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 بسمه تعالی

 1گرایی و حریم خصوصیاخالق

 رحیم نوبهار 

 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تابد؟ مداخله دولتی در حریم خصوصی با گرایی حریم خصوصی رها از مداخالت دولتی را بر میآیا اخالق

اقتدارگرایی مبتنی است. حکومت اقتدارگرا گیرد. گاه این مداخله بر های متفاوت صورت میها و دغدغهانگیزه

بیند، قلمرویی به نام حریم خصوصی های زندگی انسان را محل اعمال قدرت خود میاز آن روی که همه عرصه

به مقامات کلیسا گفته بود: کودکان را پس از رهبر ایتالیای فاشیست موسولینی بنیتو شناسد. را به رسمیت نمی

 دهید، من برای مراسم مذهبی تدفین به شما تحویل خواهم داد.  غسل تعمید به من تحویل

گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد پدرساالری صورت می گیرد؛ در این دیدگاه بی آن که تأکید بر 

اخالق باشد؛ اعتقاد بر این است که حاکمیت باید همچون پدر و سرپرست طفل، مراقب شهروندان باشد. این 

شناختی؛ یعنی این که چگونه های بزرگی روبرو است؛ از جمله، معمای پدرساالری معرفتشدیدگاه با چال

دهد؛ حتی اگر آن قدر شایسته  و صالح شهروندان را تشخیص میتاً خیر مطمئن شویم دولت و حاکمیت ضرور

 و صالح آنان عمل نکند.  باشد که تنها به خیر و صالح آن ها بیندیشد و جز به خیر

در نگاه نخستین که با آنگیرد؛ این رویکرد گرایی صورت میخله در حریم خصوصی با رویکرد اخالقگاه مدا

نمای استفاده از الزام و اجبار نخست: تناقضاز جمله، های سختی روبروست؛ چالش باکند، اشکال جلوه میبی

اراده و گزینش بسیار تعیین کننده رفتار اخالقی عنصر انتخاب و گوهر برای رسیدن به اخالق؛ حال آن که در 

است؛ دوم: ذهنی بودن اخالق و امکان اختالف دولت و شهروند در تعیین امر اخالقی و تفسیر و تعبیر آن؛ 

 .اخالقی دولت برای پیگیری و اجرای اخالق یتسوم: صالح

باک صی شهروندان بیم خصوگرا در زمنیه مداخله در حریقت اخالطلبد تا حتی دولگفته میهای پیشدشواری 

نهادینه کردن نفاق و دورویی در گرایانه در حریم خصوصی آورد مداخالت اخالقنباشد؛ شاید رهدست و گشاده

باب اخالق انتقادی و گفتگو درباره اخالق و اخالقیات باز باشد تا شهروندان  دطلبطبع اخالق می .جامعه باشد

 دطلبت شخصی دولت برای مداخله در اخالق میید؛ لزوم صالحق به همدلی نسبی برسنو دولت درباره اخال
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دازه کافی به بنیادهای اخالقی پاینبد هست تا بتواند شهروندان به انخود که حاکمیت پیوسته از خود بپرسد آیا 

 کند.  الزامرا به زیست اخالقی 

کند تا به جای هدایت می ر بدین سویترا بیشو منصف عقول مگفته یک دولت های پیشمشغولیدل احتماالً

میز کیفری، به قهرآالزامات قانونی و بویژه الزامات های گوناگون از جمله مداخله در حریم خصوصی از راه

سیاست تشویق خیر و فضیلت در جامعه مدنی روی بیاورد تا به نهادینه شدن اخالق در تار و پور جامعه کمک 

یری گمنطق بهره ترتیب رفتار شهروندان کمک بگیرد. به همینثابه ابزاری برای کنترل کند و از افکار عمومی به م

شاید این . گفته نیستو دارای محذورهای پیش جای منطق طرد اجتماعی بسیار سودمند است تشویق به از

پس  !ای پیامبر فرماید:دیدگاه با شمار زیادی از آموزه های قرآنی همخوان باشد؛ قرآن خطاب به پیامبر )ص( می

م هنت مذکر، لست علیأنما إذکر )ف.و بر آنان سیطره نداریای. تبه مردم یادآوری کن! تو تنها یادآوری کننده

ها را از راهی های مدنی خنثی نیست؛ اما آننسبت به اخالق و فضیلتسان دولت بدین 22(:88غاشیه)(طر. یبمس

  2کند.جز الزام و اجبار پیگیری می
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