ﻣﻮاﺟﮫﻪی اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ
روﯾﮑﺮدی ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
از ﻣﻨﻈﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ −و ﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ −ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮی در دو ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ وﯾﮋه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ و دﯾﮕﺮی روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎهھﺎی
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺪﻣﺖ ،دﻗﺖ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻨﻮع اﺣﮑﺎم آﻧﮫﺎ در
ﺣﻮزهی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎدهی  ٨ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ ،ھﻤﻪ از ﺣﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 1.اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ
ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ دوم در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و
ﺳﻮم ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺿﺮورت آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ وظﯿﻔﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺳﻠﺒﯽ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ دارد ﺗﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ِ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻣﺸﺨﺺ از اﯾﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﺣﻘﻮﻗﯽ در اروﭘﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺪرج در اﺣﮑﺎم آﻧﮫﺎ،
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان
)ﺑﻪطﻮر ﺧﺎص ﭼﮫﺮهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد.
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063765
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دو ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ (١) .زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (٢ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻌﺮوف ﮐﻤﭙﺒﻞ ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﯿﺮر
و ﭘﺎرهای از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻟﺮد ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،اﺷﺎره ﮐﺮد:
»اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در ﺑﺎب ﻓﺮد ،آﯾﺎ آن ﻓﺮد اﻧﺘﻈﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و اﺧﺘﻔﺎ داﺷﺘﻪ
2
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻠﯽ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
آﻧﭽﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺰو ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا
ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺪﯾﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎه ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻖ
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دادﮔﺎه ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﻖ
ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﺮوﻧﺪهی اﺗﺤﺎدﯾﻪی آزادیھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
)ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ( ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ
اطﻼﻋﺎت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪی ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﮑﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،رد ﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اطﻼﻋﺎت در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .دادﮔﺎه اروﭘﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ رأی ﻣﯽدھﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪهﺑﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»دادﮔﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ و
ﻓﺮدیﺷﺎن رﺳﺎﻧﻪھﺎ و ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای ﺑﺮای
3
آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.

آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهی »ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ .آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎرﺳﺎﺳﺎگ درﺑﺎرهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدی ﻋﺎدی از ﻓﺮد ﻋﺎدی
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دو
h
 ttps://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040506/campbe-1.htm
h
 ttp://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92171

2

2
3

ﻣﻔﮫﻮم »ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ« و »ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
آﻧﭽﻪ رخ داده ،ﺟﻨﺒﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ارﺟﺢ اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭼﮫﺮهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
در ﭘﺮوﻧﺪهی ﮐﻤﭙﺒﻞ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻤﭙﺒﻞ ،ﻣﺪل ﻣﺸﮫﻮر ،در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﯾﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﯿﺮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﯿﺘﺮ ھﻤﺮاه ﻋﮑﺲھﺎ از ﻗﻮل ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺎدم« .دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻔﮫﻮم
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭼﮫﺮهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ[ ﺧﻮاه ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻮدهاﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ]ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ[ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ
4
ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ«.

ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻓﻮن ھﺎﻧﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎن ،ﮐﺎروﻻﯾﻦ ،ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﺎﻧﻮﻓﺮ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را در ﺣﺎل ورزش ﮐﺮدن ،ﭘﯿﺎدهروی ،ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻏﺬا
ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .دادﮔﺎهھﺎی آﻟﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ رد ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ:
»ﮔﺮﭼﻪ آزادی ﺑﯿﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﻘﻮق و اﻋﺘﺒﺎر
دﯾﮕﺮان در اﯾﻨﺠﺎ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﺣﺎوی اﻧﺘﺸﺎر ھﯿﭻ
اﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن در ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽای در داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در

http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1373.html
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ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺎوت
5
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ«.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺣﯿﺎﺗﯽاش ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺿﺢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ رﻓﺎه و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲھﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﮑﺲھﺎی ﺷﺎھﺪﺧﺖ
ﮐﺎروﻻﯾﻦ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ دو ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ .ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺪون
ﺣﺠﺎب آزاده ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﭼﮫﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن
دارد؟
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی اھﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮری ﻏﻠﻂ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آزاده ﻧﺎﻣﺪاری
ﺖ
ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﺧﻮﯾﺶ در ذھﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮھﺎی درﺷ ِ
»ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﭼﺎدریام« ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدن اﯾﺪهای در ﻋﺮﺻﻪی
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آزاده ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎھﺪهی اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ھﯿﭻ ﻣﺸﺎﺑﮫﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮرد
ﺖ ھﺎﻧﻮﻓﺮ ﻧﺪارد .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ را ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺷﺎھﺪﺧ ِ
ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪی آزاده ﻧﺎﻣﺪاری ﺑﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎص ،ﯾﮏ اﯾﺪهی ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋه ،اﯾﻦ ﺣﻖ
را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.

h
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ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﻣﺒﺪ ﺟﻮان و ﻧﮕﺎر ﺟﻮاھﺮﯾﺎن در
ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎن ھﺪﻓﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آزاده ﻧﺎﻣﺪاری
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ اﯾﻦ دو
ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺗﻀﺎدی
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؟ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آزاده ﻧﺎﻣﺪاری ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﺎﻣﯽ و
»ﻣﺒﻠﻎ« ﺣﺠﺎب و ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻪ ﻧﮕﺎر ﺟﻮاھﺮﯾﺎن ھﻢ ﺗﺴﺮی داد؟
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ راﻣﺒﺪ ﺟﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺧﻨﺪواﻧﻪ و ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﭘﺮرﻧﮕﯽ
ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای آزاده ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﺸﮫﻮد ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺗﺼﻮری
از ﺗﻀﺎدی ﻓﺎﺣﺶ را ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
ﺷﺪت ﺗﻀﺎد دارد؟ آﯾﺎ ﺷﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در وﯾﺪﯾﻮی
ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪی در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺑﺎر آن ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ
را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﭼﮫﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت وﺟﺎھﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺷﮑﺎرا ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺒﺎﺣ ِ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی .ﻣﺴﺌﻠﻪی رﯾﺎﮐﺎری ،زﯾﺴﺖ دوﮔﺎﻧﻪی اﺟﺒﺎری ،ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺧﺘﻼف طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮه ھﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺳﺆال ﻣﮫﻢﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ
اﻣﺮی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ؟
ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﯽای ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺎدل
ﻣﯿﺎن ﺣﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی،
ﺿﺮورت در ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ھﺪف و وﺳﯿﻠﻪ و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ در ھﺮ دو
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ظﺮف ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،و ﺷﯿﻮهی ﮐﺎرﺑﺴﺖ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

6

