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ویژگیهای ماهیت حریم خصوصی


چکیده
این یقاله با اشاره به چهار تعریف از «یریم خصوص)» که در یق)یه یقاله ی)ه در ص)د است تا نظریهای ج)یال)
در باب تعریف یاهات یریم خصوص) ارائه کن) .در ابت)ا ،چارچوب یفهالوی) یالریم خصوصال) بالا اسالتفاده از
اصول تبادر ،تفکاک یعنای لغوی از یعنای یاهوی و تباان ویژگ)های کلا)ی یاهات یریم خصوص) باالاو شال)ه
است و در ادایه ،یوزههای یعنای) یریم خصوص) به چهار یوزه یختلف تقسام ش)ه و هر یک به طالور یسالتقل
توضاح داده ش)ه است .نخستان یوزه عبارتست از یریم خصوص) هالویت) ،دویالان یالوزه عبارتسالت از یالریم
خصوص) یکان) ،سویان یوزه عبارتست از یریم خصوصال) ارتباطالات) و چهالاریان یالوزه یالریم خصوصال)
افعال) است و سپس تمش ش)ه تا یک جایع یفهوی) بان این چهار یالوزه پاال)ا کنالام .در نهایالت ،ایالن تعریالف
ب)ست ی)ه است :یریم خصوص) بخش) از یاات یک فرد است کاله نالوع افالراد یالک جایعاله یفالروض ،یایالل
ناستن) که دیگراو ب)وو اجازه در و تصرف کنن).
کلیدواژهها
یریم خصوص) ،هویتها ،یکاوها ،ارتباطات ،افعال.

 استادیار پژوهشک)ه تحقاق و توسعه علوم انسان) (سازیاو سمت  .تهراو ،ایراو.
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مقدمه

تعریف «یریم خصوص)» ،یکال) از یبایال چالشال) در یالوزههالای یختلالف علمال) اسالت.
از جمله در یبای اخمق و یقوق از این چالشها و راهیلهای بروورفت از و بح یاشالود.
تالالا کنالالوو تعالالاریف یختلفالال) از یالالریم خصوصالال) ب)سالالت یالال)ه اسالالت .برخالال) یعتق)نالال) کالاله
یریم خصوص) عبارتست از یق تنهالا بالودو ) (Warren & Brandeis, 1890, p. 193برخال) همچالوو
ویلاام پرنت ،یریم خصوص) را به شکل) وابسته به اطمعالات یال)داننال) و و را نالوع) یالال یالا
یالت ی)دانن) که در و دیگراو به اطمعات شخص) و نایستن) دربالارۀ کسال) دسالت ناافتالهانال)
) .(Parent, 1983, p. 269برخ) دیگر چوو چارلز فری) ،یریم خصوص) را بر اساس کنترل و یهاری
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که یا بر اطمعات یربوط به خودیاو داریالم ،تعریالف یال)کننال) ) .(Fried, 984, p. 209لالن وسالتان از
ّ
یحققاو این یوزه ،یعتق) است که «یریم خصوصال) عبالارت اسالت از ادعالا و درخواسالت افالراد،
گروهها ،یا یؤسسات در یورد تعاان این که خودشاو چاله ورالت ،چطالور و تالا چاله انال)ازه اطمعالات
دربارۀ خودشاو را به دیگراو انتقال دهن)» ) (Westin, 1967, p. 7و دام یور ناز یریم خصوصال) را ایالن
گونه تعریف کرده است« :یق کنترل دسترس) بر خود شخص و به اطمعات) درباره خود شالخص»
) .(Moore, 2008, p. 414جول) اینس و را «یالت کنترل داشتن بر اطمعات یربوط به خود ،دسترس)
به خود یا تصمامات شخص) یربوط به کارهای خود» ی)دان) ).(Inness, 1992, pp. 8, 139- 140
وجه اشتراک همه این تعاریف نست که در همه نها به نوع) به کنتالرل داشالتن بالر اطمعالات
شخص) تأکا) ش)ه است .چهاریان نوع از تعاریف ،یالریم خصوصال) را باله چنال) وجاله تمالایز
یربوط ی)دان) که همه نها در تعریف یریم خصوصال) دخاالل هسالتن) .باله ایالن نالوع تعالاریف،
«تعریفهای خوشهای» گوین) که هر وجه تمایز به یک خوشه از یفهوم یاهات یریم خصوصال)
اشاره دارد .گاویسن ،از جمله کسان) است کاله ساله عنصالر تنهالای) ،رازداری و ناشالناختگ) را در
تعریف یریم خصوص) دخال ی)دان) ) .(Gavison, 1980, pp. 428-429تعریالف یالریم خصوصال)
یق تنها بودو» جایع افراد ناست؛ چوو گاه) یا دیگری را زیالر نظالر داریالم ،بال)وو ایالن کاله
به « ِ
تنهای) او را نقض کنام .گاه) اورات در یال) یق یریم خصوصال) نقالض یال)شالود کاله یالا بالا
خانواده خود هستام و تنها ناستام .خوان)و نایه دیگراو ب)وو اجازه ناالز نقالض یالریم خصوصال)

است ،در یال) که تنهای) او را نقض نکردهایم .تعریالف یالریم خصوصال) باله دسالت ناالافتن باله
اطمعات شخص) ناز تعریف کایل) ناست؛ چالوو شالایل یالریم خصوصال) یکالان) و جسالمان)

✺

نم)شود .برای یثال ،ورت) ی)دانام که کس) در اتارش در یال انجام چه کاری است و بال)وو اجالازه
وارد اتاق او ی)شویم اطمعات) درباره او ب)ست نااوردهایم ،ول) وارد یریم خصوصال) او شال)هایالم.
تعریف یریم خصوص) بر اساس «کنترل اطمعات» ناز اشکاالت یتع)دی دارد ،یک) از نها عال)م
تبادر کنترل اطمعات از یعنای واژه «یریم خصوص)» است .در یقاله دیگری به طالور یفصالل باله
توصاف و نق) هر یک از این تعاریف چهارگانه پرداختهایم (نک :شهریاری ،یما). 8931 ،
ایا در اینجا درص)د نام که تعریف) یختار از یاهات «یریم خصوصال)» ب)سالت دهالام کاله
بری و ب)ور از اشکاالت پاشگفته باش) .یزیت تعریف ت) این است کاله باله نالوع) جالایع کلااله
یعان) است که تا کنوو عرضه ش)ه است .به عبارت دیگر ،هالر یالک از تعالاریف پالاشگفتاله ،باله
بخش) از یعنای یریم خصوص) توجه کرده و بخش دیگر را نادی)ه گرفتهان) .این ب)او جهت اسالت
که این یقاله درص)د است بااو کن) که یفهوم یریم خصوص) نه یک یفهوم تکوجه) ،بلکاله یالک
یفهوم چن) وجه) است .نگارن)ه ،همچنان یعتق) است که برخ) از ضوابط بااو ش)ه در اصول فقاله
اسمی) در فلسفۀ اخمق اسمی) ناز کاربرد دارد و این یقاله از نها بهره برده است.

برای تعریف یریم خصوصال) بایال) باله نکالات) توجاله داشالت :نخسالت ایالن کاله یطالابق دانالش
اصول فقه اسمی) ،بهترین راه برای توصاف یک واژه ،یعنای) است کاله هنگالام ادای لفالظ بال)وو
ررینه خاص) به ذهن تبادر ی)گردد .برداشتهای ارتکازی که یا از کاربردهالای یسالتمر یالک واژه
در طول یاات اجتماع) خود ب)ست وردهایم ،برایماو شهودی به اریغاو ی) ورد کاله باله تحقالق
این نوع تبادر ینجر ی)شود (الخراسان) ،7۰0۵ ،ص 71؛ یظفر ،7 ،707۵ ،ص  . ۵0این تبادر به یا کمالک
ً
ً
ی)کن) که اوال دایره یفهوی) یک واژه را تعاان کنام و ثاناا ،یصادیق یفهوم یک واژه را بازشناسالام
و تعاان کنام که یا یک ش)ء خاص یص)ار) از یفهوم یریم خصوص) هست یا نه.
نکته دوم این که گاه) با صرف دانسالتن یعنالای لغالوی یالک واژه نم)تالواو  -بالهدرسالت)  -باله
ویژگ)های یاهات یک ش)ء پ) برد .برای یثال ،یمکن است واژه «بازی» از نظالر یعنالای) ،تبالادری
روشن و شکار برای همه یا داشته باش) ،ول) نم)توانام با این تبادر بهدرست) به ویژگ)هالای یاهاالت
بازی پ) برد .برای این کار بای) ویژگ)های یشترک بازیها را فهرست کنام و هر چاله ایالن ویژگ)هالا
کلا)یتر باشن) ،بهتر شاخصهها و یاهات «بازی» را برای یا یشخص ی)کنن).

ویژگیهای ماهیت حر یم خصوصی

چارچوب مفهومی حریم خصوصی
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نکته سوم این که گاه) ویژگ)های ذکر ش)ه برای تعاان ویژگ)های کلاال)ی یالک یفهالوم بالان
تمای) یصادیق و یشترک ناست ،بلکه دسالتهای از یصالادیق عمال)ه دارای ایالن ویژگال) کلاال)ی
هستن) .برای یثال ،روشن است که برد و باخت داشتن از ویژگ)های کلاال)ی بخالش عمال)های از
بازیهاست و در عان یال ،همه بازیها بالرد و باخالت ن)ارنال) ،یثالل بالازی بچالهها بالا بادکنالک.
بنا براین ،یک یوزه یعنای) برای بازی جای) است که برد و باخالت باشال) .در ایالن یالال ،بهتالرین
روش برای نزدیک ش)و به تعریف) دراق این است که یوزههای یتفاوت یعنای) را از هم تفکاالک
کنام و سپس ببانام یا یفهوم یشترک) ی)تواو یافت که به همه و یوزههای یعنای) داللت داشالته
باش) یا نه .این یفهوم یشترک ،گاه) یافت ی)شود و گاه) یافت نم)شالود؛ اگالر یافالت شال) ،و
یفهوم یشترک بان یوزههای یعنای) ،به نوع) تعریف و یفهوم خواه) بالود و اگالر یفهالوم وایال)
یشترک) یافت نش) ،ترکاب) از یجموعهای از چن) یوزه یعنای) ،تا زیان) که یفهوم یشترک) یافت
نشود ،به نوع) توصاف و یفهوم خواه) بود .در هر دو صالورت ،بالا تفکاالک یوزههالای یعنالای)
توصاف روشن) از یاهات ب)ست دادهایم و ایالن همالاو هال)ف از تعریالف یالک یاهاالت اسالت.
ً
در اینجا در کنار تباان یوزههای یعنای) به چن) بح دیگر ناز در ذیل هر ک)ام ی)پالردازیم :اوال،
بح ی)کنام که چه ورت اسالت کاله یالریم خصوصال) «صالحت ساللب» دارد ،یعنال) یفهالوم
ً
یریم خصوص) یوضوعا و یوارد را شایل نم)شود و در کنار و بحال یال)کنام کاله چاله ورالت
یریم خصوص) نقض ی)شود و اگر یریم خصوص) یک فرد در و یوزه یعنالای) نقالض شالود،
چه اتفار) یمکن است افتاده باش) .بح از یکم یریم خصوص) یا نقض و ،در یح)وده ایالن
ً
یقاله ناست ،یعن) این که اگر کس) عم)ا چنان نقض) انجام ده) یکالم و چاسالت و ادلاله ایالن
یکم چاست ،در این یقاله بح نم)شود و در اینجا تنها در صال)د ایضالاح یفهالوی) «یاهاالت
یریم خصوص)» هستام.
حوزههای معنایی حریم خصوصی

در اینجا یوزههای یعنای) یریم خصوصا) را به چهار یوزه یختلف تقسام ی)کنام و هر یک را
به طور یستقل ،توضالاح یال دهام .ایالن چهالار یالوزه عبارتنال) از  7یالریم خصوصال) هالویت)؛
 ۵یریم خصوص) یکان)؛  0یریم خصوص) ارتباطات)؛  ۰یریم خصوص) افعال) و سپس
بح ی)کنام که یا ی)توانام یک جایع یفهوی) بان این چهار یوزه پا)ا کنام یا نه.

✺

 .5حریم خصوصی هویتی
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«هویت» هر فردی ترکاب) از ب)و و نفس اوست و به تناسالب ایالن دو ،هویالت هالر فالردی شالایل
اوصاف جسمان) و اوصاف نفسان) او ناز ی)شود .یریم خصوص) هویت) ،عبارتست از کالل یالا
بخش) از هویت یک فرد شایل ب)و و نفس و ویژگ)ها و ایور یربوط به این دو به نحوی کاله نالوع
افراد یک جایعه یفروض تمایل ن)ارن) که دیگراو ب)وو اجازه تصرف) در و از ربال لمس ،تماس،
یعات ،نگاه ،یشاه)ه ،توجه ،گاه) ،یطالعه و نشر داشته باشن).
طبق این تعریف ب)و و اجزای و بخش) از یریم خصوص) هر فرد هستن) .این کاله یالک فالرد
دارای چه ویژگ)های جسالمان) خاصال) اسالت ،در یالوزه یالریم خصوصال) و فالرد رالرار دارد.
همچنان اوصاف جسمان) همچوو سمیت ناز داخل در یریم خصوص) افرادانال) .اگالر جسالم
فردی را ب)وو تمایل او لمس کنام یا تماس داشته باشام یا با و جسم همراه شویم یالا باله و نگالاه
کنام یا از طریق یواس دیگر و را یس کنام ،به و توجه کنام یا ب)او و گالاه) یالابام و یالا و را
نشر دهام ،یریم خصوص) او را سلب کردهایم.
ویژگ)های نفسان) هر فالرد همچالوو اوصالاف نفسالان) ،عقایال) ،ایاالال ،رزوهالا ،عواطالف و
ایساسات فردی و یانن) و ناز داخل در یریم خصوص) اوست و هر نوع تصرف از رباالل نچاله
ذکر ش) ،سلب و نقض یریم خصوص) اوست.
لمالس بال)و ،ب)واسالطه
در این تعریف ،یفهوم «لمس» یتفالاوت از یفهالوم «تمالاس» اسالتِ .
است؛ در یال) که تماس ی)توان) از روی لباس باش) یا ی)تواو با تلفن یا یکالماله تصالویری یالا
دوربان تارگاه) (وبکم تماس یاصل کرد.
بای) توجه داشت که اجزای ب)و و ویژگ)های جسمان) بر دو نوعن) :گاه) بالهخالودیخالود در
یک جایعه یفروض شکارن) و گاه) پنهاو هستن) .برای یثال ،چهره یک یرد بالهخالودیخالود در
جایعه یا شکار است .یالا توصالاف چهالره یالک فالرد یفالروض در جایعاله یالا داخالل در یالریم
خصوص) اوست باله نظالر ی)رسال) ایالن یالوارد از یال)ود یالریم خصوصال) خالار انال) ،ولال)
در عان یال ،یوارد استثنا ناز وجود دارد .گاه) فرد نقص) یا یسن) یا رایشال) در چهالره دارد کاله
یایل است و را با پوشاه یا نقاب یا به شاوه ایدیگر از دیگراو بپوشان).
ناشناخته بودو در بان جمعات از جمله یریم خصوص) هویت) است .گاه) شالخص یایالل
ناست که هویت او در اجتماع) که در و یضور دارد کشالف شالود .ناشالناختگ) داخالل در ایالن
رسم از یریم خصوص) است.

همچنان هویت انساو ارتباط) دناای) با ایوال او دارد ،به طوری که هویت اجتماع) انساو باله
نوع) با یق)ار ایوال و دارای)های او شکل ی)گارد .گرچه به یعنای فلسف) و عرفان) هویت یالک
انساو به هاچ روی به ایوال او وابسته ناست ،ول) از نظر اجتماع) ،طبقهای که دی) در و یاات
خود را ی)گذران) ،هویت اجتماع) دی) را شکل ی)ده) و از ایالن نظالر ایالوال انسالاو ی)توانال)
بخش) از یریم خصوص) هویت)اش باش) .از جمله ایالوال ی)تالواو لبالاس و زیالور الت را ناالز
برشمرد .در عان یال ،برای رعایت دیال)گاه فلسالف) ی)تالواو ایالوال شالخص را داخالل در یالریم
خصوص) ارتباط) دانست که در رسم سوم ذکر ش)ه است.
برخ) به جای ذکر یریم هویت) از ترکاب) از یریم جسم) و یالریم شخصالات نالام بالردهانال)
(سروش ،70۵0 ،ص ۵0۔ . ۵0تعبار به «یریم هویت)» بهتر از تعبار باله «یالریم جسالم)» اسالت کاله
شایل «یریم نفسان)» نم)شود .همچنان بهتر از ضالمامه کالردو یالریم شخصالات اسالت کاله
بسااری از ایور غار جسمان) و نفسان) را شایل ش)ه و یانع اغاار ناست.
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 .7حریم خصوصی مکانی

این نوع یریم ،عبارتست از یح)ودهای از یاات یک انسالاو یاصالل از نسالبت) کاله او بالا یکالاو
یربوط به خود دارد؛ به طوری که نوع افراد یک جایعه یفروض تمایالل ن)ارنال) کاله دیگالراو بال)وو
اجازه تصرف) در و از ربال یضور یا ورود یا دسترس) یا گاه) یا نشر داشته باشن).
نچه دیگراو با عنواو «یریم خصوصال)» تنهالای) باله و اشالاره کالرده بودنال) ،در ایالن بخالش
ی)گنج) .یا با یکاو یضور خودیاو نسبت) داریم و گاه) ایالن نسالبت طالوری اسالت کاله یایالل
ناستام کس) ب) اجازه در و وارد شود .این یالت تنهای) است .در عان یال ،گاه) یا نسالبت) بالا
یکاو یربوط به خودیاو داریم و برای یثال ،و یکاو یحل کار یا یا یحل زن)گ) یاست؛ هرچنال)
ً
فعم در و یضور ن)اریم .در عان یال ،یایل ناسالتام کسال) در و تصالرف) از رباالل یضالور یالا
دسترس) داشته باش)؛ هرچن) یا اینک در و یکاو یضور ن)اشته باشام .باله همالان دلاالل از راال)
«یکاو یربوط» استفاده کردیم تا هر دو یورد را شایل شود .گالاه بالا یسالافرت و رفالتن باله نقطاله و
یکان) (دروو شهری یا بروی شهری نسبت) با و یکاو پا)ا ی)کنام که یایل ناستام کسال) از و
گاه) یاب) یا اطمعالات یربالوط باله و را نشالر دهال)؛ ایالن تعریالف شالایل ایالن یالوارد از یالریم
خصوص) ناز ی)شود .خانه ،اتاق کار شخص) و اتاق شخص) فرزن)او در خاناله ،داخالل در ایالن
رسمان) .در یقابل ،اتاق کاری که یورد یراجعه عموم است ،پاركها و خااباوهای شهر  ،داخل در
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این رسم ناستن) و از این رسم یحسوب نم)شون) .به همان دلال نم)تواو داخل یاشالان را ورتال)
ِ
ً
در خااباو است ،یریم خصوص) دانست؛ چوو تقریبا داخل همه یاشانها از باروو رابل رؤیالت
است .بله در صورت) که داخل یاشان رابالل رؤیالت نباشال) ،یثالل وانالت سرپوشالا)ه در رسالمت
سرپوشا)گ) داخل در «یریم خصوص) یکان)» است .همچناو که بخالشهالای) از یاشالان کاله
رابل رؤیت ناست ،یثل داخل داشبورد یاشان داخل در «یریم خصوصال) یکالان)» اسالت .ناالز
یریم خصوص) ول) اگر کارین)ی داخل در اتاق کار عموی) دارای یازی بالود کاله و یاالز دارای
کشو ی) شخص) بود ،و یحل داخل در این رسم از یریم خصوص) است.
از این جهت در رانوو یمایت از یراو به یعروف و ناهااو از ینکر ـ یصوب  70۵۰ / ۵ / ۵ـ
به درست) چنان ی)ه است:
۔ یاده  7در اجرای ایر به یعروف و نه) از ینکر ،نم)تواو یتعرض یاثاالت ،جالاو،
یال ،یسکن ،شغل و یریم خصوص) و یقوق اشخاص گردی) ،یگر در یواردی کاله
رانوو تجویز کن).
ّ
۔ تبصالره :ایالاکن) کاله بال)وو تجسالس در یعالرض دیال) عمالوم رالرار یال)گارنال) ،یاننال)

به نظر ی)رس) که ورت) در پارک نشستهایم یح)وده یضور هر گروه ،یالریم خصوصال) و گالروه
است و ب)وو اجازه نبای) ب)او داخل ش) .اگر دروو چادری نشسته باشن) کاله ایالر روشالن اسالت،
ول) اگر ب)وو چادر نشسته باشن) ناز هر کس) نم)توان) روی زیران)از گالروه دیگالر بنشالان) یالا باله
یریم و وارد شود .در تعاان یح)وده یریم خصوص) ورت) ب)وو چادر نشسالته باشالن) ،زیالاو و
یکاو دخال است .در برخ) ایاکن ،نزدیک ش)و به اطراف زیرانال)از گالروه دیگالر نالوع) ورود باله
یریم خصوص) تلق) ی)شود ،ول) گاه) اورات به دالیل یختلف) چوو ازدیام جمعات ،هماو
ً
ی)ودی که نوعا ورود به یریم خصوص) تلق) ی)ش) ،ب)وو ِاشکال است ،یثل یوارع) از سالال
که یردم برای گردشگری به پارکها هجوم ی) ورن) .بنا بر این ،یح)وده یالریم را یطالابق زیالاو و
یکاو یختلف ،عرف تعاان ی)کن).
برخ) گماو کردهان) که راع)ه «یق َسبق» که فقها ب)او استناد کالردهانال) ،یال)رک) بالرای یالق

یریم خصوص) یکان) است (سروش ،70۵0 ،ص  . 71در ینابع روای) یا ایالادیث) یال)ه اسالت کاله
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رسمتهای یشترک پارتماوها ،هتاللهالا ،بامارسالتاوهالا و ناالز وسالایل نقلااله ،یشالمول
یریم خصوص) ناست.
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ّ
یق اولویت یکان) را یحترم شمرده است ،از جمله شاخ طوس) روایت) از پاایبر (ص نقل کرده
ِ
است که بااو ی)دارد« :هر کس به سوی چازی سبقت گارد که دیگراو ب)او سبقت نگرفته باشن)،
ب)او سزاوارتر است» (الطوس) ،0 ،701۵ ،ص  . ۵۹1همچنان زیال) بالن طلحال از ایالام صالادق (ع
روایت کرده که «بازار یسلماناو یثل یسج)شاو است ،هر کس زودتر به یکان) ی) تا شب باله و
یکاو سزاوارتر اسالت» (العالایل) ،7 ،7۰0۵ ،ص ۵۵1؛ الکلانال) ،۵ ،7۰0۵ ،ص  . ۹۹۵از ایالن ایادیال
استفاده ی)شود که یضور در یک یکاو ،یوجب اولویت در استفاده و یکاو است.
ََ
ایا این برداشت ،صحاح به نظر نم)رس) .نچه یوجب این اشتباه ش)ه کلمه «ایق» است که باله
یعنای یق اولویت است و روشن است که «یق اولویت» غار از «یق یریم خصوصال)» اسالت.
یمکن است فردی نسبت به یکان) یق اولویت داشته باش) ،ولال) یالق یالریم خصوصال) ن)اشالته
ّ
یق اولویت) یوجالب
باش)؛ گرچه هر یق ِ
یریم خصوص) یوجب یق اولویت ناز هست ،ول) هر ِ
یق یریم خصوص) ناست؛ چوو یمکن است در یکان) عموی) وارع ش)ه باش).
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 .۳حریم خصوصیی ارتباطاتی

«یریم خصوص) ارتباطات)» عبارتست از یح)ودهای از یاالات یالک انسالاو یاصالل از نسالبت
ارتباطات) که او با افراد یا گروههای اجتماع) یا اشالاای پارایالوو یحالاط زنال)گ) خالودش از رباالل
همسر ،فرزن)او ،وال)ین ،دوستاو ،همسایگاو ،شنایاو و غار ناو دارد ،به طوری که نوع افراد یک
جایعه یفروض تمایل ن)ارن) که دیگراو ب)وو اجازه یسب یورد تصرف) در ناو از ربال یضالور،
تماس ،یعات ،گاه) ،نشر و ی)اخله داشته باشن).
ورت) کس) با خانواده خود در خانه بسر ی)برد ،در بسااری یوارع یایل ناست که دیگراو بال)وو
اجازه او در کنار ناو یضور یابن) .بسااری از پ)راو و یادراو یایل ناستن) که فرزن)شاو در تمالاس
با دیگراو باش) یا یایل ناستن) که وال)ین خود را با افراد غریبه همراه سازن) و همچنان یایل ناستن)
ِ
که دیگراو از نحوه و یازاو عمرهای که او به اعضای خانواده خود دارد گالاه) یابنال) یالا و را نشالر
دهن) .خانه ،یأین) برای ارتباطات خانوادگ) است .گاه) ناز یک سالن یجلس عروسال) یالأین)
برای ارتباطات فایال) است و اعضای فایال تمایل ن)ارن) کاله غریباله داخالل سالالن شالود .یالا بالا
دوستاو خود خلوت ی)کنام و ناو را یحرم رازهای خود ی)دانام و یایل ناستام که دیگراو بال)وو
اجازه در این یریم وارد شون) یا از و گاه شون) .اگر فردی همسر اختاالار کالرد و ارتباطالات) بالا او
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داشت و برای یثال ،نایالههای) بالرای هالم نوشالته بودنال) ،یحتالوای ایالن نایالهها داخالل در یالریم
خصوص) ارتباطات) است .نایههای الکتروناک) که بان دوستاو و شالنایاو یبادلاله یال)شالود ناالز
داخل در این رسم از یریم خصوص)ان).
برخ) از کلمه «صمامات» 1استفاده کردهان) تالا ایالن یعنالای یالریم خصوصال) ارتباطالات) را
توضاح دهن) ،ول) بای) دانست که این یوزه شایل روابط خصویت) ،دشمن) ،یتارکاله و رهالر ناالز
ی)شود و یختص رابطه دوست) ،رفارت و زناشوی) ناست .باله همالان دلاالل کلماله «صالمامات»
کلمه جایع) برای داللت بر این رسم ناست .یعن) این که یک فرد با چه کسان) خصویت دارد یا
از چه کسان) نفرت دارد ناز داخل در این رسم از یریم خصوص) است.
اگر ایوال انساو را بخش) از هویت او ن)انام ،ی)تواو ایوال او را بخش) از یالریم خصوصال)
ارتباطات) هر شخص به یساب ورد؛ از این نظر که اشخاص ارتباط) تنگاتنالگ بالا ایالوال خالود
دارن) و اگر این ارتباط به گونهای باش) که نوع افراد در یک جایعه یفروض تمایل ن)اشته باشن) کاله
در و تصرف) صورت گارد ،داخل در یریم خصوص) نهاست .در این فرض ،یریم خصوصال)
ارتباطات) نسبت ارتباط) فرد با اشاای پارایوو یحاط زن)گ) خودش را ناز شایل ی)شالود .انالواع
تصرفات) که یمکن است در ایوال صورت گارد ،شایل یالواردی چالوو لمالس ،تمالاس ،یعاالت،
نگاه ،یشاه)ه ،توجه ،گاه) ،ورود ،دسترس) ،یطالعه و نشر است .اشالاای دیگالری هسالتن) کاله
ارتباط با نها داخل در یریم خصوص) است؛ هرچن) بخش) از ایوال شخص به یساب نااینال).
برای یثال ،اگر فردی چازی را به عاریت گرفته تا استفاده کن) ،ول) تمایل ن)ارد کاله دیگالراو نحالوه
ارتباط او را با و ش)ء ب)انن) ،این ارتباط داخل در یریم خصوص) فرد است و افشالای و نقالض
ّ
یق یریم خصوص) است.
ِ
نکته خر این که داخل ش)و در یفهوم یریم خصوص) به یعنای الزام رعایت و ناست ،بلکه
الزام به رعایت یق یریم خصوص) داخل در بحال از یکالم یالریم خصوصال) اسالت .گالاه)
یریم خصوص) بودو ثابت است ،ایا رعایت و به دلال یقوق یا ایکام دیگری کاله اهالم اسالت
الزم ناست ،برای یثال ،اگر فالردی دزدی کالرده و چاالزی را از دیگالری نالزد خالودش نگاله داشالته،
ارتباط) که و فرد با و ش)ء دارد ،داخل در یریم خصوص) او به یساب ی) یال) ،ولال) رعایالت
یلکات یالک اصل) یق)م بر یق یریم خصوصال)
این یریم خصوص) الزم ناست؛ چوو یق
ِ

این فرد است .یقوق دیگری هستن) که بر یق یریم خصوص) یق)مان) ،ایالن بحال باله ایکالام
یریم خصوص) یربوط است که این یقاله در ص)د بررس) کایل و ناست .تالذکر ایالن نکتاله در
ً
اینجا صرفا ب)او ینظور بود که ب)انام هر جا یق یالریم خصوصال) ثابالت بالود ،باله یعنالای لالزوم
رعایت او ناست ،بلکه برای لزوم رعایت و بای) شرایط دیگری ناز استافا شود.
 .1حریم خصوصی افعالی
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«یریم خصوص) افعال)» عبارتست از یح)ودهای از یاات یک انساو یاصل از نسبت) که او بالا
کارهای) که در زن)گ) خودش انجام ی)ده) ،دارد؛ بهگونهای که نوع افالراد یالک جایعاله یفالروض
یایل ناستن) که دیگراو ب)وو اجازه در و تصرف) از ربال دخالت ،گاه) و نشر داشته باشن).
در این بان فرر) نم)کن) که صایب یریم خصوص) ،کار خار یا ّ
شر در یالریم خالود انجالام
ده) .اگر او یایل ناست که دیگراو در و دخالت کنن) یا از و گاه شالون) هالر دو صالورت خاالر و
ّ
شر داخل در یریم خصوص ِ) کاری اوست .بنابراین ،اگر کس) در تنهای) خود در یالال ارتکالاب
فعل یرای) باش) ،ناز یریم خصوص) او به یساب ی) ی) .اگر کس) شکارا سرگرم کاری اسالت
و برای یثال ،در یال نقاش) از یک ینظره طباع) است ،دخالت کردو در کار او دخالت در یریم
خصوص) کاری او به یساب ی) ی) .اگر دو نفر در یال گفتوگو بالا هالم در اتوبالوس هسالتن) و
دیگری در کمم ناو دخالت کن) و ابراز نظر کن) ،به یالریم خصوصال) کالاری نالاو داخالل شال)ه
است؛ اگر این دو نفر با هم دوست باشن) ،افزوو بر و به یریم خصوص) ارتباطات) ناو ناالز وارد
ش)ه است .در این که دخالت کردو در کار دیگری که در عرف ب)او «فضول)» گوین) ،نقض یالریم
خصوص) تلق) ی)شود یا نه ،ناازین) تحقاق باشتری است .نگارن)ه سالطور یتمایالل باله ایالن فالرض
است که فضول) در کار دیگراو ،نوع) نقض یریم خصوصال) اسالت و در ایالن یقالاله ایالن یعنالا را
خصوص) افعال) ورده است.
برگزی)ه است و به همان جهت ،کلمه «دخالت» را در تعریف یریم
ِ
گاه) یمکن است ورود یا دخالت یوجب شود که در یجموعهای از ارسالام چهارگاناله یالریم
خصوص) تصرف شود .برای یثال ،اگر یادری در ینزل سرگرم اصمح یوی سر دخترش اسالت و
دیگری ب)وو اجازه وارد ینزل شود و در کار ناو دخالت کن) ،به نظر ی)رس) در هالر چهالار رسالم
یریم خصوص) تصرف کرده است .با یشاه)ه یوی دختر در یریم خصوص) هویت) او تصرف
کرده است ،با ورود در ینزل در یریم خصوص) یکان) ،با یشاه)ه اصالمحگری یالادر در یالریم
خصوص) ارتباطات) و با دخالت در کار ناو در یریم خصوص) کاری تصرف کرده است.
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کلمه گاه) که در تعریف هر چهار رسم ی)ه ،شالایل تمالامی ارسالام گالاه) کاله بالا یالواس
پنجگانه یاصل ی)شود از ربال شنا)ن)ها و بویا)ن)ها ناز هست .همچنان در اینجالا فررال) بالان
گاه) ب)واسطه یا با واسطه ابزارهای فناورانه یا هوشمن) ناست و برای یثالال ،فررال) نم)کنال) کاله
ً
یشاه)ه از طریق دوربان ی)اربسته صورت گارد یا یستقاما یشاه)ه شود .یجمالوع تصالرفات) کاله
شایل گاه) ی)شود به نوع) یحریانه بوده و یالرتبط بالا یفهالوم راز یال)شالود .بنالا بالراین ،نقالض
ً
رازداری یجموعهای از فعالاتهاسالت کاله در چهالار رسالم گذشالته توزیالع شال)ه اسالت و صالرفا
یک رسم خاص ناست.
تعریف نهایی؛ ادغام بخشهای چهارگانه تعریف
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ی تواو این چهار رسم را در یک عبارت با جایع) انتزاع) ترکاب کرد و تعریف یریم خصوصال)
عام را به این نحو طرح کرد:
یریم خصوص) یک فرد بخش) از یاات و فرد است؛ شالایل هویالت ،یکالاو ،ارتباطالات و
کارهای او که نوع افراد یک جایعه یفروض یایل ناستن) که دیگراو بال)وو اجالازه در و تصالرف) از
ربال لمس ،تماس ،یعات ،نگاه ،یشاه)ه ،یضور ،ورود ،دسترس) ،توجه ،گاه) ،یطالعه ،نشر
یا ی)اخله داشته باشن).
ّ
به نظر ی)رس) این یفهوم یرکب به تبادر یعنا نزدیکتر است و یالوارد عال)م صالحت ساللب و
صحت یمل را بهتر روشن ی)سازد .همچنان یواردی که خار از یالریم خصوصال) اسالت باله
صحت سلب دارن) .ی)تواو این چهار رسم را در یک عبارت انتزاعال)
خوب) نسبت به این یفهوم
ِ
ترکاب کرد و «تعریف یریم خصوص)» عام را به این نحو طرح کرد:
هویت یک فرد یاات او را تشکال ی)ده) و این یاالات در بحال یالا شالایل بال)و و نفالس او و
اوصاف جسمان) و نفسان) اوست .با یک تفسار وساعتر از هویت ،عناوین سالهگاناله دیگالر ،یعنال)
یکاو انسالاو ،ارتباطالات او و کارهالای او ناالز هماله بخشال) از زنال)گ) و یاالات او هسالتن) .از یالک
هویت انسالاو اسالت .اگالر باله ایالن نکتاله
دی) اجتماع) ،یکاو ،ارتباطات و کارهای انساو بخش) از ِ
عبارت «شایل هویت ،یکاو ،ارتباطات و کارهای او» را از تعریف یذف کرد.
اذعاو شود ،ی)تواو ِ
همچنان روشن است که عبارت «از ربال لمس ،تمالاس ،یعاالت ،نگالاه ،یشالاه)ه ،یضالور،
ورود ،دسترس) ،توجه ،گاه) ،یطالعه ،نشر یا ی)اخله» همه از باب یثال برای تصالرف اسالت و
گرچه نگارن)ه سطور یثال دیگری برای ّ
تصرف ناافت ،ول) اگالر یثالال دیگالری هالم یافالت شالود،

ضرری به تعریف نم)زن) ،از این نظر ی)تواو در تعریف نهای) یثالالهالا را ناالز یالذف کالرد و در
نهایت ،در توضاح تعریف نها را برشمرد.
برخ) به جای «بخش) از یاات» از عبارت «رلمروی از یاات» استفاده کردهان) .کلمه رلمالرو،
یعن) یملکت و والیت یتصرف که یک پادشاه رلمش در نجالا رواو اسالت .از نجالا کاله ایالن تعباالر
یمکن است یعنای) استعاری به ذهن بااورد ،بهتر است از کاربرد و در تعریف خودداری شود.
با توجه به نکات پاشگفته ،تعریف نهای) را ی)تواو ال به اختصار ال چنان بازنویس) کرد:
یریم خصوص) بخش) از یاات یک فرد است که نالوع افالراد یالک جایعاله یفالروض ،یایالل
ناستن) که دیگراو ب)وو اجازه در و تصرف کنن).
در اینجا سه توضاح در باب این تعریف سودین) است:
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 .7را) «در یک جایعه یفروض» نشاو ی)ده) که یح)وده یریم خصوص) یمکالن اسالت از
جایعهای به جایعهای دیگر یتفاوت باش) .جوایع گوناگوو و ناز افالراد یالک جایعاله در زیاوهالای
یتفاوت ی)توانن) تمایمت یتفاوت) در باب یریم خصوص) داشته باشالن) .بالرای یثالال ،در یالک
جایعه روستای) افراد به هم نزدیکترن) و دخالت در کار هم را یرسوم ی)دانن) .گاه) به بالاغ هالم
وارد ی)شون) یا از و عبور ی)کنن) ،ول) در یک جایعه شهری یساساتها باشتر است.
نف) یال ناست که یالت) خنث) را هم شایل شود ،بلکاله یالراد
 .۵را) «یایل ناستن)» به یعنای ِ
اثبات ع)م یال است ،یعن) یال دارن) که تصرف) در و صورت نگارد یا باله عبالارت دیگالر،
از و ِ
پرهاز دارن) که کس) چنان تصرف) داشته باش) ،یعن) از تصالرف نالاو نارایالت شال)ه و ایسالاس
ب)ی دارن) و زار و اذیت یا ص)یه ی)بانن) .دوست ن)اشتن و یاالل ن)اشالتن باله یعنالای بال) یال)و
به کار ی)رود .را) «یایل ناستن)» به این ایر ناز اشاره دارد که این یق رابلات اغماض دارد ،یعنال)
صایب یریم خصوص) ی)توان) با افشالای عای)اناله یالریم خصوصال) خالود  -بالرای یثالال ،در
ِ
یواردی که عرف و شرع و را تجویز کن)  -از یق خود استفاده نکن) و از و عبالور کنال) .یالواردی
هست که انساو تشخاص ی)ده) که افشای یریم خصوص) ،ینافع) برای فرد دارد ،یثل افشای
یقوق ی)یر که یوجب رفع سوء فن عرف ی)شود.
 .0کلمه «تصرف» در این تعریف یوارد ذیل را شایل ی)شود:
 ورود یا یضور در یکاو یربوط به دیگری یا افراد خانواده یا دوستاو و فایالش از جمله وروددر ینزل او یا ینزل دوستاو یا فایالش؛
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 نگاه و یشاه)ه دیگری ،نگاه به عکسهای خصوص) یا خانواده یا دوستاو و فایالش؛-

گاه) و یطالعه دیگری یا گاه) و یطالعه یکاوهای یضور دیگری یا خانواده دیگالری یالا
دوستاو و فایالش؛

 نشر اطمعات دیگری ،عکسهای خصوص) یا خانواده او یا دوستاو و فایالش؛ ی)اخله و فضول) در رابطه او با خانواده و دوستاو و فایال یا در کارهالای او یالا خالانواده او یالادوستاو و فایالش؛
 لمس ب)و خود او یا افراد خانواده او یا دوستاو و فایالش؛ تماس با ب)و خود او یا افراد خانواده او یا دوستاو و فایالش؛ یعات با دیگری یا یعات با افراد خانواده او یا دوستاو و فایالش.نکات سودمند

در اینجا نکات) سودین) و تکمال) در باره بح از یوضوع یریم خصوص) را یتذکر ی)شوم کاله
ی)تواو از نها برای بح از یکم «یریم خصوص)» استفاده کرد:

1. Judith Jarvis Thomson

ویژگیهای ماهیت حر یم خصوصی

نکته اول :برخ) چوو فردریک دیو یس ،یعتق)ن) که چوو یق یریم خصوصال) ،خوشالهای از
ّ
یق یریم خصوص) کاری عب اسالت؛ چالوو
یقوق دیگر است ،بح راجع به یفهوم پاچا)ه ِ
این نشاو ی)ده) که یق یریم خصوص) یفهوی) اشتقار) و فرع) از یقوق اصالول) و بناالادین
است و بهتر است توجه خود را به این یقوق ب)واسطه و بمفصل یعطوف کنام .به جای بح از
سعه و ضاق تعریف یریم خصوص) بهتالر اسالت از همالاو اجالزای خوشاله باله صالورت یقالور)
یستقل ،بح کنام (. Davis, 1959, p. 1
در یقابل ،جودی یارو یس تایسالن 1یعتقال) اسالت کاله یالک یالق دروو خوشاله یالق یالریم
خصوص) ،ی)توان) دروو یک خوشه دیگر ناز ررار گارد ،بهخودیخود نشالاو نم)دهال) کاله یالق
یریم خصوص) یک یق فرع) است .برای یثال ،اگر نشاو دهام که یق تنهای) که دروو خوشاله
یق یریم خصوص) ررار دارد ،بخش) از یق زادی انساو ناز هست ،دلاالل و ناسالت کاله یالق
یریم خصوص) نسبت به یق تنهای) یک یق فرع) است ،ایا به این یعنا یق یریم خصوصال)
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یک یق فرع) است که ی)تواو برای یثال ،نقض یق تنهالای) را بال)وو ارجالاع باله یفهالوم یالریم
خصوص) تفسار و توجاه کرد (. Thomson, 1975, pp. 312-314
ایا به نظر ی)رس) یت) به یعنای) که تایسن گفته است ناز «یق یالریم خصوصال)» یالک یالق
ّ
فرع) ناست؛چوو یق یریم خصوص) یک یق یرکب از یجموع) از یقالوق دیگالر اسالت .اگالر
ّ
یک یفهوم یرکب باش) و اجزای یفهوی) و به یفاهام دیگر ارجاع یافته باش) ،دلال و ناست کاله و
ً
ّ
ّ
یفهوم یرکب نسبت به اجزائش فرع) است .اصوال فرع) و اصل) بودو جزء یا کل در یفهوم یرکالب
بستگ) به انس ذهن به کل یا انس ذهن به جزء دارد .هر گاه ذهن به یک یفهالوم یالأنوستر باشال) ،و
یفهوم نسبت به یفاهام دیگری که ذهن با نها انس کمتری دارد ،اصل) است .باله نظالر ی)رسال) ،در
زیاو یا ذهن به یق یریم خصوص) یأنوستر است تا به یق تنهای) .به همان دلاالل در هالاچ یالتن
یقور)ای به یق تنهای) اشاره نش)ه است؛ در یال) که بسااری از یتالوو یقالور) باله «یالق یالریم
ّ
خصوص)» اشاره ش)ه است .اگر یک یفهوم جایع) یرکب باش) ،اصل) و فرع) بالودو و باله انالس
ّ
ذهن به کاربرد لفظ و یفهوم بستگ) دارد؛ هرچن) به دلال پاچا)ه بالودو توصالاف و جالایع یرکالب
ّ
ذهن نتوان) به سرعت ،اجزای جایع یرکب را توصاف کن) .بنابراین ،بر خمف نچاله تایسالن یال)ع)
ً
است ،کایم درست است که نقض یق تنهای) را به دلال این کاله نقالض یالریم خصوصال) اسالت،
ّ
یوجه ب)انام .علت ایر این است که ذهن به یق یریم خصوص) شناتر است تا یق تنهای).
نکته دوم :جوایع گوناگوو و ناز افراد یالک جایعاله در زیاوهالای یتفالاوت ی)تواننال) تمالایمت
یتفاوت) در باب یریم خصوص) داشته باشن) .یمکن است ایری که زیان) در یالوزه خصوصال)
تعریف ی)ش)ه در زیاوهای) بع) ایری غار خصوص) تلق) شود .ایالن ایالر بال)او یعناسالت کاله
یریم خصوص) در زیاوهای یختلف یصادیق) یتفاوت خواه) داشت .یمکن است ص) سالال
پاش برخ) از روابط خانوادگ) بخش) از یریم خصوص) بوده ،ول) اینک بخشال) از یالراودات و
یحاورات عموی) یا را شکل ده) .یثل تازه عروس) که در دوراو ر)یم نبای) بر سالر سالفره یاضالر
ی)ش) تا همه غذایشاو تمام ی)ش) و او بای) در پستو یا شپزخانه غذا ی)خورد .چهالره او بخشال)
از یریم خصوص) خانواده تلق) ی)ش)؛ در یال) که این نوع تلق)ها ایروز برچا)ه ش)هان) .ایالن
نسبات زیان) را ی)تواو به یکاو ناز سالرایت داد؛ یعنال) یمکالن اسالت چاالزی در جالای) یالریم
خصوص) باش) ،ول) در یکان) دیگر یریم خصوص) تلق) نگالردد .اشالاره کالردیم کاله یحال)وده
یریم خصوص) یمکن است از جایعهای به جایعهای دیگر یتفاوت باش) .بالرای یثالال ،یمکالن
است ّ
تلبس به لباس لنگ در یحل) بخش) از یریم خصوص) یردانه تلق) شود ،ول) در یحلال)
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دیگر این چنان نباش) .به عبارت دیگر ،داب و رسوم یسب زیاو و یکالاو تغاارپذیرنال) و یالریم
خصوص) افراد ناز بستگ) تای) با داب و رسوم و دیگالر شالرایط یحلال) و زیالان) دارد .تایسالن،
ی)نویس) :یمکن است خانم) غرب) یواسش نباش) و زانوی خود را نپوشان) و از این کاله کسال)
در یال نگاه کردو به و است ،یس کن) که به یریم خصوص) او تجاوز شال)ه اسالت ،ایالا اکثالر
خانمهای غرب) یس نم)کنن) که اگر کس) به صورتش نگالاه کنال) ،یالریم خصوصال) او نقالض
ش)ه است ،در یال) که خانمهای یسلماو چنان یسال) دارنال) ) .(Thomson, 1975, p. 304ایالن باله
یعنای نسبات یح)وده یریم خصوص) نسبت به جوایع یختلف است .در عان یال ،این نکتاله
ً
را یج)دا یاد وری ی)کنم که بح از یح)وده یریم خصوص) ینفک از بح از لالزوم رعایالت
و است .بح اول ،بحث) نافر به یوضوعشناس) و بح دوم بحث) نافر به یکمشناس) اسالت
و نبای) با هم خلط شون) و این یقاله ،درص)د بررس) بح اول است.

نکته چهارم :یریم خصوص) نسبت به شنون)ه یا گارنال)ه نسالب) اسالت ،یعنال) یمکالن اسالت
شخص) یحتوای) دربارۀ یک فرد را ب)ان) و شخص دیگر ن)انال) ،در ایالن یالال ،گسالترش تعال)اد
دانایاو یکم نقض یریم خصوص) را دارد ،یعن) اگر کس) یا ع)های یحتوای) را درباره فردی ن)اننال)
و یریم خصوص) او را برای ناو افشا کنام ،یریم خصوص) او را نقض کالردهایم؛ هرچنال) عال)های
دیگر و یحتوا را ب)انن) .به عبارت دیگر ،اگر یریم خصوص) سعا) برای بابالک افشالا شال)ه باشال) و
برای یحمود افشا نش)ه باش) ،افشای یریم خصوص) برای بابک نقالض یالریم خصوصال) سالعا)
است .این به یعنای نسبات یفهوم یریم خصوص) ،نسبت به شنون)ه یا گارن)ه اطمعات است.
نکته پن م :این که یریم خصوص) هم یق است و هم یکم ،یعن) هم یالق شالخص اسالت
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نکته سوم :یا تعاان یوارد یریم خصوصال) یعاالاری شخصال) دارد یالا یعاالاری عرفال) اگالر
بگویام یعااری شخص) دارد ،ب)او یعناست که یمکن است اطمعات شخص) از فردی به فالرد
دیگر یتفاوت باش) .یمکن است فردی نسبت به چار) خود ّ
یساس باش) و وزو خالود را بخشال)
از یریم خصوص) خود ب)ان) ،ایا فردی دیگر نسبت به هماو نوع اطمعالات یساسالات) ن)اشالته
باش) .پس نوع یساسات افراد ناز در تعاان یصادیق یفهوم یریم خصوص) دخال است .از بالان
دانشمن)او یوزه یریم خصوص) ،پرنت به رول اول رائل است .اگر بگویام یعاالاری عرفال) دارد،
یعن) کس) نم)توان) با افهارنظرهای شخص) خاص به خود ،یفهوم یریم خصوصال) را یوسالع
یا یضاق کن) .این ب)او یعناست که بخش اصل) و یحوری یفهالوم یالریم خصوصال) ،عرفال) و
عموی) است و نسبت به اشخاص یختلف تفاوت) نم)کن).

که برای یثال ،دیگراو نگاه به ریبه ،به همسرش نکنن)؛ چوو یریم خصوص) اوست و هم یکالم
اله) است که کس) نگاه ریبه به همسر دیگری نکن) .هم یق است که تنها باشام هم یکم است
که نبای) ناگهان) وارد اتاق دیگری ش).
تایسالن ) (Thomson, 1975, p. 295و فردریالک دیالویس ( Davis,

نکته ششم :برخ) یثل جودیال
 . 1959, p. 20یریم خصوص) را یک یفهوم یشتق از یفالاهام یقالوق دیگالری همچالوو زادی یالا
یلکات ی)دانن) .اینها را «تحویلگرایاو» یالا «فروکاهنال)گاو» ناینال) .غاالر تحویلگرایالاو یالریم
خصوص) را به یقوق دیگر یربوط ،ول) با این همه ،یستقل از نها ی)داننال) .باله نظالر یالور ،بالان
خودیختاری و یریم خصوص) ارتباط جالب) وجود دارد ،ولال) هالاچ یالک از ایالن دو یفهالوم در
یقایسه با دیگری بناادیتر ناست و ناز نم)تواو گفت ارزش یریم خصوصال) برخاسالته از ارزش
«خودیختاری» است .به عموه ،در باب خودیختالاری ناالز نظریالههای ررابال) وجالود دارنال) و در
بح یا درست ناست که طبق یک نظریه عمل کنام و یریم خصوص) را طبالق و تفسالار کنالام
(. Moore, 2008, p. 413-414
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نکته هفتم :این که صایب یریم خصوص) فعل خار یا ّ
شالر در یالریم خالود انجالام ی)دهال)
ربط) به تعریف یریم خصوص) نال)ارد .بنالابراین ،اگالر کسال) در تنهالای) خالود فعالل واجبال) یالا
یستحب) را انجام ی)ده) یا فعل یرای) را یرتکب ی)شود ،دخالت) در تعریف یریم خصوصال)
ً
او ن)ارد ،یعن) هر دو یالوزه یالریم خصوصال) اوسالت .یتعاربالا بایال) در بحال از یکالم یالریم
خصوص) این یوضوع را باشتر بررس) کرد.
ً
نکته هشتم :خرین نکته درباره اوصاف ذاتا شکار است .تردی) وجالود دارد کاله یالا اوصالاف و
ً
اطمعات ذاتا شکار که در یعرض یشاه)ه و یواس عموم ررار دارد ،یثل رنگ چشم ،ابرو و نالوع
بان) و یانن) و از تعریف یریم خصوص) خار است یا نه به نظالر ی)رسال) کاله ایالن یالوارد از
تعریف یوضوع یریم خصوص) خار ناست؛ هرچن) یمکن اسالت از یکالم و خالار باشال)،
به ویژه اگر خانم) با پوشاه باش) و این ایور را از دیگراو پنهاو ب)ارد.
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