
تعریف حریم خصوصی که به تصور من 
می تواند برای قدم اول مناسب باشد، این 
است که فرد یا گروه بتواند خود یا اطالعات 
مربوط به خود را مجزا کند و به انتخاب خود 
قادر باشد این اطالعات را دراختیار دیگران 
بگذارد. به این ترتیب بخشی از حریم فردی 
مربوط می شود به »خودآیینی« یا »اتونومی«. 
اینکه  اول  حریم خصوصی 2 جنبه دارد؛ 
حق هر انسان است و چون حق است پس 
مسوولیت هایی برایمان می آورد. اگر این حق 
برای ما پذیرفته شده، طبیعتا ما هم باید این 

حق را برای دیگران به رسمیت بشناسیم.

حریم در لغت یعنی جایی که ورود به آن آدابی 
دارد و آسان نیست و شرایطی دارد. درباره 
حریم انسان ها هم همین حالت صدق می کند. 
یکی از جنبه های درخور توجه حریم فردی 
اشاره کردم،  آن  به  اولیه هم  تعریف  که در 
در  می تواند  اطالعات  است.  فرد  اطالعات 
حوزه های مختلف باشد، مثل حوزه خانواده. 
برخی تبادالت و صحبت ها مختص خانواده 
است که خروج آن از حریم خانواده غیراخالقی 
دانسته می شود. این مشکل بین خانواده ها زیاد 
دیده می شود. حریم اطالعات فردی می تواند 
درباره روابط فردی مانند روابط زناشویی یا 
روابط اقتصادی و شیوه زندگی صدق کند. 
برخی حکومت ها بنا به قوانین یا اقتضائات خود 
این حریم ها را نقض می کنند، مثال خبرگیری 
دولت ها از اطالعات اقتصادی و اعمال مالیات 
به این روش به نوعی ورود به حریم افراد 
است. به این ترتیب، اطالعات اقتصادی هم 
حیطه  می شود.  تلقی  افراد  حریم های  جزو 
افراد  پزشکی  اطالعات  فردی،  حریم  دیگر 
است و جز درمانگر و خود فرد، افراد دیگر 
با اجازه خود شخص می توانند به این  تنها 

اطالعات دسترسی داشته باشند.

حیطه ای بسیار نابسامان
حیطه دیگر اطالعات شغلی یا فضای مجازی 
است که این آخری از جهاتی از همه مهم تر 
و از همه نابسامان تر است. افراد در فضای 
دارند.  حضور  مختلف  اشکال  به  مجازی 
مرز  و  حد  با  متاسفانه  هنوز  ما  از  بسیاری 
این حریم ها آشنا نیستیم. کامنت گذاری های 
عجیب و نامربوط در حساب های افراد معروف 
ازجمله این نابسامانی هاست. همین حاال ما 
یک مجموعه درباره تربیت جنسی کودکان و 
نوجوانان تهیه کرده ایم که در سایت آپارات 
موجود است. نگاهی به کامنت هایی بیندازید 
که برخی مخاطبان زیر آن گذاشته اند. انواع 
اتهامات و تهمت ها را می توانید نسبت به ما در 
این کامنت ها پیدا کنید. این نوع اظهارنظر خود 
نوعی ورود به حریم خصوصی افراد است.

افشای سوابق قضایی تحفظ دارد
ورود  فردی،  در حیطه حریم  دیگر  نگرانی 
قضایی  سوابق  به خصوص  آدم ها  سوابق  به 
آنهاست. از نظر قانونی باید مالحظات خاصی 
داشته  وجود  فرد  سوابق  به  دسترسی  برای 
بود، حفظ  پرونده ها کاغذی  تا وقتی  باشد. 
این ضوابط هم ساده تر و فقط با اجازه مرجع 
قضایی انجام می گرفت، اما بعد از کامپیوتری 
کردن سوابق افراد نگرانی ها از درز اطالعات 
بیشتر شده است. این انواع حریم در حوزه 

اطالعات بود.

قدیمی ترین حریم
از  که  باشد  فیزیکی  می تواند  حریم ها 
حریم  است.  انسان  حریم های  قدیمی ترین 
از مرزهای  فیزیکی مفهوم گسترده ای دارد؛ 
کشور گرفته تا بدن انسان ها حریم فیزیکی 
هستند. تجاوز دشمن به مرزهای ما بی شک، 
موجی از احساسات وطن پرستانه را به غلیان 
می آورد. حریم ملی ما فقط مرزهای جغرافیایی 
نیست، هویت ملی ما هم جزو حریم های ماست 
که باید از تعدی مصون بماند. بعد از کشور، 
شهر، محله، خانه و اتاق و در کوچک ترین 
مقیاس جیب و کیف و از موارد بسیار مهم 

حریم بدن ما جزو حریم های ما هستند. 
حریم اطراف ما موضوعی بسیار مهم در حقوق 
شهروندی است، مثال وقتی در صف سینما یا 
داخل اتوبوس ایستاده ایم، افراد دیگر تا چه 

اندازه می توانند به ما نزدیک شوند؟ در صف 
نزدیک  به هم  آنقدر  افراد  دیده ام  عابربانک 
می شوند که گاهی فرد عقبی حتی رمز کارت 
فرد جلویی را می خواند. وسایل الکترونیکی 
مانند لپ تاپ و تلفن همراه هم جزو  افراد 

حریم های فردی انسان مدرن هستند.

بدن هم حریم است
انسان  قدیمی  حریم های  از  جسمی،  حریم 
است. برای روشن شدن، مثالی می زنم؛ چند 
نفر را می شناسید که گوش دختر خود را در 
پایین مثال 3 یا 4 سال سوراخ  سنین بسیار 
کرده اند؟ این رفتار بسیار شایع است و کمتر به 
عمق آن فکر کرده ایم. درمورد حریم جسمی 
حتی این عمل به ظاهر متداول هم مورد سوال 
قرار می گیرد؛ یعنی فرد بدون اینکه رضایت 
آگاهانه داشته باشد، تغییری در بدنش ایجاد 

شده است.
 بحث دیگر حریم جسمی مربوط به مداخالت 
فیزیکی است. در این حیطه هم متاسفانه ما 
به  ابتدا  را  انتقاد  این  نمی کنیم.  خوب عمل 
همکاران خود دارم که در مقام پزشک بسیار 
پیش آمده که این حریم را در حالت هوشیاری 
یا بیهوشی بیمار رعایت نمی کنیم. در نقض 
اقدام  افراد حتما الزم نیست  حریم جسمی 
عملی و خشنی انجام گیرد؛ لمس و نگاهی 
باشد،  مقابل  طرف  رضایت  بدون  که  هم 
مجاز  ما  است.  فردی  حریم  نقض  مصداق 

نیستیم  در اماکن عمومی مانند مترو، به افراد 
زل بزنیم. به حس بدی فکر کنید که در این 
حالت به هر فردی دست می دهد. اینجا فرد 
به حریم شخص  نگاه خیره خود  با  روبرو 
بتوان حریم  دست اندازی کرده است. شاید 
عاطفی را هم به حریم های دیگر اضافه کرد. 
احساسات انسان ها هم از حریم هاست. قومیت، 
نژاد، مذهب و باورها را هم می توان اشکال 
دیگری از حریم ها به حساب آورد. تفتیش 
عقاید نوعی نقض حریم است. توجه داشته 
باشید حریم های خصوصی با امنیت جسمی 
و روانی افراد کامال ارتباط دارند و از طرف 
دیگر بسیار وابسته به عرف یا فرهنگ هستند. 
به همین دلیل شاید نتوان نسخه واحد جهانی 
برای تعریف و حفظ حریم ها توصیه کرد، اما 
باوجود تفاوت های فراوانی که در فرهنگ ها و 
باورهای مختلف بر سر تعریف حریم وجود 
به  دراین باره  حداقل هایی  در  می توان  دارد، 

اجماع نظر و توافق رسید.

فرهنگ ازجمله عوامل موثر
به  تعدی  بیشترین  که  است  این  واقعیت 
حریم ما از سوی شهروندانی مانند خودمان 
اتفاق می  افتد. افراد اطرافمان در پارک، مترو، 
خیابان، محل کار و خانه، بیشتر از هر عاملی 
حریم ما را نقض می کنند. کنار افراد گاهی 
فرهنگ هم به کمک می آید؛ یعنی برخی مواقع 
خرده فرهنگ هایی کامال درباره نقض این حریم 

این  به  بسیار  کلینیک  در  ما  هستند.  توجیه 
موارد برمی خوریم که نقض حریم های شخصی 
مانند دست کردن در کیف یا جیب همسر 
کامال پذیرفته  است و حتی هیچ تصوری از 
این حریم ها وجود ندارد. باید بدانید برخی 
حریم هایی  می شوند  باعث  خرده فرهنگ ها 

کامال نادیده گرفته شوند.
تعدی  مورد  افراد  توسط  می توانند  حریم ها 
تعارض  که  شرکت هایی  مثال  گیرند،  قرار 
منافع با هم دارند یا گروه های سیاسی مختلف 
مقابل  طرف  اطالعات  دانستن  به  عالقه مند 
کردن  آن هک  قسمت  پیچیده ترین  هستند. 
تهدیدها  از  یکی  است.  سایت های حساس 
برای حریم افراد می توانند حکومت ها باشند. 
حکومت ها باتوجه به امکانات اجرایی گسترده 
از عوامل نقض حقوق فردی تلقی می شوند، 
مثال گروه های خاصی می توانند برای گرفتن 
مالیات به اطالعات فردی اشخاص دسترسی 
داشته باشند ولی در خیلی جاها از جمله جامعه 
ما تکلیف این اختیار به خوبی مشخص نیست. 
افراد حریم  یا خانه  اتومبیل  هنوز نمی دانیم 

خصوصی آنهاست یا نه. 

تهدید های جدی از راه رسیده اند
از تهدیدهای جدی دیگر، رسانه ها و دنیای 
ارتباطات هستند. این نوع مشکالت 40 سال 
پیش اینقدر برجسته نبودند. شاید جرقه اصلی 
بحث های حریم خصوصی افراد بیشتر مربوط 

به رسانه ها باشد که هیچ حریم و خلوتی برای 
امروزه،  انسان ها  نگذاشته اند.  باقی  انسان ها 
حتی در خلوت مطلق خود اطمینان ندارند 
که از سوی شخص دیگری نظاره نمی شوند. 
انتهای طیف افرادی که حریم فردی را نقض 
می کنند، مجرمان هستند که به دالیل مختلف 
افراد می شوند.  یا زور وارد حریم  با فریب 
برای مقابله با نقض حریم های فردی، افراد 
باید در محل هایی که خطر این مساله وجود 
دارد؛ چه در فضای عینی و واقعی، چه  در 
فضای مجازی آموزش های خاصی دیده باشند. 

قانون به کمک بیاید
قانون از راه های حفظ حریم افراد است که از 
این نظر، متاسفانه خالء جدی دیده می شود. در 
قانون اساسی ما، اصل 22 می گوید، حیثیت و 
جان و مال و حقوق و مسکن اشخاص باید 
مصون باشد و اصل 23 تفتیش عقاید را ممنوع 
می کند و اصل 25 بازرسی یا نرساندن نامه ها 
و گذاشتن شنود یا اعمال سانسور و تجسس 
بدون حکم قضایی را ممنوع کرده، ولی ما 
باید جز قوانین باالدستی برای حفظ حریم 
افراد، قوانین پایین دستی هم داشته باشیم. در 
ماده 10 قانون مسوولیت مدنی تنها به صورت 
نقض  در صورت  که  شده  ذکر  غیرمستقیم 
حریم خصوصی، افراد می توانند شکایت کنند. 
در اواخر دولت اصالحات، الیحه ای تحت 
عنوان حمایت از حریم خصوصی به مجلس 
ارائه شد که با وجود گذشت نزدیک به 12 
سال، فراموش شده است. حفظ حریم فردی 
به هیچ عنوان حرف های غربی ها نیست، اما 
برای اینکه در دفاع از حریم سوءبرداشتی پیش 
نیاید، می توانیم به متون دینی خود ارجاع دهیم 
که بسیار به کلماتی مانند حریم راه، حریم 
مالک  از  بردن ضرر  بین  از  یا  قنات  و  چاه 

برمی خوریم. 

دین با نقض حریم مخالف است
اهمیت  بر  مبنی  آیاتی  مجید  قرآن  نص  در 
می شود.  دیده  افراد  حریم خصوصی  حفظ 
از آیه معروف »التجسسو« که بر کنجکاوی 
نکردن در کار افراد داللت دارد تا آیه ای که 
غیبت کردن را ازجمله شنیع ترین کارها درحد 

خوردن گوشت برادر مرده می داند. 
غیبت درواقع انتقال اطالعات غیر به فرد دیگر 
در نبود آگاهی و رضایت صاحب اطالعات 
است. الزم نیست محتوای این اطالعات بد 
باشد، صرف انتقال اطالعات بدون آگاهی و 
رضایت صاحب آن، غیبت محسوب می  شود. 
باز هم در نص قرآن می بینیم که خداوند فرموده 

از در منازل وارد شوید. 
این کار یعنی حفظ حریم افراد که می توان 
به زندگی امروز هم تسری داد؛ اینکه اگر در 
جایی وارد شدید حتما اعالم حضور کنید. 
این آیات صراحتا مرزهای حریم خصوصی 

را نشان می دهد.

آنچه باید درباره حریم خصوصی بدانیم

حریم به مثابه حق
 دکتر سید علی آذین

 متخصص پزشکی اجتماعی 
کامش درمانگر و رئیس پژوهشگاه 

فراوری های زیستی جهاد دانشگاهی

در قانون اساسی 
ما، اصل 22 
می گوید، حیثیت 
و جان و مال و 
حقوق و مسکن 
اشخاص باید 
مصون باشد و 
اصل 23 تفتیش 
عقاید را ممنوع 
می کند و اصل 
25 بازرسی یا 
نرساندن نامه ها 
و گذاشتن شنود 
یا اعمال سانسور 
و تجسس بدون 
حکم قضایی را 
ممنوع کرده، 
ولی ما باید جز 
قوانین باالدستی 
برای حفظ حریم 
افراد، قوانین 
پایین دستی هم 
داشته باشیم

حریم فردی در یک تعریف 
امور،  کلی، فضا، محدوده، 
مطالب و حیطه هایی است که 
اداره، مدیریت و مسوولیت 
آن مربوط به شخص است و دیگران حق ورود، مداخله و اعمال نفوذ، 
تجسس و تفحص در آن ندارند. این موارد درواقع پایه های توافق بر سر 

حریم فردی هستند.
اولین بخش حوزه حریم فردی، بخش مالکیت است که شکل بسیار ساده و 
بدیهی آن اموال و دارایی هاست؛ از اموال منقول گرفته تا غیرمنقول. از سوی 
دیگر فضاهای شخصی مانند میز کار، اتاق کار، اتاق شخصی و خانه یا حتی 
صندلی ای که فرد همیشه روی آن می نشیند و به نام او شناخته می شود، نیز 
جزو حریم فردی او است. جلوتر از آن تعلقات احساسی است، مانند همسر، 
پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر فرد که آنها هم بخشی از حریم ما محسوب 
می شوند. توجه کنید حریم خصوصی کامال قطعی، بسته و چارچوب بندی شده 
نیست. این حریم هم از شخصی به شخص دیگر به واسطه تفاوت های فردی 
متفاوت است، هم در فرهنگ های مختلف به طرزی متفاوت تجلی پیدا می کند. 
حوزه بعدی اطالعات است، شامل همه اطالعاتی که چه به صورت شخصی 
در زندگی فرد وجود دارند؛ از سن گرفته تا وقایعی که در زندگی بر او گذشته، 
تا نشانی و شماره تلفن و همچنین اطالعات اداری. همان طور که دکتر آذین 
گفتند، در زندگی همه ما پیش آمده که وارد کلینیکی می شویم و پرونده ای 
برایمان تشکیل می شود، در دفتر مشاوره یا ادارات مختلف پرونده هایی برای 
ما تشکیل شده که همگی آنها حاوی اطالعات شخصی ما و بخشی از حریم 
شخصی  مان هستند. در فضای مجازی این نوع حریم وسعت بیشتری یافته 
است. آنچه در فضای نت به اشتراک می گذاریم یا حتی اطالعاتی که ذخیره 

می کنیم و...جزو حریم ما محسوب می شوند.
با نگاه روان شناختی تر به حریم فردی به حوزه عالیق و سلیقه های افراد 

می رسیم که منحصربه فرد و ویژه است. برای این عالیق و سلیقه ها نمی توان 
دلیل آورد، مثال نمی توان از فرد پرسید چرا فالن غذا یا رنگ را دوست دارد 
اما دیگری را نمی پسندد؟ این حوزه ها در بسیاری موارد تعریف نشده اند و 
ما  اغلب ناخودآگاه در حال نقد عالیق طرف مقابل هستیم؛ چرا فالن غذا 
یا فالن رشته و کتاب یا فالن شخص را دوست داری یا دوست نداری؟ 
عقاید، ایده ها و احساسات هرکس نیز جزو حریم فردی وی است و نباید 
احساسات افراد را زیر سوال برد یا تخطئه کرد یا مورد مداخله قرار داد. بخش 
دیگر در حریم فردی که به نظر بدیهی می رسد، بدن ماست. منظور از بدن تنها 
مرزهای مرئی آن یعنی آنچه که می بینیم، نیست.  از نظر روان شناختی بدن ما 
از مرزهای مرئی خود گسترش پیدا می کند و واجد مرزهای نامرئی می شود.
گفت و گوهای زیادی درباره مرزهای نامرئی شده. همه ما وقتی در جایی مانند 
خیابان راه می رویم، اگر فردی از فاصله ای به ما نزدیک تر شود، بدون آنکه 
او را ببینیم، حس خاصی به ما دست می دهد. پژوهش های زیادی درباره این 
موضوع انجام گرفته است. مرزهایی برای این احساس تعریف شده که مرز 
اول مرز »دوستانه« است، بعد از آن مرز صمیمانه و سپس مرز اجتماعی که 
فواصلی که در هر کدام از این مرزها تعریف شده، کامال وابسته به فرهنگ است. 
اما چه مکان هایی مستعد عبور از مرزهای نامرئی هستند؟ ساده ترین آن فضای 
آسانسور است که با کمی ازدحام آن احساس خاص در فرد ایجاد می شود. 
مراکز خرید، سالن های انتظار و  ورزشگاه ها و هر صفی در شمول مرزهای 
نامرئی قرار می گیرند. واکنش های هر فردی در برابر نقض این مرزهای نامرئی 
متفاوت است که می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه و رفتاری یا غیررفتاری باشد. 
با توجه به محلی که فرد در آنجا بزرگ شده؛ شهر یا روستا، خانه بزرگ یا 
خانه کوچک، خانواده پرجمعیت یا کم جمعیت این فواصل به شکل متفاوتی 
در فرد شکل می گیرند. فرهنگ ها نیز در تعریف این فاصله ها نقش دارند. 
ویژگی های برخی از فرهنگ ها داشتن فاصله های بیشتر است، اما فرهنگ های 

دیگر فاصله کمتر بین افراد را می پسندند.  

چند صحنه ای که از مراحل مختلف زندگی فرد 
برای ما تصویر می شود، آینه روزهای بسیاری از 
ماست. مایی که هنوز تعریفی از حریم خصوصی 
و  اطالعات، عالیق  بدن،  نمی دانیم  و  نداریم 
احساسات ما در هر مرحله از زندگی جزو حریمی 
هستند که باید محترم شمرده شوند. نمی دانیم در 
موارد محدودی مانند خیر عمومی یا امنیت ملی 
در شرایطی خاص، افراد یا نهادهایی می توانند 
وارد حریم ما شوند. ما هر روز حریم دیگران 
حتی نزدیک ترین افراد به خود را می شکنیم و 
دیگران هم حریم ما را می شکنند، بی آنکه بدانیم.

• سکانس 1: مادری قاشق غذا را به دهان کودک 
نزدیک می کند. کودک سربرمی گرداند. مادر فک 
مقاومت  کودک  اما  می گیرد،  را سفت  کودکش 
می کند و سرانجام مادر با گرفتن بینی قاشق را 

به زور وارد دهان کودک می کند.
• سکانس 2: عموی کودک گونه  های برادرزاده اش 
را می کشد و به زور او را می بوسد. کودک سرش را  
برمی گرداند. مادر می گوید:» به عمو بگو مرسی!«
• سکانس 3: مادر کودک را به زور به دستشویی 
زور  به  می خواهد  و  می دارد  نگه  سرپا  و  برده 

وادارش کند ادرار کند.
• سکانس 4: کودک بزرگ تر شده و خود را برای 
رفتن به خانه خاله اش آماده می کند. مادر وارد 

می شود و سرتاپای کودکش را برانداز می کند. 

• سکانس 5: کودک ما که اینک جوانی شده، در 
مترو نشسته و برای دوستش پیامک می فرستد. 
نگاه مسافران بغل دستی روی گوشی او کلمات 

را دنبال می کند. 
ما در یک  از سال ها، کودک  بعد  • سکانس 6: 
می گیرد؛  قرار  توجه ها  مرکز  خانوادگی  مهمانی 

چرا ازدواج نمی کنی؟ دارد سنت باال می رود!
• سکانس 7: کودک ما با همکارانش سر میز ناهار 
نشسته که از او پرسیده می شود؛ حقوق همسرت 
ماهی چند است؟ چقدر کرایه خانه می دهید؟ با 
همسرت هفته ای چند بار سکس دارید؟ رابطه تان 

چطور است؟
• سکانس 8: همسر فرزندمان تلگرام او را هک 
کرده و اکنون مشغول خواندن پیام های او است. 
همین هفته پیش بود که بعد از یک دعوای مفصل 
خانوادگی قرار شد عکس پروفایل به یک تصویر 
دونفره به ظاهر بسیار صمیمی با همسر جایگزین 

شود.
نوع  و  بزرگ شده اند  ما  فرزندان  • سکانس 9: 
لباس پوشیدن ما را املی و  از مد رفته می دانند.
• سکانس 10: فرد پا به سن گذاشته است. دوست 
دارد شب ها زود بخوابد و پیش از خواب شامی 
سبک بخورد و کمی مطالعه کند. فرزندان او بدون 
اطالع قبلی بلیت کنسرتی برایش گرفته اند و حاال 
که ساعت از 10 شب گذشته منتظرند تا وی را 

به کنسرت ببرند. 

10 سکانس از زندگی واقعیمرزهای نامرئی 
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