در ارتکاب جرم إفشاء اسرار
حرفهای توجه نموده است .نظیر این رویکرد را قانونگذار کیفری کشور ما در قانون جرائم رایانهای
اتخاذ نمودهاست .
إفشاء اسرار شخصی

ماده  )5( « :872شخصی که به وسیله سیستم کامپیوتری یا مخابراتی ،صوت یا تصویر یا فلیم
خصوصی دیگری را بدون رضایت وی در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد،
به نحوی که منجر به ایجاد ضررهای مادی یا معنوی یا موجب هتک حیثیت وی شود ،به حبس
متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد وبیست هزار افغانی ،محکوم میگردد.
( )2شخصی که به وسیله سیستم کامپیوتری یا مخابراتی ،فلیم یا صوت یا تصویر خصوصی دیگری
را ،تغییر دهد یا تحریف یا منتشر کند ،یا آن را با وجود آگاهی از تغییر یا تحریف ،نشر دهد ،به
نحوی که موجب هتک حیثیت وی شود ،به حبس متوسط بیش از سه سال ،جزای نقدی از شصت
هزار تا یک صدو هشتاد هزار افغانی ،محکوم میگردد.
( )7تعقیب عدلی جرائم مندرج فقرههای ( 5و  )2این ماده مشروط به شکایت مجنی علیه میباشد».
مقررات مصوب در ماده  872مقررات مناسبی به نظر میرسند؛ به ویژه آنکه جامعه افغانستان نیز
بسیار بیشتر از قبل به فضای مجازی و اینترنت دسترسی پیدا کرده و امکان ارتکاب جرم إفشاء
اسرار از این طریق ،بیشتر شدهاست و لذا رویکرد قانونگذاران افغان ،قابل دفاع به نظر میرسد.
عالمه588 ،5774 ،

 .1عالمه588 ،5774 ،
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نتیجه گیری
در این پژوهش ،رویکرد مذاهب اسالمی(فقه عامه و امامیه) و نیز رویکرد حقوق کیفری ایران و
افغانستان ،به جرم إفشاء اسرار بررسی شد .به عنوان نتیجه گیری ،میتوان گفت که هم فقه عامه و
هم فقه امامیه ،إفشاء اسرار را گناهی بزرگ و مستوجب عقوبت معرفی کردهاند .با این حال ،در هر
دو نظام فقهی ،إفشاء اسرار ،زمانی که مفسدهای را برطرف کند و یا در رفع تنازع و اختالف میان
افراد مؤثر باشد(منظور ،در دادرسی ها) ،بالمانع محسوب شدهاست .البته در این قبیل مواقع
استثنایی ،إفشاء سرّ ،باید ترجیحاً غیر علنی و پنهانی و نزد مرجع صالح ،ازجمله قاضی ،صورت
گیرد .یعنی نباید إعالن و إعالم عمومیگردد .اساساً منع إفشاء اسرار در فقه عامه و امامیه ،حمایت
و صیانت از حریم خصوصی افراد بوده است و شواهد ارائه شده در این پژوهش ،همگی بر این نکته
صحه میگذارند.
از سوی دیگر هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری افغانستان ،إفشاء اسرار افراد از
سوی کسانی که به سبب وظیفه ،شغل ،حرفه یا موقعیتشان محرم اسرار مردم قرار میگیرند،
جرمانگاری و با مجازات روبرو شدهاست .در هر دو نظام حقوقی ،این جرم ،خصوصی و قابل گذشت
است و جز با شکایت و اقدام حقوقی شاکی ،قابل رسیدگی نیست .همچنین در هر دو نظام حقوقی،
این جرم ،مطلق است و لزومیندارد نتیجه خاصی در ارتکاب آن تحقق یابد .لذا صرف ارتکاب این
جرم ،برای تحقق عنوان مجرمانه کافی است .با این حال ،به نظر میرسد دایره شمول و مصادیق و
گستره جرم إفشاء اسرار در حقوق کیفری افغانستان ،چندان تفاوت عمده ای با حقوق کیفری ایران
ندارد؛ چراکه عنوان قانونی «افرادی که به طبیعت کار خود ،محرم اسرار مردم قرار میگیرند و بر
اسرار آنها آگاهی مییابند» در حقوق کیفری افغانستان ،تقریباً مشابه عنوان قانونی «به مناسبت
شغل و حرفه خود ،محرم اسرار میشوند» در حقوق کیفری ایران است .ولی با وجود این ،اینکه
افرادی که نسبت به اسرار آگاهی یافتهاند ،از آن اسرار به نفع خود یا دیگری استفاده کنند و این امر
نیز مشمول عنوان إفشاء اسرار قرار گیرد ،موردی است که در حقوق کیفری ایران ،تصریحی درباره
آن نداریم و به نظر میرسد قانونگذار ایرانی میتواند اقدامیمشابه قانونگذار افغان صورت دهد.
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Abstract
Privacy is one of the most important values that in many countries has
been the subject of criminal protection for lawmakers through the
criminalization of its violation and the imposition of penalties for it. The
crime of disclosing people's secrets by those who are classified as
confidential by virtue of their job or profession or position is one of the
privacy crimes. Both in Iran and in Afghanistan, the crime is punishable
under the penal code. However, the Afghan criminal legislator has listed
some of the excesses of Iranian law as a crime of professional secrecy.
Regardless of the legal approach, the disclosure of secrets in Islamic
jurisprudence and among Sunni and Imamite jurists has also been
considered a major sin and a requisite retribution. In the present study,
we have examined the approach of Islamic jurisprudence (Sunni and
Imamiyyah), the criminal law of Iran and the criminal law of Afghanistan
regarding the crime of disclosure of secrets.
key words:Disclosure of Professional Secrets, Criminal Law of Iran,
Criminal Law of Afghanistan, Islamic Religions, Privacy.
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