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 شاهد عدالت و منزل خصوصی حریم جایگاه
 

 دانشفر حسین محمد

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى وزد، ضْز ٍاحذ سزاسزی، داًطگبُ اًسبًی، علَم ٍ ادبیبت داًطىذُ جشا، حمَق ٍ فمِ رضتِ ارضذ وبرضٌبسی داًطجَی 

 

 چکیده

ا اسـبس ایـي حـزین، هبتٌـی بـز حوبیـت لـذ .ضـَد حزین خصَصی بخطی اس حیبت ضخصی ٍ خبًَادگی اًسبى هحسـَة هـی

ضخصی ٍ  اس آبزٍ ٍ حیثیت افـزاد ٍ حوبیـت اس ًیبسّـبی فطـزی اًسـبى بـِ هسـبئل استمالل فزدی، حوبیت اس آسادی ٍ

است وِ اس تَجِ بِ ضأى ٍ هٌشلت اًسبًی  تـزیي هصـبدیك حمـَق بطـز تَجِ بِ حزین خصَصی یىی اس اسبسی .خصَصی است

حزین خصَصی ًـِ تٌْـب اس آسادی ٍ اسـتمالل افـزاد در لبـبل  .ًطـأت گزفتـِ است ّب بی هبتٌـی بـز اًـَاع آسادیٍ ارسضْ

چٌـیي للوزٍ حزین . ّوای است بزای دفبع اس آسادی ٍ اهٌیت فزدی در بزابز دٍلت ّوٌَعـبى خـَد حوبیت هیىٌذ، بلىِ ٍسیلِ

گذاضـتي بـِ  بٌببزایي احتزام؛ ٍارد ضًَذ ذ دیگزاى بذٍى رضـبیت آًْـب بـِ آىای است وِ افزاد هبیل ًیستٌ خصَصی بِ گًَِ

تزیي بخص سًـذگی  ضْزًٍذی ضزٍری است. ایي حزین، خصَصی حـزین خصَصـی افـزاد بـِ هٌشلـِ یىـی اس اصـَل اٍلیـِ

 ـس اجـبسُ ٍرٍد بـِ حـزین خصَصـیّـیچى .سبیزیي ًیش درن ضذُ ٍ هَرد احتـزام لـزار گیـزد افـزاد اسـت وـِ ببیـذ تَسـط

در  بِ عٌَاى یه حك ٍالعی سیـزا حـزین خصَصـی .ضَد دیگزاى را ًذارد ٍ تعزض بِ آى، تخلف ٍ لبًَى ضىٌی هحسَة هی

. بِ ّویي هٌظَر ّذف اس ًگبرش پژٍّص وًٌَی، بزرسی ٍ وبٍش در هضبهیي اسالهی ٍ ًصَظ اسـت ٍجَد اًسبى ًْبدیٌِ ضذُ

ببیست در ّوِ حبل وزاهت ٍ حزهت  )بیت( بِ عٌَاى هأهي افزاد است وِ هی ریت حزین خصَصی ٍ عٌصز هٌشللبًًَی بب هحَ

 آى پبسذاری گزدد.
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