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 مقدمه
 یزندگو تنها و به دور از همنوعان خود  تکدوردست،  یا رهیجزاگر انسان در 

 یول. شد ینماحساس  یو یبرا فیتکلو  فهیوظحق،  یشناسائبه  یازین دیشا، کرد یم

 دینما یم جابیادر اجتماع  یزندگو  کند یم یزندگانسان در اجتماع  کهاست  نیا تیواقع

 نیااز  ریغشود، چون اگر  ییشناسا جامعهاز افراد  کیهر یبرا یا فهیوظو  فیتکلحق،  که

بر  گرید ماتینامالو  کونسو  یاعتماد یب، استبداد، کشمکش، هرج و مرج، ینظم یبباشد 

 یضرورافراد در اجتماع نه تنها  یبراحق  یشناسائ نیبنابراخواهد شد؛  حاکماجتماع 

، یحقوقمباحثات  نیبدر  یارزشمند گاهیجاحق  کهاست  رو نیا. از باشد یمالزم  بلکه

ها و  تمام بحث ةیپادارد و آن را در دانش حقوق به عنوان قطب و  یاجتماعو  یاسیس

 گرانیدرا در مقابل تعرضات  یو کهبشر  یاساساز حقوق  یکیاند.  زاد عدالت شمردههم

حق » ،دهد یمقرار  تیحماها مورد  دولت یناروامداخالت  زینو  اش یخصوص یزندگبه 

ارتباط تنگاتنگ و  کهحق  نیااست. « حق خلوت» یعبارتبه  ای« بر حریم خصوصی

و  یخودمختار، یشخصسعه ارتباطات ، توتیشخص، تیثیح، کرامتبا حفظ  یقیعم

دارد،  یبشرمهم  یها ارزش گریدافراد و  نیب تیمیصم، توسعه الفت و یفرداستقالل 

همواره به  که یطور بهدارد،  ایدن یاسیسو  یحقوقدر مباحثات  یا ژهیو گاهیجاامروزه 

 حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست. ینمودهااز  یکیعنوان 

 یبررساز دو منظر قابل  کشور کی یحقوقدر نظام « ر حریم خصوصیحق ب» گاهیجا

 زینناقض این حق و  یرفتارها یانگار جرمبا  توان یم یعنیاز منظر حمایتی؛  یکیاست: 

و خلوت شهروندان را  یخصوص یزندگ کهپرداخت  یکسانبه مقابله با  ییقضااقدامات 

است در  ممکندولت  یعنیو تهدید؛ . دیگری از منظر مداخله دهند یممورد تعرض قرار 

و  تیمحدود جادیاشهروندان اقدام به مداخله،  یخصوص میحرقلمرو خلوت و 

توسط مقامات  میحر نیااست  ممکن ای دینما ها آنو انتخاب  اریاختدر برابر  یانگار جرم

 یحت ای ردیقرارگجرائم مورد نقض و تعرض  قیتحقو  کشف یراستادر  یتیامنو  یفریک

 یاسیسو  یبهداشت، یاخالق، یاجتماعحفظ نظم  ایاز وقوع جرم  یریشگیپاست  نممک

. این مقاله با توجه کندخصوصی شهروندان را فراهم  یزندگموجبات دخالت در خلوت و 

 دهد: به دو منظر فوق دو سؤال زیر را مورد بحث و بررسی قرار می
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چه بوده و قلمرو  حقوقی عرفی یها نظامدر « حق بر حریم خصوصی» ـ مفهوم1
 ؟کجاستآن تا  یتیحما

حقوقی  یها نظامشهروندان در  یبرا« حق بر حریم خصوصی» ییشناساـ مبانی 2
 عرفی چیست؟

 «حق بر حریم خصوصی» یخیتارتحول  ریسـ 1
 یحقوق ستمیسها قبل در  و قراردادها از قرن یماداموال  تیمالکچون  یحقوق میمفاه

 میمفاه زینما  کشورو در حال حاضر در نظام حقوقی وجود داشته  کشورها ییقضاو 
درآمده و  ریتحربه رشتة  یمتعددو مقاالت  ها کتاب ها آندربارة  کههستند  یا شدهشناخته 

حق خلوت و » یولصورت گرفته است  ها آنحقوقدانان دربارة  نیب یا عمدهمباحثات 
سده از مطرح  کیز بیش ا که استیدن یحقوقدر نظام  دیجد یمفهوم« حریم خصوصی

واقع  تیحمامورد  یگرید اشکال، اگر چه قبالً به گذرد ینم یالملل نیبشدن آن در عرصه 
 دهد یمباستان نشان  ونانیها و آداب و رسوم  ، نوشتهنیقواناست؛ به عنوان نمونه  شده یم

 هکبوده  گریهمدباستان دو مفهوم مرتبط با  ونانیو حق خلوت در جامعه  تیمالکحق  که
  (Barrington Moore, 1984:108)شناخته شدند.  تیرسمبه  گریکدیهمراه با 

و  کسانی ریمسروند و  کیدر « حق خلوت و حریم خصوصی»، یالدیم 13در قرن 
، مردم و کشورها یاساس. اصول قانون کرد دایپتوسعه  تیمالکحق  یلوامشابه تحت 

 تیحمااصول در پرتو  نیاقرار دادند.  تیحمادولت مورد  یها دخالتاموالشان را در برابر 
المثل  ضرب زینو  یحقوقنمودند. اصل  تیحما زینرا « حیطه خصوصی»، تیمالکاز حق 

حرمت  که هرکسداشت.  یعیوس کاربرددر قرن نوزدهم « خانه هر شخص پناهگاه اوست»
با  ردک یم جادیا مزاحمت و ممانعت مالکان کاملنسبت به تصرف  ای شکست یمرا  یا خانه

مربوط به  نیقوان زینو  شیتفتو  یبازرس تیممنوع. شد یمروبرو  یمدنو  یفریک یها مجازات
شد. جبران  رفتهیپذخانه  مالکان یخصوص هیحطضامن و نگهبان  عنوان به ریغ ملکتجاوز به 
تعرض به حیطه »به جبران خسارت  یحت، ریغ ملکوارد شده در تجاوز به  یها خسارت

و  یشخص یها یآزاد، یشخص تیامنو حق  کرد دایپ یتسر زین« خصوصی و خلوت
افراد و  یها خانهبه حرمت  کارکنانشدر برابر هرگونه تعرض دولت و  یخصوص تیمالک

 ییشناسا(. رفته رفته بحث mary chopecki:4شناخته شد ) تیرسم به شان یزندگخلوت 
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حقوق  نیاقلمرو  جیتدر بهآمد و  انیمفرد به  افکار، احساسات و یروانو  یروح تیامن
از اشخاص در برابر  تیحمااحساسات،  یحقوقارزش  ییشناسا؛ با افتیگسترش  یقانون

 تیحما کیو  کرد دایپگسترش  یروحدر برابر صدمات  ها آناز  تیحمابه  یبدنصدمات 
، خاکآزاردهنده و رنجش آور، گرد و  یبوهامحدود از اشخاص در برابر سروصداها، 

در  نیقوانشد؛ رفته رفته  جادیااز حد متعارف  شیبو ارتعاش و لرزش  ندیکش گاریس
و با مالحظة شهرت و اعتبار فرد و بودن او در  افتندیو آزار گسترش  ذاءیامورد مزاحمت، 

 یقسمت کیانسان  یخانوادگآمدند؛ روابط  وجود بهتهمت و افترا  نیقوانهمنوعانش،  انیم
قانون، مسلم و  شرفتیپتوسعه و  نیاگفت  دیبار واقع او شد؛ د یزندگ یحقوقاز مفهوم 

 (Warren and Brandeis,1890:199قابل اجتناب بود. ) ریغ
 یگریدعنوان  (To be let alone) «حقِ به حال خود رها شدن»عبارت مشهور 

 تیحماو حریم خصوصی مورد  آن در گذشته، حق خلوت یلواتحت  کهبود 
 پرونده کیدر  کایآمر یعال وانید 1395سال در که یطور به؛ گرفت یمقرار 

(Wheaton V. Peters,(1834) 33 U. S. 591, 634)  از متهم هیچ چیز » کهاظهار نمود
شود، بلکه تا زمانی که ثابت نشود که او حقوق  شود و هیچ چیز پرسیده نمی خواسته نمی

حق خلوت و حریم »حال  نیا؛ با «تواند به حال خود رها شود دیگران را نقض کرده، می
 1333در سال  نکهیامستقل مورد نظر نبود تا  یحقوقمفهوم  کیهنوز به عنوان « خصوصی

. دیگردمطرح « حقِ به حال خود رها شدن»تحت عنوان ، حقوق یدرس کتاب کیدر 
(Ronald B Standler:2) 

و جهت توسعه حق خلوت و حریم  ریمس کهافتاد  یخاصاتفاق  کی 1331در سال 
گشت.  گریکدیاز  تیمالکداد و موجب مجزا شدن حق خلوت و حق  رییتغرا  خصوصی

 سیبراند سییلوساموئل وارن و  انیآقابه قلم  یا مقالههاروارد  یحقوق هینشردر آن سال 
قبال حق  کهاگرچه عنوان نمودند  سندگانینو. کردمنتشر « حق تمتع از خلوت»تحت عنوان 

درخواست  یول شد یمواقع  تیحمامورد  تیکمالمفهوم موسع حق  یلواخلوت تحت 
. ردیگقرار  تیحماشناخته شده و مورد  تیرسمطور مجزا به  باید حق خلوت به کهنمودند 

گزارش ناخوشایند پیرامون ازدواج  کیچاپ  دنبال بهمقاله را  نیا کهمذکور  سندگانینو
پرداختند  یکسانبوعات و (، به انتقاد از مط191 :1933 دختر وارن نوشتند )اندرو کالپهام،

 دهند یمو هوس خود قرار  یهورا ملعبه  گرانید تیثیحو  افکارعواطف، احساسات،  که
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مطبوعات : »کردندمقاله اعالم  نیادر  ها آن. گذارند یمپا  ریزرا  گرانید یخصوصو امور 
کنند. اراجیف و شایعات  ای از حدود آشکار نجابت و نزاکت تجاوز می در هر زمینه

شود. برای  شرمی دنبال می ای شده است که با گستاخی و بی صورت یک حرفهاساس به یب
های شهوانی، جزئیات روابط جنسی را در ستون صفحات روزانه منتشر  ارضای سلیقه

خودی است  کنند. برای سرگرم کردن خوانندگان، ستون پشت ستون پر از شایعات بی می
آید.  دست میوزة خصوصی و خلوت دیگران بهوسیله دخالت بدون اجازه در ح که به

سختی و پیچیدگی زندگی، و وابستگی ناشی از پیشرفت تمدن، دوری گزیدن انسان از دنیا 
سازد. تحت تاثیر فرهنگی که در حال پیشرفت است، انسان  را گاهی اوقات ضروری می

ش اهمیت تر شده است به قدری که تنهایی و خلوت براینسبت به انظار عمومی حساس
اساسی پیدا کرده است؛ ولی ابتکارات و اختراعات مدرن از طریق تجاوز به خلوتش او را 

تر و شدیدتر از صدمات جسمی  ها و فشارهای روحی و روانی دردناک دچار ناراحتی
تعرض به حق  کهدادند  شنهادیپ جهینت( در Warren and Brandis,1890:196«. )کند می

 یستیباشناخته شده و  تیرسم  به دیجدشبه جرم  کی عنوان بهخلوت و حریم خصوصی 
تعرض به  کهدانست چرا  زیمتماو آبرو مجزا و  تیثیحآن را از ضربه زدن به شهرت و 

 نیا ٔجهینتو در  کند یموارد  ها آنبر  یتر ژرفو  تر قیعمضربة  کیخلوت اشخاص 
 نیهم. به ندیب یم بیسآانسان  وکمال تیشأن، تیفرد، استقالل، کرامتتعرض، احساس 

. متعاقب مقاله یمالحق  کینه  دینام یفردو  یشخصحق  کیآن را  دیبا کهخاطر است 
ها اقامه  در دادگاه« حق خلوت و حریم خصوصی»تحت عنوان تعرض به  یا یدعاومزبور، 

 شدند. رفتهیپذبعضاً رد و بعضاً  کهشد 
 مکالماتشامل ضبط  یولوژتکن شرفتیپاز  یناش دیجدتعرضات  ستمیبدر طول قرن 

، یخصوص اماکندستگاه ضبط صوت در  ای یمخف کروفنیم، گذاشتن یخصوص یتلفن
و  یساز رهیذخ، یآور جمعجهت  وترهایکامپ تیقابل، یمبرداریفلو  یعکاس یها نیدورب

 یاساسحق مهم و  کی عنوان بهدست آوردن اطالعات و... باعث شد تا حریم خصوصی  به
حقوق  ةیاعالمدنبال شد و  یفراوان تیجدبا  یالملل نیبدر سطح  که یطور بهشناخته شود. 
 16در ماده  1377 یاسیسو  یمدن یحقوق یالملل نیب ثاقیمو  12در ماده  1353بشر در سال 

حقوقدانان  یالملل نیب کنگرهچون  یمتعدد یها کنگرهشناختند و در  تیرسمحق را به  نیا
به سال  استکلهمحقوقدانان در  کنگره، 1343در سال  نیو کنگره، 1344به سال  نیودر 
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موضوع بحث واقع شد.  1373حقوقدانان در لندن به سال  یالملل نیب هیاتحاد کنگره، 1376
 (52ـ59 :1943، یکاتب)

و تجسسات در  یمخفمقابله با اقدامات  یبرا کشورها، استکهلممتعاقب قطعنامه 
مختلف چه  یکشورهانمودند.  یمقرراتضع افراد، اقدام به و یخصوص یزندگخلوت و 

از حق خلوت و حریم خصوصی  تیحمابه  یعاد ینیقوانو چه در  یاساس نیقواندر 
هم  یبرخگذراندند و  بیتصوصراحتاً قانون حق خلوت را به  کشورهااز  یبرخپرداخته، 

 نیابا  یولخود گنجاندند  یاساسآن را در اصول قانون  قیمصاداز  یبرخ یضمنطور  به
 شرفتیپهست تا بتوان در برابر خطرات روزافزون  یشتریبتالش و دقت  ازمندینحال 

نشانه گرفته  ممکن شکل نیتر آسانو خلوت افراد را به  یخصوص یزندگ که یتکنولوژ
 رساند. بیتصوبه  کاملجامع و  ینیقواناست، 

 یخصوص میحرمفهوم حق بر ـ 2
 انهیعامدر محاورات  مکرر صورت به کهاست  یاصطالح« حیطه خصوصی و خلوت»

 ینگاه. ردیگ یممورد استفاده قرار  یفلسفو  یاسیس، یحقوقدر مباحثات  نیهمچنو 
در  که دهد یمنشان  یشناس جامعهو  یشناس انساناصطالح در مباحثات  نیابه  یخیتار

است.  شده یمواقع  تیحماها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد  فرهنگ
اصطالح  نیااز  شکل کیواحد و  یمفهومو  فیتوص، برداشت، فیتعرحال،  نیابا  یلو

و  یاجتماع، یاسیس راتییتغها،  تفاوت در فرهنگ خاطر به نیااست و  امدهینهنوز بدست 
اصطالح و  نیاتفاوت در نوع نگاه و نگرش به  زینو  خیتار یطدر جوامع در  یفرهنگ

 طةیحو قلمرو خلوت و  قیمصاد که یطور بهاست.  آن در جوامع بوده گاهیجانقش و 
به زمان  یزمانو از  گریدبه جامعة  یا جامعهو از  گریدبه فرهنگ  یفرهنگاز  یخصوص

 .کند یمفرق  گرید
 یجا، تنها شدن، دنیگز ییتنها یمعنابه  یفارسلغت  یها فرهنگدر « خلوت»واژة 

خلوت » (479: 1931، دیعم؛ 725: 1932، نیعمآمده است ) ییتنها یجاو  ییتنها، اریاغاز  یخال
رفته  کار به یمعندر دو  کهاست  یسیانگلدر « Privacy»معادل واژه « و حیطة خصوصی

نظارت و توجه  ایاز مداخله  یآزادـ 2بدون مزاحم  ایتنها بودن  تیموقعـ 1است: 
در « Privacy»(. واژه Oxford advanced learner’s dictionary, 1989:989) یعموم
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« تنها به حال خود و بدون مزاحم رها شدن»حق  یمعنابه  زین آکسفورد یحقوقفرهنگ 
 (Oxford dictionary of law, 1997:354آمده است. )

را « خلوت و حیطه خصوصی»به  نینخستاز اشارات  یکیهمانطور که قبالً اشاره شد، 
اشخاص را از  یاسیس و یعمومحوزه  که افتیارسطو  یفلسف یها نوشتهدر  توان یم

 یقلمرودو  نیا کهو معتقد بود  دانست یمو جدا  زیمتماآنان  یخصوصو  یخانوادگحوزه 
افراد به  یاسیسو  یعموماز حوزة  یو گرید یعبارت به؛ گرندیکدیاز  زیمتما کامالً، یزندگ

 و برد یمنام « Oikos»افراد به عنوان  یخانوادگو  یخصوصو از حوزه « Polis»عنوان 
قواعد و مقررات  که دانست یم گریهمدجدا از  کامالًرا « Oikos»و حوزه « Polis»حوزة 
 (Judith decew, 1988:9-10گردد. ) حاکم یگریدبر  یستینبا یکیبر  حاکم
، نهیزم نیاتوسط حقوقدانان، صاحب نظران و پژوهندگان در « حق بر حریم خصوصی»
از صاحب  یبرخ (moore,2008:412-413)شده است.  فیتعر یمتفاوت یها صورتبه 

حقِ »اند:  نموده فیتعر ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»، نهیزم نیانظران در 
 آشکارمحرمانة اظهار شده و  یشخصمضمون اطالعات  کهتوقع و انتظار است  نیاداشتنِ 

 که یموقعو افشاء نخواهد شد،  آشکاراشخاص ثالث  یبرا، یخصوص مکان کیشده در 
شدن احساسات  دار حهیجرو  یسرافکندگ، یشرمندگمضمون آن اطالعات باعث  یافشا

 (Ronald B standler:1و متعارف شود. ) یعاد تیحساسشخص با  کی
است و در حیطه  تیحمامورد  یزمانـ مضمون اطالعات 1مزبور:  فیتعرباتوجه به 

 ایاظهار  یصخصو مکان کیاوالً در  که ردیگ یم یجاحق خلوت و حریم خصوصی 
، یشرمندگ ها آنافشاء مضمون  کهباشد  یاطالعاتاز آن دسته  اًیثانشده باشد و  آَشکار

داشته  یپرا در  یعاد تیحساسشخص با  کیدار شدن احساسات  حهیجرو  یسرافکندگ
اظهار و  یاراد صورت به یعموم مکان کیتوسط خود شخص، در  که یاطالعاتـ 2باشد. 
 یخصوص مکان؛ منظور از ردیگ ینمقرار  تیحماحق خلوت و  طهیحشده باشد در  آشکار

گفت مثل منزل، اتاق هتل و  یخصوص مکانعرفاً و عادتاً بتوان به آن  کهاست  یمکانهر 
 مسافرخانه، غرفة تلفن و مانند آن.

حق محرمانه بودن »به عنوان « حق بر حریم خصوصی»، گرید فیتعر کیدر 
(. 179 :1939شده است )هارلو،  فیتعر« نظار عمومیخصوصیات شخص یا مال وی از ا

 یمالو  یخانوادگ، یشخص اتیخصوصاطالعات مربوط به  کههدف این تعریف آن است 
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، تولد، یتیشخص یها یژگیواطالعات راجع به سن، قد، وزن، رنگ مو،  لیقبفرد از  کی
و  خیتار، یدرماو  یپدر، مشخصات یدارائ زانیم، یرانندگ نامهیگواهازدواج، طالق، 

ها، سوابق  ، مسافرتیاعتبار کارت یمال، گردش یزندگو  سکونتمحل تولد، محل 
، مذهب و موارد نید، تعداد و سن فرزندان، شماره تلفن، یجاریاست، سوابق یاستخدام

 که یزمانتا  یستیباحق خلوت و حریم خصوصی بوده و  قیمصادو ... از  تیهو نییتع
شخص را  دینبابمانند و لذا  یباقرا اعالم ننموده، محرمانه  ها آنخود  تیرضاشخص با 

. در واقع بر اساس کرد اش ییدارا ایخود  اتیخصوصنمودن  آشکارمجبور به اظهار و 
 کیژنت شیآزما زینو  تیشخص، تست مواد مخدر، آزمون یسالمت یها آزمونمزبور  فیتعر

و  یشخص اتیخصوصو  اطالع از سوابق یبرا شیتفت نیهمچنفرد و  تیرضابدون 
 پرکردن یبراو الزام  لیتحصجهت ادامة  رشیپذ ایافراد جهت استخدام  یخانوادگ

است، نقض حق خلوت و حریم خصوصی  یفرد اتیخصوصمسائل و  یحاو که ییها فرم
نباید  کهاست  نیا، باشد یمالزم  نجایاآن در  ذکر که یا نکته. البته شود یمافراد محسوب 

 یعمومشخص از انظار  اتیخصوصبه عنوان حق محرمانه بودن « وصیحق بر حریم خص»
شخص باید به عنوان  کی یزندگ اتیخصوصمحرمانه بودن  بلکه رفتیپذطور مطلق  را به

، یعمومنفع و مصلحت مهم فردی یا  جابیاشود ولی در مواقع ضرورت و  رفتهیپذاصل 
 بر آن قائل شد. یاستثنائات

، موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع نظران حبصااز  گرید یکیبه اعتقاد 
به  که یمسائلو پرس و جو دربارة  یبازرس، شیتفتاز  زیپره صورت به کهاست  ییرفتارها

پنجرة آن به طرف  که یاتاقبه داخل  کردناز نگاه  زیپرهمثل  ستینمربوط  کس چیه
( مطلب قابل ذکر در Jeffery reiman, 1976:43-44. )کند یم دایپباز است، نمود  ابانیخ

از پرس و جو، مشاهده و آگاه شدن  زیپرهاجتناب و  کهاست  نیامزبور  دگاهیدخصوص 
مثل منزل، اتاق هتل، غرفه تلفن و  یخصوصدر حوزة  کهاست  ییدادهایروفقط در مورد 

 ییدادهایرودر مورد  یآگاه ایمشاهده  ایمانع صحبت  توان ینمو  دهند یمرخ  ها نیامانند 
خاطر و از  تیرضابا  که یفرد؛ به عنوان مثال دهند یمرخ  یعموم یها مکاندر  که شد
توقع داشته  دینبا، کند یمفاش  یعموم مکان کیرا دربارة خود در  یاطالعاتاراده  یرو

حق  طهیحمحرمانه و در  یخانوادگ ای یشخصاطالعات مشمول اطالعات  نیا کهباشد 
راه  بیغرو  بیعج یها لباسبا  ابانیخ کیدر  هک یفرد کی ای، رندیبگخلوت قرار 



 
 
 

 ی عرفیدر نظام حقوق یخصوص میحرحق بر  یمبانبه مفهوم و  ینگاه
 

 

49 

ها  دربارة لباس ای نکندنگاه  یوبه  کس چیه کهاست  یمنطق ریغانتظار و توقع  نیا، رود یم
؛ و یشخصحوزه  کیاست نه  یعمومقلمرو  کی، چون او در نکندو ظاهرش صحبت 

 یعموم مکان کی در مشاهده، صحبت و... در گرانید یآزاد تیمحدودانتظار،  نیاداشتن 
 است.
 :کند یم فیتوص نیچنحق را  نیاحق خلوت،  نةیزمپردازان در  هینظراز  گرید یکی
حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقة حفاظت شده برای آدمیان است »

توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتماالً نکوهش دربارة امور  که مردم در آن می
ضرب  ادآوریفوق  فیتعر(. 133ـ133 :1931بام،  سین« )ها و آزاد باشند.شخصی خود، ر

حق خلوت را  ییشناسامزبور،  فیتعر. باشد یم« خانة هر شخص پناهگاه او است»المثل 
افراد  که کند یمانسان تصور  یبرا یخودمختار کیپناهگاه امن و  کی ییشناسادر واقع 
؛ بر باشند یممصون  گرانیدو نقد  یبازرسخالت، پناهگاه معموالً از تعرض، د نیابشر در 
در  کهرا  ییدادهایروو اظهار نظر دربارة  یبازرس، شیتفتحق  کس چیه فیتعر نیااساس 

است،  یو یخصوص یزندگو مربوط به خود شخص و  شود یمواقع  یخصوص طهیح
 کهرا  ییها یبازرسو اظهار نظر و  کردوارد  هینظر نیارا بر  یاستثنائات یستیباندارد. البته 

، ردیگ یمو مصالح مهم جامعه انجام  یاجتماع یها ضرورت یبرخ خاطر به ایقانون  حکمبه 
 .رفتیپذ

ها و آثار  نوشته که برند یماصل نام  کی عنوان بهاز حق خلوت  سیبراندوارن و  انیآقا
الت چارچوب بدون دخ کیو حق داشتن  کردهو احساسات شخص را محافظت  افکار، یمعنو

چارچوب مشخص، مصون  نیادر  ها آنها و اعمال  تا اظهارات، گفته کند یمرا به افراد بشر اعطا 
 (Warren and Brandeis,1890:10) قانون واقع شود. تیحمااز تعرض بوده و مورد 

 تیرسم بهرا  افکارشفرد بر احساسات، روان و  تیحاکم خواهد یم دگاهید نیا
، احساسات تیثیحاز افراد در برابر تعرضات به روان،  تیحمابه بشناسد و قانون را وادار 

عواطف و  زیناشخاص و  یمعنوحقوق  هینظر نیا گرید یعبارت؛ به دینماآنان  افکارو 
 تیحمامورد  گرانید یها یفضولو منش فرد را در برابر تعرضات و  تیشخصاحساسات، 

 .دهد یمقرار 
حق زندگی در خانه خود، بدون نگاه »از پژوهشگران، حق خلوت را شامل  یبرخ

آنکه شخص مزاحمی  مزاحم دیگران، و حقِ بودن در یک اتاق خواب یا اتاق خصوصی بی
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 یها فیتعرمانند  زین فیتعر نیا. دانند یم( 135: 1941)استون، « بتواند وارد آن شود
لبته ، اداند یمحق خلوت را مصون بودن از تعرض و مزاحمت  تیخصوص نیتر مهم نیشیپ

و استراحت و خواب را مورد اشاره قرار داده و از  سکونتمنزل و محل  تیمصونفقط 
محرمانه  یشخصها و اطالعات  و نوشته مکالماتو  مکاتبات یریناپذو تعرض  تیمصون
 است. اوردهین انیمبه  یذکر

حیطه » نام بهخود  کتابپردازان حق خلوت در  هینظراز  گرید یکی نیوستآالن 
ای که فرد  چارچوب حمایت شده» کیرا « حق بر حریم خصوصی»، «آزادی خصوصی و

( Alan westin, 1967:36« )تواند خود مختاری خویش را در آن چارچوب اعمال کند می
گرایش به دوری و پرهیز از زیر نفوذ و کنترل کامل » زینرا  یمختارخود  یو. داند یم

شده، همان حیطة  تیحمااز چارچوب  نیوست. منظور آالن کند یم یمعن، «دیگران بودن
 یمختاراز اعمال خود  یو. منظور شود ینمجز فرد مربوط  کس چیهبه  کهاست  یخصوص

رها باشد تا بتواند استقالل و  ها تیمحدودو  کنترل، موانع، ودیقاز  کهاست  نیا زین
واقع  . درکندمربوط به خودش، اعمال  کامالًو  یخصوصرا در حوزة  اش یفرد تیحاکم
بر اساس آن، شخص  که کند یم فیتوص ییتوانا کیحق خلوت را به عنوان  نیوستآالن 

چه موقع و چگونه و تاچه  که کند یم نییتعو  کند یمرا به خود محدود  گرانید یدسترس
 ربط دارد. گرانیدبه  طهیح نیاواقع شده در  یدادهایرو، اطالعات و یحد

مقاله  کیدر  سونیگاوحق خلوت، بنام روث  نهیزمپردازان در  هینظراز  گرید یکی
شرط  کی عنوان به، حق خلوت را «های قانون حیطه خصوصی و محدودیت»تحت عنوان 

شخص مختل خواهد  یزندگشرط،  نیادر صورت نقض و فقدان  که داند یم یزندگ یبرا
اتفاق  یزمانشخص،  کینقض حق خلوت  که کند یممقاله بحث  نیادر  یوگشت. 

نظاره گر او باشند  ها آنگردد و  لیتحص گرانیدفرد، توسط  یشخصاطالعات  که تداف یم
( منظور Ruth Gavison, 1980:436-438به اطالعات او را داشته باشند. ) یدسترس امکان ای

 یاریبس کهاست  نیا، باشد یم کردن یزندگالزمه و شرط « حق خلوت» نکهیااز  سونیگاو
، داشتن ارتباطات آزاد، تیفرد، یشخص یمختارخود  رینظ یشخص یها یآزاداز حقوق و 

نبودن و  گرانیدو نفوذ  کنترل ریزعمل و انتخاب،  یآزادداشتن آرامش روان و اعصاب، 
 نیادر اعمال  یعمومچون در قلمرو  کرداعمال  توان یمحوزه  نیارا فقط در  ها نیامانند 
و  یعموم تیامن، نظم و نیقوانعه، آداب و رسوم جام یستیباو حقوق، همواره  ها یآزاد
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و خلوت تنها  یخصوص طةیح، جهینترا در نظر گرفت و در  گرانیدو حقوق  ها یآزاد زین
و  کرد یزندگ یعرفو  یقانون یها تیمحدودبه دور از  توان یمدر آن  کهاست  ییجا

به مرحله  منطقة حفاظت شده نیادر  کرداجرا  یعمومدر قلمرو  توان ینم کهرا  ییها برنامه
 اجرا در آورد.

و  تیظرف یدارارا مبهم و « حق بر حریم خصوصی»از پژوهشگران، مفهوم  یکی
 نیهم. به ردیدربرگرا درباره افراد  زیچهمه  تواند یم کهنامحدود دانسته  قیمصاد

گردد؛  ذکرآن  قیمصادو  فیتعرحق مزبور توسط قانون  که کند یم شنهادیپ یوجهت 
 کند یم فیتوص یشخص یمختارخود  رةیجز عنوان بهخلوت را  حق یوحال  نیابا 
(Tom Gerrety, 1977: 234-236.) 

 ریزپارنت، حق خلوت را در بردارندة سه مفهوم  نام بهاز پژوهشگران  گرید یکی
 :داند یم

 کیـ 2 شود یمشخص، تنها به حال خود رها  کیبه موجب آن،  کهاست  یحقـ 1
 یحقـ 9است  یفردو  یشخصنسبت به مسائل مهم  کنترل ای یخودمختاراز اعمال  شکل

 ,parent) کند یمبه خود را محدود  گرانید یدسترسبه موجب آن، فرد  کهاست 

هم  که داند یمحق خلوت  طةیحرا در  ییدادهایرو، اطالعات و شانیا(. 1988:269-270
ه باشند و نشد آشکارارائه و  یعمومها و قلمرو  در محل نکهیاباشند و هم  یشخص
با مصالح افراد  آشکاراز هرگونه تناقض  یعار یستیبا دادهایرواطالعات و  نیا نیهمچن

روزنامه  کیدر  یشخص(. به عنوان مثال، اگر parent, 1988:271جامعه باشند ) ای گرید
با اراده و  یونیزیتلوبرنامة  کیدر  ای کنداز اطالعات مربوط به خود را فاش  یبرخ
مربوط به  یشخص( اطالعات مایسدوم  شبکهداغ در  یصندلثل برنامة خود )م تیرضا

و  کردشده محدود  انیبرا به اطالعات  گرانید یدسترس توان ینم گرید، دینما انیبخود را 
 حق خلوت به شمار آورد. طهیحآن را در  ای

 کی، حق خلوت عبارت است از حق 1376در سال  استکهلم کنفرانسدر قطعنامه 
 نیا. در بکند یزندگ تواند یمدارد،  لیم که طور آنزادانه و با حداقل دخالت، آ کهشخص 

 تیحماقصد دارد و  که طور آن بکند یزندگ کهحقِ فرد بشر است »قطعنامه آمده است: 
 شود در مقابل:

 او؛ یداخلو  یخانوادگ یخصوص یزندگالف ـ هرگونه مداخله در 
 او؛ یمعنو ای یاخالق یآزادو به  یروح ای یجسمب ـ هرگونه تعرض به سالمت 
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 ج ـ هرگونه تعرض به شهرت و شرافت او؛
 ها و اعمال او بشود؛ از گفته که یمضر ریتفسد ـ هرگونه 

 او؛ یخصوص یزندگمربوط به  کنندهامور ناراحت  موقع یب یافشاـ   ه
 او؛ عکسو  تیهوو ـ استفاده از اسم، 

نشستن، او را تحت نظر  نیکمرة او، در دربا یجاسوس منظور به تیفعالح ـ هرگونه 
 ؛کردنقرار دادن و عرصه را بر او تنگ 

 او؛ مکاتبات فیتوقط ـ 
 او؛ یشفاه ای یکتبـ استفاده سوء از مخابرات  ی
گرفته، برخالف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و  ایاو داده  که یاطالعاتـ افشاء  ک
 (112ـ119: 1953، یدفتر نیمت«. )حرفه

دور از انظار عموم » توان یمحق خلوت و حریم خصوصی را  یها مشخصه نیتر مهم
؛ گرندیکدیسه مشخصه الزم و ملزم  نیااز  کیهر کهنام برد « مصونیت»و « آزادی»، «بودن

اطالعات مربوط به شخص،  ای دادهایرو کهاست  نیا« دور از انظار عموم بودن»منظور از 
مثل منزل، اتاق هتل،  یخصوصعادتاً  مکان کیدر  کهباشند  ییدادهایرواز آن اطالعات و 

 ای یلیتحص نشیگز، فرم لیوک، دفتر پزشکمثل مطب  یخصوص حکمدر  ایغرفة تلفن، 
 یها مکانها و  در محل ها آنوقوع  ایشدن  آشکاراظهار شده باشند و  ایواقع  یشغل

، تیمحدودو بند،  دیقاز  یآزاد یکی، «آزادی»صورت نگرفته باشد؛ منظور از  یعموم
عدم انجام و چگونه عمل  ایدر انجام  یآزاد یگریدو  کنترلعادات و رسوم، فشار و 

اعم از  گرانیدبرگردن  یفیتکل، «مصونیت»است و منظور از  یخصوص مکاندر  کردن
، احساسات، افکار، یخصوص یزندگمزاحم و متعرض  کهاست  یحقوقو  یقیحقافراد 

اشخاص مصون از  یخصوص یزندگ یعنیافراد نشوند  تیشخصو  تیثیح، خانه، تیامن
 تعرض و نقض است.

 که یمعن نیبددانست؛  هیساحق  کیرا « حق خلوت» توان یمبه بحث،  ینگاهبا 
 تیرسم بهآن  یلواتحت  ای رندیگ یمآن، جامه عمل به خود  هیسادر  ییها یآزادحقوق و 
معاشرت؛  یآزاد؛ یجنسنتخاب نوع روابط در ا یآزاد گرید یعبارت. به شوند یمشناخته 

شخص، خانه، اوراق و اموال او؛ منع ضبط و  تیامنبچه دار نشدن؛  ایدر بچه دار  یآزاد
 یدر، فشار و پردهیفضولشدن در برابر  تیحماو استراق سمع؛  مکالمات یسر کنترل
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؛ ها بانک، الوک، پزشکانتوسط  یا حرفه؛ منع افشاء اسرار ونیزیتلوو  ویرادمطبوعات و 
 شیتفتبه منازل؛ منع  ییقضاقانون و مقام  حکمبدون  ینظامو  یانتظام نیمورأممنع ورود 

شناخته  تیرسم بهتوسط قانون  که یمواردمگر در  یشخص یها نیماشمنازل و  یبازرسو 
 یزندگحق خلوت و احترام به  ةیسادر  کههستند  ییها نمونهو  اشکالشده باشد؛ و... همه 

 اند. واقع شده ییشناسااشخاص مورد  یخصوص

با در نظر  زینپردازان و  هینظرو  نظران صاحبارائه شده توسط  اتینظربا توجه به 

 نمود: فیتعر توان یم ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»حق،  نیا قیمصادگرفتن 

حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار است که در این »

 یبرخوردارمنظور از «. چوب، فرد از یک نوع خودمختاری شخصی برخوردار است چهار

 یزندگدر حوزة  یفرد تیحاکم، اعمال فیتعر نیادر « خودمختاری شخصی»از 

 است. یعرفو  یقانون یها تیمحدود، فشار و کنترلو بند،  دیقبه دور از  یخصوص

 امعهدر ج« حق بر حریم خصوصی» ییشناسااحترام و  یمبانـ 3
چرا  کهاست  نیا یخصوص میحر ای« حق خلوت»مباحث مربوط به  نیتر مهماز  یکی

آن چرا  ییشناساچرا مهم و « حق بر حریم خصوصی»داشته باشد؟  یحق نیچن یستیبابشر 

طرفداران  یمبان؟ شود یمبشر احساس  یبرا یحق نیچن ییشناسابه  یازینالزم است؟ چه 

منافع و  کدامجامعه و فرد دارد؟  یبرا ینفع، یحق نیچن ییشناسا ایآ؟ ستیچ هینظر نیا

و نامشروع قلمداد  ریناپذ هیتوجدخالت در حوزة خلوت اشخاص را  کهمصالح هست 

تا بهتر بتوان به  کردخواهد  کمک ها آنو بحث درباره  یسؤاالت نیچن؟ پاسخ به دینما یم

 برد. یپدر جامعه  یحق نیچن گاهیجا

 توان یمشهروندان در جامعه را « حق بر حریم خصوصی»از  تیوحما ییشناسا یمبان

ـ محدود نمودن 2 یتیشخص کمالبه رشد و  کمکـ 1قرار داد:  یبررسدر چهار بند مورد 

ـ حفاظت در برابر 5 یشناس جرم یها مصلحتـ 9دولت  گر مداخلهطلب و  توسعه تیماه

 .یتکنولوژ شرفتیپ

 شد شخصیت انسانتأمین و حمایت خودمختاری فردی و ر .1ـ3
و  باشد یمو اراده آزاد  تیمسئول درکمجهز به وجدان،  کهاست  یموجودبشر 
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استقالل  نیهممستقل. انسان با توجه به  یانسان تیشخص یدارااست  یموجود نیهمچن
 کهاحساس را دارد  نیا. بشر در خود دیآ یم حساب بهممتاز از جامعه  یفرد، تیشخص

، و دینماو انتخاب  یریگ میتصمو گفتار خود  کرداررفتار، در مورد اعمال،  تواند یم
حس  نیا، ستین یگریدرا دارد و مجبور به اطاعت از  یکارعدم انجام  ایانجام  اریاخت
حس را  نیاگرفتن حق خلوت و تعرض به آن،  دهیناداست.  یانسانهر موجود  یعیطب

 .دینما یمرا نقض  یو نشیگزمال و حق ، شخصت فرد را لگددار حهیجر
حقوق  یبرخ یدارا کهآزاد و مستقل است  یموجودخود  عتیطببشر برحسب 

حق  زینو  یخوشبخت یجستجوو  لیتحص، حق یآزاد، حق اتیحمثل حق  یجدانشدن
احترام  گرانیدبه خلوت  کهحقوق الزم است  نیاو تحقق  لین یبرا. باشد یم تیامنداشتن 

 یبرا شتریب یحتو  یماد تیامن اندازة به یصخصو یزندگ تیامن نیتأم رایزگذاشته شود 
مال و ثروت  که ستین نیاهدف افراد در جامعه فقط  نیهمچناست.  یضرورفرد مهم و 

شناخته شده و  یا جامعهدر هر  یاساسارزش  کی عنوان بههمواره « احترام» بلکه کنندجمع 
ر جامعه است. احترام به و وجود آن د« احترام»و متمدن،  یمتعال، شرفتهیپجامعه  کیالزمة 

و  تیثیح نیتأم زینو  یانسان یها ارزشبه گسترش « حق خلوت و حریم خصوصی»
 یها خواستهاز  یکی یخصوص میحرو محترم بودن  کند یم کمکعظمت اعضاء جامعه 
در روابط افراد جامعه و  یناهنجار، یبدگمانبدون آن، پسرفت،  کهافراد در جامعه است 

 فرما خواهد شد. حکمجامعه  برتنزل اخالق،  زین
، یروح، فشار ریتحق، ها آن یخصوص یزندگافشاء  زینتعرض به حق خلوت افراد و 

و ضربات  آورد یمرا به ارمغان  یروانو  یروحو درد و رنج  یشرمسارخشم، نفرت، 
و  یخودکشموارد او را وادار به  یاریبسفرد وارد ساخته و در  کریپبر  یریناپذجبران 
 .کند یم یاجتماعضد  اعمال
 یربنایزرا  ها آنبه ارتقاء  کمکو  یبشراز اهداف مهم  تیحمااز پژوهشگران  یکی
از حق خلوت به توسعه  تیحما کهنظر است  نیابر  یو. داند یماز حق خلوت  تیحما
رها  گرانید کاملنفوذ  ریز، غلبه و کنترلو فرد را از  کند یم کمک یفرد یخودمختارحق 

 کهاست  یخصوص( فقط در خلوت و حوزة Alan Westin, 1967:33-34). سازد یم
و  یخصوص میحر کی ییشناسا. عدم دینمارا اعمال  شیخو تیفرد تواند یمشخص 
و  تیشخص ینابودفرد است.  تیفردو  تیشخص ینابود یمعناانسان به  یبراخلوت 
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است. با از  یعیطبمنابع  کمکتازه به  یزیچآغاز  یبراقدرت انسان  ینابودبرابر با  تیفرد
با  یبازشب  مهیخ یها عروسکجز  یزیچ تیفرد زینو  یخصوص میحربردن  نیب

 (233 :1977. )آرنت، مانند ینم یباق یانسان یها صورت
 یقانون یحصارها زینو  یارتباط یرهایمسحدود و  یانسانافراد  انیمهمواره  یستیبا

 میحرحصارها است. لغو  نیااز  یکی یخصوص میحر ییشناسا کهوجود داشته باشد، 
انسان است. از  یدروناستعداد  ینابودانسان و در واقع  یآزادسلب  یمعنابه  یخصوص

را نابود  یتیفعالو هرگونه  یزندگاز  یا حوزهآزاد در هر  ابتکار، یشخص یزندگبردن  نیب
استقالل و  تیفرد کهاست  نیا یمعنا، در واقع به یزندگ یخصوص. حذف قلمرو سازد یم

واحد حساب  تیشخصفرد و  کیبشر به صورت  کلو  گردد یم انکارافراد  یتیشخص
را  یمیوخعواقب  تواند یماست و  خطرناکالعاده  بشر فوق یبرا شهیاند نیا که شود یم

 (913ـ921 :1977. )آرنت، اوردیببه ارمغان  یبشرجوامع  یبرا
 التیتماعواطف، احساسات و  ،افکار یداراخود،  یانسان عتیطببنا به  یفرد هر

را  شیها یخوشو  ها یتلخ زینعمدة هر فرد و  یزندگاز  یا عمدهگوناگون است و بخش 
، فشارها و یزندگ یدگیچیپ. ردیگ یمدر بر  التیتماعواطف، احساسات و  نیهم

، افکارابراز  یبراخلوت و تنها را  طیمح کیموجود در اجتماع، داشتن  یها یناراحت
، افکارحفاظت  کهحق خلوت است  نیا. در واقع سازد یم یضرور التیماتعواطف و 

 کمک ها آن تیمصونو به  ردیگ یمرا برعهده  یشخص التیتمااحساسات، عواطف و 
 (Warren and Brandis,1890:2-6. )دینما یم

افراد بشر، در ارتقاء توسعه و  یبراحق  کی عنوان به یخصوص طهیح ییشناسا نیهمچن
، یشخص یمختارعمل، سالمت روان، استقالل و خود  یآزادچون  ییها ارزشاز  تیحما

مؤثر و الزم است.  کامال، یبشرارتباطات سودمند و هدفمند  یبرقرارو  تیخالقرشد و 
(Ruth Gavison, 1980:442 )چارچوب  کیحق خلوت و حریم خصوصی،  ییشناسا

، نظارت یبازرساز  توانند یمر آن د که آورد یم وجود بهافراد  یبراحفاظت شده و امن را 
انسان  کهحق است  نیا طةیحخود، آزاد و رها باشند. در  یشخصدر مورد امور  یداورو 
 یشخص، اطالعات محرمانه و دینما کنترلخود را شخصاً  یزندگ وةیشحالت و  تواند یم

 که گونه آن، دینما تیهداخود در اجتماع را شخصاً  یزندگو روش  کنترلخود را 
، کند یم نییتعخود  که یحدودارتباط آزاد با  انیاطرافشود و با  انیعدر جامعه  خواهد یم
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 (133ـ133 :1931بام،  سین. )دینمابرقرار 
 یانسانو شأن  کرامتارتباط تنگاتنگ با  کی نیهمچنحق خلوت و حریم خصوصی 

 ةیساانسان در  یمعنوو  یماد تیتمام میتکر زینسرنوشت و  نییتع، استقالل، یآزاددارد. 
 تیممنوعاست.  سریمافراد  یشخص تکاملالزم جهت رشد و  یفضا کیحق خلوت و 

 تیمصون زینبودن و  گرانیدو نفوذ  کنترل ریز، یبازرسافشاء اطالعات محرمانه، استراق سمع، 
 (Judith Decew:7است. ) یانسانشأن  میتکرو  یفرد یآزاداحترام به  به خاطر مسکن

افراد جامعه  نیب یکینزد، الفت و متیصمبا  قیعمارتباط  کی نیهمچنحق خلوت 
، حق (Gerstein) نیگرستو  (Fried) دیفرپژوهشگران چون  یبرخ که یطور بهدارد. 

و  تیمیصمبدون آن، تحقق  که دانند یمارزشمند  لیدل نیاخلوت و حریم خصوصی را به 
خلوت وحریم خصوصی را در ، حق دیفراست. به عنوان مثال  ناممکنالفت در جامعه 

و اعالم  دینما یم فیتعردرمورد خود،  یشخصاطالعات  کنترل عنوان بهمفهوم مضیق 
 شرفتیپبا  قیعمارتباط  کی یدارادارد و  یعیطبو  یذات یارزشحق  نیا که دارد یم

 یحق نیچن یحتمنفرد است و  یاجتماعو  یاخالق تیشخصفرد با  کیشخص به عنوان 
خود  یبراو اعتماد را  یدوستهمچون عشق، احترام،  یکینزدرد ارتباطات الزم است تا ف

شخص از  کههستند  ممکن یصورتو اعتماد فقط در  یدوستدهد. در واقع عشق،  شکل
انسان است.  تیشخص کمال دیتهدحق خلوت،  دیتهدباشد و  مند بهره یخصوص طةیح

 نیهمچنو  گرانیدود با تا آزادانه ارتباط خ دهد یمشخص اجازه  کیحق خلوت به 
 نیاپردازان در  هینظراز  گرید یکی نیگرست( Judith Decew:7. )دینما نیمعخودش را 

و  تیمیصم یبراحق خلوت و حریم خصوصی  که یطور همان که کند یم، استدالل نهیزم
در روابط  تیمیصماست،  یضرورما  یبرا گرانیدالفت بدون تعرض، نظارت و مشاهده 

مان را تجربه و حس  یزندگ کاملطور  ما الزم است تا به یبرا زین یاعاجتمو  یشخص
 کنترلدر مورد خودش را  مانهیصمتا فرد، اطالعات  شود یم. حق خلوت باعث میینما
 یبرا نیهمچن بلکه گرانیددر جهت ارتباط با  یفراوانمنافع  یدارانه تنها  نیاو  دینما

 (.Judith Decew:8و الزم است )سودمند  زین یوو روح و روان  تیشخصرشد 
 است: ریزدر بردارندة منافع « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا

 تیتمامو  تیشخصبه  یدسترس کنترلـ 2و محرمانه خود  یشخصاطالعات  کنترلـ 1
مهم در مورد نوع  ماتیتصماتخاذ  یبراخود  ییتوانا کنترلـ 9خود  یروانو  یجسم
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سه مورد،  نیاو توسعه ارتباطات متنوع؛  یانگریب جهت خود یخانوادگو  یزندگ ستمیس
و  ریپذ بیآسما را  ها آناز  کیو نبود هر  دیتهددارند. چون  گریهمدبا  یقیعمارتباط 

حق بر حریم . »میهست گرانید، فشار و استثمار نیبذره  ریز که کند یم نیانگران از 
از موارد باال با فراهم  کیهراست چون ما را در برابر  یاخالقارزش  یدارا« خصوصی

و وجود  ییشناسا. با دینما یم تیحماحفظ و  یتیشخصو استقالل  یآزاد امکاننمودن 
 یداورو  سهیمقا، فشار، استثمار، یداور شیپ، یبازرسحق خلوت و حریم خصوصی از 

 (.Judith Decew:9) میشو یمآزاد و رها  گرانید
 ریزمنافع  یدارا« حق خلوت» ییشناسا که دیآ یم دست بهفوق  یها دگاهیداز مجموع 

 :باشد یمشهروندان  یبرا
 افراد؛ یشخص التیتما، احساسات، عواطف و افکارـ حفاظت از 1
توسعه الفت،  زینارتباطات سودمند و هدفمند و  یبرقراربه تحقق و  کمکـ 2
 افراد جامعه؛ نیب یکینزدو  تیمیصم

، تیخالقتوسعه  زینن انسان و و رشد روح و روا تیشخص کمالبه توسعه  کمکـ 9
 افراد جامعه؛ یتیشخصو استقالل  تیفرد

 و محرمانه خود توسط افراد جامعه؛ یشخصو اطالعات  یزندگ وهیش کنترلبه  کمکـ 5
و  یشخص یمختاراعمال حق خود  یبراچارچوب امن و حفاظت شده  کی جادیاـ 4

 و بند؛ دیق، نظارت، فشار و یبازرساز  ییرها
 یجستجوعمل، حق  یآزاد، حق اتیحچون حق  یحقوقو تحقق  لین به کمکـ 7

 و... ؛ تیامن، حق داشتن یخوشبخت
 نیتأمو  یانسان یها ارزشبه گسترش  کمک زینو  یبشر کرامتـ حفظ شأن و 6

 جامعه. یاعضاو عظمت  تیثیح
و  یشرمسار، خشم، نفرت، یروح، فشار ریتحقافراد جامعه از  ییرهابه  کمکـ 3

 .یروانو  یروحج درد، رن

 گر دولت طلب و مداخله توسعه تیماهمحدود نمودن  .2ـ3
افراد جامعه  یبرارا « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا که یگریدمهم  یمباناز  یکی

در جامعه است.  اش سلطه، وجود دولت همراه با قدرت و سازد یمواجب  یحتو  یضرور
از قدرت و سلطة  یا چاره چیهد دارد و وجو یدولتو  حکومت یا جامعهدر هر  کهاز آنجا 
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خواه  ادهیزتا قدرت  دیکش یحصارفرد  تیشخصو  تیموجودبه دُور  یستیبا، ستینآن 
با  یعنی(. 151 :1963 ،یقاض) دینماتجاوز  میحر نیانتواند به  حاکم یجوو سلطه 

 در حکومتانسان را در برابر  یتیشخصو استقالل  تیفرد یستیباحق خلوت  ییشناسا
 امان نگه داشت.

را محدود نمودن « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا یمباناز  یکی یستیبادر واقع 
و بدون حد و مرز رها  مهابا یباگر  کهستمگر قدرت دانست  اناًیاحطلب و  توسعه تیماه

 که یطور همان کند یاسیسقدرت  الیاممصلحت و  یفدااست فرد را  ممکنشود، 
افراد را نابود و  تیفرد، یخصوصبا حذف قلمرو  ینازآلمان  چون یتریتوتال یها حکومت

 میترس دیبا یاصلهدف  نیبنابرانمودند.  کن شهیر ها آنرا در  ییشکوفاهرگونه استعداد و 
فرد باشد و قانونگذار  یتیشخصو استقالل  تیفرد ینگهباندر جهت  یشخصقلمرو 

به  المقدور یحتقدرت نتواند  کهدولت را محدود نماید  عملکرد یمرزها یطور یستیبا
محدودة دولت و فرد  یجداساز یبرا یبرخ که یطور به کندخلوت اشخاص تجاوز  میحر
و شرافت او، از  کرامت، تیثیح، یانساناز فرد  تیحماالزم در جهت  یها حفاظ جادیاو 
را « حق بر حریم خصوصی»بهره جستند و  یعیطبو  یفطرمربوط به حقوق  یها شهیاند
 نمودند. یمعرفبشر  یفطراز حقوق  یکیوان عن به

افراد بشر در مقابل مصادر قدرت،  کهاست « حق بر حریم خصوصی»با احترام به 
 کمال زیحاسعادت بشر  یبراحق  نیا. شوند یمو حفاظت  تیحمااشخاص  ریساجامعه و 

 بشر شناخته شود. یاساساز حقوق  یکی عنوان به یستیبابوده و  تیاهم

 یشناخت جرم یها مصلحت .3ـ3
 گرانید یخصوص یزندگ نکهیاو « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا یمباناز  گرید یکی

 یشناس جرم قاتیتحق طهیحبماند، در  یباقمحرمانه  ها آن یشخصافشاء شده و اسرار  دینبا
در  گرانید یسواز  یفرد کی یوقت کهوجود دارد  یشناس جرمدر  دهیعق نیا. شود یمواقع 
و رفتار خود  شتنیخواز  ادراک رییتغبه  یاجتماعفشار  جةینتشود، در  فیتوص یخاصقالب 

دربارة مراحل  یشناس جرم قاتیتحق(. 129ـ124: 1932،نسیهو  تیوادست خواهد زد )
و « بزهکار»، «مظنون»چون  ینیعناوافراد تحت  تیهو نییتع که دینما یمانگ خوردن، ثابت 

در مقابل  یستیباافراد  جهینتگوناگون است. در  یها تصور به یمنفاثرات  یدارا« مجرم»
شوند چون  تیحما یگروه یها رسانهمشابه و انتشار آن در  ینهادهاو  سیپل یها یزن انگ
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قصد و غرض  یرواز  اینادرست و  ها یزن انگها و  از برچسب یاریبس کهاحتمال آن هست 
افراد و منع انتشار  یخصوص یندگزباشد. لذا حفظ اسرار و  ییقضااشتباهات  خاطر به ای

 ندهیآ یاجتماعضد  یها تیفعالاز  تواند یم نکهیااست و هم  یفردمنافع  یدارا، هم ها آن
 (111ـ112 :1934زاده،  مصطفی) .دینما یریشگیپبرچسب خورها، 

 یتکنولوژ شرفتیپحفاظت در برابر  .4ـ3
اختراع  یوسائلست. امروزه ا کردهفرق  یتکنولوژعلم و  شرفتیپامروزه زمانه در اثر 

در  که کنند یمنصب  یپنهاننقطه  کیاداره و در  ایخانه  لیقباز  یمحلآن را در  کهشده 
 لیتحوضبط و  یینوارهامحل را در  نیاو مراجعان به  ساکنان مذاکرات ةیکلمدت  کی

با  کهوجود دارند  یکوچکگلوله  شکلبه  لیوسا یبعض؛ امروزه دهد یم کنندهنصب 
 کارطور خود  و آن به اندازند یمفرد  اطاق ایپنجره خانه  ریزگ مخصوص آن را در تفن
 صورت به فیظرو  قیدق یلیخ یلیوساامروز  نیهمچن؛ کند یمرا ضبط  مذاکرات هیکل

 چیهبه  کهموجود هستند  تیکبر ای گاریس یقوط ایسنجاق  ای سیخودنوقلم  ایساعت 
 شود یمصدا قطع  که یوقت، و کنند یمرا ضبط  اتمذاکر ةیکلو  کنند ینموجه جلب توجه 

مورد  بیترت نیاو به  افتند یم کار بهصدا و صحبت شروع شد  کههر بار  و افتند یم کاراز 
قادر به  کهاختراع شده  ییها لیموبا(. امروزه 51: 1943، یکاتب) رندیگ یماستفاده قرار 

، یتکنولوژ هیدرساند، امروزه جلب توجه هست نیکمتربدون  یلمبرداریفو  یعکسبردار
علم و  شرفتیپ، و با استفاده از شود یماز افراد انجام  یبدنو  یروان، یپزشک یها شیآزما
. از ردیگ یمصورت  کاوشو  یکنجکاوانسان،  تیشخصدر  یفن یابزارهاو  یآور فن
 شکل نیتر آسانبه  یتلفنو مراودات  مکاتبات، مداخله در یتکنولوژ نینو یها روش قیطر

 (Calo, 2011:3-4). ردیگ یمانجام 
و استراق  شیتفت، یجاسوس لیوسا نیتر مدرن، امروزه دولت به یتکنولوژ هیسادر 

دروغ  کشف یابزارهامثل  قتیحق کشف یفن لیوسامجهز به  یحتاست  افتهیسمع دست 
آن  میب یحت(. 236ـ233: 1935گشته است )هاشمی،  کننده کیتحر ییایمیش یداروهاو 
 شیتفتو  کاوش یها روشو علوم وابسته به آن،  یروانشناس نةیزمدر  شرفتیپ که رود یم

، نیقوان اکثر کهخاطر باشد  نیهمبه  دیشا؛ اوردیبو احساسات را به ارمغان  افکار، دیعقا
 یعصراند. به هر حال امروز در  آن را جرم اعالم نموده یبرخرا ممنوع و  دیعقا شیتفت

ها، نه تنها  روش نیتر انهیموذو با  کند یم حکومت یتکنولوژدر آن  که میکن یم یزندگ
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افراد مداخالت ناروا  یزندگروابط  نیتر مانهیصمدر  بلکهرا به هم زده  تیامنصلح و 
باز داشت و نه  تکاملاز رشد و  توان یمرا نه  یتکنولوژاست. علم و صنعت و  کرده

نمود.  یریجلوگآور و مضر آن  انیزاز آثار  دیباو  توان یم یول، کرد دیبارا  یکار نیچن
نمود و به  تیحماآور و مضر آن  انیز، بشر را در برابر آثار ستهیشا نیقوان نیتدوبه  دیبا

خالء قانون،  و یتکنولوژ شرفتیپبا سوء استفاده از  کهاجازه نداد  یاجتماعافراد ضد 
اد را نابود سازند. افر یشخصو  یخانوادگ یزندگ، شرافت و کرامت، شأن، تیشخص

. کند حرکت یتکنولوژهمگام با  کهآن را داشته باشد  ییتوانا یستیباحقوق هر جامعه، 
متحول نشوند، عمالً شهروندان جامعه را  یتکنولوژهمراه و همگام با  نیقواناگر حقوق و 

صورت گرفته  یاجتماعو اعمال ضد  یتکنولوژ شرفتیپاز  یناش یمنفدر برابر آثار 
 خواهد گذاشت. دفاع یب، یقانوناثر خالء  در انیسودجو، اخاذان و تبهکارانتوسط 

 یریگ جهینت
در محاورات  مکرر صورت به کهاست  یاصطالح« حیطه خصوصی و خلوت»ـ 1

. ردیگ یممورد استفاده قرار  یفلسفو  یاسیس، یحقوقدر مباحثات  نیهمچنو  انهیعام
 که دهد یمنشان  یشناس جامعهو  یشناس انساناصطالح در مباحثات  نیابه  یخیتار ینگاه

است.  شده یمواقع  تیحماها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد  در فرهنگ
اصطالح  نیااز  شکل کیواحد و  یمفهومو  فیتوص، برداشت، فیتعرحال،  نیابا  یول

و  یاجتماع، یاسیس راتییتغها،  تفاوت در فرهنگ خاطر به نیااست و  امدهین دست بههنوز 
اصطالح و  نیاتفاوت در نوع نگاه و نگرش به  زین؛ و خیتار یطدر جوامع در  یفرهنگ

 طةیحو قلمرو خلوت و  قیمصاد که یطور بهآن در جوامع بوده است  گاهیجانقش و 
به زمان  یزمانو از  گریدبه جامعة  یا جامعهو از  گریدبه فرهنگ  یفرهنگاز  یخصوص

 .ندک یمفرق  گرید
با در نظر  زینو  پردازان هینظرارائه شده توسط صاحبنظران و  اتینظرـ با توجه به 2

نمود:  فیتعر توان یم ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»حق،  نیا قیمصادگرفتن 
حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار است که در این چهار »

از  یبرخوردارمنظور از «. ی شخصی برخوردار استچوب، فرد از یک نوع خودمختار
 یخصوص یزندگدر حوزة  یفرد تیحاکم، اعمال فیتعر نیادر « خودمختاری شخصی»
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 است. یعرفو  یقانون یها تیمحدود، فشار و کنترلو بند،  دیقبه دور از 
در چهار  توان یماز حق خلوت شهروندان در جامعه را  تیحماو  ییشناسا یمبانـ 9
 تیماهـ محدود نمودن 2 یتیشخص کمالبه رشد و  کمکـ 1مورد اشاره قرار داد: بند 

 شرفتیپـ حفاظت در برابر 5 یشناس جرم یها مصلحتـ 9طلب و مداخله گر دولت  توسعه
 .یتکنولوژ

 یا جامعهو هر  کردبزرگ  یکارها توان ینم کوچکبا شهروندان  نکهیابا اعتقاد به  ـ5
حفظ حرمت  هیسادارد و انسان جز در  ازینبه شهروندان بزرگ بزرگ  یکارهاانجام  یبرا
 یخصوصنسبت به حوزه  کهاست  یضرور؛ لذا ابدی ینمپرورش  تیمصونو  کرامت و

و  ییشناسا، مورد ییاستثنامهم جز در موارد  نیاصورت گرفته و  یا ژهیوشهروندان توجه 
 .ردیگالزم قرار  تیحما

 یمبناو  هیپاچون نداشتن  یلیدالرا به  یخصوص میحر، حق بر یبرخـ اگرچه 4
سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده از  یبراو ابزار بودن  یاقتصاد، نداشتن ارزش یحقوق

، پردازان هینظراز  یاریبسدر مقابل،  یولاند  ؛ مورد انتقاد قرار دادهریپذ بیآسزنان و افراد 
اطالعات  کنترل یبراو آن را  نددان یممفهوم با ارزش و پرمعنا  کی نفسه یفحق مزبور را، 

به  گرانید یدسترس کنترلاشخاص،  نیبروابط گوناگون  ییشکوفاو محرمانه،  یشخص
الزم  یشخص نشیگزو  یخودمختارو توسعه  یدوستو  تیمیصمبه توسعه  کمکخود، 
 اند. دانسته
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انتشارات جهاد دانشگاهي   :، تهرانهای حقوق بشر اعالمیه(، 6635ناصرزاده، هوشنگ )
 )ماجد(، چاپ اول.

، ترجمه عباس «حمايت از حق خلوت آدميان در عصر اطالعات»(، 6636نيس بام، هلن )
 .، شماره دومحقوقی هایمجله پژوهشايماني، 

، ترجمه مير روح اهلل صديق شناسی درآمدی بر جرم و جرم(، 6635وايت، راب؛ هينس، فيونا )
 نشر دادگستر، چاپ اول. :بطحائي اصل، تهران

 چاپ اول. نشر ميزان،  :، ترجمه كامبيز نوروزي، تهرانشبه جرم(، 6636هارلو، كارل )

 ، تهران: نشر ميزان، چاپ اول.های اساسیزادیحقوق بشر و آ(، 6633هاشمي، سيد محمد )
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