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توصیای تحلیلی ضمن بررسی دو اصل «ا ترام به ریم خصوصری» و « رق
دستیابی مردم بره اسالعرات» و تعرار

میران ایرن دو ،خرواهیم گارا کره

وظیاهگرایی هتیجه گرا با تقریر جدیرد کره از آن مطررح شرده ،قرادر اسرا
روزهامههگار را در تصمیمگیرر و رل تعرار

هرا اخالقری یرار کنردی

بر اسام این هظریه ،ق ریم خصوصی ،مطلق هیسا و در تعار

برا رق

مامتر میتواهد هقض شودی عالوهبرآن ،ق داهستن عموم هیی مطلق هیسرا و
اگر میل به داهستن عموم ملتنیبر «هیاز» و « ق» هلاشد ،ق ریم خصوصی
همچنان جابرجاسا و در مقام عمل ارجحیا داردی
واژههای کلیدی
ریم خصوصی ،اسالعرساهی ،اخالق روزهامههگار  ،تعار
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هرا اخالقری،

وظیاهگرایی هتیجهگرای
مقدّمه
قلل از اهجامدادن هر عملی هیاز به تصمیمگیر دربراره آن هسرتیمی تصرمیمی کره
خوب یا بدبودن عمل ما وابسته به آن اسای اینکه چه تصمیمی عقالهی و شایسرته
دفاع اسا و باترین گیینه برا اهتداب در موضوعی خا  ،کدام اسا ،بسرتگی
به فاکتورهایی دارد که معیارها ما در تصمیمگیر به ساب میآینردی بنرابراین،
همینه باید برا تصمیمگیر بهدهلال عقالهیترین معیار باشیم یعنی اگر در مقرام
تئور  ،خوب اهتداب کنیم ،در مقام عمل موفقتر خواهیم بودی بهعلارت سادهترر،
اگر خوب تصمیم بگیریم ،عمل ما خوب خواهد بود و اگر عمل ما بد باشد ،برد
آن هتیجة تصمیم هادرستی اسا که گرفتهایمی

گاهی اصول و معیارهایی که براسام آنها تصمیمگیر میکنیم ،در مقرام
عمل با یکدیگر تعار

جیدا می کنند و همینه هگران این خواهیم بود که کدام

اصل را کنار بگذاریم؟ آیا اصلی را که براسام آن اهتداب کردهایرم ،از اصرل
دیگر مام تر بوده یا هه؟ این مسئله در ارتلاط با اعمالی کره شرمار زیراد از
افراد جامعه را تحا تأریر قرار میدهند ،بهصورت جد ترر خرود را هنران
میدهدی یکی از وزه هایی که چنین وضرعیتی دارد ،رسراهه بروده و یکری از
فعالیا ها مام رساهها  ،روزهامههگار 1اسای تصمیمگیرر در ایرن روزه
بسیار دشوار اسا و دسااهدرکاران آن ،اغلب دچرار تعرار هرا اخالقری
ریم خصوصی و اسرالعرسراهی و رل آن از دیردگاه یکری از تقریرهرا
وظیاره گرایرری اخالقرری در اخررالق هنجررار  ،تحررا عنرروان «وظیاررهگرایرری
هتیجهگرا» 2خواهد بودی
طرح مسئله
موقعیاها زیر را درهظر بگیرید:
موقعیت اول:

شدصی به جرم کالهلردار  ،با ارائة شواهد و مدارك مورق ،دال بر بعضی
از کالهلردار هایش ،دستگیر شده اسا اما بعضی از اتاامهرا واردشرده را
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هسررتندی هرردف مررا در ایررن مقالرره ،بررسرری تعررار

دو اصررل ا ترررام برره

1-Journalism.
2-Consequentialist Deontology.
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درباره دیگر جرمهایی که مدارك و شواهد کافی بررا آنهرا وجرود هردارد،
همی جذیردی آیا خلرهگار که برا یکی از روزهامهها کار مریکنرد ،مریتواهرد
ضمن تایة گیارش از فررد مجررم ،بررا اینکره اسالعرات بینرتر از او در
روزهامه چاپ کند تا شاید مالباختها با شناسایی او ،برا جسگررفتن رق
خود به مرا جع قضایی مراجعه کند ،سؤاالتی را بهرسد کره مربروط بره روزة
خصوصی مجرم میشود؟
موقعیت دوم:

هنرمند مناور در یکی از جادهها کم تردد و خلوت ،جایی کره کسری
فکر همیکرد او به آهجا برود ،به تناایی تصادف میکند و جان خود را از دسا
میدهدی هنگامی که خلر مررگ و در روزهامره چراپ مریشرود ،هرواداران
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بی شمار و  ،از خلرهگاران میخواهنرد بررا آگراهی آنهرا از چنردوچرون
ادره ،درباره علا رفرتن بره آن محرل و سرؤاالتی ازایرندسرا ،گیارشری
تایه و در روزهامه منتنر کنندی تصمیم روزهامههگار دربراره ایرن مسرئله چره
میتواهد باشد؟
موقعیاها مذکور ،ساختگی اسا اما در کرار روزهامرههگراران از ایرن
موقعیا ها زیاد جیش میآیدی دو اصل از اصول بینالمللی اخالق رفرها در
روزهامههگار وجود دارد که روزهامههگاران در مقام هظرر ،ملریم بره رعایرا
آنها هستند اما بههظر میرسد در مقام عمل با یکدیگر تعار

جیدا میکننردی

یکی از آن اصول « ،ق مردم در دستیابی به اسالعات قیقی» و اصل دیگرر
«ا ترام به ریم خصوصی 1و شئون اهساهی» اسرای (فروالد -48 :1387 ،
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1-Privacy.

 )50در هرکدام از این موقعیاها ،خلرهگار با مواجهشدن با تعرار

مرذکور،

باید کدام اصل را زیر جا بگذارد؟ کدامیك وظیاة روزهامههگار اسا؟ کدامیرك
از این دو ق مام تر اسا و بر دیگر اولویا دارد؟ در ادامه ایرن مسرئله و
جاسخ به آن از دیدگاه وظیاهگرایی هتیجهگرا را بررسی میکنریم و شریوة رل
این تعار

را از دیدگاه این هظریه جویا خواهیم شدی

اخالق روزنامهنگاری
یکی از وزههایی که در اخالق کاربرد بحث میشود ،رساهه اسرای رسراهه
اهواع و اقسام مدتلای دارد که روزهامه به مثابه یکی از اقسام مام آن ،رسرالا
بسته به آرار که مراعاتکردن و مراعاتهکرردن آن برههمرراه دارد ،اهمیتری
متااوت می یابدی برا مثال ،در جیشکی کره موضروع مررگ و زهردگی افرراد
جامعه در میان اسا و همچنین در محیط زیسا کره سرالمتی جسرمی مرردم
مطرح اسا ،اخالق اهمیا فوقالعاده بینتر داردی دراینمیان ،رسراهه چرون
با سی

وسیعی از افرراد جامعره در ارتلراط اسرا و برهصرورت آگاهاهره و

هاخودآگاه بر رفتار مداسلان تأریر میگذارد ،مراعاتهکردن اصول اخالقی در
آن ،میتواهد فجایع عظیمی ،چه از لحراظ رو ری و رواهری و چره از لحراظ
فرهنگی و اقتصاد به بار آورد بنابراین ،روزهامه رساهها مام و تأریرگرذار
اسا که باید جایگاه اخالق را در خود باز یابد و دسااهدرکاران خرود را بره
رعایا اصول اخالقی وادار کندی

اصطالح «اخالق روزهامههگار » 1بهسور کلری در اصرطال ات ملتنری برر

اسررتقالل فرررد و بررا توجرره برره گرررفتن تصررمیمات ماررم اخالقرری از سررو
1-Journalism Ethics.
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مامی را در آگاهیبدنی به مردم بهدوش میکندی اخرالق ،در هرر رفرها ،
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روزهامررههگرراران ،وضررع شررده اسررای ) (Becker, 2001, p. 91اخررالق
روزهامههگار  ،محل تقراسع اخرالق و عمرل روزهامرههگراران اسرا یعنری
روزهامههگاران باید چه جایگاهی را برا اصول اخالقری در راسرتا اهجرام
وظای

خود در روزهامههگار در هظر بگیرهرد و چره خلرهرا و اسالعراتی را

جوشش دهند یا از آوردن آنها در روزهامه خوددار کنندی
اصول جهانی اخالق حرفهای در روزنامهنگاری
اصول اخالقی ،راهکارهایی در قلال ارزشها یا جایهها اخالقی استاادهشرده
سازمانها برا هدایا خرودِ سرازمانهرا و دسرااهدرکاراهنران اسرا کره
میتواهند در فعالیاها کار خود از آنها استااده کنندی روزهامههگراران برا
سی

وسیعی از مردم در ارتلاط هستند و چگوهگی عملکرد آهان ،خواههاخواه

بر زهدگی مردم تأریر میگذاردی بهعلارتدیگر این رفه ،بریش از هرر رفرة
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دیگر هیازمند اصول اخالقی اسا اصول اخالقی کره راهنمرا و خرط قرمری
اصحاب روزهامه در راستا عملکردشان خواهد بودی
تالش ها جااهی که برا تدوین این اصول اخالقی اهجام شد ،باالخره در
سالها  1983-1978بره رمرر هنسرا و اصرولی بررا روزهامرههگرار
به تصویب رسیدی در واقع این اصول مربوط به همه رساههها میشودی دراینجرا،
بعضی از اصول بین المللی اخالق رفها در روزهامههگار کره سرنگبنرا
تایة قواهین اخالقی در سطوح ملی و منطقها هستند ،بهاختصار بیان میشرود
(فوالد :)50-48 :1387 ،
اصل اول:
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ق مردم در دستیابی به اسالعات قیقیی

اصل دوم :روزهامههگار ،وق

واقعیا عینی اسا بهاینمعنری کره برا وقر

صادقاهه خویش در خدما واقعیا عینری ،مسریر مرردم بررا دسرتیابی بره

اسالعات قیقی و مورق را هموارتر کند تا آنها از این سریرق بره تصرویر
جامع و صحیح از جاان دسا یابندی
اصل سوم :مسؤلیا اجتماعی روزهامههگار اسالعات در روزهامرههگرار ،
هه هوعی کاال بلکه هوعی «خلر اجتماعی» اسای این امر به ایرن معناسرا کره
روزهامه هگار در مسئولیا اهتقال اسالعات سرایم اسرای مسرئولیا اجتمراعی
روزهامههگار ،و را ملیم می سازد که تحا هر شررایطی همسرو برا وجردان
اخالقی خود عمل کندی
اصل چهارم :شرافا رفها روزهامههگار

هقش اجتماعی روزهامههگرار

روزهامههگار برا خوددار از کار برخالف اعتقاد شدصی ،ق افناهکرردن
منلع اسالعات و همچنین ق شرکا در روهد تصمیمگیرر در رسراهها کره
برا آن کار میکند ،محاوظ بماهدی
اصل پنجم :دسترسی همگاهی و منارکا ماهیا این رفه اقتضا میکنرد
که روزهامه هگار دسترسی همگاهی به اسالعات و منارکا مردم در رساهههرا،
منتمل بر ق تصحیح یا اصالح و ق جاسخگویی را ارتقا دهدی
اصل ششم :ا ترام به ریم خصوصی و شئون اهساهیی
اصل هفتم :ا ترام به منافع عمرومی معیارهرا

رفرها روزهامرههگرار،

ا ترام بایسته را برا جامعة ملری ،هاادهرا دموکراتیرك و عارا عمرومی
تجویی میکنندی
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اقتضا می کند که معیارها عرالی شررافا در ایرن رفره ،منرتمل برر رق

اصل هشتم :ا ترام به ارزشها جااهی و تنوع فرهنگهای
اصل نهم :امحا جنگ و سایر مصایب فرارو بنری
اصل دهم :ارتقا هظم هوین اسالعاتی و ارتلاسی جااهیی
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آهچه در این مقاله مد هظر اسا ،همانسورکه در سرح مسئله به آن اشراره
شد ،ارائه راهکار برا تصمیم گیر صحیح به هنگامی اسرا کره دو اصرل
اول و شنم در مقام عمل با یکدیگر تعار

جیدا میکنندی قلل از اینکه دربارة

تنش میان این دو اصل ،یعنی «هیاز قاهوهی و معقول عموم به داشتن اسالعرات
مند

» و «میل به وزه خصوصی که افرراد مریخواهنرد داشرته باشرند»

صحلا کنیم ،الزم اسا اهدکی بینتر دربارة چیستی این دو و ردود و رغرور
آنها به بحث بهردازیمی
حق حریم خصوصی
هر فررد از رریم خصوصری درك ابتردایی دارد فضرایی کره هرر کسری
میخواهد در آن به تناایی آرامش داشته باشد و از دخالا هرکس یا هر چیری
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

به آن ریم ،جلوگیر کندی اصطالح « ریم خصوصی» بارها در زبان عاد
و همینسور در بحثها قاهوهی ،سیاسی و فلسای بره کرار رفتره اسرا امرا
همچنان که خواهیم گاا ،تعریر  ،تحلیرل و معنرا وا رد از آن ،ازسرو
صا ب هظران ارائه هنده اسای این مااوم رینرة تراریدی بسریار سروالهی در
بحثها اهسانشناسی و جامعهشناسی دارد بحثهایی دربارة اینکه چگوهره
ریم خصوصی به سور گسترده در فرهنگها مدتل

ارزشمند تلقی شده و

ا میشودی عالوهبراین ،ریم خصوصی خاسرتگاه تراریدی در ملا ثرات
فیلسوفان مناور داشته اسا بهگوهها که ارسطو میان قلمرو فعالیا سیاسری
و قلمرو خصوصی مربروط بره زهردگی خراهوادگی ،تمرایی قائرل مریشرودی
تحقیقها اولیه در برارة رریم خصوصری برا جینررفا ااظرا از رریم
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خصوصی در قاهون آمریکا از سال 1890آغاز شد و از ا
در زمینهها

ریم خصوصی

اخالقی ،بهسور وسیعی مایا شدی )(Decew, 2013, p.1

تعاری

گوهاگوهی که از ریم خصوصی به میان آمده ،درك درسا ایرن

مااوم را با دشوار مواجه کرده اسرای برخری آن را «دلبسرتگی بره ارزش
اخالقی» توصی

کردهاهد و برخی دیگر از آن به « ق قاهوهی که باید جامعره

یا قاهون ،آن را ار کننرد» یراد کرردهاهردی ) (Ibid, p.2عردها هیری آن را
دسا هیافتن به اسالعات شدصی فرد و ق اینکره دیگرران بره اسالعرات او
دسترسی هداشته باشند ،تعری

کردهاهدی )(Gavison, 1980, pp.436-438

ررریم خصوصرری اصررلی اسررا کرره از مکتوبررات و آرررار معنررو ،
تاکرررات و ا ساسررات فرررد محافظررا کرررده و رقم داشررتن چررارچوبی را
چاررارچوب معررین ،مصررون از تعررر

باشررد و قرراهون از آن مایررا کنرردی

)(Warren & Brandeis, 1890, p.10

رابرت الیس اسمیا دراینباره میگوید:
تحلیل هر یك از ما به داشتن فضا فیییکی که میتواهیم در آن ،از مداخله،
میا ما ،اضطراب و آشاتگی یا جاسخگویی رها باشیم و تالش برا کنترل
زمان و شیوة افنا اسالعات شدصی دربارة خودمانی

براسام تعریای دیگر ،ریم خصوصی علارت اسا از:
ق افراد برا اینکه از مداخله بیاجرازه و بریمرورد دیگرران در امرور و
زهدگی خود و خاهواده شان جلوگیر کنند ،خواه این عمل با ابریار مسرتقیم
فیییکی صورت جذیرد یا بهوسیلة هنر اسالعاتی (فوالد )123 :1386 ،

تعاری
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بدون دخالا دیگران به افراد میدهرد ترا گاترههرا و اعمرال آنهرا در ایرن

ارائه شده از رریم خصوصری را مریتروان در دو مقولره مجریا

دستهبند کردی در برخی از تعاری  ،تناا به معنا محردود رریم خصوصری
اشاره شده اسا این مااوم از ریم خصوصری علرارت اسرا از کنتررل برر
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اسالعات شدصی و اهدازها کره دیگرران مجراز هیسرتند بره ایرن اسالعرات
دسترسی داشته باشندی برخی دیگر معنا وسیع ریم خصوصی را در تعری
خود مدهظر قرار دادهاهدی در این معنا ،رریم خصوصری بره چیری فراترر از
قلمرو اسالعرات شدصری بسرط داده مریشرود و تمرام جنلرههرا زهردگی
خصوصی ،از جمله افکار ،ریم فیییکی ،اموال و ییی را دربرمیگیرد بنرابراین،
رریم خصوصری بره معنررا آن اهردازه و مییاهری اسررا کره فررد از فضررا
قاهوهی و اجتماعی اصل کرده اسا تا بدینسریق بتواهد تواهاییها عاسای،
شناختی ،رو ی و اخالقی خود را ماهند فراعلی خودمدترار ،جررورش دهردی
)(Craig, 1998, P.1382

همانسور که از دل تعاری مطرحشده برمیآید ،تی هظریهجردازاهی کره
ررریم خصوصرری را مااررومی منسررجم مرریداهنررد ،در برخرری موضرروعات
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راجع به آن اختالفهظر دارهد به همین دلیل اسا که اتااقهظر دربارة تعریر
ررریم خصوصرری وجررود هررداردی عرردها از هظریررهجررردازان برره هقررد ررریم
خصوصی جرداخته و هیچ قری بررا آن درهظرر همریگیرهرد زیررا از هظرر
آنها ریم خصوصی میتواهد به قوق و امیال دیگرر (بررا مثرال ،امنیرا
جسماهی و مرالی) تقلیرل داده شرده و برراسرام آنهرا توضریح داده شرودی
)(Thomson, 1975, P.297

برخی دیگر آن را به این صورت همیجذیرهد و معتقدهد ،رریم خصوصری
هیچ زمینه و رینه ا در قاهون و هظریات قراهوهی هردارد و بنرابراین ،ادعرایی
بیجنتواهه اسرای ) (Bork, 1990, P.58منتقردان دیگررم رریم خصوصری،
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فمنیسا هایی هستند که معتقدهد جذیرش شرایط خا

برا

ریم خصوصری

دربارة زهان زیانآور اسا زیرا از این مااوم ،به عنوان جوشنی برا تسلط و

کمفرمایی بر آنها و هیی برا کنترل و آرامکردن آنها اسرتااده مریشرود و
در هاایا با استااده از این مااوم ملام ،رو تجاوزهایی که به آنها میشرود،
سرجوش میگذارهدی )(Mackinnon, 1989, P.96

در مقابل این گروه ،کساهی هستند که ریم خصوصری را الزمره زهردگی
اهسان داهسته و برآناهد که بردون رد از آن ،زهردگی بنرر امکرانجرذیر
هدواهد بود همانسور که سالو 1میگوید ،جامعه بردون ا تررام بره رریم
خصوصی افراد ،تلدیل به «جامعه ا خاموش» 2میشرودی جروفسرور هراجی

3

ریم خصوصی را ضرورتی برا ضماها دیگر قوق درهظر میگیرد به این
هدواهند رسیدی و

ریم خصوصی را قی مسلم برا افراد جامعه میداهد و

آن را اینگوهه تعری میکند:
داشتن قدرت برا جلوگیر از کسی که ممکن اسا بدواهد بره اسالعرات
شد

دیگر دسترسی جیدا کندی

او معتقد اسا ریم خصوصی هقنی اساسی در رفتارهرا اهسران دارد و
بدون داشرتن رد از آن ،زهردگی متمردن امرروز ممکرن هدواهرد برودی
) (foreman,2010, p.231عدها معتقدهد ،کرامرا و منیلرا اهسراهی بردون
ریم خصوصی بیمعنا خواهد بود و برخی دیگر از ماسران ،ریم خصوصی
را برا جینرفا ارتلاسات یا دستها از هنجارها ضرور داهستهاهرد کره آن
هنجارها ،هم دیگران را از دسترسی به خود منع میکنند و هرم اهتدرابهرا و
1-Solove.
2-suffocating society.
3-Professor Louis W. Hodges of Washington and Lee University.
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معنی که بدون داشتن د از آن ،افراد به هیچکردام از قروق اهسراهی خرود
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الا ها ما را تسایل میهمایندی از هظر برخی ،ریم خصوصری تنارا بررا
افررراد هیسررا ،بلکرره برررا جامعرره هی ر ی ارزشررمند اسررای ررریم خصوصرری
ارزشی رایج و معمولی اسا ،بره گوهرها کره همرة افرراد درجرها از آن را
ارزشمند می داهنرد و درکری از آن دارهرد همچنرین ارزشری عمرومی اسرا،
بهسور که هه صرفاً برا فررد بره عنروان یرك فررد و هره بررا همره افرراد
به سور معمولی ،بلکه همچنین برا هظام سیاسری دموکراتیرك 1هیری ارزشرمند
اسای )(Decew, 2013, p.3

ریم خصوصی از افراد در جامعه محافظا میکند ،بهگوهها کره مرردم را
از اینکه فنارها و قواهین اجتماعی ،جا را از د خود فراتر گذارهد و به آنهرا
بیش از د فنار بیاورهد ،مصون میداردی بهعلارتدیگر ،ریم خصوصری از
مردم در برابر زیادهخواهیها قواهین و فنارها اجتماعی محافظا میکندی
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) (Craig, 1998, P.1383برخی دیگر معتقدهد ریم خصوصی استقالل افراد
را در تصمیمگیر بالود میبدند و برا تصمیمگیر آنهرا ا تررام زیراد
قائل اسای ریم خصوصی موجب میشرود اعتمراد متقابرل و هیری عنرق و
دوستی میان افراد فیوهی یافته و بهسورکلیتر ،ارتلاسات میان افراد را تعردیل
کرده و منظم میکندی بره تعلیرر دیگرر ،بنرا بره عقیرده جووهنرگران معاصرر،
هنجارها

ریم خصوصی به کنتررل و تعردیل ارتلاسرات اجتمراعی کمرك

میکنند هظیر ارتلاسات صمیمی ،ارتلاسات خاهوادگی و ارتلاسرات رفرها ،
ماهند :ارتلاط میان جیشك و بیمار ،وکیل و موکل ،اسرتاد و داهنرجو و غیررهی
 - 1ریم خصوصی برا ابعاد سیاسی جامعها که به ریم خصوصی افرادش ا ترام میگذارد و آن را ماهند ابیار در
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محافظا از آزاد افراد ،قوق معاشرت و محدودیا کنترل دولتی بر افکار و اعمال بهکار میگیرد ،ارزشمند اسای

بنابراین ،ریم خصوصی تعامالت اجتماعی را در ابعاد گوهاگون افریایش داده
و بالود میبدندی )(Ibid, p.1382

همانسور که در خالل بحث هیی اشاره شد ،برخی برهسرورکلری ،رریم
خصوصی را « ق» 1همیداهند و در برابرر ایرن سرؤال کره رریم خصوصری
به عنوان قی اهساهی ،قی سلیعری اسرا یرا هره؟ معتقدهرد کره بایرد رریم
خصوصی را به «امتیازها»« ،2مدعاها»« ،3قدرت» 4و «آزاد » 5تقلیرل داد و
آن را بررراسررام ایررنهررا تحلیررل کررردی )(Wolkman, 2003, p.199

به علارت دیگر ،ریم خصوصی ارزش ذاتی هیسای ارزشها ذاتی که در هر
و سعادت9ی این افراد معتقدهد ریم خصوصی برا امنیا ،ابیار تلقی میشرود
و از قوق بنیاد سلیعی ،ماهند آزاد

گرفته شده اسای )(Ibid, p.205

به هظر میرسد یکی از دالیلی که صا بهظران در تعاری

خود از ریم

خصوصی اتااق هظر هدارهد ،این اسا که دود ریم خصوصی از فرهنگی بره
فرهنگ دیگر متااوت اسای درسا اسا کره رریم خصوصری بررا همرة
اهسان ها ارزشمند اسا اما ارزش آن هسرلا بره اختالفرات فرهنگری تغییرر
میکندی عالوه بر آن ،جنلههایی از زهدگی وجود دارد که بهسورذاتی خصوصری
1-Right.
2-Privileges.
3-Claims.
4-Power.
5-Immunities.
6-Knowledge.
7-Security.
8-Life.
9-happiness.
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فرهنگی وجود دارهد ،علارتاهد از :آزاد  ،علم و معرفا 6،امنیرا 7،زهردگی
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اسررا و هرره صرررفاً بررهدلیررل قررراردادی ) (Westin, 1967, p.118برخرری از
هویسندگان بر این مطلب توافق کردهد که تقریلاً همه فرهنگهرا بررا

رریم

خصوصری ارزش زیرراد قائرلاهررد امررا در شریوههررا سلربکررردن و هیرری
بهدساآوردن آن با هم اختالف هظر دارهد و ا تماالً بهگوهها متااوت ،هسرلا
به مییاهی که برا

ریم خصوصی ارزشگرذار کرردهاهرد ،عمرل مریکننردی

) .(Decew, 2013, p.8درهاایا برخی معتقدهد موضوعات مرتلط برا درون
فرد ،بهسور سازگار  ،خصوصیاهد اما از مند

کردن این روزه و ردود

آن شاهه خالی کردهاهدی ازاین رو ،یکی از منکالتی که تعری

ریم خصوصی

را با دشوار مواجه کرده ،این اسا که ریم خصوصری ماارومی اسرا کره
بهشدت هسلا به فرهنگها هسلی اسای )(Ibid, p.9

رو هم رفته ،باوجود منکالتی که در تعریر

رریم خصوصری وجرود
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دارد ،اغلب هویسرندگان از آن دفراع کرردهاهرد بنرابراین ،ا تررام بره رریم
خصوصی در تمام کنورها جاان به رسمیا شناخته شرده و قرواهینی بررا
ممنوعیا هقض آن وضع شده اسای توجه خا

به یثیا شدصی و زهدگی

خصوصی افراد ،یکی از ضرورتها اهجام صحیح فعالیا روزهامرههگرار و
هیی جلوگیر از توسعه جرائم مطلوعاتی و مدصوصاً توهین و افترا بره افرراد
اسای به همین سلب ،در تمام موارد که ممکن اسا اهتنار مطلب یا خلرر
از سریق مطلوعات یا رادیو و تلویییون ،به یثیا افراد لطمه وارد آورد ،باید
ق تصحیح یا ق جاسخ برا آهان محاوظ بماهردی برهبیراندیگرر ،هررگراه
رساهه ها موضوعی را برضد فرد مطرح کنند ،او ق دارد درباره آن توضریح
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دهد و مطلوعات و رادیو و تلویییون هیی موظ به اهعکام آن جاسخ هسرتندی
اگر روزهامههگاران به موقرع جاسرخهرا افرراد را مرنعکس کننرد یرا دربراره

موضوعی که به آن اعترا

شرده اسرا ،توضریح کرافی بدهنرد ،از مراجعره

بسیار از شاکیان به دادگاهها هیی جیشگیر میشودی (معتمدهواد ،بیتا)57 :
در قاهون قوقی وضعشده ایران ،بهصورت واضح و روشرن در دفراع از
ریم خصوصی قاهوهی ارائه هنده اسا اما این موضوع بهصورت غیرمستقیم
و با الاام از منابع و فتراوا معتلرر اسرالمی وجرود داردی اصرل  167قراهون
اساسی مقرر میکند:
قاضی موظ

اسا کوشش کند کم هر دعوا را در قواهین مدونشده بیابرد

و اگر هیابد ،با استناد به منابع معتلر اسالمی یا فتاوا معتلر ،کرم قضریه را
مدونش ده ،از رسیدگی بره دعروا و صردور کرم امتنراع ورزدی (اهصرار ،
)136 :1386

برخی از قواهین مصوب ،بره وضروح بره ایرن موضروع ههرداخترهاهرد امرا
جستهو گریدته به ریم خصوصی اشاره هموده و افراد را از آن منع کردهاهدی

1

حق دانستن عموم
بنر همواره هسلا به محیط و افراد اسرافش کنجکاو بروده و سرعی مریکررد
آنها را بهگوهها بنناسد زیرا ا سام میکرد وادری که در اسرافش اتااق
میافتد ،میتواهد بر او ارر بگذارد و با شناختن آنها میتواهرد از آنهرا بارره
بینتر بلرد بنابراین:
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صادر هماید و همیتواهد به بااهه سکوت یا هقض یا اجمال یا تعار

قواهین

 - 1برا هموهه نیك به .1 :قاهون ا تررام بره آزاد هرا منرروع مصروب - 2 1383/2/15قراهون آئرین دادرسری
دادگاهها عمومی و اهقالب مصوب .3 1378/6/28قاهون مطلوعات مصوب 1364/12/22ی
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اهسررانهررا همررواره آرزویرری قررو تررر از آرزو داهسررتن هداشررتهاهرردی
)(Becker, 2001, p. 918

یکی از مامترین ارزش هایی که با تصویب قواهین جدید ریم خصوصری
به خطر افتاده اسا ،جریان اسالعاتی اسا کره بررا دموکراسری و فعالیرا
مطلوعات آزاد ضرور اسای اعطا آزاد به افراد برا ا اسه بر اسالعات
محیط جیراموهنان ،الجرم به این معناسا که به آهان اجازه میدهد ،دسترسری
و کاربرد آن اسالعات از سو عموم و مطلوعرات ،محردود شرودی برراسرام
اصول بین المللی ،مردم و افراد ق دارهد از سریق اسالعات دقیق و جامع ،بره
تصویر عینری از واقعیرا دسرا یابنرد و آرا خرود را آزاداهره از سریرق
رساههها گوهاگون فرهنگ و ارتلاسرات بیران کننردی (فروالد )49 :1387 ،
اصل جنجم از اصول مذکور هیی به گوهها دیگر بر دستیابی مردم به اسالعرات
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تأکید کرده و آن را ق مردم میداهدی
به هر ال ،چیی که برا ما معلوم اسا ،اینکه شاروهدان برا

ااظرا

از خودشان ق دارهد درباره جرائمی که ممکن اسرا جران و مرال آنهرا را
به خطر بیاهدازد ،آگاه شوهدی عالوهبرآن ،افراد دلبسرتگی شردید دارهرد کره
درباره رویدادهایی بداهند که باعث کوتاه شردن زهردگی مریشرود یرا دربراره
صدمات و زیانها شدصی بداهند که ممکن اسرا در اررر آن رویردادها بره
آنها وارد میشودی ) (foreman,2010, p.231ق داهستن ،به شراروهد ایرن
امکان را میدهد که از وضعیا تابعیا صِرف ،به سطحی برتر ،یعنی شاروهد
منتقل شودی در این جایگاه ،و دیگر متعاد و فرمانبُردار (سلطهجرذیر) بررا
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اجرا اوامر و هواهی مدیران و مسئوالن کنور و محلی هیسا هرچند کره
این مقامات خیرخواه باشند زیررا و برا داهسرتن ،مریداهرد و مریتواهرد از

چندوچون مسائل اجتماعی و سیاسی آگراه شرود و از ایرن یرث ،تواهرایی
تصمیمگیر و هظارت را بر آهچه برا او یا به هام او صورت میگیرد ،کسرب
خواهد کردی از همین رو ،بند دوم از اصل سوم قاهون اساسری ،بررا هیرل بره
اهداف هظام جماور اسالمی ایران ،دولا (به مااوم کامالً عام) را موظ

بره

«افیایش سطح آگاهیها عمومی در همه زمینرههرا ،برا اسرتااده صرحیح از
مطلوعات و رساههها گروهی و وسایل دیگر» میکندی در این راستا ،قاهوهی
تحا عنوان «قاهون اهتنار و دسترسی آزاد به اسالعات» به تصویب مجلرس
شورا اسالمی رسیدی این قاهون داهستن را ق مردم و تکلی

دسرتگاههرا

ق دسترسی به اسالعات عمومی را داردی» قاهونگذار برا تضمین این ق،
متدلاان را در «مماهعا از دسترسری بره اسالعرات بررخالف مقرررات ایرن
قاهون» ،براسام ماده  22مجازات میکندی (غمامی)1390 ،
این مسئله در گریارش هارایی «کمسریون آزاد مطلوعرات» آمریکرا و
مایا از مسئولیا اجتماعی روزهامههگاران 1،برا عنروان «مطلوعرات آزاد و
مسئول» در سرال 1947هیری بررسری و تأکیرد شردی برا توجره بره اینکره )1
روزهامههگار مسئول اهتقال اسالعات عینی مربوط به زهردگی جمعری اسرا
(اسالعاتی که ق همگان اسا آن را دریافا کنند) و  )2همگان رق دارهرد
که از آزاد بیان و همچنین اهتقاد برخوردار باشند ،وظیاه آگاهیدهی آهان در
رأم وظای

رفه روزهامههگار قرار گرفته اسای در این گیارش ،یکری از
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دولتی و عمومی غیردولتی داهسته و تصریح کرده اسا که «هر شد

ایراهری

 - 1این کمیسیون در سالها 1945و 1946به ریاسا رئیس وقا داهنگاه شیکاگو و شرکا دوازده تن از قوقداهان،
سیاساشناسان و اقتصادداهان آمریکا در داهنگاه یادشده ،برگیار گردیدی
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وظای

اجتماعی وسایل ارتلاط جمعی مد هظر کمسیون ،توجه وسایل ارتلاسی

به «تدارك دستیابی کامل به اسالعات روز» برا مردم ،معرفی شده اسای در
این زمینه ،به عقیدة اعضا کمسریون ،وسرایل ارتلراط جمعری بایرد تعارد و
مسؤلیا اجتماعی مربوط به ار «آزاد اسالعرات» را بهذیرهرد و توجره
داشته باشند که بهموازات دستیابی آنها به بازار وسیعتر خواهندگان ،مسئولیا
آهان در برابر «همگان» افیایش مییابد زیررا« ،همگران» رق دسرتیابی بره
اسالعات و « ق اساسی مطلع شدن» را دارا هستندی این رق کره در اواخرر
قرن هجدهم ،از سو رهلران اهقالب آمریکا ،با عنروان «هیراز شراروهدان بره
جامعها دموکراتیك» ،تأکیرد شرد ،در عصرر اضرر « رق همگران بررا
داهستن» هامیده میشودی (معتمدهواد ،بیتا)49-48 :
در اینکه داشتن ریم خصوصی ق هر اهسراهی اسرا ،شرکی هیسرا و
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اینکه هر فرد

ق دارد از خود و خاهوادة خود در مقابرل دیگرران مراقلرا

کند ،مسئلها اسا که هرکسی بهسور شاود میتواهرد آن را دریابرد و ایرن
چیی اسا که هر روزهامه هگار باید به آن توجه ویوه داشته باشد امرا ایرن
موضوع را که مردم ق دارهد از محیط و وادث اسرافنان مطلع شوهد هیری،
همیتوان اهکار کرد چرا که آنها اغلب تصمیمهاینان را براسرام اسالعراتی
میگیرهد که رساههها در اختیارشان قرار میدهند و وادث مدتل مریتواهرد
در اهتدابهاینان تأریر داشته باشدی ازاینرو ،گاهی ایرن دو رق برا هرم در
تعار

قرار میگیرهد و روزهامههگاران موقع تصمیمگیر با منرکل روبرهرو

میشوهدی رفع این تعار
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و ل آن میتواهد روزهامرههگراران را در ایرن راه

یار کندی به عقیدة ما ،تقریر جدید از هظریه وظیاهگرایی که تحرا عنروان
«وظیاهگرایی هتیجهگرا» مطرح شده اسا ،از عادة این موضوع برخواهد آمدی

حل تعارض مطرحشده براساس وظیفهگرایی نتیجهگرا
اخالق هنجاری و شاخههای مختلف آن

یکی از شاخهها فلساة اخالق ،اخالق هنجار

1

اسای اخالق هنجرار

اصول و معیارها کلی برا تصمیمگیرر را در اختیرار مرا قررار مریدهردی
) (Bayles,1968, p.2ازاینرو ،برایناسام که معیار درسرتی عمرل چیسرا،
هظریه ها مدتلای در اخالق هنجار  ،ازجمله وظیاهگرایی 2،هتیجهگرایری 3و
فضیلاگرایی 4جدید آمده اسا و هر کدام تالش کردهاهد بهگوهها متااوت بره
این سؤال جاسخ دهندی

سلق وظیاهگرایی ،اخالق ،ملتنی بر عملم مطابق با وظیاه اسای ایرن هظریره
به اهگییهها اخالقی 5توجره و وظیاره و الریام 6را عقیرده اصرلی آن مطررح
میکندی وظیاهگرایی بر آن اسرا کره چییهرا مندصری وجرود دارهرد کره
ذاتاً خوب یا بدهد و باید آن ها را اهجام دهیم یا اهجام هردهیم ،تنارا برهخراسر
آهچه هستند ،بدون توجه به هتایجی که با اهجامدادن آنها برهدسرا مریآیردی
) (lyons, 2004, p.9براسرام وظیارهگرایری اخالقری ،اهسران وظیارههرا
مند

و متمایی دارد و برخی از اعمال و رفتارها اهسان برهسرور ذاتری

درسا و برخی دیگر ذاتاً بد و هادرسا اسای اهسان به هنگام روبهروشدن برا
1-Normative Ethics.
2-Deontology.
3-Consequentialism.
4-Virtue Ethics.
5-Moral Motives.
6-Obligation.
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وظیفهگرایی اخالقی
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افعال ،فقط باید به وظیاه خود بنگرد و ارزیرابی هترایج و تأریرهرا همریتواهرد
بیاهگر خوبی و بد افعال باشدی برا مثال ،قتل اهسان بیگناه ،امر زشرا و
هاجسند اسا تی اگر باعث جلوگیر از کارها بد دیگرر شرودی ظلرم برد
اسا تی اگر سودمند باشدی بنابراین ،هر فعل یا اهجامدادن قاعردها  ،تری
اگر ماهند آهچه در فایدهگرایی مطرح اسا ،بره بینرترین غللره خیرر برر شرر
هینجامد ،می تواهد درسا یا الیامی باشدی (فراهکنا )47 :1376 ،وظیاهگرایی به
دو قسم وظیاهگرایی عملهگر 1و وظیاهگرایی قاعردههگرر  2تقسریم مریشرودی
وظیاهگرایی قاعدههگر میگوید :آهچه درسا اسرا ،مطابقرا برا دسرتها از
قواعد کاربرد کلّی اسا ،در الیکه وظیاهگرایی عملهگر معتقد اسا در هر
موقعیتی ،با هظر به اوصاف آن موقعیا و بدون تمسرك بره قواعرد و ا کرام
کلی ،می بینیم چه چیی درسا یرا هادرسرا اسرای از ایرن منظرر ،تکرالی
اخالقی ،جیئی و وابسته به موقعیااهرد و ا کرام و قواعرد کلّری در باتررین
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الا ،برگرفته از ا کام جیئری و اصرل اسرتقرا از امرور جیئری هسرتندی
)(Bunnin & Yu, 2004, p.171

وظیاهگرایی با منکالت اساسی روبه روسا که اسرتااده از آن را در مقرام
عمل ،برا فاعل اخالقی ،با دشوار مواجه کرده و او را سرردرگم مریکنردی
وظیاهگرایی اخالقی بهسورکلی به هتایج اعمال توجای همیکند و مرا را صررفاً
به اهجام تکلی

ملیم می کند اما در برخی موارد ،اصل وظیاه با اصرل هتیجره

که یکی از فاکتورهرا مارم در اهجرام دادن اعمرال اسرا ،در تعرار

قررار

میگیردی (اترك )16 :1392 ،عالوهبرآن ،وظیاهگرایی قاعدههگرر هیری برا ایرن
1-Act Deontology.
2-Rule Deontology.

منکل مواجه اسا که در برخی موارد ،قواعد با یکدیگر متعار

میشوهد و

در آن صورت ،بر اسام کدام قاعده باید عمل کنریم؟ ویلیرام فراهکنرا 1معتقرد
اسا وظیاهگرایان عملهگر ،قواعد استعجالی یا جیئی را در اختیار مریهانرد
ولی مالك یا اصل راهنما دیگر وجود هداردی بهعلرارتدیگرر ،آنهرا بره
تعمرریم جررذیر کرره از لرروازم هظررامی اخالقرری و همررواره راهنمررا افررراد در
موقعیاها منابه اسا ،توجای هکردهاهدی (فراهکنا)62 :1376 ،
نتیجهگرایی اخالقی

میشود ،با این عقیده آغاز میشود که ارزشهایی وجود دارهد کره مقردم برر
اخالق هستند بهعلارت دیگر ،تی اگرر هریچ درسرتی و هادرسرتی اخالقری
وجود هداشته باشد ،همواره بعضی چییها خوب و بعضی چییهرا برد خواهنرد
بودی )(Darwall, 2003, p.1

برایناسام ،هتیجهگرایی یا اخالق غایاگرا 2هظریها در اخالق هنجرار

اسا که معتقد اسا ،ارزش هر فعل تماماً به هتایج آن وابسته اسرا بنرابراین
بر آن اسا که زهدگی اخالقی بایرد بره آینرده بنگررد بردینمعنری کره بایرد
دلمنرغول بینررینه کرردن خرروبی و کاسرتن هتررایج برد افعررال باشردی از هظررر
هتیجهگرایی ،عامل تعیین کننده درستی یا هادرستی اعمال در هتایج آنها هااتره
اسای (هولمی)268 :1389 ،
1-Wiliam K Frankena.
2-Teleological Ethics.
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هتیجهگرایی که به آن اخالق غایراگررا یرا اخرالق جیامردگرا هیری گاتره
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هتیجهگرایی ماهند وظیاهگرایی به دو قسم عملهگر و قاعدههگر تقسیم شده
اسای هتیجهگرایی قاعدههگر معتقد اسا درستی هر عمل ،به هتایج مسرتقیم آن
وابسته اسا اما هتایج مستقیمی که با مجموعه قواعد مطابق باشند که منجر
به هتایج باتر هسلا به اعمال بدیل دیگر باشدی هتیجهگرایی عمرلهگرر ،عمرل
درسا را عملی میداهد که هسلا به اعمال منابای که فاعل میتواهرد اهجرام
دهرد ،هترایج باترر دربررداشرته باشردی )(Bunnin & James, 2003, p.9

هتیجهگرایی بر خالف وظیاهگرایی به ذات عمل توجره همریکنردی ارتکازهرا
اخالقی ما ظلم را عملی قلیح و هادرسا میداهند ،تی اگر هتایج خوبی بررا
ما به همراه داشته باشد بنابراین هیازمند هظریها هستیم کره در آنم وا رد هرم
هقیصه هظریه هتیجهگرایری (بریتروجای بره ذات عمرل) و هرم هقیصره هظریره
وظیاهگرایی (بی توجای به هتیجة عمل) را برسرف کرده و بتواهد ما را بههنگام
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تصمیمگیر در مواجاه با تعار

ها یار کندی (اترك)12 :1392 ،

وظیفهگرایی نتیجهگرا و حل تعارض مطرحشده براساس آن
همان سورکه گاته شد ،هتایج اعمرال هیری عرالوهبرر ذات آنهرا ،در درسرتی و
هادرستی اعمال دخیل هستند اما این سؤال که در مقام تعار م ایرن دو اصرل
با یکدیگر ،کدامیك از ا ولویا بینتر برخوردار اسرا ،از سرو دو هظریره
مذکور بیجاسخ خواهد ماهدی ویوگی مام وظیاهگرایری هتیجرهگررا کره هظریره
تلایقی به ساب میآید ،تعیین اولویرا برین اصرل هتیجره و اصرل وظیاره و
هظاممندساختن رابطه آنهاسا تا فاعل اخالقی را در موقعیراهرا مدتلر
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تصمیمگیر هدایا کندی (همان)13 ،

بنابراین ،این هظریه برخالف هظریهها قللی ،در اهجامدادن اعمال ،هرم بره
هتیجه و هم به وظیاه توجه میکند ازاینرو در رل تعرار

هرا اخالقری،

هظریه ا کارآمد اسای تعارضی که در این مقالره مطررح شرده اسرا ،وظیارة
هاشی از قی اسا ( ق داهستن عموم) که در هتیجه با وظیارة هاشری از رق
دیگر( ق ریم خصوصری) در تعرار
وظیاهگرایی هتیجهگرا ،اولویابند

قررار مریگیرردی برراسرام هظریرة

قوق بدین شرح اسا:

وقتی عملی را که میخواهیم اهجام دهیم ،موضوع کمی اخالقری هلاشرد،
معموالً تصمیمگیر ما براسام هتیجه اسا اما هنگامی که عمل مرا موضروع
هدستین ،اصل وظیاه اسا که براسام سن و قرلح ذاتری اعمرال ،در هگراه
هدسا ،وظیاه ما را مند

میکندی جس از شناخا وظیاه در هگاه هدسا:

اگر وظیاه در هگاه هدساِ هاشی از ق ،با هتیجها وظیاههگر در تعرار
اسا یعنی اگر بدواهیم به وظیاة خود عمل کنیم ،موجب هقض وظیارة دیگرر
خواهیم شد ،به این شیوه عمل می کنیم که اگر وظیاه در هگاه هدساِ هاشری از
ق ،موجب هقض وظیاة هاشی از ق دیگر شود ،درایرنصرورت دو وظیارة
هاشی از ق با یکدیگر در تعار

هسرتند در ایرنگوهره مواقرع درصرورت

امکان باید سعی در جمع هر دو وظیاه کرد اما درصورت ممکنهلرودن ،بایرد
جاهب وظیاة هاشی از قِّ قو تر را گرفای متأسااهه برهدلیرل تنروع و تکثرر
شرایط عمل و موقعیاها جیئی که جیش میآیند ،مالکی کلی برا تندی
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کمی اخالقی می شود و مصداقی از اهصاف یا ظلرم واقرع مریشرود ،اصرل

این قوت و اولویا همیتوان ارائه کرد و فاعل اخالقری خرود بایرد بر سرب
هموهه ،با تاکر در جاات مدتل

هر دو امر وظیاه و سنجش شرایط ،تندی

دهد که کدام وظیاه مام تر اسرای فاعرل هرچره از علرم و کمرا بینرتر
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برخوردار باشد ،باتر میتواهد وظیاه مام تر را تنردی

دهرد ولری از براب

تسایل در تصمیمگیر میتوان چنین اولویاهایی ارائه کرد:
در تعار
و در تعار

ق خود با ق دیگران ،ق دیگران مقدم بر ق خود اسرا
قوق اهسانها دیگر برا هرم ،مریتروان وظرای

اخالقری را

بر اسام تعداد یا شدصیا صا لان ق اولویابند کردی مسلماً رق چنرد
فرد ،مقدم بر ق یك فرد اسای همچنین ،گاهی اولویابند وظای میتواهد
بر اسام شدصیا صا لان ق باشد برا مثال ق والردین ،خوینراوهدان،
دوستان و آشنایان ،مقدم بر ق افراد هاآشنا و غریله اسا یا رق مسرلمان
مقدم بر ق کافر اسای عالوهبرآن ،در تعار

اهواع رق برا یکردیگر ،رق

دینی مقدم بر ق جاهی و مالی اسرا رق جراهی مقردم برر رق مرالی و
قالنام مقدم بر ق خداسای (همان)21-19 ،
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وظیاه روزهامه هگار در هگاه هدسا ،دادن اسالعات به مردم اسا و مرردم
هیی ق دارهد این اسالعات را داشته باشند بنابراین این وظیاه روزهامههگرار،
وظیاة هاشی از ق اسا امرا گراهی هتیجرة عمرل بره ایرن وظیاره ازسرو
روزهامههگار ،هقض ریم خصوصی دیگران اسا که برا آنها ق مسرلمی
به ساب میآید و در هتیجه از این سریق آسیب خواهنرد دیردی اینجاسرا کره
تعار  ،خود را میهمایاهدی بر اسام مطالب مطرح شده از دیدگاه وظیاهگرایی
هتیجهگرا ،تعرار

مرذکور را بره ایرن صرورت مریتروان برسررف کررد کره

روزهامه هگار بتواهد به وظیاه در هگاه هدسا عمل کررده ،بردون اینکره رریم
خصوصی دیگران را هقض کند بنابراین ،اگر بین این دو ق جمع کررده و برا
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داقل تجاوز به ریم خصوصی دیگران ،وظیاة خرود را بره اهجرام برسراهد،
خیلی خوب اسا اما اگرر چنرین وضرعیتی مقردور هلاشرد ،بایرد شررایط را

بسنجد و وظیاه مامتر را براسام شناسایی ق قو تر تندی

داده و سلق

آن عمل کندی
اهتداب مامترین وظیاه روزهامههگار درباره این موضوع باید به این سریق
اهجام گیرد که اگر قی از مردم ضایع شده اسا ،ماهند جایی کره شدصری از
مردم کالهلردار کرده و مال آن ها را تصا ب کررده اسرا ،ماهنرد آهچره در
سرح بحث ذکر کردیم ،دراینصورت روزهامههگار وظیاه دارد این موضروع را
به اسالع مردم برساهد و اسالعات خصوصی مجرم را در اختیار آنها بگرذارد
تا از این سریق اگر دستگیر هنده باشد ،به دستگیر او کمك کند یا اگرر بره
به مراجع قضایی مراجعه کنندی
هر فرد

ق یات دارد و هیچکس ق هدارد به دیگرر آسریب وارد

کند بنابراین اگر موضوع در ارتلاط برا شدصری باشرد کره جنارانکرردن آن
می تواهد جان اهسانهرا را بره خطرر بیاهردازد ،بایرد درصرورت مطلرعشردن
روزهامههگار ،آن را به اسالع مردم هیی برساهد و آنها را از این موضروع آگراه
کندی برا مثال ،اگر فرد جاهی و خطرهاکی از زهدان فرار کند یا اینکره وجرود
چنین فرد در جامعه تصدیق شده باشد ،باید ریم خصوصی چنین فرد را
هقض کرد و به و ظیاه در هگاه هدسا خود عمرل کرردی یرا اگرر شدصری بره
بیمار واگیردار ملتالسا که دیگران را در خطر ابتال به این بیمرار قررار
می دهد ،هقض ریم خصوصی آن فرد مجاز اسای شدصی که به عن

تجاوز
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دام افتاده اسا ،دیگر مالباختگان ،مطّلع شده و برا بازجسگرفتن مال خود،

کرده و هیی کسی که به اعتقادات مردم هتك رمرا کررده اسرا هیری چنرین
وضعیتی داردی
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شدصی که به ملّا و وسن خود خیاها کرده و برضد آنها با بیگاهگان و
در راستا اهدافنان همکار کرده و بدینسریق به آنها خسارت وارد کرده
اسا ،تجاوز به ریم خصوصی او منروط به این اسا که او آگاهاهه مرتکب
چنین عملی شده اسا اما اگر ارلات شد که او اغارال یرا از او سروپاسرتااده
شده اسا ،هقض ریم خصوصی او تناا تا جایی مجاز اسا که بیگنراهی او
را رابا کندی
اللته باید داهسا کره در مثرال هرا ذکرر شرده تعرداد صرا لان رق را
میبایسا در هظر گرفا و در تصمیمگیر خود ،آنها را لحاظ کرد ،بره ایرن
صورت که اگر مالباخته یك هار باشد و کساهی که ریم خصوصی آنها باید
هقض شود ،ده هار باشند و ق ضایع شده چندان مام هلاشد ،تجاوز بره رریم
خصوصی درسا هدواهد بودی
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در مثالها ذکرشرده و ماهنرد آن ،وظیارة روزهامرههگرار ،هقرض رریم
خصوصی و دادن اسالعات به مردم اسا اما در جایی که تجراوز بره رریم
خصوصی دیگران درد را دوا همی کنرد و در راسرتا برازجسگررفتن رق
مام تر هلاشد ،ریم خصوصی محترم بوده و به آن هلاید متعر

کردی

بنابراین در راستا جاسخگویی به سؤاالت مطرحشده در موقعیاهایی که
در سرح مسئله به آنها اشاره شد ،باید گاا همانسور که هاجی معتقد اسا
) ، (foreman, 2010, p.231درسا اسا که رریم خصوصری رق مامری
اسا اما مطلق هیسا و در تعار

با قوق مامتر افراد جامعره ،بایرد آن را

زیر جا گذاشا زیرا هتیجها که از این سریق اصل میشود ،بهمراتب بینرتر
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اسا و عموم مردم در این باره ق دارهد بداهند چه کسی از آنها کالهلردار
هموده و مال آنها را تصا ب کرده اسای دراینمیان ق مردم قو تر اسرای

ازاینرو ،وظیاه روزهامههگار در اینباره ،عمل به وظیاه در هگاه هدسا خرود،
یعنی دادن اسالعات درباره مجرم به مردم اسای
در موقعیا دوم ،درسا اسا که مردم ق دارهد بداهند اما رق هدارهرد
همه چیی را بداهندی باید هیاز به داهستن را از کنجکراو تاکیرك کرردی هیراز و
کنجکاو دو مقوله متمایی از یکدیگر هسرتندی اسالعرات مردهظرر مداسلران
دربارة هنرمند که به او عالقه مند هستند ،تناا س کنجکاو آنها را ارضا
میکندی مردم دراینباره مُحِق هیستندی وزه خصوصی را درصورتی مریتروان
هقض کرد که جا

قی قو تر درمیان باشد یا بتوان بدین وسیله قی را برا

راجع به هنرمند که به او عالقهمندهد ،هدارهد جس الزم هیسا روزهامرههگرار
به وزة خصوصی دیگران وار د شود و برا دیگران میا ما ایجاد کندی
نتیجهگیری
روزهامههگار  ،رفها اسا که مسئولیتی مارم را در آگراهیبدنری مرردم
بهدوش میکند و بیش از هر رفه دیگر  ،هیازمنرد اصرول اخالقری اسرا
اصول اخالقی کره راهنمرا عمرل دسرااهردرکاران آن در راسرتا گررفتن
تصمیمات مام در امر روزهامههگار اسای اصول اخالقی گاهی برا یکردیگر
در مقام عمل در تعار

قرار میگیرهد و تصمیمگیر را برا روزهامههگاران

سدا و دشوار میکنندی روزهامههگاران دربراره تعرار
عموم و قم داشتن ریم خصوصی ،با تعار

میران رقم داهسرتن

روبهرو مریشروهدی بنرابراین،

روزهامرههگررار هیازمنررد هظریرره ا اسررا کرره بررا اسررتااده از آن ،قررادر باشررد
تعار
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مردم جس گرفا اما هواداران هنرمند مذکور ،هیاز به داشتن اسالعات بینتر

ها اخالقی را در مقرام عمرل ،برسررف کنردی از میران هظریرههرا
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مطرحشده در شاخه هنجار فلساه اخالق ،وظیاهگرایی هتیجهگرا که تقریرر
جدید از هظریة وظیاهگرایی و به بیان باتر ،هظریها تلایقی به ساب میآیرد،
میتواهد گیینه خوبی برا

ل تعار

ها اخالقی باشد که فاعالن اخالقری

در موقعیاها سدا تصمیمگیر با آنها مواجه میشوهدی
وظیاهگرایی هتیجه گرا در ارزیابی درسرتی و هادرسرتی اعمرال ،هرم اصرل
هتیجه و هم اصل وظیاه را دخیل داهسته و رابطه میان این دو اصل را هظاممنرد
هموده و آنها را اولویابند کرده اسا تا فاعل اخالقری در مقرام عمرل در
برخورد با تعار

ها اخالقی متحیرر هماهرده و بتواهرد وظرای خرود را برا

درهظرگرفتن قوق مامتر به اهجام برساهدی براسام وظیاهگرایری هتیجرهگررا،
ق ریم خصوصی مطلق هیسا و در تعار

با رق مارمتررم عمروم کنرار

گذاشته میشودی عالوهبر آن ،قم داهستن عموم هیی مطلق هیسرا و دربرارة آن
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باید هیاز را از کنجکاو تاکیك کرد و اگر میل به داهسرتن عمروم ملتنری برر
«هیاز» و « ق» هلاشد ،ق ریم خصوصی همچنان جابرجاسرا و در مقرام
عمل مقدم اسا و ارجحیا داردی
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