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 چکیده
درباره  ی تعریف و مصادیق حق حریم خصوصی اختالف نظر اوجود دارد و این مسئله در مورد 
حــق حریم خصوصي زنان قدری پیچیده  تر نیز می  شــود. در غرب، بر مبنای فردگرایي افراطی و 
تقــدم حقوق و آزادی  های فردی، حریم خصوصي افراد با نگاهي مادي  گرایانه پیوند خورده و در 
نتیجه نقش  های خانوادگی مانند مادری و همســری تنزل یافته است. درحالي  كه در مباني اسالمي 
برمبنــاي نیازمندي زن و مرد بــه یكدیگر، خانواده و مصالح آن در اولویت قرار مي گیرد و اخالق 
محور اصلي شــكل گیري روابط درون خانواده مي شــود؛ بنابراین حریم زنان به گونه اي تعریف 
مي شود كه برخالف حفظ شأن انساني و حریت وي با مصالح عالیه  ی خانواده در تعارض نباشد. 
در دهه  هــای اخیر، مباحث مهمی مانند ارتبــاط نقش  های خانوادگی با حریم خصوصی زنان و یا 
حــق تصمیم  گیری زنان در امور مرتبط با خانواده از جمله باروری در حوزه  ی عمل و نظر مطرح 
شــده  اند. با توجه به آموزه  های اســالمی و نقد ســایر مكاتب این مقاله به تبیین این مسئله  ی مهم 
خواهد پرداخت كه حریم خصوصی زنان در قلمرو خانواده و متناســب با كاركردهای آن چگونه 
تعریف و تعدیل می  شــود و حق تصمیم  گیری ایشان در ضمن ایفای نقش  های خانوادگی همچون 

مادری و همسری محترم شمرده خواهد شد.  
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1-مقدمه و بیان مسئله
بهره مندي از حريم خصوصي و پاسداشت آن در طول تاريخ براي افراد بشر ارزشمند بوده 
است. اگرچه اين عنوان عمري در حدود يك قرن دارد، مفهوم آن -كه برآمده از نياز فطري انسان 
است- هميشه مطالبه شده است. تحوالت عصر جديد حساسيت بيشتر انسان را به موضوع حريم 
خصوصي معطوف داشته، به  گونه  ای كه ابعاد مختلف اين حق بسيار بيشتر از گذشته بحث شده 
است. هر انساني براي خود حريمي متصور است كه انتظار دارد از دسترس سايرين دور مانده و 
بدون رضايت وي براي ديگران مكشوف نشود. اين نيازمندي به امنيت شخصي و مصون ماندن 
زندگي از تعرضات از لوازم و مقدمات حيات جمعي است. حريم خصوصي ابعاد و مقوالت متنوعي 
دارد. برخالف اينكه بيشتر مقوالت حريم  خصوصي جنسيت  بردار نيست و شامل »انسان« )فارغ 
از جنسيت( مي شود، ولي نمي توان انكار كرد معضالتي در اين باره وجود دارد كه زنان را به 
مقوله  ی حريم  خصوصي حساس تر از مردان كرده است. حريم  خصوصي زنان را می  توان در دو 
سطح خانواده و اجتماع بررسي كرد كه موضوع اين مقاله محور اول است. هرچند تفكر اسالمي 
درباره  ی حريم  خصوصي زنان در عرصه  ی اجتماع با تفكر غربی قرابت هاي زيادي دارد، در عرصه  ی 
خانواده اين دو تفكر تفاوت هاي بنيادين و جدي دارند كه نيازمند تحليل است. در غرب، فردگرايي 
در محيط خانواده سبب مي شود كه پيوند اعضاي خانواده تنها بر پايه  ی منافع شخصي باشد و 
بنابراين حريم خصوصي با نگاهي مادي  گرايانه پيوند خورده است. درحالي  كه در مباني اسالمي 
برمبناي نيازمندي زن و مرد به يكديگر، خانواده و مصالح آن در اولويت قرار مي گيرد و اخالق 
محور اصلي شكل گيري روابط درون خانواده مي شود؛ بنابراين حريم فرد )به  ويژه زن( به  گونه اي 
تعريف مي شود كه برخالف حفظ شأن انساني و حريت وي با مصالح عاليه  ی خانواده در تعارض 
نباشد. به اين ترتيب، با توجه به آموزه  های اسالمی و نقد ساير مكاتب، اين مسئله  ی مهم تبيين 
خواهد شد كه حريم خصوصی زنان در قلمرو خانواده و متناسب با كاركردهای آن چگونه تعريف 
و تعديل می  شود و حق تصميم  گيری ايشان در ضمن ايفای نقش  های خانوادگی همچون مادری 
و همسری محترم شمرده خواهد شد. در اين مقاله، ابتدا مفهوم حريم خصوصی و مبانی نظری 
رابطه  ی حريم خصوصي فردي زنان با اصول حاكم بر خانواده بررسی تطبيقی-تحليلی  خواهد شد. 
سپس برخی مصاديق حريم خصوصی زنان در خانواده، حق تصميم  گيری زنان در امور خانوادگی و 
رابطه  ی نقش  هاي خانوادگی و حق حريم خصوصی زنان بيان می  شود و در انتها به كاركرد اخالق 

در موضوع حريم خصوصی زنان در خانواده توجه خواهد شد. 



9

حسینی اکبرنژاد و آیت اللهي، بررسی تحلیلی- تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده 
 

2- پیشینه  ی پژوهش
در ايران در مورد حق حريم  خصوصي پژوهش هايي انجام شده است. از ميان كتب مي توان 
به حقوق حريم  خصوصي نوشته  ی دكتر باقر انصاري، حقوق فناوري اطالعات نوشته  ی حميدرضا 
اصالني، حقوق حمايت داده ها نوشته  ی محمدعلي نوري و رضا نخجواني و حمايت حقوق كيفري 
از حوزه هاي عمومي و خصوصي نوشته  ی دكتر رحيم نوبهار اشاره كرد. همچنين مقاالتی به رشته  ی 
تحرير درآمده است كه در تأليف اين مقاله از آنها بهره گرفته شده است؛ از جمله مقاله علی غالمی 
با عنوان »اطالق يا تقييد حريم خصوصی و الزامات تحديد يا نقض آن« كه ضمن تأكيد بر مطلق 
نبودن حريم خصوصی افراد در چارچوب قوانين و مقررات بر ضرورت حمايت مؤثر از آن تأكيد 
شده است. در منابع خارجي نيز مقاالت و كتب متعددي در مورد حريم خصوصي ديده مي شود، از 
جمله Uneasy access كه پروفسور آنيتا آلن در باب حريم  خصوصي زنان در سال 1988 )در 
آمريكا( آن را به رشته  ی تحرير درآورده است، اما پژوهشي كه به طور خاص بحث تطبيقی-تحليلی 
حريم  خصوصي زنان در نظام خانواده را بررسی می  كند، وجود ندارد. اين مقاله با رويكرد تطبيقی 

و مبتنی بر موازين اسالمی درصدد طرح مباحث و چالش  های جديد مرتبط است.

3- تعریف حریم خصوصی
مفهوم »حريم خصوصي« در علوم مختلفي چون حقوق، فلسفه، جامعه  شناسي، روان  شناسي، 
ارتباطات و ... و به طور كلي در مباحث مربوط به انسان  شناسي بررسي و واكاوي می  شود. در حوزه  ی 
حقوق، مفهوم حريم خصوصي اصطالحي به نسبت جديد است كه با رشد و پيشرفت تمدن هاي 
بشري موضوعيت جدي تری يافته است. البته به دليل گستردگي و سياليت اين مفهوم و تنوع و 
تكثر مصاديق آن، تاكنون در علم حقوق، تعريفي كه بتوان آن را جامع افراد و مانع اغيار دانست 
مطرح نشده است. در اسناد منطقه  ای و بين  المللی تعاريف و شاخص  های متعددی برای آن بيان 
شده است )انصاری، 1386: 20-18(. در بيانيه   ی كنفرانس حقوق  دانان اروپاي شمالي درخصوص 
حق احترام به حريم خصوصي1 تعريفي كاربردي و عملي از حريم خصوصي بيان شده است. اين 
بيانيه به تفصيل، آنچه را كه »حق بر تنها ماندن« شامل مي شود، تشريح مي  كند و مطابق بند 2 
حق بر حريم خصوصي حق شخص است بر تنها ماندن براي گذراندن زندگي خصوصي با حداقل 
ميزان مداخله  ی ديگران.2 همچنين شوراي اروپا در قطعنامه اي حريم خصوصي را به شرح زير 

1-The Decleration of the Nordic Conference of Jurists on the Right to Respect for Privacy. Avail-
able at: www.hklii.org/hk/other/hklrc/cp/1999/08-1-2.html 
2- حق فرد بر مصون ماندن زندگي  اش در برابر: مداخله در زندگي خصوصي، خانوادگي و منزل وي؛ مداخله در تمامیت 
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تعريف كرده است:
حق حريم خصوصي مربوط مي شود به زندگي خصوصي، خانوادگي و مسكن، تماميت 
جسمي و روحي، آبرو، اعتبار و شهرت و حيثيت افراد، اجتناب از اينكه چهره  اي كاذب از 
فرد ساخته شود، افشا نكردن وقايع و حقايق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشاي غيرمجاز 
تصاوير خصوصي، حمايت از عدم افشاي اطالعاتي كه بر اثر اعتماد، اشخاص وصول كرده  اند 

يا در اختيار آنها قرار گرفته است.1

در تعريف ديگری آمده است: 
حق حريم خصوصی، قلمرويی از اطالعات و متعلقات هر فرد است كه آن فرد نوعاً يا عرفاً 
يا با اعالم قبلی به نحو معقولی انتظار دسترسی نداشتن ديگران به اطالعات مربوط به 
آن و مصونيت از ورود، نگاه و نظارت ديگران يا هرگونه تعرض نسبت به آن قلمرو را دارد 

)محسنی، 1389: 35(.

تعريف حريم خصوصی مطابق بند )پ( ماده 1 آيين  نامه قانون دسترسی آزاد به اطالعات 
عبارت است از: 

قلمروی از زندگی شخصی فرد كه انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعالم قبلی وی يا به 
حكم قانون يا مراجع قضايی آن را نقض نكنند؛ از قبيل حريم جسمانی، وارد شدن، نظاره 
كردن، شنود و دسترسی اطالعات فرد از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسكونی، 
خودرو و آن قسمت از مكان های اجاره شده خصوصی نظير هتل و كشتی، همچنين آنچه 
كه حسب قانون فعاليت حرفه ای خصوصی هر شخص حقيقی و حقوقی محسوب می  شود؛ 

از قبيل اسناد تجاری و اختراعات و اكتشافات. 

همچنين در ماده 2 اليحه حمايت از حريم خصوصی آمده است: 
حريم خصوصی، قلمرويي از زندگي هر شخص است كه آن شخص عرفاً يا با اعالن قبلي در 
چهارچوب قانون انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به اطالعات راجع به آن دسترسي 
نداشته يا به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا در آن قلمرو وي را مورد 

جسماني و معنوي و رواني با آزادي معنوي و فكري او از سوي دیگران؛ حمله و هجمه به شرافت و آبروي فرد؛ قراردادن 
شخص در موقعیتي كاذب و دروغین؛ افشاي واقعیات خجالت آور و ناراحت كننده و نامربوط به دیگران در مورد زندگي 
خصوصي افراد؛ استفاده از نام و هویت و شباهت فرد؛ جاسوسي، پاییدن و به ستوه آوردن فرد؛ مداخله در مكاتبات، مر اسالت 
و مخابرات فرد؛ سوء استفاده از ارتباطات خصوصي فرد اعم از كتبي و شفاهی؛ و افشاي اطالعات داده شده یا دریافت شده 

توسط آن شخص در شرایط اعتماد حرفه اي.
1-Resolution 428 of the Consultative )parliamentary( Assembly of the Council of Europe )1970(.
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تعرض قرار ندهند؛ منازل و اماكن خصوصي،  حريم خلوت و تنهايي افراد، محل هاي كار، 
اطالعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران و حريم جسماني افراد، حريم خصوصي 

محسوب مي شوند.1

بنابراين می  توان حريم خصوصی را چنين تعريف كرد: »محدوده  ی مادی و معنوی متعلق به 
هر شخص كه بايد از مداخله  ی غيرمعقول و بدون اجازه در امور شخصی ايشان حفاظت شود« 

)غالمی، 1393: 63(.

4- مبانی حریم خصوصي زنان  و اصول حاکم بر خانواده 
مفهوم خانواده و زندگی خانوادگی ارتباط نزديكی با حريم خصوصی زنان دارد. »منزل« مكانی 
است كه افراد در آنجا آرامش فكر و جسم خود را باز می  يابند و ارتباطات صميمی خود را شكوفا 
می  كنند. منزل جايی است كه می  تواند حوزه  ی حمايت شده  ی زندگی خانوادگی را پوشش دهد 
 .)Solove, 2002: 1138( و تداعی  كننده    ی روابط صميمی و نزديك خانوادگی و عاطفی باشد
درباره  ی حدود و قلمرو حريم  خصوصي زنان در عرصه  ی خانواده، ميان رويكرد فمينيسم و اسالم، 

تفاوت هاي بنيادين و جدي وجود دارد كه در ادامه بيان می  شود. 
كرده اند.  طرفداري  خانواده  اصالح  يا  رد  از  فمينيست  نظريه پردازان  اخير،  دهه هاي  در 
فمينيست هاي راديكال بر اين باورند كه خانواده هاي مردساالر تك همسري مدرن - به دليل الزام 
كردن زنان به اطاعت- با عدالت اجتماعي مغايرند و از اين رو اين شكل از خانواده پذيرفته نيست. 
برخی نيز ضمن انتقاد از خانواده  ی مردساالر تأكيد كرده اند كه خانواده نهادي است كه ظرفيت 
جايگزيني دارد. هرچند معضل حريم خصوصي در خانه براي زنان مي تواند در خانواده هاي مردساالر 
بيشتر مطرح باشد، اين معضل در خانواده هاي تحت سرپرستي زنان و خانواده هاي تساوي گرا كه 

.)Allen, 1988: 85( زنان در قدرت تصميم سازي با همسر خود مشاركت دارند نيز مطرح است
شارلوت پركينز گيلمن2 در اثر خود به نام زنان و علم اقتصاد اذعان مي كند كه ميان زندگي 

خانوادگي و حريم خصوصي تعارض جدي وجود دارد: 
حريم خصوصي ما در خانه، حريم خصوصي خانوادگي است كه نوعي حريم خصوصي جمعي 
مي باشد و در واقع اين حريم خصوصي بيش از آنكه حريم خصوصي فردي را تضمين كند، 
آن را نقض مي كند... خانه اولين مكاني است كه هيچ يك از اعضاي آن نمي تواند هيچ 

1-  الیحه پیشنهادي حمایت از حریم خصوصي.
2- charlotte perkins Gilman
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حريم خصوصي داشته باشد... اين امر، زنان را بيشتر از مردان تحت تأثير قرار مي دهد، 
زيرا مردان اوقات بسيار كمی را در خانواده سپري مي كنند و بيشتر در خارج از  آن بسر 

.)Perkins Gilman, 898: 258( مي برند

 برخالف ديدگاه گيلمن، آلن1  معتقد است، حريم خصوصي در يك زندگي خانوادگي نيز 
مي تواند وجود داشته باشد. در واقع، در مواردي كه خانواده كوچك است، فضاي كافي براي اعمال 
حريم خصوصي وجود دارد و احترام متقابل، نظم و همكاري بر آن حاكم است. با اين همه، زندگي 
خانوادگي عرصه  ی ظهور يك تعارض بالقوه ميان  حريم خصوصي كامل - به ويژه برخورداري 
از استقالل و فرديت- از يك سو و مشاركت كافي در ايفاي مسئوليت ها در قبال خانواده از سوي 
ديگر است )Allen, 1988: 84( به اين ترتيب، تأكيد افراطی بر رهيافت فردگرايانه و اولويت  دهی 
مطلق به حقوق و آزادی  های فردی مبنای اصلی شناسايی حريم خصوصی زنان است كه البته در 

قلمرو خانواده نيز با تعارض  ها و چالش  هايی مواجه است. 
در مفهوم اسالمی، فردگرايی از دو جهت با فردگرايی غربی تفاوت بلكه تضاد دارد؛ يكی از 
جهت تعريف فرد و ديگری از جهت تفسير سعادت او. تعريف غرب از انسان و فرد انسانی با حقيقت 
انسان از ديدگاه اسالم تفاوت آشكار دارد. در اين نگاه، انسان دو ويژگی اساسی دارد: يكی، آرزوها 
و خواسته  های شخصی؛ و ديگری، عقل ابزاری يا عقل معاش. در معارف اسالمی، هويت اصيل و 
فرديت انسان به نفس و روح ملكوتی اوست و جسم مادی ابزاری برای تكامل و تأمين نيازهای 
واقعی انسان است؛ بنابراين اسالم ضمن تأكيد بر بعد جاودان و پايدار حيات انسانی از توجه 
همه  جانبه به اليه  های گوناگون حيات فرد غافل نمی  ماند. در تبيين نيازمندی  های واقعی انسان 
نيز ميان اسالم و غرب اختالف است؛ فرهنگ غرب تنها بر نيازهای فردی و مادی توجه می  كند و 
از نيازهای متعالی و اجتماعی غافل است، درحالی  كه اسالم فرد انسانی را با همه  ی نيازمندی  های 
مادی و معنوی می  نگرد و به تأثير مناسبات اجتماعی و خانوادگی در رشد و كمال فرد توجه 
فراوان دارد. از اين رو، هرچند شريعت اسالمی در نهايت به مصالح فرد و نيازمندی  های او توجه 
می  كند، به دليل ارتباط چندسويه ميان فرد، جامعه و خانواده، همواره مصالح اجتماعی نيز در 
راستای سعادت افراد درنظر گرفته می  شود )زيبايی  نژاد و سبحانی، 1381: 48 و 49(. از نظر مبانی 
اسالمی، خانواده بهترين محل پيوند زن و مرد و بيشترين زمينه  ساز كمال آن دو است.2 اسالم با 

1- Allen
2- تربیت فرزند و كارآمد كردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است كه خانواده به جامعه ارائه می  دهد. جایگاه رفیع خانواده 
در نگرش اسالمی موجب شده است كه به عنوان مهم  ترین بنیان اجتماعی مورد توجه خاص قرار گیرد و منافع خانواده در 
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اصل قراردادن كانون خانواده در وظايف زن و مرد، به ديگر وظايف اجتماعی انسان  ها نيز جهت و 
معنای مشخصی بخشيده است )همان، 83 و 84(.

در نقد شاخصه  ی اصلی فرهنگ جديد غربی در موضوع خانواده يعنی »فردگرايی« بايد گفت 
كه محور بودن فرد در خانواده سبب می  شود كه پيوند اعضا تنها بر پايه  ی منافع شخصی باشد، 
به  طوری  كه اعضا هر زمان كه منافع شخصی  شان ايجاب كند، خانواده را ترک می  كنند. در چنين 
خانواده  ای اعضا نسبت به يكديگر - آن  طوركه بايد - احساس مسئوليت نمی  كنند و روابط والدين 
و فرزندان استحكام الزم را ندارد1 )ميشل، 1370: 34(. در تطبيق و تحليل تفاوت مبنای حق حريم 
خصوصی زنان از منظر اسالم و غرب، مروری بر اصول اسالمی حاكم بر خانواده ضروری است؛ 
چراكه در اين الگو و نظام جامع می  توان مبنا و قلمرو حقوق اعضای خانواده از جمله حق حريم 

خصوصی زنان را يافت.
در آموزه  های اسالمی به اصل تحكيم و ثبات خانواده توجه ويژه شده و كليه  ی اصول حاكم بر 
روابط خانوادگی بر آن استوار  است. از  مجموعه آيات قرآن می  توان نتيجه گرفت كه قرآن حتی 
در زمان بيان احكام حقوقی طالق، سعی بر حفظ و تحكيم خانواده دارد و تا آنجا كه امكان دارد، 
شرايطی را برای طالق تعيين كرده كه با بروز اختالفات جزئی، زن و مرد نتوانند به راحتی از هم 
جدا شوند، درحالی  كه هيچ  يك از اين موارد در نكاح شرط نشده است )مهدوی  كنی، 1392: 7 و 8(. 
كرامت انسانی نيز از اصول بنيادين ناظر بر خانواده در اسالم است. كرامت، شرافت درونی و دوری 
از پستی و لئامت نفس است. اين كرامت مخصوص زن يا مرد نيست؛ چراكه در بُعد انسانی تفاوتی 
ميان آنها نيست، اما پاسداشت كرامت زن موضوعی است كه به چگونگی حضور زن در جامعه 
و خانواده جهت می  دهد و موجب ترسيم الگوی مطلوب روابط زن و مرد در خانواده خواهد شد 
)جالئيان و محمدی، 1394: 136(. ازدواج تعاملی اجتماعی است كه نقش مهمی در كرامت انسان 

دارد و زمينه  ساز آرامش روحی و روانی و بسترساز رشد ايمان، عقايد و تكامل انسانی قلمداد 
می  شود. استفاده از مبانی كارآمد دينی در تعامل و ارتباط زن با جامعه و همچنين جامعه با او راز 
كرامت و سربلندی اوست. حفظ كرامت زن در تمام دستورات و تكاليف اسالمی به خصوص در 

قیاس با دیگر نهادها به طور ویژه مورد عنایت باشد. بنابراین در تنظیم روابط اجتماعی و ارائه الگوی حضور و مشاركت 
اجتماعی زنان، باید آثار این فعالیت  ها در تحكیم یا تضعیف پیوندهای خانوادگی مورد مطالعه قرار گیرد و برآیند تمامی طرح  ها 

هم  جهت با رشد و پویایی خانواده باشد.
1- بیشتر كشورهای غربی در حال حاضر با تجربه  ی افزایش تعداد افراد و به ویژه جوانانی روبه  رو هستند كه مجرد زندگی 
می  كنند. فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن بر همه  چیز غلبه دارد. اكنون اروپاییان كمتر مایل  اند به قانون  گذاران اجازه دهند 

برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع كنند.
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حوزه  ی خانواده همواره تأكيد شده است؛ ديدگاه اسالمی هر يك از زن و مرد را در جای خويش 
قرار می  دهد و با ترسيم نقشه  ی راه، وظيفه  ی هر يك را به  گونه  ای تبيين كرده است كه در ضمن 
حفظ كرامت انسانی، راه تعالی و رشد بر هيچ  كدام بسته نباشد )همان: 125 و 126(. در تنظيم و 
تعديل مناسبات خانوادگی در ضمن رعايت حريم خصوصی زنان به اين اصل نيز توجه شده است.

اصل حسن معاشرت در خانواده، در دو محدوده  ی مرزهاي حقوقي و دستورالعمل  هاي اخالقي 
تعيين مي  شود. تعبير »حسن معاشرت« كه برای شوهر يك وظيفه و برای زن حق است، عامل 
تحكيم زندگي خانوادگي است. حقوق و تكاليف در خانواده جنبه  ی فردي ندارد، بلكه در سايه  ی 
خدمت متقابل طرفين امكان ظهور می  يابد. موازنه در اجتماع خانواده با وجود يك تقابل صحيح 
و تركيب موزون از روابط پديد مي  آيد كه نه تنها در راستای حفظ منافع فردی و اجتماعی است، 
هدفی مقدس چون تشكيل و استحكام نظام خانوادگی را نيز تعقيب می  كند. اين توازن در سايه  ی 
تعيين وظايف به  وجود می  آيد و رمز تثبيت اين موازنه عمل به معروف است. در حيات فردي و 
اجتماعي انسان، امنيت از حقوق اوليه و اصول مهم رشد و پايداري است. اين اصل در خانواده 
حساسيت ويژه  اي دارد. خانواده نيازمند امنيت دروني و بيروني است. كسب اجازه  ی مؤمنين براي 
ورود به خانه  ی يكديگر در اسالم، از جمله سفارشاتي است كه خداوند براي حمايت از حريم 
خانواده وضع كرده است.1 در اين حكم صيانت از دو جنبه  ی مادي و معنوي خانواده مورد نظر 
است. امنيت و ثبات در خانواده عامل اصلی تحكيم خانواده است و سالمت روحی، آرامش روانی و 
نبود اضطراب بين اعضای خانواده نتيجه  ی اين امنيت است كه با نقش  آفرينی همسران و داشتن 
حس مشترک، همبستگی، همدلی، تفاهم و حس اعتماد بين آنها به وجود می  آيد )حسينی اكبرنژاد 
و شوشتری، 1395: 140(؛ بنابراين از منظر اسالم حق حريم خصوصی زنان در خانواده در چارچوب 

اصولی مانند تحكيم و ثبات خانواده، كرامت و حسن معاشرت تعريف شده كه ناظر به رشد و تعالی 
فرد و خانواده است و اعضای خانواده برای برقراری توازن و تعادل ميان حقوق و تكاليف فردی و 
نقش  های خانوادگی ناگزير از اهتمام بر اجرای توأمان آموزه  های حقوقی و رهنمودهای اخالقی 
هستند. اين در حالی است كه از منظر انديشمندان غربی، تعارض ميان حق حريم خصوصی زنان 

با خانواده و نقش  های خانوادگی جدی و حتی حل  ناشدنی است.  

1- يا ايها الذين امنوا التدخلوا بيوتا غيربيوتكم...) نور،27(
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5- قلمرو حریم خصوصي زنان  در خانواده
درباره  ی تعارض ميان حريم خصوصی زنان و خانواده - كه محور كليدی ديدگاه بسياری از 
انديشمندان غربی است - و حل آن تاكنون راه  كارهايی پيشنهاد شده است كه برخی از آنها به 

ترتيب ذيل می  باشد:

5-1. حریم خصوصي فراخانوادگي
 آلن معتقد است، چنانچه برخورداري از نوعي حريم خصوصي فراخانوادگي امكان  پذير شود، 
تعارض ميان حريم خصوصي زنان در خانواده و زندگي خانوادگي )حريم جمعي خانواده( حل  شدنی 
است. اين بدان معناست كه با نوعي برنامه ريزي و همكاري اعضاي خانواده، زنان مي توانند هم 
فرصت هاي مفيدي براي خلوت و تنهايي خود به دست آورند و هم  زمان به وظايف و نقش هاي 
مادري و همسري و مشاركت در امور مربوط به خانه بپردازند. به اين ترتيب نقش مادري و خانواده 

.)Allen, 1988: 84( نيز براي دست يابي به حريم خصوصي فردي زنان رد نمي شود

5-2. عدالت اخالقي و اصل فرصت منصفانه
راهكار ديگر برای حل تعارض مذكور، اصل فرصت منصفانه است كه جان رالز1 در كتاب خود 
به نام نظريه عدالت آن را مطرح كرده است. طبق اين نظريه، نهادهاي اجتماعي مي توانند تضمين 
كنند كه هر فرد فرصت منصفانه برای استفاده و بهره مندي از منافع اجتماعي دارد؛ چراكه برخي 
از نظريه پردازان سياسي مدرن بر اين باورند كه ايجاد عدالت اخالقي از سوی خانواده براي افراد 
و كل جامعه موضوعی است كه هنوز جاي بحث و گفت  وگو دارد و در حقيقت تاكنون خانواده 
نتوانسته آن را كامل تأمين كند. رالز معتقد است برای تأمين حقوق و نيازهاي افراد در زندگي 
خانوادگي - از جمله حق حريم خصوصی-  حمايت و پشتيبانی نهادهای اجتماعی الزم است 

.)Rawels, 1971: 511 & 512(

5-3.  وابستگي زنان به خانواده و اولویت مشارکت فعال در امور آن 
برخی بر اين باورند كه زنان خواهان حريم خصوصي نيستند، بلكه فراتر از آن يعني فرصت و 
موقعيت وابستگي و مقبوليت و مراقبت را مطالبه می  كنند. اين خواسته بر اساس انتخاب آزادانه  ی 
اساس  بر  زنان  از سوي  اشكال فردي حريم خصوصي  رد  زنان جوان مطالبه مي شود. ديدگاه 

.)Rawels, 1971: 72( نگرش هاي پُست فمينيستي شكل گرفته است

1-John Rawels
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تعارض ايجاد شده ميان آرمان دستيابي به فرصت هايي براي حريم خصوصي زنان از يك سو 
و آرمان مشاركت فعال و سهيم بودن ايشان در خانواده و اجتماع از سوي ديگر سبب مي شود كه 

اين دو قضيه و علت آن بررسی شود.
جين بيكر ميلر1 و كارول گيليگان2 با بررسي ارزش هاي اخالقي و روان  شناختي زنان درباره  ی 

جنبه ها و علل اين تعارض نظرياتي داده اند. ميلر بيان مي كند:
زنان برخالف مردان خواهان استقالل داخلي نيستند، بلكه در جست  وجوي توانايي ايجاد 
ارتباط با ديگران و رشد كامل خود هستند. زنان مي خواهند هرچه بيشتر در دسترس 
كساني كه مي توانند با آنها رابطه  ی مطلوب و خوشايند داشته باشند، قرار گيرند تا هم به 

.)Miller, 1987: 95( 3 رضايت و هم به اهداف مورد نظر و مطلوب خود دست يابند

همچنين بررسي هاي گيليگان بيان مي كند كه دلبستگي، بيش از استقالل دروني و مراقبت، 
بيش از اصول و قواعد عدالت و برابري به احساسات اخالقي زنان قدرت مي بخشد. وي موضوع را 

اين  چنين تشريح مي كند: 

جنس مذكر به مباحث اخالقي و استداللي گرايش دارند كه بر حقوق و عدالت و برابري 
تأكيد می  كند. جنس مؤنث بر مباحثي گرايش دارند كه روابط، مسئوليت ها و مراقبت را 
تأييد مي كند. در مورد مردان، اخالق به احترام بر حقوق زندگي و تكميل نيازها امر مي كند 

و در مورد زنان، دستور به مراقبت مي دهد.4

1-Jean Baker Miller
2-Carol Gilligan
3- بر اساس بررسي هاي میلر، زنان به ندرت به هر دو جنبه  ی این هدف دست مي یابند. نقش ها و وظایف ایشان - به عنوان 
مراقبت كننده-  آنها را از فرصت هاي مناسب رشد باز مي دارد، درحالي  كه دامنه  ی روابطشان نیز محدودتر مي شود: »رشد فردي 
و تمركز بر آن و صرف تمام توان براي پیشرفت همه جانبه، براي همه  ی انسان ها بسیار دشوار است، اما براي زنان دشوارتر 
مي باشد. زنان به اندازه اي كه توانایي دارند به پیشرفت تشویق نمي شوند، در صورتي  كه قادر به تجربه  ی تحریك، غصه، اضطراب 

و اندوه هستند. در عوض، آنها به پرهیز از خودتحلیلي و تمركز بر تشكیل ارتباط با یك شخص تشویق مي شوند«.
4- در مورد مردان و پسران، اخالق ایجاد قوانین انتزاعي و به  كارگیري آنها را در برمي گیرد و در مورد زنان، شامل تشخیص 
نیازها و رفع آنها به عنوان تقاضاي اصلي است. به عنوان پیش زمینه  ی این خواست ها در مورد استدالل اخالقي، گیلیگان 3 

نظریه  ی روان شناختي و رشدي مهم را درباره  ی  زناني كه در پي حریم خصوصي هستند، مطرح مي كند:
الف-  خصوصیت جدا شدن و متفرد شدن از مادران، بیشتر با هویت مردانه سازگار است تا هویت زنانه.

ب-  هویت جنس مؤنث در بستر ارتباطات با سایر افراد تعریف مي شود. همچنین زنان خودشان را با انجام  دادن سطح مطلوب 
و مقبولي از مسئولیت و مراقبت قضاوت مي كنند.

ج- نیاز به كمال و بلوغ رشدي و شخصیتي زنان، جانشین ارزش دلبستگي مداوم و اهمیت پیوسته  ی مراقبت در روابط نمي شود.
این سه نظریه متضمن این مطلب است كه كسب اَشكال فردي حریم خصوصی اولویت اخالقي نوع زنان نیست.
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 همچنين به عقيده  ی وی، تنها بودن برای زنان امری مذموم به شمار می  آيد. وي بيان مي كند 
كه مردان و زنان، وابستگي و جدايي را به شيوه هاي متفاوت تجربه مي كنند و هر جنس، به  گونه اي 

.)Gilligan, 1982: 70( احساس خطر مي كند: مردان در ارتباط و زنان در جدايی
بر اساس نظر گيليگان - عالقه به حفظ وابستگي - تشريح مي كند كه چرا استقالل و آزادي 
زنان غربي در انتخاب، دشواري هاي نويني را در برمي گيرد: »... حتي اگر جامعه حق انتخاب و 
حريم خصوصي تصميم گيري را براي زنان به رسميت بشناسد، زنان به خاطر زمينه هاي فطري 

خود، دچار جدال با خويشتن مي شوند.«
در پاسخ به اين نظر، برخي از نظريه پردازان حامي حقوق زنان، چنين نتيجه مي گيرند: 
چنانچه ما خواهان پايان تمايل روان  شناختي زنان به مراقبت از خودشان و خواستار پايان 
يافتن عقيده  ی موظف بودن آنها به كار هستيم، بايد عاليق زنان به حريم خصوصي را به 

واسطه  ی فرهنگ و قوانينمان تقويت و حفظ كنيم.

 برخي ديگر با نگاهي متعادل تر بيان مي كنند كه رشد فردي نيازمند اين نيست كه زنان در 
جست  وجوي ميزاني از حريم باشند كه مانع مسائل مهم و ارزش هاي ديگران شود. زنان نيازي به 

.)Allen, 1988: 74-75( از بين بردن »مسئوليت« ندارند تا از حريم خصوصي لذت ببرند
نظرات فوق حاكی است، با اينكه غرب بر حريم خصوصي در مقابل صميميت مشترک و 
نيكو كاري و بخشش مسئوالنه تأكيد بيشتري می  كند، اما اكنون در حوزه  ی نظر و عمل، مدل  هايی 
ديده می  شود كه در آنها عالوه بر شناسايی اولويت زنان برای ايفای نقش  های مراقبتی )مانند 
مادری(، تأكيد بر حريم خصوصي نيز وجود دارد و اين موضوع نشان مي دهد كه ميان حريم 

خصوصي و وابستگي تناقض جدی وجود ندارد. 
در اسالم، بر نقش مادری تأكيد ويژه  ای شده است كه بر كاركردهای مثبت تفكيك وظايف 
زن و مرد و نيز وجود پاره  ای تفاوت  های طبيعی ميان زنان و مردان مبتنی است و اسالم آنها را 
مفروض می  گيرد )بستان، 1383: 82-81(. نكته  ی بسيار مهم آن است كه تأكيد بر جايگاه زن در 
اسالم بدين معنا نيست كه در جوامع اسالمی لزوماً مطابق دستور اسالم با زنان رفتار می  شود؛1 

1- در میان كشورهای اسالمی تفاوت  های زیادی دیده می  شود و طیف وسیعی از نگرش  ها نسبت به زنان در دنیای اسالم وجود 
دارد و این نگرش  ها از یك جامعه تا جامعه  ی دیگر و از یك فرد تا فرد دیگر متفاوت است. روند كلی در كشورهای اسالمی 
به نحوی آشكارا نشان می  دهد كه تقریباً كلیه  ی كشورهای اسالمی به  گونه  ای از اید  ئال  هایی كه اسالم برای زنان در نظر گرفته 
است، تخطی كرده  اند و این تخطی  ها عمدتاً در دو جهت متضاد بوده است؛ از یك سو، پیروی از غرب مشاهده می  شود و از 
سوی دیگر، رویكردی كاماًل محافظه  كارانه و محدودكننده مالحظه می  شود كه زنان را به وسیله  ی تأكید بر عرف  ها و سنت  های 
اجتماعی كه اغلب با دین نیز بی  رابطه  اند، از حقوقشان محروم كرده  اند و با آنها به شدت متفاوت از مردان عمل می  كنند، به 
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برای مثال هرچند پيوند عاطفی مهم  ترين نقش را در استحكام و بقای خانواده و جامعه ايفا می  كند، 
آن  چنان  كه شايسته است، به اهميت روحيات زنانه و جايگاه آن به عنوان نقطه  ی مركزی اين پيوند 

پرداخته نشده است )زيبايی  نژاد و سبحانی، 1381: 86(.1
در جامعه  ی امروز، بسياری از زنان نياز دارند كه توانمندی  ها و استقالل شخصيتی  شان به 
رسميت شناخته شود. بخشی از هويت زنان در خانواده در كنار ساير اعضا معنا می  يابد و اين 
دليلی جز اصالت خانواده در دين مبين اسالم ندارد، وليكن زنان به عنوان موجودات انسانی به 
تنهايی نيز هويت و شخصيتی دارند و به عبارتی ديگر حريمی دارند كه بايد حفاظت و رعايت 
شود. حريم انسانی را می  توان به مجموعه دواير متحدالمركزی تشبيه كرد كه درونی  ترين اين 
دايره  ها امور جسمانی و نفسانی فرد، شخصيت و اعتقادات و افكار اوست، اين اليه يا دايره برای هر 
انسانی - چه زن و چه مرد - در مقابل سايرين اعم از اعضای خانواده، دوستان، جامعه و... )البته 
به ميزان متفاوت( خصوصی تلقی می  شود. دايره يا اليه  ی بعد، حريم خصوصی روابط خانوادگی 
فرد است كه از شخصی بودن فرد گذر می  كند و بخشی از روابط اجتماعی او را نيز شامل می  شود. 
در دايره  ی سوم، همه  ی روابط اجتماعی فرد، بخشی از حريم خصوصی او تلقی می  شود. اين اليه 
می  تواند شامل روابط دوستی، شغلی، اقتصادی، تفريحی و هر فعاليت ديگری باشد كه فرد در 
اجتماع انجام می  دهد. درمقابل اين معنا، تنها فعاليت  های دولت  ها و حكومت  ها قرار دارد. زنان در 
هر يك از اين سلسله مراتب نياز دارند كه حريمشان بيش از پيش از سوی اعضای خانواده حفظ 

شود تا حكومت اسالمی نيز به آن احترام گذارد )صادقی فسايی و ديگران، 1386: 112(.

6- حق زنان برای تصمیم  گیری در امور خانوادگی: حقی مشترک و مقید
تنهايي و خلوت، ناشناس ماندن )گمنامي( و افشانكردن اطالعات به طور خاص اشكالي از حريم 
خصوصي توصيف مي شوند، ولي »انتخاب آزاد« يك شكل از حريم خصوصي نيست. اشكال حريم 
خصوصي جنبه هايي از خود فرد، وضعيت فكري وي و اطالعاتي درباره  ی او را خارج از دسترس 
ديگران قرار مي دهد. انتخاب آزاد اگرچه مرتبط با اهليت يك فرد براي كنترل بر حريم خصوصي 

طوری كه تبعیض  های نامقبولی در زندگی بسیاری از زنان و دختران غالب است )صادقی و دیگران، 1386: 111 و 112(.
1- با آنكه متون دینی ما، چه آیات قرآنی و چه احادیث، به جایگاه مهم مادری و همسری و لزوم توجه ویژه به مادر اهتمام 
داشته  اند، اما فرهنگ كنونی ما چنانكه بایسته است، به احساسات و عاطفه به عنوان نیازی اساسی نمی  نگرد. از یك سو، در 
فرهنگ سنتی ما آن قدر كه از حضور احساسات زنانه در جایگاه  هایی چون مشورت و قضاوت انتقاد شده، در تجلیل از كاربرد 
مثبت این روحیه سخن به میان نیامده است و این خود موجب شده است كه احساساتی بودن زن همیشه به عنوان ویژگی منفی 
مسخره شود. از سوی دیگر، تأثیرات فرهنگ غرب در فرهنگ خودی از اهمیت خانه  داری كاسته است به گونه  ای  كه امروزه 

كمتر زنی به خانه  داری خود افتخار می  كند. 
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خودش است، در اصل متضمن فقدان مداخله  ی دولتي )عمومي( يا غيردولتی از سوی اشخاص 
ثالث )مانند همسر، پدر و ...( در تصميماتي است كه زنان در امور مرتبط با خود از جمله باروری 

.)Allen, 1988: 97-98(  اتخاذ می  كنند
ليبرال فمينيست  ها بر حق تصميم  گيری مستقل زنان در امور باروری تأكيد دارند و اين امر 
را ابزاری برای رسيدن به حريم خصوصی و استقالل درونی زنان می  پندارند. كاترين مك كينون1 
قدرت كنترل نابرابر زنان در مسائل جنسيتی و نابرابری قدرت تصميم  گيری آنها در موضوعات 
مرتبط با جسم و رشد خود را محكوم و بيان می  كند كه نابرابری  های موجود در حوزه  ی سالمت 
 .)Mackinnon, 1989: 51(  جنسی و باروری می  تواند حقوق حريم تصميم  گيری را از بين ببرد
به عقيده  ی وی، حق تصميم  گيری بسيار مهم  تر از سلطه  ی مردان بر زنان است و هنوز بسياری از 
زنان، زيردست مردان در روابط جنسی محسوب می  شوند، اما دستيابی به كنترل مواليد به آنها در 
ايجاد توانايی  ها، اصول و انتظارات جديد از خودمختار بودن و حق تعيين سرنوشت كمك می  كند. 
همچنين حريم تصميم  گيری می  بايست يكی از راه  های حل مسئله  ی نابرابری جنسيتی و فقدان 

.)Allen, 1988: 71( حريم خصوصی مشخص در زنان شناخته شود
 فمينيست  ها بر اين باورند كه پيشگيری از بارداری و سقط جنين ابزاری مهم برای تضمين 
حريم خصوصی محسوب می  شود كه زنان برای حفاظت و دستيابی به سطوح مطلوب استقالل و 

 .)Ibid, 86-88( فرديت در زندگی خود می  توانند بدان اتكا كنند
فمينيست  ها برای موضوع سقط جنين اهميت ويژه  ای قائل  اند. از نظر ايشان سقط جنين 
قانونی از سوی بسياری از افراد نتيجه  ی مثبت جنبش فمينيستی است. به  زعم فمينيست  ها، بعد 
از سال  ها مبارزه  ی زنان برای استقالل و آزادی - در جهانی كه بيشتر در سيطره  ی مردان بوده 
است - تنازع آخر برای كسب سقط قانونی، نتيجه  ی تمام تالش  های آنها در ساير حوزه  هاست 
)صادقی فسايی و ديگران، 1386: 167(. فمينيست  ها تأكيد می  كنند كه بی  شك منافع حاصل از اختيار 

سقط برای زنان بی  شمار است. منافع تنهايی و خلوت برای زنان با ممنوعيت  های سقط جنين و 
برخی قوانين كنترل آن است. همچنين بهره  مندی زنان از حريم تصميم  گيری نيز به توانايی آنها 

 .)Allen, 1988: 89( در سقط متكی مغاير است
بنابراين، در رويه  ی بين  المللي معاصر در حوزه  ی زنان، ميان دو مفهوم حقوق و سالمت جنسي 
و باروري و حق حريم خصوصي تداخل ايجاد شده است. حق سالمت جنسی مبني بر شناسايي 

1- Catherine Mackinnon
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حق زنان در كنترل و تصميم  گيری آزادانه و مسئوالنه در موضوعات مرتبط با امور جنسی همچون 
سالمت جنسی و باروری، آزادی از اجبار، تبعيض و خشونت. همچنين برابری زنان و مردان در 
مسائل مرتبط با باروری و روابط جنسی )UNFPA, 2014: 19 & 20(. پس در موضوع سالمت 
جنسی و باروری، بيشتر روی استقالل تصميم  گيری زنان در امور باروری و  دسترسی ايشان به 
 Pizzarossa,( خدمات و امكانات پيشگيری و امور مرتبط از جمله سقط جنين تمركز شده است
11& 10 :2018(. به اين ترتيب الگوی ارائه شده برای موضوع حقوق و سالمت جنسی و باروری، 

متضمن خودمختاری و استقالل كامل زنان است )Arousell, & Carlbom, 2015: 2 & 5( و 
آشكارا در موضوعاتی چون كنترل بارداری، زمان و تعداد فرزندآوری هيچ سهمی برای شوهران 
به رسميت شناخته نشده است )UN Women, 2015: 11 &16(. اين در حالی است كه در نظام 
حقوق خانواده در اسالم، همسران حق داشتن فرزند دارند و تصميم  گيری در اين باره به زن و مرد 
تعلق دارد و استقالل كامل زن به نقض حقوق شوهر در عمل منجر خواهد شد. به عالوه، زنان نيز 
در صورت بارداری، حق هرگونه تصميم  گيری نخواهند داشت و ذيل عنوان »منع سقط جنين« 

در اسالم از حق حيات جنين حمايت شديدی در اسالم شده است )معارفی، 1387: 72 و 73(.
يكی ديگر از مفاهيمی كه در غرب در رابطه با حريم خصوصی زنان در خانواده مطرح است، 
»حق تصميم  گيری« يا »حريم تصميم  گيری« است. براساس اين حق زنان می  توانند در مورد 
هر آنچه كه برای حريم خصوصی  شان مفيد می  دانند، مستقل تصميم بگيرند و به هر آنچه كه 
ناقض حريم شخصی  شان باشد، اعتراض كنند. اسالم استقالل شخصيتی و به تبع آن توان و حق 
تصميم  گيری درباره  ی مسائل مربوط به زنان را برای ايشان به رسميت شناخته است، ولی اين مسئله 
با آنچه غرب بدان معتقد است، تفاوت  های اساسی دارد. اين اختالف از آنجا ناشی می  شود كه مبانی 
انسان  شناختی غرب و اسالم تفاوت  های بنيادين دارد. مطلق  انگاری درباره  ی حريم تصميم  گيری 
زنان در غرب از تفكر اومانيستی و ليبرالی حاكم بر آن جوامع ناشی می  شود. شريعت اسالمی، آنجا 
كه حق تصميم  گيری زنان و منافع آنها با منافع خانواده و يا منافع جامعه در تعارض جدی قرار 
گيرد، به دليل رعايت مصالح عامه نفع فرد را محدود می  كند. از منظر آموزه  های اسالمی، وظايفی 
كه برای انسان  ها تعيين شده هرگز او را ماشين كار و ابزار رفع نياز نمی  كند و در اين امر بين زن 
و مرد هيچ امتيازی نيست تا گفته شود، نگرش اسالم به زن نگرش ابزارگونه است و زن موجودی 
وابسته تلقی می  شود. به اين ترتيب هرگز زن موجود وابسته نيست تا حقوق وابستگی دريافت 
كند و هيچ  گاه هويت ابزاری ندارد تا از استقالل ذاتی محروم باشد )جوادی آملی، 1382: 338- 339(.
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پيش از اسالم، اختيارات پدران تا آنجا بود كه دخترانی را كه هنوز از مادر متولد نشده بودند، 
پيشاپيش به عقد مرد ديگری درمی  آوردند كه هر وقت متولد و بزرگ شد، آن مرد حق داشته 
باشد آن دختر را برای خود ببرد. اسالم نه تنها اين رسوم را نسخ كرد و اختيارداری مطلق پدران 
را مردود شمرد، بلكه به زن حريت و شخصيت و استقالل فكر و نظر داد و حقوق طبيعی او را به 
رسميت شناخت؛ برای مثال پيامبر )( دخترش حضرت زهرا )( را در انتخاب شوهر كاماًل 
آزاد گذاشت و ايشان چند نفر از خواستگاران خود را رد كرد؛ بنابراين دين اسالم حق تصميم  گيری 
زنان در انتخاب همسر و تعيين سرنوشت آنها از سوی خودشان را به رسميت شناخت. در مسئله  ی 
»واليت پدر بر دختر باكره و شرط بودن اذن وی در ازدواج« ميان فقها اختالف نظر است؛ عده  ای 
موافقت و رضايت پدر در اين مورد را شرط دانسته و برخی ديگر شرط ندانسته  اند. از لحاظ اجتماعی، 
فلسفه  ی اجازه  ی پدر در مورد دوشيزه اين نيست كه اسالم دختر را قاصر شناخته و از لحاظ 
رشد اجتماعی او را كمتر از مرد دانسته است، بلكه قضيه مربوط به تفاوت  های روان  شناختی زن 
و مرد است؛ بنابراين اين نوع نگاه به شرط اذن پدر نه تنها حقير شدن زن را به دنبال ندارد، بلكه 
به  گونه  ای در راستای حمايت از شخصيت و سرنوشت او محسوب خواهد شد.  همچنين بايد گفت 
كه رضايت دختر در ازدواج، شرط صحت عقد است؛ بنابراين در هر صورت تصميم  گيری نهايی 
با خود دختر است و حتی در صورت اجبار پدر بر ازدواج، تا وی )دختر( راضی به اين امر نباشد، 

.)46-49 :1382 ،)( عقد صحيح محقق نخواهد شد )مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق
به عالوه، از نظر اسالم، بين زن و مرد در تصرفات مالی مساوات و برابری كامل وجود دارد و 
هيچ كدام بر ديگری مزيت و امتيازی ندارند. زن و مرد چه در رابطه  ی زوجيت و چه خارج آن 
از استقالل كامل مالی دارند. انسان )زن و مرد( وقتی به سن بلوغ، عقل و رشد می  رسد از تحت 
واليت خارج می  شود و رابطه  ی زوجيت هيچ تأثيری در رابطه  ی مالی زوجين ايجاد نمی  كند و 
زوج نمی  تواند به اين بهانه در اموال زوجه بدون رضايت او تصرف كند. اين اصل مترقی در رابطه  ی 
بين زوجين، چهارده قرن پيش، در حقوق اسالم به رسميت شناخته شده است و دليل آن نيز 
اصل عدم واليت بر جان و مال ديگری است كه از اصول مسلم شريعت اسالمی است )حكمت  نيا 
و ديگران، 1386: 87(؛ بنابراين دين مبين اسالم استقالل زنان در امور مختلف و به تبع آن حق 

تصميم  گيری آنها را پذيرفته است.
موضوع مهم ديگر كه در واقع محور كليدی رويكرد غرب به خودمختاری و استقالل زنان در 
تصميم  گيری است، موضوع »سقط جنين« است. از ديدگاه اسالم، به حيات انسان در دوران جنيني 
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و حتي قبل از تشكيل نطفه  توجه ويژه شده است. تا آنجا كه توصيه مي شود، در انتخاب همسر، 
كيفيت ارتباط جنسي و به نوع رفتار در دوران بارداري توجه شود تا نسلي صالح و نوزادي سالم 
متولد شود. در اين نگرش، جنين شخصيتي بالقوه است و  استعداد انسانيت و پيمودن مراحل 
تكامل انساني را دارد و مانند ساير انسان ها حقوقي از جمله حق حيات نيز دارد؛ بنابراين سقط 
جنين جز در موارد محدود، جرم محسوب مي شود و مرتكب آن مستحق مجازات است؛ چراكه 
موجوديت انسان از زمان پيوند دو سلول جنسي اوليه آغاز مي شود و از بين بردن آن در هر مرحله اي 
مطابق با نص قرآن كريم1 نابودي تمام انسان  هاست. فقهاي اماميه به اتفاق آراء معتقدند، هرگاه 
حيات مادر متوقف بر سقط جنيني باشد كه روح در آن دميده نشده و به حد انسان كاملي كه 
بر او لفظ انسان يا نفس محترمه صدق كند، نرسيده باشد سقط آن جايز است، زيرا حفظ حيات 
مادر از نظر شارع مهم  تر است. به عالوه حالت اضطرار مادر براي حفظ جان خود موجب رفع 
حرمت سقط مي شود )فتاحي و ديگران، 1392: 131-129(. برخي از فقها خوف خطر جاني مادر كه 
ناشي از ادامه  ی حاملگي باشد را نيز مجوز سقط جنين مي دانند، زيرا عقال در مواردي كه اغلب 
حصول يقين ممكن نباشد، وجود خوف را راه رسيدن به واقع قرار مي دهند )مكارم شيرازی، 1384: 
42(؛ بنابراين اگر ادامه  ی حاملگي با علم يا خوف خطر جاني براي مادر توأم باشد، به  طوري  كه يا 

بايد مادر كه نفس محترمه اي است، تلف شود يا براي نجات جان مادر، جنين كه هنوز روح در 
آن دميده نشده سقط شود، مسئله از قبيل دوران امر بين اهم و مهم خواهد بود كه علماي علم 
اصول براي رفع اين تزاحم قائل به ترجيح امر اهم شده اند؛ در نتيجه براي حفظ جان مادر مجّوز 

سقط جنين صادر مي شود )نوذری فردوسيه، 1384: 42(.
به اين ترتيب، حق زنان در تصميم  گيری در امور خانوادگی از جمله باروری از منظر تعاليم اسالمی 

حقی است مقيد و محدود و از جمله شامل جواز سقط جنين جز در موارد استثناء نخواهد شد. 

7- رابطه  ی نقش  هاي خانوادگی و حق حریم خصوصی زنان 
احترام و همكاري متقابل اعضاي خانواده و ايفای مؤثر و مطلوب نقش  های خانوادگی تأثير بسزايی 
در رعايت حريم خصوصي زنان در خانه دارد. اين موضوع با رويكردی متمايز و گاهی متعارض 
تبيين شده است. فمينيست  ها معتقدند، عاليق خانوادگي مانعی براي حريم خصوصي زنان است. 
با وجود اين، بسياري از زنان با عشق و عالقه  ی كامل تكاليف مربوط به زندگي خانوادگي را بر 

1- سوره مائده/ 32.
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عهده مي گيرند. آنها مشتاق بر عهده گرفتن تأمين نيازهاي عاطفي، اجتماعي و اقتصادي فرزندان 
و همسران خود هستند. معموالً اين  گونه زنان ديگر نمي توانند به عنوان فردی مستقل حقوق 
خود در زمينه  ی اموال، قراردادها و غيره را استيفا كنند. از اين منظر، برخي از موانع موجود براي 
تحقق فرديت و استقالل حتي از جانب زناني كه داوطلبانه، زندگي خانوادگي را بر عهده گرفته اند، 
پذيرفته نيست و نمي  تواند پذيرفته شود )Allen, 1988: 86(. به اين ترتيب، از منظر فمينيسم، 
نقش  های جنسيتی و خانوادگی زنان، به منزله  ی مانعي در برخورداري زنان از حق حريم خصوصی 

در خانواده تلقی می  شود كه در ادامه به تفكيك تبيين و تحليل خواهد شد. 

7-1. نقش همسري )رابطه  ی میان زن و شوهر( 
فمينيست  های معاصر در رابطه  ی همسری به دو ضابطه  ی كليدی توجه دارند:

الف. وابستگي اقتصادي زنان به همسران كه با كاهش اعتماد  به  نفس و ميل به ساخت فرديت 
آنها همراه است و اين امر تأثير منفي در حريم خصوصي زنان در خانواده خواهد گذاشت. 

ب. وابستگي عاطفي يك زن به همسرش نيز مي تواند وي را آنچنان تحت تأثير قراردهد 
كه هنگام جدايي و يا دوري كوتاه  مدت نيز با مشكل مواجه شده و درجه  ی بااليي از اضطراب و 
تنهايي را تجربه كند، به  گونه  ای كه توانايي  اش در لذت بردن از اوقات تنهايي و خلوت تحليل رود. 
همچنين مديريت و نظارت مردساالرانه در خانواده و در روابط ميان همسران عاملي برای از 
بين رفتن حريم خصوصي زنان است  )Ibid:70( و اين امر به  خصوص در روابط جنسي همسران 

بسيار پررنگ  تر بوده و نقض حقوق زنان در اين روابط مفروض است.
از ديدگاه اسالم، بنای روانی و عاطفی انسان با ازدواج و ارضای اين غريزه  ی طبيعی سامان 
می  پذيرد و باعث خلق و خوی نيكو و روابط عاطفی و انسانی مطلوب می  شود كه محبوب خداوند 
متعال است. ازدواج و ارتباط جنسی با احساسات عالی انسانی آميخته و زمينه  ساز روی  آوردن 
انسان به بسياری از فضايل اخالقی و روابط اجتماعی است )فقيهی و ديگران، 1387: 57(. سالمت 
جنسی همسران، يعنی موقعيتی كه در آن زوجين از يك رابطه  ی سالم، مناسب و بهنجار جنسی 
بهره  مند هستند، به  گونه  ای  كه وضعيت جسمی، روحی و رفتاری آنها مطلوب و حاكی از نوعی 
هماهنگی، انس، محبت و در يك جمله رضايت  مندی از زندگی زناشويی باشد )معارفی، 1387: 68 و 
69(. همچنين، حقوق جنسی زوجين در روابط همسران، مستلزم تصميم  گيری مشترک در اموری 

مانند فرزندآوری است و خودمختاری يكی از زوجين در تصميم  گيری بدون جلب رضايت طرف 
مقابل پذيرفته نيست و با مصلحت و تحكيم خانواده مغاير است )همان: ص 73(.
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شايد بتوان اصلی ترين عامل حفظ و بقای بشر را نهاد خانواده دانست؛ تالش برای ازدواج و اهتمام 
برای تحكيم آن درنهايت به تكثير نسل و ادامه ی حيات بشر منجر می شود. بايد گفت شكل گيری 

قوه ی شهوت جنسی در انسان با همين هدف مقرر شده است )ابراهيمی و فرحزادی، 1398: 91(.

7-2. نقش مادري )رابطه  ی میان مادر و فرزندان( 
فمينيست  ها معتقدند، فرزند مي  تواند مانعی براي حريم خصوصي مادر به حساب آيد، به اين 
دليل كه مادر بايد فرزند را مراقبت كند و فرزندان نيز بايد امكان دسترسي به مراقبين خود را 
داشته باشند. مادران بيشتر از پدران يا شوهران، مسئوليت اوليه در مراقبت مستقيم از فرزندان را 
به عهده مي گيرند. آنها زندگي خود را با هر يك از فرزندان خود براي 18 سال و يا بيشتر تقسيم 
مي كنند، درحالي  كه شوهران، پدران و خانواده  ی گسترده مي  توانند مسئوليت هاي زنان را كه با 
حريم خصوصي آنها در رقابت است، برعهده گيرند، به علت طالق و اشتغال زنان در خارج از خانه 
اين مساعدت ها بيش از پيش به آساني ميسر نيست و معموالً مادران خودشان مسئوليت فرزند 

را برعهده مي گيرند. 
ايجاد زمينه برای بهره  مندي مناسب زنان از حريم خصوصي مستلزم وجود منابع مالي كافي 
است كه بسياری از زنان فرزنددار از آن محروم  اند. زنان متمكن مي  توانند امكانات تخصصي مراقبت 
از كودک، مهدكودک ها و امكانات بيشتر زندگي و مرخصي را داشته باشند. با وجود اين همه  ی 
زنان نسبت به واگذاري مسئوليت هاي مربوط به فرزندان خود به ديگران ديدگاه مساعدی ندارند. 
در نظر گرفتن منافع عاليه  ی كودک و انجام آنچه كه به لحاظ اخالقي بهترين راهكار است، ممكن 
است مانع انتخاب   هاي زنان در ارتباط با مراقبت از فرزندان شود؛ برای نمونه بسياری از زنان بر 
اين باورند كه رفاه و امنيت فرزندان آنها نبايد به مراكز مراقبت از كودک پيش از مدرسه واگذار 
شود. با اين حال، دغدغه و احساس مسئوليت مادران حتي زماني  كه فرزند آنها تحت مراقبت 
مركز يا مدرسه است، پايان نمي پذيرد. گيليگان و انديشمندان ديگر خاطر نشان كرده  اند كه زنان 
فرزند  دار از سوی فرزندان و نيازهاي آنها شناسايي مي شوند. يك مادر ممكن است از تعريف خود 
به عنوان يك فرد مستقل امتناع ورزد و خود را جزيي از تركيب خود و فرزندش قلمداد كند. 
وقتي كه مادران خود را فداي خانواده  ی خويش مي كنند، احساس پوچي و بي  هويتي مي كنند 

.)Allen, 1988: 86-88(

در مقابل نظرات فمينيستي فوق، اف. كارولين گراگليا1 معتقد است:

F.Carolyn Graglia -1 حقوق  دانی است كه خانه  داری را انتخاب كرده است. او مدرک كارشناسی خود را از دانشگاه كرنل 
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فمينيست ها در مقابل خواسته  ی زنان براي مادر شدن به بن  بست رسيده اند، اما هنوز در 
عناد با مادري و پرورش فرزند ثابت  قدم هستند و مي كوشند  براي رهايي از اين چالش 

راه  كارهايي بيابند )صادقی و ديگران، 1386: 13(.

فمينيسم معاصر حاصل تفكر زنانی است كه خانواده  ی سنتی و زنانگی را مردود دانسته و 
اشتغال زنان برايشان اهميت محوری دارد و نقش مادری را يا به طور كلی امری مردود برشمرده  اند 
يا آن را در زندگی زنان به عنوان يك نقش ثانويه و تبعی محسوب كرده  اند. در واقع ايدئولوژی 
فمينيسم تحريف حقيقت بوده و موفقيت فمينيست  ها بر متقاعد ساختن هر دو جنس مردان 
و زنان به اين مورد متكی بوده است كه اگر زنان، خود را وقف خانه و فرزندان كنند، به نوعی 
قربانی به شمار می  آيند.1 فمينيسم در بيان تعاريف نوين از »مادر خوب« و »ايجاد حس آرامش 
در مادران شاغل« و »تسكين عذاب وجدان آنها در ترک فرزندانشان« موفق نبوده است )صادقی 

فسايی و ديگران، 1386: 26-29(. 

7-3. نقش مراقبتی )رابطه  ی میان زنان و سالمندان( 

نقش  های مراقبتی زنان به نگهداری فرزندان يا رسيدگی به همسر محدود نمی  شود، بلكه در 
بسياری موارد زنان بايد از سالمندان خانواده مثل پدر يا مادر خود نيز مراقبت كنند. اين نقش 
مراقبتی كه خود سختی  ها و مشكالت ويژه  ای دارد، می  تواند در كنار وظايف زنان، آنها را از استفاده 

و برخورداری از حريم خصوصی محروم كند. 

اخذ نموده و در مقطع كارشناسی ارشد رشته  ی حقوق از دانشگاه كلمبیا فارغ  التحصیل شده است. وی مدتی را در بخش  های 
مختلف قضایی مشغول به كار بوده و پس از آن در دادگاه استیناف به عنوان كارمند عالی  رتبه اشتغال داشته است. خانم گراگلیا 
پیشنهاد پست باالتر در مركز قضایی واشنگتن را به منظور رسیدگی به شوهر و سه فرزندش نمی  پذیرد و در كنار همسر خود لینو 
گراگلیا، استاد دانشگاه تگزاس به زندگی ادامه می  دهد. مطالب فوق از كتاب وی به نام Domestic Tranquility  ذكر شده است.

1- یكی از گام  های اساسی در القای چنین رفتارهایی ترویج این نگرش است كه در گذشته مادران در خانه باقی می  ماندند و 
به فرزندان رسیدگی می  كردند، تنها به این دلیل كه چاره  ی دیگری نداشتند. اظهار این مبحث كه زنان به طور تبعیض  آمیزی از 
اشتغال محروم بوده  اند، بی  شك به دلیل این پیش  فرض است كه بر مبنای قوانین اشتغال، حضور در محیط كار راه  حلی برای 
درمان مشكالت گذشته  ی زنان طراحی شده است و طرح این ادعا برای متقاعد كردن نسل زنان جوان امری الزم است، زیرا 
نسل قبلی آنها اغلب شاغل بوده و تقریباً تعداد اندكی از آنها خانه  دار بوده  اند. مسئله  ی اصلی مادران شاغل معموالً در ارتباط 
با تبعیض  های درون محیط كاری آنها نیست، بلكه با خستگی مفرط، نبود فرصت كافی برای تفریح و تفاوت قائل شدن میان 
تصویر واقعی خود به عنوان یك مادر خوب و واقعیت موجود مرتبط است. فمینیست  ها موفق شدند به واسطه  ی تبلیغات علیه 
خانه  داری زنان، این كار را بی  ارزش جلوه دهند و نسل  های جدید مردان و زنان را متقاعد كنند كه جامعه با دید تحقیرآمیزی 

به زنان خانه  دار نگاه كند.



26

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 88/ تابستان 1399

7-4. نقش فرزندی )دختری( 

مديريت و نظارت والدين بر فرزندان در مواردی ممكن است با حق حريم خصوصی كودكان 
در تعارض باشد. برطرف كردن نيازهای كودكان نيازمند سپری كردن زمان در تعامالت با آنهاست؛ 
بنابراين مراقبت و نظارت افراطی والدين، زمان و فضايی برای استفاده از خلوت برای فرزندان باقی 
نمی  گذارد. اين مسئله در مورد فرزندان دختر نسبت به پسران چالش برانگيزتر تلقی شده است 

 .)Allen, 1988: 62(

تأكيد اسالم بر مراقبت زنانه و به  ويژه بر نقش مادری از يك سو بر تبيين غايت  شناسی مبتنی 
است كه بر محور كاركردهای مثبت تفكيك وظايف زن و مرد دور می  زند و در نتيجه اسالم به اين 
موضوع به عنوان يك اولويت مهم و نه يك امر الزامی می  نگرد و از سوی ديگر، از پاره  ای تفاوت  های 
طبيعی برخاسته است كه اسالم آنها را بين زن و مرد مفروض می  گيرد. البته نمی  توان منكر اين 
واقعيت شد كه مادران دشواری  های فراوانی را در طول دوره  های بارداری، زايمان، شيردهی و 
تربيت كودكان متحمل می  شوند و اين امور محدوديت  هايی را نيز بر ايشان تحميل می  كند. از 
اين رو، اسالم با تأكيد بر ابعاد معنوی مادری كوشيده است تا سالمت روانی و احساس رضايت و 
اميد را در مادران تقويت كند و افزون بر آن، منزلت واالی مادران در اسالم و توصيه  های وجوبی 
و استحبابی در باب احسان و نيكی به والدين به ويژه مادران، زمينه  ی از خودبيگانگی آنها را تاحد 
زيادی از ميان برده است. اسالم تربيت فرزندان به دست مادران طبيعی را يك اولويت می  داند 
و بر آن تأكيد دارد، اما در عين حال با پذيرش سيستم  های فرزندخواندگی، مادری قراردادی و 
تربيت در خانواده  های گسترده با شركت خويشاوندان، نسبت به نقش مادری موضعی انعطاف  پذير 

را اتخاذ كرده است )بستان، 1383: 273(.

8- توجه به کارکرد اخالق در موضوع حریم خصوصی زنان در خانواده
ارتباط انسان  ها با يكديگر، خواه در خانواده و خواه در جامعه، همواره نيازمند تبيين خطوط و 
مرزهايی است كه به وضوح مناسبات و روابط انسانی را انتظام بخشد. از اين رو، انتظام امور جامعه 
را تا حد زيادی می  توان به نظام حقوقی روشن و متناسب وابسته دانست. بی  توجهی به حقوق و 
تأكيد يك جانبه بر اخالق زمينه را برای هرج و مرج و از هم گسيختگی فراهم می  كند. از سوی 
ديگر، شأن اخالق در روابط انسانی با تلطيف رابطه  ها، ايجاد نشاط و تحريك انگيزه  ها برای تفاهم 
و حسن ارتباط مربوط است؛ بنابراين همان  طور كه ضوابط حقوقی به پيوستگی و پايداری مجموعه 



27

حسینی اکبرنژاد و آیت اللهي، بررسی تحلیلی- تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده 
 

می  انجامد، ارزش  های اخالقی به پويايی و بالندگی آن كمك می  كند. با معلوم نبودن جايگاه حقوقی 
افراد، توصيه به اخالق می  تواند زيانبار باشد.

در نقطه  ی مقابل، تأكيد يك جانبه بر حقوق بدون تأكيد بر اخالق روابط خشك و بی  روح 
و توسعه  ی تنازعات را در پی دارد )مطهری، 1381: 273(. جهان غرب با اصل قراردادن حقوق و 
كم  توجهی به ارزش  هايی چون گذشت، صبر، تغافل، مهربانی، تواضع، اكرام و اهتمام به امور يكديگر 
درصدد برآمد تا روابط اجتماعی را به بهترين شكل انتظام بخشد، اما به دليل آنكه در كنار وضع 
قوانين به كاركرد مناسبات اخالقی انسان  ها توجه الزم نشد، پيوندهای عاطفی آهسته  آهسته 
كم  رنگ  تر شد و اهداف اجتماعی مطلوب نيز حاصل نشد. هم  اكنون كشورهای اروپايی را شاخصه  ی 
نظم و قانون  گرايی می  دانند، اما نكته  ی مهم اينجاست كه در درون اين روابط مكانيكی منظم كه 
مهره  های مختلف را به دقت در كنار هم چيده است، رشته  ای كه اين عناصر را به يكديگر پيوند 

زند و مجموعه  ای هماهنگ و همبسته بسازد، موجود نيست.
برنامه  ی اسالم برای ايجاد نظم اجتماعی پويا آن است كه نظام حقوقی دقيق و منسجمی را 
ارائه كند. در اين نظام حقوقی، رابطه  ی همه  ی اعضای جامعه مشخص و معين شده و دستگاه  های 
نظارتی و حراستی ويژه  ای برای جلوگيری از تعدی و مجازات مجرمان در نظر گرفته شده است. 
رسالت قانون آن است كه امنيت را برای ضعيفان تأمين و محيط را برای ظلم ستم  پيشگان ناامن كند.
از سوی ديگر، اسالم اصالح روابط اجتماعی را بر پايه  ی تحكيم روابط اخالقی استوار كرده 
است. حركت بر مرزهای حقوقی بدون تلطيف روابط، سعادت جامعه و فرد را تأمين نخواهد كرد 
)حكمت  نيا و ديگران، 1386: 114-107(. اسالم دو توصيه را كنار هم در نظر دارد؛ به تمامی مردم 

توصيه می  كند كه حريم حقوقی يكديگر را حفظ كنند و به هيچ  كس حق تعدی به حقوق ديگری 
را نمی  دهد. در عين حال، به اشخاص توصيه می  كند نسبت به حقوقی كه بر ديگران دارند، با 
تسامح برخورد كنند، مگر آنكه چنين تسامحی خود زمينه  ساز تقويت ستمكاری يا ناهنجاری باشد.
به اين ترتيب، در عرصه  ی خانواده - كه مجموعه  ای با محوريت عاطفه و محبت است- آميختن 

حقوق به اخالق با محوريت اخالق ضروری می  نمايد )زيبايی  نژاد و سبحانی، 1381: 88(.
بر اين اساس، حق حريم خصوصی زنان در خانواده يكی از حقوق مسلم آنهاست، لكن اين 
حق در نظام قانون  گذاری اسالم تكليفی را نيز به عهده  ی زن می  گذارد؛ چراكه هر حقی در مقابل 
تعهد و مسئوليتی قرار می  گيرد. بنابراين حريم خصوصی زن بايد در متن خانواده و در رابطه با 
ساير اعضای آن تعريف شده و هويت يابد. قوانين اسالمی را بايد در يك مجموعه و به صورت 
سيستماتيك بررسی كرد؛ بنابراين همان  گونه كه حريم خصوصی زن ارزشمند و نيازمند رعايت 
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است، بايد حريم همسر و فرزندان و والدين و ساير اعضای خانواده و حقوقی كه آنها در مقابل زن 
به عنوان همسر يا مادر يا دختر دارند، نيز رعايت شود.

امروزه، چگونگی عمل بسياری از افراد اعم از زن و مرد با عنوان »مسلمان« بسيار دور از 
آن چيزی است كه اسالم واقعی آن   را بيان كرده است، به همين علت بسياری از چالش  ها در 
روابط ميان اعضای خانواده  ها به وجود می  آيد؛ بنابراين پيشنهاد می  شود كه برای حل معضالتی 
اين  چنينی به جای رجوع به روش  های غربی - كه بر مبنای ارزش  های فردگرايانه و برخواسته از 
فكر بشری شكل گرفته است-  به فرهنگ ناب توحيدی و تلقی واالی آن از انسان و جايگاه آن 

در نظام هستی رجوع كرده و به مبنای اخالقی در خانواده بيش از پيش ارج نهاد. 

نتیجه  گیری و پیشنهادات
حريم خصوصي قلمرويي از زندگي اشخاص است كه انتظار مي رود ديگران بدون رضايت صاحب 
حق بدان وارد نشده يا از آن اطالعي نيابند. زماني كه هر يك از افراد بتوانند ضمن برخورداري از 
حريم خصوصي خود، انتظارات ديگران را نيز برآورده كنند، رعايت حريم خصوصي افراد به عنوان 
يك هنجار و ارزش در خانواده يا اجتماع سبب شكل گيري نظم اجتماعي و تحقق آرامش و رضايت 

درونی افراد می  شود.
موضوعيت داشتن جنسيت در مورد حريم خصوصی موضوع مهمی است كه برخی با نفی آن 
قائل  اند حريم خصوصي بحثي در مورد حق »انسان« نسبت به خلوت خود است و در اين موضوع 
جنسيت مطرح نيست؛ يعني نمي توان حريم خصوصي جداگانه و ويژه اي براي زنان يا مردان 
متصور شد. در پاسخ بايد گفت، اگرچه كه ممكن است اين بيان از يك منظر صحيح باشد، ولي 
نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت. به دليل ويژگي  هاي خاص و شرايط روحي و جسمي زنان 
و مسئوليت ها و تكاليف ويژه  ی آنها ممكن است بيشتر به آنها تعرض و حريمشان نقض  شود. حق 
حريم خصوصي نيز همانند ساير حقوق با استثنائات و حدودي مواجه مي شود. اين موارد بسته 
به مذهبي يا غيرمذهبي بودن، نظام سياسي حاكم، فرهنگ و عرف جاري بر هر كشور متمايز از 

كشوري ديگر است. 
درباره  ی قلمرو حريم خصوصی زنان بين آموزه    های فمينيسم و تعاليم اسالمی اختالف مبنايی 
وجود دارد. از منظر فمينيسم، حق حريم خصوصي و حق تصميم  گيری زنان آنچنان تعريف می  شود 
كه آنها را محق بر بدن خود و حتی سقط جنين می  داند. همچنين نقش  های خانوادگی زنان معارض 
با حق حريم خصوصی آنها قلمداد می  شود. اين در حالی است كه نگرش اسالم به خانواده و ضرورت 
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تحكيم آن سبب می  شود، حريم خصوصی زنان در راستای اهداف و منافع خانواده تعريف شود. 
در شرايط كنونی با توجه به تحوالت عميق اجتماعی تمهيد راه  كارهای مؤثر و رفع خألهای 
قانونی مبتنی بر موازين اسالمی برای پاسخ به نيازهای خاص زنان بيش از پيش مهم است. شريعت 
اسالم آنجا كه حق تصميم  گيری زنان و منافع آنها با منافع خانواده و يا منافع جامعه در تعارض 
جدی قرار گيرد، برای رعايت مصالح عامه، نفع فرد را محدود می  كند؛ چراكه اسالم فردگرا )زن  گرا 
يا مردگرا( نيست، بلكه به جای تأكيد بر جنسيت به كانون خانواده اهميت ويژه می  دهد. عالوه 
بر اين، اسالم بر كرامت نفس انسان و حرمت حيثيت و شخصيت او نيز تأكيد كرده است. بر اين 
اساس است كه زن را موجودی اصيل و با استقالل در فكر و شخصيت و... قلمداد می  كند. بنابراين 
زنان در امور خود حق تصميم  گيری )در محدوده  ی موازين اسالمی( دارند؛ تا آنجا كه سبب تضييع 
حقوق ديگران و حدود الهی نشود. زنان مسلمان در جامعه  ی امروز نيز به برخورداری از استقالل 
در فكر و شخصيت خود در امور خانوادگی گرايش دارند و ضرورت و اهميت قوانين مقتضی همين 
جاست كه بايد حدود و مرزهاي حريم خصوصي اشخاص در روابطشان با ساير افراد به  خصوص در 
قلمرو خانواده تببين شود. اين مهم به  ويژه به زنان كمك مي كند تا حدود و ثغور مرزهاي زندگي 
خصوصي خود را شناخته و براي آن تصميم گيري كنند و البته قادر باشند با استناد به اين قواعد 

در برابر تعرضات، برای تعقيب متخلفين اقدامات قانوني مقرر را اتخاذ كنند.
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