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  سرآغاز

 بـه  انـدك  یزمان فنّاوري ک ی شدن ریفراگ يبرا قرنمین گذشت
 ۀیاول دةیا که ،1959 سال از فنّاورينانو حال، نیا با رسد،یم نظر
 تـاکنون  د،شـ  مطـرح  ،»مـواد  اتـم  بـه  اتـم  سـاختن  «یعن، ی آن
 در. اسـت  داشـته  گونـاگون  يهاحوزه در ریچشمگ ییهاشرفتیپ

 کــه نینــو فنّـاوري  ک یــنــه را يفنّـاور نانو بتــوان دیشــا واقـع، 

. دانـست  یمهندسـ  و یعلمـ  يهـا رشته همۀ در دیجد يکردیرو
 يهـا حـوزه  در فنّـاوري  از شـاخه  نیـ ا کـارکرد  مـدعا  نیا شاهد
 ،یـی دارو و یپزشک ،یستیز علومدر   جمله ازـ   متفاوت و مختلف
 عیصنا اطالعات، فنّاوري و کیالکترون ،ییغذا عیصنا ،يکشاورز
. ی ـ اسـت  نـساج  و يمعمـار  عمـران،  یمهندس ،یتیامن و ینظام
 نبوده کسان ی ادشده ی يهاحوزه همۀ در فنّاورينانو گسترش البته
 انـسان  روزمرة یزندگ گوناگون ابعاد بر گسترده کاربرد نیا. است

 _______________________________________________________________________________________________ __________________ _  
  m_rasekh @ sbu.ac.ir :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 

 )مقاله مروري(

  یحقوق و یاخالق نگاه: یخصوص میحر و ياورنانوفنّ
  2دومانلو طمهفا، ∗1راسخ دمحمدکتر 

  حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق عمومیگروه. 1
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  چکیده

 

. است یخصوص میحر مسئلۀ شده، مطرح ينانوفناور يریکارگبه و شرفتیپ مورد در که یحقوق و یاخالق چالش هاي نیترمهم از یکی :زمینه
 کارآمدتر، اریبس نانو، يفناور از استفاده اي آرفید بهاتراشه. است) آرفید(» ییویراد امواج قیطر از تیهو صیتشخي فناور« چالش نیا یاصل هستۀ
 بزرگ يهافروشگاه در کاالها سرقت از يریجلوگ و يبردارصورت ،یابیرد يبرا امروزه هابرچسب نیا. شوندیم دیتول گذشته از ترارزان و ترکوچک
 کیآسانی با به ،فروشگاه از آن حاملِ يکاال خروج و فروش از پس یحت ، آرفیدتراشۀ يرو شدهرهیذخ اطالعات. رندیگیم قرار استفاده مورد
 يهابرچسب يِریفراگ. است یابیرد قابل بداند، آنکه یب دارد، همراه به را کاال آن که يفرد نیبنابرا و یدسترس قابل یکیالکترون خوانندةگاه دست

نِ پژوهش حاضر ضم. کندیم دیتهد شدتبه را افراد یِخصوص میحر ،یتیامن ریتدب گونه هر بدون یعن ی،یکنونشکل  به آنها از استفاده وآرفید 
 و نیز پرداختن به اهمیت حریم خصوصی در زندگیِ اخالقیِ افراد فناوريمطالعۀ چگونگیِ نقض حریم خصوصیِ افراد در اثر استفادة نادرست از نانو

هاي مقابله  و راهکوشد جامعه را از این خطرات بالقوه  المللی و کشورهاي مختلف، از جمله ایران، میهاي حقوقیِ بین و توجه به جایگاه آن در نظام
  .با آن آگاه سازد

  

 یِزندگ انِیبن بیترتنیبد و» تیمیصم «و» ینییخودآ «،»یانسان کرامت «مثل ییهاارزشاز آنجا که نقض حریم خصوصی : گیري نتیجه
 يفناور يایمزا از يمندبهره ضمن تا دنشو دهیشیاند یحقوق ییراهکارها ،یاخالق اصول تیرعا ضمن است الزم ،اندازدیم خطر به را افراد یِاخالق
  .شود مرتفع شهروندان حقوق نقض و تیامن دیتهد يبرا آن از سوءاستفاده امکانآرفید 

  

  ياور، نانوفنّیخصوص میحر ،آرفید، اخالق: کلیدواژگان
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 کـه  یلباسـ  و افراد می خورند   که ییغذا از ؛است داشته ریتأث زین
 اثـر  در همـه  نـد کنیمـ  یزنـدگ  آن در کـه  ياخانـه  تاند  پوشیم

 یاجتماع سطح در. اندافته ی متفاوت یتیفیک فنّاورينانو از استفاده
 آنـان  روابـط  شان،یهاییتوانا ها،انسان یزندگ نوع فنّاورينانو زین
  .)1(است داده رییتغ را شانرامونیپ طیمح و گریکد یبا
 شـود، یمـ  دهیـ تن هـا انـسان  یزنـدگ  با شتریب چه هر فنّاوري نیا

 رامـون یپ زیـ ن را يتردهیچیپ و شتریب یِاخالق الحظاتم و مسائل
 که به نوبۀ خود نیاز به قانونگذاري و رسیدگی   دهدیم شکل خود

 فنّـاوري  هـر  اننـد هم ،فنّاورينانو. آوردقضائی را نیز به میان می     
 یاخالقـ  مسائل و بد نه و است خوب نه ،خود يخود به ،يگرید

 دیجد يهافنّاوري. زندیخیبرم آن کاربردنِبه یچگونگ از یهمگ
 آنهـا  یِمنفـ وجوه   بعدها اما اند،گرفته شکل مثبت اهداف با اغلب
 ک یـ  یاخالقـ  مالحظـات  انیب يبرا ن،یبنابرا. اندشده آشکار زین

 يامدهایپ و بارانیز بالقوه يکاربردها بر است بهتر دیجد فنّاوري
 و رفـع  يبـرا  یداتیـ تمه کـه  دیـ ام نیا به ،نمود تمرکز آن یمنف
 يهافنّاوري با مواجهه در اما،. )1(اندیشیده شود  آنها از يریشگیپ
 نیآغاز مراحل در سو، ک ی از. دارد وجود تنگنا کی همواره دیجد
 در شـان یاحتمـال  يامدهایپ دربارة یاندک اطالعات آنها شرفتیپ

 گــسترش هــافنّــاوري آن یوقتــ ســو، گــرید از. اســت دســترس
 یانـدک  مجال آنکه حال شوند،یم رآشکا شانيامدهایپ ابند،ییم
 چیه ،يرو هر به. )2(ماندیم یباق آنها شرفتیپ ریمس رییتغ يبرا
 بـه  نـسبت  دینبا ،فنّاوري ک ی شرفتیپ از پس نه و شیپ نه گاه،

  .بود تفاوتیب آن از برخاسته یاخالق مسائل
 مانند به اط،یاحت اصل به توانیم نمونه، يبرا و خصوص نیا در
 گیري  تصمیم هنگام اصل نیا. کرد اشاره عام، یقاخال اصل کی

 کـار  بـه  یفنـ  و یعلمـ  توسعۀ و قیتحق یاحتمال خطرات دربارة
 یمتکـ  گـر ید یاخالق اصول به خود نوبۀ به اطیاحت اصل. دیآیم

 اصـل  بنـابر . اسـت  یضررنرسـان  اصـل  آنهـا  نیترمهم که است
 نیبـد  شـود، یمـ  عمالا دیجد يها فنّاوري بر میسل عقل اط،یاحت
 سخن، گرید به. )3(باشد سودشان از شیب دینبا آنها ضرر که معنا
 و یافتنیـ دسـت  ممکـن،  انیـ م دیـ با فنّـاوري  و علم شرفتیپ در

 مطلـوب  زیـ چ چـه « کـه  کـرد  نییتع دیبا اما. نهاد زیتما مطلوب
 ییهـا سنجه نظرگاه، به بسته امور، تیمطلوب نییتع در و »است؟
 حقــوق ،یاخالقــ يهــاگاهدیــدمنــافع عمــومی،  ،یمنــیا چــون

 گرفتـه  کـار  بـه  يداور يبـرا  نیـ د و یانسان کرامت ،شهروندان
  .)1(شوندیم
 مغفـول  سـبب  دیـ نبا زین فنّاورينانو پرشتاب رشد اساس، نیا بر

 از یکی. )5و4(شود آن به مربوطو حقوقی    یاخالق مسائل ماندن
 خـصوص  در که یحقوق زین و یاخالق چالش هاي  نیترمــــمه
 میحـر  مـسئلۀ  شـده،  مطـرح  فنّـاوري نانو يریکارگبه و تشرفیپ

» آرفیـد  «فنّـاوري  دغدغـه  نیـ ا یاصل هستۀ. )6(است یخصوص
. )7(اسـت  )ییویـ راد امـواج  قیـ طر از تیـ هو صیتشخ فنّاوري(
 را آن فنّاورينانو اما ست،ین نانو فنّاوري ازمندین اصل در »آرفید«

 لهیوسـ  نبـدا  را یخـصوص  میحـر  نقض نۀیزم و کرده فیبازتعر
 یحقوق و یاخالق یبررس یپ در نوشتار نیا. )7(است آورده فراهم
 منظـور،  نیا به. است یخصوص میحر بر فنّاورينانو توسعۀ ریتأث
 میحـر  نقـض  امکان یچگونگ و »آرفید« فنّاوري حیتشر به ابتدا

 میحـر  بحـث  سـپس  و دپـرداز یمـ بدین وسیله،    ،افراد یخصوص
 آن از پـس . دکنیم یبررس را آن یاخالق يهاداللت و یخصوص

ـ  سـطح  در يگذارقانون يهانمونه مطالعۀ به  يکارهـا راه و یمل
  .دپردازیم موضوع نیا با ارتباط در يامنطقه شدة ارائه

  
  ست؟یچ »رفیدآ«

 بـه  پاسـخ  در واقع در ها،فنّاوري گرید انندهم ،»1آرفید« فنّاوري
 یجهـان  جنگ در .دور راه از ایاش ییشناسا: آمد وجود به ازین کی

ــانگل دوم، ــایسی ــرا ه ــشخ يب ــایهواپ صیت ــ يماه  از نیمتفق
 در. کردنـد  اسـتفاده  ییویـ راد يهافرستنده از دشمن يماهایهواپ
 یقـات یتحق يهـا  شگاهیـ آزما در 2هـا تراشـه  نینخـست  1960 دهۀ
 در. کـرد  اسـتفاده  آنها از کایآمر دولت بعد دهۀ در و شدند ساخته
 يبـرا  3 آرفیـد  يهـا برچـسب  هـا، راشهت از استفاده با ،1980 دهۀ
 و مزرعه واناتیح مانند بود، دشوار آنها تیریمد که یاموال یابیرد

 بازار گذشته، سال چند در. شدند گرفته کار به ،آهنراه يهاواگن
 يوتریکـامپ  دادة يهـا گاهیپا در که ییهاشرفتیپ سبب بهآرفید  
 کرده دایپ قرون اریبس هاتراشه متیق کاهش زین و گرفته صورت
 و پسیـ لیف موتـوروال،  مانند ياریبس يها شرکت زین اکنون. است

  .)8(مشغولند هاتراشه دیتول به نسترومنتسیا تگزاس
 4مجتمـع  مـدار  کیـ : دارد جـزء  دو کـم دست آرفید   برچسب کی
 و ییویـ راد فرکـانس  میتنظـ  و اطالعـات  پردازش و رهیذخ يبرا
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 هـر . )6(امیـ پ تادنفرسـ  و گـرفتن  يبـرا  آنـتن  ک یـ  و آنها مانند
 قیـ طر از کـه  دارد فرد به منحصر ییشناسا شمارة ک ی برچسب
 ییویراد امواج زین خوانداده. شودیم ارسال خوانداده يبرا آنتن
 لیتبـد  تـال یجید يهـا داده بـه  وتریکامپ استفادة يبرا را آنالوگ
. منفعــل و فعــال: نوعنــد دو »آرفیــد« يهــابرچــسب. کنــدیمــ

 يانـرژ  و ندارنـد  يایدرون يانرژ منبع چیه منفعل يها برچسب
 افـت یدر خـوان داده از کـه  ییویـ راد یگنالیس از را خود ازین مورد
 کننـد یم کار يباتر با فعال يهابرچسب. کنند یم نیتأم دارندیم
. ترنـد گـران  البتـه  و تربزرگ منفعل يهابرچسب از رو، نیا از و،

 به دارند، نامحدود عمر که گرید نوع خالف بر فعال يهابرچسب
 دامنـۀ . کننـد یم کار سال 10 حدود ،يباتر عمر تیمحدود سبب
 تـا  متـر یسـانت  چند از لمعموطور   به منفعل يهابرچسب پوشش
 حـدود  بـه  فعـال  يهـا برچسب  پوشش دامنۀ یول است، متر چند

 خواندن تیقابل فقط منفعل يهابرچسب. رسدیم هم متر 1500
 که یدرحال دارند،) حافظه در شده هریذخ اطالعات برداشت یعنی(

 یعنی (نوشتن تیقابل هم و خواندن تیقابل هم فعال يهابرچسب
  .دارند) حافظه در دیجد اطالعات رةیذخ

 کننـد یمـ  استفاده که یفرکانس فیط لحاظ از آرفید   يهابرچسب
 يهـا برچـسب  بـه  نسبت باال فرکانس يهابرچسب. متفاوتند زین

  .)7 و 9(دارند يشتریب رعتس و دامنه نییپا فرکانس
  

  »آرفید« يکاربردها
 يِبردارصورت در »آرفید« فنّاوري کاربرد نیشتریب و نیترییابتدا
 و انـد افتـه  ی راه بازار به هاستمدت چه اگر ،بارکُدها. است اموال
 بـه  را خـود  يجـا  رفتـه رفتـه  است، نییپا اریبس آنها دیتول نۀیهز

 است نیا بارکُد تیمحدود نیربزرگت. دهندیم  آرفید يهابرچسب
 بارکـدخوان  مقابل میمستق طور به کاال دیبا آن خواندن يبرا که
 از يبـردار صـورت  يبـرا  طـور مثـال     بـه  جـه، ینت در رد،یبگ قرار

 در ک ی به ک ی آنها است الزم ،فروشگاه ک ی در موجود يدفترها
 بـه  ا یـ  دفترها فروش با ن،یهمچن. گیرندب قرار بارکدخوان مقابل
 مـشخص  را آنهـا   و تعـداد   شمار توانینم گرید آنها رفتن سرقت
 بـه  کاالهـا  اطالعـات  آرفیـد    يهابرچسب از استفاده با یول. کرد
 ک یـ  اسـت  یکـاف . بـود  خواهد روزبه و شده ثبت قیدق و یآسان
 محض به تا شود داده قرار کاالها از یمناسب فاصلۀ در خوانداده

 رهیـ ذخ و روزبه وتریکامپ در مربوط اطالعات کاال کی ییجا هجاب
 و کنندیم مشخص را کاال نوع فقط دهابارکُ ن،یا بر افزون. شود
 که یدرحال دهند،ینم دست به کاال دربارة يگرید اطالعات چیه
 خیتـار  وزن، انـدازه،  ماننـد  یاطالعات تواندیم آرفید   برچسب کی

  .)7(باشد داشته بر در را کاال حمل اتیجزئ و دیتول محل انقضا،
 گـر ید. شـود ینمـ  محـدود  ادشـده  ی مـورد  بـه  امـا  آرفیـد    کاربرد
 عـوارض،  خودکـار  پرداخـت : از تنـد رعبا فنّاوري نیا يکاربردها
 يهانظام ،یگانیبا تیریمد ر،یدزدگ يها دستگاه ،ییشناسا کارت

 تیـ امن خـودرو،  ییشناسـا  ،یتقلبـ  يکاالهـا  بـا  مبارره پرداخت،
 ،ياکتابخانـه  يهـا  منظـا  ،یمرجوع يکاالها ییشناسا ساختمان،
  .)9 و 7(آنها مانند و هادام و یخانگ واناتیح ییشناسا
. شـود ینم محدود واناتیح و کاالها به آرفید   کاربرد است یگفتن
 زتراشۀیر ا ی 5زتراشهیر دیتول با سو، نیا به يالدیم 2001 سال از

 فـراهم  زیـ ن انـسان  بـدن  درون در زتراشهیر کاشت امکان ،آرفید
 دانـۀ  ک ی یبیتقر اندازة به ییهاشهیش در هاراشهتزیر. است شده
 قیـ تزر سـر سـه  چـۀ یماه ریز یچرب بافت درون و يجاساز برنج
 کـه  اسـت  ییشناسـا  شـمارة  ک یـ  يحـاو  تراشـه  نیا. شوندیم

 روش نیـ ا از هاشرکت از یبرخ. بخواند را آن تواندیم خوان داده
 آنهـا  یسـ دستر زین و خود کارکنان خروج و ورود بر نظارت يبرا
 شـده  شنهادیپ ن،یهمچن. کنندیم استفاده یتیامن يهامحدوده به

 گرفتـه  کـار  بـه  افـراد  یپزشک سابقۀ ثبت يبرا هازتراشهیر است
 یطیشـرا  در ا یـ  است هوشیب فرد که یهنگام سان، نیبد. شوند
 بگذارد، یپزشک گروه اریاخت در را الزم اطالعات بتواند که ستین

  .)7(بود خواهد رسدست در او یپزشک سابقۀ
 يهـا برچـسب  دیتول يبرا تالش آرفید   فنّاوري از استفاده رواج با

 کـاربرد  شدن گسترده که است شده آغاز زین ترارزان و ترکوچک
  .داشت خواهد یپ در را آن
  
  یخصوص میحر نقض امکان و »رفیدآ«
 کنند،یم استفاده ییویراد فرکانس از آرفید   يهاتراشه که آنجا از

. ردیبگ قرار یکس هر دسترس در یآسانبهتواند  می آنها اتاطالع
 هـا خـوان داده و آرفیـد    يهـا برچـسب  با ارتباط در ریز مشکالت
  :اندشده گزارش
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 از آن يحـاو  يکـاال  خـروج  از بعد آرفید   برچسب ک ی اطالعات
 تفاوت »آرفید« برچسب. شود خوانده تواندیم همچنان فروشگاه
 بـه  توانـد یمـ  یخوانداده هر و دهدینم صیتشخ را هاخوانداده

 .ابد یدست آن اطالعات

 يهـا برچـسب  از یبرخـ . اسـت  دشوار آرفید   يهابرچسب کندن
 انـد شـده  يجاساز کاال داخل چنان یبرخ و کوچکند اریبسآرفید  
 يایمزا از یک یالبته،. کند جدا ا یندیبب را آنها تواندینم داریخر که
 نیهمـ  بـه  ،سـرقت  از يریلوگج یعن ی ، آرفید يهابرچسب یاصل
 .گرددیم باز هابرچسب بودن یجدانشدن یژگیو

 کس، هر. اندیابیرد قابل شخص اطالع بدون آرفید   يهابرچسب
 در شـده  يجاساز يهابرچسب تواندیم خوان،داده ک ی لۀیوس به

بـراي  . بخواند بداند، او آنکهیب را، فرد همراه لوازم گرید ا ی لباس
 يبـرا  را فـرد  هـا خـوان داده فروشـگاه  ک ی به دورو هنگاممثال،  
 ب،یـ ترت نیا به. کنندیم اسکن او همراه آرفید   يهاتراشه یابیرد

 توانـد یمـ  يمـشتر  فیـ ک اتیمحتو از اطالع با فروشگاه کارمند
 .کند ارائه او به دیخر يبرا مناسب ییشنهادهایپ

 يقـو  اریبس يهاآنتن از استفاده با توانیم را آرفید   يهابرچسب
 .افت یدست آنها اطالعات به و کرد یابیرد دورتر يهافاصله از

 توانندیم فرد به منحصر الیسر شماره ک ی با آرفید   يهابرچسب
 کُد حاضر، حال در. شوند متصل يمشتر ياعتبار کارت شمارة به
 فروخته فروشگاه ک ی در که یمحصول هر به 6محصوالت یجهان
 آن کـه  دهـد یمـ  اختـصاص  فـرد  بـه  منحصر ياشماره شودیم

 آن يبها اگر کاال ک ی دیخر هنگام. کند یم ییشناسا را محصول
 آرفیـد   برچـسب  شـمارة  شـود،  پرداخـت  ياعتبار کارت لۀیوسبه
 دار،یـ خر تیهو به جهینت در و ،ياعتبار کارت شمارة به تواندیم

  .)8(شود متصل
 يرو آرفیـد     يهابرچسب که است نیا مسئله نیترمهم واقع، در
 یبـاق  فعـال  ،فروشـگاه  از آنهـا  خـروج  و دیخر از پس یحت اال،ک
 آنچـه  از ریـ غ گـر، ید یاهداف ا ی نظارت يبرا توانند یم و مانندیم
 ،)اموال بر نظارت و يبردارصورت مانند (اندشده ساخته آن يبرا
  .)8(شوند گرفته کار به

 و رودیمـ  شتریـ پ هرچه آرفید   فنّاوري د،یآیبرم شواهد از چنانکه
 یخـصوص  میحـر  يبـرا  شخطرات شود،یم استفاده شتریب هرچه
  .کندیم دایپ تر يجد يابعاد افراد

  یخصوص میحرارزشی  تیاهم
 نظـر  بـه  متفـاوت،  يانهیزم در البته سندگان،ینو از یک ی ریتعب به
 همگـان  نـزد  مـبهم  اریبـس  یمفهـوم  7یخـصوص  میحر رسدیم

 نیـ ا یدرسـت  هنـ یزم نیـ ا در موجود اتیادب به مراجعه. )10(است
 میحـر  ازمتفـاوت    اریبـس  یفیتعـار  رایـ ز کنـد، یم آشکار را ریتعب

 در شمندانیـ اند نقـد  غیـ ت از ک یـ  چیه که وجود دارند  یخصوص
 نیتـر مهـم  رسـد یمـ  نظـر  بـه  حـال،  نیـ ا با. است نمانده امان
ـ  محـور  دو رامـون یپ یخـصوص  میحـر  يهـا  فیتعر  شـکل  یکل

 -2ی، و شخــص اطالعــات بــر نظــارت و تــسلط -1 :انــدگرفتــه
  .یدسترس تیمحدود

 بـر  یخـصوص  میحـر  فیـ تعر يبرا هاتالش نیتریمیقد از یکی
 ،معروف اي  هنوشت به یشخص اطالعات بر نظارت و تسلط اساس
 باز» یخصوص میحر بر حق «عنوان ریز يالدیم نوزدهم قرن در
 دربـارة  معاصـر  منـد نظام و مکتوب بحث واقع، در. )11(گرددیم

. شـد  آغـاز  ادشـده  ی نوشـتۀ  بـا  اساس در یصخصو میحر مفهوم
: کننـد یمـ  فیـ تعر ریـ ز شـرح  بـه  را یخصوص میحر سندگانینو
 او اطالعات انتقال زانیم و یچگونگ زمان، نییتع به فرد ییتوانا
 را یخــصوص میحــر زیــن سندگانیــنو ياپــاره. )12(گــرانید بــه
 یشخـص  اطالعـات  از ک یـ  چیهـ  آن در کـه  داننـد یم یتیوضع
 شـده  گفته ن،یهمچن. )13(نباشد گرانید اریاخت در دفر رمستندیغ

 دسـترسِ  درنگرانـی از     از یخـصوص  میحـر  به شیگرا که است
 دربـارة  چقـدر  گرانید که نگرانی   نیا زد؛یخیم بر بودن گرانید
 افراد و دارند وي به یکیزیف یدسترس زانیم چه به دانند،یم فرد

 از یبرخــ ریــتعب بــه. )14(ندهــست گــرانید توجــه مــورد چقــدر
 گـران ید یدسترسـ  برابـر  در فرد از یخصوص میحر سندگان،ینو

 در نخواهـد  خـود  لیـ م به که یصورت در البته کند،یم محافظت
  .)12(باشد دسترس

 مناقـشه  اریبـس  نظـران صـاحب  انیـ م در یخصوص میحر فیتعر
 میحـر . دارند توافق آن تیاهم دربارة یهمگ اما است، ختهیبرانگ
گرفتـه   نظر در خود در یتیغا و یذات یارزش يدارا ی چه خصوص

 ماننـد  گـر ید يهـا ارزش نیتضم يبرا يابزار و لهیوس شود، چه 
 ارزشـمند  يامـر  را آن پـردازان  هیـ نظر اغلـب  ت،یـ خالق و عشق
 بـه  را خـود  راهارزشـی    تیاهم نیا که ياگونه به. )15(دانندیم

 12 مـادة  در نمونـه،  يبرا. است کرده باز یحقوق و یاسیس اسناد
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 یزنـدگ  در ياحـد «: اسـت  آمـده  بـشر  حقـوق  یجهـان  ۀیاعالم
 مـورد  دیـ نبا خـود  مکاتبات ا ی اقامتگاه ،یخانوادگ امور ،یخصوص
 دینبا رسمش و اسم و شرافت و شود واقع خودسرانه يهامداخله
 گونـه نیـ ا مقابـل  در که دارد حق کس هر. ردیگ قرار حمله مورد

  )16(».ردیگ قرار قانون تیحما مورد حمالت
 ارزش سـه  بـه  توانیم یخصوص میحررزشی  ا تیاهم هیتوج در
 کـرد  اسـتناد » 10تیمیصم «و» 9ینییخودآ «،»8یانسان کرامت«
 برشـمردنِ  البتـه . کندیم دیتهد را آنها یخصوص میحر نقض که
 تیاهم نییتب يبرا ،ینییخودآ و یانسان کرامت کنار در تیمیصم
 نیا. ستین میفاهم نیا دانستن ارزهم يمعنا به ،یخصوص میحر
ت  بـا  گرچه م،یمفاه یخـصوص  میحـر  از دفـاع  بـه  نـابرابر،  یقـو 

  .اندنشسته هم کنار رو نیا از تنها و اندبرخاسته
 گـر، ید لیدل چیه به نه و است انسان که جهت آن از یانسان هر
 چیهـ  بـر  یانسان کرامت به احترام ضرورت. است احترام ستۀیشا
 و ادعاهـا  همـۀ  انیـ بن خـود  هبلکـ  اسـت،  نگـشته  استوار یانیبن

 زیـ ن یخـصوص  میحر. )17(است انسان به منتسب يهااستحقاق
 ارزش فیتـضع  به آن نبود که است یشدنهیتوج اساس نیهم بر
 ضـامن  یخـصوص  میحر سخن، گرید به. انجامدیم انسان ییغا

 يفـرد . )11(است شده انگاشته انسان تجاوز قابل ریغ تیشخص
 گـران ید انیـ م در را اشیزنـدگ  از لحظـه  هـر  اسـت  مجبور که

 معرض در شیهاالیخ و آرزوها ها،شهیاند ازها،ین همۀ و بگذراند
و شده محروم اشیانسان کرامت و تیفرد از باشد، گرانید نگاه 
 متفـاوت  گـاه چیهـ  شیهادگاهید و دیعقا. است ختهیدرآم توده با

 شهیـ هم شیهـا آرمـان  گراننـد، ید نفـوذ  ریـ ز چون بود، نخواهند
 احساساتش و آگاهند آنها از همه چون بود، خواهند عرف مطابق

 همگـان  برابـر  در چون دهند،یم دست از را اصالتشان و ییکتای
 چـون  ست،یـ ن فـرد  گـر ید يموجود نیچن. ندیآیم در شینما به
 خلوت به تجاوز د،یتردیب. است ریپذنیگزیجا چون ست،ین گانهی

  .)18(ستا آنان کرامت گرفتن دهیناد هاانسان
 از افـراد،  یِنییخـودآ  بـه  احتـرام  ،یخالقا يهانظام از ياریبس در

 ینییخـودآ . اسـت  شـده  برشـمرده  رزشیا اصول نیترمهم جمله
 يهاانتخاب به دست يو که شودیم داده نسبت فرد به یهنگام
 فـرد . کنـد  نیـی تع خـود  را اشیزنـدگ  سرنوشـت  و بزنـد  لیاص
 دارد ریـ خ از که يتصور طبق ار شیهابرنامه و هاآرمان نییخودآ

 یِزندگ شرطشیپ انتخاب ،نیبنابرا. گیرد پی می  را آنها و انتخاب
 فـرد  یِاخالقـ  دگاهیـ د مطـابق  کـه  است یموفق و شکوفا ل،یاص
، در تعریفـی    و یسـلب ارزشی   که يآزاد خالف بر. ودش   یم ستهیز

 و یجـاب یا یارزشـ  ینییخـودآ  ،اسـت نبود موانع    از عبارت دقیق،
 و  19(اسـت  ریخ از یمفهوم فعالِ يِریگیپ و دادن شکل زمِمستل
 انتخـاب  يبـرا  انـسان  تیـ ظرف بـر  ینییخـودآ  آرمـانِ  پس. )20

 است نیا هدف. )20(است متمرکز مسئول و مختارانه خودجوش،
 بـه  را خـود  یاخالقـ  يهايداور و یعموم يهادگاهید جامعه که
 خود، دگاهید از ،ریخ بر یمبتن يایزندگ فرد و نکند لیتحم افراد
 از را خـود  تیمـشروع  یخصوص میحر گفت توانیم. )2(کند بنا
 به سندگانینو از یبرخ يادعا به یحت و کندیم کسب ینییخودآ
  .)2(شودیم دهیفهم بهتر واسطه نیهم

ـ  روابـط  هـا انسان ن،یا بر افزون  تجربـه  را یمختلفـ  يِفـرد  نیب
 مانه،یصـم  ابـط رو تـا  گرفتـه  یسطح و یرسم روابط از کنند،یم

 زانیـ م کنـد، یمـ  نیـی تع را رابطـه  نوع آنچه. عاشقانه و دوستانه
 اسـت  یاطالعـات  زانیم زین و گریکد ی به رابطه نیطرف یِدسترس
 یخـصوص  میحـر . )21 و   7(دارنـد  اریـ اخت در گریکـد  ی دربارة که

 تیریمد و میتنظ بیترتنیبد و شخص بر نظارت و تسلط امکانِ
 انیم در تیمیصم. آوردیم فراهم فرد يراب را یاالنساننیب روابط
 افراد یاندک تعداد با مانیهاتجربه و احساسات ها،شهیاند گذاشتن
 از میدار حق که ییهاتجربه و هااحساس ها،شهیاند است، خاص
 ۀیسـرما  لهیوس نیبد یخصوص میحر. میدار نگه دهیپوش گرانید

 سـو،  گرید از .)22(آوردیم فراهم تیمیصم يبرا را الزم یاخالق
 میحـر  بـدون  اسـت،  مانهیصـم  روابـط  يِضرور عنصر که اعتماد
 انتظـار  یعنـ  ی اعتمـاد . دهـد یم دست از را خود يمعنا یخصوص
 و کنـد  رفتـار  اخالق حدود مطابق کهنیا يبرا يگرید از داشتن

. )22(ستیـ ن یشدن یخصوص میحر و خلوت وجود بدون امر نیا
 يبرا را معنادار یزندگ ک ی ۀنیزم خود نوبۀ به اعتماد و تیمیصم
 را یخـصوص  میحـر رزشـی   ا ضرورت و آورندیم فراهم هاانسان

  .)7(کنندیم آشکار شتریب
ــا بــر ــا ختــهیآم تیــفرد حــس یخــصوص میحــر اســاس، نی  ب

 وجـود،  ابـرازِ  مجـال  و کنـد یمـ  تیتقو فرد در را 11بودن شخص
 و رشـد  یخصوص میحر. آوردیم فراهم او يبرا را تفکر و آرامش
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 و سـازد یمـ  ممکـن  را یاخالقـ  يداور نیتمر و يفرد ییشکوفا
  .)23(سپارد یم خودشان دست به را افراد سرنوشت نییتع
  

   »آرفید« یحقوق ابعاد
 در نوظهـور اي    هدیـ پدمثابـه    بـه  ، آرفیـد  از اسـتفاده  گـسترش  با

 میحر يبرا تواندیم که ییهاچالش شناخت و مختلف يهاحوزه
 دیآیم انیم به پرسش نیا باشد، اشتهد همراه به افراد یخصوص
 امکـان  زمانهم که دهش اتخاذ ایدن در یحقوق يکارهاراه چه که
 افـراد  یخصوص میحر حفظ و فراهم را فنّاوري نیا از يریگبهره
بررســی  پرســش، نیــا بــه پاســخ يبــرا. دننــک یمــ نیتــضم را

  .رسد زا به نظر می بصیرتکشورهابرخی  در يگذارقانون
  
  کایامر متحدة االتیا
 از يریـ گ بهـره  مـورد  در جـامع  یقـانون  کا،یامر متحدة االتیا در

 نیقـوان  بـه  خـصوص  نیا در و ندارد وجود فدرال سطح در آرفید
 بـه  یوافـ  و یکـاف  البتـه  کـه  شـود یم استناد 12یمدن تیمسئول
 خـصوص  در ینیقوان االتیا از ک یهراز این رو،   . ستندین مقصود
 وضـع  یخـصوص  میحـر  بـا  آن ارتبـاط  و آرفیـد    از استفاده نحوة
مـاه   از کـه  یقـانون  موجب به واشنگتن، در نمونه، يبرا. اند کرده

 یشخص اطالعات »خواندن« شده، االجرا الزم 2008ژوئیۀ سال  
 و پوشــاك چــون یاقالمــ يرو از یرقــانونیغ لیــدال بــه افــراد
 شـده  يانگارجرم رفته کار به آرفید   برچسب آن در که ییکاالها
 چـون  یمدارک در مندرج یشخص اطالعات است نیهمچن است؛
 در »خوانـدن « از منظـور . ياعتبـار  کـارت  و یرانندگ نامۀیگواه
 اطالعات يآورجمع يبرا آرفید   از انهیمخف استفادة هرگونه نجایا

 اطالعات خواندن واشنگتن، تبع به ز،ین ایفرنیکال التیا. )24(است
را،  آنها یقبل تیرضا و یآگاه بدون و دور راه از اشخاص یتیهو
 ياریبس در. )25(کرد اعالم ممنوع ،»آرفید« فنّاوري از استفاده با
 يهـا نامـه یگواه در »آرفیـد « برچـسب  از اسـتفاده  زین االتیا از

 یخاصـ  مقررات و قواعد مشمول ییشناسا يهاکارت و یرانندگ
 التیا در شدهوضع مقررات و نیقوان موجب به ن،یهمچن. اندشده
 نامـۀ یگواه و ییشناسـا  يهـا کـارت  صادرکنندة مرجع ان،گیشیم

 حاصل نانیاطم شده استفاده يها»آرفید« تیامن از دیبا یرانندگ
 اطالعـات  بـه  رصـالح یغ مقامـات  و افـراد  یدسترس عدم و دینما

 کارت صدور یمتقاض نیهمچن. کند نیتضم را آن از شده یابیباز
 در آرفید   فنّاوري رفتن رکا به از که دینما اعالم دیبا نامهیگواه ای

 مـشابه  ینیقـوان  زیـ ن االتیا ریسا در. )26(دارد اطالع خود کارت
  .اندشده وضع

  
  ایاسترال

 ا،یاسـترال  در یخصوص میحر بر حاکم مقررات و نیقوان موجب به
 موارد دیبا ،هستند آرفید   به مجهز آنها يکاالها که ییهافروشگاه

 یخــصوص میحــر کــه ابنــدی نــانیاطم و نمــوده تیــرعا را ریــز
  :شودینم نقض کنندگان مصرف
 .کاال در آرفید برچسب وجود مورد در يمشتر به یرساناطالع

 در که یاطالعات حفظ و استفاده یچگونگ به مربوط اتیجزئ ثبت
 .شود یم يآورجمع آرفید فنّاوريبه وسیلۀ  شدهيداریخر يکاال

ــوزش ــه آم ــصرف ب ــدگانم ــصوص در کنن ــا خ ــاوري نی  و فنّ
 .آن يها تیبلقا

 در آن، از پـس  ا یـ  دیـ خر نیحـ  در ي،مشتر يریگمیتصم امکان
 رفتـه  کـار  بهآرفید   تراشۀ انداختن کار از ا ی برداشتن حذف، مورد
 .)27(کاال در

  
  انگلستان

 آرفیـد   از اسـتفاده  خصوص در که یقانون نیترمهم انگلستان، در
. )28(اسـت ) 1998(» اطالعـات  از حفاظـت  قـانون  «شده، وضع

 را یشخــص اطالعــات توانــدیمــصــورت  دو درآرفیــد  فنّــاوري
 اطالعـات  يحـاو آرفیـد    برچـسب  یوقتـ  نخـست، . کند پردازش
 متصل یاطالعات یگاهیپا به برچسب نکهیا ا ی باشد فرد یشخص
 یزمان دوم. است شده ثبت آن در فرد یشخص اطالعات که باشد
 ادافـر  یشخـص  يهـا ییدارا در کاررفته به يهابرچسب که است
 آن دارنـدة  یشخـص  اطالعات ا ی تیهو ییشناسا يبرا توانند یم

 از حفاظـت  قـانون  «اسـاس،  نیـ ا بـر . رنـد یگ قرار استفاده مورد
همـۀ  . اسـت  اعمـال  ابلها ق صورت نیا از ک ی هر بر» اطالعات
 کننـد یمـ  اسـتفاده  فنّاوري نیا ازشکلی   به که یینهادها ا ی افراد

 انـواع  صـادرکنندگان  اآرفید یـ   يدارا يکاالها فروشندگان مانند(
 حفاظت اصول تیرعا به ظفؤم)  آرفید برچسب يدارا يهاکارت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

1.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.1.3.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-232-fa.html


 1395، 1 یازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 25

 آن يریکــارگ بــه از شیپــ ،قــانون نیــا در منــدرج اطالعــات از
  :از عبارتند اصول نیا. هستند، فنّاوري

بـه   کـه  یکـسان  و نهادهـا همۀ   :13اطالعات منصفانۀ پردازش. 1
 یشخـص  اطالعـات  يرآوجمـع  بـه  اقـدام   آرفیـد  فنّاوريکمک  

همۀ  و کاالها در آرفید   برچسب وجود از را افراد موظفند کنند، یم
 مشخص طور به است الزم ن،یهمچن. سازند مطلع آن يامدهایپ

 يمنظـور  چه به و یکس چهاز سوي    یاطالعات چه دهند حیتوض
 برداشـتن  ا ی انداختن کار از یچگونگ آموزش. دنشویم يآورجمع

 قـانون  آن در منـدرج  فیتکال گرید از انیترمش به آرفید   برچسب
 .است

 اطالعـات  يگـردآور  : آرفید از استفاده در حدود قانونی  تیرعا. 2
 ن،یبنابرا. باشد داشته یقانون و مشخص یجهت دیبا افراد یشخص
 و دیـ مقشـکل    بـه  فنّـاوري  نیا از دیبا هابنگاه و هاشرکتهمۀ  
 . کنند استفاده مشروط

 آمـده  دست به اطالعات از کنندگانستفادها :اطالعات تیفیک. 3
 قیدق اطالعات نیا که کنند حاصل نانیاطم دیباآرفید  به وسیلۀ   

 .است راتییتغ نیآخر مطابق و

ـ  دیـ نبا را افـراد  یشخـص  اطالعات :14اطالعات حفظ. 4  از شیب
 .کرد ينگهدار مشخص هدف يبرا جز و الزم زمان

 رهیذخ اطالعات تیامن از دیبا آرفید   از کنندگاناستفاده :تیامن. 5
 .ابندی نانیاطماطالعات  آن از آمده دست به ا یشده

  
  اياسناد منطقه

 فنّـاوري  از استفاده خصوص در کشور هر یِداخل نیقوانافزون بر   
 يبـرا . افـت ی را ياسـناد  تـوان یم زین يامنطقه سطح در ،آرفید
 اص،خـ  يگـر ید و عام یک ی سند، دو بهتوان  می اروپا، در نمونه،
»  اتحادیـۀ اروپـا    اطالعـات  از حفاظـت  دستورالعمل«. کرد اشاره
 در کـه  اسـت  یشخـص  اطالعـات  پردازش حوزة در یکل يسند
 صادر اروپا يشورا و ارلماناز سوي پ   كمشترطور    به 1995 سال
 قواعـد  اما ،پردازد ینم آرفید به مشخصطور    به سند نیا. )29(شد

 پـردازش  بـر  ،آمـده  لدسـتورالعم  نیـ ا در که ،اطالعات پردازش
 موجب به. )30(است اعمال قابل آرفید   از آمده دست به اطالعات

 متعـارف  حد از شیب اطالعات پردازش هرگونه دستورالعمل، نیا

 يآور جمـع  اطالعـات  و است ممنوع ،یرقانونیغ اهداف با از،ین و
  .شود ينگهدار ازین مورد زمان از شیب دینباة قانونی نیز شد

 )31(»یکـ یالکترون ارتباطـات  در یخـصوص  میحـر « دستورالعمل
 يشـورا  و پارلمـان از سوي   2002 سال در که است يگرید سند
 موضوع. پردازدیم فنّاوري نیا به خاص طور به و شد صادر اروپا
، بـه موجـب دسـتورالعمل       2009در سـال     کـه    دسـتورالعمل  نیا

Directive 2009/136/ECاز دسـته  آن پردازش،  اصالح شده 
ــاتاطال ــص ع ــت یشخ ــه اس ــبکۀ در ک ــات ش ــ ارتباط  یجمع
 دیـ تأک مـورد  دستورالعمل نیا در آنچه. شودیم ثبت یکیالکترون
 يبـرا  اطالعـات  صـاحبان  از تیرضـا  اخـذ  ضـرورت  گرفته قرار

 آرفید  در شده رهیذخ اطالعات به یدسترس ای اطالعات يگردآور
 ییایـ جغراف ابیـ مکـان منزلۀ   به تواندیم  آرفید که آنجا از. است
 اطالعات دستورالعمل نیا 2 مادة) c(بند   رد،یگ قرار استفاده مورد
 تنهـا  نـه  شـده  مقـرر  زین 9 مادة در. است کرده فیتعر را یمکان
 اخذ از شیپان،  آن بلکه است، يضرور اطالعات صاحبان تیرضا
  .رندیگ قرار اطالعات پردازش اتیجزئ انیجر در دیبا ت،یرضا

 
  گیري  نتیجه
 که دارد انیآدم یاخالق یزندگ در مهم یگاهیاج یخصوص میحر
 يبـرا  نـاگوار  ییامدهایپ آن به یتوجهیب ا ی  از آن  دنیپوش چشم
 فنّاوري از دنیکش دست سو، گرید از. داشت خواهد یپ در جامعه
 نـه  و مطلـوب  نـه  آن، يایمزا و ییکارا به توجه با ز،ین »آرفید«
 را ما نه که است انهیم یراه دنیبرگز چاره راه. است ممکن یحت
. نـاممکن  را یاخالقـ  یزنـدگ  نـه  و کنـد  محروم فنّاوري دیفوا از

  .است نیآغاز مراحل در هنوز یراه نیچن افتن یيبرا وجوجست
 مختلـف  ییهـا حـل راه شیآزما و طرح کار به دست متخصصان

 آرفیـد   فنّـاوري  لۀیوسـ بـه  یخـصوص  میحـر  نقـض  از تا اندشده
 يهـا برچسب از استفاده به توانیم نمونه، يبرا. کنند يریجلوگ

ــابرچــسب ،15مــسدودکننده ــابرچــسب و 16یبازنوشــتن يه  يه
 اطالعـات  يرمزگـذار  ا یـ  18هـا برچسب بردن نیب از ،17هوشمند
 نیـ ا از کـدام  هر حال، نیا با. )8 و   2 و   32(کرد اشاره هابرچسب

 مثـل  مـوارد،  یبعـض  در. دارنـد  یپ در را یمشکالت زین هاحلراه
 بـاال  نۀیهز لیدل به هاحلراه نیا از استفاده اطالعات، يرمزگذار
 ،يشنهادیـ پ يهاحلراه موارد، یبرخ در. ستین صرفه به مقرون
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 يکاربردهـا  یبرخ از انتفاعمانع از    ها،برچسب بردن نیب از مانند
 یفرعـ  لـوازم  شنهادیـ پ نمونـه،  يبـرا . )33(شوندیم آرفید   مثبت
 یغـات یتبل يهـا امیـ پ رسـال ا شده، يداریخر محصول با متناسب
 ،یتقلبـ  يکـاال  دیـ خر احتمـال  کاهش دار،یخر قۀیسل با متناسب
 ا یـ  کـردن  مرجـوع  ،)سـرقت  از يریجلوگ (کاال تیامن بر نظارت
 بـا  یهمگـ  ییغـذا  مـواد  مـصرف  خیتار يانقضا و کاال ضیتعو
 نـاممکن  ا یـ  دشوار »آرفید« يهابرچسب کردن نابود ا ی رفعالیغ
  .)9(شوندیم
 دواریـ ام تـوان یم ، شده دهید مشابه موارد در چنانکه مه،ه نیا با
 ارائـۀ  بـا  و ابـد  ی دست مطلوب جۀینت به سرانجام فنّاوري که بود

ـ  مـشکالت  کارآمـدتر  و دتریـ جد محصوالت  انیـ م از را رو شیپ
 نیـ ا و اسـت  زمـان  ازمنـد یندر هر صـورت      روند نیا اما. بردارد
. پرداخـت  دیـ با بمطلو تیغا به دنیرس يبرا که است يانهیهز

 حقــوق زیــن و اخــالق تیــرعا دارد تیــاهم بــین نیــا در آنچــه
ـ  تیرضا جلب و کرامت به احترام و شهروندان  آگـاه . سـت ان ا آن
 میحـر  يبـرا  که یخطرات و »آرفید« يهابرچسب از مردم کردنِ
 است الزم. باشد گام نینخست تواندیم دارد، یپ در آنها یخصوص
 یآگـاه  نیـ ا. شوند آگاه آن ییکارآ وید   آرف فنّاوري مورد در افراد
 اطالعـات  قیـ دق حیتوضـ : ردیـ گیم بر در را ریز موارد کم دست
 يآورجمـع  از هـدف  ، آرفیـد  فنّـاوري  لۀیوسـ بـه  یدسترسـ  قابل

 یچگــونگ اطالعــات، حفــظ و يآورجمــع یچگــونگ اطالعــات،
 یدسترس زانیم و یچگونگ و شده يآورجمع اطالعات از استفاده

ــخاص ــث اش ــه ثال ــات ب ــع اطالع ــده يآورجم ــخر. )9(ش  از دی
 نیـ ا بـه  علـم  با کند،یم استفاده آرفید   فنّاوري از که یفروشگاه
 تیرضـا  دهنـدة نـشان  توانـد یمـ  ،بالـضروره  نه چند هر موضوع،

 دسـت  از مقابل در آرفید   يایمزا از استفاده بر او حیترج و داریخر
 از يحد ات بیترتنیبد و باشد اش یخصوص میحر از یبخش دادنِ
 از یآگـاه . بکاهـد  امـر  نیـ ا انیمتصد یحقوقـیاخالق تیمسئول
 بـه  هـا فروشـگاه  یبرخـ  محصوالت در آرفید   يهابرچسب وجود

 از یتینارضـا  صـورت  در ،تـا  دهـد یمـ  انتخاب قدرت شهروندان
 از ا یـ  و رنـد یگ کـار  به را الزم ریتداب شان،یخصوص میحر نقض

  .کنند دیخر يگرید فروشگاه
 انتقـال  ،یخـصوص  میحـر  نقـض  قیمصاد از یک ی ن،یا بر افزون

 بـه  یکـس  کمتر. است نامربوط حوزة به مربوط حوزة از اطالعات

 یپزشک در یاخالق مقاصد يبرا اشیپزشک اطالعات از استفاده
 خـودش  سـالمت  بـه  میمستق طوربه که يموارد در براي نمونه (

 ضاعتـرا ) اش جامعـه  ا یـ  و خـانواده  سـالمت  بـه  ا ی است مربوط
 محـل  در ضیتبع يبرا افراد یپزشک اطالعات از اگر اما. کندیم

 يایـ مزا از يریـ گبهـره  منـع  ،يتجـار  خـدمات  نـدادن  ارائه کار،
 اعتـراض  بـه  زبـان  گمـان یب شود، استفاده آنها مانند و یاجتماع
 يجـستجوها  اطالعـات  از اسـتفاده  به یکس دیشا. گشود خواهد
 ایـ  او بـه  ياکتابخانـه  اتخـدم  بهتـر  ارائـۀ  يبرا اشياکتابخانه

 نیـ ا يمبنا بر او تیشخص و قهیسل اگر اما. ندهد تیاهم گرانید
 کـس چیه طور قطع،   به. کرد خواهد اعتراض شوند، نقد اطالعات
 او، یپزشـک  اطالعـات  اسـاس  بـر  کتابخانه، کتابدار ندارد دوست

 شنهادیـ پ يو به یچرب کم يهامیرژ نۀیزم در یکتاب براي نمونه، 
اي بیمـاري  دربـارة  او کـه  یکتاب از اطالع با ، وي پزشک ا ی دهد

 نیـ ا در یسـواالت  گرفته، امانت به کتابخانه از )دزیامانند  (خاص  
ــابرا. )2(بپرســد او از نــهیزم ــۀ ن،یبن  مــورد در کــه يگــرید نکت

 تیـ اهم »آرفید« يهابرچسب لۀیوسبه شده يآورجمع اطالعات
. است مربوط حوزة در اتاطالع نیا از استفاده انحصار لزوم دارد،
ـ  دیـ نبا شـده  يآورجمـع  اطالعات نیهمچن  کـه  یمـدت  از شیب
 با و دنباش انیجر در دیبا اطالعات. شود ينگهدار است، يضرور
  .)33(دنشو پاك آن خیتار دنیرس سر
 فنّـاوري  دربارةافراد   به دادن یآگاه و گفتهشیپ اصول تیرعا با
 آنـان،  یِنییخودآ و ییاغ ارزش به احترام ضمن توانیم »آرفید«
 بهـره  آن فـراوان  يایـ مزا از ،فنّاوري نیا مشکالت کامل رفع تا
 ،فنّـاوري نانو کاربرد که است آن نشانگر خود نوبۀ به امر نیا. برد
 ارتبـاطش  و) آرفید (آن يدستاوردها از یک ی از نوشتار نیا در که
 ،شد بحث) یخصوص میحر (انسان یزندگرزشی ا وجوه از یک یبا
بیـشترِ  . )34(اسـت  موجه و مجاز» یاخالق حدود« تیرعا با هاتن

 فنّـاوري براي جلوگیري از سوءاستفاده از این       » حقوقی«مقررات  
 گـسترش  و رشـد  يپـا  بـه  پـا . شوندگیرند یا وضع می   شکل می 

ـ  شـکل  بـه  دیـ با گونـاگون  يهـا عرصـه  در فنّاورينانو  و یجزئ
 انـسان رزشـی   ا اتیـ ح گوناگون وجوه بر آن راتیتأث به یمصداق
 فـراهم  دآمـده یپد مـشکالت  يبرا مناسب يهاحلراه و پرداخت
 ،فنّاوري انواع همۀ همانند ،فنّاورينانو يکاربردها د،یتردیب. کرد

  .بمانند یباقاخالقی  يمرزها درون دیبا همواره
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 و علـم . بـسیار مهـم اسـت      یخـصوص  میحـر حمایت حقوقی از    
 امـروزه  چنانکـه  د،نـ کنیم حرکت قانون شیشاپیپ اغلب فنّاوري
 بـا  یخـصوص  میحـر  نقض يهاراه که هستند یاندک يکشورها
 ياجراهــا ضــمانت و ییشناســا را »آرفیــد« فنّــاوري از اســتفاده
در بیشتر کشورها، در صورت     . باشند کرده فیتعر آن يبرا یقانون

 بـه  یادشـده،    فنّـاوري وسـیلۀ     مواجهه با نقض حریم خصوصی به     
 ممکـن  کـه  شودیم استناد موجود شیپ از یکل مقررات و نیقوان
 و نقض جیترو موجب یحت و نباشند یکاف منظور نیا يبرا است

  . شوندنیز ب یخصوص میحر از سوءاستفاده
 هـا فنّـاوري گونـه    نیـ ا یحقوق تیتمش دارد تیاهم امروزه آنچه
 ریـ غ در ،هرا کـ  چـ ،  است یاجتماعحیات   یفیک سطح بهبود يبرا
 یدگیـ چیپ و يدشـوار  بـر  تنهـا  نینـو  يهـا فنّاوري صورت، نیا

 یحقوق نظام است الزم رو، نیا از. افزود خواهند یاجتماع یزندگ
 وضـع  از اعـم  هـا، فنّاوري از ک ی هر با متناسب و درخور یپاسخ
 یـا پـرورش رویـۀ قـضائی         موجـود  نیقـوان  اصالح ،دیجد نیقوان

 در پایان، بایـد افـزود کـه در نظـام حقـوقی              .نهد شیپ ،متناسب
سالمی ایـران نیـز قـوانین و مقـررات کـافی در ایـن               جمهوري ا 

نماید قـوانین جدیـدي در حـوزة        خصوص وجود ندارد و الزم می     
 خاص آرفید تدوین    فنّاوريحمایت از حریم خصوصی، با تکیه بر        

   .و وضع شوند
  

  هاي اخالقی  مالحظه

با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقـی         در مقالۀ حاضر،  
لفین آثار محتـرم    ؤ رعایت و حق معنوي م     داري علمی  امانت

  .شمرده شده است
  

  سپاسگزاري

دانند از خانم شیرین برومنـد بـراي        نویسندگان بر خود فرض می    
همکاري خالصانه و فعال در بخش تحقیق حقوقی و سرکار خانم          
فائزه عامري براي مطالعه، نقـد و تکمیـل کـل مقالـه صـمیمانه             

الت و معایـب بـر عهـدة    بـدیهی اسـت کلیـۀ اشـکا     . تشکر کنند 
  .نویسندگان است

  
  

  نامه واژه
1. RFID: Radio Frequency Identification 

 ییویراد امواج قیطر از تیهو صیتشخ فنّاوري: آرفید

2. Chip تراشه 

3. RFID tags آرفید«هاي  برچسب« 

4. Integrated circuit مجتمع مدار 

5. VeriChip ریزتراشه 

6. Universal Product Code (UPC) محصوالت یجهان کُد 

7. Privacy حریم خصوصی  
8. Human Dignity کرامت انسانی  
9. Autonomy خودآیینی  
10. Intimacy صمیمیت  
11. Personhood بودن شخص  
12. Tort Law یمدن تیمسئول نیقوان 

13. Fair Processing اطالعات منصفانۀ پردازش 

14. Data Retention اطالعات حفظ 

15. Blocker tags مسدودکننده يهابرچسب 

16. Rewritable tags یبازنوشتن يهابرچسب 

17. Smart tags هوشمند يهابرچسب 

18. Tag killing ها از بین بردن برچسب 
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