
ددکتر مریم السادات محقق داما



َيغْتَبْوَلَاواتَجَسَّسَُوَلاإِثْمٌالظَّنِِّّبَْعضَإِنَّالظَّنِّمِنَكَثِيرًااجْتَنِبُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا
اللَّهَإِنَّللَّهَاوَاتَّقُوافَكَرِهْتُمُوهُِّمَيْتًاأَخِيهِلَحْمَيَأْكُلَأَنِّْأَحَدُكُمْأَُيحِبُّبَعْضًابَعْضُكُمْ
﴾۱۲﴿رَحِيمٌتَوَّابٌ

گمانهازااىپارهكهبپرهيزيدگمانهاازبسيارىازايدآوردهايمانكهكسانىاى
شماازسىكآيانكندبعضىغيبتشماازبعضىومكنيدجاسوسىواستگناه

از[پس]داريدكراهتآنازبخوردرااشمردهبرادرگوشتكهدارددوست
(۱۲)استمهربانپذيرتوبهخداكهبترسيدخدا



.استحمققالساداتمرمیدکرتخامنرساکربهمتعلقاثراینمعنویومادیحقوقلکیه

قالبهردرثرااینازغریجتاریایجتاریازامعبرداریهبرهوتبدیلتلخیص،ترمجه،اقتباس،ابزنرش،هرگونه
قراردیگریصخشایفردهراختیاردرراآ نازخبشیایمهه،عنواینهرحتتایحنویهربهایاکغذیایالکرتونیکی

:دادن

کیفری،وحقویقتعقیبقابل،غریجمازقانوان

.استالناسحقابرزمصادیقاز؛نیستجایزرشعاو

.استبالمانعمنبعذکرابودقیقارجاعکهاستذکرشااین

.نباش میسوداگرانوانقضانازوبشامرمیحمرتمرامسلامناکرواثرفکریمالکیتحقوق



سرفصل مطالب

مفهوم حریم خصوصی

اهمیت حریم خصوصی

مفهوم حریم خصوصی نهاد خانواده

اهمیت حریم خصوصی همسران

حریم خصوصی همسراناقسام

نحوۀ شکل گیری حریم خصوصی همسران



شدهنارائهآنازتعریفیهیچخاص،بهطوراسالمیمنابعدرخصوصی،حریممفهومبودننوینبهدلیل

.استشدهواقعحمایتموردوذکرفقهدربسیاریموارددرآنمسائلومصداقمفهوم،لیکناست؛

وممنوعیتمفهوممتضمنهمگیکهاستگوناگونمعانیدارایکهید،آمیم-ر-حریشةازواژهاین

مرزهاییوسیلةبهحریمیهرمعموالً.چیزیهربرایشدنقائلفضا:آندیگرمعنای.استمحدودیت

قـراردادی.شـودمیمشخصقـراردادبـاکهاستدركقابلوعینیایپدیدهمرز؛.شودمیمشخص

وارندامیدالاقلوکنندمیتعیینمالحظاتبرخـیدرنظرگـرفتنبـارانآحـدودافـرادازهریـكکـه

.بماننـدپایبنـدنآبهدیگرانهموخودهمکه

نوعممصاحبشغیربرایآنبهشدننزدیكکهچیزییعنیاست؛منعمعنایبهحریمفقهاگفتاردر

.باشد

خصوصیحریم مفهوم 



:اسـتشدهعنواناسم،عنوانبهخصوصی،حریمدهخدا،لغتنامةدر

مزاحمـتموردوشدندیدهازبودنآزادوضعیتیاحالتمعنـیبـهاول
.مومعتوجهازآزادبودنحالتمعنیبهدومودیگـرانتوسـطقرارگـرفتن

:اسـتآمدهمعنیدوبهنیزوبسترفرهنگدر

مشاهدهموردیاهمراه،نداشتنافراد،ازدوربودنحالتیاکیفیت.1
ونبـودن

اجازهبدوندخالتهایازرهـابودن.2



:خصوصیحریماصطالحیمفهوم

وشخصـیمرزهـایکنترلبرایاستمفهومیخصوصیحریماینکهخالصه
چـون
آنمحدودةپساست،متفاوتافراددرونیستمشخصآنقطعیمرزوحد
.باشدمتفاوتحریمازفردتعاریفوانتظاراتحسببرتوانـدمـی



نیست؛ایسادهکارخصوصیحریمازمانعوجامعتعریفارائه»دانان،حقوقونویسندگانازبسیاریعقیدهبه

وضعیتجامعه،اخالقیواجتماعیهنجارهایآداب،وفرهنگباکشوریهردرخصوصیحریممفهومکهچرا

مقرراتواسناددرچهاگرالبته.داردتنگاتنگیارتباطمکان،وزمانوکشورآنبرحاکمسیاسیواقتصادی

ریمحازرامتفاوتیتعاریفدانانحقوقامااستنشدهارائهخصوصیحریمازتعریفیالمللیبینوداخلی

«.اندکردهذکرخصوصی

.ندکمیپیدابیشتریضرورتآنابعادومفهوماینتبییناهمیتوضرورتمذکور،مطالببهعنایتبا

ضرورت و اهمیت تبیین این مفهوم 



ادهمفهوم حریم خصوصی نهاد خانو

.اسـتمتفاوت«خانوادهاسرار»باهمسرانبیندرخصوصیحریم
ـیماتفاقمستقل،واحدیعنوانبهخانواده،درکهداردداللتموضوعاتیبـهخـانوادهاسـرار
حریمازدیدیچنیندر.هستندخوددروندراسرارآنحفظبهملزمخانوادهاعضـایوافتـد

اجـدهمسـرانبـینخصوصـیحریمموضوعکهحالیدراست،نظرمدخانوادهواحدخصوصی؛
.استبررسیواحدعنوانبهخانوادهاز
خانوادهازخارجافرادحتییاخانوادهاعضـایبـاتوانـدمـیشـوهریـازنحالتیچنیندر

رابطةفرزندانشازیکیبایاخودفامیلافـرادبـاشوهریازناینکهمثل.باشدداشتهارتباط
راآنهکباشدداشتهایرابطهخانهازبیروندرخویشدوستانبایاباشدداشتهخاصیدوستی
.دباشداشتهاطالعییاکنددخالتآندرهمسرشکـهنخواهـدوبشـماردخودخصوصیحریم



:استجزءدوبرمشتملخانوادهحریم
.استخانوادهیكخصوصیحریمدراغیاردخالتوورودممنوعیتآننخستجزء
زوجینوالدین،ازاعم؛خانوادهاعضایازیكهرخصوصیحریمحقبهمربوطدومجزءو
.استیکدیگرمقابلدرفرزندانو
ندارد؛وجودتردیدیاشخاص،خانوادگیحریمدردیگراندخالتممنوعیتخصوصدر
برکهاستشدهگرفتهنظردرمستقلیهویتخانوادهکانونبرایاسالم،شریعتدرزیرا

غیربرایوگرددمیقلمدادخانوادهاعضایحقوقازحضور،ومداخلههرگونهآن،اساس
نشدهگرفتهنظردرمستقلومقدسحریماینبهتعرضبرایایاجازهوحقاعضاء،
.است

اقسام حریم خصوصی در خانواده 



کلی،طوربه»گفتبایدخانوادهاعضایازیكهرخصوصیحریمحقخصوصدراماو
،خانوادهاعضایازیكهرکهاستآنبهمنوطخانواده،درآزادیواستقاللامنیت،آرامش،
جهتدوازحقاین«.کندمراعاتراآنوبشناسدرسمیتبهرااعضادیگرشخصیحریم
حریمدیگریوفرزندانووالدینمیانخصوصیحریمیکی؛استبررسیوطرحقابل

.شودمیپرداختهخصوصیحریماهمیتابعادبهادامهدرکهشوهروزنبینخصوصی

زوجینعمیقوابستگیوارتباطشایدنخست،نگاهدرشوهروزنبینروابطجهتدر
اباماندارند،خودبرایخصوصیحریمیهمسران،ازکدامهیچکهباشدمعنااینمتبادر
قحقومشترك،زندگیصرفبهتواننمیهمسران،ازیكهرمستقلشخصیتبهتوجه
فردیهایآزادیمصادیقازیکیکهراخصوصیحریموانگاشتنادیدهراآنهاانسانی
ودوجاحتماالًآن،خاصاقتضائاتوزناشوییزندگیبرقراریبااگرچه.نمودنقضاست،

.استمتصورزوجینازیكهرحریمدرمحدودیت



ردنکواردخدشهوخویشهمسرافکارواحساساتبهزوجیناعتناییبیوتوجهعدمتردید،بی
یزناشویزندگیمشکالتوهاچالشبروزموجباتوعللازیکییکدیگر،خصوصیحریمبه

اهمیتحائزجهتدوازشوهر،وزنبینخصوصیحریمحفظگفتتوانمی.شودمیمحسوب
قاللاستوشخصیتحفظجهتازدیگریوخانوادهفضایروانیامنیتتأمینجهتازیکیاست؛

.شوهروزنرشدبرایمناسبمحیطتأمینو

دیگریتوانندمیدارند،همدیگربهنسبتکهمستقلیشخصیتاعتباربهشوهروزنازهریك»
«.کنندمنعخودخصوصیحریمازاطالعازرا

جربهتراآرامشبتوانندتاکنندرعایتزندگیدرراهاییحریمبایدشوهروزنبهتر،عبارتبه
.کنند



-نمییانمایندرامااست،همسربامعیشتیمتعارفامورگذاشتناشتراكبهمعنیبهمشتركزندگی
زوجینزایكهرکهمعناستبدیناستقاللاین.استدیگرانازمستقلانسانیهرکهکردانکارتوان
براستممکننخستوهلهدراگرچه.استاوخودبهمخصوصکهداردقلمروییخودبرایتنهاییبه
همبهتنسبشوهروزنکهتعهدیبامشتركزندگیدرخصوصیحریمداشتنکهشدمتمایلنظراین

کنند،میحملبرآنراکاریمخفیعنوانحتیودارد،منافاتدارند

ریمحکهچراشد؛دیدگاهاینبهقائلتواننمیمفهومایندرتفحصوتدقیقباکهگفتبایداما
-همانکهاستآنمعنیبهبلکهنیست،خانوادهوهمسربهاهمیتیبیوخودخواهیمعنیبهخصوصی

زاوگذاشتهاحترامنیزخودبهگذارد،میاحترامخانوادهکانونوهمسربههمسرانازهریكکهطور
.باشدداشتهرادیگریخصوصیحریمرعایتانتظارهمهمسر



کهرفتگنتیجهچنینتوانمیشوهر،وزنبینخصوصیحریمحدتببیندربنابراین،
هبتوجهوامرایندرتفریطوافراطهرگونهازخودداریمفهومبه،اعتدالاصلرعایت
واستحتمیوضروریآن،مبانیتشییدوتحکیملزوموخانوادهکانونبقایاصل
آنانپذیریمسئولیتحسازکاستنسببنبایدخانوادهاعضایخصوصیحریمحفظ
هربرایمقرروظایفونقشایفایمانعنیزوخانوادهکانونمقابلدرویکدیگرقبالدر

.سازدمتزلزلوسستراخانوادهمبانیوگرددخانوادهعضو



کهیافتههایآنانشبیههم(پدرسن)وسپس(وستین)ازجمعبیندیدگاهاولیننفر
:بودچنیننتیجهشد

؛داشتنخلوتودیدهنشدنازسایرافراد-1
؛گرنزدیكباافرادویاگروههابدورازافرادوگروههایدیةداشتنرابط:صمیمیت-2
؛حقبرشناختهنشدن:گمنامی-۳
یخویشتندارییاتوداریومحرمانهماندناطالعاتشخصیوداشتنمرزهایروان-۴

.بدورماندنازمزاحمتدیگران

دانشمنداننظرازخصوصیحریممختلفابعاد



:داندمیذیلمواردشاملراکارکردهافوقابعادجمعبهتوجهبا
هویتوفردیاستقاللبرمتکیمهمموضوعاتبابرخوردقبیلازفردیاستقالل.1
فرد؛خوددیداز
محـدودةازکـهافـرادبهدادناجازهمثلعواطفواحساساتازرهایی.2

شوند؛رهااجتماعینقـشهـای
قطبـرااشآینـدهاعمـالوهابرنامهبتواندفردکهمعنیبدینخودارزیابی.۳

کند؛ارزیابیتجـاربش
هکگروههاییوافرادبابتواندکهایگونهبهشده،محافظتومحدودارتباطات.۴

.کندمالقاتتنهاییبهدارددوست

کارکردهـاي حریم خصوصي



:نتیجه
واستخصوصیحریمازکوچکیبخششخصیاطالعاتماندنمحرمانه
خصوصیحریمازبعدیكشدنپررنگمختلفهایموقعیتودرشرایط
.استمتفاوت

:موردبحثموضوع
.یکدیگراستبادرتعاملهمسرانخصوصیحریم



فردهکاستآنایـدئال:شودمیتقسیمواقعیوایدئالنوعدوبرخصوصیحریم
اودربـارةعمـلدرکـهاسـتآنواقعـیوشـودمراعـاتاشدربارهخواهدمی

.تاسشدهکسبفرددلخواهشرایطباشند،برابرباهمدوایناگر.شودمیمراعات
ودلخواهموردمیزانوشدهمراعاتخصوصیحریممیزانبینتناسـبیاگر

حریماینکهخالصه.شودمیایجادتنشباشد،نداشـتهوجـودشـدهدریافـت
امریچونشود،میمربوطشخصیمرزهایکردنادارهبهکهاستروندیخصوصی

درنآچگونگیلذا.کندمیتغییرزمانمطابقوشرایططبقواستفعالوپویـا
.استتحقیقنیازمندخاصزمـانوشرایط

شود؟آغازمیخانوادگیدرزندگیتنشچگونه



رعایتراهمسرشحریمکهداردادعاخانمکهدیدموبودمدوستمخانةدر
رششوهوکندمیتلفنمادرشوقتیاماگذارد،میاحتراماوبـهوکندمی
وهوشهمةخانمکند؛صحبتتارودمیدیگراتاقبـهبـودنراحتبرای

اماتمازبعداوواکنش.استخودمادرباهمسرشمکالمةدنبالبهحواسش
:گویدمیبینـد،مـیراشـوهرشوقتـی.اسـتدیدنینیزمکالمه

ـكیکلمـهدوهمینباوکرد؟پابهراهایشفتنهداد؟بهترادستوراتش
.دهدمیرایکماههجنگاعـالم



ویژگيهاي حریم خصوصي در ميان همسران

:استذیلمواردشاملخالصهطوربههمسرانبینخصوصیحریمهاییافته

است؛وسیعآنگسترةونسبیامریحریم.دارندحریمافرادهمةـ

مشخصحریمـیخودذهندرباورهایشاناساسبرافراد.داردفردباورهایدرریشهحریمـ

کنند؛می

خـودخصوصـیحـریمبـهنسبتافراد.استمتفاوتافرادحریمنفوذپذیریمیزانـ

ـان،اطرافیدخالتهایبهنسبتآنها،تساهلمیزانودهندمینشانمتفاوتیهایحساسیت

نیزمرزهاسختیمیزاناست،متفاوتحریمحوزةدامنةکههمانطوراصوالً.استمتفاوت

.نامیدنفوذپذیریمیزانتوانمیراعاملاین.استمتفاوت



ا و عرصة تعـامالت، اعتمادسـازي، صـميميت، و برخـورد ارزشهمنزلةبه خصوصيحریم 
:باورها

حـریمومیـزاننفوذپذیریافرادمتفاوتاسـتوآنـانکــهحــریمانـدازة:حریمواحساساعتمادوبـیاعتمـادی
ازهنمـیدرحالتیکهفردحریمینفوذناپذیرداردوبههمسرشاجـ.بـزرگتـریدارنـد،معمـوالًحـریمشـاننفوذناپذیرتراست

:مثـال.دهـدکهبهآننفوذکند،بیاعتمادیبینآنانایجادمیشودواینامربـهنوبـةخـودبـهفقـدانصمیمیتمیانجامد
گرفتهتـاازلباس.ازکمدلبـاسگرفتـهتـاحسـاببانکی،وسایلشخصی.حریمشخصییعنیآنچهکهمربوطبهمناست:مرد

.داردشوهرمـنحـریمشخصـیبزرگـی:زن.پولبخواهدبهاومیدهم.مسائلمالیربطیبهخانمندارد.شامپووصابونوکرم
وکمـدمـداركاوهمیشـهقفـلبـوده،حسابهایبانکیاومربوطبهخودشبوده،اوهمیشهیكاتاقمخصوصخـودشداشـته

دراتـاقشخصـیاوهمـهچیـزمربوطبهاوستومنراازابتدایزنـدگی.یكاتاقهمکهمشتركومالهردویمابودهاسـت
منتاچندسالپیشهمـهچیـزمروبــودواومــی.عادتدادهکهبهاتاقووسایلآناتـاقکـارینداشتهوبیتفاوتباشم

هپساندازمربوطبـ.مسائلمالیمـنجـداشـدهاسـتواوخبـرنـدارد.چنـدسالیاستکهبچههابزرگشدهاند.دانسـت
.یکنـدخودمرادارموبعضیمسائلمربوطبهخانوادهراگاهیپنهانمیکنموبهاونمیگویم،چوناوبیشترمسائلراپنهانم

.منهمازاومخفیمیکنم.اوقدراینشفافیترانمیداند.منهـمبـاخـودمگفـتمچـرامـناینقدرشفافباشم
خفـیاینمثال،بهعنواننمونهایازمواردفراوان،نشانمیدهدکهچگونهحریمبزرگتربـهفقداناعتمادمیانجامدوسـببم

پــذیریصرفنظرازبستگیحریمخصوصیبهویژگیهایشخصیتییابهارزشهایفردییاگروهـیفـرد،نفوذنا.کاریمیشود
.حـریمچنـینخاصیتیدارد



امنیتتربیشکنترلگرفتندستدرباکنندمیفکرکنند،حفاظتخودحریمازخواهندمیکهکسانی

ربمختأثیرآنهاروابطبـرحـریمحدازبیشحفظوکنترلاینکهحالیدر.داشتخواهندبیشتری

هـمگـاهیبـودم،ناراحـتاومخفیکـاریازهمیشهوآراموسازگارزنیمن:مثال.گذاشتخواهد

هماوام؟غریبـهمـنمگراست،قفلتومداركکمدچرادانی،مینامحرممراچراکهکردممیاعتـراض

یماحساس.کنممیفـراهمبرایـتتـوانمحـددربخـواهیهرچههمتو.استمنمسائلاینها:گفتمی

وراینطمدتهاتا.دانستنمیمحرممـرااوامـادانسـتم،میمحرمرااومن.ندارمجاییاوزندگیدرکردم

بتهال.کنمعوضراامرویهحدیتاکنممیسعیوامشناختهرااوهممن.کردهتغییراوضاعحاالامابود،

شوهروزن.نیستدرستکنممیفکر.شوممیناراحتخودمکـنم،مـیمخفـیاوازراچیـزیوقتی

.باشندیکیهمباباید



باحریمحوزةوضعیتی،چنیندر.دهندنمیخودهمسربهرااجازهایناماشوند،میواردهمسرشانحریمبههابعضی

رابطهردقدرتمیزانازاینشانهخصوصیحریمحوزةوسعتوچگـونگیترتیـب،بدین.کندمیپیداتداخلاقتدارحوزة

.هستنیز

تاتهگرفتلویزیونکانالاز.گیـردمـیراتصمیماتهمة.استبزرگحریمشآقاما،فامیلهایازیکیخانوادةدر:مثال

تامعاشرتهااززنشخصیمسائل.استشوهرعهدةبهامورهمةاجازة.استکارههیچخانهدرزن.ملكفروشوخرید

وتوجهیبیمنزلةبهموضوعاینازتخطیهرگونه.شودانجامهمسرموافقتواجازهبابایدخانـهدرتصمیماتکوچکترین

یكرد.استخانهدراوبالمنازعقـدرتحـوزةبزرگـیازاینشانهمردحریمبزرگی.شودمیتلقیشوهربهاحترامیبی

رگزهشوهرشبودمعتقدوی.شدمیانجاماوتوافـقبـابایـدتصـمیماتهمةوداشتبزرگیحریمخانمدیگر،خانوادة

ونکنیدجوابوسؤال.کنممدیریتمنبگذاریدگفتمی.بوداعتمادبیاوبـهوبگیـرددرسـتیتصـمیماتتواندنمی

بودهدهخانواترقـیورشـدباعـثهمـوارهمـنتصمیمات.کنممیچکارکهدانممیمن.باشیدنداشتهکـارمبـهکـاری

.کنیدخرابرازندگیکاریتانندانمبادهمنمیاجازهمن.است



.دهدمیراخویشحریمبهوروداجازةمقابـلطرفبههرطرف.نفوذپذیرندهاحریمصمیمیت،واعتمادبرمبتنیروابطدر

.ـدگذارنمـیاحتـرامیـکدیگـربهودارنداعتمادهمبهمعموالًدارنددوستراهـمدیگـروانـدنزدیـكهمبهکههمسرانی

واستبستهمداریهمسرانبـیندرخصوصـیحـریمرعایـتوامنیـت،احسـاسصـمیمیت،اعتماد،کهرسدمینظـربـه

مدارکهنیمعبدین.دارندارتباطحریمپدیدةبانوعیبهخودطبعیتبـهبنـاهرکـدامودیگـربسـتةمـداریكهمآنهافقدان

بامیتصمیوامنیت،اعتمـاد،فقدانمداربرعکسواستهمگوننفوذپذیرتروکوچکترحریمباصمیمیتوامنیـت،اعتمـاد،

باتوأمروابطیعنیهمسران؛رابطةازسنخدوتوانمیدوسویهرابطـةایـناز.داردهمخـوانینفوذناپـذیرتروبـزرگتـرحـریم

:مثال.کردشناساییراتشنجبـاتوأمروابطوآرامش

واستمنحریمآنامثالودیدن،فیلممطالعه،مثالًمن،خلوت.هستیمراحتهمباما.استیکیمامالیمسائلوبانکیحساب

محریهمسرمگذشتة.باشدکوچكماحریمکهشدهباعثرفتارهاقبیلاینواحترام،صمیمیت،.گذاردمیاحترامآنبهاو

اوهبگاهیتصمیماتشومعاشـرتهـاوروابـطمـورددر.نـداریمایمسـئلهوکنجکاویحقوقیومالیمسائلمـورددر.اوست

تماداعازحاکیورابطهدرصمیمیتدهندةنشانباالمثال.پذیراستهماو.تحکمینهدارد،ایتوصیهحالت.کنممیتوصیه

ابطةرتـوانمـیراایرابطهچنین.استشدهمتقابلدركواحترام،صمیمیت،باعثکهاعتمادی.اسـتهـمبهنسبتزوجین

.تاسشدهتبدیلهمسرانبینهمیاریوصـمیمانهروابـطتوصـیفبـرایمعمـولایواژهبـهامروزهکهنامیددموکراتیك



امـادارد،ریشـهافـرادبـاوردرفقـطابتداکهاستذهنیمفهومیحریم:باوروحریم
تجربـةمنبـعسـهاسـاسبـروزمـانمـروربهافرادذهندرباورهاگیریشکل

زندگیدرافرادهمة.گیردمیصورتاستنتاجودیگران،ازحاصلاطالعاتشخصـی،
زندگیمشاهدةحاصلاسـتممکـنکـهدارنـدخـودذهندرفرضهاییپیشزناشویی
.باشدمشترکشانزندگیازخودتجربیاتنتیجةیااطرافیان



هـررعایـتماننـدنانوشـته،هرچنـدقانون،یكعنوانبهزناشوییحریمرعایـت
یمـآسـیبمردوزنبینروابطبهآنگرفتننادیدهواستضروریدیگـریقـانون
وسنتها،عرفها،ازدیگریقانونهرمانندزناشوییقوانینشـك،بـدون.رسـاند

قوانینخودبرایتواندمیزوجیهرحال،اینبا.استتأثیرپـذیرجامعـههنجارهای
ستابدیهی.کندتعریفشخصینظرطبقراخویشزناشـوییحـریمووضـعمتعددی

یازهانبهبناراآنمردیوزنهروبودخواهدمتنوعومتغیـرزوجهـاتعدادبهقوانیناین
.کندمیسازماندهیخودباورهایو



حریم زناشویي موفق؟

مردوزنباورهـایوآرمانهـا،افکار،بیناستالزمموفقزناشوییحریمبهرسیدنبرای

زندگیـاتباشـندداشـتهیکسانیتقریباًنبایدهایوبایدطرفدوهروباشدبرقرارهماهنگی

بـازوجهـربـرایآنکـارکردوپویاسـتوزندهمفهومیكزناشوییحریم.کندپیداتداوم

هبنادرستباورهایازنکردنپیرویوافرادبهآگاهیوآموزشدادن.استمتفاوتدیگـری

االتربنیزجامعهاجتماعیفرهنگسطحآنتبعبهوکندمیکمكزناشوییفرهنگارتقای

.رودمـی



کهیحریمباکنندمیازدواجدومبـاربـرایکـهمردیوزنمورددرزناشوییحریمازتعریفنوعاستممکن
بهدگیزنطولدرافرادکههاییتجربهقطعاًزیرا.باشدمتفاوتکامالًبودند،کردهمشخصخوداولازدواجبرای

تغییرموجبامرهمیندرنهایت،وبودخواهدتأثیرگذارنگرشهایشانوباورهـابـرآورنـد،مـیدسـت
:مثال.شدخواهدبعدیازدواجهایدرآنهازناشوییحریموساختار

یمهمبارازندگیوشـاغلیمهـردو.داریمفرزندیك.کنیممیزندگیهمباکهاستسالدوهمسرمومن
.بودگرکنترلوسنج،نکتهحساس،بسیاراولـمهمسر.استمندومهمسراو.راحتیمخیلیهمباما.چرخانیم
یمـتالشهمواره.داشتمکنندهقانعدلیلبایدچیزهمهبـرای.هسـتماونظـرتحـتکـردممیاحساس
ومکردپیدابدیتجربةازدواجازمن.شدیمجداهمازما!حاصلبیتالشیکـنم،جلـبرااورضـایتکـردم

تفاوتمبسـیاراوبـارابطـهتجربـة.شـدمآشـنادومـمهمسرباکهزمانیتاکردم،میفرارآنازمـدتهـاتا
اریک...وحقوقم،موبایلم،ارتباطـاتمهمکـارانم،کـارم،جزئیـاتوگذشتهبهخصوصی،مسائلبهاو.بود

وهاارزش.نبوداضافهتوضیحبهنیازیاوبا.نداشـتنظرتحتمرا.نبودکردنکنترلاهلاصالًاو.نداشت
...وکنمفکرازدواجبهدوبارهتوانستمکـهبوداین.بودهماهنگهمباماباورهای



تکابارمختلف،افزارهاینرمومجازیفضایازاستفادهگسترشدلیلبهکنونی،عصردر
هایپروندهوکیفریدعاویدرسبب،همینبه.گرددمیمیسرنیزآنهاطریقازجرم

وپواتساهایچتمتنپیام،قبیلازمواردیبهزنا،مادوننامشروعرابطهجملهازمختلف
هبدسترسیموارد،اکثردرکهاستاینسوالحال.شودمیاستنادغیرهواینستاگرام
ایندر.پذیردمیصورتاواجازهبدونوپنهانیبصورتهمسر،همراهتلفنمحتویات
ویاتیمحتچنینبهاستناد.گیردمیقراربررسیموردادلهاینارزشواعتبارمیزانصورت،

باشد؟مفیدنامشروعرابطهجرماثباتمقامدرتواندمیحدچهتا

اثبات جرم رابطه نامشروع با دسترسي به گوشي همسر



رایانهمجرایقانونمطابقباشد،همسرکهولودیگر،شخصگوشیبهمجازغیردسترسی
ایندیگریشخصتوسطیاراساًهمسرچنانچهلذا.استگرفتهقرارانگاریجرمموردای
وکندبازگردانیراآناطالعاتیاکندرمزگشاییراهمراهتلفنمانندباشد،کردهراکار
هایمولفهسایرتحققبامورد،حسبدهد،قرارمتهمخانوادهولودیگراندسترسدر

بهازغیرمجدسترسیودادنقراردسترسدروانتشارقبیلازجرایمیمرتکبقانونی،
ازاباجتنراستایدرکهگرددمیتوصیهجهتهمینبه.استشدههمراهتلفنمحتویات

تناباجانفعاالتیوفعلچنینانجامازدادگستری،محاکمدرمتعددکیفریدعاویطرح
.نمایید

عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز



نامشروعطریقازدلیلتحصیل
روع،نامشرابطهجرماثباتراستایدرهمسرگوشیبهغیرمجازدسترسی

کنولی.استگردیدهنامشروعطریقازدلیلتحصیلموجبواقععالمدر
ازدلیلتحصیلعنوانتحتایمجرمانهعنوانایرانکیفریحقوقدر

راخودخاصمجرمانهعنوانتوانمیولیکن.نداردوجودنامشروعطریق
برمجازاتاعمالموجبگذشت،مافوقبنددرکهشرحیبهوداشته
.گرددمرتکب



هچكکردنگوشیهمسریکیازسادهترینودردسترسترینراههاییاستک
ونمیافرادازطریقآناقدامبهشناساییروابطوارتباطاتهمسرخودبادنیایبیر

بهاینموضوعکهگوشیهمسرمانراچكکنیمیانهپاسخمینجادرای.کنند
.دهیم

یارنگرانبودنوایجادحسناامنیدرزندگیمشترك،درمیانبرخیاززوجینبس
.طبیعیورایجاست

هامروزهقابلیتهایزیادیدرفضایمجازیوعرصهتکنولوژیپدیدآمدهاستک
ندمیتوانباتنهاچندگزینهوسرکشیدررسانههایارتباطجمعیشخصیمان

مندبهآنبهراحتیازفضاییکهافرادعالق… اینستاگرام،تلگرام،واتساپ،پیامكو
.هستندمطلعشد



یاومجازیخیانتبهشكحسکردنبرطرفجهتدرهمسرموبایلگوشیکردنچك
فظحوهمسربهاعتمادعدمدچارکهباشدکسانیبرایحلراهاولینتواندمیحقیقی
.اندشدهخودبهنسبتاووفاداری

نه؟یاکنیمچكراهمسرمانگوشیبایدیاآ
ازبسیاریوروانشناسانسویازنامعمولونامتعارفامریهمسرگوشیکردنچك
کاریاجازهکسببدونشخصی،حریمبهتجاوز.استمختلفکشورهایگذارانقانون
.هاستدورانتمامیدرناپسند

پارامترمهمترینواقعدرکنندمیکاراینبهاقدامافرادکههنگامی
دتوانمیکاراین.انددادهدستازراخودهمسربهاعتمادیعنیاساسی،
.شودمشتركزندگیونزدیكرابطهزمینهدرمخربجریانیكشروع



هداشتخودگوشیدرراخیانتهاینشانهازبرخیشماهمسرکهصورتیدر
بهواقعدرآوریدمیاورویبهوکنیدمیعیانراآنشماکهزمانیباشد،
.ایددادهشدنآشکاروشدنرایجاجازهاوکارزشتی

گوشیبایدآیاکهآمدبوجودشمابرایسوالاینکهزمانیهردرپس
طهرابضرربهکاراینصورتهردربدانیمبایدنهیاکنیمچكراهمسرمان

.انجامدمیاحساساتتانتخریبوشما

کنیم؟چههمسرمانگوشیکردنچكبرایاقدامازقبل
بررسیازجلوگیریمنظوربهرااقداماتازسرییكتوانمیکلیطوربه

یطوالندراقداماتاین.دهیمانجامکاراینبهتصمیمازقبلهمسر،گوشی
احساسوکردهنظرصرفکاراینانجامازتاکندمیکمكافرادبهمدت
.کنندکسبآنانجامعدمپیرامونمثبتی



:استزیرمواردهمسرگوشیکردنچكعادتتركبرایاقداماتمهمترینجملهاز
دارد؛راخودشخصیحریمکسهرکهموضوعاینبهتفکر•
همسر؛بهمجازیفضایدردرستبردنلذتمنظوربهآزادیحقدادن•
شدهمشتركزندگیسالهادراووفاداریپیراموناطمینانایجادسببکهعواملیمرور•

است؛
بقالدرمجازافرادوهمسربینماشدهانجامتعامالتتمامیبودندرستگرفتننظردر•

مدت؛کوتاهتفریحات
روانشناسی؛هایتکنیكانجامباخودنفسبهاعتمادباالبردن•
دلخواه؛هایفعالیتانجامباخودکردنسرگرم•
و؛اهایفعالیتبهمداومهایاعتراضسبببههمسرسازیمحدودپیراموننگرشتغییر•
.مجازیفضایطریقازهمسرباخوشایندوشیرینهایتجربهگذاریاشتراكبه•



مهمترینعلتچكکردنگوشیموبایلهمسرکدامند؟
ردرابتدایاینبحثالزماستبهبررسییكسریازعواملمهمکهسببچكکردنگوشیهمسروکنجکاویهایغی

.معمولدرموبایلآنهامیشودبپردازیم
:مواردزیررایجترینعلتهاییاستکهسبباینامرمیشوند

عدماعتمادوازبینرفتنحسوفاداری
.ازبینرفتنحساعتمادیاستکهبهاوداریمچكکردنگوشیهمسربهجراتمیتوانگفتمهمترینعلت

وشیاوروانشناسانمعتقدندبسیاریازافرادبااینتفکرکههمسرشانهموارهدرحالخیانتبهاوستاقدامبهچكکردنگ
.میکنند

رحالیایند.اینافرادبراینباورندکهپیداکردنخودواقعیهمسرشانازطریقعالیقشدرفضایمجازیامکانپذیراست
حداستکهشایدبسیاریازموضوعاتوفانتزیهایدیداریونوشتاریفقطجنبهسرگرمیدارندوفضایمانورآنهادر

.همانبرنامهارتباطجمعیوگوشیموبایلاست
ایندرحالیاستکه.همهماازدیدناندامزیبایورزشکارانوحرکاتموزونآنهاویاآرایشهایجدیدحسخوبیداریم

.اگرهمسرماننیزهمانتصاویرراببیندواکنشیکهازسویمادریافتمیکندمنفیوناخوشاینداست

کمشدنارتباطصمیمیباهمسر
تواندکمشدنزمانهاییکهباهمسرتاندرارتباطهستیدویاعدمصمیمیتبینشماهنگامیکهدرکنارهمهستید،می

.وشکلگیریاحساساتمنفیباشدشكیکیازعواملایجاد
عدمدریافتحستحسینوتاییدازسویهمسرانوعدمداشتنارتباطصمیمیوکمرنگشدنآنسببمیشودتا

.کنجکاویهابراییافتنعللاینارتباطناموفقباچكکردنگوشیهمسربیشترشود



عدمبلوغروانیوشخصیتییکیاززوجین
این . وددر برخی موارد اختالالت شخصیتی و شکاک بودن فرد سبب چک کردن گوشی و موبایل همسر خود می ش

ر خود، افراد دلیل کار خود را کنجکاوی در جهت برطرف شدن شک خود می دانند و معتقدند با بررسی موبایل همس
.شرایط را کنترل می کنند

براي انجام عادت کردن به چک کردن گوشي و موبایل همسر در بازه زماني طوالني سبب شکل گيري یک سري از وسوسه ها و توجيهات
.این امر مي شود

هنگامی که فردی عادت دارد که به طور مداوم این کار را انجام دهد روانشناسان علت این امر را عدم بلوغ روانی و
.شخصیتی فرد می دانند

اعتبارسنجیبااستفادهازچكکردنگوشیهمسر
پردازند، یکی دیگر از دالیلی که سبب می شود حتی همسران عادی و خوشبخت به بررسی تلفن همراه همسر خود ب

.اعتبارسنجی و آسوده شدن خیالشان بابت وفاداری شریک زندگی خود است



رادراینمواردپسازتکرارچكکردنگوشیممکناستافرادبهمواردیبرخوردکنندکهحسعدماطمینانبههمسرشان
یفیلمها،عکسهاونشانههاینامتعارفوشمارههایناشناسسببشکلگیریایناحساسدرافرادم.بهآنهاالقاکند

.شود
چنینمواردینبایدسببشودتادرذهنافرادعمومیتکلیپیرامونقضاوتهمسرخودمبنیبر:ایندرصورتیاستکه

.انجامپنهانکاریویاخیانتهایمجازیصورتگیرد

درهنگامشكبهخیانتهمسرچهکنیم؟
:ایناقداماتشاملمواردزیراست

صحبتباهمسرخودوشفافسازیپیرامونشكبوجودآمده؛•
زمینهسازیبرایبیشترشدناعتمادبههمسرازطریقروابطصمیمیتر؛•
.استفادهازراهنماییهاییكمشاورآگاهومتخصص•

.همچنیندربرخیازمواردهمسرانبهطوریقینیمتوجهخیانتطرفمقابلشانازطریقچكکردنگوشیاومیشوند
كهایاستفادهازراهنماییهاوبکارگیریتکنی.دراینمواردبهترینراهکارمراجعهبهروانشناسومشاورزبدهوباتجربهاست

رایطمفیداینگروهازمتخصصانسببمیشودتایكرابطهآسیبدیدهباهمکاریدوطرفدرسریعترینزمانوبابهترینش
.مطلوببازسازیشود



سرهماختیاردرتکنیكروانشناسان،شودثابتهمسرانازیکیسویازخیانتانجامکهمواقعیدر
.کنندمیپیشنهادخاصدورهیكبرایراگوشیوموبایلگذاشتن

تااشندبداشتهدستیابیخودهمسرهمراهتلفنبهمحدودیتیهیچبدونتوانندمیزوجینروشاینبا
.شودفراهماعتمادشانموجباتخیانت،ازنشانهگونههیچمشاهدهوبررسیبارچندازپس

انمیدومباربرایراعاطفیوابستگیوشودمیافتادهاتفاقاتکلیهشدنفراموشسببامراین
ازارگوشیرمزشوهرمچرا.شودخیانتازبعدرابطهبازسازیباعثتواندمیوآوردمیپدیدهمسران

میکند؟پنهانمن

آیاوانیدبدراهمسرتانگوشیرمزشماکهاستالزمآیااصالکهبگوییمبایدسوالاینبهپاسخبرای
شود؟میهمسرتانوشمابینروابطشدنمحکموشماروحیوفکریآرامشسببکاراین

واستاشتباهبسیاراوست،کنترلوشناختبرایهاراهترینضروریازیکیهمسرمگوشیرمزداشتنکهفکرطرزاین
.کنندمیارزیابیناسالمراتفکرنوعاینروانشناسان



بهنیازیدارداوبهکهاعتمادیسبببهوهمسرشگوشیکردنچكبدونموفقزوجیك
.نداردمقابلشطرفوفاداریاثباتبرایکاراین

همسرانگوشیکردنچكهایبرنامهانواعازاستفادهوهمسرگوشیرمزآوردنبدست
.شودمیزیادیمدتبرایفکریمنفیهایپالسدادنقراروذهنیآشفتگیسبب

سویازایاستفادهسوءوخیانتگونههیچوجودباحتیمدتدرازدرهاآشفتگیاین
.بپردازداوخیانتازاطمینانوهمسرتعقیببهکهداردمیآنبررافردمقابل،طرف

کهاستمتداولوطبیعیاصلایندهندهنشاناولدرجهدرگوشیرمزکردنپنهان
عیطبیغیرونامتعارفامریهمسرموبایلدرتجسسواستشخصیایوسیلهگوشی
.است



انخودشبرایفقطتوانندمیطرفدوازیكهرکهنیستاینخصوصیحریمحفظالبته
باراودخزندگیازهاییبخششوند،میزناشوییزندگیواردنفردووقتی.بگیرندتصمیم
رویامااستهمسرشانزندگیدرچهآنازدارندحقپساند؛گذاشتهاشتراكبهدیگری
اتارتباطمالی،هایتصمیممثالشوند؛باخبرگذاشت،خواهدتأثیرهمخودشانزندگی

کهنیستمعنابدانخصوصیحریمحفظپس؛...وشودمیمربوطهابچهبهچهآناجتماعی،
تصمیمخودشانبرایفقطودیگریگرفتننظردربدونتوانندمیطرفدوازیكهر

ازمسرشانهکهباشندداشتهروابطیتوانندمیکهنیستمعنابدانخصوصیحریم.بگیرند
اندازد؛میخطربهراخانوادهزندگیکهبزنندکارهاییبهدستکهاینیاباشدخبربیهاآن

بنابراین،....وپرخطررفتارهایدرمشارکتجرم،درمشارکتمخدر،موادمصرفمانند
درونطرفیخصوصیحریمحفظبرایتالشبیناستباریکیمرزکهچراکرد؛دقتباید
.شودمیمربوطمشتركزندگیبهچهآنهردرداشتنمشارکتحال،عین



نهایتدر
مانندابعادی.کردبررسیمختلفیابعادازتوانمیراخصوصیحریم
نقشبهتوجهبا.قومیتوفرهنگ،اجتماعی،طبقةجنس،سن،
ضروریکند،میایفاهمسرانزندگیدرخصوصیحریمکهمهمی
نآدربارةبررسیبهدقتبهازدواجازقبلورابطهابتدایدراست

وحدرعایتهمچنینوخصوصیحریمدقیقشناختباوپرداخت
ادایجخانوادهبـرایآرامـشباتوأموامنایرابطهیکدیگرمرزهای

.کرد



.ـودنبمطرحخصوصیحریمموضوعگذشتهدرایرانسنتیجامعةدر؛معتقدندایعده
راریـکدیگـمرزوحدوحریمبهاحتراممانندمالحظاتیسنتیطوربههمسراناینکهبا

سـنتیهنجارهـایرعایـتازبـیشچیزیدرمجموعکارایناماگرفتند،میدرنظر
بـاألخصهمسـرانبـینخصوصـیحریموکلدرخصوصیحریمبهتوجه.نبـود

وفردیتدیدگاه،ایندر.شدبابایراندرمدرنیسمورودباکهاستجدیدموضـوعی
همسرانحریم،مفهومضرورتدركبا.استاصولجزواوحریموفردبهدادناهمیـت

.بشماردمحترمرااوخصوصیحریممقابلشانطرفکهدارندانتظارهـمدیگـراز



امـاشـود،مـیتعریـفطوالنیروندیدررودشماربهخصوصیحریمتواندمیچیزهـاییچهاینکه
تنوعوفرهنگـی،هـایآموزهتنوعباورها،بهتوجهباروزمرهتعامالتدرآنمراعاتچگونگیومیـزان

مشخصموضوعدوکهاستهمسرانبینمتقابلواکنشهایوکنشرونددر.شودمیمتفاوتشخصیتها
ودخحریممواظببیشترفردهرچهثانیاًواستچیزهاییچهشاملهرکدامخصوصیحریماوالً:شودمی

گیچگـون.استناپذیرنفوذفردآنحریمگوییممینشـود،واردآندرهمسرشاصطالحبهتاباشد،
روابطوهمسران،بیناعتمادوعالقهصمیمیت،میزانماننددیگریگونـاگونعوامـلبـهعامـلدوایـن

ازذیریتأثیرپـباوگذشتهازالهامباهمسراندرنهایت،.داردبستگیخودخانوادةبـاهریـكخانوادگی
آنرعایتضرورتمیزانورسندمیخصوصیحریمازتعریفیبهروزمرهتعامالتجریاندرخودمحـیط

.زنندمیرقمزناشوییزنـدگیدرراخـودروابـطچگونگیوکنندمیمشخصمقابلطرفبرایرا



ویخصوصیحریمنقضبه دلیلزوجهطالقدرخواست:عنوان

ازخواباتاقدرمداربستهدوربیننصبطریقاززوج،توسطزوجهخصوصیحریمعلیهاقدام:پیام
.باشدمیزوجهعسروحرجمصادیق

کشورعالیدیوانشعبهرأی
عکسمندالیلوجهاتبهبنادادگاهرأیونیستواردپروندهمندرجاتبهتوجهباخواهفرجاماعتراض

امفرجخصوصیزندگیبهنسبتخواهفرجامقانونیمجوّزبدونوغیراخالقیرفتارواقداموآندر
ازرداریبفیلمومسکونیمنزل(هال)سالنوخواباتاقدربرداریفیلمدوربیننصببرمبنیخوانده
یلمفعلّتتوجیهدراووکیلنامبردهبالاثرمدافعاتوموردایندرزوجاظهاراتوزناشوییخاصروابط
الفمخدادرسیتشریفاترعایتوکیفریپروندهمندرجاتبرابرمحترمدادستانمداخلهوبرداری
فرجامرأی1۳79سالمصوبمدنیدادرسیآیینقانون۳70مادهبهمستنداًفلذاباشدنمیقانون

که1/12/1۳91مصوبخانوادهحمایتقانون۳۳و26مادتینبهمستنداًالنهایهگرددمیابرامخواسته
مدتهداشتحاکمیترأیصدوروکردستاناستانتجدیدنظردادگاههفتمشعبهرسیدگیهنگامبه

.دهدمیقرارکشورعالیدیوانرأیابالغازپسماهششراطالقحکماعتبار
مستشارـکشورعالیدیوان12شعبهرئیس
اسالمیـطیبی



.استحمققالساداتمرمیدکرتخامنرساکربهمتعلقاثراینمعنویومادیحقوقلکیه

قالبهردرثرااینازغریجتاریایجتاریازامعبرداریهبرهوتبدیلتلخیص،ترمجه،اقتباس،ابزنرش،هرگونه
قراردیگریصخشایفردهراختیاردرراآ نازخبشیایمهه،عنواینهرحتتایحنویهربهایاکغذیایالکرتونیکی

:دادن

کیفری،وحقویقتعقیبقابل،غریجمازقانوان

.استالناسحقابرزمصادیقاز؛نیستجایزرشعاو

.استبالمانعمنبعذکرابودقیقارجاعکهاستذکرشااین

.نباش میسوداگرانوانقضانازوبشامرمیحمرتمرامسلامناکرواثرفکریمالکیتحقوق


