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  دهیچک

ها، مشتمل بر افرادی که مورد توجه افکار عمومی جامعه بوده و اسرار خصوصی سلبریتی
سی نظیر هنرمندان، هاست، مانند افراد مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسوی آنها بهنگاه

شدت مورد عالقه بسیاری از افراد است. در اینکه آیا افراد ها، بهبازیگران، ورزشکاران و مدل
مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم خصوصی دارند یا قلمرو حریم خصوصی افراد 

بودن قلمرو  نظری مبنی بر محدودمحدودتر است، اختالف مشهور نسبت به سایر افراد جامعه،
حریم خصوصی افراد مشهور و برابری حریم خصوصی افراد مشهور با دیگران وجود دارد. 

کم محدود بودن قلمرو براساس نظریه اول، برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست
آن، دالیلی از جمله فقدان انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت 

حق مردم بر دانستن و نقد دورویی بیان شده است و طبق نظریه دوم، اصل آن است عمومی، 
که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای 

ها نیست. براساس این دیدگاه، شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن
ته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را اگر مشاهیر در موقعیتی قرار داش

مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود. انتظار معقول از  داشته باشند،
هایی از جمله مکان مورد نظارت، موضوع نظارت، شیوه استفاده از حریم خصوصی در مؤلفه

ضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه اطالعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص مو
 میان طرفین، قابل شناسایی است.
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Abstract 
 

The private secrets of famous people, those under the focus of public 
opinion of the society, like political and non-political celebrities such as artists, 
actors, athletes and models, are strongly favored by many people. Whether 
celebrities have the same privacy as ordinary people or whether the realm of 
their privacy is more limited than the rest of society, there are disagreements 
regarding the restriction of the privacy of celebrities and equality of that with 
others. According to the first theory, for lack of privacy of celebrities or at 
least limitation of its territory, some reasons are alleged such as lack of normal 
expectation, Iqdam Rule, Patternity of famous individuals, public benefits, 
right to know and critique of hypocrisy. Based on the second theory, the 
principle is that people in society are at a level of privacy and that just because 
people are famous or role models for others does not violate their privacy. 
According to this view, if celebrities are in a position to reasonably expect 
their privacy,  like others, their privacy should be respected. Reasonable 
expectations of privacy can be identified in components such as the place 
being monitored, the subject of the surveillance, the manner in which personal 
information is used, the means of surveillance, the satisfaction of the person 
subject to the privacy and the nature of the relationship. 
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 مقدمه 
شوند و نظرهای عنوان الگوی قشر عظیمی از جوانان مطرح میها بهدر دنیای مدرن، سلبریتی

یرتخصصی مورد توجه قرار گرفته و موضوع بسیاری از محافل را به های غها حتی در حوزهآن
های مجازی چون اینستاگرام و تلگرام پای خود اختصاص داده است. توسعه و گسترش شبکه

ها را که پیش از آن، تنها از طریق افراد مشهور را نیز به دنیای مجازی باز کرده و زندگی آن
ای و های حرفهتر کرده است. عکسشد، عمومیخته میها شنامجالت و مصاحبه با روزنامه

دنیا آمدن فرزند و ای از مناسبات کامالً خصوصی همچون نشستن پای سفره عقد، بهغیرحرفه
ها، افراد ای از این موارد است. سلبریتیهای خانوادگی، نمونهشرکت در مراسم و مهمانی

اران، خوانندگان و نظایر آن را شامل مشهور سیاسی و غیرسیاسی مانند هنرمندان، ورزشک
شود. از یک سو، عموم جامعه تمایل شدیدی به کسب اطالعات از زندگی شخصی افراد می

شود، اما از خوانده می« حق بر اطالع»مشهور و الگوهای خود دارند که این تمایل در اصطالح 
ی تنها بودن، محرمانه ماندن سوی دیگر، افراد مشهور نیز همانند سایر مردم، اصوالً، از حق کل

حق بر »اطالعات شخصی و گمنام بودن برخوردارند؛ حقوقی که در مجموع و در اصطالح با 
سوی مختلف و متعارض قرار دارند و  شود. این دو حق در دوشناخته می« حریم خصوصی

 شود.در غالب موارد امکان عمل به هردو حق میسر نمی

ست که در تضاد میان حریم خصوصی این افراد و تمایل مردم شود، این اپرسشی که مطرح می
ها نیز مانند دیگر افراد جامعه و ها کدام مقدم است؟ آیا سلبریتیبه دانستن در مورد زندگی آن

به همان اندازه حریم خصوصی دارند یا دایره حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به دیگران 
د از جزییات زندگی افراد مشهور آگاه شوند؟ مراتب محدودتر است و مردم حق دارنبه
عبارت دیگر، آیا حریم خصوصی بسیط است و برای همه افراد یک تعریف دارد یا به نسبت به

جایگاه و شأن اجتماعی افراد، موضوع حریم خصوصی متغیر است؟ آیا مردم واقعاً به این 
نی است که باید برای شهرت اطالعات نیاز دارند؟ آیا نقض حریم خصوصی افراد مشهور تاوا

بپردازند؟ در کشاکش این دو گرایش، باید مشخص شود که حق با افراد مشهور و برخورداری 
ها از حریم خصوصی است یا حق با مردم است که حق آگاهی از زندگی الگوهای خود را آن

 نگاران است که حق آزادی بیان دارند؟دارند، یا حق با رسانه و روزنامه

 اصل تأسیس و خصوصی حریم و بیان آزادی تعارض .1
های اخیر، بحث تعارض حریم خصوصی و آزادی بیان انگیزترین مسائل دههیکی از بحث

یک مقدم است و است. به این بیان که در تعارض بین حریم خصوصی افراد و آزادی بیان کدام
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ترین حقوق نیادیترین و بشک یکی از مهمیک بر دیگری ترجیح داده شود؟ بیباید کدام
المللی و به این حق هم در اسناد مختلف بین .شهروندان حق استفاده از حریم خصوصی است

قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده  هم در سطح داخلی، اشاره یا تصریح شده، مورد پذیرش
 است. به موجب این حق دیگران حق استفاده از اطالعات شخصی سایرین را ندارند. در حقوق

های شخصی اشاره طور ناقص در قانون تجارت الکترونیکی به موضوع حمایت از دادهایران به
حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن »دارد: قانون اساسی که بیان می 22شده است. همچنین اصل 

، قابلیت استناد «و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند
 ت از حریم خصوصی اطالعاتی را دارد.در موضوع حمای

دهد اخبار و ها اجازه میدر مقابل، حقی دیگر تحت عنوان آزادی بیان وجود دارد که به رسانه
اطالعات را برای عموم جامعه منتشر کنند. گاهی این اطالعات، در حوزه اطالعات شخصی 

ها منجر شود. سوری رسانهگیرد که عدم افشای آن ممکن است به خودسانافراد دیگر قرار می
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر »دارد: قانون اساسی که مقرر می 24اصل 

، نشان «کنداینکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون مشخص می
طبیعی حق بر آزادی  طوراز به رسمیت شناختن حق آزادی بیان در نظام حقوقی ایران دارد. به

بیان، حق بر اطالع را نیز در درون خود دارد و حق بر اطالع نیز در همین زمینه قابل ارزیابی و 
 پذیرش است.

گیرند. طور طبیعی، در برخی موارد، حریم خصوصی و آزادی در تنافی با یکدیگر قرار میبه
ها اجازه تحصیل و نشر ه رسانههای خصوصی افراد حمایت شود و ببرای مثال اگر فقط از داده

توانند اطالعات مربوط به فساد اخالقی یا مالی مدیران و رجال ها نمیآن داده نشود، رسانه
سیاسی یا حتی کسانی را که به هر نحوی در مدیریت کشور دخالت دارند، افشا کنند و به این 

گیرند و کسی بر عهده می ترتیب، افراد ناالیق با فسادهای مالی و اخالفی مدیریت کشور را
حق افشای آن را نخواهد داشت. از یک سو، هم حق بر حریم خصوصی و هم حق بر اطالع و 
آزادی بیان در زمره حقوق بنیادین شمرده شده است و از سوی دیگر، در قلمرو تنافی این دو 

رایی و حق و ترجیح یکی از دو حق، چه در مرحله تقنینی و وضع قانون و چه در مرحله اج
 کدام از دو حق، ضابطه قانونی روشنی برای حل مسئله، به تصریح بیان نشده است. عمل به هر

وجو در قواعد ناظر بر حل این تنافی، باید تأسیس اصل نمود تا قبل از جست طور مرسوم،به 
رسد در حال حاضر با توجه به قدرت نظر میدر مقام رفع تنافی بتوان بهتر عمل کرد. به

ها و همچنین مقدم دانستن آزادی ها و لزوم دفاع از شهروندان عادی در مقابل ابررسانهسانهر
دفاع بیان بر حریم خصوصی شهروندان راه تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را باز و بی
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گذارند، در مقام تبیین اصل باید قائل به لزوم رعایت حریم خصوصی اطالعاتی از سوی می
عنوان استثنا بر آن ها در تحصیل، پردازش و انتشار داده بهو مجاز بودن رسانهها شد رسانه

گذار مردد باشد، شود. بنابراین در هر مورد که قانون مسکوت بوده یا حکم قانونحمل می
توان با اعمال اصل، حکم قضیه را یافت. در این صورت بار اثبات مجاز بودن عمل تحصیل می

طور تخصصی به این کار اشتغال دارد ر عهده طرف قوی دعوا که بهداده یا پردازش آن ب
افراد  جا که یک طرف تنافی دو حق،به بعد(. ازآن 265: 1334شود )اصالنی، گذاشته می

الزم است معیارهای شهرت بررسی شود تا معلوم شود چگونه شخصی در مشهور قرار دارند، 
یارها و منشأهای شهرت، احیاناً چه نقشی در قلمرو گیرد و این معزمره افراد مشهور قرار می
 کند. حقوق افراد مشهور ایفا می

  شهرت معیارهای .2
تعاریف مختلفی از افراد مشهور ارائه شده است. به نظر برخی، فرد مشهور کسی است که 
رهبری مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از زندگی مردم را بر عهده دارد، در اذهان عمومی از 

نسبی برخوردار است، در عرصه رسانه نمایان بوده و احتماالً تجسم رؤیاها و آرزوهای قدرت 
. به نظر برخی دیگر، فرد مشهور کسی است که مورد  (Leslie, 2001: 17)تحقق نیافته مردم است

ترین رفتار آنان آگاه باشند نحوی که مردم دوست دارند از کوچکتوجه افکار عمومی است، به
(Helling, Op. cit: 26برخی دیگر به .)صورت ها بهبندی آنجای تعریف افراد مشهور به طبقه

مشهور  دسته اول اند:اند. این گروه افراد مشهور را در سه طبقه جا دادهمصداقی اکتفا کرده

های اند، مانند خانوادهدست آوردهبودن را از طریق اصالت خانوادگی و نسب خویش به
های ، شهرتشان را از طریق رقابت و قابلیتدسته دومهای سیاسی؛ خاندان سلطنتی، اشراف و

 های سینما، فعاالن حوزه ورزش؛کنند، مانند اندیشمندان، روشنفکران، ستارهفردی کسب می
شود که از طریق نمایش و مطرح کردن بیش از اندازه خود در شامل کسانی می سوم، دسته

کنند. این گروه هرچند قابلیت توانایی سازی میصطالح حاشیهشوند و به اها مشهور میرسانه
های مختلف ندارند، اما با انجام اعمال خارج از عرف و حرکات و استعداد دیگران را در عرصه

کنند که دیده شوند و با تکرار این اعمال نمایشی و گاه، هنجارشکنی، دیگران را مجاب می
ای گران سینما و ورزشکارانی که چندان در عملکرد حرفهشوند، مانند بازیسرانجام مشهور می

خویش موفق نیستند، اما با حرکات غیرعرفی و بعضاً مخالف با هنجارها، خود را به سطح اول 
. (Callender Smith, 2014: 18) آورنددست میکشانند و از این طریق، شهرتی بهها میرسانه

انتخاب اند. این گروه شهرت را ناشی از تقسیم کرده برخی دیگر، افراد مشهور را به پنج گروه
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 ، شهرت ناشی ازشانس شهرت ناشی از موفقیت یا رسوایی، ، شهرت ناشی ازیا انتصاب
 (chadwick, 2005: 7)دانند می خویشاوندی و موقعیت خانوادگی

وده و توان گفت که فرد مشهور کسی است که مورد توجه افکار عمومی جامعه بطور کلی میبه
که افراد با طوریتواند عملکرد او مثبت یا منفی باشد، بهسوی اوست که مینگاه افراد جامعه به
العمل نشان خواهند داد. حال با شناخت اجمالی از مفهوم و اقسام شهرت، شنیدن نام او عکس

 الزم است حریم خصوصی افراد مشهور بررسی شود.

 حریم خصوصی افراد مشهور .3
شود این است که آیا افراد مشهور نیز به مانند افراد عادی جامعه حریم رح میپرسشی که مط

خصوصی دارند و حریم خصوصی این دسته از افراد همسان و مساوی با سایر افراد جامعه 
محدودتر است؟  است یا اینکه قلمرو حریم خصوصی افراد مشهور نسبت به سایر افراد جامعه،

مراتب از حریم خصوصی ود ندارد، به نظر برخی، افراد مشهور بهدر این زمینه اتفاق نظر وج
کمتری نسبت به سایر شهروندان برخوردارند؛ در مقابل، گروهی دیگر به برابری حریم 
خصوصی افراد مشهور و سایر افراد جامعه اعتقاد دارند. در ادامه ادله این دو نظر بررسی 

 خواهد شد. 

 حریم خصوصی افراد مشهور . نظریه محدود بودن قلمرو 3-1 

براساس این دیدگاه، انتظار برخورداری از حریم خصوصی برای اشخاصی که در انظار مردم 
دهند، که با خواست خویش، خود را در منظر عمومی قرار میویژه هنگامیگیرند، بهقرار می

ها و دیگر کنند یا خوانندگان کنسرتمانند سیاستمدارانی که خود را آماده انتخابات می
های اشخاص مشهور، با سایر شهروندان یکسان نیست. اما در اینکه آیا شهرت، برخی از جنبه

دهد، دو الشعاع قرار میهای خصوصی را تحتبرد یا تمام جنبهحریم خصوصی را از بین می
نظر وجود دارد؛ طبق دکترین اول که به دکترین آمریکایی معروف است، همین که شخصی 

های زندگی وی، ک شخصیت عمومی شود و مشهور شود، کافی است تا تمام جنبهواجد ی
رو هیچ حد منطقی بر آشکارسازی اسرار برای رؤیت و نظارت عموم مردم مجاز گردد. ازاین

. طبق دکترین دوم که به Helling, op. cit: 26))های مشهور وجود ندارد زندگی شخصیت
های زندگی شخصی افراد مشهور همواره مصون از نبهدکترین آلمانی موصوف است، برخی ج

نظارت و بازرسی دیگران است، حتی اگر موضوع مورد بحث مستقیماً به وظایف یا 
 (.31: 1392های یک شخص مشهور مربوط باشد )انصاری، صالحیت

کم محدود بودن قلمرو آن، دالیلی از جمله برای فقدان حریم خصوصی افراد مشهور یا دست
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ن انتظار متعارف، قاعده اقدام، الگو بودن افراد مشهور، مصلحت عمومی، حق مردم بر فقدا
 شود. طور مختصر، ارزیابی میدانستن و نقد دورویی بیان شده است. در ادامه این دالیل، به

  متعارف انتظار فقدان. 3-1-1
ند و دیگران حریم خصوصی را دار طور مسلم، حق برخورداری کامل ازشهروندان عادی به 

طور عادی زندگی طور کامل محترم بشمارند، زیرا افرادی که به دور از حاشیه و بهباید آن را به
ها کاری نداشته و توانند انتظار داشته باشد که دیگران نیز با آنطور منطقی میکنند، بهمی

ه باشد و با زندگی عادی خود را داشته باشند. اما چنانچه شهروندی تمایل به شهرت داشت
انجام اقداماتی درصدد کسب شهرت و جلب توجه عموم برآید و به چهره مشهوری در جامعه 
تبدیل شود، ممکن است حریم خصوصی خود را تا حدودی از دست بدهد. در این موارد 

شان دارند، شخص مشهور نباید انتظاری را که دیگران در ارتباط با حفظ حریم خصوصی
نمونه در حقوق یونان، اعتقاد بر آن است شخصی که انتخاب کرده تا در یک داشته باشد. برای 

ای از نقض حریم واقعه عمومی مشارکت کند یا خویش را به عموم عرضه کند، درجه
اش تواند انتظار عرفی برای رعایت حریم خصوصیاش را پذیرفته است، بنابراین نمیخصوصی

هایی که به مقوله حریم ین معیار براساس دیدگاه. ا(karakostas, 2000: 58)داشته باشد 
ویژه اینکه در این خصوصی و حیثیت معنوی مرتبط با آن، نگاهی عرفی دارند، کارگشاست، به

گیرد و بر همان معیار ها، اساساً حریم خصوصی بر پایه معیار متعارف اشخاص شکل میدیدگاه
 شود. دچار قبض و بسط می

  اقدام قاعده. 3-1-2
اقدام صاحب حق است. سقوط تمام حق یا  کی از ضوابط محدود شدن حق یا زوال آن،ی

بخشی از آن، به موجب اقدامی است که نتیجه قهری آن محدود شدن حق یا زوال آن است. 
های مشهور با برگزیدن و ظاهر شدن در دید عموم و مورد توجه قرار براساس این مبنا، چهره

نظر کم، اقدام به شهرت، با صرفکنند یا دستد اعراض میگرفتن، از حریم خصوصی خو
دست آوردن کردن از بخشی از حریم خصوصی مالزمه دارد. بر این اساس شخص هنگام به

کند. برخی طور غیرمستقیم، به از بین بردن حریم خصوصی خود اقدام میشهرت اجتماعی به
ود برای کسب شهرت را نوعی اقدام افراد مشهور در به خطر انداختن حریم خصوصی خ

که افراد مشهور بخشی از با این بیان که زمانی Whittle, 2009: 15).)اند ای نامیدهدادوستد رسانه
کنند، حریم خصوصی خود را برای کسب شهرت، واگذار کرده و در قبال آن کسب شهرت می

ها عامل ند، زیرا رسانهها را داشته باشها در مورد سایر بخشدیگر نباید توقع سکوت رسانه
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وجودآمده هستند، بنابراین حق دارند در مورد سایر موضوعات نیز وارد شوند. اصلی شهرت به
توان به اسقاط حق حریم خصوصی قائل شد، یعنی فرد مشهور با ساقط طبق این نظریه می

کردن حریم خصوصی خویش تمایل به کسب شهرت دارد و در ازای کسب شهرت حق حریم 
کند. البته اشکال وارد به این نظریه آن است که همه اقسام وصی خویش را ساقط میخص

گونه نیست که فرد بخواهد مشهور گاهی اینشهرت از این حیث در یک رتبه قرار ندارند و 
شود، در گیرد و فردی مشهور میشود، بلکه کسب شهرت کامالً ناخواسته و اتفاقی صورت می

اش را از ت که فرد در قبال شهرتش باید قسمتی از حریم خصوصیتوان گفاین صورت نمی
این واقعیت »دست بدهد. در این زمینه یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر فرانسه بیان داشته است: 

که شخص برای عموم شناخته شده و مشهور باشد به این معنا نیست که از حق خویش نسبت 
 (.161: 1391ز میرشکاری، )به نقل ا« به تصویرش اعراض کرده باشد

 (شفافیت) عمومی مصلحت. 3-1-3

ها مجاز خواهند بود که اطالعات افراد سازی، رسانهمنظور شفافبراساس مصالح عمومی و به
ها باشد، به سمع و نظر افراد مشهور را هرچند این اطالعات در راستای حریم خصوصی آن

 ای آن را دارد.جامعه برسانند، زیرا مصالح عمومی جامعه اقتض
انتشار »( اعالم کرده است که: 1916در این زمینه اعالمیه شورای مطبوعات انگلستان ) 

ها در صورتی اطالعات در مورد زندگی خصوصی یا عالیق شخصی افراد بدون رضایت آن
قابل قبول است که یک نفع عمومی مشروع که حاکم بر حق حریم خصوصی باشد، وجود 

شورای مطبوعات استرالیا نیز اظهار  3(. اصل 313 :1393می و عطاران، )مقا« داشته باشد
طور منصفانه با احترام به حریم مخاطبان مطبوعات حق دارند از اخبار و نظرات، به»کند که می

خصوصی و احساسات افراد، مطلع شوند. با وجود این، حق حریم خصوصی نباید از انتشار 
طور آشکار در خصوص منافع عمومی است جلوگیری یا بهمسائلی که سابقه عمومی دارند 

 (.313: 1393 عطاران، و )مقامی« کند

مطبوعات باید حریم »دارد: بیان می 3ای شورای مطبوعات آلمان در اصل قانون اخالق حرفه
اگر رفتار »شود ، اما یادآور می«خصوصی و حریم خلوت و تنهایی افراد را رعایت کنند

توان آن را در مطبوعات نافع عمومی را تحت تأثیر قرار دهد میخصوصی یک شخص م
 (.211: 1333)معین آبادی، « منعکس کرد...

دقت نسبت به نتایج و به»خواهد: قواعد رفتاری سوئد در زمینه مطبوعات، رادیو و تلویزیون از آنان می
بار آید فکر کنند، از انتشار عواقب زیانباری که در صورت انتشار نام اشخاص ممکن است برای آنان به

 (.212: 1333)انصاری،  «ها خودداری کنند، مگر آنکه نفع عمومی آشکاری وجود داشته باشدنام
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هرچند اصطالح منافع عمومی اصطالحی است که تعریف نشده، لکن شخصی که در پی انتشار 
ه انتشار این اطالعات خصوصی دیگران با توجه به مصلحت عمومی است، باید اثبات کند ک

جا که افشای ازآنعبارت دیگر اطالعات تأثیری مثبت بر عموم جامعه خواهد داشت. به
اطالعات دیگران خالف اصل است، بنابراین کسی که مدعی است انتشار اطالعات افراد 

 مشهور به صالح جامعه بوده و منافع جامعه در آن است، باید این مطلب را اثبات کند. 

 بودن افراد مشهور الگو. 3-1-4 
مداران، الگوهای افراد جامعه، بیشتر هنرمندان، ورزشکاران، خوانندگان و حتی سیاست 

خصوص جوانان هستند. هرچه شهرت و محبوبیت آنان بیشتر باشد، الگوپذیری دیگران از به
جایی که کنند تا آنان بیشتر خواهد بود. افراد جامعه از رفتار، سخنان و اعمال آنان تبعیت می

ترین مسائل، از جمله وضع ظاهری خود را براساس آرایش و نوع پوشش الگوهای شخصی
منزله مجوزی برای نقض حریم کنند. اما آیا صرف الگو بودن چهره مشهور، بهخود تنظیم می
 گونه افراد است؟خصوصی این

اند و تشان کسب کردهدلیل محبوبیتی که در قبال شهربرخی با این استدالل که افراد مشهور به
هایی از خود عنوان الگو و نماد، مورد پذیرش قرار داده، حق ندارند ناهنجاریها را بهجامعه آن

شان باشد، در این صورت، ها مربوط به روابط خصوصیبروز دهند، حتی اگر این هنجارشکنی
ها، یژه طرفداران آنوگونه مسائل را دارند، چراکه افکار عمومی و بهمردم حق آگاهی از این

گونه اطالعات نقض حریم دانند و افشای اینگونه موارد را حق خود میاطالع از این
های انگلستان خصوصی محسوب نخواهد شد. در این خصوص یکی از آرای صادره از دادگاه

در مورد بازیکن فوتبال لیگ برتر، آگاهی عموم مردم نسبت به دانستن از جزییات زندگی 
ی این بازیکن را که الگوی بسیاری از جوانان و نوجوانان است، حق مردم دانسته است خصوص

 (.35: 1396)جعفری و نادری فارسانی، 
دلیل الگو بودن، قابل اما برخی دیگر به این صراحت، حریم خصوصی افراد مشهور را به

های دارای رفتار انساندارند اعمال و اند. این گروه بیان میدانند و قائل به تفکیکنقض نمی
عنوان الگو مورد توجه حسن شهرت، چنانچه واجد ارزش خبری باشد، ممکن است به

ها نقض شود، بنابراین انتشار آننوعی اشاعه حسنات محسوب میدیگران قرار گیرد و به
نظر از اینکه رسانی در مورد امور منکر صرفشود، ولی اطالعحریم خصوصی محسوب نمی

شمار آید و تواند از مصادیق اشاعه منکر و فحشا بهمرتکب آن شده است، میچه کسی 
ها جایز نیست، حتی اگر این افراد رضایت ضمنی به نقض حریم خصوصی خود انتشار آن

 به بعد(  142: 1392داشته باشند )انصاری، 
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یکن فوتبال یا رسد صرف اینکه افراد مشهور را الگوهای جامعه بدانیم، نظیر یک بازنظر میبه
صورت یک الگو در هر معنا که باشد، به عموم مردم حق یک ستاره فیلم یا هر شخصی که به

ها را وادار کند حریم خصوصی دهد تا با این کار آندانستن همه چیز را درباره این مشاهیر نمی
: 1396ی، خود را در قربانگاه بیهوده کنجکاوی دیگران قربانی کنند )جعفری و نادری فارسان

های خصوصی زندگی عبارت دیگر، صرف الگو بودن مجوزی برای نقض همه جنبه(. به49
 افراد مشهور نیست. 

 (عمومی هایریاکاری افشای) دورویی نقد. 3-1-5
شان در تضاد با واقعیت ها حق دارند در مورد افرادی که چهره واقعیدر واقع رسانه 

گونه اخبار را پوشش دهند، چراکه مردم حق دارند در این فرسایی کنند وشان است، قلمدرونی
های شریفی نیستند، بدانند. مورد افرادی که تظاهر به خوب بودن دارند، ولی در واقع انسان

اند. بر مبنای این نظریه افراد معروفی که برخی این مطلب را در قالب نظریه ریاکاری بیان کرده
فریبکارانه حقایق مربوط به خود را  گویند یا با شیوهدروغ می در اعمال یا گفتار خود به جامعه

اندازند، پس از برمال شدن حقیقت، حق اعتراض و شکایت ندارند. بنابراین انتشار از قلم می
شود، زیرا حقایق ولو مربوط به حریم خصوصی افراد باشد، در شرایطی مجاز شمرده می

ها در مورد افرادی که در جامعه ت و سانسور آنطورکه گفته شد، عدم افشای اطالعاهمان
 .Chon Almager, 2003: 6))کنند، پیامدهای سهمگینی در پی خواهد داشت نقش مهمی بازی می

 آن ادله و خصوصی حریم از برخورداری در مشهور افراد برابری نظریه. 3-2

اصل آن  خصوصی، به موجب نظریه برابری افراد مشهور با دیگران در برخورداری از حریم
است که افراد جامعه در یک سطح از حریم خصوصی قرار دارند و صرف اینکه افرادی دارای 

ها نیست. حتی در مواردی که شهرت یا برای دیگران الگو باشند، ناقض حریم خصوصی آن
معنا نیست که کنند، بدانافراد مشهور با انجام اقداماتی حریم خصوص خود را نقض می

ها و اطالعات آنان را داشته باشند. براساس این دیدگاه، اگر حق ورود به سایر حوزه دیگران
مشاهیر در موقعیتی قرار داشته باشند که انتظار معقول و متعارف حریم خصوصی خود را 

مشابه سایرین، باید حریم خصوصی آنان نیز محترم شمرده شود و توجیهاتی  داشته باشند،
 گفته مسموع نخواهد بود.ریم خصوصی و سایر موارد پیشمانند اعراض از حق ح

از حریم خصوصی در برابر دسترسی و « انتظار معقول و متعارف»که فرد مشهور بنابراین زمانی
از حریم « انتظار معقول و متعارف»نظارت دیگران دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد. 

موضوع نظارت، شیوه استفاده از  هایی از جمله مکان مورد نظارت،خصوصی در مؤلفه
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اطالعات شخصی، وسایل نظارت، رضایت شخص موضوع حریم خصوصی و طبیعت رابطه 
 اختصار بررسی شود. بهمیان طرفین، قابل شناسایی است. شایسته است موارد یادشده، 

؛ یکی از مواردی که انتظار معقول و متعارف حریم ضابطه مکانی)مکان مورد نظارت(. 1

رود، مکانی است که فرد مشهور در آن قرار دارد؛ با این توضیح که اگر صی در آن میخصو
مکان مورد نظارت، منزل یا اماکن خصوصی باشد، حق فرد نسبت به آسوده بودن از نظارت و 

دهد. در متون فقهی و تفسیری دخالت دیگران، باالترین سطح حمایت را به خود اختصاص می
؛ 92 :2ج ق،1424 ،یوطیسبه این مطلب تصریح شده است ) هم براساس نصوص شرعی

: 14، ج1336؛ مکارم شیرازی، 213: 1، ج 1312؛ طبرسی 11 :1ج ،1332 ،یعامل دعموش
اند، قابل ؛ بنابراین، ورود به این مکان با این توجیه که افراد مشهور فاقد حریم خصوصی(421

 قبول نیست. 
که در ار معقول اشخاص به حریم خصوصی به هنگامیاما سؤال اساسی آن است که آیا انتظ

شده از افراد های گرفتهشود؟ برای مثال، عکسیک مکان عمومی حضور دارند، محدود می
 های عمومی نیز نقض حریم خصوصی است؟ ها در مکانمشهور و خانواده آن

ها قرار ههای عمومی در معرض دید رسانافراد مشهور و فرزندانشان ممکن است در مکان
هایی که در آن، هیچ اراده و اختیاری وجود هایی گرفته شود؛ عکسها عکسگیرند و از آن

ها ممکن است در خیابان، در حال خرید، در مدرسه یا در راه برگشت به ندارد. این عکس
منزل گرفته شود. در ایاالت متحده، این موارد غیرقانونی نیست، زیرا حق انتشار و آزادی 

تری از حریم خصوصی دارد، ضمن اینکه افراد، داوطلبانه در های باالتر و قویرتبه بیان
گیرند، لکن برخی معتقدند ها قرار مییابند و در دسترس رسانههای عمومی حضور میمکان

تواند محکوم های عمومی میکه منطق و استدالل اصلی برای نقض حریم خصوصی در مکان
ر داوطلبانه اشخاص، الزاماً به معنای رضایت داوطلبانه برای به شکست شود، چراکه ظاه

. این مطلب در مورد :McClurg, 1995) (73عکس گرفتن و نقض حریم خصوصی نیست 
ها در یک مکان عمومی با والدین خود که بچهتر است. زمانیفرزندان افراد مشهور صادق

رض دید عموم قرار دارند، اما این روند، هرچند ممکن است آگاه باشند که در معبیرون می
ها نیست. از سوی دیگر، این آگاهی، الزاماً به معنای رضایتشان مبنی برعکس گرفتن از آن

های سلبریتی، چاپ دیجیتالی شده و بدون اراده های بچهاحتمال وجود دارد که عکس
ر رأی یکی از رو دازاین .کودکان منتشر شود یا از آن استفاده یا حتی سوءاستفاده شود

عکس گرفتن در یک مکان عمومی به معنای نادیده گرفتن »های پاریس آمده است که دادگاه
، زیرا اشخاص در آن زمان هیچ کنترل و «حق شخص برای حمایت از تصویرش نیست
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اند و آن های فرانسه شرط دیگری را نیز اضافه کردهنظارتی بر عکس خود ندارند. دادگاه
بر روی افراد است. ضمن اینکه دادگاه استیناف در لندن در رأیی بیان عدم تمرکز عکس 
های افراد مشهور، باید توقع همان حریم خصوصی را داشته باشند که داشته است که بچه

 .(Murray, 2008: 446)های افراد عادی دارند بچه
یرند که های عمومی، باید بپذهرچند این مطلب صحیح است که اشخاص حاضرشده در مکان

روست تابع و تسلیم حوادث و اتفاقات عادی و طبیعی زندگی اجتماعی روزمره باشند و ازاین
شمار که اخذ تصاویر اتفاقی در یک مکان عمومی، عادتاً نباید نقض حریم خصوصی افراد به

دلیل حضور آنان در یک مکان خاص گرفته شده است. طور اتفاقی و بهآید که تصویرشان به
منزله انکار حق برخورداری از حریم خصوصی در این اماکن به م کردن انتظارلکن ک
بر این، های آشکار خیابانی نیست. عالوههای متناسب در قبال سو استفاده از کنترلحمایت
طور گیری در این باره که آیا شکار تصویر یک فرد خاص در یک مکان عمومی خواه بهتصمیم

ویژه اگر قصد انتشار آن تصویر در میان باشد، نقض حریم او، بهاتفاقی و خواه به خواست 
آید یا نه کامالً تابع اوضاع و احوال قضیه است. در هر حال تعقیب شمار میخصوصی به

عمدی یک شخص از مکانی به مکان دیگر با این قصد که حرکات او ضبط شود، از باب ادله 
 نیز مجاز نیست.  دیگری مثل حرمت ایذاء

؛ زندگی عاطفی یا خصوصی در مقایسه با زندگی عادی و روزمره یکی موضوع نظارت .2

ها به دیگر از موارد انتظار معقول است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ورود رسانه
این بیان که انتظار معقول و  زندگی خصوصی و عاطفی افراد مشهور، فاقد وجاهت است؛ به

طلبد که حتی اگر نظارت در یک مکان عمومی ی افراد مشهور میمتعارف از حریم خصوص
ها و زوایای خصوصی و وجو و شکار گوشهکه هدف آن جستصورت گیرد، به هنگامی

ویژه شخصی که مورد تعرض نظارتی واقع عاطفی زندگی یا شخصیت اشخاص باشد و به
نقض حریم خصوصی پذیر و ناتوان از دفاع باشد، شده است، در زمان نظارت، آسیب

 محسوب شود.
تواند موجب صدمه و هایی که می: انتشار عمدی یا سایر استفادهشیوه استفاده از اطالعات. 3 

ضرر متفاوت خواهد بود. انتظار معقول و های بیلطمه به اشخاص شود، در مقایسه با استفاده
به قصد انتشار یا  آید که این اطالعاتویژه جایی پدید میمتعارف از حریم خصوصی به

ای که ممکن است برای اشخاص زیانبار باشد، از افراد تصویربرداری یا استفاده در زمینه
  (.214: 1333برداری شود )انصاری، فیلم

تواند های پیشرفته می؛ چشم غیرمسلح یا شنوایی طبیعی در مقایسه با فناوریوسایل نظارت. 4
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ثر باشد، بنابراین در صورت استفاده از برخی ابزار در انتظار معقول از حریم خصوصی مؤ
شود. به دیگر نظارتی پیشرفته انتظار معقول و متعارف نسبت به حریم خصوصی تشدید می

ای را که در های نظارتیتواند فعالیتهای ناقض حریم خصوصی میسخن، استفاده از فناوری
های عمومی غیرمجاز سازد. این ویژه در مکانشود، بهغیر این صورت مجاز محسوب می

خصوص اگر پنهانی و با استفاده از وسایل نظارتی دوربرد مانند لنزهای پرقدرت استفاده به
شمار خواهد رفت. همچنین صورت گرفته باشد، به احتمال زیاد نقض حریم خصوصی به

مردم، خوانی و تجسس در مکالمات استفاده از تجهیزات سمعی و ویدئویی برای مقاصد لب
چه در اماکن خصوصی چه در اماکن عمومی، نقض فاحش انتظار معقول و متعارف از حریم 

 رود.شمار میخصوصی به
 وی قصد بر تواندمی شده، واقع نظارت مورد که شخصی توسط قبلی فعل نوع هر: رضایت .5

 خصوصی، حریم حق از جزئی عدول یا خصوصی حریم حق هایحمایت از برخورداری به
 خصوصی هایجنبه انتشار به عمد به و آگاهی روی از که اشخاصی بنابراین، کند؛ تدالل

 هارسانه به را روابطشان و رفتار خصوصی بسیار جزییات مثال برای کنند،می اقدام خود زندگی
 ایرسانه هایفعالیت در هاآن خصوصی حریم که باشند داشته انتظار توانندنمی دهند،می اطالع
 ایجاد خصوصی حریم از یافتهکاهش انتظار خود رفتار با آنان حقیقت، در. ندبما مصون

 خصوصی حریم به نسبت خود حق از کامالً افعال آن انجام با افرادی چنین البته. کنندمی
 چراغ خود زندگی مسائل تمامی به اجازه بدون ورود برای دیگران به و کنندنمی نظرصرف

 و شخصی هایعکس انتشار به اقدام مشهوری، فرد کهزمانی مونهن برای. دهندنمی نشان سبز
 از جزئی صورتبه واقع در کند،می اینستاگرام خصوصبه مجازی فضای در خود خانوادگی

 وقایع گونهاین انتشار به او اقدام بنابراین. است کرده عدول خود خصوصی حریم حق
 . شودمی ادقلمد خصوصی حریم نقض به او رضایت نوعیبه خصوصی

 است ممکن خصوصی حریم از متعارف و معقول انتظار ؛آن اطراف و رابطه طبیعت .6

 بین روابط در قطع طوربه که عملی زیرا باشد، متغیر طرفین میان رابطه طبیعت برحسب
 چنیناین خانواده یک اعضای میان است ممکن رود،می شماربه خصوصی حریم نقض هابیگانه
 تأثیر تحت را خصوصی حریم متعارف و معقول انتظار سطح تواندمی رابطه بنابراین. نباشد
 دارد وجود نیز روابط ترینصمیمی بین خصوصی حریم از ایرگه حال این با. دهد قرار

 .(213: 1333انصاری، )
بندی افراد مشهور را در دو طبقه توان در یک تقسیمحال با توجه به ادله موافقان و مخالفان می

مندان د مشهور سیاسی و افراد مشهور غیرسیاسی قرار داد. افراد مشهور سیاسی مانند سیاستافرا
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و مدیران ارشد کشور که نقش اساسی در روند جامعه دارند و افراد مشهور غیرسیاسی شامل 
 هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و... .

 مشهور سیاسی افراد خصوصی حریم .4
های کلیدی دارند یا افکارشان های ویژه و پستور کشور مسئولیتافراد سیاسی، یا در اداره ام

گیری حرکت کشور دارای اهمیت است. به دیگر سخن، این افراد از چنان وظایف و در جهت
اختیارات اساسی برخوردارند که نقش بسیار مهمی در اداره مسائل عمومی یا اداره حوادث 

ها مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. یا در دید مملکتی دارند و اعمال، رفتار و افکار آن
 آیند. شمار میعموم، واجد چنین نقش حساسی به

رسد که حریم خصوصی این افراد در مقایسه با شهروندان عادی محدود است، زیرا نظر میبه
کند که قلمرو حریم خصوصی مسئوالن سیاسی و اجرایی، سالمت نظام سیاسی اقتضا می

ای که شاید بتوان گفت در زمینه گونهبه اشخاص عادی بسیار محدودتر باشد. بهنسبت 
ها وجود دارد، زیرا منفعت عموم جامعه اقتضا دارد اطالعات، حریم بسیار محدودی برای آن

هایی که در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور مردم اطالعات الزم را در مورد چهره
 (.139: 1392انصاری، تأثیرگذارند، بدانند )

کنند و در مبارزه به دیگر سخن افرادی که خود را آگاهانه برای تصدی سمتی عمومی نامزد می
دست آورند، ناگزیر قلمرو قبلی دهندگان را بهشوند تا آرای رأییا رقابتی انتخاباتی وارد می

ها برای آندهند و بسیاری از مسائلی که در گذشته حریم خصوصی خود را از دست می
شد، ممکن است دیگر خصوصی محسوب نشود. الزمه برنده شدن در خصوصی تلقی می

های الزم در مورد نامزد انتخاباتی وجود های انتخاباتی سالم آن است که صالحیترقابت
ها آگاه باشند. بنابراین شخصی که خود را نامزد دهندگان از این صالحیتداشته باشد و رأی

دهندگان کند و به رأیطور ضمنی از حریم خصوصی خود عدول میدهد، بهر میانتخابات قرا
دهد در مورد زوایای مختلف زندگی وی تحقیق کنند تا مطمئن شوند وی صالحیت اجازه می

الزم برای تصدی آن سمت عمومی موردنظر را دارد. به همین دلیل برخی نویسندگان معتقدند 
دی را که داوطلبانه درصدد به دست آوردن یک پست توان خصوصیات شخصی افراکه می

ای منصفانه مورد ها و تفسیرهای رسانهعمومی یا تصدی اداره امور عمومی هستند با تحلیل
بررسی قرار داد، ولی تا آنجا که هدف از تفسیر و تحلیل روشن ساختن صالحیت و شایستگی 

خواهد به عهده بگیرد. بنابراین که می آن فرد جهت احراز آن سمت یا انجام دادن وظایفی باشد
ها و خصوصیات فردی و خانوادگی افراد سیاسی مردم آزاد نیستند تا درباره تمام ویژگی

وگو کنند، بلکه مردم حق دارند اطالعاتی را که در رابطه و مرتبط با منصب شخص گفت
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نسی فرد سیاسی که رو اطالعاتی در مورد تمایالت یا روابط جسیاسی است، بدانند. ازاین
اغلب به توانایی وی در حفظ یک منصب عمومی هیچ ربطی ندارد، جزو حریم خصوصی 

رو طبق اوست و دیگران حق دخالت در این امور و حق دانستن در مورد آن را ندارند. ازاین
کار و منصب او  مدار که بههای زندگی خصوصی یک سیاستاین دیدگاه، بحث درباره جنبه

باطی ندارد، از بحث آزادی بیان خارج است. در این صورت، باید از حق نامزد یا رجل هیچ ارت
اش از افشای عمومی و ترین مسائل زندگیهایی از محرمانهداشتن جنبهسیاسی برای نگه

طور های متعاقب آن حمایت شود. در غیر این صورت، حق او برای حریم خصوصی بهبحث
های سیاسی مداران و دیگر چهرهطور قطع این استدالل که سیاستکامل از بین خواهد رفت. به

نظر هنگام پا گذاشتن به عرصه سیاسی، حقوق حریم خصوصی خود را تسلیم و از آن صرف
ای مبنی بر اینکه آنان داوطلبانه به چنین اقدامی دست کنند، خیالی بیش نیست و هیچ قرینهمی

 (.43: 1396ی فارسانی، زده باشند وجود ندارد )جعفری و نادر
های دولتی است که بدون ورود در مبارزات نکته دیگر در مورد برخی از مقامات و شخصیت

شوند، با توجه به رغم میل خود برای تصدی سمت عمومی منصوب می انتخاباتی و گاهی به
کند، قلمرو حریم اینکه فرض عدول ضمنی از حریم خصوصی در مورد این افراد صدق نمی

های دولتی داوطلب گسترده است و در صوصی اینان در مقایسه با مقامات و شخصیتخ
مقایسه با حریم خصوصی شهروندان عادی محدود، زیرا شخصی که تصدی یک امر عمومی را 

شود، حتی اگر غیرداوطلبانه به این امر مبادرت کند، باید بداند که تصدی امور دار میعهده
کند که پذیری همراه است و برای مردم تفاوتی نمیو مسئولیت عمومی جامعه با پاسخگویی

تصدی فالن امر عمومی را یک مقام انتخابی بر عهده دارد یا یک مقام انتصابی. چنانچه امر 
های متصدی آن عمومی خوب اداره نشود، مردم حق دارند در مورد صالحیت و توانایی

ا به حریم خصوصی وی بینجامد. هبسا این حساسیت به ورود آنحساس شوند و چه
گذار ما قوانینی را تصویب کرده که هرچند نسبت به افراد عادی جزو روست که قانونازاین

تنها مصداق حریم خصوصی غیرقابل انتشار، حریم خصوصی است، لکن درباره سیاسیون نه
م هستند. از گونه اطالعات به آحاد مردشود، بلکه سیاسیون موظف به ارائه اینمحسوب نمی

جمله آن میزان دارایی و چگونگی تحصیل اموال است که از جمله مسائل بسیار محرمانه و 
ای عنوان وظیفهتنها محرمانه نیست، بلکه بهشخصی است، ولی در مورد مسئوالن سیاسی نه

دارایی رهبر، »قانون اساسی  142ها هستند. براساس اصل قانونی مکلف به اعالم آن
ر وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه جمهورئیس

قانون مربوط به »همچنین براساس «. شود که خالف حق افزایش نیافته باشدرسیدگی می
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ها و رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری
یه کارمندان مکلف به اعالم دارایی خود هستند کل 1311مصوب « هامؤسسات وابسته به آن

 (.141: 1394)محسنی، 
ها اجازه ورود به حریم خصوصی رسد آنچه به رسانهنظر میگفته بهبا تمام مطالب پیش

گونه اطالعات کسب مداران را خواهد داد، منفعتی است که جامعه از دانستن اینسیاست
حق دارند تا مسائل غیراخالقی یک وزیر را گزارش های گروهی رو رسانهخواهد کرد. ازاین

توان گفت هرچه تأثیر فرد مشهور دهند و حق حریم خصوصی او را نادیده بگیرند. بنابراین می
در منفعت عمومی جامعه بیشتر باشد، حریم خصوصی او کمتر خواهد بود. برای نمونه حریم 

دار یا دهدار خواهد بود، چراکه مراتب کمتر از حریم خصوصی یک شهرخصوصی یک وزیر به
مراتب از یک شهردار های دخیل در منفعت عمومی جامعه، بهگیریتأثیرگذاری وزیر در تصمیم
 یا دهدار بیشتر خواهد بود.

 حریم خصوصی افراد مشهور غیرسیاسی .5
دانستن اطالعات از زندگی بازیگران سینما، هنرمندان و ورزشکاران، از مواردی است که 

کنند ها نیز از این ظرفیت استفاده میها شور و اشتیاق خاصی دارند. رسانهر مورد آنمردم د
عالوه گاهی خود به .گونه اطالعات ولو به هر طریق ممکن هستنددنبال انتشار اینو به
زنند و با انتشار تصاویر خصوصی، ها به این فضا دامن میهای مشهور یا سلبریتیچهره
طور کلی اطالعات شخصی در فضاهای مجازی از جمله و بههای خانوادگی عکس

. دارندبوک در راستای کسب شهرت و بعضاً ثروت بیشتر قدم برمیاینستاگرام، تلگرام و فیس
در این مورد سؤال اساسی این است که آیا این افراد مشهور غیرسیاسی مانند سایر شهروندان 

شان از سایر به مانند سیاسیون حریم خصوصیاند یا ها دارای حریم خصوصیو در تراز آن
 افراد جامعه کمتر است. 

شک هر فردی در جامعه از حق حریم خصوصی برخوردار است. در مورد افراد مشهور بی
ها از درجه کمتر حریم خصوصی نسبت به افراد عادی برخوردارند و سیاسی بیان شد که آن

تنها نباید محفوظ بماند، بلکه ها نهخصوصی آنکه منفعت عمومی اقتضا کند، اطالعات زمانی
گونه افراد باید افشا شود. اما در مورد افراد مشهور غیرسیاسی باید دید که افشای اطالعات این

ها بتواند بالمانع برای جامعه چه منفعت مشروعی دارد که در این صورت نقض اطالعات آن
 قلمداد شود. 

شهور غیرسیاسی باید به دو نکته توجه کرد؛ در خصوص نقض حریم خصوصی افراد م
شوند و دوم اینکه، در عنوان الگوهایی افراد جامعه شناخته میگونه افراد بهنخست، اینکه این



 

 
ناهم    شفصل ق دان  93/ شماره  یعموم  حقو

 

 

112 

شان است، چراکه گاهی ها در راستای نقض حریم خصوصیبرخی موارد، اقدامات خود آن
ها در دسترس دیگران واسطه خود آنگونه افراد، بهبسیاری از اطالعات و مسائل مربوط به این

 گیرد. قرار می
تواند معیار تلقی شود، منفعت عمومی است. براساس آنچه برای افشای اطالعات دیگران می

تواند قربانی منافع عمومی جامعه شود. بر این اساس اگر این معیار حریم خصوصی افراد می
د بالمانع خواهد بود. بر این اساس در منفعت عمومی اقتضا کند، افشای اطالعات شخصی افرا

های لیگ برتر دارای جنبه منافع عمومی تلقی شده است انگلستان، رفتارهای فوتبالیست
بخش برای ها مدل و الگویی الهام(، زیرا فوتبالیست35: 1396)جعفری و نادری فارسانی، 

معه مفید است و از این ها برای جاجوانان و نوجوانان هستند. بنابراین افشای اطالعات آن
رسد پذیرش افرادی مانند یک نظر میآید، لکن بهشمار نمیحیث نقض حریم خصوصی به

عنوان الگو به عموم، حق دانستن درباره این فرد مشهور را بازیکن فوتبال یا یک ستاره فیلم به
صوصی او ها وارد حریم خصوصی او شوند و حریم خدهد تا با این کار آنبه دیگران نمی

عبارت دیگر، (. به49: 1396های بیهوده گردد )جعفری و نادری فارسانی، قربانی کنجکاوی
تواند دارای آنچنان منفعت مشروعی برای عموم جامعه باشد که اطالعات صرف الگو بودن نمی

 شخصی و حریم خصوصی فرد مشهور را نقض کند. 
دادن خود در معرض دید عموم، در راستای  های مشهور با قراراز سوی دیگر بسیاری از چهره

دهند. کسب منفعت و موقعیت بیشتر و بهتر حریم خصوصی خود را در معرض نقض قرار می
ها بود؟ برای نمونه بیشتر آیا در این فضا همچنان باید قائل به حریم خصوصی برای آن

دنیا آمدن فرزند یا بههایی از مسائل شخصی خود مانند ازدواج، ورزشکاران یا هنرمندان عکس
توان گذارند. آیا میهای خانوادگی خود را در فضای مجازی با دیگران به اشتراک میجشن

رسد در این موارد با توجه به نظر میها در این مسائل قائل به حریم خصوصی شد؟ بهبرای آن
گونه اینتوان برای قاعده اقدام و عمومی شدن اطالعات شخص موضوع حریم خصوصی، نمی

ها با رضایت خود حریم خصوصی خود را نقض افراد قائل به حریم خصوصی شد، زیرا آن
معنا نیست که اند. البته این بدانکرده و به دیگران اجازه ورود به مسائل خصوصی خود را داده

اند، هر نوع شده دانستهها حریم خصوصی خود را نقضدر تمامی موارد و به این بهانه که آن
هایی که منتشر شان انجام گیرد. لکن در مورد عکسها و خانوادهکنجکاوی بیهوده در مورد آن

اند، نباید خودشان انتظار حریم خصوصی داشته باشند؛ بنابراین هر نوع گفتار یا رفتاری از کرده
طور صریح یا ضمنی نشان دهد که وی از حریم خصوصی جانب دارنده حریم خصوصی که به

های حریم طور کلی یا جزئی عدول کرده است، متناسب با آن عدول، وی از حمایتخود به
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های اروپا در واقع بر این (. دادگاه145: 1392شود ) انصاری، خصوصی کالً یا جزئاً محروم می
شود که عکس او بدون اند که حریم خصوصی یک چهره مشهور زمانی نقض میعقیده

(. بنابراین اگر رضایت، چه صریح 41: 1396دری فارسانی، رضایت او چاپ شود )جعفری و نا
چه ضمنی در بین باشد، نقض حریم خصوصی مفهومی ندارد. البته باید توجه داشت که در 
حقوق ایران، اعالم رضایت در امور عفافی، هیچ مجوزی برای نقض حریم خصوصی و نشر 

 کند.های مرتبط با آن ایجاد نمیداده

 ان افراد مشهور حریم خصوصی فرزند .6
باشد، نظر از موقعیت، ثروت و شهرت والدین، آنچه در درجه اول برای فرزندان مهم میصرف

در امور خصوصی، خانوادگی »دارد: کنوانسیون حقوق کودک بیان می 16منافع آنان است. ماده 
«. ودتوان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت شیا مکاتبات هیچ کودکی نمی

توانند از ورود به حریم خصوصی فرزندان و دخالت در آن معاف سختی میها بهبنابراین رسانه
که شوند، حتی در مواردی که موضوع مربوط به مسائل مشروع باشد. برای نمونه زمانی

عنوان طرف دعوا یا شاهد یا مطلع که بهنوجوانی )فرزند( درگیر پروسه قضایی شود، مانند وقتی
شود، هرچند حضور در دادگاه امری مشروع و قانونی است، لکن نگرانی دادگاه احضار میبه 

های افراد مشهور حتی شود. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود که بچهها دوچندان میدر مورد آن
ها و تبلیغات در این موقعیت مشروع نیز تحت حمایت حداکثری قرار گیرند و از گزند رسانه

توان ای شدن میاند و رسانهای به رشد و بلوغ نرسیدهامان باشند، زیرا آنان به اندازه آنان در
ناپذیری برای آنان داشته باشد، چراکه ممکن است از سوی گروه همساالن خود لطمات جبران

تحقیر شوند یا در معرض خجالت قرار گیرند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حریم 
کودکان نیز مطلق نیست و در صورت تعارض حریم خصوصی آنان با منافع خصوصی 

عمومی، منافع عمومی مقدم خواهد بود. از سوی دیگر، باید به مطلب نیز اذعان داشت که 
ها در هرگونه استدالل در حمایت از حریم خصوصی فرزندان افراد مشهور در ارتباط با رسانه

ای بدون توجه به حریم خصوصی های رسانهود و این غولفایده خواهد بفایده یا کمعمل بی
معنا نیست در این زمینه کودکان مشهور صرفاً درصدد کسب منفعت هستند، لکن این بدان

 فرسایی نشود.قلم

 سیاسیون فرزندان خصوصی حریم. 6-1
طور آنچه در وهله اول باید مدنظر قرار گیرد، آن است که آیا زندگی فرزندان سیاسیون و به

کلی خانواده یک فرد سیاسی از منصب سیاسی پدرشان یا همسرش بیگانه است یا بین زندگی 
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که زندگی همسر طور قطع، زمانیاعضای خانواده و منصب سیاسی پدر پیوندی وجود دارد. به
و فرزندان یک مقام دولتی یا سیاسی از منصب همسرش و پدرشان کامالً بیگانه باشد و 

شدت محافظت شود و مسائل سیاسی نباشد، باید از حریم خصوصی آنان بهخانواده درگیر 
 ها را به حریم خصوصی آنان نداد. اجازه ورود رسانه

های ایاالت متحده، دادگاه با این استدالل که در این خصوص در یکی از آرای صادره از دادگاه
چ ارتباطی با حیطه کاری زندگی خانواده رجل سیاسی )وزیر سابق بهداشت ایاالت متحده( هی

شد، شده نیز به حوزه کاری پدر خانواده مربوط نمیها و مطالب ارائهپدرشان نداشته و گزارش
 choul hong ) )حریم خصوصی خانواده )فرزندان و همسر وزیر( مورد حمایت جدی واقع شد 

ر گیرند که رفتار یا مداران در شرایطی قراالبته باید توجه داشت اگر کودکان سیاست 6 .2015 .
ها حق افشای آن را دارند و تمسک به ها در تعارض با منافع عمومی باشد، رسانهاعمال آن

حریم خصوصی خالی از وجه است. برای مثال دختر رودولف جولیانی شهردار اسبق نیویورک 
جمهور جرج یا دختران دوقلوی رئیس 1برای سرقت از یک فروشگاه آرایشی دستگیر شد

به جرائم الکل توسط دادگاه نوجوانان محکوم  2111در سال  3و باربارا 2بلیو بوش جنادو
خواری فرزند یک یا افشای رانت 5ساله تونی بلر 16. همچنین دستگیری پسر 4شدند

 تواند از این مقوله باشدسیاستمدار می

  غیرسیاسی مشهور افراد فرزندان خصوصی حریم. 6-2

د مشهور غیرسیاسی مانند بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و ... های افرااعضای خانواده
ها به معنای ای است، اگرچه آنها، تبلیغات و شایعات فضای رسانهموضوع جالبی برای رسانه

ها نیز ارزش سبب روابط و نسبتی که با افراد مشهور دارند، آنواقعی سلبریتی نیستند، لکن به
های افراد ها به خانوادهاند. این توجه بیش از حد رسانهجذاب هاخبری دارند و برای رسانه

تا جایی که ترس از ورود ناخواسته و بدون  6های عمومی شود.تواند موجب نگرانیمشهور می
ها به خانواده افراد مشهور سبب شده که برخی افراد ها و جستجوهای ناخواسته آنمجوز رسانه

نظر کنند. برای نمونه افشا کرده و از حقوق خود صرفهای فرزندان خود را مشهور عکس
هایی از دختر تازه متولدشده خود را منتشر کردند تا از عکس 1کورتنی کوک و دیوید آرکویت

 گزند و دخالت عکاسان و مطبوعات در امان باشند. 

ای است که مشکل دیگر در مورد نقض حریم خصوصی کودکان افراد مشهور غیرسیاسی مسئله
ها برای شود؛ با این بیان که در برخی موارد، سلبریتییاد می« خود تبلیغاتی»ز آن به ویژگی ا

طور داوطلبانه فرزندان خود را در معرض دید عموم قرار دست آوردن منفعت بیشتر بهبه
 دهد. در این مواردها را ارتقا میها، ناگزیر والدین آندهند، زیرا آشنایی کودکان با رسانهمی
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ها باز است، ها برای استفاده یا سوءاستفاده از فرزندان افراد مشهور یا تصاویر آندست رسانه
که فرد شده است. برای نمونه زمانی طور ضمنی دادهها بهزیرا این اجازه از سوی والدین آن

همراه رود، ممکن است فرزند خود را نیز بهای به روی سن میمشهوری برای دریافت جایزه
ها هستند. که هزاران عکاس در حال عکس گرفتن از فرزندان آنخود ببرد، درحالی

درصد( از  56دهد که بیش از نیمی )وتحلیل محتویات مجالت مشهور نشان میتجزیه
شود. البته برخی کودکان نیز بدون توجه و تکیه بر های فرزندان مشهور با دقت تهیه میعکس

دلیل ویژگی کنند. برای مثال کودکانی که بها به خود جلب میشهرت والدینشان توجه عموم ر
گیرند و در رسانه حضور پیدا ها قرار میخاص مانند چهره یا صدای خاص مورد توجه رسانه

تواند نادیده گرفته کنند. در این موارد است که حق حفاظت از حریم خصوصی کودکان میمی
رو های اجتماعی روبهواهد شد که با توسعه شبکهبر این، مشکل زمانی حادتر خشود. عالوه

بوک، هایی مانند فیسشده و شاهد نمایش مشخصات و خصوصیات فردی افراد در شبکه
ها، گذاری عکسهای اجتماعی با ارائه خدمات اشتراکتوییتر و اینستاگرام هستیم. این شبکه

زادان و فرزندان خود را برای های نوویژه عکسسازند که تصاویر، بهکاربران را قادر می
های فرزندان خود در گذاری عکسدوستان و آشنایان آپلود کنند. بسیاری از مادران با اشتراک

که این دسته بوک درصدد القای حس مادری نمونه و خوب به دیگران هستند، درصورتیفیس
 دهند.میپروا کودکان خود را در معرض خطر نقض حریم خصوصی قرار از والدین، بی

های اجتماعی برای ارسال عکس استفاده مشاهیر نیز از این رویه مستثنا نیستند و از رسانه 
کنند که با این کار زندگی شخصی خود و فرزندانشان را در معرض دید همگان قرار می
شوند. در ها میها و فرزندان افراد مشهور بازیچه دست رسانهروست که بچهدهند، ازاینمی

نگار برای دستیابی به عکسی از فرزند یا خانواده افراد مشهور با ته یک عکاس یا روزنامهگذش
ها قادرند با کلیک روی شبکه اجتماعی متعلق به ای مواجه بود، لکن امروزه آنمشکالت عدیده

های هوشمند آسانی به اهداف خود نائل آیند. مشکل دیگر اینکه با آمدن گوشیفرد مشهور به
گیرند و سپس ها عکس میهای قوی خیلی از افراد از مشاهیر یا فرزندان آنها و لنزربینبا دو

روست که سوزان بارون کنند. ازاینگذاری میها را با اسامی افراد مشهور برچسبعکس آن
های اجتماعی یک منظره جهانی است که باالترین سطح از ها و شبکهمعتقد است سایت

 3کند.شدت تهدید میها را بهافراد مشهور دارد و حریم خصوصی آننظارت را بر زندگی 
 گیرینتیجه

تر شده در توجیه نقض حریم خصوصی افراد مشهور، آنچه مهماز بین تمام معیارهای بیان
تواند قربانی رسد، منافع عمومی جامعه است تا جایی که حریم خصوصی افراد مینظر میبه
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و تمایل بیشتری برای محافظت از آزادی بیان و نقض حریم رمنفعت عمومی شود. ازاین
های افراد مشهور سیاسی وجود دارد، زیرا آنان تأثیر بیشتری در جامعه خصوصی، در پرونده
های دیگری ها مستقیم با منافع عمومی جامعه در ارتباط است. مؤلفهدارند و اقدامات آن

فراد مشهور نیز به منفعت عمومی بازگشت مانند الگو بودن افراد مشهور، نقد دورویی ا
 خواهد داشت.

در مورد فرزندان افراد مشهور نیز اگر آنان درگیر منصب والدین خود باشند، همانند 
توانند حریم خصوصی خود را سپر دفاعی در برابر اقدامات خود قرار دهند، والدینشان نمی

ر فرزندان درگیر منصب والدین خود چراکه منافع عمومی جامعه چنین اقتضایی دارد، لکن اگ
شدت از حریم نبوده و زندگی آنان متفاوت از منصب و موقعیت والدین باشد، باید به

دلیل جا که آنان بهخصوصی آنان دفاع کرد. در مورد افراد مشهور غیرسیاسی نیز ازآن
را ندرت تقاضای حفظ حریم خصوصی کودکان خود ها، بهوابستگی شدیدشان به رسانه

شدت از حریم خصوصی فرزندانشان دفاع شود و اقدامات والدین نباید به دارند. باید به
 نقض حریم خصوصی فرزندان بینجامد.
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