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 امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی 
  رسَل هظاّزی

  حسیي جَادی

  سعیذ ضزیفی

. در یک تمسین بٌذی کلی حمَق را بِ دٍ بخص عوذُ حمَق کلی ٍ اساسی ٍ حمَق اجتواعی تمسین بٌذی هی کٌٌذ

اس جولِ . استضْزًٍذی همَلِ ای است کِ ضاهل کلیِ حمَق اس جولِ حمَق فزدی اجتواعی خصَصی ٍ عوَهی 

حزین خصَصی ضاهل اهَری است   کِ فزد بتَاًذ . حمَق فزدی  ّز یک اس اعضاء جاهعِ هذًی حزین خصَصی است

هصادیك حزین خصَصی افزاد ضاهل چْار حَسُ  حزین اطالعاتی ،حزین . دستزسی بِ اى را در کٌتزل داضتِ باضذ

در بز گیزًذُ اطالعات حَسُ ّایی چَى پشضکی  ،هالی  ین اطالعاتیزح. است ًیٍ حزین جسوا ارتباطی،حزین هکاًی

ارساالت اضارُ ٍ حزین ارتباطی بِ حفظ حزین تواهی ٍجَُ ارتباطی اًساى اس لبیل پست الکتزًٍیک ،تلفي . است... ٍ

 در. ل سالهتی ٍ بْذاضتی فزد استیحزین هکاًی در بز گیزًذُ هحل اسکاى ٍ حزین جسواًی ًیش در بزگیزًذُ هسا.دارد

تی ٍ فضای سایبزی  تَجِ بِ حزین خصَصی اّویتی دٍ اعصز کًٌَی ٍ با تَجِ بِ فزایٌذ جاهعِ الکتزًٍیکی ٍ اطالع

عذم اضٌایی با فزٌّگ حاکن بز ضبکِ،فمذاى رٍحیِ خَد ًظارتی ،تَجِ بِ ارسضْای هحَری چَى . چٌذاى یافتِ است

س جولِ دالیلی است کِ بزای افزاد خاطی هجَس ٍرٍد بِ ا... در سطح جَاهع ٍرعایت حمَق دیگزاى،رلابتْای ًاسالن 

اس دیگز سَ عذم آضٌایی افزاد با چگًَگی هحافظت ار اطالعات خَد،اعتواد . حزین خصَصی دیگزاى را صادر هی کٌذ

اد عاهلی است کِ را ُ را بزای راّیابی بِ حزین خصَصی افز... بیص اس حذ بِ ضبکِ،ٍ ًاتَاًی در طبمِ بٌذی اطالعات ٍ

، هٌْذسی فزٌّگی،بزًاهِ ریشی فزٌّگی ٍ ِرٍضْایی چَى فزٌّگ  ساسی  در سطح کالى جاهع. ّوَار هی ساسد

اصَل اًساى ساس اسالهی چَى اهز بِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز بِ  ٍ هباًی،سیاستگذاری ّای ًَیي بز تاکیذ بز رٍضْا 

ي ساختِ ٍ تالش هی ًوایذ با هذد گزفتي اس ضیَُ عٌَاى ٍسیلِ ای کِ لبح تجاٍر بِ حزین خصَصی  دیگزاى را رٍض

همالِ حاضز ضوي پزداختي بِ .بپزداسد در ایي سهیٌِ راُ گطا خَاّذ بَد یهفاسذ چٌیي  با ُّای تزبیتی اسالم  بِ هبارس

 .هباًی حزین خصَصی  بِ ارایِ راّکارّایی در ایي سهیٌِ با هحَریت اهز بِ هعزف ٍ ًْی اس هٌکز هی پزداسد
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