
 فلسفی حریم خصوصی مبانی حقوقی و
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 1محمد محسن موسوینویسنده: 

 چکیده

فلسفی حریم خصوصیی تیا  یه انیدای  ییی میورد   تاریخ نشان دهندة آن است که مبانی حقوقی و

حمایت ای منظر دانشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. اصیالح  حیریم خصوصیی در مباحی  

انسان شناسی وجامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگها وجوامع گوناگون، حریم خصوصی همیوار  

یک امر اریشمندی بود  و مورد حمایت واقیع مییشد  اسیتل وبیی بیا اییت حیا، تعرییت، برداشیت، 

توصیت و مفهومی واحد و یک شکل ای آن ای طرف نظریه پردایان، حقیو  دانیان و صیاحب نظیران 

تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیی در جوامیع در  Tبیان نشد  است و ایت به خاطر تفاوت  فرهنگها

طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگا  و نگرش به ایت حق و نقش و جایگا  آن در جوامع بود  استل بیه 

طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیالۀ خصوصی ای فرهنگی به فرهنگ دیگر و ای جامعیه ییی بیه 

جامعۀ دیگر و همیت طور ای یمانی به یمان دیگر فر  میکند. حق بر حریم خصوصیی ارتبیاع عمییق و 

تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعۀ ارتباطات شخصی، کنترو، اطحعات شخیصی 

 رشتة حقوق بین الملل.)ص( دانشجوی دورة ماستری دانشگاه خاتم النبیین -1



محرمانه، توسعۀ خود مختاری شخصی و دیگر اریشهای اریشیمند بیشری دارد کیه بیرای حفی  اییت 

 اریشها ملزم به شناخت یک مکان خلوت و خصوصی برای انسانها هستیم.

 حریم خصوصی، حق خلوت، مبانی حقوقی، مبانی فلسفی.واژه های کلیدی: 

 مقدمه

حریم خصوصی را به عنوان قلمروی ای یندگی هر فرد میداننید کیه انتظیار مییرود دیگیران بیدون 

رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطحعات آن قلمیرو دسترسیی نداشیته باشیند. منیای، و اماکیت 

خصوصی، جسم افراد، اطحعات شخصی و ارتباطیات خصوصیی ای مهیم تیریت عرصیه هیای حرییم 

یی دور دست، تیک و تنهیا و بیه دور ای همنوعیان خیود خصوصی میباشند. حا، اگر انسان در جزیر 

وبیی واقعییت ؛ یندگی میکرد، شاید نیایی به شناسایی حق، وظیفه و تکلیت برای وی احساس نمییشد

ایت است که انسان در اجتماع یندگی میکند و یندگی در اجتماع ایجاب مینماید که حیق، تکلییت و 

نظمیی، هیرو و یی برای هر یک ای افراد جامعه شناسایی شودل  ون اگر غییر ای اییت باشید بییوظیفه

مرو،کشمکش، استبداد، بی اعتمادی و سکون و نامحیمیات دیگیر بیر اجتمیاع حیاکم خواهید شیدل 

ای ایت رو است که حیق  بنابرایت شناسایی حق برای افراد در اجتماع نه تنها ضروری، بلکه الیم میباشدل

جایگا  اریشمندی در بیت مباحثات حقوقی، سیاسیی و اجتمیاعی دارد و آن را در دانیش حقیو  بیه 

یکی ای حقیو  اساسیی بیشر کیه وی را در  عنوان قالب و پایۀ تمام بحثها و همزاد عدابت شمرد  اند.

مقابل تعرضات دیگران حق به یندگی خصوصی اش و نیز مداخحت ناروای دوبتها مورد حمایت قرار 

میدهد است. امروی  جایگا  ویژ  یی در مباحثات حقوقی و سیاسی دنیا داردل به طوری که همیوار  بیه 

در نظام حقوقی ییک کیشور   .عنوان یکی ای نمودهای حقو  بشر در عصر حاضر مالر  بود  و هست

یکی ای منظر حمایتی، یعنی میتوان با جرم انگاری رفتارهای نیاق  اییت  ای دو منظر قابل بررسی است.

حق و نیز اقدامات قضایی به مقابله با کسانی پرداخت که ینیدگی خصوصیی و خلیوت شیهروندان را 

دیگری ای منظر مداخله و تهدید، یعنی دوبت ممکت است در قلمرو خلوت   .مورد تعرض قرار میدهند

و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله، ایجیاد محیدودیت و جیرم انگیاری در برابیر اختییار و 

انتخاب آنها نماید یا ممکت است ایت حیریم توسیم مقامیات کیفیری و امنییتی در راسیتای کیشت و 

تحقیق جرایم مورد نق  و تعرض قرار گیرد یا حتی ممکت است پیشگیری ای وقوع جرم یا حف  نظم 

اجتماعی، اخحقی، بهداشتی و سیاسی موجبات دخابت در خلوت و ینیدگی خصوصیی شیهروندان را 
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 فراهم کند. مقابۀ حاضر با توجه به موارد فو  سواالت ذیل را مالر  مینماید.

 ابت: مفهوم حق برحریم خصوص در نظامهای حقوقی  یست و قلمرو حمایتی آن تا گجاست؟ 

 ب: مبانی حقو  و فلسفی حریم خصوصی در نظامهای حقوقی آیا به عنوان یک حق ماللق مورد 

 شناسایی قرار گرفته است؟ 

فرض بر ایت است که مفهوم حریم خصوصی افراد در میان دیدگا  صاحب نظران و اندیشمندان ای 

مبانی و منابع متعددی برخور دار است. با موجودیت مبانی و منابع موجود می توان حکمی را به دسیت 

آورد  و در راستای آن جلو هر گونه تعرض و تجاوی غیر قانونی و غیر مجیای را بیر حیریم خصوصیی 

 افراد گرفت.  

ضرورت نوشتت مقابه ناشی ای ایت میشود که ابعاد و یوایای گوناگون آن در جامعیۀ ملیل بیه طیور 

جدی مورد ارییابی قرار گیرد و درحویة حقو  و آیادیها کار کرد مثبت داشته باشد. آن وقت میتوان 

حقو  حریم خصوصی افراد را در تمامی جوامع بشری مورد حمایت قانونی قرار داد و جلو هیر گونیه 

تعرض به حریم خصوصی افراد را گرفت و هم در عمل به نحوی آرامش و امنیت جامعه و خانواد  هیا 

 را حف  نمود.

 الف: قرائتهای متفاوت از مفهوم حریم خصوصی

 حریم خصوصی -1

با آنکه عبارت حریم خصوصی در یبان محاور  و نیز مباح  فلیسفی، سیاسیی و حقوقیی مکیرر  

استعما، میشودل وبی هنوی تعریت مدون و مشخصی ای آن  ارائه نشد  است. مفهوم حیریم خصوصیی، 

ریشه های عمیقی در مباحی  جامعیه شیناختی و انیسان شیناختی دارد کیه نیشان میدهید  گونیه در 

فرهنگهای مختلت برای آن اریش قایل شد  اند. حریم خصوصی مفهومی است سییا، کیه امیروی  ای 

جمله آیادی وجدان و اندییشه، کنیترو، برجیسم خیود، داشیتت خلیوت و تنهیایی در مینز، و مکیان 

خصوصی، کنترو، بر اطحعات شخصی، رهایی ای نظارتهیای سیمعی و بیصری دیگیران، حماییت ای 

حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها، تجسیسها و رهگیریهیا را شیامل مییشود. حیق حرییم 

خصوصی، حق یندگی کردن است با میل و سلیقۀ خود و با حد اقل مداخله و ورود دیگرانل به دیگیر 

سخت، حقی است که بر اساس آن افراد میتوانند تعییت کنندکه دیکران تا ه اندای  میتواننید بیه بحیا  

(. امیروی  دو رویکیرد ۶۶: ص۶۸۳۱کمیت و کیفیت، اطحعاتی در بارة آنیان داشیه باشندنانیصاری، 

 حریم خصوصی وجود دارد: متفاوت در مورد هویت استقحبی

 فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و



برخی با نظر شکاکانه و انتقادی، حق حریم خصوصی را مورد مالابعه قرار میدهید، مهیم ترییت  -۶

ادعای ایت افراد، آن است که حق مستقلی به نام حیق حیریم خصوصیی و جیدا وجیود نیدارد و حیق 

مذکور مفاد و موضوع تای  یی ندارد و حاوی ماللب خاصی هم نیستل ییرا میتوان هر امری را کیه بیه 

عنوان امر خصوصی مورد حمایت حق حریم خصوصی قرار میگیرد در قابب دیگر نفع یا حق به وییژ  

حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار دارد. ای ایت گرو  به تحوییل گراییان ییاد مییشود. در فرانیسه، 

 ایت گرایش غلبه دارد.« حقو  نوشته»آبمان و سایر کشور های عضو خانوادة حقوقی 

بسیاری ای نظریه پردایان بر ایت باورند که حریم خصوصیی، مفهومیی میستقل و جیدا ای سیایر  -۲

حقو  فردی است. ایت گرایش در انگلستان و امریکیا و سیایر کیشور هیای عیضو خیانواد  حقوقیی 

غلبه دارد. اینان تعریت محتلفی ای حریم خصوصی ارائیه کیرد  انید کیه اییت تعیاریت را «  کامت ال» 

 میتوان در شش دستۀ کلی آورد:

 . حریم خصوصی عبارت است ای حق تنها ماندنل۶

. حریم خصوصی، یعینی دسترسیی محیدود دیگیران بیه انیسان و توانیایی ایجیاد میانع در برابیر ۲

 دسترسیهای نا خواسته و نا خواند  به انسانل

 . حریم خصوصی، یعنی محرمانگی و پنهان ساختت برخی امور ای دیگرانل۸

 . حریم خصوصی، یعنی کنترو، بر اطحعات شخصیل4

 . حریم خصوصی، یعنی حمایت ای شخصیت و کرامتل5

 . حریم خصوصی، یعنی حق بر عابم صمیمیت و کرامت انسانها.۱

برخی ای ایت تعاریت و برداشتها بر افاد  مفهوم حریم خصوصی به وسیله یی متوسب شد  اند و بیه  

باور برخی به هدف بیت ایت برداشتها تداخل و هیم پوشیانی نییز وجیود داردل بیرای مثیا،، منیتر، بیر 

اطحعات شخصی برابر است با محدود ساختت دسترسیی دیگیران بیه انیسانل بنیا بیر اییت، برداشیتهای 

: ۶۸۳۱مذکور برای نشان دادن نالریه هایی است که در بارة حریم خصوصی ارائه شید  اندنانیصاری، 

 (.۶۸ص

 حریم خصوصی در منابع اسالمی -2

دیت اسحم به عنوان یکی ای بزرکتریت ادیان جهان اهتمام ویژ  یی به حریم خصوصی انسانها داردل 

ای ایت رو، مواردی همچون سوءظت، تجسس، غیبت، تهمت، قذف و... که حیریم ینیدگی خصوصیی 

مردم را با خالر رو به رو میسایند حرام کرد  است. قرآن کریم نیز که بیه عنیوان قیانون اساسیی بیرای 
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هدایت بشری شناخته میشود، در آیات متعددی در بارة بزوم رعایت حریم خصوصی افراد به صراحت 

 سخت گفته است. دیدگا  اسحم در خصوص حریم خصوصی ای سه منظر بررسی میشود:
 .قرآن کریم1

 ممنوعیت گمان بد، تجسس و غیبت در قرآنل

ای »ترجمیه: «  یا أیها ابذیت آمنواجتنبوآ کثیرآمت اظت إن بع  ابظت إثم والتجسیسووالتغتب...» 

کسانی که ایمان آورد  اید ای بسیاری گمانها دوری کنیدل ییرا بعضی گمانهیا گنیا  اسیت و تجیسس 

(. در بخش نخست ایت آیه مترصد بییان ۶۲حجرات/ «)نکنید و بعضی ای شما دیگری را غیبت نکنید...

ایت معناست که اگر در بارة کسی ظت بدی به دبت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتییب اثیر مید . در 

بخش دوم ایت آیه پیگیری و تفحص ای امور مردم را منع میفرماید، امیوری کیه میردم عناییت دارنید، 

پنهان بماند و شخص آنها را پیگیری کند تا خبر دار شود. در بخش سیوم ای بییان عییوب دیگیران در 

غیاب آنها انذار میکندل بنا بر ایت ایت آیه میتواند دبیلی باشد بر فبح نظر بیه حیریم خصوصیی افیراد در 

 (.۸۲۸، ص۶۳: و ۶4۶۱همۀ حا، آن اعم ای صوت و تصویر وکتابت نطباطبایی، 
 . روایات2

ای گرو  کسانی که بیه یبیان ایمیان آورد  ایید و ایمیان در قلیب شیما » میفرمایند:)ص(. پیامبر اکرم1

خلوص نکرد  است به جست و جوی پوشید  های مؤمنان مباشیید، کیه هیرکس بیه جیست و جیوی 

پوشید  های مؤمنان برخیزد، خدا به جست و جوی پوشید  های خود او میپرداید، و هرکس کیه خیدا 

 (.۸54، ص۲همان: و« )پوشید  های او را جست و جو کند رسوا خواهد شد، و بو در خانۀ خودش

. امام علی 2
کار برادرت را به بهتریت وجه توجیه کت تا آن گا  که یقیت حاصل کنی کیه  نییت »)ع(

نبود  است و به کلمه یی که ای دهان برادرت بیرون میآید در صورتی که محمل خوبی برای آن وجود 

 (.۸۱۲،ص۲:و۶4۴۱کلینی،« )دارد،گمان بد مبر
 . فطرت 3

برخی ای اندیشمندان معتقدند که داشتت حریم خصوصی نیای فالری است که ضیرورت آن بیدون 

استدال، عقلی و ای طریق شهود درک میشود، تحقیقاتی که برخی انسان شناسان انجام داد  انید، مؤیید 

،(. با ایت توضیح که اصرار به حف  حریم خصوصی به دبیل حییای 4۴:  ۶۸۳۱همیت امر است نانصاری،

حیا اقتضا میکنید کیه بعیضی ای امیور شیرعی و جیایز،   .فالری است که انسانها در نهاد خویش دارند

پنهانی و در خلوت به وقوع بپیونددل بنابرایت بزوم حف  حریم خصوصی به جهت حف  حیای فردی و 

 فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و



 اجتماعی آشکار است.
 . دلیل عقل4

برخی ای نویسندگان، حریم خصوصی و صیانت ای آن را ای مستقحت عقلی میداننیدل یییرا عقیل،  

بیه اسیتناد  تجاوی به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطحعات و عیوب آنها را ظلم و قبییح میدانید.

هر آنچه را که عقل ظلم و قبییح میدانید شیرع نییز آن را قبییح و حیرام  «محیمۀ عقل و شرع» قاعدة

 گونه ممکت است عقحً و شیرعاً آنچیه ای مییان رفتیت »میشمارد. بعضی ای فقها در ایت بار  معتقدند: 

(ل ۸45، ص۶: و۶4۲۳نانیصاری،  «اریش مؤمت و ای  شم مردم افتادن او میشود، اشکابی نداشته باشد

بنابرایت شرع مقدس اسحم نیز تجاوی به حریم خصوصی اشخاص و افشای اطحعات و عییوب را قبییح 

(. با مداقه در منابع اسحمی معلوم میشود کیه حماییت ۶۸5:  ۶۸3۸نقنواتی و همکاران،   و حرام میشمرد

ای حریم خصوصی و پرهیز ای نق  مصادیق آن در حقو  اسحمی پیشینه ییی طوالنیی دارد. اییت امیر 

پیش ای آنکه در غرب و کنوانسیونها و اسناد بیت ابمللی حقو  بیشر پییشبینی شیود، در منیابع اسیحمی 

ای نظیر  «حیریم خصوصیی»اببته نباید ایت نکته را در متون اسحمی اسیتعما،  .بسیار تأکید شد  است

دور داشت که اصالح   نشد  استل  را که موضع اسحم در مواجهه با مقوبۀ حیریم خصوصیی ییک 

موضع تحویل گرایانه استل بدیت معنا که ای ماهیت و محتیوای حیریم خصوصیی در قابیب احابیه بیه 

حقو  و آیادیهای دیگر مثل حق مابکیت، آیادی ای تجسس و تعرض ناپذیر بودن حقیو  مربیوع بیه 

 (.۶۶:ص۶۸۳۱شخصیت انسان حمایت شد  است نانصاری، 

 حریم خصوصی در منابع حقوقی -3

مالابعات تاریخی نشان میدهد که در جوامع غربی ظهور فرد انسانی به عنوان موجیودی میستقل و  

برخور دار ای حقو  وآیادیهای ذاتی به دوران رنسانس و روشنگری بر میگیردد. در یونیان و روم در 

تمامی قرون میانه، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، احتماعی، شیبه دیینی و فلیسفی قیرار داشیت و 

امکان ظهور پیدا نکرد. در عصر رنسانس بر مفهوم اومانیزم تأکید شدل اما تنها با شروع قیرن هفیدهم و 

ریزش بنای تاریک جهان بینی قدیم و ورود به عصر جدیید و بعید ای آن در قیرن هجیدهم در  هیار 

 وب جنبش روشنگری بود که فرد انسانی ای پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلیسفی سیر 

برآوردل بدیت سان، تحوالت سیاسی در کشور های غربی سبب شد  است که حریم خصوصی اهمیت 
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یابد و اضافه شدن تحوالت فناورانه، اهمیت ایت حریم را  ندیت برابر ساخته استل به گونه یی کیه در 

ایت کشورها مالابعات بسیاری در بارة مفهوم، قلمرو و سای وکار های حمایت ای حیریم خصوصیی در 

 کشور های غربی صورت گرفته است. 
 حریم خصوصی در قوانین داخلی

قوانیت کشور انگلستان در مورد حیریم خصوصیی بیه عنیاویت ذییل :  . حریم خصوصی در انگلستان1

 پرداخته است.
 الف: ورود غیر مجاز به ملک غیر

 نانچه شخص بدون داشتت هر گونه توجیهی وارد ملک دیگری شید  باشید، در یمییت او مانید  

باشد یا شیئی را در آن را  داد  باشد می توان برمبنای خالای مذکور علیه وی طر  دعیوا کیرد. اقامیۀ 

دعوای مذکور ای جانب مابکیت اموا، غیر منقو، در صورتی مجای است که ورود غیر مجیای، متیضمت 

تعدی فیزیکی یا مادی باشدل برای مثا،: اگر شخصی برای جمع آوری اطحعات یک وسیلۀ سیمعی را 

در مستغحت خصوصی دیگران نصب کند یا کارکنان شبکۀ تلویزیونی با دوربینهیای فیلیم بیرداری و 

تصویر برداری و بدون داشتت اجایة صریح یا ضمنی به مستغحت ییک شیخص وارد شیود میی تیوان 

 دعوای مذکور را طر  کرد.

 ب: افشای راز

« ب»برمبنای اعتماد اطحعاتی در بارة یندگی خصوصیی خیود بیه شیخص « ابت»اگر شخص 

نق  وظیفیۀ رای داری اسیتل «  ب»بدهد. افشای غیر مجای ایت اطحعات به دیگران ای طرف شخص 

بدیت سان افشای اطحعاتی که در نتیجۀ اعتماد یناشیویی بیه دسیت آمید  اسیت میتوانید سیبب طیر  

 دعوای نق  اعتماد شود. برای برند  شدن در دعوای مذکور تحقق سه شرع ضروری است:

ماهیت اطحعات افشا شد  باید به گونه یی باشد که بتوان گفت تنها برمبنای اعتماد بیه دیگیران  -۶

 انتقا، می یابد.

اطحعات افشاشد  باید در اوضاع و احوابی که متضمت تکلیت به اعتمیاد رای داری هیستند در  -۲

 اختیار دیگران گذاشته شد  باشد.

باید ای اطحعات به ضرر شخصی که اطحعات را در اختیار دیگری گذاشته است اسیتفاد  غییر  -۸

 مجای صورت گرفته باشد.

 

 فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و



 . حریم خصوصی در جمهوری فدرال آلمان2

 قانون بنیادین آلمان میگوید:  11مادة 

 ابت: تعرض به حریم خصوصی نامه ها، پستها و ارتباطات ای را  دور ممنوع است.

 ب: تنها به حکم قانون میتوان محدودیتهایی را پیش بینی کرد.
 قانون دیگری در زمینة حریم خصوصی در آلمان. – 11Gقانون 

است که  G  ۶۴قانون مهم دیگری که در آبمان فدرا، در یمینۀ حریم خصوصی وجود دارد قانون 

اصیح   ۲۴۴۶محدودیتهایی را بر محرمانه بودن برخی ارتباطات تحمیل میکند. قانون مذکور در سا، 

شد تا ارائه دهندگان خدمات انترنیتی را ملزم ساید که وسایل و امکانات الیم را برای کنترو، داد  هیا 

 (.۶۴۳: ص۶۸۳۱و خالوع صوتی در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهندنانصاری، 
 . حریم خصوصی در افغانستان3

حریم خصوصی همان طور که در قوانیت داخلی کشور مورد تأکید قرار گرفته است قانون اساسیی 

 افغانستان ایت موضوع را نیز مورد حمایت قرار میدهد.

آیادی و محرمیت مراسحت و مخابرات اشخاص  یه بیه صیورت مکتیوب »قانون اساسی:  33مادة 

باشد و  ه به وسیلۀ تیلفون، تلگیراف و وسیایل دیگیر ای تعیرض میصون اسیت. دوبیت حیق تفتییش 

 «.مراسحت و مخابرات اشخاص را نداردل مکر مالابق به احکام قانون

مسکت شخص ای تعرض مصون است. هیچ شخص به شمو، دوبت نمیتواند »قانون اساسی:  33مادة 

بدون اجایة ساکت یا قرار محکمۀ با صححیت و به غیر ای حاالت و طریی که در قانون تیصریح شید  

است به مسکت شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود مأمور مسؤو، می تواند 

بدون اجایة قبلی محکمه به مسکت شخص داخل شود یا آن را تفتییش کنید. میأمور میذکور مکلیت 

است بعد ای داخل شدن یا اجرای تفتیش در خح، مدتی که قانون تعییت میکند قرار محکمه را حاصیل 

 «.نماید

 . حریم خصوصی در اسناد بین الملل2

حریم خصوصی یک اصالح  نوظهور در نظام حقوقی جهان است که بیش ای یک سید  ای طیر  

آن درعرصۀ بیت ابمللی نمیگذرد با ایت حا، اعحمیۀ جهانی حقو  بشر سیایمان ملیل متحید ای حرییم 

 مکانی و ارتباطی در سالح بیت ابملل حمایت میکند. 

هیچ کس نباید در معرض مداخلۀ خودسرانه در یندگیی  »  12. اعالمیة جهانی حقوق بشر مادة 3-2-1

شخصی، خانواد ، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا ایت که شرف و آبروی او میورد تعیرض قیرار 
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گیرد. هرکس حق دارد که ای حمایت قیانون در برابیر  نییت مداخلیه هیا و تعرضیهایی بیر خیور دار 

ایت اعحمیه که به حقو  بنیادی فرد مربوع است بیان میدارد که آحاد بیشر  ۶۲به موجب مادة «  گردد.

حییق ندارنیید ای یییک ینییدگی خصوصییی کییه دور ای مزاحمییت دیگییران باشیید متمتییع شییوند

 (.5و4:ص۶۸۱۴نصفایی،
 . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی2

میثا  بیت ابمللی حقو  مدنی و سیاسی نیز با بیانی مشابه حفی  حیریم خصوصیی افیراد انیسانی را 

میثا  بیت ابمللی حقو  مدنی و  ۶۱تبییت و به حمایت قانون در موارد نق  آن اذعان کرد  است. مادة 

سیاسی تصریح میدارد: هیچ کس نباید در یندگی خصوصی و خانواد  و اقامتگیا  ییا مکاتبیات میورد 

مداخحت خودسرانه یا خحف قانون قرار گیرد و هم  نیت شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غییر 

 قانونی واقع شود.

 هر کس حق دارد در مقابل ایت گونه مداخحت یا تعرض ای حمایت قانون بر خور دار شود.
 . کنوانسیون اروپایی حقوق بشر3

 کنوانسیون اروپایی حقو  بشر مقرر میدارد:  ۳مادة 

هرکس نسبت به حریم یندگی خصوصی و خانوادگی، مینز، و ارتباطیات خیود واجید حیق ».  ۶

 «است.

مقامات دوبتی حق هیچ گونه مداخله در اعما، حق مذکور را ندارندل مگر مالابق با احکیام و  .»۲

قوانیت و در صورتی که مداخلۀ آنها در  ار  یوب جامعیۀ میردم سیاالر بیرای امنییت ملیی، سیحمت 

عمومی یا رفا  اقتصادی کشور، پیشگیری ای بی نظمی یا جرم، حمایت ای بهداشت و اخیح  ییا بیرای 

 «حمایت ای حقو  و آیادیهای دیگران ضروری باشد.
 . اعالمیة اسالمی حقوق بشر4

اعحمیۀ اسحمی حقو  بشر با تأکید بر خلیفه اهلل بودن انسان و نبود برتری افراد بر یکیدیگر بیه جیز 

در تقوا با عباراتی جامع و فراگیر برحمایت ای یندگی شخصی و حریم خصوصی انیسان تأکیید کیرد  

 است.

درحیثیت انسانی، ین با مرد برابر است و به همان اندای  کیه ین وظیایفی دارد، ای »بند الف:  6مادة 

حقو  نیز بر خور دار است و دارای شخصیت مدنی و ذمیۀ میابی میستقل و حیق حفی  نیام و نیسبت 

 خویش را دارد.

 فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و



هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دیت و خانواد  و ناموس و ما، خیویش، »:  بند الف 13مادة 

 «.در آسودگی یندگی نماید

هر انسانی حق دارد که در امور یندگی خصوصی خود استقح، داشته باشد و جاسوس ییا » :  بند ب

نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نییست و بایید ای او در مقابیل هیر کونیه دخابیت یور 

 «گویانه در ایت شئون حمایت شود.

مسکت در هر حابی حرمت دارد و نباید بدون اجایة ساکنیت آن یا به صورت غیر میشروع »: بند ج

در بند خحصه ایت ماد  « وارد آن شد، و نباید آن راخراب یا مصادر  کرد یا ساکنینش را آوار  نمود.

ای حقیو  انیسانها میخوانید، افیزون بیر آن، اسیتقح، و عیدم دخابیت را در یندگیی   ۶۳ابت ای مادة 

خصوصی نیز در بند ب همیت ماد  ای حقو  وی ذکر میکندل سپس در بند و میسکت انیسان را دارای 

 .حرمت شناخته و ورود بدون اجای  را در آن ممنوع میشمارد

 حق خلوت -5

حق خلوت اصالححی است که به صورت مکیرر در محیاورات عامیانیه و :  .. مفهوم حق خلوت1

هم  نیت در مباح  حقوقی، سیاسی و فلسفی میورد اسیتفاد  قیرار میگییرد. نگیاهی تیاریخی بیه اییت 

اصالح  در مباح  انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهید کیه در فرهنگهیا و جوامیع گونیاگون 

هموار  اریشمند بود  و مورد حمایت واقع میشد  استل وبی با ایت حا، تعریت، برداشت، توصییت و 

مفهومی واحد و یک شکل ای ایت اصالحخ هنوی به دسیت نیامید  اسیت و اییت بیه خیاطر تفیاوت در 

فرهنگها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نییز تفیاوت در نیوع نگیا  و 

نگرش به ایت اصالح  و نقش و جایگا  آن در جوامع بود  اسیتل بیه طیوری کیه میصادیق و قلمیرو 

خلوت وحیالۀ خصوصی ای فرهنگ به فرهنگ دیگر و ای جامعه یی به جامعه یی دیگر و ای یمیانی بیه 

یمان دیگر فر  میکند. واژة خلوت در فرهنگهای بغت فارسی به معنای تنهیایی گزییدن، تنهیا شیدن، 

(. 5۱۸:ص۶۸۳۶ل عمیید،۱۲4:ص۶۸۳۲جای خابی ای اغیار، تنهایی و جای تنهایی آمید  اسیت.نمعیت، 

در انگلیسی است که در دو معینی بیه کیار رفتیه  «Privacy»معاد، واژة«  خلوت و حیالۀ خصوصی» 

 است.

 ابت:موقعیت تنها بودن یا بدون مزاحم.

 ب: آیادی ای مداخله یا نظارت و توجه عمومی.
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 212 سال پنجم  فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و

 حق خلوت از منظر دانشمندان 

حق خلوت آدمیان متضمت یک پناهگا  امت یا منالقۀ حفاظت شد  برای آدمییان اسیت کیه :  . بام1

مردم در آن میتوانند ای بایرسی دقیق و مو شکافانه و احتماآل نکوهش در بارة امور شخصی خود رها و 

در واقع شناسایی ییک (. تعریت مزبور شناسایی حق خلوت را ۶3۳-۶33:  ۶۸۳۶آیاد باشند ننیس بام، 

پناهگا  امت و یک خود مختاری برای انسان تصور میکند کیه افیراد بیشر در اییت پناهگیا  معمیوالً ای 

تعرض، دخابت، بایرسی و نقد دیگران مصون میباشندل بر اساس ایت تعریت هییچ کیس حیق تفتییش 

بایرسی و اظهار نظر در بارة رویدادهایی را که در حیالیه خصوصیی واقیع مییشود ومربیوع بیه خیود 

شخص و یندگی خصوصی وی است، ندارد. اببته بایستی استثناآتی را بر ایت نظریه وارد کرد و اظهیار 

نظر و بایرسیهایی را که به حکم قانون یا به خاطر برخی ضرورتهای اجتمیاعی و میصابح مهیم جامعیه 

 انجام میگیرد، پذیرفت.

ای حق خلوت به عنوان یک اصل نام میبرند که نوشته ها وآثیار معنیوی، :  . وارن، براندیس واستون2

افکار و احساسات شخص را محافظت کرد  و حق داشتت یک  ار وب بدون دخابت را به افراد بشر 

اعالا میکند تا اظهارات، گفته ها و اعما، آنها در ایت  ار وب مشخص مصون ای تعرض بود  و مورد 

حمایت قانون واقع میشود. ایت دید گا  میخواهد حاکمیت فیرد براحساسیات، روان و افکیارش را بیه 

رسمیت بشناسد و قانون را وادار به حمایت ای افراد در برابر تعرضات بیه روان، حیثییت، احساسیات و 

افکار آنان نمایدل به عبارت دیگر ایت نظرییه حقیو  معنیوی اشیخاص و نییز عواطیت و احساسیات، 

شخصیت و منش فرد را در برابر تعرضات و فضوبیهای دیگران مورد حمایت قرار میدهد. حق یندگی 

درخانۀ خود، بدون نگا  مزاحم دیگران و حق بودن در یک اتا  خصوصی بی آنکه شخص مزاحمیی 

 (.۶34: ۶۸5۴بتواند وارد آن شود ناستون،
 . حق خلوت از منظر کنفرانس استکهلم3

، حق خلوت عبارت است ای حیق ییک شیخص کیه ۶3۱۱در قالعنامۀ کنفرانس استکهلم در سا، 

آیادانه و با حد اقل دخابت، آن طور که میل دارد، میتواند یندگی بکند. در ایت قالعنامیه آمید  اسیت: 

و حیسب ذییل «  حق فرد بشر است که یندگی بکند آن طور که قصد دارد و حمایت شود در مقابل» 

 میباشد:

 ابت: هرگونه مداخله در یندگی خصوصی خانوادگی و داخلی اول

 ب: هرگونه تعرض به سحمت جسمی یا روحی و به آیادی اخحقی یا معنوی اول



 و: هرگونه تعرض به شهرت و شرافت اول

 د: هر گونه تفسی مضری که ای گفته ها و اعما، او بشودل

 هه: افشای بی موقع امور ناراحت کنند  مربوع به یندگی خصوصی اول

 و: استفاد  ای اسم، هویت و عکس اول

 :هر گونه فعابیت به منظور جاسوسی در بارة او، درکمیت نشستت او، او را تحت نظر قیرار دادن و 

 عرصه را بر او تنگ کردنل

 ع: توقیت مکاتبات اول

 ی: استفاد  سوء ای مخابرات کتبی یا شفاهی اول

ک: افشای اطحعاتی که او داد  یا گرفته، بر خحف قاعدة حف  اسیرار مربیوع بیه شیغل و حرفیه 

 (.۶۶۲ -۶۶۸: ۶۸4۳نمتیت دفتری،
 . مبانی شناسایی حق خلوت4

مبانی شناسایی و حمایت ای حق خلوت شهروندان را در جامعه میتوان در  هیار بنید میورد اشیار  

 قرار داد:

 ابت: کمک به رشد و کما، شخصیتیل

 ب: محدود نمودن ماهیت توسعه طلب و مداخله گر دوبتل

 و: مصلحتهای جرمشناسیل

 .د: حفاظت در برابر پیشرفت تکنوبوژی
 . جلوه های گوناگون حق برخلوت5

ایت جنبه ای خلوت قدیمی تریت جلوة شناخته شدة حیریم خصوصیی :  الف: حریم خصوصی بدنی

است. در ادبیات دینی اوبیت دغدغۀ آدم وهمسرش خوا  پس ای خوردن مییوة ممنوعیه پوشییدن بیدن 

ترجمیه: پیس شییالان آن دو را بیا «  ....فدالهما بغرور فلما ذاقاالشجرة بدت لهما»( ۲۲است ناعراف، 

فریب و حیله به سقوع کشاندل پس  ون ای آن درخت  شیدند یشتی برهنگی شان برای آنان آشیکار 

 شد و به  سپاندن برگ درختان بهشت بر خود پرداختند و خداوند....(

اصوالً مفهوم خلوت پیوند نزدیکی با مفهوم شرم وآیرم دارد. با توجه به فالری بودن مفهوم شرم و 

 آیرم  بزوم مصون بودن بدن ای پار  یی مداخحت ای دیر بای مورد توجه بشر بود  است.

حق فرد بر تمامیت جسمانی در معنای عام، حق  او براندیشه و روان را :  ب: حریم خصوصی روانی
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هم در بر میگیرد. شناسایی حق بر حریم خصوصی روانی، پیوند نزدیگی بیا حیق بیر آیادی اندییشه و 

عقید  دارد. ایت به دبیل ارتباع میان حریم خصوصی فرد با استقح، و خود مختیاری او اسیت. میتیوان 

گفت حریم خصوصی روانی بیشتریت ارتباع را با خودمختاری فرد دارد. مداخله در حیریم خصوصیی 

میتوتاند در قابب تحمیل فکر و اندیشۀ خاص به فرد یا تفتیش عقاید وی صورت گیرد. به ویژ  تحمیل 

عقید ، فروکاستت شأن انسان به شیء ابزاری است که بدون هیچ کنشی باید ویژگی خاصیی را ای سیر 

 (.۲4۱:ص ۶۸۳۱اجبار و تحمیل بپذیردننوبهار،
 ج:مبنای حق حریم خصوصی

حریم خصوصی، بخشی ای حیات شخصی و خانوادگی انسان محسوب میشود کیه جیدا ای عرصیۀ 

عمومی، اجتماعی و رسمی است. بذا اساس آن، مبتنی بر حمایت ای آیادی و استقح، فردی، حماییت 

ای آبرو و حیثیت افراد و حمایت ای نیای های فالری انسان به مسایل شخصی و خصوصیی اسیت. بیرای 

 روشت شدن ماللب، ایت موارد بررسی میشود:
 حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقالل فردی -1

حریم خصوصی، نه تنها ای آیادی و استقح، افراد در برابیر همنوعیان خیود و رسیانه هیا حماییت 

میکندل بلکه وسیله یی است برای دفاع ای آیادی و امنیت فیردی در برابیر دوبیت. در تعرییت حرییم 

خصوصی، بیان شد   قلمرو حریم خصوصی به گونه یی است که افیراد ماییل نییستند دیگیران بیدون 

رضایت آنها به آن وارد شوندل بنا برایت، حریم خصوصی با آیادی و استقح، انسان و حیق تعیییت سیر 

نوشت خود و در یک کحم، با دفاع ای کرامت انسانی، ارتباع تنگاتنگی دارد. حریم خصوصی فیضای 

بیه «  دییوان اروپیایی حقیو  بیشر»الیم را برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم میآورد وبه تعبیر 

تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان مینجامد و به انسانها امکان میدهد که فارغ ای فشار ها و مححظات 

و محذورات بیرونی مختلت، برای خود، خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشیته باشیند و در 

آن عرصه ها با تعقیب اهداف و غایات کامحً خصوصی و خابصانه، درجات مختلفیی ای صمیصیت را 

مالابق میل خود با دیگر همنوعان بیر قیرار کننید و بیه وییژ  در عرصیۀ ابیرای عواطیت و احساسیات 

شخصیت خود را شکوفا سایند. به انسانها اجای  میدهد تا در خلوتهیای ذاتیی ییا قیرار دادی افکیار و 

اعما، خود را مورد محاسبه قرار دهند و دور ای  شم و گوش و نظارت  انسانهای دیگر، فیارغ ای هیر 

 گونه بایی و ریا کاری، اصابت و صداقت خود را دست کم در مورد خویشتت ارییابی کنند.

 



 حمایت حریم خصوصی از آبرو و حیثیت افراد -2

دراعحمیۀ جهانی حقو  بشر و میثا  بیت ابمللی حقیو  میدنی و سیاسیی حماییت ای حیق حرییم 

خصوصی و بالمه نزدن به آبرو و حیثیت افراد در یک مادة واحد و محیم با یکیدیگر ذکیر شید  انید. 

 را که در بسیاری ای موارد افشای امور خصوصی افراد، آبرو و حیثیت آنهیا را بیه مخیاطر  مینیداید. 

انسانها غابباً عیبها و خالاهای خود را ای دیگران پنهان میکنند. در بسیاری ای موارد،  ون ایت خالاها در 

عابم خلوت و دور ای انظار واقع میشوند و غابباً به امور عمومی ربم ندارند، انسانها حق دارند تا آنها را 

ای اشخاص دیگر پنهان سایند. جامعه نیز غابباً نقع مشروعی در دانستت عیبها و بغزشهای افیراد ندارنیدل 

بنا بر ایت تا وقتی که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید ای افشای امور خصوصی و مکتوم افراد 

 امتناع شود و حریم خصوصی در صدد است  نیت هدفی را بر آورد  ساید.

 د: مبنای حقوقی حریم خصوصی

حیات و رفتار فرد به دو حیوی  عمومیی و خصوصیی :  تفکیک زندگی عمومی و زندگی خصوصی -1

تقسیم میشود. ایت اصل به عنوان یکی ای اصو، مشترک در تمام نظریه های بیبرا، دموکراسیی معرفیی 

(. برمبنای ایت تقسیم احکیام اییت دو نیوع ینیدگی کیامحً متفیاوت ۶۶۳:ص۶۸3۶شد  است نپوالدی،

استل مثحً حیویة خصوصیی کیامحً ای مداخلیۀ دوبیت میصونیت داردل درحیابی کیه در اییت حیوی  

ممنوعیت ماللق و بدون قید و شرع وجود دارد. در حیالۀ عمومیی اییت مداخلیه میتوانید در شیرایالی 

مجای باشد. در بارة ایت تقسیم و آثار مترتب بر آن مسایل مهمی وجود دارد که توجه به آنهیا میا را بیه 

 ابهامات ایت مبنا نزدیک میکند.

تمییز و تفکیک ایت دو قلمرو کار آسانی نیست. برای ایت کیه تفکییک بیه معییار و م ر ز   ش ن ا س ی : 

ضاباله یی نیای داریم که مشخص کند  ه رفتاری عمومی تلقی میشود؟ ادعا اییت اسیت کیه فعابیتهیا و 

رفتارهایی که به دیگران ضرر نمیرساند، در قلمرو خصوصی قرار میگیرند و در بیارة آنهیا حیق وییژة 

فردی و نه انتخاب جمعی دموکراتیک حاکم و نافذ خواهد بود و هرگونه مداخلۀ اجبیاری ممنوعییت 

 (.۶۱۶:ص ۶۸۳۴ماللق دارد نبویت،

آیا میتوان برخیی ای رفتیار هیا و تیصمیمها را :  تأثیر گذاری حیطة خصوصی و عمومی بر یکدیگر

 نان خصوصی دانست که بر دیگران تأثیر نداشته باشد؟ پاسخ ایت سوا، منفی اسیتل ای اییت رو مییل 

تحش میکند که میان اعمابی که مستقیماً بر منافع دیگران تأثیر میگذارد بیا اعمیابی کیه بیه طیور غییر 

مستقیم اثر دارد، تفکیک کند. او تأثیرات غیر مستقیم را ضرر نمیداندل وبی واقعاً میان تأثیرات میستقیم 
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و غیرمستقیم بر منافع فرد ای بحا  نظری  ه تفاوتی وجود دارد؟ و  گونه میتوان ایت تفاوت را توجییه 

کرد؟ اگر حیات جمعی فرایندی ای همان عحیق، سحیق و رفتار هایی است که ینیدگی خصوصیی را 

تشکیل میدهدل پس  گونه میتوان ایت تأثیرات را در  ار دیواری یندگی خصوصی محدود دید؟ آییا 

شخصی تریت امور مانند عقد  بیشتریت سهم را در حیات اجتماعی ندارد؟ و آیا به دبیل درهم تنیدگیی 

مسایل فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی،  نان نیست که بسیاری ای رفتار های انسانی را در یکی 

ای ایت دو رخش نمیتوان جاداد.  راکه به گونه یی درهر دو  قلمرو قرار دارندل مثحً داشتت فریند امری 

کامحً خصوصی برای پدر و مادر استل وبی به دبییل دخابیت آن در بحیران جمعییتی، دارای وجهیه 

اجتماعی است. ایدواو نیز یک امر خصوصی به شیمار میآیید. در بیسیاری ای میسایل اجتمیاعی تأثییر 

 شمگیر دارد. بر ایت اساس مری بندی میان خانه و بیرون خانیه، ییک مریبنیدی واقعیی و ییا فیزیکیی 

 (.۶۱4: ص۶۸۱3نیستل بلکه بیشتر جنبۀ تحلیلی داردنمحمدی، 

 گذار به مفهوم دیگری از عمومی و خصوصی

در آغای دوگانگی ایت دو حوی  برمبنای فعابیت ییا اختییار حکومیت بیود، و آ نچیه قیرار داشیت 

هم حویة مسایل شخصی و هم روابم شخصی، و هیم «  خصوصی»خصوصی نامید  میشدل ای ایت رو 

حویة فعابیتهای اقتصادی را شامل میشد. با ایت تمایزعمومی و خصوصی با حکومت و جامعۀ مدنی که 

در قرن هجدهم و نویدهم مالر  شد، تداخل پیدا کردل ییرا جامعۀ مدنی حیوی  ییی مرکیب ای افیراد 

معموبی و سایمانهای تعریت شد  یی قانونی بود که متمایز ای حکومت، ادار  و تنظیم مییشدل وبیی بیا 

افزایش نقش حکومتها در تنالیم و تعدیل فعابیتهای اقتصادی، حویة خصوصی بیه شیدت بیریان شیدل 

پس ای آن ایت دوگانگی، قلمرو دیگری پیدا کرد، حوی  یی که قابل رویت و مشاهد  بود  و در برابیر 

دیگران واقع میشد عمومی نام میگیرد وحوی  یی کیه غییر قابیل روییت بیود  مخفیانیه اتفیا  میفتید، 

خصوصی استل مثحً ماللبی که علناً اعحم میشود، عمومی اسیت و اگیر همیان ماللیب را شخیصی بیه 

شکل محدود یا محرمانه در اختیار دیگری قرار دهد خصوصیی اسیت. در اییت تلقیی رپییت پیذیری 

: ۶۸۳۴محک عمومی بودن استل وبی ایت رپیت پذیری دستخوش تغییر وتحو، شد  استنتامپیسون،

( مریبندی عمومی و خصوصی را به هم ریخته اسیت. درگذشیته، بیرای عمومیی شیدن ییک ۶4۳ص

موضوع اجتماع و حضور عد  یی ای مردم در یک مکان الیم بیود تیا ای طرییق دییدن واقعیه و حیس 

کردن آن امکان فراگیر شدن آن وجود داشته باشدل وبی با پیدایش رسانه های ارتباطی و ای یمانی کیه 



 اپ ظهور کرد شکل جدیدی ای عمومیت متوبد شدل سپس با ورود رسانه های ابکترونیکی، به طیور 

کلی مری ها میان یندگی عمومی و خصوصی د ار تغییر شد و عمومیتی غیر وابسته به مکان و بی نییای 

ای آن خود را نشان داد. در نتیجه آنکه توجه به تعریفها مختلت حویة خصوصی و عمومیی و جایگیا  

هر کدامی ای آن تعریفها، هر  ند برای شفاف شدن مباح  و پرهیز ای اختحع دید گیا  هیا ضیروری 

استل وبی ایت اختحفها نباید ما را در تبییت مفاهیم دو ار سر در گمی کنیدل یییرا اییت امکیان وجیود 

دارد که برمبنای هر تعریت خاص به بح  پرداخته و آثار و احکام آن را مورد برسی قیرار داردل مثیحً  

اینکه جامعۀ مدنی در قلمرو خصوصی یا عمومی قرار دارد. به یاویۀ دید ما بستگی دارد و مانعی نیست 

 که آن را ای جهتی خصوصی و ای جهت دیگر عمومی بدانیم. 

خود را دنبیا، «  منافع خصوصی»یک حویة خصوصی دانسته شد  است که افراد «  جامعۀ مدنی» 

شمرد  میشودل وبی در طرفی دیگر خانواد  یک امیر «  عمومی»که در ذات« دوبت»میکند برخحف 

خصوصی و جامعۀ مدنی عمومی است. خانوا  به دبیلی که دسترسی به فیضای فیزیکیی و عیاطفی آن 

محدود است و اطحعات در بارة آن نیز به همان اندای  محدود است، خصوصی اسیتل در حیابی کیه 

جامعییۀ مییدنی حییویة کنییش متقابییل معقوالنییه بییود  و  ییون دسییترس پییذیر اسییت، عمومییی اسییت 

 (.۶۱۱: ص۶۸۱۱ن اندوک،

 د: مبنای فلسفی حریم خصوصی

در ساختمان فکری بیبرابیزم، اصابت فرد سنگ بنیای اجیزای دیگیر شیمرد  مییشود. :  اصالت فرد

بیبرابیزم ای فرد گرایی عزیمت میکند و به اریشهایی مثل آیادی و تساهل میرسدل سپس بیرای تیضمیت 

ایت اریشها، به نهاد های سیاسی ای قبیل حکمیت قانون و تفکیک قوا منتهی میشودل بدیت ترتییب بایید 

آن «  نتیای »و «  مبیادی»را در  نییت منظومیۀ فکیری جیست و جیو کیرد  تیا «  حریم خصوصی» 

 مشخص گردد.

 مبانی هستی شناسی: اصابت فرد تقدم بر جامعهل

 آموی  ها و اریشها: آیادی فردی، مدارا و آیادیهای اساسیل

 روشها و نهاد ها: حاکمیت قانون، انتخابات و تفکیک قوا.

نییشأت             «  آیادی فییردی»در ردیییت دوم قییرار دارد و ای «  حییریم خصوصییی»در ایییت منظومییه 

 فرد است.« اصابت»میگیرد. اببته مانند دیگر آموی  ها و اریشهای بیبرابی مبتنی بر
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فرد گرایی که در اینجا پشتوانۀ حریم خصوصی است، به معنای آن است که فرد مقیدم بیر جامعیه 
 بنیادی تر ای آن و واقعی تر ای آن است.

دید گا  ها و نظریات اسحم در برابر دیدگا  فردگرایانۀ بیبرابییزم، بیا دشیواری همیرا  اسیت، اییت 
دشواری بیشتر ناشی ای آن است که نه بیبرابها بر تفیسیر یگانیه ییی ای فیرد گراییی توافیق دارنید و نیه 
متفکران اسحمی برداشت یکسانی ای نظریۀ اسحمی دارند. در نزد برخی ای آنهیا ماننید اسیتاد مالهیری 

هر نید باسیرمایۀ فالیری وارد ینیدگی اجتماعیی «  افیراد»قوت بیشتری داردل یییرا «  جمع گرایی» 
می یابند و در اثیر تیأثیر و تأثیر «  هویت جدیدی»میشوند و « ادغام»میشوندل وبی روحاً در یکدیگر 

(ل وبیی نیزد برخیی ای ۸۸3افراد در جامعه واقعیت جدید و یند  یی پدید میآییدنمالهری، بیی تیا: ص
اندیشمندان اسحمی، جامعه وجود حقیقی و شخصیت مستقل ندارد، و طبعاً حقو  و میصابح و منافعیی 

(. 55و۱4:ص۶۸۱۱است نآربحسیتر،«  اکثریت افراد»نیز ندارد. آنچه به ایت نامها نامید  میشود، ای آن 
 با همه ایت اختحف نظر ها توجه به نکات ذیل در رروشت شدن فضای بح  مفید خواهدبود:

ابت: در نظریۀ اسحمی هر تقریری که ای اهمیت جامعه و اصابت آن پذیرفتیه شیودل بیه هیر حیا،، 
اصابت فرد را به کلی نمیتوان نادید  گرفت. اینکه انسان دارای فالریات فیردی اسیت و اییت فالرییات 
سرمایۀ انسانی را تشکیل میدهد و به طور کلی یایل شدنی نیست و درخیا الت جمعی حیل نمیگیردد.

 (.۸4۳،ص۲نمالهری، و
ب: فردگرایی در نظریۀ اسحمی به دبیل آنکه با اصابت فالیرت وگیرایش بیه سیوی ییک سلیسله 
اریشهای متعابی همرا  است، با بسیاری ای نظریات فرد گرایانۀ بیبرابی ناسایگار استل ای سیوی دیگیر 
ایت گونه فردگرایی توحیدی، به دبیل آنکه فرد را برخور دار ای مقام خحفت ابهی میداند بیا تیسلیم در 

 برابر ارادة خداوند و خواست او در تضاد نمیبیند.
و: برخی ای دیدگا  هایی که ای سوی نویسندگان مسلمان در ایت بار  ارائه میشود وبه عنوان اسیحم 
 عرضه میشود  ندان مبهم و  ند پهلوست که برهمۀ نظریات رقیب قابل انالبا  استل مثل ماللب ذیل.

اسحم به جانب افراع و تفریم نمیگراید و معتقد نیست که بر آمدن خواسیتها و نییای هیای فیرد، » 
یگانه هدف یندگی اجتماعی است و در برابر هرگونه تسلم دوبت بر حماییت اجتمیاعی و اقتیصادی 



افراد مقاومت شود و گردش نظام اقتصادی خابی ای هرگونه اجبار باشدل ای سوی دیگیر اعتقیاد نیدارد 
که باید کارکرد فرد کامحً محدود شود. اسحم در عیت حا، که سلاله و هدایت دوبت را یکیسر  نفیی 
نمیکندل بلکه در مواردی الیم میداند، خواهان حف  درجاتی ای آیادی فرد نیز هستل بیدیت سیان هیم 

 (.4۸: ص۶۸۱۳مصباخ یزدی،«)آیادی کامل فرد را محکوم میکند و هم قدرت ماللق دوبت را
 خود مختاری

بشر است. اببته خودمختاری نیز در فلیسفۀ سیاسیی «  خودمختاری»یکی ای وجود فرد گرایی نویت 
قیرار میگرفیت و «  دوبتهیا»امروی، مفهوم تای  یی پیداکرد  است. درگذشته اییت واژ  وصیفی بیرای 

دوبت مختار دوبتی بودکه ییر سلاله بیگانه قرار نداشت و ای استقح، برخور دار بودل وبی امیروی خیود 
است و ایت تعبیر به خصوص در ادبییات کانیت، کیاربرد بیسیاری دارد. بیرخ «  فرد» مختاری وصت 

فیلسوفان آن را مبنای دموکراسی دانسته و به ایت وسیله در صدد حل معمای حاکمیت و فرمیانبر داری 
بر آمد  اند و ای نظر آنان وقتی شهروندان در وضع قانون و اجرای آن دخابت داشته باشند، در حقیقت 

اطاعت کرد  و خودمختاری شان حق  شد  استل وبی برخی فیلسوفان دیگر هم بیه دبییل «  خود»ای 
آنکه خود مختاری را نقالۀ مقابل قانون پذیری دانسته اند، نفی کرد  اند. آنان خود مختاری را میستلزم 

(. برای قضاوت روشت تر در بیارة اییت موضیوع، ۱۱۶، ص ۲: و۶۸۳۳آنار شیزم معرفی میکنند نبیپت، 
تأمل کرد و سپس دید که برای آن  ه استدال، وجیود دارد. «  خود مختاری»ابتدا باید در بارة مفهوم 

استل یعینی نفیی عواملیی کیه ای «  جنبه های سلبی»خود مختاری مفهومی است که بیشتر معالوف به 
بیرون و حتی ای درون، نمیگذارد افراد آن گونه که خود انتخاب میکنند، ینیدگی کننید، اییت عوامیل 
میتوانند موانع فیزیکی محدودیتهای قانونی یا بای دارند  یی روانی و جسمی باشندل ایییت رو وضیعیت  

نییستل مثیحً محدویتهاییی «  خود مختاری»کسانی که نمیتوانند بر طبق تصمیمهای خود، اقدام کنند، 
که به فرد در اثر معلوبیت جسمی شدید، تحمیل میشود و جلو برخی ای گزینه های مورد نظیر او را در 
یندگی میگیرد، قلمرو خود مختاری او را تنگ میکندل ییرا اگر فرد به دبیل فقر و نداری همیه تیحش 
خود را صرف سیرکردن شکم خود و خانواد  اش کنید و ای انتخابهیای دیگیرش بایمانید در تنگنیای 

 خود مختاری قرار دارد.
 نتیجه 

حریم خصوصی بخشی ای حیات شخصی و خانوادگی انسان محسوب مییشود کیه جیدا ای عرصیۀ 
عمومی اجتماعی رسمی است. بذا اساس ایت حریم، مبتینی بیر حماییت ای آیادی و اسیتقح، فیردی، 
حمایت ای آبرو و حیثیت افراد و حمایت ای نیای های فالری انسان به مسایل شخصی وخصوصی اسیت. 
توجه به حریم خصوصی یکی ای اساسی تریت مصادیق حقو  بشر است که ای توجه به شیأن و منزبیت 
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 211 سال پنجم  فلسفی حریم خصوصی بر اساس منابع اسحمی مبانی حقوقی و

انسانی و اریشهای مبتنی بر انواع آیادیها نشأت گرفتیه اسیت. حیریم خصوصیی نیه تنهیا ای آیادی و 
استقح، افراد در قبا، همنوعان خود و رسانه ها حمایت میکندل بلکه وسییله ییی اسیت بیرای دفیاع ای 
آیادی و امنیت فردی در برابر دوبت. همچنیت قلمرو حریم خصوصی به گونه یی است که افراد ماییل 
نیستند دیگران بدون رضایت آنها به آن وارد شوندل بنا بر ایت احترام گذاشتت به حریم خصوصی افیراد 
به منزبۀ یکی ای اصو، اوبیۀ شهروندی ضروری است. ایت حریم، خصوصی تریت بخش ینیدگی افیراد 
است که باید توسم سایریت نیز درک شد  و مورد احترام قرار گیرد. هیچ کس اجایة ورود بیه حرییم 
خصوصی دیگران را ندارد و تعیرض بیه آن تخلیت و قیانون شیکنی محیسوب مییشودل یییرا حرییم 
خصوصی به عنوان یک حق واقعی است که نخست، حق افراد را به آیاد بودن ای مداخلیۀ دیگیران در 
 انتخاب داشتت مقداری اطحعات در مورد خود که غیر قابل دسترسی برای دیگران است تبییت میدهد.

 مآخذ
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 صفایی. تهران: جنگل.
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ن:جامعة مدنی و دولت. (. ۶۸۱۱ اندوک، نبرا. ن -۱ ی. تهرا طم فا ن  دو فری  نشر مرکز.  ترجمۀ 

ت. مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسالمی. (. ۶۸۱3سروش، محمد. ن -۳ ن: سم  تهرا

هلل المعارف دموکراسی ةدائر(.  ۶۸۳۸بیپت، سیمور مارتیت. ن -3 ی و نییورا فییان ن  .ترجمۀ کییامرا

 مرادی. تهران: کتابخانۀ تخصصی ویارت امور خارجه.

ت. نظریة لیبرالیسم دموکراسی. (. ۶۸۳۴بویت، اندرو. ن -۶۴ ن: سم م. تهرا د ییباکح  ترجمۀ سعی

ن جامعه و ت اریخ از دی دگاه ق رآن. (.  ۶۸۱۳مصبا  یزدی، محمد تقی. ن -۶۶ ن: سییایما تهییرا

 تبلیغات اسحمی.

 . تهران: صدرا.۲و مجموعة آثار. مالهری، مرتضی. نبی تا(.  -۶۲

ن. راه دشوار اصالحات. (. ۶۸۱3محمدی، مجید. ن -۶۸ یا ایران جامعۀ  ن:   تهرا



ی نا. حقوق بشر و حمایت بین المللی آن. (. ۶۸4۳متیت، دفتری احمد. ن -۶4 جا: ب ی   ب

امیر کبیر.فرهنگ معین(. ۶۸۳۲معیت، محمد. ن -۶5 انتشارات  ن:   . تهرا

قییم: حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوص ی. (.  ۶۸۳3نوبهار، رحیم. ن -۶۱

 نشر حوی  علمیه.

ترجمیۀ عبیاس ایمیانی. حمایت از حقوق خلوت آدمیان در عصر ارتباطات. نیس بام، هلت. ن ب.ت(.  -۶۱

 .۲مجلۀ پژوهشهای حقوقی، ش 
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