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  حريم خصوصي و جامعه اطالعاتي
  ∗حميد شهرياري

  
  

 چكيده

: اين مقاله در تالش است تا به دو پرسش اساسي در باب حريم خصوصي پاسخ گويد
. شود اول، اين كه تعريف حريم خصوصي چيست و چه موضوعاتي را شامل مي

 وديگري، اين كه رعايت حريم خصوصي در كدام موارد الزم است و اين موارد الزم
آوري اطالعات در رشد و توسعه  در اين مقاله به نقش خاص فن. چه استثنائاتي دارد

شود كه پيش از آن، در اين حد وسيع  دستيابي به اطالعات و بازيابي آن اشاره مي
محدودة . شته باشدتواند منافع و مضاري را در پي دا اين امر مي. پذير نبوده است امكان

اين مقاله بحث شده و سپس به ارزش داوري در باب شمول مفهوم حريم خصوصي در 
افشاي اطالعات مربوط به آن پرداخته شده است و حفظ حريم خصوصي از ارزشهاي 

در ادامه به عناوين متعددي كه كارهاي ما . اولي در تفكر اسالمي محسوب گرديده است
مستقلي  زش داوريرشود و اين كه مطابق هر عنوان ا شود اشاره مي بدان متصف مي

البته گاهي ارزش حمايت از حريم خصوصي با ارزشهاي . تواند وجود داشته باشد مي
گيرد و حل تعارض بر اساس اولويت در  نهادي و خصوصي ديگر در تعارض قرار مي

  .ارزشها مطابق ديدگاه دين اسالم صورت خواهد گرفت
حقوق  آوري اطالعات، ارزشهاي اخالقي، حريم خصوصي، فن :ها واژه كليد
  .فردي

                                                            
 استاديار سازمان سمت ∗
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 2003ارزشهاي جامعه اطالعاتي زماني قوت گرفـت كـه در دسـامبر سـال      ةبحث دربار
را براي اين موضوع با عنوان بيانيـه اصـول در  اجـالس     اي سران كشورهاي جهان بيانيه

ايـن سـند در صـدد بـود     . عالي سران جهان درباره جامعـه اطالعـاتي تصـويب كردنـد    
. يد بر سر راه ايجاد جامعه اطالعاتي است بر طـرف كنـد  هايي را كه در هزاره جد چالش

جهان در اجالسي شركت كردند كه به منظور تصويب اين بيانيه گرد  سرانتقريباً تمامي 
در . كشور ما نيز از اين امر مستثني نبود و از امضا كنندگان اين بيانيه بود. هم آمده بودند
ن گشـت كـه   يابي به جامعه اطالعاتي تدويتاي براي اقدامات الزم براي دس پي آن برنامه
در تونس مجدداً تشـكيل شـد و    2005اجالس در سال ن يا. مشهور شد ،به برنامه اقدام

بندهاي جديدي براي تكميل يا توضيح اعالميه اصول و برنامه اقدام بدان افزوده يـا بـر   
ند مـا را  بحث از ابعاد گونـاگون، بااهميـت و نوظهـور ايـن دو سـ     . آن تأكيد مجدد شد

ايـن دو  شود كه  بدين روي صرفاً به اين نكته اشاره مي. سازد ازهدف اصل مقاله دور مي
دهد و توجه بدان بـر   سند ترسيمي از آينده جهان را براي مخاطب هوشمند به دست مي

كند الزامي است و عدم توجه بـدان موجـب    گيري مي ميملي تصم ههر فردي كه در حوز
ش را بدرسـتي درك  يخي خـو يت تـار يـ ه عنوان كساني كـه موقع خواهد شد كه نام ما ب

جهـان در حـال تحـوالت شـگرفي     . پذير باشد اسياستمداران دوره قاجار قينكردند با س
است و ارتباطات انساني به شدت و سرعت در حـال تغييراتـي مشـابه تحـوالت دوران     

همه ايـن امـور چـه     اما )216-183، 1382: معتمدنژاد. ك.ر(. پس از جنگ جهاني دوم است
  دارد؟» حريم خصوصي«ارتباطي با يك بحث فلسفي با عنوان 

: گويـد  يكي از فيلسوفان اخالق كه در حوزه فن آوري اطالعات قلم زده است مـي 
گذارنـد، در آنجـا    مكاني را در نظر آوريد كه عابران هيچ رد پايي از خود برجـاي نمـي  «
حـالي كـه آن چيـز هنـوز در دسـت صـاحب       توان چيزي را بارها و بارها دزديد در  مي

ايـد و در   گيرد كه تاكنون نـامي از آن نشـنيده   اصليش است، در آنجا تجارتي صورت مي
شود اطالعات تاريخي محرمانه يـا خصوصـي شماسـت، در     اين تجارت آنچه مبادله مي

. كنند كه نزد والدين خـويش انـد   ها با اين كه در خانه نيستند ولي احساس مي آنجا بچه
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همـه  ) از كتاب گرفته تا پول و مشـافهه و خريـد و مـراوده   ( در آنجا تمام امور فيزيكي 
و . انـد  عينيت خويش را از دست داده و تبـديل بـه امـوري الكترونيكـي و ذهنـي شـده      

هـا در تمثيـل غـار     خالصه جايي كه همه كس به همان اندازه مجـازي اسـت كـه سـايه    
 (Barlow: 1991, 19-21) ».افالطون

الطون چنين نظر داشت كه ما انسانها همه درون غاري هستيم كه ما را از رؤيـت  فا
هايي از امور حقيقـي بـر ديـوار ايـن غـار       در اين غار سايه. دارد خورشيد حقيقت بازمي

هـا را بـا    افتاده و ما كه دستمان از حقيقت كوتاه و پشتمان به واقعيت اسـت ايـن سـايه   
هـا را   دهـد كـه ايـن سـايه     تصور باطلي به ما دست ميگيريم و  اموري حقيقي اشتباه مي

ها امور محسوسي است كه از واقعيـات كلـي عقلـي     اين سايه. پنداريم همان حقيقت مي
 .شـود  ها مجازهاي آن حقـايقي اسـت كـه مُثـل افالطـوني ناميـده مـي        اين سايه. داريم

  ) Plato: 1963, 514a1-518d1؛192-190، 1368: كاپلستون(
بـا   ،شـوند  ص با هويتهـاي مجـازي در فضـاي الكترونيكـي ظـاهر مـي      امروز اشخا

شوند  گذارند و گاهي غافل مي پردازند و با هم قول و قرارهايي مي يكديگر به گفتگو مي
ايـن  . كه ممكن است با كسي سخن گويند كه كامالً هويتي جدا از آنچه بـروز داده دارد 

خـاص خـود را در محـيط    هـويتي كـه البتـه كاربردهـاي      .يك هويـت مجـازي اسـت   
اين هويـت مجـازي   . تواند كارآمدي خاص خود را نيز داشته باشد الكترونيك دارد و مي

كـرد   بيچاره آن پسر نوجواني كه گمان مي: تواند در پي اهدافي شوم يا ناصواب باشد مي
دوستي در آن سوي دنيا برگزيده است اما ممكـن اسـت روزي روشـن شـود كـه ايـن       

فرض مقابـل ايـن اسـت كـه ايـن      !  يابان پاييني شهر خودش استفردي در خ ،دوست
ـ . تواند در پي اهدافي ارزشي پديد آيـد  هويت مجازي مي يـاد بيـاوريم كـه حضـرت     ه ب

عليـه السـالم وقتـي در صـدد اعطـاي غـذا بـه        سجاد، زين العابدين، علي بن الحسـين  
اند تا او را نشناسند پوش رفت روي خود را از فقرا مي ميمدينه مستمندان به اطراف شهر 
اخفـاي    )46/61ق،  1404 :؛ المجلسـي 2/517ق، 1403: الشيخ الصدوق( .و هويتش مخفي بماند

امروز فضاي سايبر اين امكان را به طـور  . هويت از نگاه اسالم گاهي امري ارزشي است
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ـ   امروز كسي نمي. تري در اختيار ما قرار داده است بسيار قطعي اره تواند مانند ديـروز يكب
بحث ارزشي درباره ايـن نـوع مسـائل موجـب پيـدايي      . از هويتهاي پنهان نقاب بركشد

شده است كه يكـي از مسـائل مطـرح در    » آوري اطالعات اخالق فن«اي با عنوان  مسأله
اي الحاقي بـه مباحـث فلسـفه     حوزه اخالق كاربردي است و اخالق كاربردي نيز حوزه

مسـائل اخـالق كـاربردي همچـون اخـالق      امـروز بحـث از   . شـود  اخالق محسوب مي
پزشكي، اخالق شغلي، اخالق ورزش، اخالق محيط زيست، اخـالق تجـارت، اخـالق    

شـيوة بحـث از ايـن مسـائل،     . وكالت و مانند آن از اهميت روزافزوني برخوردار اسـت 
تحليلي است ولي ما در اين مقاله بـراي دسـتيابي بـه نظريـه اسـالمي از روش       –تعقلي 
  .ايم استفاده كردهنقلي نيز 

برخي معتقدند كه بحث از اخالق فن آوري اطالعات داراي عناصري منحصـر بـه   
اي يا بـه طـور كلـي     هاي شبكهطفرد است و همين امر در مواجهه با فضاي سايبر يا محي

چـون   ،سازد كـه تـوجهي اختصاصـي بـه مسـائل آن داشـته باشـيم        رايانه ما را ملزم مي
مـا در  . هاي گذشته بـراي ايـن مباحـث كـافي نيسـت      توصيه هاي ارزشي پيشين يا گفته

هسـتيم و مفـاهيم موجـود در نظريـات       مواجه با اين معضالت دچار يك خأل مفهـومي 
ي كه فـن آوري اطالعـات   ي سنتي و نيز اصول حاكم بر آنها براي حل مشكالت اخالقي

اسـت كـه    براي مثال آن چه مفهومي از ملكيت و شـيئيت . موجب آن شده، كافي نيست
اين  ،توان بارها و بارها آن را دزديد و در عين حال همچنان در دست صاحبش باشد مي

. كنـد  درك و فهـم سـنتي از ملـك و مالكيـت را دچـار چـالش مـي        ،مفهوم از ملكيـت 
گشا نيست بلكه بايد اين خـأل مفهـومي    اينجاست كه تأمل صرف در باب ارزشها مشكل

بايـد مفـاهيم و اصـول     .دكـر نكات جديدي را گوشـزد  را نيز پر كرد و در تعريف آنها 
 ,Moor: 1985). اخالقي را طوري گسترش داد كه موقعيتهاي نوظهـور را پوشـش دهـد   

266-75)   
اند بلكـه   البته ممكن است قائل شويم كه بر خالف رأي ايشان، مفاهيم تغيير نكرده

منقـول نيسـتم و    يااينك در صدد نقـد آر . مصاديق هر مفهوم متعدد و متنوع شده است
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بيشتر در صدد آنم كه اصل موضوع و مسأله تنقيح گردد و راه براي مباحثات بعـدي در  
از جملـه  در بندهاي بعد به طرح يك مسأله از مسـائل فلسـفي كـه    . اين زمينه باز بماند

  . پردازيم آوري اطالعات است مي مباحث مطرح در اخالق فن

  طرح مسأله 

ذخيره سازي اطالعاتي را ممكن سـاخته اسـت كـه در     ،امروزه فن آوري اطالعات
اما اين امـر كمـي   . هاي قطور ممكن نبوده است گذشته جز با انبارهايي بزرگ از پرونده
بازيابي اطالعـاتي را   ،امروزه فن آوري اطالعات. تنها خصوصيت عصر اطالعات نيست

به ياد دارم كـه  . ه استبسيار مشكل بود ياممكن نبوده و  ياميسور ساخته كه در گذشته 
هـر شـب بخشـي از     در سال اول طلبگي وقتي با كتاب شريف بحار االنوار آشنا شدم و

كردم در صدد برآمدم تا كليه آياتي كه در احاديث اين كتاب آمده است  آن را مطالعه مي
فهرست كنم تا پس از يكبار فهرست برداري و سپس منظم كردن فهرستها بتوانم هنگـام  

وقتـي  . به هر آيه موارد وقوع آيه در احاديث بحـار االنـوار را بـه راحتـي بيـابم      مراجعه
بخشي از كار را به انجام رساندم حجم وسيع كار و دشـواري طبقـه بنـدي اطالعـات و     
بازيابي فيش هاي استخراجي مرا از ادامه كار محروم كرد و چـه خـوب شـد كـه ادامـه      

بـه راحتـي    5/2نور  -م افزاري جامع االحاديث ندادم چون امروز همين كار با برنامه نر
نه تنها در مجلدات بحار بلكه در تك جلدهاي آن و حتي تك تك منابع اين كتـاب كـه   

كاري كـه فهرسـت سـازي دسـتي آن     . عنوان كتاب است فراهم آمده است 100بيش از 
دقـت   انجاميد و خطاهاي انساني در آن بسيار محتمـل بـود امـروزه بـا     سالها به طول مي

 .تر به آساني چند بار تقه زدن بر روي كليد موشـواره اسـت   بسيار بيشتر و كميتي قطعي
  ).5/2جامع االحاديث نور : مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي(

خيلي جالب است كه شما در منزل خود نشسـته باشـيد و كـااليي حجـيم را از آن     
اينهـا  . در درب منـزل تحويـل بگيريـد    سوي دنيا خريداري كنيد و پانزده روز بعد آن را

امـا هميشـه اخبـار    . اموري است كه فن آوري اطالعات در اختيار بشر قـرار داده اسـت  
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كند امكان فريبكـاري و تقلبهـاي    هر چه فن آوري اطالعات پيشرفت مي: دلنشين نيست
ـ  . كند انساني نيز ابعاد جديدتري پيدا مي د بخصوص در بانكداري الكترونيكي هـر از چن

وجود افرادي متقلب دهنده رسد كه نشان  گاهي اخباري عجيب و غريب به گوش ما مي
اين افراد در صدد سـوء اسـتفاده از ايـن امكانـات وسـيع تجـارت       .  در سراسر دنياست

  . الكترونيكي هستند كه شبكه اينترنت در اختيار نهاده است
مـروزه در صـددند   ها آنقدر وسيع و گسترده شـده كـه ا   اطالعات موجود در شبكه

چگونه آنها را كه به كـار افـراد مختلـف     ،هايي تدوين كنند تا ازاين همه اطالعات برنامه
اين دنياي جديدي است كه با يك مهبانگ جديـد بوجـود آمـده    . خورد گزينش كنند مي

گنجـد   است و در اين انفجار اطالعات بيش از آنچه در تصور بشر چهل سـال قبـل مـي   
چگونه و چه كساني از اين اقيانوس اطالعات اسـتفاده  . شده است اطالعات جمع آوري

اشخاص باشد سـؤاالتي جـدي و پيچيـده در بـاب      دربارهكنند؟ اما وقتي اين اطالعات 
  . آيد حريم خصوصي ايشان پيش مي

مدير پيشين بخش جامعه اطالعاتي يونسكو در حمايت از حريم خصوصي نكـاتي  
گويـد ايـاالت متحـده امريكـا بـا همكـاري        او مـي  .تكان دهنده را گوشزد كـرده اسـت  

هاي اطالعـاتي كـه در اختيـار دارنـد بـراي       انگلستان، كانادا، استراليا و نيوزيلند از شبكه
شنود، كنترل و پردازش اطالعات روزانه بيش از سـه ميليـارد پيـام تلفنـي، دورنگـار، و      

ه حركت و فعاليت افـراد در  و هر گون كنند پست الكترونيكي در سراسر  دنيا استفاده مي
عـالوه بـر اينهـا    . خانه و محل كار و مكان فراغـت و ماننـد آن را تحـت كنتـرل دارنـد     

كوشـند بـا    هم مـي آوري و پردازش اطالعات  جمعهاي  شركتهاي تجاري فعال در زمينه
گـردآوري كننـد و بـه مؤسسـات     هاي مجاز و غيرمجـاز ايـن گونـه اطالعـات را      يوهش

هاي مختلـف دولتهـاي    وي سپس ضرورت مقابله با سوء استفاده. روشندخواستار آنها بف
را از اطالعـات شخصـي و محرمانـة مربـوط بـه زنـدگي       بزرگ و مؤسسات بازرگـاني  
  )334-332، 1384:معتمدنژاد(. خصوصي افراد گوشزد كرد

مقاالت و كتب زيادي به  ،در زمينه تأثيرات فن آوري اطالعات بر حريم خصوصي
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حـريم  : برخي از سـؤاالت كليـدي ايـن بحـث عبـارت اسـت از      . مده استنگارش در آ
حرمـت نهـاده شـود؟     ،خصوصي چيست و الزم است چه حد آن از سوي افـراد ديگـر  

تواننـد اهـداف    نهادها چه وظايفي در باب حفظ حريم خصوصي افراد دارنـد؟ آيـا مـي   
تواننـد حـريم    ينهادي خود را بر حفظ حريم خصوصي افراد مقدم دارند؟ آيا دولتهـا مـ  

اسـتثنايي دارد مـالك آن چيسـت و چـه      ،خصوصي افراد را نقض كنند؟ اگر اين حكـم 
كند يـا بايـد بكنـد؟     كسي در باب مصاديق اين احكام استثنايي و مالكهاي آن داوري مي

اند اذعان دارند كه اگـر افـراد بخواهنـد در     بسياري از افرادي كه در اين موضوع قلم زده
ندگي كنند برخي اطالعات خصوصـي ايشـان از قبيـل سـن و محـل      اي خاص ز جامعه

زندگي و محل تولد و مانند آن براي جريان مؤثر كارهاي دولتي و نيز ارتباطات روزمره 
يكي از قدر متيقن هاي عـدم لـزوم حفـظ حـريم     ، اين. طرفيني در آن جامعه الزم است

اسـت و نيـز محـدوده و    اما نوع اطالعاتي كه بـراي ايـن دو امـر الزم    . خصوصي است
فن آوري اطالعات موجب شده است كه . گستره آنها بحث انگيز و مورد اختالف است

سؤاالت مطرح در اين زمينه سؤاالتي گـردد كـه جوابهـايي فـوري را طلـب كنـد از آن       
. جهت كه قدرت فن آوري در ذخيره سازي اطالعات و بازيابي آنها فـوق العـاده اسـت   

خصوصي چيزي را بگوييم كه اميد داشته باشيم شـنوندگان آن   در محاورات گاهيشايد 
را به فراموشي بسپارند يا چيزي را بنويسيم كـه بعـدها از آن پشـيمان گشـته و اميـدوار      

هاي متعـدد و متفـرق بايگـاني     هاي ما را در البالي ديگر برگه باشيم كه خوانندگان برگه
ولـي فـن آوري اطالعـات بـه     . رزندخويش گم كنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نو

دهد كه همه اطالعات حال و گذشته را به نحوي سامانمند بايگاني  همه اين امكان را مي
از اين جهـت اگـر حـريم    . و ذخيره كنند و هر وقت آن را الزم داشتند فوراً آن را بيابند

ن اميـد نداشـته باشـيد كـه كـاربرا      ،خصوصي شما در زمان و مكاني خاص افشـا گـردد  
. چرا كه فن آوري اطالعات اين امكان را سلب كرده اسـت  .ها آن را فراموش كنند رايانه

اين كه شما چه چيزهايي خريده ايد و از كجا آنها را تهيه كـرده ايـد پـولش را از كجـا     
ايد و از چه كسي چه انتظاراتي داريد و با چه  به چه كسي اهدا كردهو آورده ايد؟ چقدر 
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كنيد و مراوده داريد همه و همه در دنياي سايبر درون بلندگوهايي  مي نگاري كساني نامه
شود كه اوالً امكان شنيدن آن براي همه هست و ثانياً هرگز آواي مكرر و باقي  پخش مي

هر روزه با هر عمليات الكترونيكي شما بـر حجـم    عالوه بر آنشود و  آنها خاموش نمي
اشخاص در معرض خطراتي است كـه قبـل    امروزه حريم خصوصي. شود آنها اضافه مي

آمده است، همان طـور كـه قبـل از پيـدايش فـن       از فن آوري اطالعات هرگز پيش نمي
حال بايد مواظـب  . ته هيچ كس در معرض خطر برق گرفتگي نبوده استيآوري الكتريس

چه كسـاني در  ! باشيد جرقه الكترونيك گرفتگي، حريم خصوصي شما را به آتش نكشد
خطرات پيش آمده مسؤليت دارند؟ مسؤليت افـراد، نهادهـا، و دولتهـا در قبـال      قبال اين

  امنيت را كاهش داد؟ نبوداين خطرات چيست؟ با چه تدابيري بايد اين احساس 
بيشترين دلواپسي در مورد نقش دولت در ايجاد و اسـتفاده   1960در اروپا در دهه 

گرچه حفظ اطالعات نزد دولتهـا امـر    .هاي حاوي اطالعات شهروندان بود از پايگاه داده
درصد امكان رديابي افراد را فوق العـاده افـزايش داده    ،اي جديدي نبود، ولي اسناد رايانه

شد يك رونوشت آنهـا را   هاي قطور شد، همه جا مي ها جايگزين پرونده پايگاه داده. بود
براي استفاده از آنها  درنتيجه دولتها امكان بيشتري. فضايي خاص تكثير كرد بدون نياز به

اشـتياق  . پيدا كردند كـه درگذشـته برايشـان بـه صـرفه نبـود يـا بودجـه آن را نداشـتند         
روزافزوني در دولتها پديد آمد كه هرچه بيشتر اطالعات زيادتري را از افراد ذخيره كنند 

اميلهـا  از اثر انگشت گرفته تا آدرس منزل و ف. آن اطالعات را بازيابي كنند ،تا هنگام نياز
  ... و شغلها و روابط اجتماعي و فعاليتهاي سياسي و جاهايي كه سفر كرده و نكرده و

البته بايد توجه كنيم كه جامعه ما در حال گذار اسـت و هنـوز بـه چنـين سـطحي      
به ياد دارم كه چند سال پيش پرونده معافيت تحصيليم را بـه كمـك يـك    . نرسيده است

هم انباشته طوري پيدا كرديم كه هـر آن ممكـن بـود     سرباز از درون پيتهاي حلبي روي
وقتي آن را پيدا كردم به حال پرونده آن . دستمان بر اثر انباشتگي اين پيت حلبي ها ببرد

طلبه ديگري تأسف خوردم كه مجبور شديم پيتهاي جابجا كرده را روي پيت حلبي كـج  
اند تا ايـن   هايي نداده و قفسهگفت هنوز به ما جايي  سرباز مي. و معوج شده  آن بيندازيم
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  . گذاريمبپرونده را به طور منظم در آن 
در عين حال نبايد غفلت كرد كه مـا بـه سـرعت بـه جامعـه الكترونيكـي نزديـك        

شويم و اين نحو مثالها به زودي به تـاريخ خواهـد پيوسـت و مـا نيـز دچـار همـان         مي
. نـد ا هبا آن مواجه شد ناز اي يا قبل نونچالشهايي خواهيم شد كه مخترعان فن آوري اك

بنابراين بايد براي مشكالت فن آوري اطالعات نيز چاره و راه كاري ارائه كنيم كه البتـه  
  . بايد مطابق با موازين ديني، ملي، و فرهنگي خودمان باشد

يكي ديگر از مشكالت فن آوري اطالعات در اين خصـوص آنسـت كـه مردمـان     
ناچارند از بسياري كارهايي كه قـبالً   ،محفوظ بدارند براي اين كه حريم خصوصيشان را

به نظر ناظران حقوق بشر اين امر . از خوف اطالع ديگران دست بردارند ،دادند انجام مي
شـود و   موجب محدوديت در آزاديهاي مدني و خودمختاري و اسـتقالل رأي افـراد مـي   

را امـري شايسـته يـا    توان اين محدوديت  مواردي هست كه مي. خود امري ناپسند است
ناشايست تلقي نمود و احكام اين موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت بـا ايـن احكـام در    

 .فرهنگ غرب است
 هاي الكترونيكي منافع بسيار مهمـي  البته نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاههاي داده

اعي، و مراقبـت و  تـر امتيـازات اجتمـ    كارآمدي باالتر، توزيع مناسبتر و عادالنـه . نيز دارد 
. نظارت بيشتر و مؤثرتر در جلوگيري از جرمها از جملـه مهمتـرين ايـن منـافع هسـتند     

اما در عـين  . كنند اين منافع تأكيد مي ربراي نقض حريم خصوصي افراد نوعاً ب نيز دولتها
اند افكار عمومي را نسبت به اين نقض حرمـت راضـي كننـد و     حال در نهايت نتوانسته

رسـد كـه   بقانوني در اياالت متحده بـه تصـويب    1974وجب شد تا در سال همين امر م
اشـخاص كـه    دربـارة هاي متمركز و جامع  طي آن نهادهاي دولتي از تشكيل پايگاه داده

و در عـين حـال كاركردهـاي آنهـا بـه       دهـد مـي حريم خصوصي ايشان را هدف قـرار  
برخـي كشـورها   . دونصراحت و روشني مشخص نيست و توجيه كافي ندارد ممنوع شـ 

ند تـا از حـريم خصوصـي افـراد     ا هاند و مؤسساتي ايجاد كرد گامهاي ديگري نيز برداشته
حمايت كنند و با قدرت زيادي كه به آنها داده شده ايـن امكـان را دارنـد كـه عمليـات      
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دولتها و بخشهاي خصوصي را كه با اين نوع اطالعات سر و كار دارند تنظـيم و كنتـرل   
نظر بسياري از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته اسـت آن طـور كـه     اما به. كنند

  . (Nissenbaum, 1998, I). بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد
طرفه آن كه در نتيجه پيشرفتهاي تكنيكي، و كاربرد آسانتر، و تنـزل قيمتهـا، بخـش    

ها در مورد اشـخاص گرديـد و ايـن     خصوصي داراي نقشي فزاينده در ايجاد پايگاه داده
اطالعات افراد در طـول عمرشـان در مؤسسـاتي    . اطالعات داراي ارزش فوق العاده شد

هـاي درمـاني    كند، بيمه خصوصي از قبيل شركتهايي كه اعتبار مالي اشخاص را تعيين مي
زش همين انباشـتگي ار . كند، انباشته شد هاي پستي را ارسال مي دهد و بسته را سامان مي

اي پديد آورد كه بسياري از شركتهاي ديگر حاضرند بـراي داشـتن آنهـا پولهـاي      افزوده
پرداختنـد كـاالي    هاي زيادي كه قبالً مي توانند بدون هزينه چون مثالً مي. زيادي بپردازند

. خود را تبليغ كنند و به آدرسهاي پست الكترونيكي كه يك شركتي جمع كرده بفرسـتند 
ين آدرسها بسيار ارزشمند گرديده و رغبت در آن زيـاد شـده اسـت و    امروزه انباشتگي ا

اي اخالقي براي آنها ملحوظ نگردد ممكن است آسـيبهايي جـدي بـه امنيـت      اگر سامانه
  . رواني و آرامش دروني اشخاص وارد آيد و جامعه را دچار چالشهايي نوين كند

طع نيسـت كـه بـه    وجود منافع و مضرات مذكور در فن آوري اطالعات چندان قـا 
راحتي بتوان در باب اين نحو امور تصميم گيري نمود و ارزيابي مـدوني را صـورتبندي   

 رسد كه بحث از اين امور يكـي از بحثهـاي مهـم جامعـه فرهنگـي مـا       كرد و به نظر مي
در اينجا سعي داريم ابتدا حدود مسأله را روشن كنيم و سپس بـا توجـه بـه ادلـه     . است
نگـاهي   ،ر مورد كلي را روشن سازيم و در عـين حـال بـه نـوعي    حكم ارزشي ه ،عقلي

  .درون ديني به مسأله داشته باشيم و نسبت بحثها را با سنت خويش نشان دهيم
  

  تعريف حريم خصوصي

بديهي است حريم خصوصي مفهومي است كه شـامل اطالعـات و غيـر اطالعـات     
هـر  . د تنهـا مـورد اول اسـت   گيـر  اما آنچه اينجا مورد كنكاش مفهومي قرار مي. شود مي
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اگـر ايـن    ؛انساني نزد خويش اطالعاتي دارد كه مايل نيست  ديگران از آن مطلع شـوند 
اطالعات به نوعي مربوط به خود شخص باشد حريم خصوصـي آن شـخص محسـوب    

البته گاهي اطالعاتي كه نزد افراد است مربوط به خودشان نيست بلكه مربـوط  . گردد مي
ايـن نـوع اطالعـات    . كه نسبت خاصي نيز با خود آن شخص ندارد به فرد ديگري است

مـثالً اگـر فـرد تـاجري از امـوري      . نيز از حوزه بحث از حريم خصوصي خارج اسـت 
اقتصادي كه در كشور ديگـري در جريـان اسـت اطـالع داشـته باشـد و در عـين حـال         

حـريم  نخواهد كه كسي از آن اطـالع يابـد، در ايـن حـال اطالعـات ايـن فـرد داخـل         
  .شود شود و احكام حريم خصوصي نيز شامل آن نمي خصوصي او محسوب نمي

اگر حريم خصوصي را به پيازي تشبيه كنيم، الية اول حريم خصوصي شامل امـور  
در ايـن اليـه هـر امـر     . شـود  جسماني و نفساني فرد است كه شامل خاطرات او نيز مـي 

يـة دوم حـريم خصوصـي روابـط     ال. شـود  تلقي مي» عمومي«ديگري كه مقابل آن باشد 
كند و بخشـي از روابـط    فرد گذر مي ي بودنگيرد كه از شخص خانوادگي فرد را در برمي
مقابـل ايـن اليـه روابـط اجتمـاعي وسـيعتر و نيـز        در . شود اجتماعي او را نيز شامل مي

اليه سوم همه روابط اجتماعي در . شود تلقي مي» عمومي«فعاليتهاي دولت قرار دارد كه 
روابط دوسـتي،  تواند شامل  ين اليه ميا. شود رد، بخشي از حريم خصوصي او تلقي ميف

شغلي، سكونتي، اقتصادي، تفريحي و هر فعاليت ديگري باشد كه توسط فرد در اجتماع 
مقابل ايـن معنـا در اليـة سـوم تنهـا فعاليتهـاي دولـت قـرار دارد كـه          . گيرد صورت مي

 :يف پيشـنهادي از حـريم خصوصـي آمـده اسـت     در يك تعر .شود خوانده مي» عمومي«
فرد بتواند دسترسي بـه آن را در كنتـرل خـودش    نامند كه  ميحريم خصوصي امري را «

و حمايت از حريم خصوصي يعني حمايت در مقابـل دسترسـي ناخواسـته    » داشته باشد
به آن امر به وسيله ديگران، اعم از اين كه دسترسي فيزيكي باشد مثـل ورود بـه داخـل    

، يـا دسترسـي بـه اطالعـات     )كه قبالً تذكر داديم كه از بحث ما خارج اسـت (خانه فرد 
تعيـين ايـن كـه چـه كسـي چـه       . الكترونيكي مثل دسترسي به اطالعات شخصـي فـرد  

. اطالعاتي از شخص را در اختيار داشته باشد در حوزه حريم خصوصـي آن فـرد اسـت   
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(Rössler: 2005, 5-6 & 8) 
ت شخصي هستند كه نـام آن را  ابرخي از اطالع: توان گفت براي توضيح بيشتر مي

نام پدر و مادر،  ،نام خانوادگي ،اين اطالعات شامل نام. گذاريم اي مي اطالعات شناسنامه
فرزنـدان،  همسر و نام ) شماره شناسنامه و كد ملي(تاريخ و محل تولد، شماره شناسايي 
و ) اعـم از نسـبي و سـببي   (ي فـاميلي  نسبتها. است آنهاو تاريخ و محل تولد هر يك از 

بـه  و ملحـق  تـوان اطالعـاتي شـبيه     اي هر يك از ايشـان را نيـز مـي    اطالعات شناسنامه
  .اي دانست اطالعات شناسنامه

افـراد   رزومـه  اطالعـاتي هسـتند كـه معمـوالً در     ،نوعي ديگر از اطالعات شخصي
(C.V.) ني و سـوابق شـغلي،   شود؛ اين اطالعات شامل شـرح حـالي از زنـدگا    آورده مي

هـاي علمـي و    ميزان تحصيالت، و محل تحصيل، رتبـه .  تجربي، و تحصيلي افراد است
مقاالت نگارشي و كتب انتشار يافته به همراه تجارب شخصي و مهارتهايي كه يك فـرد  
دارد و نيز شغلهايي كه تا كنون برگزيده و مدت زماني كه در هر يـك اشـتغال داشـته و    

نشاني و شـماره تلفـن   . شود هر يك از اين شغلها در اينجا ذكر ميمكان و خصوصيات 
منزل، محل كار و يا تحصيل، و نيز پست الكترونيك فردي و شغلي نيز به همراه برخـي  

توانـد   مسافرتهايي كه فرد رفته نيز مـي . آيد اي در رزومه افراد مي از مشخصات شناسنامه
انـد كـه حسـب و     شته نيز افرادي بـوده در گذ. مطلوب جايي داشته باشد رزومهدر يك 

اين امـر بـه ويـژه    . اند نسب خود و اشخاص ديگر را در ذيل يك شجره نامه حفظ كرده
رسيده شايع بـوده و تـا    در بين سادات و نيز صاحب منصباني كه نسل آنها به بزرگي مي

در گذشته برخي از افراد مسافرتهاي خـويش را در ضـمن   . باقي استحدودي همچنان 
همـه ايـن   . نوشتند كه برخي از آنها خودنوشـت اسـت   هايي مي ها و زندگي نامه فرنامهس

  . توان مصاديقي از حريم خصوصي افراد انگاشت نوع اطالعات را مي
البته اطالعات و حريم خصوصي افراد را نبايد صرفاً امـوري كـه مكتـوب هسـتند     

نيداري و ديداري نيـز  هم حريم خصوصي و هم اطالعات شامل امور كتبي، ش. انگاشت
بخشـي از حـريم خصوصـي و اطالعـات      ،مثالً عكسهاي خـانوادگي شـخص  . شوند مي
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از امور درون منزل شخص نيـز چنـين     خصوصي فرد است همان طور كه خبر يا فيلمي
  .است

از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه روحيات افراد در افشا يـا اخفـاي حـريم    
به حدي . خي به شدت بر حفظ و اخفاي آن تحفظ دارندبر. خصوصيشان يكسان نيست

برخـي از خانمهـا در افشـاي نـام     . كه مايل نيستند كـه نـام و نسبشـان را كسـي بدانـد     
برخي از آقايـان مايـل نيسـتند از    . كوچكشان يا سن و سالشان به شدت حساس هستند

العـات  امـا برخـي ديگـر نـه تنهـا بـه اط      . اشان خبـري دهنـد يـا بگيرنـد     گذشته شغلي
نامه  اي خويش حساسيتي ندارند بلكه بخشهايي از آن و حتي گاهي كل زندگي شناسنامه

هايي از اين كـار را   توانيد نمونه مي. دهند خويش را در دسترس همگان قرار ميرزومه و 
در ذيل عناوين اعضاي هيأتهاي علمي برخي دانشـگاهها يـا علمـاي بـالد و محققـان و      

. پايگاههاي اينترنتي كه در دسترس همگان است مالحظه كنيـد طالب  و دانشجويان در 
شود كـه ايـن مـوارد داخـل يـا خـارج از حـريم         هاي مختلف موجب نمي اما اين سليقه

خصوصي افراد تعريف شوند، گرچه مقدار حساسيت افراد بـه حـريم خصوصيشـان در    
ت افراد در به عبارت ديگر مقدار حساسي. ارزش داوري نسبت به افشاي آن دخيل است

  .موضوع شناسي مسأله دخيل نيست گرچه در حكم ارزشي آن تأثيرگذار است
پس از روشن شدن تعريف حريم خصوصـي اينـك بـه ارزشـگذاري در بـاب آن      

  :پردازيم مي

   خصوصي افرادو حريم بازبيني اطالعات ارزشگذاري   - 2

بـراي  ت جهـاني  ، در سازمان تجـار المللي دركتاب راهنمايي كه اطاق بازرگاني بين
مجموعـه دسـتور عملهـايي بـراي      منتشركرده،الملل  سياستگذاران در حوزه تجارت بين

در آنجا ابتدا به دو نكته اشـاره  . تدوين شده است »ابزار حريم خصوصي«تجار با عنوان 
اول، در باب حريم خصوصي، نظام مقرر واحدي كه براي تمام كشورها كارامد . شود مي

نظامهاي فرهنگي، اقتصادي و حقوقي در كشورها متفاوت است و در  .باشد وجود ندارد

Archive of SID

www.SID.ir



114 

تـوان   دوم، در عين حال مي .واحدي براي همه عرضه كردمناسب كار  راهتوان  نتيجه نمي
. اي دست يافت كه بيشترين خصوصيات مشترك را با ديگر نظامها داراسـت  به مجموعه

حلهـاي قـانوني بـراي حـريم      اهبا توجه به گشودگي و رقـابتي بـودن اقتصـاد جهـاني ر    
پذير بوده و قابليت تغيير  خصوصي نيز نبايد متعين و تغييرناپذير باشد، بلكه بايد انعطاف

نكته ديگر اين است كه به نظر اين سازمان نبايـد مقـررات   . در طول زمان را داشته باشد
تحصـال  دست و پاگير، چنان حريم خصوصي افراد را در حصار گيرد كه منافع قابـل اس 

كنــد  جهــت محــدود بــيكنــد  از طريــق آن را كــه بــه رشــد اقتصــادي مســاعدت مــي 
(International Chamber of Commerce: 2003, 3) .  ــراي ــد توجــه داشــت ب ــه باي البت

كشورهاي در حال توسعه چون ايران توجه به تدوين مقررات الزم بـراي حفـظ حـريم    
سودمند است كه مقرراتي كافي خصوصي افراد ضروري است و اين تذكرات پس از آن 

 .براي حفاظت از حريم خصوصي افراد در حال تدوين و تصويب باشد
بايد توجه كنيم كه در ابتداي بحث از حكم ارزشـي در بـازبيني حـريم خصوصـي     
افراد نبايد مواردي را فرض كنيم كه عنوان ديگر ارزشي كه در داوري ما اثر گذار اسـت  

بايد فـرض كنـيم كـه ورود در حـريم خصوصـي شخصـي       مثالً ن. داخل در بحث گردد
شـود كـه حكـم ارزشـي در      اين گونه فروض مانع مـي . شود موجب حفظ نظام ملي مي

به عبارت ديگر بايد توجـه كنـيم كـه    . موضوع اصلي بحث به خودي خود روشن گردد
عناوين ديگري با عنوان بحث ما مخلوط نشود، بلكه خود موضوع به صـورت مجـرد و   

  . ز هر عنوان ديگري لحاظ گرددخالي ا
به همين جهت روشن است كه دخالت در حـريم خصوصـي شخصـي كـه سـابقه      
ضديت با نظام دارد و اينك قرائن موثقي بر ادامه فعاليتهاي سابقش بدست آمـده اسـت   

حكم حـريم خصوصـي    ،اگر توطئه ثابت شود. در هيچ حكومت عادلي ممنوعيت ندارد
همان طور كـه اگـر شخصـي    . باال رفتن از خانه شخص گردد تواند مانع اخالقي در نمي

در منزل خويش بدون حجاب باشد مسلماً عكسبرداري و فيلمبرداري از آن امري اسـت  
كه اخالقاً مذموم است و اين نكته به دليل حكم ارزشي حجاب است كه در نوع جوامع 
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  . شود حدودي از آن رعايت مي
اوين ديگر همـراه موضـوع بحـث مـا نباشـد،      سؤال اصلي اين است كه اگر اين عن
اي  زندگي در يك شهر يا جامعـه  ،اگر شخصي حكم ورود در حريم خصوصي چيست؟

تواند درخواست اين حق را داشته باشد كـه اطالعـات اوليـه شخصـي او      را برگزيد نمي
نـام صـاحبان امـالك بـر روي     . مانند نام خانوادگيش براي هيچ فرد ديگري فاش نگردد

ي آب، برق، گاز، تلفن و كارتهاي اعتباري و سـازمانهاي ثبـت احـوال و اسـناد و     قبضها
تواند براي خود اين حق را قايل باشد كـه نـام او    مانند آن مندرج است و هيچ كس نمي

نـام و  . اقتضاي شهروندي آنست كه به لوازم آن پايبند باشند. را از اين موارد حذف كنند
وايان بر روي جـواز كسبشـان ثبـت اسـت و ايشـان      مشخصات صاحبان مشاغل مثل نان

اطالعات شخصي مربوط بـه نـام   . گاهي موظفند آن را در معرض ديد همگان قرار دهند
و نـام پـدر و شـماره شناسـايي و محـل صـدور       ) سـن (و نام خانوادگي و تاريخ تولـد  

دي كـه  شناسنامه افراد بر روي گواهينامه رانندگي مندرج است و افراد موظفنـد در مـوار  
هـيچ شـهروندي   . آنها را براي افرادي خـاص افشـا كننـد    كند ميقانون شهروندي اقتضا 

. تواند به بهانه حفظ حريم خصوصي خويش از افشاي اين اطالعات خودداري كنـد  نمي
به طور كلي مواردي هست كه قانون يك شهر و دولت جهت حفظ نظم شـهر و امنيـت   

  .ته استخود شهروندان افشاي آن را الزم دانس
اول ايـن كـه بـا ورود دو    : به دو نكته اشاره شـود  دست كماما در اينجا الزم است 

عنوان ارزشي ديگر يعني حفظ نظم شهر و امنيت شهروندان از موضـوع بحـث خـويش    
ايم و موضـوع بحـث را بـه خـودي خـود       كه حريم خصوصي في نفسه بود خارج شده

و رزشي ديگر يعني حفظ نظم و امنيت مخلوط ايم، بلكه آن را با دو عنوان ا لحاظ نكرده
و . ايم و طبيعي است كه حكم مخلوط بتوانـد غيـر از حكـم اجـزاء باشـد      ساختهمركب 

سازد و آن اين كه اگر فرض كنـيم كـه افشـاي     همين نكته ما را به نكته دوم رهنمون مي
نگـاه چـرا   برخي از اين نوع اطالعات هيچ ربطي به نظم شهر و امنيت آن نداشته باشد آ

بايد شهروندان را به افشاي آن الزام نمود؟ چرا بايد سن و سال اشخاص و محل صدور 
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اشخاص بر روي گواهينامه رانندگي معلـوم باشـد، مسـلماً صـدور گواهينامـه      شناسنامه 
بـراي راننـدگي دارد و محـل صـدور      را نشانگر آنست كه صاحب آن سن قـانوني الزم 

آدرس محـل  شـايد  نظم و امنيت شـهر مفيـد باشـد، و    تواند براي حفظ  شخص نيز نمي
سخن بـر سـر   . و حفظ نظم و امنيت مفيدتر است  سكونت شخص براي نيروي انتظامي

اين است كه اگر معلوم شود بخشي از اطالعات درخواسـتي دولتمـردان جهـت افشـاي     
عمومي ضرورتي ندارد و اگر معلوم شود كه حفظ حريم خصوصي افراد يك ارزش في 

ه است، بايد دولتها از درخواست افشاي اطالعات خصوصي اضافي منع شوند و بـه  نفس
دولتها ممكن است مجاز باشند كه براي مصالح نظامشان بسياري . حد الزم آن اكتفا كنند

رسـد درخواسـت افشـاي همـه آن      از اطالعات افراد را نگهداري كنند اما بـه نظـر نمـي   
  .دگي امري بايسته و شايسته باشداطالعات در چيزي مثل گواهينامه رانن

همـان طـور كـه زيسـت     . كنـد  الزاماتي را بر شهروندان تحميل مي ،زندگي جمعي
تواند مانع سازمانها شود كه به اطالعات شهروندان دسترسـي داشـته    اجتماعي انسانها مي

تواند مانع انسانها شود كه بخشـهايي خـاص از حـريم خصوصـي خـويش را       باشند، مي
يعني هـم جنبـه ايجـابي بـر فـرد و      : الزامات زندگي اجتماعي دوسويه است . افشا كنند

و هـم  ) سازد كه حريم خصوصي فرد را افشا كننـد  يعني ايشان را ملزم مي(اجتماع دارد 
سازد كه حريم خصوصي فـرد   يعني ايشان را ملزم مي(جنبه سلبي بر فرد و اجتماع دارد 

اول جـايي  . شـويم  ار نوع مورد كلي مواجـه مـي  با دقت در مسأله با چه). را مخفي كنند
است كه بر فرد الزم است حريم خصوصي خويش را افشا كند مانند مواردي كـه بـراي   

ديگري جايي است كه بـر اجتمـاع يـا نماينـدگان     . صدور گواهينامه رانندگي الزم است
ماننـد   الزم است به حريم خصوصـي افـراد وارد شـوند   ) اعم از نهادها يا دولتها(ايشان 

. جايي كه امنيت اجتماعي در خطر است و قانون نيز بر اين تصميم صحه گذاشته اسـت 
سوم جايي است كه بر فرد الزم است حريم خصوصـي خـويش را پنهـان سـازد ماننـد      
خصوصيتي از ويژگي هاي جنسي افراد كه افشاي آن موجب ترويج خشونت جنسـي و  

چهارم جايي است كـه بـر   . يا عليه ايشان استمانند آن به ويژه بين كودكان و نوجوانان 

Archive of SID

www.SID.ir



117 

الزم اسـت از ورود بـه حـريم    ) اعـم از نهادهـا يـا دولتهـا    (اجتماع يا نمايندگان ايشـان  
اين كه نهادهـا و دولتهـا   . خصوصي افراد جلوگيري كنند به دليلي مشابه دليل قسم سوم

ا اين كه در چه توانند مانع جواز افشاي حريم خصوصي افراد شوند ي در چه مواردي مي
توانند به حريم خصوصي افـراد وارد شـوند، بـه ارزشـهاي ديگـر فـردي و        مواردي مي

  . يابد اجتماعي در اخالق ارجاع مي
خواهـد كـه بـراي     از شـهروندان مـي   ICCالمللي مشهور به  مثالً اتاق بازرگاني بين

ي كمـك  كه بـه رشـد اقتصـاد    را توسعه تجارت اجازه دهند تا اطالعات شخصي ايشان
تواننـد مـذاق مصـرف كننـدگان      ايشان به اين طريق مـي . رساند در اختيار قرار دهند مي

كاالها را حدس بزنند و منطبق بر آن كاالهاي خدماتي و توليدي بهتري را فراهم كنند و 
هاي شخصي هستند بيش از  يان را كه همان صاحبان دادهاز اين طريق رضايتمندي مشتر

در يك مورد با كسـب اطـالع از خصوصـيات اعتبـاري مشـتريان       مثالً. پيش جلب كنند
وامهاي بانكي و مؤسسات اعتباري، در نهايت اعتبارات بيشتري با بهره كمتـر در اختيـار   

ميليارد دالر در يـك سـال بـه نفـع      130اين كار موجب شد حدود . خودشان قرار دادند
  .(International Chamber of Commerce: 2003, 9-10)مشتريان وامها صرفه جويي شود 

سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي براي استخدام يا تحصيل يا اموري مانند آن 
اطالعاتي بيش از آنچه بر روي جواز كسب يا گواهينامـه راننـدگي آمـده اسـت مطالبـه      

از سوابق تحصيلي و سطح نمرات و اموري از قبيل مسافرتها و فعاليتهاي قبلـي  . كنند مي
اهدافي دارند كه آن اهداف ايشـان را   ،مسلماً اين سازمانها و نهادها. كنند ن سؤال ميانسا

اما بايـد  . جو كنندو كند كه بتوانند از اين نحو حريم خصوصي اشخاص پرس مجاب مي
دانست كه حفاظت از آن اهداف وقتي در تعارض با يك ارزش ديگر چون حفظ حريم 

بايد ببينيم كه اگـر بـين ايـن دو    . شود شكل ميخصوصي واقع شود داوري در باب آن م
ارزش يعني حفظ اهداف نهادهاي مدني و حفظ حريم خصوصـي تعارضـي پـيش آيـد     

كنـد   تواند به بهانه خدماتي كه به شهروندان ارائه مـي  كدام اولويت دارد؟ هر سازماني مي
در يك برگ رونوشت شناسنامه، و دو قطعه عكس طلب كند و از دهها نكته خصوصـي  
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قالب يك فرم تقاضا سؤال كند؟ آيا اين سؤاالت محدود به حدودي هستند؟ چـه كسـي   
دولتهـا، موظفنـد سـازمانهاي مـدني را در     ،كند؟ در جوامـع غربي  اين حدود را تعيين مي

اما در جامعه اسالمي حكم چگونه اسـت؟ آيـا   . تقاضاي اطالعات شخصي محدود كنند
تواند از مذهب متقاضي سؤال كند و سپس بـه   ها ميسازمان آب يا گاز يا برق و مانند آن

صـورت گرفتـه ايـن نكتـه گوشـزد       OECDهايي كه توسط  در توصيه او انشعاب بدهد؟
 رنـد يگ شده كه اطالعات شخصي بايد با اهدافي كه بـراي آن، مـورد اسـتفاده قـرار مـي     
نـابر  ب. تناسب داشته باشد، و تا حدي صورت گيرد كه براي اين اهـداف ضـرورت دارد  

. اين سازمانها نبايد اطالعاتي را درخواست كنند كه با اهداف نهادي آنهـا تناسـبي نـدارد   
جـز در فرضـهاي نـادر    سـازمان آب  اهداف به  دتوان مثالً مسافرتهاي شخصي افراد نمي

 OECD Guidelines on Protection of Privacy and Transborder). ارتبـاطي پيـدا كنـد   

Flows of Personal Data) 
وقتي در دانشگاه منچسـتر بـودم روي پسـت الكترونيكـي كـه دانشـگاه داده بـود        

شد كه در آن مكانهايي را براي كار در دانشگاه براي همه كارمنـدان و   مواردي ارسال مي
كرد و در ذيل آنها نوشته شده بود كه مـذهب شـما هـر     دانشجويان دانشگاه پيشنهاد مي
امروزه در برخي كشورهاي پيشرفته ادعا ايـن اسـت   . ردچه باشد تأثيري در گزينشها ندا

كنند بلكه تأثير اين امور در گزينشـها را نيـز    كه نه تنها از دين و مذهب كسي سؤال نمي
كنند بدان جهت كه گـزينش ديـن و مـذهب نـزد ايشـان از حـريم        بي عدالتي تلقي مي

ننـد تبعـيض   خصوصي اشخاص تلقي شده است و تبعيض در گرايشهاي مذهبي نيـز ما 
البته چالشهاي سالهاي اخير پـس از واقعـه   . گردد نژادي خالف حقوق بشر محسوب مي

يازدهم سپتامبر اين نوع حقوق انسانها را به شدت تهديد كرده است و مـوارد نقـض آن   
تصويب قانون  .رسد در بسياري از اوقات از اخبار عمومي كشورهاي غربي به گوش مي

شهروندان امريكا از سوي كنگره يكي از مواردي اسـت كـه    جواز شنود مكالمات تلفني
  . سر و صداي زيادي را در امريكا به وجود آورد

گام نخست در پاسخ به سؤاالت بند قبل ايـن اسـت كـه ابتـدا ارزش ذاتـي حفـظ       
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بندي آن نسـبت  حريم خصوصي را ثابت كنيم و بعد از آن به تعيين حدود آن و اولويت
  .ز دولتها بپردازيمبه اهداف نهادها و ني

ايـن   ليبرال اين است كه شهروندانش هجامعيك  هاي ليبراليستها معتقدند از ويژگي
امكان را دارند كه زندگي خويش را بر اساس آرمانهايي كه خود بـراي خيـر و سـعادت    

ممكـن اسـت ايـن نكتـه را روح و منشـأ      . سامان دهند كنند شخصي خويش تعريف مي
ُلب اين نظر عبارت است از آزادي فردي بـراي سـبكي از   . انيمجوامع متجدد و مدرن بد

ايـن نـوع آزادي مسـتلزم يـك نـوع      . زندگي به نحوي كه خود فرد گزينش كرده اسـت 
. خومختاري در عمل و ارتباط مستقيم افعال هر فرد با خود آن فـرد و منـافع وي اسـت   

ــ   ــه ص ــدگي ب ــامان دادن زن ــاي آزادي س ــه معن ــودن ب ــابراين، آزاد ب ــتقل و بن ورتي مس
  .(Rössler: 2005, 43). خودمختارانه است

البته ممكن است تقريري از استقالل و خودمختاري بدسـت دهـيم كـه مسـتقل از     
امـا زنـدگي آزادانـه بـه معنـاي زنـدگي همـراه بـا         . ارزش آزادي بلكه باالتر از آن باشد

ي خودمختارانه، زندگ. گزينشهاي دلبخواهي است و با عمل بدون دليل هم سازگار است
يعني فرد بتواند براي عملش دليل خوب و موجهي نزد . اقتضاي عمل از روي دليل دارد

فردي كه نتواند حتي براي تصميمات مهمش داليل خوبي اقامـه كنـد   . خودش اقامه كند
بـراي ايـن كـه يـك عمـل،      . گرچه آزادانه عمل كرده، خودمختارانه عمل نكـرده اسـت  

ي نيست كه از سوي فرد گزينش شده باشد بلكـه عـالوه بـر آن،    خودمختارانه باشد كاف
بايد تا آنجا كه در امكان شخص بوده گزينش خوبي باشد و بـر پايـه درسـتي بنـا شـده      

  (Rössler: 2005, 49-50). باشد
حريم خصوصي اشخاص تا جايي كه خصوصي باشد بخشـي از حقـوق شخصـي    

همـان طـور كـه تصـرف     . ف استشود كه صرفاً توسط خود شخص قابل تصر تلقي مي
دست خود اوست، تصرف در حـريم خصوصـي او   ه انسان در اموال و حقوق ديگرش ب

تواند مال خويش را حفظ كند و از حقوقي كه عرف  انسان مي. دست خود اوسته نيز ب
و شرع براي او ثابت كرده بهره مند باشد، آنها را براي خويش حفظ كند يـا بـه ديگـري    
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به همان نحو انسان بر حريم خصوصي خويش حقي دارد كه تمام عقـالء  . واگذار نمايد
توانـد در حقـوق افـراد بـه غيـر اذن و اجـازه        همان طور كه كسي نمي. پذيرند آن را مي

. تواند وارد شـود  تصرف كند، در حريم خصوصي افراد نيز بدون اذن و اجازه ايشان نمي
ت كه هـر گونـه تصـرف بـدوي در     اين امري مسلم و حتمي بين تمام جوامع بشري اس

 .دارنـد  حريم خصوصي اشخاص را اگر بدون عذر مـوجهي باشـد ظلـم محسـوب مـي     
  .مصاديقي از اين حق مورد تأييد شرع مقدس نيز قرار گرفته است

لـى   ا يوا عُتسـلِّم سوا وتى َتسَتأْنح كموتيوتاً َغيرَ بيخُلُوا بنُوا ال َتدامينَ ءا الَّذـا   أَيههلأَه
َفإِن لَّم تِجدوا فيها أَحداً فَال َتدخُلُوها حتى يـؤْذَنَ َلكـم  و   *  ذَلُكم َخيرٌ لَُّكم َلعلَُّكم َتذَكَّرُونَ 

يمللُونَ عما َتعِبم اللَّه و  كى َلُكمأَز ووا  هِجعوا َفارِجعار يلَ َلُكم28سوره نور آيـه * ( إِن ق-
هاى شما نيست داخل مشويد تا  هايى كه خانه ايد، به خانه اي كسانى كه ايمان آورده )27

و . اين براى شما بهتر است، باشد كه پند گيريـد . اجازه بگيريد و بر اهل آن سالم گوييد
اگر كسى را در آن نيافتيد، پس داخلِ آن مشويد تا به شما اجـازه داده شـود؛ و اگـر بـه     

برگرديد، كه آن براى شما سـزاوارتر اسـت، و خـدا بـه آنچـه      » رديدبرگ«: شما گفته شد
  .دهيد داناست انجام مى

مـثالً بـا يـا اهللا    «: فرمايد مي 27در تفسير آيه  -قدس سره –مرحوم عالمه طباطبايي 
خواهـد   گفتن يا سرفه كردن و مانند آن صاحب خانه را خبر كند كه كسي هست كه مـي 

ه ورود او گردد، چه بسا در حـالتي باشـد كـه نخواهـد     داخل شود تا صاحب خانه آماد
به اين مضـمون    ).15/109،  1417: الطباطبايي(» .كسي او را ببيند يا فردي از آن مطلع گردد

اين مـورد از   )50، باب  12/81 هوسايل الشيعالحر العاملي، : ببينيد(. رواياتي نيز وارد شده است
با ورود بي اجازه در منـزل فـرد، ممكـن    . مصاديق حرمت افشاي حريم خصوصي است

است اموري شنيداري يا ديداري از صاحب خانه هويدا گـردد كـه مايـل بـه افشـاي آن      
رسد كه خانه خصوصيتي نداشته باشد هر جا كه حريم خصوصي  به نظر مي. نبوده است

ممكـن اسـت ايـن مكـان دفتـر كـار       . همين حكـم اسـت   مشمولانسان محسوب شود 
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ر در بسته است و بيرون نمايي ندارد و شخص نيز وظيفه پاسـخگويي  اگ. شخصي باشد
يا عرضه خدمات عمومي و مانند آن بر دوش ندارد، ورود بدون اجازه و بـدون در زدن  

  .ممنوعيت آيه است مشمول
شـود اگـر كسـي     حتي در روايات آمده است وقتي انسان وارد خانه خودش نيز مي

، 1361الصـدوق،  ؛ همـو (. ر نيست به خودش سالم كنددر آنجا هست به او سالم كند و اگ

در رواياتي ديگر آمده است كه قبل از اجازه با چشمان خـويش بـه درون منزلهـا      )163
  .نگاه نكنيد

شامل ابزارهاي جديد كه مصاديقي عرفي  ،متفاهم عرفي از ورود و دخول در منزل
ـ . شود نيز هسـت  از اطالع از وقايع درون منزل محسوب مي ابر ايـن، ايـن آيـه شـامل     بن

شود چون ايـن نيـز نـوعي اطـالع بـدون       تصاوير مدار بسته و دوربين و مانند آن نيز مي
هر نوع اطالع گيري از درون منـزل بـه طـور مسـتقيم يـا بـا       . اجازه از درون منزل است

نيـز اگـر تلفـن    . ابزارهاي جديد در صورتي كه بدون اذن باشد مشمول اين حكم اسـت 
كنند و سخنان او را با ديگران بشـنوند يـا ضـبط كننـد بعيـد نيسـت كـه         كسي را شنود

  .عموميت حكم وارد در آيه، شامل شود
اين آيه صرفاً مربوط به جايي نيست كه احتمال كاري خالف برود و شرع بخواهـد  

حتي اگر بدانيم كه شخص به كاري اشتغال دارد كه اگر همگـان  . امور قبيح مخفي بماند
. كند بهتر و در حسن شهرتش مؤثر است باز آيه از ورود بدون اذن منع مي بدانند برايش

بنابر اين حتي كسي كه بخواهد از عبادتهاي خالصانه فردي نيز مطلع گردد يـا آن را بـه   
  .اطالع ديگران برساند، باز اطالق نهي شامل و مانع ورود است
دي كه حضور در اجتماع نيز اين آيه صرفاً در مواردي نيست كه فرد بخواهد از قيو

حتي اگر وارد شونده بر خانه بداند كه شـخص در خانـه نيـز    . كند آزاد باشد تحميل مي
كند باز ورود در خانه بدون اجـازه امـر خيـري     تمام هيأت اجتماعي خويش را حفظ مي

شايد فردي حوصله حضور ديگران را نداشته باشد يا بخواهـد  . نيست و مورد نهي است
. گيـرد  اطالق اين آيه تمام موارد فوق را در بر مي. نهايي بسر برد و مانند آندمي را در ت
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توان برخي از اين امور را از حكمتهاي آيه دانست ولي از آنجا كـه اطـالق آيـه     البته مي
توان حكم ارزشي حفظ حريم خصوصي خانـه را بـه    محصور در اين موارد نيست، نمي

  .آن حكمتها منحصر نمود
اول اين كه اگر به خانـه  : شود اين آيات شريف چند حكم معلوم مي در مجموع از

تواند وارد شود و اگـر اجـازه ندادنـد     غير وارد شد و به او اجازه دادند كه وارد شود مي
دوم اين كه اگر كسي در خانه نبود كه به او اجازه ورود دهد نيـز نبايـد   . نبايد وارد شود

فردي فرد ديگري را از ورود در منزلش نهي كـرد   سوم اين كه وقتي. به خانه وارد شود
به عبارت ديگر نقض حريم خصوصي و خلوت افـراد نيـز   . آن ديگري نبايد داخل شود
همه اين احكام نشان از آن دارد كه اطـالع و ورود بـه خانـه    . مورد نهي واقع شده است

  . اشخاص بدون اجازه ايشان كاري ممنوع و ناشايست است
ه اين است كه در خالل اين احكام علت اخالقي و ارزشي حكـم  توج درخورنكته 

از محمـوالت فقهـي نيسـتند بلكـه از     » ازكـي «و » خير«كلمه : شرعي نيز بيان شده است
. به معناي پـاكي از پليـدي و زشـتي اسـت    » زكو«ماده . عبارتهاي ارزشي اخالقي هستند

اتـي و ارزشـي آن اشـاره    ازكي بودن به پاكي معنوي اين اعمال و خير بودن به حسـن ذ 
توجه به اين امور در احكام شرعي ما را به احكام اخالقي كه غايت ميـاني احكـام   . دارد

بدون توجه به اين احكام ارزشي، نـوع احكـام شـرعي    . سازد شرعي هستند رهنمون مي
رسد و موجب يك سو نگري در ابعاد دين مبين اسالم  اموري خشك و جامد به نظر مي

اسالم در تأسيس شريعت غايـاتي را مـد   . تأسفانه در برخي افراد شيوع داردشود كه م مي
رشد اخالقي انسانها و تزين بـه  . شود نظر داشته كه احكام فقهي بدان غايات رهنمون مي

ارزشهاي عقلي مانند كرامت، شجاعت و عفت و ارزشهاي ديني ماننـد تقـوا و اميـد بـه     
عي اسـت و غفلـت از آنهـا موجـب جمـود      از غايات احكام شر ،خدا و پاكسازي نفس

تتمـيم و تكميـل مكـارم اخالقـي هـدف انبياسـت و       . فكري و كم بهايي عبادات اسـت 
عبادتي كه به اين مكارم اخالقي نينجامد عبادتي در خور تحسين و تمجيـد نيسـت هـر    

  . چند موجب تعذر باشد و عابد را از عقاب الهي برهاند
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محموالت ارزشـي را در قـران استقصـا كننـد و     الزم است محققان علوم ديني اين 
در طبقـه بنـدي   ) هوجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباح(مانند احكام خمسه فقهي 

هـاي   هـا و شايسـته   بايسـته . خاصي قرار دهند و مفاهيم هر يك را شرح و تحليل نمايند
ر را بـا  اخالقي را از امور قبيح و ناشايست باز شناسند و طبقـه بنـدي افعـال خيـر و شـ     

ايـن بـه   . هـاي مسـتقلي مـدون سـازند     توجه به نيازهاي جديد نظري و عملي در رساله
معناي تدوين علم جديدي مشابه اصول فقه است كه در آن اصول بنيادين علـم اخـالق   
تدوين شده باشد و روش استنباط احكام ارزشي و اخالق دينـي در آن روشـن باشـد و    

رابطه فضايل عقلي با فضـايل دينـي در آن تبيـين     نسبت آن با ارزشهاي اخالق عقلي و
به دليل توسعه علم اصول فقه در عصرهاي گذشته بسياري از ايـن احكـام و   . شده باشد

توان در علم اصول فقه و متون مـدوني كـه قـدماء در ايـن زمينـه       موارد مشابه آن را مي
بلكـه در اسـتنباط    به همين دليل علم اصول فقه تنها بـراي فقـه نيسـت   . اند يافت نوشته

كند هر چند در بسـياري مـوارد ديگـر در     احكام ارزشي و اخالقي نيز كمك شاياني مي
  .زمينه احكام ارزشي نيازمند تتميم و تكميل است
ها و مكتوبات و اسناد از آيه فوق اسـتفاده   البته حفظ حريم خصوصي افراد در نامه

م خصوصي در همه شـكلهاي آن  مگر آن كه تنقيح مناط حكم كلي حفظ حري. شود نمي
  . از آيه فهميده شود

همچنين در مورد گوش دادن به صحبتها و مكالمات اشخاص در روايتي بـه طـور   
كند در حـالي   مسند از امام صادق عليه السالم آمده است كه هر كس به قومي گوش مي

. ته شودكه ايشان از اين كار او كراهت دارند روز قيامت در گوش او سرب گداخته ريخ
  )223، 1364الصدوق، (

دليل ديگر بر قبح نظر به حـريم خصوصـي افـراد در همـه صـورتهاي آن اعـم از       
تجسـس  . صوت و تصوير و كتابت نهي از تجسس در آيه دوازده سوره حجرات اسـت 

به معناي تفتيش از باطن امور و اخبار است و گرچه در بيشـتر احيـان در مـوارد شـر و     
   )ماده جسس ق، 1395الطريحي، (ي اختصاصي بدان ندارد رود ول قبيح بكار مي
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. مواردي از روايات نيز هست كه نظر در مكتوبات شخصي افراد را منع كرده اسـت 
در حديثي است كه هر كس بدون اجازه برادرش در كتابت او نظر كند گويي كـه درون  

صـحيح از امـام    نيـز در روايـات  . )1/181 ، 1405،االحسـائي (. كنـد  نظر مي) است و(آتش 
صادق نقل شده است كه فرمودند عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و عورت را نـه بـه   

، لينـي الك(. معناي خاص بلكه به معناي عام يعني به افشاي اسـرار ايشـان تفسـير كردنـد    

اي خود  در بند ششم فرمان هشت ماده -قدس سره – حضرت امام خميني )2/359 ،1365
اي در كـار باشـد منـع     خصي افراد را جز مواردي كـه توطئـه  صريحاً تجسس در امور ش

  ) 17/106امام خميني، (. كردند
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