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 تعامالت و تعارضات   عرصة :بين همسران حريم خصوصي

  *فرشته ميرخشتي

  چكيده
توجـه بـه    با. به بررسي حريم خصوصي بين همسران ايراني اختصاص دارد حاضر ةمقال
و مانـده  موضوع حريم خصوصي در ميـان زوجـين در ايـران تاحـدي ناشـناخته      كه  اين

ضروري  باره صراحت بيان نشده است، لذا تحقيق در اين بهدر اين مورد  نظرهاي ابرازشده
ـ بر آن است تا كه اين تحقيق  ويژه آن  هب. رسد نظر مي هب ثير حـريم خصوصـي در رابطـة    أت

هاي حـريم خصوصـي    حاضر پيرامون جايگاه و كاركردتحقيق . كندمشخص را همسران 
گرايشـي  ، بـه عنـوان   گرايـي  تعامـل  ةنظري بر مبناي نظري چهارچوب. شكل گرفته است
تأكيـد  ها  افراد و گروهميان است و بر كنش و واكنش  ، مبتني شدهشناسي نظري در جامعه

ـ (   از روش تحقيـق كيفـي   ،در اين پـژوهش  .دارد روش  و ه شـده اسـتفاد ) مبنـايي  ةنظري
هـا   يافتـه . بوده اسـت ) مورد 50(مشاهده  و عميق ةمصاحببر اساس گردآوري اطالعات 

، تلفن همراه و حريم وسيع استاين گسترة  .افراد حريم دارند ةاست كه همآن حاكي از 
 را دربـر ... و  ،خـاطرات فـرد   ،هـا، باورهـا   مسائل مالي، خانواده ،گذشـته، ارزش  ميزكار،

حـريم  كه  اين تر مهم. حريم ريشه در باورهاي فرد دارد .حريم امري نسبي است. گيرد مي 
بين همسران است و چگـونگي آن بـه دو عامـل       خصوصي عرصة تعامالت و تعارضات

آن بـه     حريم خصوصي كه پيامد نهـايي    پذيري و يا نفوذناپذيري ميزان نفوذ: بستگي دارد
سـو و عـدم صـميميت،     و امنيـت از يـك   ،مـاد ابـراز صـميميت، اعت     يكي از دو الگـوي 

در اين صورت است كه . انجامد در رابطه مي   و احساس ناامني از سوي ديگر ،اعتمادي بي
  .ها به سمت آرامش و تداوم يا تشنج و تخريب پيش خواهند رفت رابطه

تعارضـات، صـميميت،    /حريم خصوصي، رابطه بـين همسـران، تعـامالت    :ها كليدواژه
  .بين همسراناعتماد 
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  مقدمه .1
يكـي از  . سـزايي دارد  ههمسران اهميت ب   ميان ةثبات و سالمت خانواده براي جامعه و رابط

بااهميـت تشـخيص داده شـده     با يكديگر همسران ةلي كه در تحقيقات متعدد در رابطئمسا
 ،در كنار زنـدگي زناشـويي مشـترك    ،همسران. است )privacy( احترام به حريم خصوصي

توانند آن فضاي خصوصي را با هم بـه اشـتراك    ميها  آن. فضاي ذهني خصوصي هم دارند
 هشد گذاشته  شاركتبه م شود كه مرزهاي امور جا ناشي مي از اين شكلم. بگذارند يا نگذارند

بسـياري از   ةتوانـد ريشـ   مـي  هـا  كشمكش بر سـر مـرز  و در نتيجه  چندان مشخص نيست
 .مشكالت و اختالفات بين همسران باشد

رغم آگاهي از اهميت رعايت حـريم خصوصـي در رابطـة همسـران و      به ،ز اين روا
ها و نمودهاي رفتـاري   مؤلفه   ،بر اهميت آن در رابطة زوجين اظهارات شفاهي افراد مبني

كـه   ايـن ضمن  ؛دان وضوح شناسايي نشده اصطالح مرزها به بهيا  رعايت حريم خصوصي
يـا    دارند كه در بين زن و شوهر حريم خصوصي وجود نـدارد   شماري از افراد اظهار مي
 ةنـوعي در رابطـ   همسـران بـه  ، حال تقريباً در همة موارد با اين. نبايد وجود داشته باشد

حـريم  «، هرچنـد بـا واژگـان ديگـري غيـر از      شوند ئل ميزناشويي براي خود حريم قا
  .شده باشدبيان » خصوصي
در جامعة ايـران هنـوز ايـن موضـوع بـراي بسـياري ناشـناخته اسـت و         كه  اينبه  نظر

ات تحقيقـ تعداد شود، لذا  طور صريح بيان نمي حريم خصوصي همسران به ةاظهارات دربار
اين شرايط در عمل طيـف وسـيعي از   . استاندك دربارة حريم خصوصي بسيار شده  انجام

هايي از قبيل اموال خصوصي، ارتباطات خصوصـي   عرصه. گيرد ميعناصر را دربر    عوامل و
تصـميمات   خـاطرات گذشـته،   هـا، افكـار خصوصـي،    عضـويت در مجـامع و گـروه   انند م

 ميزان درآمـد  ،انداز هاي ملموسي نظير تلفن همراه، كيف، حساب پس خصوصي يا شاخص
هـا، انتخـاب پوشـش،     آنرج، ارتباطات با اعضاي فاميل، انتخاب دوستان و ارتباط با اخمو 

 مواردي از اين نـوع  و ،انتخاب مطلب براي مطالعه، ارتباط با همكاران اداري، رفت و آمدها
هـاي   لفهؤو م ها قادتوان مص نميبا اين حال، . يقي از حريم خصوصي باشنددتوانند مصا مي

از  ثرأامـري نسـبي و متـ   ايـن موضـوع   زيـرا   ؛دكـر آن را در رابطة زوجين از قبل مشخص 
آن ضـروري   ةتحقيق دربـار  ،علتدقيقاً به همين . و گرايشات افراد است ،ها، باورها نگرش

پـردازي و   هاي حريم خصوصي را در ميان همسران دريافت و با مفهوم لفهؤاست تا بتوان م
  .پردازي انواع و ابعاد آن را شناخت  مقوله
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مسـئلة اصـلي   به تعبير ديگـر  يا  ،االت اصلي تحقيقؤها و نيازها س توجه به اين زمينه با
  :اند از عبارت ،تحقيق
) به صورت عرفـي و نانوشـته  (آيا در بين همسران در تهران بزرگ حريم خصوصي  .1

  وجود دارد؟
در صــورت تقبــل آن در رابطــة زناشــويي، همســران بــراي حــريم خصوصــي چــه  .2

  كنند؟ اند؟ آن را چگونه تعريف مي لئهايي قا ويژگي
طـور   همچنـين بـه     ؟حريمي در روابط روزمره عرصة چه نوع تعامالتي اسـت چنين  .3

ضمني تأثير رعايت يا عدم رعايت حريم خصوصي در زندگي همسران چيسـت و طـرفين   
  ؟كنند آن را چگونه تلقي مي

 )grounded theory method( مبنايي ةاز روش كيفي به صورت عام و نظري   در اين تحقيق
  .استفاده شده استبه صورت خاص 

 
  تحقيق ةپيشين .2

حـريم   دربـارة تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه تحقيقـات بسـيار انـدكي         ةمروري بر پيشين
نوعي به مفهوم حريم  هايي كه به موضوعذيالً به ذكر مواردي از . خصوصي انجام شده است

 .پردازيم ميخصوصي مرتبط است 
هاي مختلـف زنـدگي بـا هـم شـريك و       همسران قرار است در زمينهدرست است كه 

 امـا اگـر مشـاركت از    ،بخش اسـت  لذت  گرفتن و با هم تصميم هم بودن با و سهيم باشند
ممكن است احساس  يحدي بگذرد و يكي از طرفين سعي كند ديگري را محدود كند، و

در آن زنـدان همـة   كه  اينولو  ،زنداني در هر صورت زنداني است. كند زنداني شده است
يـك  در زنـدگي مشـترك    ديگر هملذا احترام به حريم . اصول استاندارد رعايت شده باشد

خاص آن را حـريم   اي است كه عام و اين مختصر جوهر همان نكته. رود شمار مي اصل به
در اهميت حريم خصوصي همين بس كه رعايـت آن  . نامند خصوصي در بين همسران مي

آن باعـث مشـكالت و اختالفـات    نكـردن  و رعايت است امل ثبات رابطه وين عتر ممهاز 
   .شود ميدر بين همسران  يزياد

هـا   اي است كه مـرز  حد و مرز در زندگي زناشويي شبيه نقشه ،سند زعم كالود و تاون به
هـا،   نظـر آن بـه  . هايي در بين همسـران هـم وجـود دارد    چنين مرز. اند در آن مشخص شده

ين عامـل وجـود حـد و    تر مهماما  ،ثرندؤعوامل گوناگوني در ايجاد و حفظ عشق م گرچها
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زنـدگي مشـترك    ،شكسته شوندعلتي ها مشخص نشوند يا به هر  اگر حد و مرز. مرز است
هـا فقـط ضـامن حفـظ عشـق       به عبارت ديگر رعايت حد و مرز. شود هم دچار آسيب مي

رز وجـود داشـته   ا شود نيز بايـد حـد و مـ   صميميت ايجاد و شكوفكه  آنبلكه براي  ،نيست
  ).22 :1390(باشد 

مـورد   حريم خصوصي كمترحاكي از آن است كه موضوع شده  تحقيقات انجامبررسي 
و بحث و بررسي قرار گرفته و عمدتاً اين موضوع در قالب كنتـرل كـردن همسـر، سـلطه،     

غير مستقيم با بازي قدرت در طور  بهقوله اين م. ده استمطرح شهمسر آزادي  محدودكردن
طور مستقيم يا غير مستقيم در بين  در هر صورت چنين بحثي به. كند خانواده تداخل پيدا مي

نوادگي نوعي قدرت در روابط خا )Bernardes( به قول برناردز. افراد و متفكران وجود دارد
اين قدرت نامرئي به  ةدبسا كه دارن چهشود و  مي                         ً              نامرئي وجود دارد كه معموال  ناديده گرفته 

ـ   كنترل همسر و سلب آزادي او بخشـي از زيرپـا  . پردازد مي آزار طرف مقابل  ةنهـادن مقول
  ).1997(است آن يا مصاديقي از   حريم خصوصي 

رابطـة بـين تكنولـوژي و     ،مـدرن  ةبا درنظرگرفتن اهميت حريم خصوصي در جامع
مـورد توجـه    1890ه از دهة اين رابط. شود حريم خصوصي به موضوعي مهم تبديل مي

بـه  . انـد  بيشتر به اين موضوع پرداختـه  بيستمولي متفكران در نيمة دوم قرن  ،بوده است
كسي بود كه انـواع حـريم    اولين) 1997(راجر كالرك  ،)Friedewald( فريدوالد روايت

و  ،حريم شخصي، حـريم اطالعـات، حـريم رفتارهـا    : از ندبود خصوصي را كه عبارت
بـه  بعدها فريدوالد هفت نوع حـريم خصوصـي را    ).2013( عنوان كرد حريم ارتباطات

  :شناسايي كردذيل قرار 
 ؛هاي جسمي حريم شخصي شامل كاركردها و ويژگي .1
حريم رفتارها و اعمال شامل موضوعات حساس مثـل رفتارهـاي جنسـي، عـادات،      .2

  ؛اعمال مذهبي ، وهاي سياسي فعاليت
گذاشـتن  تلفـن،   ،ارتباطات شامل اجتناب از دخالت در ارتباطات از قبيل نامـه حريم  .3
  ؛، و غيرهفون، دسترسي به ايميلوميكر
دسترسي ديگران بـه اطالعـاتي   فقدان شامل اطالعاتي دربارة  ويراها و تص حريم داده .4

  ؛ها دربارة فرد و استفاده از آن داده
خواهنـد فكـر و    هرچه را كه مي بتوانندمردم كه معنا  بدين ،حريم افكار و احساسات .5

  ؛احساس كنند محفوظ بدارند
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هـاي عمـومي و    كه افراد حـق داشـته باشـند در محـل    معنا  بدين ،حريم فضا و مكان .6
  ؛قرارگرفتن، حركت كنند توجهشدن و مورد  بدون شناخته ،عمومي نيمه

اشـند بـا هـر گـروه و     بافـراد حـق داشـته    كه  اين يعني ،ها و انجمنها  ناحريم سازم .7
  .حشر و نشر داشته باشند ،بدون دخالت ديگران ،سازماني كه دوست دارند

د حد و مرز نده به ما ياد نمي«، زندگي مشترك و حد و مرزهايش   لفين كتابِؤبه زعم م
ن قـانون احتـرام بـه ايـ    . دهند تسليم حد و مرز ديگـران شـويم   بلكه يادمان مي ،تعيين كنيم

معناست كه اگر دوست داريم ديگران به حد و مرز ما احترام بگذارند، ما هم بايد به حـدود  
انتظـار داشـته باشـيم    ها  آناز    توانيم بدون رعايت حريم ديگران، نمي. احترام بگذاريمها  آن

داشـتن همسـر     معناي دوست. دهندة عشق است قانون احترام رشد. حريم ما را رعايت كنند
به اين معناست كـه از  . اين است كه براي او آزادي انتخاب قائل شويد و از او حمايت كنيد

و  ،هـا  او فكـر، ارزش كـه   ايـن اين خواسته بگذريد كه او از چشم شـما دنيـا را ببينـد و از    
حـد و مـرز   ). 59 :1390سـند،   كالود و تـاون ( »هاي خود را دارد سپاسگزار باشيد احساس
ديگر فاصله بگيرنـد و   كافي از يك ةدهد كه همسران بتوانند به انداز اين امكان را ميمناسب 

آورد  وجود مي شفافي شرايطي را به ةچنين رابط. هاي شخصي خود بپردازند به كسب تجربه
 ديگـر  هـم كند كـه بـا    چنين وضعي كمك مي. واكنشي برخورد نكنند ديگر همكه نسبت به 

 كه است همين ما سوءتفاهمات و دعواها اصليعلل يكي از «. شندبرخورد همدالنه داشته با
 هـاي  تفاوت  زيرا توان پذيرش باشد؛ داشته را خودش هاي تجربه ديگر فرد دهيم نمي اجازه

  ).127: همان(   »در زندگي مشترك است مهمي از حد و مرز همسر بخش
ديگـر   يـك و از جمله حريم ) زن و شوهري(همسران به سه روش از وظايف همسري 

بـه همـين   . ديگـر  همو كنش متقابل با  ،فرهنگ جامعه، الگوبرداري از والدين: شوند آگاه مي
حد و مرز بين همسران ابعاد وسيعي دارد، همين ابعاد الزاماً براي همه كه  اينبر  عالوهسبب، 

دهد كه براي مـردم   كنگ نشان مي مثالً تحقيقاتي دربارة هنگ. طور يكسان بااهميت نيست به
شهر چيني يك  هك ،كنگ از نظر مردم هنگ. ين بعد حريم خصوصي استتر مهمآنجا تنهايي 
 ،تنهايي، خـودداري : اند از عبارتعناصر كليدي حريم خصوصي  ،هاي غربي است با ويژگي

 بـه عنـوان   ،تـوان ديـدن شـخص ديگـر    كه  اينخالصه ). Pik-chu, 2013(و حريم خانگي 
 پـذيرش . مستلزم پذيرش حد و مرز بسيار مشخصي اسـت  ،وجودي جدا و متمايز از خود

بين همسراني است كه  هبخش در رابط هاي بسيار لذت شخص در جايگاه خود يكي از جنبه
  ).131 : 1390سند،  ونكالود و تا(اند  با هم رشد كرده
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طور مستقيم مورد توجه قـرار گرفتـه    بهكمتر در ايران نيز حريم خصوصي بين همسران 
بيـان   مختلفـي عبـارات  هـا و   در قالـب  ،داشتن ابعاد گونـاگون  علتبه  ،اين موضوع. است
داشـتن   ،هـا  و خواسـته  هـا  هيقاحترام به سـل  فضاهاي مختلف براي زن و مرد، :مثل. شود مي

  .كردن و پيله ،گيردادن اختيارات،
بـا  لقاسـم نقيبـي   اسيدابواسـت از  اي  حريم خصوصي مقالـه بارة شده در چاپ ةتنها مقال

كـه بـا اسـتناد بـه آيـات،      » حريم خصوصي در مناسبات و روابط اعضـاي خـانواده  «عنوان 
استنادات اين . پيشنهاد شده استدر آن و آراي فقها لزوم رعايت حريم خصوصي  ،روايات
منع تجسس، منع غيبت، پرهيز از ظن و گمان، منع ورود براي  دستوراتيتوان به منزلة  را مي
تفسـير كـرد    )هـاي تجاوزگرانـه   منـع نگـاه  (ها  و پوشاندن چشم  كسي بدون اجازه، ةبه خان

  ).1389نقيبي، (
را  آنتواند مالك اموالش باشد و شوهر حـق مداخلـه در    ميدر ايران از نظر مذهبي زن 

توان گفت حريم زن مورد تهاجم قرار گرفته يا حقش  مي ،اگر اين حق رعايت نشود. ندارد
  .پايمال شده است

متعدد بيشـتر   عللما به  ةدر جامع ها حريمنكردن رعايت   آشنايي با اين تعريف و  فقدان
 ةشناسـنام در ها  آنشدن نام  كنند ثبت ميزنان و مردان گمان  ،درواقع. از جوامع غربي است
و استمرار يـك زناشـويي      براي تداوم پندارند كه رعايت همين امر ميديگري كافي است و 

بخشـيدن بـه    در حالي كه ثبت ازدواج در مراجع قانوني فقط رسـميت  .كند ميموفق كفايت 
 آورد وجود نمي بهيك از همسران  كردن هيچ شدن و درك زناشويي است و الزامي براي درك

 )16: 1392 خواصي،(
بـراي زنـان    »هـيچ « ةاين فضا از سوي مردسـاالران در انـداز   ستيز جهان، جوامع زن در

پوشيده  ةهيچ نكته و نقط كه در زندگي زن شوهردار شود ميو بر اين باور پافشاري تعريف 
در جـوامعي كـه بـه    اين در حالي اسـت كـه    .و پنهاني براي شوهر نبايد وجود داشته باشد

منطقـي و   از حريم خصوصـي    اي شوهران اندازه   براي زنان و انديشند، ميبرابري زن و مرد 
در هـر   حريم خصوصي همسـران  دربارةبه پرسش بايد بنابراين  .شود ميمنصفانه برشمرده 

  ).1390 ،اوحدي( پاسخ دادهمان جامعه اجتماعي ـ  ي فرهنگيها جامعه با توجه به ويژگي
  

  مالحظات نظري .3
شـدن   اي مدرنيزاسيون و نوسازي و به همراه آن توسعة زندگي شهري و رشد تـوده با ظهور 
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زيرا به همراه مدرنيزاسيون گرايش بـه   ؛اطالعات، حريم خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرد
تكنولوژي و رشـد   انگاه جديد به حريم خصوصي ب ،بر اين عالوه. فردگرايي نيز ظهور كرد

هـاي   نوسازي وسايل ارتباطي و حمل و نقل و رشد سريع رسـانه . بط استتها نيز مر رسانه
لـذا نيـاز بـه محافظـت گـردش      . را كـاهش داده اسـت   ديگر هماز  ها ناجمعي، انزواي انس

  .شود مياطالعات بيشتر احساس 
  

  حريم خصوصي 3.1
 انزواگراييبر بعضي . گيرد ني متفاوتي به خود ميامع   هاي مختلف حريم خصوصي در رشته

)isolation(،      قابليـت دسترسـي   بـر  تنهايي، و اجتناب از تعامـل اجتمـاعي و بعضـي ديگـر
يـا محدودسـاختن    پوشـيدگي  بـه  حـريم گاهي . )Pedersen, 1979( كنند ميكيد أشخصي ت

و عقايـد او   ،ياهـا، تخـيالت، افكـار   ؤدسترسي ديگران به جسم و روان شخص از جملـه ر 
  ).1175: 1373، پورافكاري ←(د شو اطالق مي

هر حريمي  معموالً .شدن براي هر چيزي لئيعني فضا قا آيد، ميحرم  ةاين واژه از ريش
ي عيني و قابل درك است كه بـا قـرارداد   ا ديدهپمرز  .شود ميمرزهايي مشخص  ةبه وسيل

حـدود آن را بـا درنظرگـرفتن برخـي      قـراردادي كـه هريـك از افـراد    . شـود  ميمشخص 
 اميدوارند كه هم خود و هم ديگران به آن پايبنـد بماننـد   و الاقل كنند ميمالحظات تعيين 

  .)13: 1392 ،خواصي(
 اول بـه معنـي   :عنوان شده اسـت  ،به عنوان اسم ،حريم خصوصي  ،دهخدا ةنام لغتدر 

شدن و مورد مزاحمـت قرارگـرفتن توسـط ديگـران و      حالت يا وضعيت آزادبودن از ديده
 :نيز به دو معني آمده اسـت    فرهنگ وبستردر . توجه عموم دوم به معني حالت آزادبودن از

رهـابودن  . 2نبـودن و   يا مورد مشاهده ،كيفيت يا حالت دوربودن از افراد، نداشتن همراه  .1
  ). 1990( بدون اجازه   هاي از دخالت

شخصـي و چـون   كنترل مرزهـاي  براي است مفهومي  حريم خصوصيكه  اينخالصه 
توانـد   آن مـي حدودة مپس  ،حد و مرز قطعي آن مشخص نيست و در افراد متفاوت است

  .انتظارات و تعاريف فرد از حريم متفاوت باشدبر حسب 
اسـرار خـانواده بـه    . متفاوت اسـت » اسرار خانواده«حريم خصوصي در بين همسران با 

 يافتـد و اعضـا   مـي  اتفاق ،مستقل يبه عنوان واحد ،كه در خانوادهداللت دارد موضوعاتي 
در چنين ديدي از حريم خصوصـي،  .   هستندخانواده ملزم به حفظ آن اسرار در درون خود 
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در حالي كه موضوع حريم خصوصـي بـين همسـران جـدا از      ،نظر است واحد خانواده مد
ـ   در چنين حالتي زن يـا شـوهر مـي   . خانواده به عنوان واحد بررسي است اعضـاي   اتوانـد ب

زن يا شوهر بـا افـراد   كه  اينمثل  .نواده يا حتي افراد خارج از خانواده ارتباط داشته باشدخا
ش در يبا دوستان خو يا دوستي خاصي داشته باشد ةيا با يكي از فرزندانش رابط دفاميل خو

بشـمارد و نخواهـد كـه     را حريم خصوصي خود اي داشته باشد كه آن بيرون از خانه رابطه
  .دخالت كند يا اطالعي داشته باشدهمسرش در آن 

وجود نـدارد و در عمـل حـريم بـه نگهـداري      تعريف مشخص از حريم خصوصي 
بـراي اولـين بـار     )Westin( وستين  . شود مزاحمت اطالق ميمرزهاي خاص و به دور از 

 :)solitude( داشتن خلوت .1: ند ازبود كه عبارت كردارائه  راابعاد مختلف حريم خصوصي 
داشتن رابطة نزديك با : )intimacy( صميميت .2 ،ساير افراد از سوينشدن  تنهابودن و ديده
 :)anonymity( گمنــامي .3هــا دور باشــند،  هــا كــه از ســاير افــراد و گــروه افــراد يــا گــروه

يـا  داري  خويشـتن  .4و  ،مانـدن  هاي عمومي و داشتن حـق ناشـناخته   بودن در محل ناشناس
و دوربودن  ،هاي رواني شامل محافظت از اطالعات شخصي، داشتن مرز ):reserve( توداري

  .)  Pik-chu, 2013: 454به نقل از ( مزاحمت ديگراناز 
                               چهار ب عد حريم خصوصي را كشف كرد  ،در تحقيقي بسيار مفصل ،)Pedersen( پدرسن

 ةخودداري، انزوا، رابطـ : ازند ا                  آن چهار ب عد عبارت .هاي وستين است كه بسيار شبيه به يافته
  .گمناميو صميمانه با خانواده و دوستان، 

كاركردهـاي  ) Pik-chu, 2013بـه نقـل از   (وسـتين   ،باتوجه به ابعاد حريم كه بحث شد
  :داند ميذيل موارد  حريم خصوصي را شامل

بر استقالل فردي و هويت از  استقالل فردي از قبيل برخورد با موضوعات مهم متكي. 1
  ؛د خود فرددي

هـاي   نقـش  ةدادن به افـراد كـه از محـدود    احساسات و عواطف مثل اجازهاز رهايي . 2
 ؛اجتماعي رها شوند

اش را طبـق تجـاربش    ها و اعمـال آينـده   معني كه فرد بتواند برنامه خودارزيابي بدين .3
  ؛ارزيابي كند

هايي كه دوست  و گروهاي كه بتواند با افراد  گونه به ،شده ارتباطات محدود و محافظت .4
  .تنهايي مالقات كند دارد به

حريم مورد عالقـه و   :كنند كه حريم خصوصي فقط دو جنبة مهم دارد ها فكر مي بعضي
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و كند كه فرد دوسـت دارد داشـته باشـد     اولي به ميزان حريمي داللت مي .شده حريم كسب
  .)Altman, 1976( عمل داردكند كه فرد در  دومي به ميزاني داللت مي

حـريم  ) داري خلـوت، صـميميت، گمنـامي، خـود    (با درنظرگرفتن چهـار زمينـة فـوق    
فقط بخش بسيار كوچكي از حريم را  ،ماندن اطالعات شخصي به معني محرمانه ،خصوصي
طور كه خواهيم ديد حـريم خصوصـي انـواع گونـاگون دارد و طيـف       همان. شود شامل مي

كنـد   پيـدا مـي   يم بعد در چه شرايطي اهميت بيشـتر كداكه  اينگيرد، اما  وسيعي را دربرمي
    .بستگي به اوضاع و شرايط دارد

ن آال ئايـد  :شود ل و واقعي تقسيم ميئاها معتقدند كه حريم خصوصي بر دو نوع ايد بعضي
او   دربـارة سـت كـه در عمـل    ان آد و واقعـي  شـو اش مراعـات   درباره خواهد ميست كه فرد ا

اگر تناسـبي  . استشرايط دلخواه فرد كسب شده  ،اگر اين دو باهم برابر باشند. شود مراعات مي
شـده وجـود نداشـته     شده و ميزان مورد دلخواه و دريافـت  بين ميزان حريم خصوصي مراعات

حريم كه  اين خالصه). Altman, 1976; Pik-chu, 2013به نقل از ( شود باشد، تنش ايجاد مي
چون امري پويـا   ،شود هاي شخصي مربوط مي كردن مرز است كه به ادارهخصوصي روندي 

لذا چگونگي آن در شرايط و زمـان  . كند و فعال است و طبق شرايط و مطابق زمان تغيير مي
  .خاص نيازمند تحقيق است

توان با قاطعيت گفت  از پيش نمي ،جا كه مطالعة حاضر يك تحقيق اكتشافي است از آن
جا كه حـريم خصوصـي    اما از آن. ها تعبير خواهند شد اي يافته ه نظريهكه در چهارچوب چ

تحليـل در   ويـه  زتجواحد    معني كه ديگر است، بدين عمدتاً در حوزة تعامل همسران با يك
توان  مي از اين رو ،است آن ةدهند تشكيلروابط همسران و عناصر  دربارةتحقيق حاضر نيز 

به طبيعت موضـوع عمـدتاً در چهـارچوب     هاي اين تحقيق بنا گفت كه تعبير و تفسير يافته
 گرايشـي نظـري در  گرايـي   تعامـل  .صورت خواهـد گرفـت   )interactionism( گرايي تعامل
در . تكيـه دارد  ديگـر  همنسبت به  ها كنش و واكنش افراد و گروه برشناسي است كه  جامعه

و نـه واكـنش افـراد بـه حـوادث       ،ديگـر  همثيرات افراد روي أارات و تاين چهارچوب انتظ
به عنوان اطالعات اصلي تحقيـق مـورد توجـه قـرار      ،روابط ةشخصي و خارج از حوز  غير
درنهايت كنشـگران   ،در اين ديدگاه به رغم پذيرش نظم اجتماعي و فرهنگ جامعه .گيرد مي

ضمن كنش مشترك اسـت كـه نظـام معنـايي      و دهند هستند كه جوهر جامعه را تشكيل مي
كه در سر كنشـگران  چه  آناز هاي رفتاري آشكار  آيد، لذا الزم است كه از نشانه وجود مي به
  .دست يافتمفاهيم از ها  آننحوة تعبير گذرد و  مي



 تعامالت و تعارضات   عرصة :بين همسران حريم خصوصي     174

  

  شناختي مالحظات روش .4
بـر روش   مبتني عمدتاً تلفيقي از توصيف و تبيين است، لذا اين بررسي اساساًحاضر تحقيق 

بيشترين استفاده  ،هاي كيفي در ميان روش. گونه مطالعات سنخيت دارد كيفي است كه با اين
  ).1387، استراس و كوربين ←(است   مبنايي شده ةاز روش نظري

اسـتقرايي از   طور چه كه به آن« عبارت است از ،به قول استراس و كوربين ،مبنايي ةنطري
عبارت ديگر آن را بايد كشف و   به. دست آيد و نمايانگر آن پديده است اي به مطالعة پديده

   .)22: 1387( »كردكامل 
 ةو تا حدي مشاهد ،عميق، مشاهده ةصورت مصاحب                          ً   روش گردآوري اطالعات عمدتا  به

و مشاهده بـا   مشاركتي است كه در صورت لزوم در بعضي مواقع از يك راهنماي مصاحبه
 ذيـل شامل سـؤاالت  راهنماي مصاحبه به صورت كلي  .شود استفاده مينيز چند سؤال كلي 

  :استبوده 
  به نظر شما حريم خصوصي چيست؟ ـ
  چه مواردي جزو حريم خصوصي شماست؟ در مورد همسرتان چه مواردي؟ ـ
  همسرتان چطور؟ دربارةكند؟ شما  آيا همسرتان حريم شما را رعايت مي ـ
  قرار داده است؟ تأثيررا تحت ة شما ل مربوط به حريم خصوصي رابطئآيا مساـ 

در ضـمن مصـاحبه يـا       مواردي است كـه  ةها و اطالعات در اين تحقيق شامل هم داده
چـه شـاهد    با آن ،گفتند چه افراد مي ها آن در مصاحبه يالبته گاه. دست آمده است همشاهده ب

ابط در متن زندگي افراد حقايق گوياتري را در ودرنتيجه مشاهدة ر  .بوديم كامالً متفاوت بود
    :طور مثال به. داد اختيار محقق قرار مي

كند و بـه   كه حريم همسرش را رعايت مي دارددوستم بودم و ديدم كه خانم ادعا  ةدر خان
اق بـودن بـه اطـ    كند و شوهرش براي راحت اما وقتي مادرش تلفن مي ،گذارد او احترام مي

 همسرش با مادر ةهوش و حواسش به دنبال مكالم ةخانم هم ؛رود تا صحبت كند ديگر مي
 ،بينـد  وقتـي شـوهرش را مـي   . ديدني اسـت نيز واكنش او بعد از اتمام مكالمه . استخود 
پا كرد؟ و با همين دو كلمـه يـك اعـالم     ههايش را ب دستوراتش را بهت داد؟ فتنه: گويد مي

  .دهد ميماهه را  جنگ يك

كـار   هاي تحقيق كيفي بـه  گيري مفهومي است كه در روش صورت نمونه  گيري به نمونه
 ،در پژوهش حاضر .آماري وجود ندارد ةآماري يا نمون ةجامع ،در آن بنابراين. شود گرفته مي

  .است 1392سال  مدت آن طولقلمرو تحقيق تهران بزرگ و 
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  ها ها و يافته داده .5
  هاي حريم خصوصي در ميان همسران ويژگي 5.1

در مراحـل مختلـف   ها  داده ،در راستاي نياز روش تحقيق كيفي ،پس از گردآوري اطالعات
آمـده اسـت    ذيـل چـه در   آن. بنـدي شـد   مقوله پردازي و حد ممكن مفهوم سازماندهي و تا

هـاي كلـي    ابتـدا ويژگـي     .ت هستندو مشاهدا ،ها ها، ياداشت بر متن مصاحبه هاي مبتني يافته
و بعد به حريم خصوصي به  كنيم ميدر قالب مفاهيمي بيان را حريم خصوصي بين همسران 

  .پردازيم ميها و باورها  و برخورد ارزش ،صميميت عنوان عرصة تعامالت، اعتماد سازي،
  

  هاي كلي يافته .6
  :استذيل شامل موارد طور خالصه  هاي حريم خصوصي بين همسران به يافته
  ؛است وسيعآن  ةگسترو حريم امري نسبي  .حريم دارندافراد  ةهم ـ

حريمـي     در ذهن خود 1افراد بر اساس باورهايشان .حريم ريشه در باورهاي فرد داردـ 
  ؛كنند ميمشخص 

 افراد نسبت بـه حـريم خصوصـي خـود     .ميزان نفوذپذيري حريم افراد متفاوت استـ 
 ،هاي اطرافيـان  ها، نسبت به دخالت دهند و ميزان تساهل آن هاي متفاوتي نشان مي حساسيت

ميزان سختي مرزها نيز  ،حوزة حريم متفاوت است   ةطور كه دامن اصوالً همان .متفاوت است
  .دنامي ميزان نفوذپذيريتوان  اين عامل را مي. متفاوت است

هـاي مربـوط بـه حـريم بـه عنـوان عرصـة         به يافته ،هاي كلي حال با درنظرگرفتن يافته
  .زيمپردا ميتعامالت 

و برخـورد   ،تعـامالت، اعتمادسـازي، صـميميت     منزلة عرصة بهحريم خصوصي 
د كـه حـريم خصوصـي بيـاني از     كـر توان عنوان  در سطحي وسيع مي :و باورها   ها ش ارز

 ةدهد كه چگونه حريم عرصـ  ميها نشان  به داده   تر نگاه دقيق. استتعامالت بين همسران 
تـالش بـر سـر كسـب     . و احسـاس ايمنـي بـين همسـران اسـت      ،ابراز صميميت، اعتماد

حفظ حريم و ضـرورت آن را بـه    ،رابطة زناشويي ،ترين رابطه احساسات مثبت در نزديك
معنا  ؛ بدينعكس آن نيز صادق استالبته . كند اي مهم در زندگي زناشويي تبديل مي پديده

بازد و صـميميت جـاي خـود را بـه احساسـات منفـي        اعتماد در رابطه رنگ مي وقتي كه
در ايـن صـورت موضـوع حـريم خصوصـي بـين        .كند غلبه ميدهد، احساس ناايمني  مي
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. اسـت از زنـدگي زناشـويي    يرضـايت ناآن  ةشود كه نتيج گاه احساساتي مي همسران جلوه
  :كنيم حال اين دو مقوله را جداگانه بررسي مي

حـريم و ميـزان    ةگفتـه شـد كـه انـداز     قـبالً    :اعتمـادي  و احساس اعتماد و بـي حريم 
شـان   حـريم   معمـوالً  ،دارنـد  يتـر  كـه حـريم بـزرگ     پذيري افراد متفاوت است و آنان نفوذ
دهـد   به همسرش اجازه نمي و نفوذناپذيردارد يريمح فردكه  در حالتي. ناپذيرتر است نفوذ

ـ  اين امر د و شو بين آنان ايجاد مي ياعتماد ، بيكه به آن نفوذ كند فقـدان  خـود بـه    ةبـه نوب
  :مثال   .انجامد صميميت مي
از كمد لبـاس گرفتـه تـا حسـاب     . چه كه مربوط به من است حريم شخصي يعني آن: مرد

مسائل مالي ربطي به خانم  .از لباس گرفته تا شامپو و صابون و كرم .بانكي، وسايل شخصي
  .دهم مي پول بخواهد به او .ندارد

كمـد مـدارك او هميشـه قفـل بـوده،      . شوهر مـن حـريم شخصـي بزرگـي دارد    : زن
هاي بانكي او مربوط به خودش بوده، او هميشه يك اتاق مخصوص خودش داشته  حساب

در اتـاق شخصـي او همـه چيـز      .اسـت  و يك اتاق هم كه مشترك و مال هر دوي ما بوده
دت داده كه به اتاق و وسايل آن اتـاق كـاري   مربوط به اوست و من را از ابتداي زندگي عا

چنـد   .دانسـت  من تا چند سال پيش همه چيزم رو بـود و او مـي  . تفاوت باشم نداشته و بي
 .او خبـر نـدارد  اسـت و  مسائل مالي مـن جـدا شـده     .اند ها بزرگ شده سالي است كه بچه

كنم و  گاهي پنهان ميبعضي مسائل مربوط به خانواده را  و انداز مربوط به خودم را دارم پس
من هـم بـا خـودم گفـتم چـرا مـن        .كند  چون او بيشتر مسائل را پنهان مي ،گويم به او نمي

  .كنم من هم از او مخفي مي. داند او قدر اين شفافيت را نمي. قدر شفاف باشم اين

تر بـه   دهد كه چگونه حريم بزرگ نشان مي ،اي از موارد فراوان نمونهبه عنوان  ،اين مثال
حريم خصوصي بستگي صرف نظر از . شود ميكاري  مخفيسبب  وانجامد  اعتماد مي فقدان

چنـين  ناپـذيري حـريم    نفوذگروهي فرد،  هاي فردي يا ارزشهاي شخصيتي يا به  به ويژگي
  .خاصيتي دارد
گرفتن كنترل  كنند با دردست فكر مي ،خواهند از حريم خود حفاظت كنند  ه ميكساني ك

در حالي كه اين كنترل و حفظ بيش از حد حـريم بـر   . بيشتر امنيت بيشتري خواهند داشت
  :مثال .أثير مخرب خواهد گذاشتتها  آنروابط 

كـاري او ناراحـت بـودم، گـاهي هـم اعتـراض        هميشه از مخفيو سازگار و آرام  يمن زن
او  ؟ام قفل است، مگر مـن غريبـه  داني، چرا كمد مدارك تو  كردم كه چرا مرا نامحرم مي مي

تو هم هرچه بخـواهي در حـد تـوانم برايـت فـراهم       .ها مسائل من است اين :گفت هم مي
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امـا او مـرا    ،دانسـتم  ن او را محرم ميم. كردم در زندگي او جايي ندارم احساس مي .كنم مي
ام  من هم او را شناخته .اما حاال اوضاع تغيير كرده ،طور بود ها اين تا مدت .دانست محرم نمي
 ،كـنم  البته وقتي چيـزي را از او مخفـي مـي    .ام را عوض كنم كنم تا حدي رويه و سعي مي

  .زن و شوهر بايد با هم يكي باشند .كنم درست نيست فكر مي .شوم خودم ناراحت مي

 در. دهند مين خود همسر   اما اين اجازه را به ،شوند ميها به حريم همسرشان وارد  بعضي
چگـونگي و   بدين ترتيـب، . كند حريم با حوزة اقتدار تداخل پيدا مي چنين وضعيتي، حوزة

  :ثالم. ستهاي از ميزان قدرت در رابطه نيز  حريم خصوصي نشانه ةوسعت حوز
از  .گيـرد  تصميمات را مـي  ةهم. آقا حريمش بزرگ است ،هاي ما يكي از فاميلخانوادة در 

امور  ةهم ةاجاز. كاره است زن در خانه هيچ .فروش ملكو كانال تلويزيون گرفته تا خريد 
ترين تصميمات در خانـه   ها تا كوچك ل شخصي زن از معاشرتئمسا .شوهر است ةعهد به

توجهي  بي ةبه منزلوضوع هرگونه تخطي از اين م .بايد با اجازه و موافقت همسر انجام شود
قـدرت   ةاي از بزرگـي حـوز   بزرگي حريم مرد نشانه. شود شوهر تلقي مي احترامي به و بي

  .بالمنازع او در خانه است
 اوتصـميمات بايـد بـا توافـق     همة و شت خانم حريم بزرگي دا ة ديگر،خانواديك در 
تواند تصـميمات درسـتي بگيـرد و بـه او      ميمعتقد بود شوهرش هرگز ن يو. شد ميانجام 

ال و جواب نكنيد و كـاري بـه كـارم    ؤس. بگذاريد من مديريت كنمگفت  مي. اعتماد بود بي
تصميمات مـن همـواره باعـث رشـد و ترقـي       .كنم دانم كه چكار مي من مي. نداشته باشيد

  .تان زندگي را خراب كنيد كاري دهم با ندانم ميمن اجازه ن .خانواده بوده است

هرطرف به طرف مقابـل  . درنيها نفوذپذ حريم صميميت، و اعتماد بر يمبتنروابط  در
را  ديگـر  هـم انـد و   همسراني كه به هم نزديـك . دهدمي را شيورود به حريم خو ةاجاز

بـه نظـر   . گذارنـد  مـي    احتـرام  ديگـر كيـ دوست دارند معموالً به هم اعتماد دارند و به 
و رعايـت حـريم خصوصـي در بـين      ،رسد كه اعتماد، صـميميت، احسـاس امنيـت    مي

 بـه ديگـر و هركـدام بنـا     ةيك مـدار بسـت    هم ها آن فقدانه است و بست يهمسران مدار
كه مدار اعتمـاد، امنيـت، و    معنيبدين. دارند ارتباطحريم  پديدة با   نوعيبهخود  طبعيت

اعتمـاد،   فقدانتر و نفوذپذيرتر همگون است و برعكس مدار  صميميت با حريم كوچك
 رابطـة  ايـن  از  . دارد مخـواني ه ترنفوذناپـذير  و تـر  و صميميت با حـريم بـزرگ   ،امنيت

بـا   توأم روابط و آرامش با أمروابط تو يعني ؛همسران رابطة ازتوان دو سنخ  دوسويه مي
  :مثال. كردشناسايي   تشنج را 

مثالً مطالعه،  ،خلوت من. ما با هم راحت هستيم. حساب بانكي و مسائل مالي ما يكي است
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و اين  ،صميميت، احترام .گذارد او به آن احترام مي وحريم من است ديدن، و امثال آن  فيلم
در مـورد  . حريم اوست ة همسرمگذشت .قبيل رفتارها باعث شده كه حريم ما كوچك باشد

هـا و   در مـورد روابـط و معاشـرت    .اي نـداريم  مسائل مالي و حقوقي كنجكاوي و مسـئله 
  .او هم پذيراست .نه تحكمي ،اي دارد حالت توصيه. كنم گاهي به او توصيه مي شتصميمات

. سـت نسبت به هـم ا  در رابطه و حاكي از اعتماد زوجينصميميت دهندة  مثال باال نشان
تـوان   ي را مـي ا هچنين رابط .درك متقابل شده است و ،احترام باعث صميميت،ي كه اعتماد
اي معمـول بـراي توصـيف روابـط صـميمانه و       ناميد كه امروزه بـه واژه  دموكراتيك ةرابط

  .تبديل شده استهمياري بين همسران 
ممكن است ادعا كند كه بـا همسـرش    شونده مرد يا زن مصاحبه :همسران بدون حريم

 ،صـحبت كنـيم   اناما اگـر بـا همسرشـ    .ما حريم نداريم: گويند اغلب ميها  آن .حريم ندارد
  :مثال. شويم كه دارند جه ميمتو  معموالً

من  .داند حساب و درآمدهاي مرا مي ةاو هم .من و همسرم همه چيزمان مشترك است: مرد
 .هم از درآمدهاي او مطلع هستم

او از . دانم هاي او را نمي درآمدها و حساب ةمن هم .گويد نيست طور كه او مي اين: زن
دانـم   در صورتي كـه مـي   ،ويد پول ندارمگ هميشه مي. گويد همه را نمي. كند من مخفي مي
مـن هـم    ،كنـد  از زماني كه متوجه شدم او بعضي مسـائل را مخفـي مـي   . گويد راست نمي

  .را از من بگيرد خواهد آن مي ،چون اگر به او بگويم. كنم هايم را از او مخفي مي انداز پس

گـويي يـا اصـالً     كلـي آيد كه اوالً اظهارات فردي ممكن است  ها چنين برمي از اين مثال
شود كه با هر دو طـرف صـحبت    ثانياً اطالعات بهتر موقعي كسب مي. صحت نداشته باشد

    .ييد شده باشدأمشاهده نيز ت ابه ويژه وقتي كه اطالعات ب ،شود
امـا   ،ذهني است كه ابتدا فقـط در بـاور افـراد ريشـه دارد     يحريم مفهوم :حريم و باور

ـ   بـر اسـاس   اد به مـرور زمـان و   گيري باورها در ذهن افر شكل  شخصـي،  ةسـه منبـع تجرب
  .گيرد صورت مي و استنتاج ،اطالعات حاصل از ديگران

هايي در ذهن خـود دارنـد كـه ممكـن اسـت       فرض افراد در زندگي زناشويي پيش ةهم
رعايـت  . تجربيات خود از زندگي مشتركشان باشدنتيجة زندگي اطرافيان يا  ةمشاهد حاصل

قـانون ديگـري    ماننـد رعايـت هـر   ، هرچنـد نانوشـته  ، عنوان يك قانون حريم زناشويي به
 ،بـدون شـك  . رسـاند  مـي گرفتن آن به روابط بين زن و مرد آسـيب   ضروري است و ناديده

 ثيرپـذير أو هنجارهاي جامعـه ت  ،ها ، سنتها قوانين زناشويي مانند هر قانون ديگري از عرف
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 خود قوانين متعددي وضـع و حـريم زناشـويي   تواند براي  هر زوجي ميبا اين حال، . است
هـا متغيـر و    اين قوانين به تعداد زوجبديهي است . تعريف كند شخصيش را طبق نظر خوي
  .كند ميو هر زن و مردي آن را بنا به نيازها و باورهاي خود سازماندهي خواهد بود  متنوع

 ، مـثالً دهنـد  يمـ عنوان حريم خصوصـي اهميـت   ه هاي متنوعي ب زمينهبه افراد مختلف 
و  ،دانند يا افـرادي نظـم خانـه، وسـايل شخصـي      عمدتاً خاطرات را حريم خود مي اي عده

بـه     .اين زمينه در بين همسران متفاوت اسـت  .كنند  ي تلقي ميتر مهمامكانات مالي را حريم 
  :توجه كنيدذيل مثال 

فقـط خـودم دسترسـي    جا نگهـدارم كـه    داشتن فضايي در خانه كه بتوانم وسايلم را در آن
حساب بانكي خـودم  و پول  و مثل كمدي كه طال ،داشته باشم و ديگري به آن دست نزند

دوست ندارم به حريم من . ماشين من حريم من است .توي آن باشد و شوهرم دست نزند
. طالهـايم را بدانـد   يـا دوست ندارم پـولم را  . پول و طال حريم اصلي من است. وارد شود

يكي از مسائلي كه او دارد اين است كه يك بچه از . ابي روي آن باز كنددوست ندارم حس
اي براي خودم  يك اندوخته .و من بايد حواسم به خودم و مالم باشد خود دارد ازدواج قبلي
او . چون ممكن است سوءاسـتفاده كنـد   ،توانم با او باشم من خيلي شفاف نمي. داشته باشم

  .ما من خودم مراقب هستما ،خواهد وارد حريم من شود نمي

احتمال مورد سوءاستفاده قرارگرفتن به اقداماتي انجاميـده  فوق واضح است كه در مثال 
از  خواهد ميفرد  .در اين رابطه اعتماد كافي وجود ندارد. از خود محافظت كند تا فرداست 

ت مـالي مـن   باور او اين است كه امكانـا . كند را تحكيم    نظر مالي، توانمندي و قدرت خود
هرگونه تعرضي به امكانات مالي براي او تهديد . حريم من است و بايد از آن محافظت كنم

كـه فـردي ديگـر ممكـن      آن حال و. تجاوز به حريم خصوصي اوست د ووش ميمحسوب 
يعنـي   ؛درواقع آزادي نياز اصـلي اوسـت   .است به آزادي خود بيش از ماديات اهميت دهد

كـه   باور بـه ايـن  . تواند حريم خصوصي او را تهديد كند ميهر مانعي داشتن حق انتخاب و 
هار نظر و مداخلـه  ظحق ا ،نيز محتي همسر ،كس اعتقادات و باورهايم شخصي است و هيچ

  :روشني منعكس است نقل شده به شوهرش دربارةزني  زير كه از قول مثالدر  .ندارد
اگـر بخـواهيم بـه    . پـذيرد  انتقاد يا پيشـنهادي را نمـي   و اصوالً. او باورهاي خودش را دارد

شدت واكنش نشان  به ،مهماني برويم و من از او بخواهم متناسب با آن مهماني لباس بپوشد
نـه تنهـا    .بپوشد بار به او گفتم كه فالن لباس را يك. كند ميام پشيمان  دهد و مرا از كرده مي

. مدخالت نكـن  شلئو به من گفت ديگر در مسا تكه كرد بلكه آن لباس را تكه ،عصباني شد
شدت  بهوي . دهد و هرگز به من پيشنهادي نمي كند او خودش هم در امور من دخالت نمي
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نه كسـي   ،او دنياي خودش را دارد. نفوذناپذير است و توان شنيدن نظرات ديگران را ندارد
  .خواهد دنياي ديگران را بشناسد دهد و نه مي را به آن راه مي

  :ديگر يمثال در
خودش به من گفته كه دوست  .گويد او هم نمي .كنم ال نميؤدر مورد حقوق همسرم س: زن

اما اگـر شـك    .بايل جزو حريم او هستوكيف پول و م .ندارم در مورد درآمدم سؤال كني
اخيراً . كنم چك مي ،اما من اگر شك كنم .كامپيوتر هم جزو حريم اوست. كنم چك مي ،كنم

اصـوالً  . او هم مقاومتي نكرد .ما هحاال هم اينترنت را قطع كرد .چك كردم و دمهم شك كر
مـن هـم اسـباب     .كرد خاموش مي ،آمدم كرد و تا من مي او چت مي. ت مقاومت نداردئجر

  .خيانت را جمع كردم

 پايـة  بـر  حد چه تا او شك كه نيست معلوم وخانم است  ادعايمذكور  اظهارات البته
را تحت كنتـرل داشـت تـا     چيزبايد مراقب بود و همه او، باور به اما استها بوده  واقعيت

ها بسيار  هاي آن در بين مصاحبه كه نمونه ،اين مثال. هاي احتمالي گرفته شود  خيانت يجلو
 يگريد. تحت كنترل من باشد ديمسائل با همة: كه داردباور  نينشان از ا ،تكرار شده است

 را رابطه تواند يم پس كند، يماحساس ن تيمن تعهد و مسئول ازةاند به و ستين اعتماد قابل
 كننـدة  بيـ تخر توانديم و دارد افراد اتيتجرب و تيشخص در شهير باورها نيا. كند خراب
  .باشد ها رابطه

در مورد زن و مردي كـه بـراي بـار دوم    حريم زناشويي نوع تعريف از ممكن است 
متفاوت  كامالً د،بودن كردهخود مشخص  با حريمي كه براي ازدواج اول كنند ازدواج مي

بـر باورهـا و    ،آورنـد  مـي دسـت   هيي كه افراد در طول زندگي بها تجربه زيرا قطعاً .باشد
همين امر موجب تغيير ساختار و حريم  ،بود و درنهايتخواهد ثيرگذار أهايشان ت نگرش

ذيـل   بـه مثـال   .)28: 1392، خواصـي (   هد شدبعدي خواهاي  در ازدواجها  آنزناشويي 
  :توجه كنيد

هـردو شـاغليم و    .يك فرزند داريم .كنيم ميمن و همسرم دو سال است كه با هم زندگي 
همسر اولـم   .او همسر دوم من است .هم خيلي راحتيم ما با .چرخانيم ميزندگي را با هم 
بـراي   .تحـت نظـر او هسـتم   كـردم   مياحساس  .و كنترلگر بود ،سنج نكته بسيار حساس،

 كـردم رضـايت او را جلـب كـنم،     مـي همواره تالش  .كننده داشتم چيز بايد دليل قانع همه
هـا   بدي پيدا كردم و تا مـدت  ةمن از ازدواج تجرب .ما از هم جدا شديم !حاصل تالشي بي
ـ  .تا زماني كه با همسر دومـم آشـنا شـدم    ،كردم مياز آن فرار   رابطـه بـا او بسـيار    ةتجرب
 ارتباطـاتم،  همكـارانم،  يـات كـارم،  ئجزو  به گذشته ل خصوصي،ئاو به مسا .متفاوت بود
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 .مرا تحت نظر نداشـت  .كردن نبود اهل كنترل او اصالً .كاري نداشت ...و ،حقوقم بايلم،وم
اين بود كـه   .ها و باورهاي ما با هم هماهنگ بود ارزش .با او نيازي به توضيح اضافه نبود

  ...به ازدواج فكر كنم و  توانستم دوباره

و باورهـاي زن و   ،هـا  آرمان براي رسيدن به حريم زناشويي موفق الزم است بين افكار،
تـا   يكساني داشـته باشـند   ي تقريباًها دو طرف بايد و نبايد مرد هماهنگي برقرار باشد و هر

  .زندگي تداوم پيدا كند
ـ    راي هـر زوج بـا ديگـري    حريم زناشويي يك مفهوم زنده و پوياسـت و كـاركرد آن ب

از باورهاي نادرست به ارتقاي  نكردن آموزش و آگاهي به افراد و پيرويدادن  .متفاوت است
 دور مـي كند و به تبع آن سطح فرهنگ اجتماعي جامعه نيز باالتر  ميفرهنگ زناشويي كمك 

  .)29: 1392، خواصي(
  

  ها تجزيه و تحليل يافته .7
احسـاس نيـاز بـه     :دهد حـريم خصوصـي عبـارت اسـت از     ميها نشان  طور كه يافته همان
 ،افكار خاطرات، ؛فضا و خلوت شخصي ؛مواردي مانند وسايل و امكانات شخصي ةمالحظ

در روابـط     هـاي شخصـي   هـا و برنامـه   و فعاليـت  ؛روابـط شخصـي   ؛هاي شخصي و ارزش
 و فريدوالـد  ،)Pederson( پدرسن ،)Westin( وستينبا نتايج تحقيقات  ها اين يافته .زناشويي

)Friedewald ( شـوندگان،   بـر اسـاس اظهـارات مصـاحبه    اسـت   گفتني. هماهنگ استنيز
تلفـن  كه  اينبلكه احساس  ،حريم خصوصي نيستبه معناي الزاماً  تلفن همراهوسايلي مثل 

نبايد بدون اجازه يا اطـالع   انهمسريك از  هيچست و وا) شخصي ةوسيل(حريم فرد  همراه
بخشـي از  رعايـت  نزلة به ماست كه شمردن اين خواسته  محترمد و نبه آن دست بز ديگري

از غلط در اذهان عمـومي   بهكه  اينبا  .شود مي درنظر گرفته» حريم خصوصي بين همسران«
يـاد  حـريم خصوصـي   بـه عنـوان مصـاديق    ها و مواردي كه براي طرفين مهم اسـت   نشانه
پديـدة حـريم    ست كـه ها شدن آن نشانه ردن و مالحظهك نياز به مالحظهدرواقع اما شود،  مي

    .ها نه خود آن نشانهشود و  تلقي ميخصوصي 
. هم از غرب وارد ايران شده اسـت  شهري است كه آني مفهومحريم خصوصي عمدتاً 

در زنـدگي  . حريم خصوصي در جوامع سنتي يـا وجـود نـدارد يـا بسـيار محـدود اسـت       
در  .رنگ است كم ،همسران و چه در كلميان چه در  ،خصوصيحريم روستايي    خانوادگي
ايـن قبيـل امـور در    . رود شمار مـي  هاي اروپايي حريم خصوصي در زندگي اصل به فرهنگ
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ها هستند كه نوعي از روابـط اجتمـاعي را    بياني از ارزشو ند نك جمعي معنا پيدا مي ةحافظ
. حساسيت اجتماعي هـم هسـت  نوعي تأكيد و    درحقيقت حريم خصوصي. دهند شكل مي

  .كند اي است كه فرديت در آن تحقق پيدا مي حريم عرصه
متقابـل  كـنش  واچگونگي حريم خصوصي بـين همسـران در جريـان كـنش و     كه  اينبا 

هايي كه  به رغم تنوع كنش و واكنشـ  اما بايد توجه داشت تعامالت روزمره ،دشو تعريف مي
از ورود به روابـط زناشـويي   همسران قبل  .گيرد صورت نمي در خألـ  ممكن است رخ دهد

شكل گرفته ها  آن و توقعاتي از طرف مقابل دارند كه بر اساس باورها و اعتقادات تصورات
شمار  از ابعاد شخصيت افراد به كه كه با آن اي ناميد توان عوامل زمينه اين عوامل را مي. است
را درنهايت زي .دنگير ميطور كل هم قرار  فرهنگ جامعه به تأثيرتحت عين حال در  ،روند مي

عوامـل   ،عبـارتي  بـه . شـود  محسوب مـي منابع اصلي باورهاي افراد  جزوفرهنگ هر جامعه 
مطالعـات قبلـي نيـز شـناخت      هسـتند و  از عوامـل شخصـيتي و فرهنگـي   تركيبي اي  زمينه

  .)1390 اوحدي،(است  قرار داده تأكيدهاي فرهنگي اجتماعي جامعه را مورد  ويژگي
هاي فرهنگي، بـاور و   آموزه   :ند ازا عبارتحاضر  ةمقال يها يافته ،با توجه به اين تعريف

 ،پـذيري  ميزان نفـوذ  .ها ها و باور و همچنين اقدامات متناسب با آن آموزه   ،هاي فردي نگرش
. دنـ زن را رقـم مـي  آنان و ميزان اعتماد و صميميت همسران تعامالت بين  ،حريم فرد ةرگست
خواهند حريم خود  مي اند و كه تازه ازدواج كردهدرنظر بگيريد زن و شوهري را  ،مثال براي

خواهند حريم همسر را نيـز بشناسـند تـا در صـورت نيـاز       از طرف ديگر مي. ندنرا حفظ ك
كنش متقابل در بـين  و وابه اين دارد كه كنش البته نتيجه بستگي . كنترل خود را اعمال كنند

      ً           كـه قـبال  شـكل     شـود  ايجاد ميتعامل بين همسران در محتوايي  .گيردچگونه صورت ها  آن
ها بر اثر تعامل  بعد ،دا به ميزاني وجود داشتميزان اعتماد و صميميت كه در ابت. استگرفته 

 سـهم هـا نيـز كـه     ها و ارزش هاي فرهنگي و باور آموزه   .يابد ممكن است افزايش يا كاهش 
  .ها معتبرند همين چهارچوبدر    دارند اي كننده تعيين
  

  گيري نتيجه .8
وقتـي تعامـل بـين    . شـود  پيامدي است كه در رابطه حاصـل مـي     نتيجة نهايي اين تعامالت

به سوي رضايت از زندگي زناشويي يا عدم رضـايت  ها  آن ةگيرد، رابط همسران صورت مي
هـا ممكـن    اين پيامـد بنابر. پيامد ممكن است روي شرايط اثر بگذارداين . كند سوق پيدا مي

  .دنثر باشؤبعدي م  توالي تعامل براست در بعضي موارد به شرايط تبديل شوند و 
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. سنتي ايران در گذشته موضوع حريم خصوصي مطرح نبـود  ةجامع دركه  اينخالصه 
را ديگـر   احترام به حريم و حد و مرز يـك مانند طور سنتي مالحظاتي  همسران بهكه  اينبا 

. رعايـت هنجارهـاي سـنتي نبـود    چيزي بـيش از  درمجموع اين كار  اما ،گرفتند ميدرنظر 
موضـوعي  بـاألخص  توجه به حريم خصوصي در كل و حريم خصوصـي بـين همسـران    

دادن  فرديت و اهميـت  ،در اين ديدگاه. جديد است كه با ورود مدرنيسم در ايران باب شد
 ديگـر  هـم فهوم حريم، همسران از با درك ضرورت م. استاصول جزو به فرد و حريم او 

چه چيزهـايي  كه  اين. انتظار دارند كه طرف مقابلشان حريم خصوصي او را محترم بشمارد
 امـا ميـزان و   ،شـود  شمار رود در روندي طوالني تعريـف مـي   تواند حريم خصوصي به مي

و  ،فرهنگـي هـاي   تنوع آموزه تعامالت روزمره با توجه به باورها،   چگونگي مراعات آن در
است هاي متقابل بين همسران  كنشواكنش و در روند . شود متفاوت مي   ها تنوع شخصيت

و حريم خصوصي هركدام شامل چه چيزهايي است      ًاوال  :شود مشخص مي موضوعكه دو 
 ،اصطالح همسرش در آن وارد نشـود  هتا ب ،مواظب حريم خود باشدبيشتر      ً          ثانيا  هرچه فرد 

چگـونگي ايـن دو عامـل بـه عوامـل گونـاگون       . رد نفوذناپذير استگوييم حريم آن ف مي
بـا   يـك روابط خانوادگي هرو مانند ميزان صميميت، عالقه و اعتماد بين همسران،  يديگر
از محـيط   پـذيري ثيرأو با ت ههمسران با الهام از گذشت ،درنهايت. خود بستگي دارد ةخانواد

ضرورت ميزان    رسند و  حريم خصوصي ميخود در جريان تعامالت روزمره به تعريفي از 
در زنـدگي   خـود را چگونگي روابـط  و  كنند مشخص ميبراي طرف مقابل رعايت آن را 

  .نندز زناشويي رقم مي
توان  ميحريم خصوصي را  .تواند شروعي براي تحقيقات بعدي باشد ميتحقيق حاضر 

با .  و قوميت ،فرهنگ اجتماعي، ةطبق جنس، سن،مانند ابعادي . كرداز ابعاد مختلفي بررسي 
ضروري است در  كند، ميي كه حريم خصوصي در زندگي همسران ايفا هممنقش توجه به 

و با شناخت دقيق حريم به بررسي دربارة آن پرداخت دقت  ابتداي رابطه و قبل از ازدواج به
بـراي  م با آرامـش  أاي امن و تو ديگر رابطه رعايت حد و مرزهاي يكهمچنين خصوصي و 

  .خانواده ايجاد كرد
  
  نوشت پي

 

سازماني با ثبات از ادراك و شناختي : عبارت است از) belief( ، باوركرچ و كرچفيلد  تعريف بنابر . 1
گيري  بر اساس نتيجه). 124: 1371، يونونبورروشبالو و (نسبي دربارة جنبة خاصي از دنياي فرد 
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