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نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی
در نظام حقوقی عرفی
ابراهیم موسیزاده ،1فهیم مصطفیزاده

*2

1ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
پذیرش1931/11/7 :

دریافت1931/7/8 :

چکیده
نگاهی تاریخی به اصطالح «حریم خصوصی» در مباحثات انسانشناسی و جامعهشناسی نشان
میدهد که در فرهنگها و جوامع گوناگون ،حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و
مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال ،تعریف ،برداشت ،توصیف و مفهومی واحد
و یک شکل از آن هنوز بهدست نیامده است و این بهخاطر تفاوت در فرهنگها ،تغییرات
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این
حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است ،بهطوریکه مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة
خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر
فرق میکند« .حق بر حریم خصوصی» ،ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت ،حیثیت ،کرامت،
شخصیت ،توسعه ارتباطات شخصی ،کنترل اطالعات شخصی محرمانه ،توسعه خود مختاری
شخصی و دیگر ارزشهای ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزشها ملزم به شناخت
یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.

کلیدواژهها :حریم خصوصی ،حق خلوت ،خودمختاری شخصی.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: fahimmostafazadeh@gmail.com
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مقدمه
اگر انسان در جزیرهای دوردست ،تک و تنها و به دور از همنوعان خود زندگی
میکرد ،شاید نیازی به شناسائی حق ،وظیفه و تکلیف برای وی احساس نمیشد .ولی
واقعیت این است که انسان در اجتماع زندگی میکند و زندگی در اجتماع ایجاب مینماید
که حق ،تکلیف و وظیفهای برای هریک از افراد جامعه شناسایی شود ،چون اگر غیر از این
باشد بینظمی ،هرج و مرج ،کشمکش ،استبداد ،بیاعتمادی و سکون و نامالیمات دیگر بر
اجتماع حاکم خواهد شد؛ بنابراین شناسائی حق برای افراد در اجتماع نه تنها ضروری
بلکه الزم میباشد .از اینرو است که حق جایگاه ارزشمندی در بین مباحثات حقوقی،
سیاسی و اجتماعی دارد و آن را در دانش حقوق به عنوان قطب و پایة تمام بحثها و
همزاد عدالت شمردهاند .یکی از حقوق اساسی بشر که وی را در مقابل تعرضات دیگران
به زندگی خصوصیاش و نیز مداخالت ناروای دولتها مورد حمایت قرار میدهد« ،حق
بر حریم خصوصی» یا به عبارتی «حق خلوت» است .این حق که ارتباط تنگاتنگ و
عمیقی با حفظ کرامت ،حیثیت ،شخصیت ،توسعه ارتباطات شخصی ،خودمختاری و
استقالل فردی ،توسعه الفت و صمیمیت بین افراد و دیگر ارزشهای مهم بشری دارد،
امروزه جایگاه ویژهای در مباحثات حقوقی و سیاسی دنیا دارد ،بهطوری که همواره به
عنوان یکی از نمودهای حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست.
جایگاه «حق بر حریم خصوصی» در نظام حقوقی یک کشور از دو منظر قابل بررسی
است :یکی از منظر حمایتی؛ یعنی میتوان با جرمانگاری رفتارهای ناقض این حق و نیز
اقدامات قضایی به مقابله با کسانی پرداخت که زندگی خصوصی و خلوت شهروندان را
مورد تعرض قرار میدهند .دیگری از منظر مداخله و تهدید؛ یعنی دولت ممکن است در
قلمرو خلوت و حریم خصوصی شهروندان اقدام به مداخله ،ایجاد محدودیت و
جرمانگاری در برابر اختیار و انتخاب آنها نماید یا ممکن است این حریم توسط مقامات
کیفری و امنیتی در راستای کشف و تحقیق جرائم مورد نقض و تعرض قرارگیرد یا حتی
ممکن است پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ نظم اجتماعی ،اخالقی ،بهداشتی و سیاسی
موجبات دخالت در خلوت و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کند .این مقاله با توجه
به دو منظر فوق دو سؤال زیر را مورد بحث و بررسی قرار میدهد:
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1ـ مفهوم «حق بر حریم خصوصی» در نظامهای حقوقی عرفی چه بوده و قلمرو
حمایتی آن تا کجاست؟
2ـ مبانی شناسایی «حق بر حریم خصوصی» برای شهروندان در نظامهای حقوقی
عرفی چیست؟

1ـ سیر تحول تاریخی «حق بر حریم خصوصی»
مفاهیم حقوقی چون مالکیت اموال مادی و قراردادها از قرنها قبل در سیستم حقوقی
و قضایی کشورها وجود داشته و در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما نیز مفاهیم
شناخته شدهای هستند که دربارة آنها کتابها و مقاالت متعددی به رشتة تحریر درآمده و
مباحثات عمدهای بین حقوقدانان دربارة آنها صورت گرفته است ولی «حق خلوت و
حریم خصوصی» مفهومی جدید در نظام حقوقی دنیاست که بیش از یک سده از مطرح
شدن آن در عرصه بینالمللی نمیگذرد ،اگر چه قبالً به اشکال دیگری مورد حمایت واقع
میشده است؛ به عنوان نمونه قوانین ،نوشتهها و آداب و رسوم یونان باستان نشان میدهد
که حق مالکیت و حق خلوت در جامعه یونان باستان دو مفهوم مرتبط با همدیگر بوده که
همراه با یکدیگر به رسمیت شناخته شدند)Barrington Moore, 1984:108( .
در قرن  13میالدی« ،حق خلوت و حریم خصوصی» در یک روند و مسیر یکسان و
مشابه تحت لوای حق مالکیت توسعه پیدا کرد .اصول قانون اساسی کشورها ،مردم و
اموالشان را در برابر دخالتهای دولت مورد حمایت قرار دادند .این اصول در پرتو حمایت
از حق مالکیت« ،حیطه خصوصی» را نیز حمایت نمودند .اصل حقوقی و نیز ضربالمثل
«خانه هر شخص پناهگاه اوست» در قرن نوزدهم کاربرد وسیعی داشت .هرکس که حرمت
خانهای را میشکست یا نسبت به تصرف کامل مالکان مزاحمت و ممانعت ایجاد میکرد با
مجازاتهای کیفری و مدنی روبرو میشد .ممنوعیت بازرسی و تفتیش و نیز قوانین مربوط به
تجاوز به ملک غیر بهعنوان ضامن و نگهبان حطیه خصوصی مالکان خانه پذیرفته شد .جبران
خسارتهای وارد شده در تجاوز به ملک غیر ،حتی به جبران خسارت «تعرض به حیطه
خصوصی و خلوت» نیز تسری پیدا کرد و حق امنیت شخصی ،آزادیهای شخصی و
مالکیت خصوصی در برابر هرگونه تعرض دولت و کارکنانش به حرمت خانههای افراد و
خلوت زندگیشان بهرسمیت شناخته شد ( .)mary chopecki:4رفته رفته بحث شناسایی
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امنیت روحی و روانی ،احساسات و افکار فرد به میان آمد و بهتدریج قلمرو این حقوق
قانونی گسترش یافت؛ با شناسایی ارزش حقوقی احساسات ،حمایت از اشخاص در برابر
صدمات بدنی به حمایت از آنها در برابر صدمات روحی گسترش پیدا کرد و یک حمایت
محدود از اشخاص در برابر سروصداها ،بوهای آزاردهنده و رنجش آور ،گرد و خاک،
سیگار کشیدن و ارتعاش و لرزش بیش از حد متعارف ایجاد شد؛ رفته رفته قوانین در
مورد مزاحمت ،ایذاء و آزار گسترش یافتند و با مالحظة شهرت و اعتبار فرد و بودن او در
میان همنوعانش ،قوانین تهمت و افترا بهوجود آمدند؛ روابط خانوادگی انسان یک قسمتی
از مفهوم حقوقی زندگی او شد؛ در واقع باید گفت این توسعه و پیشرفت قانون ،مسلم و
غیر قابل اجتناب بود)Warren and Brandeis,1890:199( .
عبارت مشهور « ح ق ِ به حال خود رها شدن » (  ) To be let aloneعنوان د ی گر ی
بود که تحت لوا ی آن در گذشته ،حق خلوت و حریم خصوصی مورد حما ی ت
قرار م ی گرفت ؛ به طور ی که در سال  1395د ی وان عال ی آمر ی کا در ی ک پرونده
( )Wheaton V. Peters,(1834) 33 U. S. 591, 634اظهار نمود که «از متهم هیچ چیز
خواسته نمیشود و هیچ چیز پرسیده نمیشود ،بلکه تا زمانی که ثابت نشود که او حقوق
دیگران را نقض کرده ،میتواند به حال خود رها شود»؛ با این حال «حق خلوت و حریم
خصوصی» هنوز به عنوان یک مفهوم حقوقی مستقل مورد نظر نبود تا اینکه در سال 1333
در یک کتاب درسی حقوق ،تحت عنوان «حقِ به حال خود رها شدن» مطرح گردید.
()Ronald B Standler:2
در سال  1331یک اتفاق خاصی افتاد که مسیر و جهت توسعه حق خلوت و حریم
خصوصی را تغییر داد و موجب مجزا شدن حق خلوت و حق مالکیت از یکدیگر گشت.
در آن سال نشریه حقوقی هاروارد مقالهای به قلم آقایان ساموئل وارن و لوییس براندیس
تحت عنوان «حق تمتع از خلوت» منتشر کرد .نویسندگان اگرچه عنوان نمودند که قبال حق
خلوت تحت لوای مفهوم موسع حق مالکیت مورد حمایت واقع میشد ولی درخواست
نمودند که باید حق خلوت بهطور مجزا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد.
نویسندگان مذکور که این مقاله را بهدنبال چاپ یک گزارش ناخوشایند پیرامون ازدواج
دختر وارن نوشتند (اندرو کالپهام ،)191 :1933 ،به انتقاد از مطبوعات و کسانی پرداختند
که عواطف ،احساسات ،افکار و حیثیت دیگران را ملعبه هوی و هوس خود قرار میدهند
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و امور خصوصی دیگران را زیر پا میگذارند .آنها در این مقاله اعالم کردند« :مطبوعات
در هر زمینهای از حدود آشکار نجابت و نزاکت تجاوز میکنند .اراجیف و شایعات
بیاساس بهصورت یک حرفهای شده است که با گستاخی و بیشرمی دنبال میشود .برای
ارضای سلیقههای شهوانی ،جزئیات روابط جنسی را در ستون صفحات روزانه منتشر
میکنند .برای سرگرم کردن خوانندگان ،ستون پشت ستون پر از شایعات بیخودی است
که بهوسیله دخالت بدون اجازه در حوزة خصوصی و خلوت دیگران بهدست میآید.
سختی و پیچیدگی زندگی ،و وابستگی ناشی از پیشرفت تمدن ،دوری گزیدن انسان از دنیا
را گاهی اوقات ضروری میسازد .تحت تاثیر فرهنگی که در حال پیشرفت است ،انسان
نسبت به انظار عمومی حساستر شده است به قدری که تنهایی و خلوت برایش اهمیت
اساسی پیدا کرده است؛ ولی ابتکارات و اختراعات مدرن از طریق تجاوز به خلوتش او را
دچار ناراحتیها و فشارهای روحی و روانی دردناکتر و شدیدتر از صدمات جسمی
میکند» )Warren and Brandis,1890:196( .در نتیجه پیشنهاد دادند که تعرض به حق
خلوت و حریم خصوصی بهعنوان یک شبه جرم جدید به رسمیت شناخته شده و بایستی
آن را از ضربه زدن به شهرت و حیثیت و آبرو مجزا و متمایز دانست چرا که تعرض به

جه این
خلوت اشخاص یک ضربة عمیقتر و ژرفتری بر آنها وارد میکند و در نتی ٔ
تعرض ،احساس کرامت ،استقالل ،فردیت ،شأنیت وکمال انسان آسیب میبیند .به همین

خاطر است که باید آن را یک حق شخصی و فردی نامید نه یک حق مالی .متعاقب مقاله
مزبور ،دعاویای تحت عنوان تعرض به «حق خلوت و حریم خصوصی» در دادگاهها اقامه
شد که بعضاً رد و بعضاً پذیرفته شدند.
در طول قرن بیستم تعرضات جدید ناشی از پیشرفت تکنولوژی شامل ضبط مکالمات
تلفنی خصوصی ،گذاشتن میکروفن مخفی یا دستگاه ضبط صوت در اماکن خصوصی،
دوربینهای عکاسی و فلیمبرداری ،قابلیت کامپیوترها جهت جمعآوری ،ذخیرهسازی و
بهدست آوردن اطالعات و ...باعث شد تا حریم خصوصی بهعنوان یک حق مهم و اساسی
شناخته شود .بهطوری که در سطح بینالمللی با جدیت فراوانی دنبال شد و اعالمیة حقوق
بشر در سال  1353در ماده  12و میثاق بینالمللی حقوقی مدنی و سیاسی  1377در ماده 16
این حق را به رسمیت شناختند و در کنگرههای متعددی چون کنگره بینالمللی حقوقدانان
در وین به سال  ،1344کنگره وین در سال  ،1343کنگره حقوقدانان در استکلهم به سال
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 ،1376کنگره اتحادیه بینالمللی حقوقدانان در لندن به سال  1373موضوع بحث واقع شد.
(کاتبی59 :1943 ،ـ)52
متعاقب قطعنامه استکهلم ،کشورها برای مقابله با اقدامات مخفی و تجسسات در
خلوت و زندگی خصوصی افراد ،اقدام به وضع مقرراتی نمودند .کشورهای مختلف چه
در قوانین اساسی و چه در قوانینی عادی به حمایت از حق خلوت و حریم خصوصی
پرداخته ،برخی از کشورها صراحتاً قانون حق خلوت را به تصویب گذراندند و برخی هم
بهطور ضمنی برخی از مصادیق آن را در اصول قانون اساسی خود گنجاندند ولی با این
حال نیازمند تالش و دقت بیشتری هست تا بتوان در برابر خطرات روزافزون پیشرفت
تکنولوژی که زندگی خصوصی و خلوت افراد را به آسانترین شکل ممکن نشانه گرفته
است ،قوانینی جامع و کامل به تصویب رساند.

2ـ مفهوم حق بر حریم خصوصی
«حیطه خصوصی و خلوت» اصطالحی است که بهصورت مکرر در محاورات عامیانه
و همچنین در مباحثات حقوقی ،سیاسی و فلسفی مورد استفاده قرار میگیرد .نگاهی
تاریخی به این اصطالح در مباحثات انسانشناسی و جامعهشناسی نشان میدهد که در
فرهنگها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد حمایت واقع میشده است.
ولی با این حال ،تعریف ،برداشت ،توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از این اصطالح
هنوز بدست نیامده است و این بهخاطر تفاوت در فرهنگها ،تغییرات سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این اصطالح و
نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است .بهطوریکه مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة
خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان
دیگر فرق میکند.
واژة «خلوت» در فرهنگهای لغت فارسی به معنای تنهایی گزیدن ،تنها شدن ،جای
خالی از اغیار ،تنهایی و جای تنهایی آمده است (معین725 :1932 ،؛ عمید« )479 :1931 ،خلوت
و حیطة خصوصی» معادل واژه « »Privacyدر انگلیسی است که در دو معنی بهکار رفته
است1 :ـ موقعیت تنها بودن یا بدون مزاحم 2ـ آزادی از مداخله یا نظارت و توجه
عمومی ( .)Oxford advanced learner’s dictionary, 1989:989واژه « »Privacyدر
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فرهنگ حقوقی آکسفورد نیز به معنای حق «تنها به حال خود و بدون مزاحم رها شدن»
آمده است)Oxford dictionary of law, 1997:354( .
همانطور که قبالً اشاره شد ،یکی از اشارات نخستین به «خلوت و حیطه خصوصی» را
میتوان در نوشتههای فلسفی ارسطو یافت که حوزه عمومی و سیاسی اشخاص را از
حوزه خانوادگی و خصوصی آنان متمایز و جدا میدانست و معتقد بود که این دو قلمروی
زندگی ،کامالً متمایز از یکدیگرند؛ بهعبارتی دیگر وی از حوزة عمومی و سیاسی افراد به
عنوان « »Polisو از حوزه خصوصی و خانوادگی افراد به عنوان « »Oikosنام میبرد و
حوزة « »Polisو حوزه « »Oikosرا کامالً جدا از همدیگر میدانست که قواعد و مقررات
حاکم بر یکی نبایستی بر دیگری حاکم گردد)Judith decew, 1988:9-10( .
«حق بر حریم خصوصی» توسط حقوقدانان ،صاحب نظران و پژوهندگان در این زمینه،
به صورتهای متفاوتی تعریف شده است )moore,2008:412-413( .برخی از صاحب
نظران در این زمینه« ،حق بر حریم خصوصی» را بهصورت زیر تعریف نمودهاند« :حقِ
داشتنِ این توقع و انتظار است که مضمون اطالعات شخصی محرمانة اظهار شده و آشکار
شده در یک مکان خصوصی ،برای اشخاص ثالث آشکار و افشاء نخواهد شد ،موقعی که
افشای مضمون آن اطالعات باعث شرمندگی ،سرافکندگی و جریحهدار شدن احساسات
یک شخص با حساسیت عادی و متعارف شود)Ronald B standler:1( .
باتوجه به تعریف مزبور1 :ـ مضمون اطالعات زمانی مورد حمایت است و در حیطه
حق خلوت و حریم خصوصی جای میگیرد که اوالً در یک مکان خصوصی اظهار یا
آَشکار شده باشد و ثانیاً از آن دسته اطالعاتی باشد که افشاء مضمون آنها شرمندگی،
سرافکندگی و جریحه دار شدن احساسات یک شخص با حساسیت عادی را در پی داشته
باشد2 .ـ اطالعاتی که توسط خود شخص ،در یک مکان عمومی بهصورت ارادی اظهار و
آشکار شده باشد در حیطه حق خلوت و حمایت قرار نمیگیرد؛ منظور از مکان خصوصی
هر مکانی است که عرفاً و عادتاً بتوان به آن مکان خصوصی گفت مثل منزل ،اتاق هتل و
مسافرخانه ،غرفة تلفن و مانند آن.
در یک تعریف دیگر« ،حق بر حریم خصوصی» به عنوان «حق محرمانه بودن
خصوصیات شخص یا مال وی از انظار عمومی» تعریف شده است (هارلو.)179 :1939 ،
هدف این تعریف آن است که اطالعات مربوط به خصوصیات شخصی ،خانوادگی و مالی
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یک فرد از قبیل اطالعات راجع به سن ،قد ،وزن ،رنگ مو ،ویژگیهای شخصیتی ،تولد،
ازدواج ،طالق ،گواهینامه رانندگی ،میزان دارائی ،مشخصات پدری و مادری ،تاریخ و
محل تولد ،محل سکونت و زندگی ،گردش مالی کارت اعتباری ،مسافرتها ،سوابق
استخدامی ،سوابق استیجاری ،تعداد و سن فرزندان ،شماره تلفن ،دین ،مذهب و موارد
تعیین هویت و  ...از مصادیق حق خلوت و حریم خصوصی بوده و بایستی تا زمانی که
شخص با رضایت خود آنها را اعالم ننموده ،محرمانه باقی بمانند و لذا نباید شخص را
مجبور به اظهار و آشکار نمودن خصوصیات خود یا داراییاش کرد .در واقع بر اساس
تعریف مزبور آزمونهای سالمتی ،تست مواد مخدر ،آزمون شخصیت و نیز آزمایش ژنتیک
بدون رضایت فرد و همچنین تفتیش برای اطالع از سوابق و خصوصیات شخصی و
خانوادگی افراد جهت استخدام یا پذیرش جهت ادامة تحصیل و الزام برای پرکردن
فرمهایی که حاوی مسائل و خصوصیات فردی است ،نقض حق خلوت و حریم خصوصی
افراد محسوب میشود .البته نکتهای که ذکر آن در اینجا الزم میباشد ،این است که نباید
«حق بر حریم خصوصی» به عنوان حق محرمانه بودن خصوصیات شخص از انظار عمومی
را بهطور مطلق پذیرفت بلکه محرمانه بودن خصوصیات زندگی یک شخص باید به عنوان
اصل پذیرفته شود ولی در مواقع ضرورت و ایجاب نفع و مصلحت مهم فردی یا عمومی،
استثنائاتی بر آن قائل شد.
به اعتقاد یکی دیگر از صاحبنظران ،موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع
رفتارهایی است که بهصورت پرهیز از تفتیش ،بازرسی و پرس و جو دربارة مسائلی که به
هیچکس مربوط نیست مثل پرهیز از نگاه کردن به داخل اتاقی که پنجرة آن به طرف
خیابان باز است ،نمود پیدا میکند )Jeffery reiman, 1976:43-44( .مطلب قابل ذکر در
خصوص دیدگاه مزبور این است که اجتناب و پرهیز از پرس و جو ،مشاهده و آگاه شدن
فقط در مورد رویدادهایی است که در حوزة خصوصی مثل منزل ،اتاق هتل ،غرفه تلفن و
مانند اینها رخ میدهند و نمیتوان مانع صحبت یا مشاهده یا آگاهی در مورد رویدادهایی
شد که در مکانهای عمومی رخ میدهند؛ به عنوان مثال فردی که با رضایت خاطر و از
روی اراده اطالعاتی را دربارة خود در یک مکان عمومی فاش میکند ،نباید توقع داشته
باشد که این اطالعات مشمول اطالعات شخصی یا خانوادگی محرمانه و در حیطه حق
خلوت قرار بگیرند ،یا یک فردی که در یک خیابان با لباسهای عجیب و غریب راه
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میرود ،این انتظار و توقع غیر منطقی است که هیچکس به وی نگاه نکند یا دربارة لباسها
و ظاهرش صحبت نکند ،چون او در یک قلمرو عمومی است نه یک حوزه شخصی؛ و
داشتن این انتظار ،محدودیت آزادی دیگران در مشاهده ،صحبت و ...در یک مکان عمومی
است.
یکی دیگر از نظریه پردازان در زمینة حق خلوت ،این حق را چنین توصیف میکند:
« حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقة حفاظت شده برای آدمیان است
که مردم در آن می توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتماالً نکوهش دربارة امور
شخصی خود ،رها و آزاد باشند( ».نیس بام133 :1931 ،ـ .)133تعریف فوق یادآور ضرب
المثل «خانة هر شخص پناهگاه او است» میباشد .تعریف مزبور ،شناسایی حق خلوت را
در واقع شناسایی یک پناهگاه امن و یک خودمختاری برای انسان تصور میکند که افراد
بشر در این پناهگاه معموالً از تعرض ،دخالت ،بازرسی و نقد دیگران مصون میباشند؛ بر
اساس این تعریف هیچکس حق تفتیش ،بازرسی و اظهار نظر دربارة رویدادهایی را که در
حیطه خصوصی واقع میشود و مربوط به خود شخص و زندگی خصوصی وی است،
ندارد .البته بایستی استثنائاتی را بر این نظریه وارد کرد و اظهار نظر و بازرسیهایی را که
به حکم قانون یا بهخاطر برخی ضرورتهای اجتماعی و مصالح مهم جامعه انجام میگیرد،
پذیرفت.
آقایان وارن و براندیس از حق خلوت بهعنوان یک اصل نام میبرند که نوشتهها و آثار
معنوی ،افکار و احساسات شخص را محافظت کرده و حق داشتن یک چارچوب بدون دخالت
را به افراد بشر اعطا میکند تا اظهارات ،گفتهها و اعمال آنها در این چارچوب مشخص ،مصون
از تعرض بوده و مورد حمایت قانون واقع شود)Warren and Brandeis,1890:10( .
این دیدگاه میخواهد حاکمیت فرد بر احساسات ،روان و افکارش را بهرسمیت
بشناسد و قانون را وادار به حمایت از افراد در برابر تعرضات به روان ،حیثیت ،احساسات
و افکار آنان نماید؛ به عبارتی دیگر این نظریه حقوق معنوی اشخاص و نیز عواطف و
احساسات ،شخصیت و منش فرد را در برابر تعرضات و فضولیهای دیگران مورد حمایت
قرار میدهد.
برخی از پژوهشگران ،حق خلوت را شامل «حق زندگی در خانه خود ،بدون نگاه
مزاحم دیگران ،و حقِ بودن در یک اتاق خواب یا اتاق خصوصی بیآنکه شخص مزاحمی
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بتواند وارد آن شود» (استون )135: 1941 ،میدانند .این تعریف نیز مانند تعریفهای
پیشین مهمترین خصوصیت حق خلوت را مصون بودن از تعرض و مزاحمت میداند ،البته
فقط مصونیت منزل و محل سکونت و استراحت و خواب را مورد اشاره قرار داده و از
مصونیت و تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات و نوشتهها و اطالعات شخصی محرمانه
ذکری به میان نیاورده است.
آالن وستین یکی دیگر از نظریه پردازان حق خلوت در کتاب خود بهنام «حیطه
خصوصی و آزادی»« ،حق بر حریم خصوصی» را یک «چارچوب حمایت شدهای که فرد
میتواند خود مختاری خویش را در آن چارچوب اعمال کند» ()Alan westin, 1967:36
میداند .وی خود مختاری را نیز «گرایش به دوری و پرهیز از زیر نفوذ و کنترل کامل
دیگران بودن» ،معنی میکند .منظور آالن وستین از چارچوب حمایت شده ،همان حیطة
خصوصی است که به هیچکس جز فرد مربوط نمیشود .منظور وی از اعمال خود مختاری
نیز این است که از قیود ،موانع ،کنترل و محدودیتها رها باشد تا بتواند استقالل و
حاکمیت فردیاش را در حوزة خصوصی و کامالً مربوط به خودش ،اعمال کند .در واقع
آالن وستین حق خلوت را به عنوان یک توانایی توصیف میکند که بر اساس آن ،شخص
دسترسی دیگران را به خود محدود میکند و تعیین میکند که چه موقع و چگونه و تاچه
حدی ،اطالعات و رویدادهای واقع شده در این حیطه به دیگران ربط دارد.
یکی دیگر از نظریه پردازان در زمینه حق خلوت ،بنام روث گاویسون در یک مقاله
تحت عنوان «حیطه خصوصی و محدودیتهای قانون» ،حق خلوت را بهعنوان یک شرط
برای زندگی میداند که در صورت نقض و فقدان این شرط ،زندگی شخص مختل خواهد
گشت .وی در این مقاله بحث میکند که نقض حق خلوت یک شخص ،زمانی اتفاق
میافتد که اطالعات شخصی فرد ،توسط دیگران تحصیل گردد و آنها نظاره گر او باشند
یا امکان دسترسی به اطالعات او را داشته باشند )Ruth Gavison, 1980:436-438( .منظور
گاویسون از اینکه «حق خلوت» الزمه و شرط زندگی کردن میباشد ،این است که بسیاری
از حقوق و آزادیهای شخصی نظیر خود مختاری شخصی ،فردیت ،داشتن ارتباطات آزاد،
داشتن آرامش روان و اعصاب ،آزادی عمل و انتخاب ،زیر کنترل و نفوذ دیگران نبودن و
مانند اینها را فقط در این حوزه میتوان اعمال کرد چون در قلمرو عمومی در اعمال این
آزادیها و حقوق ،همواره بایستی آداب و رسوم جامعه ،قوانین ،نظم و امنیت عمومی و
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نیز آزادیها و حقوق دیگران را در نظر گرفت و در نتیجه ،حیطة خصوصی و خلوت تنها
جایی است که در آن میتوان به دور از محدودیتهای قانونی و عرفی زندگی کرد و
برنامههایی را که نمیتوان در قلمرو عمومی اجرا کرد در این منطقة حفاظت شده به مرحله
اجرا در آورد.
یکی از پژوهشگران ،مفهوم « حق بر حریم خصوصی» را مبهم و دارای ظرفیت و
مصادیق نامحدود دانسته که می تواند همه چیز را درباره افراد دربرگیرد .به همین
جهت وی پیشنهاد میکند که حق مزبور توسط قانون تعریف و مصادیق آن ذکر گردد؛
با این حال وی حق خلوت را به عنوان جزیرة خود مختاری شخصی توصیف می کند
(.)Tom Gerrety, 1977: 234-236
یکی دیگر از پژوهشگران بهنام پارنت ،حق خلوت را در بردارندة سه مفهوم زیر
میداند:
1ـ حقی است که به موجب آن ،یک شخص ،تنها به حال خود رها میشود 2ـ یک
شکل از اعمال خودمختاری یا کنترل نسبت به مسائل مهم شخصی و فردی است 9ـ حقی
است که به موجب آن ،فرد دسترسی دیگران به خود را محدود میکند (

parent,

 .)1988:269-270ایشان ،اطالعات و رویدادهایی را در حیطة حق خلوت میداند که هم
شخصی باشند و هم اینکه در محلها و قلمرو عمومی ارائه و آشکار نشده باشند و
همچنین این اطالعات و رویدادها بایستی عاری از هرگونه تناقض آشکار با مصالح افراد
دیگر یا جامعه باشند ( .)parent, 1988:271به عنوان مثال ،اگر شخصی در یک روزنامه
برخی از اطالعات مربوط به خود را فاش کند یا در یک برنامة تلویزیونی با اراده و
رضایت خود (مثل برنامة صندلی داغ در شبکه دوم سیما) اطالعات شخصی مربوط به
خود را بیان نماید ،دیگر نمیتوان دسترسی دیگران را به اطالعات بیان شده محدود کرد و
یا آن را در حیطه حق خلوت به شمار آورد.
در قطعنامه کنفرانس استکهلم در سال  ،1376حق خلوت عبارت است از حق یک
شخص که آزادانه و با حداقل دخالت ،آنطور که میل دارد ،میتواند زندگی بکند .در این
قطعنامه آمده است« :حقِ فرد بشر است که زندگی بکند آنطور که قصد دارد و حمایت
شود در مقابل:
الف ـ هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او؛
ب ـ هرگونه تعرض به سالمت جسمی یا روحی و به آزادی اخالقی یا معنوی او؛
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ج ـ هرگونه تعرض به شهرت و شرافت او؛
د ـ هرگونه تفسیر مضری که از گفتهها و اعمال او بشود؛
ه ـ افشای بیموقع امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی او؛
و ـ استفاده از اسم ،هویت و عکس او؛
ح ـ هرگونه فعالیت بهمنظور جاسوسی دربارة او ،در کمین نشستن ،او را تحت نظر
قرار دادن و عرصه را بر او تنگ کردن؛
ط ـ توقیف مکاتبات او؛
ی ـ استفاده سوء از مخابرات کتبی یا شفاهی او؛
ک ـ افشاء اطالعاتی که او داده یا گرفته ،برخالف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و
حرفه»( .متین دفتری119: 1953 ،ـ)112
مهمترین مشخصههای حق خلوت و حریم خصوصی را میتوان «دور از انظار عموم
بودن»« ،آزادی» و «مصونیت» نام برد که هریک از این سه مشخصه الزم و ملزم یکدیگرند؛
منظور از «دور از انظار عموم بودن» این است که رویدادها یا اطالعات مربوط به شخص،
از آن اطالعات و رویدادهایی باشند که در یک مکان عادتاً خصوصی مثل منزل ،اتاق هتل،
غرفة تلفن ،یا در حکم خصوصی مثل مطب پزشک ،دفتر وکیل ،فرم گزینش تحصیلی یا
شغلی واقع یا اظهار شده باشند و آشکار شدن یا وقوع آنها در محلها و مکانهای
عمومی صورت نگرفته باشد؛ منظور از «آزادی» ،یکی آزادی از قید و بند ،محدودیت،
عادات و رسوم ،فشار و کنترل و دیگری آزادی در انجام یا عدم انجام و چگونه عمل
کردن در مکان خصوصی است و منظور از «مصونیت» ،تکلیفی برگردن دیگران اعم از
افراد حقیقی و حقوقی است که مزاحم و متعرض زندگی خصوصی ،افکار ،احساسات،
امنیت ،خانه ،حیثیت و شخصیت افراد نشوند یعنی زندگی خصوصی اشخاص مصون از
تعرض و نقض است.
با نگاهی به بحث ،میتوان «حق خلوت» را یک حق سایه دانست؛ بدین معنی که
حقوق و آزادیهایی در سایه آن ،جامه عمل به خود میگیرند یا تحت لوای آن بهرسمیت
شناخته میشوند .به عبارتی دیگر آزادی در انتخاب نوع روابط جنسی؛ آزادی معاشرت؛
آزادی در بچه دار یا بچه دار نشدن؛ امنیت شخص ،خانه ،اوراق و اموال او؛ منع ضبط و
کنترل سری مکالمات و استراق سمع؛ حمایت شدن در برابر فضولی ،فشار و پردهدری
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مطبوعات و رادیو و تلویزیون؛ منع افشاء اسرار حرفهای توسط پزشکان ،وکال ،بانکها؛
منع ورود مأمورین انتظامی و نظامی بدون حکم قانون و مقام قضایی به منازل؛ منع تفتیش
و بازرسی منازل و ماشینهای شخصی مگر در مواردی که توسط قانون بهرسمیت شناخته
شده باشد؛ و ...همه اشکال و نمونههایی هستند که در سایة حق خلوت و احترام به زندگی
خصوصی اشخاص مورد شناسایی واقع شدهاند.
با توجه به نظریات ارائه شده توسط صاحبنظران و نظریه پردازان و نیز با در نظر
گرفتن مصادیق این حق« ،حق بر حریم خصوصی» را بهصورت زیر میتوان تعریف نمود:
« حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده ،امن و خالی از اغیار است که در این
چهار چوب ،فرد از یک نوع خودمختاری شخصی برخوردار است» .منظور از برخورداری
از «خودمختاری شخصی» در این تعریف ،اعمال حاکمیت فردی در حوزة زندگی
خصوصی به دور از قید و بند ،کنترل ،فشار و محدودیتهای قانونی و عرفی است.

3ـ مبانی احترام و شناسایی «حق بر حریم خصوصی» در جامعه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به «حق خلوت» یا حریم خصوصی این است که چرا
بشر بایستی چنین حقی داشته باشد؟ «حق بر حریم خصوصی» چرا مهم و شناسایی آن چرا
الزم است؟ چه نیازی به شناسایی چنین حقی برای بشر احساس میشود؟ مبانی طرفداران
این نظریه چیست؟ آیا شناسایی چنین حقی ،نفعی برای جامعه و فرد دارد؟ کدام منافع و
مصالح هست که دخالت در حوزة خلوت اشخاص را توجیه ناپذیر و نامشروع قلمداد
مینماید؟ پاسخ به چنین سؤاالتی و بحث درباره آنها کمک خواهد کرد تا بهتر بتوان به
جایگاه چنین حقی در جامعه پی برد.
مبانی شناسایی وحمایت از «حق بر حریم خصوصی» شهروندان در جامعه را میتوان
در چهار بند مورد بررسی قرار داد1 :ـ کمک به رشد و کمال شخصیتی 2ـ محدود نمودن
ماهیت توسعهطلب و مداخلهگر دولت 9ـ مصلحتهای جرمشناسی 5ـ حفاظت در برابر
پیشرفت تکنولوژی.

3ـ .1تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان
بشر موجودی است که مجهز به وجدان ،درک مسئولیت و اراده آزاد میباشد و
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همچنین موجودی است دارای شخصیت انسانی مستقل .انسان با توجه به همین استقالل
شخصیت ،فردی ممتاز از جامعه بهحساب میآید .بشر در خود این احساس را دارد که
میتواند در مورد اعمال ،رفتار ،کردار و گفتار خود تصمیم گیری و انتخاب نماید ،و
اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد و مجبور به اطاعت از دیگری نیست ،این حس
طبیعی هر موجود انسانی است .نادیده گرفتن حق خلوت و تعرض به آن ،این حس را
جریحهدار ،شخصت فرد را لگدمال و حق گزینش وی را نقض مینماید.
بشر برحسب طبیعت خود موجودی آزاد و مستقل است که دارای برخی حقوق
جدانشدنی مثل حق حیات ،حق آزادی ،حق تحصیل و جستجوی خوشبختی و نیز حق
داشتن امنیت میباشد .برای نیل و تحقق این حقوق الزم است که به خلوت دیگران احترام
گذاشته شود زیرا تأمین امنیت زندگی خصوصی بهاندازة امنیت مادی و حتی بیشتر برای
فرد مهم و ضروری است .همچنین هدف افراد در جامعه فقط این نیست که مال و ثروت
جمع کنند بلکه «احترام» همواره بهعنوان یک ارزش اساسی در هر جامعهای شناخته شده و
الزمة یک جامعه پیشرفته ،متعالی و متمدن« ،احترام» و وجود آن در جامعه است .احترام به
«حق خلوت و حریم خصوصی» به گسترش ارزشهای انسانی و نیز تأمین حیثیت و
عظمت اعضاء جامعه کمک میکند و محترم بودن حریم خصوصی یکی از خواستههای
افراد در جامعه است که بدون آن ،پسرفت ،بدگمانی ،ناهنجاری در روابط افراد جامعه و
نیز تنزل اخالق ،بر جامعه حکم فرما خواهد شد.
تعرض به حق خلوت افراد و نیز افشاء زندگی خصوصی آنها ،تحقیر ،فشار روحی،
خشم ،نفرت ،شرمساری و درد و رنج روحی و روانی را به ارمغان میآورد و ضربات
جبران ناپذیری بر پیکر فرد وارد ساخته و در بسیاری موارد او را وادار به خودکشی و
اعمال ضد اجتماعی میکند.
یکی از پژوهشگران حمایت از اهداف مهم بشری و کمک به ارتقاء آنها را زیربنای
حمایت از حق خلوت میداند .وی بر این نظر است که حمایت از حق خلوت به توسعه
حق خودمختاری فردی کمک میکند و فرد را از کنترل ،غلبه و زیر نفوذ کامل دیگران رها
میسازد )Alan Westin, 1967:33-34( .فقط در خلوت و حوزة خصوصی است که
شخص میتواند فردیت خویش را اعمال نماید .عدم شناسایی یک حریم خصوصی و
خلوت برای انسان به معنای نابودی شخصیت و فردیت فرد است .نابودی شخصیت و
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فردیت برابر با نابودی قدرت انسان برای آغاز چیزی تازه به کمک منابع طبیعی است .با از
بین بردن حریم خصوصی و نیز فردیت چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی با
صورتهای انسانی باقی نمیمانند( .آرنت)233 :1977 ،
بایستی همواره میان افراد انسانی حدود و مسیرهای ارتباطی و نیز حصارهای قانونی
وجود داشته باشد ،که شناسایی حریم خصوصی یکی از این حصارها است .لغو حریم
خصوصی به معنای سلب آزادی انسان و در واقع نابودی استعداد درونی انسان است .از
بین بردن زندگی شخصی ،ابتکار آزاد در هر حوزهای از زندگی و هرگونه فعالیتی را نابود
میسازد .حذف قلمرو خصوصی زندگی ،در واقع به معنای این است که فردیت و استقالل
شخصیتی افراد انکار میگردد و کل بشر به صورت یک فرد و شخصیت واحد حساب
میشود که این اندیشه برای بشر فوقالعاده خطرناک است و میتواند عواقب وخیمی را
برای جوامع بشری به ارمغان بیاورد( .آرنت921 :1977 ،ـ)913
هر فردی بنا به طبیعت انسانی خود ،دارای افکار ،عواطف ،احساسات و تمایالت
گوناگون است و بخش عمدهای از زندگی عمدة هر فرد و نیز تلخیها و خوشیهایش را
همین عواطف ،احساسات و تمایالت در بر میگیرد .پیچیدگی زندگی ،فشارها و
ناراحتیهای موجود در اجتماع ،داشتن یک محیط خلوت و تنها را برای ابراز افکار،
عواطف و تمایالت ضروری میسازد .در واقع این حق خلوت است که حفاظت افکار،
احساسات ،عواطف و تمایالت شخصی را برعهده میگیرد و به مصونیت آنها کمک
مینماید)Warren and Brandis,1890:2-6( .
همچنین شناسایی حیطه خصوصی بهعنوان یک حق برای افراد بشر ،در ارتقاء توسعه و
حمایت از ارزشهایی چون آزادی عمل ،سالمت روان ،استقالل و خود مختاری شخصی،
رشد و خالقیت و برقراری ارتباطات سودمند و هدفمند بشری ،کامال مؤثر و الزم است.
( )Ruth Gavison, 1980:442شناسایی حق خلوت و حریم خصوصی ،یک چارچوب
حفاظت شده و امن را برای افراد بهوجود میآورد که در آن میتوانند از بازرسی ،نظارت
و داوری در مورد امور شخصی خود ،آزاد و رها باشند .در حیطة این حق است که انسان
میتواند حالت و شیوة زندگی خود را شخصاً کنترل نماید ،اطالعات محرمانه و شخصی
خود را کنترل و روش زندگی خود در اجتماع را شخصاً هدایت نماید ،آنگونه که
میخواهد در جامعه عیان شود و با اطرافیان ارتباط آزاد با حدودی که خود تعیین میکند،
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برقرار نماید( .نیس بام133 :1931 ،ـ)133
حق خلوت و حریم خصوصی همچنین یک ارتباط تنگاتنگ با کرامت و شأن انسانی
دارد .آزادی ،استقالل ،تعیین سرنوشت و نیز تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان در سایة
حق خلوت و یک فضای الزم جهت رشد و تکامل شخصی افراد میسر است .ممنوعیت
افشاء اطالعات محرمانه ،استراق سمع ،بازرسی ،زیر کنترل و نفوذ دیگران بودن و نیز مصونیت
مسکن به خاطر احترام به آزادی فردی و تکریم شأن انسانی است)Judith Decew:7( .
حق خلوت همچنین یک ارتباط عمیق با صمیمت ،الفت و نزدیکی بین افراد جامعه
دارد .بهطوریکه برخی پژوهشگران چون فرید ( )Friedو گرستین ( ،)Gersteinحق
خلوت و حریم خصوصی را به این دلیل ارزشمند میدانند که بدون آن ،تحقق صمیمیت و
الفت در جامعه ناممکن است .به عنوان مثال فرید ،حق خلوت وحریم خصوصی را در
مفهوم مضیق بهعنوان کنترل اطالعات شخصی درمورد خود ،تعریف مینماید و اعالم
میدارد که این حق ارزشی ذاتی و طبیعی دارد و دارای یک ارتباط عمیق با پیشرفت
شخص به عنوان یک فرد با شخصیت اخالقی و اجتماعی منفرد است و حتی چنین حقی
الزم است تا فرد ارتباطات نزدیکی همچون عشق ،احترام ،دوستی و اعتماد را برای خود
شکل دهد .در واقع عشق ،دوستی و اعتماد فقط در صورتی ممکن هستند که شخص از
حیطة خصوصی بهرهمند باشد و تهدید حق خلوت ،تهدید کمال شخصیت انسان است.
حق خلوت به یک شخص اجازه میدهد تا آزادانه ارتباط خود با دیگران و همچنین
خودش را معین نماید )Judith Decew:7( .گرستین یکی دیگر از نظریه پردازان در این
زمینه ،استدالل میکند که همانطوری که حق خلوت و حریم خصوصی برای صمیمیت و
الفت بدون تعرض ،نظارت و مشاهده دیگران برای ما ضروری است ،صمیمیت در روابط
شخصی و اجتماعی نیز برای ما الزم است تا بهطور کامل زندگی مان را تجربه و حس
نماییم .حق خلوت باعث میشود تا فرد ،اطالعات صمیمانه در مورد خودش را کنترل
نماید و این نه تنها دارای منافع فراوانی در جهت ارتباط با دیگران بلکه همچنین برای
رشد شخصیت و روح و روان وی نیز سودمند و الزم است (.)Judith Decew:8
شناسایی «حق بر حریم خصوصی» در بردارندة منافع زیر است:
1ـ کنترل اطالعات شخصی و محرمانه خود 2ـ کنترل دسترسی به شخصیت و تمامیت
جسمی و روانی خود 9ـ کنترل توانایی خود برای اتخاذ تصمیمات مهم در مورد نوع
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سیستم زندگی و خانوادگی جهت خود بیانگری و توسعه ارتباطات متنوع؛ این سه مورد،
ارتباط عمیقی با همدیگر دارند .چون تهدید و نبود هر یک از آنها ما را آسیبپذیر و
نگران از این میکند که زیر ذره بین ،فشار و استثمار دیگران هستیم« .حق بر حریم
خصوصی» دارای ارزش اخالقی است چون ما را در برابر هریک از موارد باال با فراهم
نمودن امکان آزادی و استقالل شخصیتی حفظ و حمایت مینماید .با شناسایی و وجود
حق خلوت و حریم خصوصی از بازرسی ،پیش داوری ،فشار ،استثمار ،مقایسه و داوری
دیگران آزاد و رها میشویم (.)Judith Decew:9
از مجموع دیدگاههای فوق بهدست میآید که شناسایی «حق خلوت» دارای منافع زیر
برای شهروندان میباشد:
1ـ حفاظت از افکار ،احساسات ،عواطف و تمایالت شخصی افراد؛
2ـ کمک به تحقق و برقراری ارتباطات سودمند و هدفمند و نیز توسعه الفت،
صمیمیت و نزدیکی بین افراد جامعه؛
9ـ کمک به توسعه کمال شخصیت و رشد روح و روان انسان و نیز توسعه خالقیت،
فردیت و استقالل شخصیتی افراد جامعه؛
5ـ کمک به کنترل شیوه زندگی و اطالعات شخصی و محرمانه خود توسط افراد جامعه؛
4ـ ایجاد یک چارچوب امن و حفاظت شده برای اعمال حق خود مختاری شخصی و
رهایی از بازرسی ،نظارت ،فشار و قید و بند؛
7ـ کمک به نیل و تحقق حقوقی چون حق حیات ،حق آزادی عمل ،حق جستجوی
خوشبختی ،حق داشتن امنیت و ...؛
6ـ حفظ شأن و کرامت بشری و نیز کمک به گسترش ارزشهای انسانی و تأمین
حیثیت و عظمت اعضای جامعه.
3ـ کمک به رهایی افراد جامعه از تحقیر ،فشار روحی ،خشم ،نفرت ،شرمساری و
درد ،رنج روحی و روانی.

3ـ .2محدود نمودن ماهیت توسعهطلب و مداخلهگر دولت
یکی از مبانی مهم دیگری که شناسایی «حق بر حریم خصوصی» را برای افراد جامعه
ضروری و حتی واجب میسازد ،وجود دولت همراه با قدرت و سلطهاش در جامعه است.
از آنجا که در هر جامعهای حکومت و دولتی وجود دارد و هیچ چارهای از قدرت و سلطة
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آن نیست ،بایستی به دُور موجودیت و شخصیت فرد حصاری کشید تا قدرت زیاده خواه
و سلطه جوی حاکم نتواند به این حریم تجاوز نماید (قاضی .)151 :1963 ،یعنی با
شناسایی حق خلوت بایستی فردیت و استقالل شخصیتی انسان را در برابر حکومت در
امان نگه داشت.
در واقع بایستی یکی از مبانی شناسایی «حق بر حریم خصوصی» را محدود نمودن
ماهیت توسعهطلب و احیاناً ستمگر قدرت دانست که اگر بیمهابا و بدون حد و مرز رها
شود ،ممکن است فرد را فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند همانطوری که
حکومتهای توتالیتری چون آلمان نازی با حذف قلمرو خصوصی ،فردیت افراد را نابود و
هرگونه استعداد و شکوفایی را در آنها ریشه کن نمودند .بنابراین هدف اصلی باید ترسیم
قلمرو شخصی در جهت نگهبانی فردیت و استقالل شخصیتی فرد باشد و قانونگذار
بایستی طوری مرزهای عملکرد دولت را محدود نماید که قدرت نتواند حتیالمقدور به
حریم خلوت اشخاص تجاوز کند بهطوری که برخی برای جداسازی محدودة دولت و فرد
و ایجاد حفاظهای الزم در جهت حمایت از فرد انسانی ،حیثیت ،کرامت و شرافت او ،از
اندیشههای مربوط به حقوق فطری و طبیعی بهره جستند و «حق بر حریم خصوصی» را
بهعنوان یکی از حقوق فطری بشر معرفی نمودند.
با احترام به «حق بر حریم خصوصی» است که افراد بشر در مقابل مصادر قدرت،
جامعه و سایر اشخاص حمایت و حفاظت میشوند .این حق برای سعادت بشر حایز کمال
اهمیت بوده و بایستی بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شود.

3ـ .3مصلحتهای جرمشناختی
یکی دیگر از مبانی شناسایی «حق بر حریم خصوصی» و اینکه زندگی خصوصی دیگران
نباید افشاء شده و اسرار شخصی آنها محرمانه باقی بماند ،در حیطه تحقیقات جرمشناسی
واقع میشود .این عقیده در جرمشناسی وجود دارد که وقتی یک فردی از سوی دیگران در
قالب خاصی توصیف شود ،در نتیجة فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود
دست خواهد زد (وایت و هینس124: 1932،ـ .)129تحقیقات جرمشناسی دربارة مراحل
انگ خوردن ،ثابت مینماید که تعیین هویت افراد تحت عناوینی چون «مظنون»« ،بزهکار» و
«مجرم» دارای اثرات منفی بهصورتهای گوناگون است .در نتیجه افراد بایستی در مقابل
انگزنیهای پلیس و نهادهای مشابه و انتشار آن در رسانههای گروهی حمایت شوند چون
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احتمال آن هست که بسیاری از برچسبها و انگزنیها نادرست و یا از روی قصد و غرض
یا بهخاطر اشتباهات قضایی باشد .لذا حفظ اسرار و زندگی خصوصی افراد و منع انتشار
آنها ،هم دارای منافع فردی است و هم اینکه میتواند از فعالیتهای ضد اجتماعی آینده
برچسب خورها ،پیشگیری نماید( .مصطفیزاده112 :1934 ،ـ)111

3ـ .4حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی
امروزه زمانه در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی فرق کرده است .امروزه وسائلی اختراع
شده که آن را در محلی از قبیل خانه یا اداره و در یک نقطه پنهانی نصب میکنند که در
یک مدت کلیة مذاکرات ساکنان و مراجعان به این محل را در نوارهایی ضبط و تحویل
نصب کننده میدهد؛ امروزه بعضی وسایل به شکل گلوله کوچکی وجود دارند که با
تفنگ مخصوص آن را در زیر پنجره خانه یا اطاق فرد میاندازند و آن بهطور خود کار
کلیه مذاکرات را ضبط میکند؛ همچنین امروز وسایلی خیلی دقیق و ظریف بهصورت
ساعت یا قلم خودنویس یا سنجاق یا قوطی سیگار یا کبریت موجود هستند که به هیچ
وجه جلب توجه نمیکنند و کلیة مذاکرات را ضبط میکنند ،و وقتی که صدا قطع میشود
از کار میافتند و هر بار که صدا و صحبت شروع شد بهکار میافتند و به این ترتیب مورد
استفاده قرار میگیرند (کاتبی .)51: 1943 ،امروزه موبایلهایی اختراع شده که قادر به
عکسبرداری و فیلمبرداری بدون کمترین جلب توجه هستند ،امروزه درسایه تکنولوژی،
آزمایشهای پزشکی ،روانی و بدنی از افراد انجام میشود ،و با استفاده از پیشرفت علم و
فنآوری و ابزارهای فنی در شخصیت انسان ،کنجکاوی و کاوش صورت میگیرد .از
طریق روشهای نوین تکنولوژی ،مداخله در مکاتبات و مراودات تلفنی به آسانترین شکل
انجام میگیرد)Calo, 2011:3-4( .
در سایه تکنولوژی ،امروزه دولت به مدرنترین وسایل جاسوسی ،تفتیش و استراق
سمع دست یافته است حتی مجهز به وسایل فنی کشف حقیقت مثل ابزارهای کشف دروغ
و داروهای شیمیایی تحریککننده گشته است (هاشمی233: 1935 ،ـ .)236حتی بیم آن
میرود که پیشرفت در زمینة روانشناسی و علوم وابسته به آن ،روشهای کاوش و تفتیش
عقاید ،افکار و احساسات را به ارمغان بیاورد؛ شاید به همین خاطر باشد که اکثر قوانین،
تفتیش عقاید را ممنوع و برخی آن را جرم اعالم نمودهاند .به هر حال امروز در عصری
زندگی میکنیم که در آن تکنولوژی حکومت میکند و با موذیانهترین روشها ،نه تنها
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صلح و امنیت را به هم زده بلکه در صمیمانهترین روابط زندگی افراد مداخالت ناروا
کرده است .علم و صنعت و تکنولوژی را نه میتوان از رشد و تکامل باز داشت و نه
چنین کاری را باید کرد ،ولی میتوان و باید از آثار زیان آور و مضر آن جلوگیری نمود.
باید به تدوین قوانین شایسته ،بشر را در برابر آثار زیان آور و مضر آن حمایت نمود و به
افراد ضد اجتماعی اجازه نداد که با سوء استفاده از پیشرفت تکنولوژی و خالء قانون،
شخصیت ،شأن ،کرامت ،شرافت و زندگی خانوادگی و شخصی افراد را نابود سازند.
حقوق هر جامعه ،بایستی توانایی آن را داشته باشد که همگام با تکنولوژی حرکت کند.
اگر حقوق و قوانین همراه و همگام با تکنولوژی متحول نشوند ،عمالً شهروندان جامعه را
در برابر آثار منفی ناشی از پیشرفت تکنولوژی و اعمال ضد اجتماعی صورت گرفته
توسط تبهکاران ،اخاذان و سودجویان در اثر خالء قانونی ،بیدفاع خواهد گذاشت.

نتیجهگیری
1ـ «حیطه خصوصی و خلوت» اصطالحی است که بهصورت مکرر در محاورات
عامیانه و همچنین در مباحثات حقوقی ،سیاسی و فلسفی مورد استفاده قرار میگیرد.
نگاهی تاریخی به این اصطالح در مباحثات انسانشناسی و جامعهشناسی نشان میدهد که
در فرهنگها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد حمایت واقع میشده است.
ولی با این حال ،تعریف ،برداشت ،توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از این اصطالح
هنوز بهدست نیامده است و این بهخاطر تفاوت در فرهنگها ،تغییرات سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی در جوامع در طی تاریخ؛ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این اصطالح و
نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است بهطوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة
خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان
دیگر فرق میکند.
2ـ با توجه به نظریات ارائه شده توسط صاحبنظران و نظریهپردازان و نیز با در نظر
گرفتن مصادیق این حق« ،حق بر حریم خصوصی» را بهصورت زیر میتوان تعریف نمود:
« حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده ،امن و خالی از اغیار است که در این چهار
چوب ،فرد از یک نوع خودمختاری شخصی برخوردار است» .منظور از برخورداری از
«خودمختاری شخصی» در این تعریف ،اعمال حاکمیت فردی در حوزة زندگی خصوصی
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به دور از قید و بند ،کنترل ،فشار و محدودیتهای قانونی و عرفی است.
9ـ مبانی شناسایی و حمایت از حق خلوت شهروندان در جامعه را میتوان در چهار
بند مورد اشاره قرار داد1 :ـ کمک به رشد و کمال شخصیتی 2ـ محدود نمودن ماهیت
توسعهطلب و مداخله گر دولت 9ـ مصلحتهای جرمشناسی 5ـ حفاظت در برابر پیشرفت
تکنولوژی.
5ـ با اعتقاد به اینکه با شهروندان کوچک نمیتوان کارهای بزرگ کرد و هر جامعهای
برای انجام کارهای بزرگ به شهروندان بزرگ نیاز دارد و انسان جز در سایه حفظ حرمت
و کرامت و مصونیت پرورش نمییابد؛ لذا ضروری است که نسبت به حوزه خصوصی
شهروندان توجه ویژهای صورت گرفته و این مهم جز در موارد استثنایی ،مورد شناسایی و
حمایت الزم قرار گیرد.
4ـ اگرچه برخی ،حق بر حریم خصوصی را به دالیلی چون نداشتن پایه و مبنای
حقوقی ،نداشتن ارزش اقتصادی و ابزار بودن برای سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده از
زنان و افراد آسیبپذیر؛ مورد انتقاد قرار دادهاند ولی در مقابل ،بسیاری از نظریهپردازان،
حق مزبور را ،فینفسه یک مفهوم با ارزش و پرمعنا میدانند و آن را برای کنترل اطالعات
شخصی و محرمانه ،شکوفایی روابط گوناگون بین اشخاص ،کنترل دسترسی دیگران به
خود ،کمک به توسعه صمیمیت و دوستی و توسعه خودمختاری و گزینش شخصی الزم
دانستهاند.
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