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  چکیده:

 حریم مفهوم از تهرانی شهروندان معنایی نظام فهم فهد با کیفی، مطالعه این
 بنیاد داده نظریه پژوهش، این در استفاده مورد روش است. رسیده انجام به خصوصی

 طریق از پژوهش این هاي داده است. کیفی پژوهش اصلی هاي روش از یکی عنوان به
 شهروندان از نفر دو و چهل با نظري ـ هدفمند گیري نمونه شیوه و عمیق مصاحبه

 مفاهیم، تشخیص و باز کدگذاري شیوه پنج از ها داده تحلیل جهت و گردآوري مرتبط
 نمودن وارد زمینه، براي ها داده تحلیل ها، ویژگی و ابعاد جهت در مفاهیم توسعه
 شامل ظهوریافته پاردایم گردید. استفاده مقوالت سازي یکپارچه و تحلیل به فرایند

 بعد در پژوهش نتایج مبناي بر که است پیامدها و ها عاملت ـ کنش شرایط، بعد سه
 يهاتیمحدود ،نیآفرتحول يندهایفرا ی،خصوص میحر ابعاد کشف( شامل شرایط

 ی،خصوص میحر حفظ يها چالش( تعامل ـ کنش بعد در و ی)زندگ سبک یلیتحم
 از نتایص در ينهاد يناکارآمد( پیامدها بعد در و )ها میحر فیبازتعر و یشیبازاند

 که است ی)عموم يفضا در یخصوص میحر نامتجانس ریتفس ،شده وضع يها میحر
 کژقواره جامعه در سیال مرزهاي با خصوصی حریم( نام به هسته مقوله یک حول

  اند. گرفته شکل )ایرانی
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  مسأله یانب و دمهمق
 به توجه با و ندارد وجود مردان و زنان میان خصوصی حریم مرزهاي از ستیدر درك

 رو، این از است. بسیار زمینه این در تفسیر اختالف طبعاً آن، حدود ترسیم در عرف بر اتکاي
 بسیاري باور و یکدیگر با اشخاص هرابط در خصوصی حریم رعایت اهمیت از آگاهی رغم به
 حریم رعایت اريرفت نمودهاي و هامؤلفه آن، شناختن یترسم به در الزام به مردم از

 مثابه به همسران بسیاري میان آن درباره گفتگو و اند؛نشده شناسایی وضوح به خصوصی
 همین به اتکاي با افراد از شماري نیز مقابل نقطه در است. جریان در پیوسته چالش یک

 وجود خصوصی حریم گروه یک اعضاي یا و شوهر و زن بین در که دارندمی اظهار ابهامات،
 از ییقلمرو ،یخصوص میحر عرفی، متداول تعریف یک در باشد. داشته وجود نباید ای ندارد
 که است یگروه هر يها یژگیو و رفتارها احساسات، د،یعقا از يامحدوده و شخص یزندگ

 مقابل در و اشدنب یراض آن يافشا از بودن، آشکار رغمیعل ای نباشد آشکار اعضا گرید يبرا
 در کنکاش اهمیت موضوع این دهد.یم نشان واکنش محدوده این به انگرید نظارت و ورود
 و سازيآشکار جهت را مختلف هاينسل میان در مداقه همچنین و اشخاص معنایی نظام

 اي فاصله همان خصوصی، حریم متداول، تعریف یک در دهد.می نشان حریم این کشف
 آن وارد خواهد نمی دلمان و کنیم می رعایت مختلف هايعرصه در اندیگر با ما که است
 در و بماند خودمان براي خواهیم می که چیزهایی و رازها ،احساسات اطالعات، مانند ؛شوند
 ایجاد بدون شخصی وقت تخصیص به باور .نگذاریم نمایش معرض به اي شیشه قاب یک

 خاص گرایشات اعتیادها، اجتماعی، هايشبکه و همراه تلفن دیگران، سوي از چالش
 و زنان اند.خصوصی حریم مرزهاي ترسیم در مردم توجه مورد موارد از هایی نمونه اخالقی
 توضیح از و کنندمی تعریف پرسش ممنوعه منطقه یک مثابه به را خصوصی حریم مردان
 میان م،حری این به شدن قائل وجود با و همه، این با کنند.می خودداري آن درباره
 حریم، منظر این از است. آشکار حریم این ابعاد و دامنه در تفاوت مشترك هاي زندگی
 افراد حساسیت دامنه همچنین است. متنوع و وسیع آن هايمقوله دامنه و نسبی امري

 امر این زیادي حدود تا و است متفاوت نیز حریم این مرزهاي از صیانت و حفظ به نسبت
 و دیگر عبارتبه دارد. بستگی دیگران سوي از گرفته قرار چالش ردمو مصادیق اهمیت به

  است. متفاوت نیز مرزها سختی میزان است، متفاوت حریم، دامنه که طورهمان اصوالً
 و مطالعه نیازمند نیز ایران جامعه در افراد خصوصی حریم خصوص در که آنچه

 کنش همچنین و آنها خشیمعناب چگونگی کنشگران، تفسیر و درك است بیشتري کنکاش
 عنوانبه خصوصی حریم زیرا است. خصوصی محری پدیده خصوص در آنها متقابل کنش ـ
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 مدعا این گواه و گرفته قرار توجه مورد کمتر اجتماعی عرصه در فرهنگی سازي و ساخت
 زنان مطالعات و شناسیروان شناسی،جامعه منظر از حوزه این در اندك بسیار هايپژوهش

 این کنشگران 1معنایی نظام به نسبت آگاهی و شناخت اهمیت که حالی در است. نوادهخا و
 امر در فرهنگی و اجتماعی هايحوزه مدیران و گیرانتصمیم گذاران،سیاست براي عرصه
 ها،روش امکانات، حقوقی، قوانین بهترین گفت توانمی که است ايگونه به ریزيبرنامه
   بود. خواهند غیراثربخش و ناکارآمد معنایی، نظام این به توجه ونبد تسهیالت سایر و منابع

 بر تمرکز و تهرانی کنندگانمشارکت تفسیر دادن قرار مدنظر با گرفته انجام تحقیق
 آنها نظر از و شودمی ساز و ساخت آنان توسط که واقعیتی عنوانبه خصوصی حریم فرهنگ

 است. داشته را خصوصی حریم پیرامون نآنا معنایی نظام فهم در سعی معناست داراي
 همراه به را مختلف هايموقعیت در کنشگران تجارب از تودرتویی هايالیه که معنایی نظام
 حوزه گذارانسیاست و سازانتصمیم براي تواندمی آن پارادایمی مدل کشف و دارد

 آن بر اثرگذار املعو و معنایی نظام این آنکه ویژهبه باشد. بخش یاري فرهنگی و اجتماعی
 و زنان معنایی نظام از دقیقی تفسیر دیگر عبارتبه یا نیست روشن و شفاف کافی ازهاند به

 فرصتی اکنون و ست نشده احصا و مستندسازي خصوصی حریم پدیده با رابطه در مردان
 اي)زمینه نظریه (روش پژوهش کیفی شناسیروش و تفسیري رویکرد از استفاده با که شد

 افراد این شد داده نشان تهران، شهر مردان و زنان نزد خصوصی حریم معناي واکاوي ضمن
 حریم پدیده خصوص در آنها معنایی نظام و دارند خصوصی حریم از تفسیري و درك چه

 الگویی ارائه منظور به نیز نهایت در است. گرفته شکل مفاهیمی چه حول خصوصی
 با افراد این نزد خصوصی حریم فرهنگ 2ادایمیپار مدل خاص، واقعیتی به قائم و مشخص

 ـ (عمل هااستراتژي اي)،زمینه و گرمداخله (علی، شرایط اصلی لفهؤم سه دادن قرار نظر مد
  است. شده آشکار پیامدها و تعامل)

 حریم حدود از کنندگانمشارکت تجربه فهم و تفسیر درك، بررسی، پژوهش این در
 است، شده روایت مطالعه تحت مردان و زنان توسط که ورطآن آن، هايؤلفهم و خصوصی

 گیريشکل فرایند و معنا فهم رهگذر این از لذا است گرفته قرار نظر مد مختلف ابعاد در
 با تعامل در روزمره بطور که ايربهتج گشت. مهیا خصوصی حریم حفظ و ایجاد تجربه

 شکل هلأت و مشترك زندگی اندور همچنین و اجتماعی روابط جریان در و قدرت الگوهاي

                                                 
1 meaning system  
2 paradigmatic model 
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 حریم موضوع که کرد مهیا را امکان این 1بنیاد داده نظریه روش از استفاده است. گرفته
 3متقابل کنش ـ کنش ن،آ بر ثرؤم 2شرایط و شود بررسی فرایند یک بستر در خصوصی

 .شد دیده نسلی توالی یک در و اجتماعی و فردي ابعاد در آن 4پیامدهاي و درگیر افراد
 از گیريبهره با و بودند نداده قرار گرانپژوهش اختیار در پیشین کمی هايروش که فرصتی

 بر پژوهش این تمرکز تر،دقیق عبارتبه بود. هاخأل این رفع به امیدوار توانمی کیفی روش
 نمیا و اجتماعی زندگی در آن گیريشکل فرایند کشف و خصوصی حریم معناي فهم

 بررسی و میدانی، مشاهده ساکنین، تجربه کسب و مصاحبه طریق از کنندگانمشارکت
 زیر شرح به پژوهش اصلی االتؤس راستا همین در بنابراین است. احتمالی مدارك و اسناد
  :است

 و کنندمی تفسیر چگونه را آن گیريشکل فرایند خصوصی حریم پدیده ذینفعان - 1
  .؟گیردمی شکل مفاهیمی چه حول تفسیر این

  کدامند؟ خصوصی حریم با مرتبط تجارب این گیريشکل بر ثرؤم یطشرا - 2
 کنش چه خصوصی حریم پدیده با رابطه در و روزمره زندگی جریان در کنشگران - 3

  دارند؟ هاییتعامل ـ
  هستند؟ مواردي چه هاتعامل ـ عمل و شرایط این پیامدهاي - 4

  
  پژوهش پیشینه
 شده انجام يهاپژوهش رایج، هايروش با تطبیق در ابتدا در دهیپد شناخت يبرا

 دامنه و تعداد رانیا در گرفته انجام يهاپژوهش .گرفت قرار بررسی و مطالعه مورد یقبل
 حریم درباره اظهارات و است ناشناخته بسیاري براي موضوع این هنوز و اندنداشته یعیوس

 لذا اند،نشده بیان صریح طوربه خانوادگی روابط و خانواده نهاد در ویژهبه خصوصی
 شده انجام تحقیقات مرور است. شده انجام خصوصی حریم درباره اندکی بسیار تحقیقات

 این عمدتاً و گرفته قرار توجه مورد کمتر خصوصی حریم موضوع که است آن از حاکی
 شده مطرح همسر آزادي کردن محدود و سلطه، همسر، کردن کنترل قالب در موضوع

 حریم حقوقی و فقهی مفهوم« به مربوط شده انجام تحقیقات دهعم عالوه،به است.

                                                 
1 grounded theory 
2 condition 
3 action/interaction 
4 cosequences 
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 تحقیقات از برخی به بخش این در است. »هارسانه در خصوصی حریم« و »خصوصی
  شد. خواهد پرداخته تحقیق موضوع با مرتبط
  

  داخلی تحقیقات الف)
 والی، که است اينامهپایان عنوان ،»خانواده خصوصی حریم حقوقی فقهی، تبیین«
 در خصوصی حریم چارچوب و حدود بیان به تحقیق این در است. پرداخته بدان ،1395

 است. شده پرداخته خصوصی، حریم اثبات براي قانونی و روایی و نقلی دالیل و خانواده
   .است کودك خصوصی حریم و زوجین، خصوصی حریم ،مطروحه موارد ازجمله

 حمایت لزوم دالیل بررسی« عنوان با ايمقاله در )،1394( زاده عظیم و میرزازاده
 کردن لحاظ با" که اندپرداخته پرسش این طرح به ،»خانواده خصوصی حریم از کیفري
 دالیل کدام بر مبتنی و چیست خانواده با کیفري حقوق امتزاج علمی دالیل موجود، حقایق

 پژوهش، هايهیافت و حاصل نتایج ؟"دانست ضروري و عقالنی موجه، را ارتباط این توان می
 که سازد می ضروري را خانواده از کیفري حقوقی حمایت متعددي، دالیل که است آن

 فقه منظر از مطلق نحو به کیفري حقوق اهداف به اهتمام لزوم از: اند عبارت آنها تریناصلی
 کلیت و فرد ذاتی کرامت از حمایت لزوم خانواده، در منکر از نهی مسؤولیت وجود قانون، و

 عرفی، فهم در آزادي مفهوم بودن نامقدر و بودن مشکک اسالمی، حکومت توسط وادهخان
 آنها اجراي عقلی لزوم و شرع در خانواده و فرد از حمایت در کیفري تضمینات تدبیر وجود

 تحلیلی و توصیفی روش به کلی، گفتار سه قالب در مقاله این .شارع از اطاعت هنگام در
 .است یافته نگارش

 یعنی شده مطرح مقدمات به توجه با که است بوده آن مقاله نگارش لیاص هدف
 دولت فرد به منحصر نقش بر نگاهی با و نظارت از بودن خارج خانواده، بودن خصوصی

 شریعت اجتماعی احکام اجراي و تحقق متصدي و خصوصی حوزه متصدي که این یعنی
 محدود اما تنگاتنگ ارتباط و یهمنشین ضرورت دالیل از برخی بررسی به است، دولت نیز

  است. شده پرداخته  خانواده با کیفري حقوق
 از تیحما و یخصوص میحر بر حاکم نیمواز خود مقاله در )،1399( پور علی و واعظی

 پژوهش جهینت و قانون لیتحل و هیتجز دهد.می قرار بررسی مورد را رانیا حقوق در آن
 ،يفریک یدادرس نییآ قانون ،یاسالم مجازات نونقا ،یاساس قانون مقنن که دهدیم نشان
 و بریسا يفضا با مرتبط نیقوان منکر، از انیناه و معروف به امران قانون ،یمدن قانون

 قرار خود کار هسرلوح را یخصوص میحر از حراست و حفاظت خاص نیقوان ریسا نگارش
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 و است مواجه خدشه اب یخصوص میحر تیرعا نیقوان یبرخ در وجود نیا با یول است، داده
 یخصوص میحر از یاساس تیحما دارد. وجود یخصوص میحر مفهوم و قانون نیب یتعارضات

 با ریمغا نیقوان نکهیا بر یمبن گذارقانون دیتأک و است مستقل و منسجم قانون کی ازمندین
 از توانیم که است صورت نیا در فقط .باشدیم اعتبار فاقد یخصوص میحر خاص ونقان
 دچار یخصوص میحر با رابطه در دینبا البته کرد. تیحما یواقع يمعنا به یخصوص میحر

 حقوق به اضرار يبرا يزیآودست و لهیوس عنوانبه را یخصوص میحر و شد طیتفر و افراط
 دیبا تعادل نیا یخصوص میحر خاص قانون نگارش در و داد قرار جامعه تیامن و یعموم
  .شود لحاظ

  
  یخارج تحقیقات ب)

Stutzman, & et. al. 2012 تعامالت: در خصوصی حریم« عنوان با ايمقاله در 
 حریم حفظ هايدغدغه بین روابط ،»بوكفیس در اجتماعی سرمایه و افشاء بررسی

 مورد را اجتماعی سرمایه نتایج و رابطه، حفظ هاياستراتژي بوك،فیس کاربران خصوصی
 نمونه نفر 230با پیمایش روش تحقیق، این در ادهاستف مورد روش اند.داده قرار مطالعه

 حفظ به مربوط هاينگرانی و رفتارها که دهدمی نشان هایافته است. بوده مطالعه مورد
 و هابرداشت نه اما کند،می بینیپیش بوكفیس در را هاییسازيافشاء خصوصی حریم

 بینیپیش عوامل دنبال به هک زمانی این، بر عالوه اجتماعی. سرمایه به مربوط ادراکات
 و کاربران شبکه ترکیب بین تعامل متقابل اثرات ما هستیم، اجتماعی سرمایه کننده

  دهیم.می تشخیص را خصوصی حریم هايجنبه از آنها استفاده
Moreno, & et. al. 2014 حفظ به نسبت جوان بزرگسال زنان نگرش« تحقیقی در 

 مرتبط هايریسک اند.داده قرار مطالعه مورد را »نیزما مقطع دو در آنالین خصوصی حریم
 حریم نقض و گرفتن قرار نامناسب اطالعات معرض در شامل اینترنت از نوجوانان استفاده با

 است. کرده تغییر زمان طول در خصوصی حریم هايسیاست و انتظارات است. خصوصی
 این هدف است. داده زایشاف را هاریسک این بوكفیس امنیتی تنظیمات تغییرات آخرین

 بین در خصوصی حریم حفظ و اینترنت ایمنی با مرتبط تجارب و هانگرش بررسی مطالعه،
 از موج دو تحقیق این در است. بوده 2012 و 2009 سال در زمانی مقطع دو در جوان زنان

 تحقیق هدف .2012 سال در دیگري و 2009 سال در یکی شده، انجام گروپ فوکوس
 زنان بین در خصوصی حریم حفظ و اینترنت ایمنی با مرتبط تجارب و هارشنگ بررسی
 از موج دو تحقیق این در است. بوده 2012 و 2009 سال در زمانی مقطع دو در جوان
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 این طول در .2012 سال در دیگري و 2009 سال در یکی شده، انجام گروپ فوکوس
 امنیتی هاياستراتژي و خطرات دمور در دانشگاه زن دانشجویان متمرکز، هايمصاحبه
 هر پایان در هاگروپ فوکوس کیفی تحلیل کردند. بحث خصوصی حریم حفظ و اینترنت

 شده ترکیب مداوم مقایسه متد از استفاده با مجزا تحلیل یک در و مرور و شده انجام موج
 هايمت داشتند. شرکت موج دو در زن 48 مجموع، در که دهدمی نشان تحقیق نتایج است.

 براي هاشرکت براي توانایی مثل فراوان، شهري هاياسطوره از: اندعبارت شده استخراج
 و افراد؛ شده داده نمایش اطالعات کردن فیلتر اهمیت خصوصی؛ اطالعات به دسترسی

 در نوجوانان حضور از جلوگیري براي اجتماعی هايرسانه در سنی هايمحدودیت حفظ
 حریم حفظ به نوجوانان چگونه اینکه از دهندمی نشان ايپیچیده رتصوی هایافته بوك.فیس

 ترویج در ارزشمندي سهم است ممکن قدیم جوانان نگرند.می آنالین ایمنی و خصوصی
 تغییر درحال اندازچشم در فعلی نوجوانان براي سن با متناسب و امن اینترنت از استفاده

  باشند. داشته خصوصی حریم
Thon and Jucks, 2014 »فردي: بین آنالین ارتباطات در خصوصی حریم تنظیم 

 خصوصی حریم ایجاد اند.پرداخته بدان که است تحقیقی عنوان »افشاسازي خود نقش
 از را شانخصوصی حریم افراد چگونه است. فردي بین آنالین ارتباطات در کلیدي تقاضاي

 تنظیم خصوصی حریم هايمیدان و خاص مخاطبان مورد در افشاءسازي خود طریق
 شرکت مطالعه این در نفر 157 است. شده مطرح تحقیق این در که است الیسؤ کنند؟ می

 در خصوصی حریم میزان از کنندگانشرکت که داد نشان تحقیق نتایج یجنتا داشتند.
 آنها حال، این با هستند. حساس مخاطبان خودافشاءسازي به و آگاه، میدان و بستر و زمینه
 که کردند اکتفا نتیجه این به محققان دهند.نمی وفق آگاهی این با را شانرتباطیا رفتار

    نیست. کافی خصوصی حریم تنظیم براي اما است، الزم خصوصی حریم از آگاهی
  

  ینشیپ يهاپژوهش یبررس و نقد
 یخصوص میحر نهیزم در یفراوان قاتیتحق که دهد یم نشان شده انجام يها یبررس

 در یخصوص میحر نییتب جهت در يارزشمند يها تالش و شده انجام جهان و رانیا در
 نهیزم در یقیتحق تاکنون وجود این با است. گرفته صورت رانیا جمله از مختلف يکشورها

 هینظر و یفیک کردیرو با یشناختجامعه منظر از یصوصخ میحر ندیفرا يریگ شکل
 و فقه منظر از یخصوص میحر مورد در شده انجام قاتیتحق اکثر و نشده انجام يا نهیزم

 میحر یحقوق و یفقه مفهوم« شامل، محققان توجه مورد موضوعات عمده است. حقوق
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 »نیآنال یخصوص میحر« ،»یاجتماع يهاشبکه و هارسانه در یخصوص میحر« ،»یخصوص
  جمله: از .است بوده »يشهر يفضاها در یخصوص میحر« حوزه در یقاتیتحق و

(Travers, 1984) and (Chan, 2001) quoting (Peek Cho, 2013); (Fahi, 
1995); (Chan, 2000); (Peyk Cho, 2013), (Hosseinzadeh, 1390); (Mir 

Khoshti, 1392). )2013.(  
 میحر مفهوم به یحقوق و یفقه کردیرو بر نیز رانیا در شده انجام قاتیتحق عمده

 ,Naqibi) ;(Ameri, 2009) ;(Alipour, 2007) :جمله از .اندبوده متمرکز یخصوص
2011); (Pourabdollah and Jilzadeh, 2014); (Wali, 2016); (Mirzazadeh 
and Azimzadeh Ardabili, 2017); (Naqibi, 2011); (Pourabdollah and 

Jilzadeh, 2015); Wali, 2014(. تحقیق دو )Smith ,1969); and (chamacham 
 اعظم بخش .اندپرداخته يشهر يفضا در یخصوص میحر مفهوم همطالع به زین )2014,

 هاي شبکه يفضا در یخصوص میحر حفظ به مربوط یخارج و داخلی شده انجام مطالعات
 :از است عبارت قیتحق نیا در شده اشاره مرتبط یخارج مطالعات است. یاجتماع

(Stotsman et. al., 2012); (Moreno et. al., 2014); (Thun and Jacks, 2014); 
(Child et. al., 2015).  

 ها پژوهش این بیشتر دهدمی نشان پیشین مطالعات تحلیل نیز شناختیروش منظر از
 طوربه بنیاد داده نظریه روش و عام بطور کیفی روش از و اندشده انجام پیمایش روش با

  است. نشده استفاده خاص
 یاجتماع تحوالت رانیا جامعه گذشته،  يهادهه طی که موضوع نیا گرفتن نظر در با

 از یزندگ سبک نیهمچن و يفناور و يتکنولوژ منظر از را یوسمحس راتییتغ و
 توجه با و لفمخت ابعاد در آن راتییتغ و یخصوص میحر موضوع است يضرور سرگذرانده؛

  .ردیگ قرار توجه مورد هانسل به
  

  پژوهش مفهومی چارچوب
 منظر از موضوع تبیین ضرورت و شده، ذکر هدافا و موضوع ماهیت به توجه با

 تعداد همچنین و خصوصی حریم پیرامون هاآن معنایی نظام فهم و کنندگانمشارکت
 را فرصت این بنیاد داده نظریه روش از گیريبهره پیشین، شده انجام هايپژوهش اندك
  شود. کشف مطالعه مورد موضوع از کنندگانمشارکت تفسیر که است کرده فراهم

 و دارند یکدیگر با توجهی قابل پارادایمی و فلسفی تمایزهاي کیفی و کمی هايروش
 چارچوب از استفاده جاي به کیفی هايپژوهش در هاگیريجهت تفاوت همین علت به
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 شود.می استفاده پژوهش االتؤس یا الؤس استخراج جهت مفهومی چارچوب از نظري
 ریشه تحقیق، در موجود مفاهیم و نظریه از گیريبهره به کیفی رویکرد تمایل عدم بنابراین

   ).Iman, 2008: 114( دارد تبیین پارادایمی عنصر در
 تواندمی که است این زمینه هر در شده مطرح رویکردهاي و نظریات مطالعه اهمیت

 از گیريبهره چه اگر باشد. پیرامون دنیاي پیچیده روابط فهم در پژوهشگر رسانیاري
 فرصت که است همراه مالحظه این با همواره بنیاد داده نظریه روش در نظریات و هااهدیدگ
 در نظري حساسیت وجود این با نگیرد. قرار نظري تحمیل از ثرأمت کشف و هاداده ظهور

 و بنیاد داده نظریه روش به و خصوصی حریم مطالعه در است. ناپذیراجتناب زمینه این
 سبک ،2خوب حکمرانی ،1محله و مکان هویت رویکرد پنج افتهی ظهور مقوالت از ثرأمت

 5شهروندي فرهنگ ،4ناب رابطه محوریت با خانواده درباره گیدنز دیدگاه ،3مصرف و زندگی
  گیرند.می قرار استفاده مورد یافته ظهور مقوالت و مفاهیم تبیین براي 6نظارت نهایت در و

 مکان و انسان راداف پیوند موضوع ندهبردار در محله و مکان هویت يهادیدگاه - 1
 جغرافیا، پژوهشگران و کرانمتف از وسیعی طیف توجه مورد اخیر هايسال در و هستند
 گرفته قرار علمی هايزمینه دیگر و شناسیمردم شهرسازي، و معماري شناسی،جامعه
 معیارهایی واقع در شودمی گفته سخن مکان هویت از وقتی ،متفکران این دیدگاه در است.

 مواردي و محیط به دلبستگی محیط، از شناخت و آگاهی سکونت، از منديرضایت همچون
 است. مدنظر دست این از

 حاکمیت آنها وسیله به که شودمی مربوط فرآیندهایی به خوب حکمرانی رویکرد - 2
 براي عمومی بخش اختیار ویژهبه گردد،می اعمال جامعه در عمومی بخش کارکردهاي و

 مؤثر یا فقر کاهش و توسعه به مربوط که راهبردهایی و هامشی خط اجراي و ریزيبرنامه
 شامل فقط حکمرانی جدید تعریف در ).Hams Otto, 2002: 123( هستند آن در

 اهداف تعقیب در هاشبکه نقش به تعاریف این در شوند.نمی دولت نهادهاي و بازیگران
 و باشند فراملی یا سازمانیدرون یا حکومتی درون تاس ممکن که اندشده متمرکز مشترك

                                                 
1 sense of belonging to the place and protect the identity of residential units in 
the urban area 
2 good governance 
3 consumption and lifestyle 
4 giddens's concept of pure relationship 
5 citizenship culture  
6 surveillance 
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 و دولت میان متقاطع و متقابل روابط ایجاد و اعتمادسازي براي هاییشبکه توانندمی یا
  ).Midari, 2002: 194( باشند جامعه

 که منظر این از پردازندمی فرهنگ و زندگی سبک موضوع به که هاییدیدگاه - 3
 همزمان رو،این از کند.می تضمین را گروه تمامیت و هانشانه آرایش که است نظامی مصرف

 و فروش، خرید، ،گردش است. مبادله ساختار و ارتباطی، نظام (ایدئولوژي)، هاارزش نظام
 کل که دهندمی تشکیل را اجتماعی رمزگان و زبان امروزه هانشانه و یا،اش کاالها، تملک
 Baudrillard بنابراین .گویدمی سخن و پردازدمی اطارتب برقراري به آنها طریق از جامعه

 و بودن، ایدئولوژیک بودن، مندنظام به بلکه مصرف، نمادین هوج به تنها نه (107 ,2000)
 رویکردي نیز Miles and Miles (2013:10) .دارد تأکید هجامع سطح در آن فراگیري
 شهري کنندگانمصرف قدندمعت اآنه دارند. شهري مصرف ویژهبه و مصرف به انتقادي
 قدرتمند اجتماعی گروه یک امیال تحقـق براي صرفاً مصرفی شهر و اندشده مصرف موضوع

  شود.می برساخته درتق دفاق اجتماعی هايگروه شدن قربانی بهاي به
 دهه در گیدنز اند.شده مطرح ناب رابطه محوریت با خانواده درباره 1گیدنز دیدگاه - 4
 شکل تغییر همچنین و شخصی هویت و مدرنیته و مدرنیته یامدهايپ کتاب در 1990

 نظر از .است پرداخته اجتماعی و فردي حیات بر آن تأثیرات و مدرنیته بحث به صمیمیت
)Giddens, 2006: 117( "تأثیرات از است عبارت تجدد متمایز هايویژگی از یکی 

 تأثیرات بین دیگر، عبارتبه یا رزي،م درون و مرزي برون نهایی حد دو بین فزاینده متقابل
 شکل تغییر کتاب در گیدنز همچنین "دیگر سوي از درونی هايگرایش و سویک از جهانی،

 و هاویژگی تغییرات و فردي بین و شخصی روابط موضوع به ايویژه طوربه ،2صمیمیت
 در گیدنز نظر ابربن .است پرداخته مدرنیته از متأثر و اخیر دوران طی در روابط این کیفیت

 "ناب رابطه" نام به رابطه نوعی گیريشکل سمت به خصوصی روابط متأخر، تجدد ي دوره
 شکل تغییر دوستی، مدرنیته، درباره گیدنز نظریات بیان به بخش، این در .است حرکت در

 حوزه در )Giddens, 2006: 189( نظر بر بنا شد. خواهد پرداخته ناب رابطه و صمیمیت
 آن که آنچه سوي به حرکت یابد، بیشتري توسعه پساسنتی جامعه چه هر شخصی، زندگی

 .گیردمی بیشتري سرعت نامید، خانواده و زناشویی جنسی، روابط در ناب رابطه توانمی را
 نگاه از کرده؛ اشاره دوستی و صمیمیت شکل تغییر و مدرنیته بحث به زاویه چند از گیدنز

                                                 
1 Giddens 
2 the transformation of intimacy (sexuality, love and eroticism in modern 
societies) 
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 زندگی هايشیوه و شخصی هویت اعتماد، با صمیمیت، لشک تغییر و شخصی روابط او،
 سنتی هايفرهنگ در اعتماد هايزمینه بحث به توجه با ).136:1384(گیدنز، دارد ارتباط

 و جاکندگی از و مکان ـ زمان گیريفاصله واسطه به مدرن شرایط در هاآن تحلیل و
 پیوندهاي و روابط که اينهگو به یافته؛ توهمی خصلتی مکان انتزاعی، هاينظام گسترش
 رنگکم نیز خویشاوندي پیوندهاي همچنین اند.گشته رها مکان به وابستگی از اجتماعی

 یافته سازمان مکانی ـ زمانی گستره در چندان اجتماعی پیوندهاي حامالن دیگر و اندشده
  .نیستند
 از شد. یدارپد”انضباطی جامعه”انضباطی، هايمکانیسم گسترش با نظارت: دیدگاه - 5

 و اقتصادي لحاظ از اوالً بود. همراه کلی فراگرد سه با انضباطی جامعه پیدایش فوکو نگاه
 در تحوالتی وقوع که گرفتند شکل زمانی در انضباطی قدرت هايتکنولوژي اجتماعی،
 و جمعیت اداره هايتکنولوژي گسترش براي مناسبی زمینه تولید، شیوه در و جمعیت

 در قدرت، انضباطی هايتکنولوژي بود، آورده فراهم تولیدي هايدستگاه براي کارایی تأمین
 سیاسی و حقوقی لحاظ از ثانیاً کردند. پرشتاب را سرمایه انباشت فرآیند نتیجه

 ظاهر پس در شدند، تعبیه سیاسی و حقوقی ساختارهاي درون در انضباطی هاي تکنولوژي
 این بنیاد قدرت، روابط یافت. گسترش کوچک و خرد هايقدرت از ايشبکه حقوقی، برابري
 علمی، لحاظ از ثالثاً بودند. فرمانبرداري و اطاعت ضامن و دادندمی تشکیل را حقوقی ظاهر

 دانش، تشکیل و قدرت اعمال میان متقابل روابط انضباطی، هايتکنولوژي گسترش با
 و گردآوري هايروش هاآن در که بودند هاییدستگاه انضباطی نهادهاي یافت. افزایش

  ).Dreyfus & et. al, 1997( شدمی سلطه اعمال براي ايوسیله دانش و اطالعات ایجاد
 تمرکز محور حول که دارند قرار اياولیه مدرن جوامع با تقابل در انضباطی جوامع

 حاکم را اجتماعی نظم جوامع، این در بودند. یافته سازمان مطلق حاکمان دستان در اقتدار
 داشت، را اطاعت طلب یا حیات حق بخشیدن یا گرفتن قدرت که کردمی حفظ مطلقی
  .است یافته سازمانـ  کردن انکار یا سانسور ساکت، توانـ  سرکوب حول قدرت

  
  مفهومی چارچوب گانهپنج موارد بنديجمع

 هايدیدگاه ها،داده تحلیل فرایند در یافته ظهور هايمقوله اساس بر بخش این در
 اصل این بر بنیاد داده نظریه روش در هادیدگاه بکارگیري منطق اند.شده ذکر رتبطم

 اقدام میدان بر نظریات تحمیل و محدودسازي به نسبت پیش از محقق که است استوار
 ظهور مقوالت اساس بر و ترتیب بدین باشد. داشته نظري حساسیت زمینه این در و نکند
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 دیدگاه مصرف، و زندگی سبک خوب، حکمرانی محله و مکان هویت رویکرد پنج یافته
 استفاده مورد نهایت در و شهروندي فرهنگ ،ناب رابطه محوریت با خانواده درباره گیدنز

 خصوص در را دولت پذیريمسئولیت وضعیت از همه از بیش خوب حکمرانی .اندگرفته قرار
 و زندگی سبک دیدگاه .دهدمی قرار بررسی مورد قوانین تنظیم و خصوصی حریم قواعد

 بررسی را خصوصی حریم و آن میان متقابل ثیراتأت و زندگی سبک هايدگرگونی مصرف،
 حقوق با ارتباط در شناسانجامعه نظریات از ايمجموعه شهروندي دیدگاه و کندمی

 باومن و فوکو نظریات نظارت، دیدگاه چارچوب در و نهایت در کند.می طرح را شهروندي
  است. شده ذکر خصوص این در

 
  پژوهش شناسیروش

 در مهم هايروش از یکی عنوانبه 1بنیاد داده نظریه روش از حاضر پژوهش در
 نظریه روش از گیريبهره شدن داده تشخیص متناسب .است شده استفاده کیفی پژوهش

 از تاکنون که آنجایی از دیگر عبارتبه است. پژوهش اکتشافی ماهیت دلیل به بنیاد، داده
 دلیل به همچنین و نشده انجام حوزه این در مرتبطی پژوهش شناختیجامعه منظر

 این در استفاده براي روش این ظرفیت خصوصی، حریم حدود تفسیر و تعریف در اختالف
 هايروش سایر به نسبت روش این از استفاده مزیت گرفت. قرار توجه مورد پژوهش
 اساس بر واقعیت به محدود تئوري یک ساخت و دتولی امکان که است این در نیز پژوهش
 تحلیل و تجزیه و آوري جمع روش این در است. کرده مهیا را کنندگانمشارکت تفسیر

 مرحله به که جایی تا تحلیل با همراه ها داده گردآوري و ،است شده انجام همزمان ها، داده
 قسمت اولین آوريجمع با که است فرایندي تحلیل و تجزیه .شد داده ادامه برسد، اشباع
 Strauss and( رودمی شمار به آن اساسی جزء بستر ترسیم و شودمی شروع هاداده

Corbin, 2008: 178 .(این در واقعیت به محدود نظریه یک سوي به حرکت کلی طوربه 
 و ابعاد جهت در مفاهیم توسعه ،2مفاهیم تشخیص و باز کدگذاري مرحله پنج از رویکرد

                                                 
1 grounded theory   

2 open coding: identifying cncepts 
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 سازيیکپارچه و 3تحلیل به فرایند نمودن وارد 2زمینه براي هاداده تحلیل ،1هاویژگی
   گرفت. صورت4مقوالت

 42 تعداد که هستند تهرانی شهروندان پژوهش این آماري جامعه کنندگان:مشارکت
 پژوهش این کنندگانمشارکت اند.داشته مشارکت تحقیق این در نمونه عنوانبه آنان از نفر
 است. بوده سال 45 از بیشتر هاآن درصد 50 از بیش سن که اندبوده زن 15 و 18

 کارشناسی و دیپلم فوق کنندگانمشارکت از درصد 60 حدود تحصیلی مدرك همچنین
   است. بوده

  
  شپژوه کنندگانمشارکت مشخصات :1 جدول

Table 1: Details of Research Participants 
  جنس  سن  تحصیالت  ازدواج

Marriage  Education Age Sex 

 و دیپلم فوق  باالتر و ارشد  هلأمت  مجرد
  کارشناسی

 و دیپلم
  تر پایین

 از باالتر
45 

 تا 31
45 

 تا 15
30 

 مرد زن

15 31 3 24  15 22 10 10 24 18 

  
 است فرمول از تابعی هاآن در نمونه حجم که کمی هايپژوهش برخالف گیري:نمونه

 کمتري نمونه تعداد یکم هايپژوهش با مقایسه در معمول طوربه کیفی پژوهش در
 دهدمی اجازه محقق به که است سبزي چراغ مثابه به اشباع به رسیدن زیرا تاس احتیاج

 گیرينمونه نوع این .است اشباع وضعیت از تابعی نیز نمونه تعداد دهد. پایان را هامصاحبه
 »مقایسه« مفهوم مبناي بر و لیقب هاينمونه بر مبتنی بوده، انباشتی خصوصیت داراي
  .است استوار

 در هاداده تحلیل اصلی ساختار دادن قرار مدنظر با هاداده تحلیل ها:داده تحلیل
 5گزینشی و محوري باز، کدگذاري شیوه سه مبناي بر ايزمینه نظریه سیستماتیک رویکرد

                                                 
1 developing concepts in terms of their properties and dimensions 
2 analayzing data for context 
3 bringing process into the analysis 
4 integrating categories 

 پنج به و شده داده بسط مراحل ،)2015( اشتراوس و کوربین کیفی پژوهش مبانی 2015 نسخه در چه اگر 5
 پیشین کدگذاري مرحله سه بستر در بایستمی مرحله پنج این که کندمی کیدأت کوربین اما رسیدند مرحله
  د.شون درك
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 باز کدگذاري مرحله در گفت توانمی کدگذاري شیوه سه این توضیح در رسید. انجام به
 هستند مقوالت محوري کدگذاري اصلی کانون دارد، کار و سر مفاهیم با بیشتر گرپژوهش

 و بروز که هستند قضایا دیگر عبارتبه و هامقوله بین ارتباط گزینشی کدگذاي مرحله در و
 در و تحلیل سطر به سطر صورت به هامصاحبه نیز پژوهش این در کنند.می پیدا ظهور

 کدهایی محوري، کدگذاري مرحله در و استخراج اولیه مقاهیم و کدها باز، کدگذاري رحلهم
 سازماندهی اصلی مقوله یک محوریت به بودند مرتبط هاویژگی و مفهوم لحاظ به که

   گردیدند.
 

  پژوهش هايیافته
 در هاداده تحلیل مراحل در مفاهیم تشخیص و باز کدگذاري مرحله به مربوط مفاهیم

 مرحله در و بنديمقوله عمده مقوله هفت قالب در فرایند و زمینه شدن مشخص هتج
 جامعه در سیال مرزهاي با خصوصی حریم« هسته مقوله استخراج به گزینشی کدگذاري

  آید.می شمار به پژوهش این هسته مقوله که شد منجر »ایرانی کژقواره
  

  یمقوالت اصلی و نقش پارادایمی مقوالت اصل :2 جدول
Table 2: The Main Categories and the Paradigm Role of the Main 

Categories 
 اصلی مقوالت پارادایمی نقش

Paradigm Role Core Category 
 خصوصی حریم ابعاد کشف شرایط
 آفرینتحول فرایندهاي شرایط
 زندگی سبک تحمیلی هايمحدودیت شرایط

 یخصوص میحر حفظ يهاچالش متقابل کنش ـ کنش
  هامیحر فیبازتعر و یشیبازاند  متقابل کنش ـ کنش
 هامیحر از انتیص در ينهاد يناکارآمد متقابل کنش ـ کنش

 یخصوص میحر نامتجانس ریتفس پیامد

  
 در توضیحاتی و پرداخته هسته مقوله سپس و هامقوله این از یک هر به ادامه در
  است. گردیده ارائه هسته مقوله با هامقوله این رابطه خصوص
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  شرایط
Corbin and Strauss, 2015: 184 از بخش یک فقط شرایط که باورند این بر 

 در شرایط آیند.می وقت چه و چگونه چرا، هايپرسش به پاسخ در که هستند پارادایم
 قابل خرد و کالن نوع دو به و گیرندمی قرار اشاره مورد تحلیل به زمینه کردن وارد هنگام
 اساس بر شرایط به مربوط اصلی و فرعی مقوالت از یک هر توضیحات ادامه در اند.متقسی

 شود:می ارائه کنندگانمشارکت تفسیر
 حقوق ترین اساسی از یکی عنوانبه خصوصی حریم خصوصی: حریم ابعاد کشف - 1
 کرامت که هاییارزش دیگر و انسان مقام حفظ با که است مختلفی ابعاد داراي بشري

 مربوط اطالعات که شودمی آن از مانع و دارند تنگاتنگی ارتباط آوردیم ارمغان به را انیانس
 شود. تبدیل هاانسان از ابزاري استفاده و سلطه اعمال براي ايوسیله به خصوصی زندگی به

 او سرنوشت تعیین حق و انسان استقالل و آزادي با مستقیمی ارتباط حق این همچنین
 این در .)Ansari, 2007( آورد می فراهم او تکامل و رشد براي را الزم فضاي زیرا دارد

 و ابعاد این سر بر ابهام که دارد اهمیت روي این از خصوصی حریم ابعاد کشف پژوهش
 عالقه و انگیزه پژوهشگر به که است هاییضرورت از آن با مرتبط مرزهاي و حدود تعیین
 قدري به حریم این شمول موارد سر بر نظر اختالف آنکه دیگر است، داده را پژوهش انجام

  اند. داده ارائه زمینه این در را متفاوتی هايبنديدسته مختلف پژوهشگران که است گسترده
 پژوهش کنندگانمشارکت تفسیر و هاداده تحلیل مبناي بر خصوصی حریم ابعاد

 ،»ارتباطات و تاطالعا حریم« ،»معنوي جسمانی، حریم« فرعی هايمقوله از متشکل
 هستند. »اموال و اماکن حریم«

 سظح یک در را هاپدیده روند آفرینتحول فرایندهاي آفرین:تحول فرایندهاي - 2
 متقابل کنشـ کنش  بر که دارد اشاره ساختاري و کالن شرایط به و کنندمی ثرأمت کالن

 افراد اراده از خارج که هستند مواردي همان کالن شرایط اند.داشته ثیرأت کنندگانمشارکت
 نظر از را کنندگانمشارکت که گذارندمی جاي بر را خود اثرات ايگونه به اما هستند
 فرایندهاي اند.داده قرار جدیدي وضعیت در هاارزش و ایستارها پیرامون، جهان به نگرش
 و تمطالبا ها،دغدغه ترتیب بدین و اندکرده ثرأمت را کنشگران شخصیت کیفیت مذکور

 براي اهمیت واجد موضوعات از بسیاري اند.کرده ایجاد آنان براي را جدیدي هايحساسیت
 اعمال از پیش تا گیرندمی قرار او خصوصی حریم ردیف در اینک که کنندگانمشارکت

 اعتنا مورد و نبودند خاصی ارزش واجد احتماالً فرایندها، این با مواجهه و ساختاري نقش
 قرار شرایط این معرض در با کردند.نمی پیدا توجه موضوعیت اصالً یا گرفتندنمی قرار
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 راهبردهایی جدید شرایط با انطباق یا و اوضاع مدیریت هدف با کنندگان،مشارکت گرفتن
 بوده اقدامات از وسیعی طیف شامل هااستراتژي و راهبردها این اند.گرفته بکار را متعددي

 شرایط نتیجه در اند.شده رصد داستان خط بر منطبق دموار فقط پژوهش این در که است
 چند هر را خود خصوصی حریم کردند سعی کنندگانمشارکت برخی ذکرشده،

 به واکنش در مثالً کنند، حفظ باشد نشده ایجاد جامعه در آن متناظر هاي زیرساخت
 از برخی پیش، هايدهه زمانی مقطع در هاتاکسی برخی جلو صندلی در مسافر دو نشاندن

 حریم نقض را کنش این به دادن تن و کردندمی امتناع خودرو بر شدن سوار از مسافران
 دنیاي آن کاربرد گسترش و جامعه به هامره تلفن ورود با یا و دانستند؛می خود خصوصی

 به ورود رمزهاي ایجاد با افراد اغلب و شد کدگذاري خصوصی حریم مثابه به آن درون
 از را محتویاتش و دادند قرار خود انحصار در را آن از استفاده ورودي هايگیت ابهثم

 متشکل کالن شرایط این اند.داشته نگه امان در خانواده در حتی افراد تریننزدیک چشمان
 تحوالت« ،» ستیز وهیش شدن يشهر« ،»عمومی سواد گسترش« فرعی هايمقوله از

 ستند.ه »هم از زندگی و کار تفکیک« و »تکنولوژیک
 ها داده از شده کشف همقول سومین ی:زندگ سبک یلیتحم يهاتیمحدود - 3

 مشارکت که معناست این بر ناظر و باشد می »یزندگ سبک یلیتحم يهاتیمحدود«
 کالبدي، محیطی، الزامات برخی مجبورند کننده محدود شرایط برخی سبب به کنندگان
 حریم از ابعادي انطباق این که دهند وفق نآ با را خود و بپذیرند را اقتصادي و اجتماعی
 این کند.می مهیا را آن زمینه مستقیم غیر شکل به یا و کندمی نقض را آنها خصوصی

 در خدمات نامتوازن انباشت« ،»ییفضا ندهیفزا تراکم « فرعی مقوله سه داراي اصلی مقوله
   است. »ییراززدا و انبوه مصرف « و »شهري محالت

  
  هاتعامل ـ کنش یا هااستراتژي
 پدیده با رابطه در کنندگانمشارکت تعامل ـ عمل یا هااستراتژي ترینمهم

 دومین هاتعامل ـ کنش است. تعامل ـ کنش دسته سه به بنديتقسیم قابل نشینی حاشیه
 یا افراد (واقعی) عینی هايپاسخ تعامل ـ کنش سازند.می را پارادایم از مهم بنديدسته
 :Corbin and Strauss, 2015( است زندگی دشوار هايموقعیت یا رخدادها به هاگروه

216(.  
 و یشیبازاند« ها داده از شده کشف همقول پنجمین ها:حریم بازتعریف و بازاندیشی - 1
 هدف با کنندگانمشارکت که معناست بدین پژوهش این در و ؛باشد می » مرزها فیبازتعر
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 آالم کاهش همچنین و خود زیست کیفیت ارتقا و بهبود نهمچنی و جدید شرایط با انطباق
 حریم و حقوق در بازاندیشی به اقدام جامعه در حضور از شانخصوصی حریم نقض از ناشی
 کنشگران که معناست این بر ناظر نیز و است حمایتی خود نوعی کنش این کنند.می خود

 و هاظرفیت از گیريبهره قصد رینآفتحول فرایندهاي دیگر و آموزش کیفیت ارتقا از ثرأمت
 يهاکیتکن اعمال« فرعی مقوله سه داراي اصلی مقوله این دارند. را آمده پیش هايفرصت

 به محلی حقوق از گذار« و »هامیحر یبرخ از یکیتاکت ینینشعقب « ،» خود از انتیص
  است. »المللیبین حقوق

 ها داده از شده کشف همقول چهارمین خصوصی: حریم حفظ هايچالش - 2
 بستر در که هایی فرصت و امکانات .باشد یم »یخصوص میحر حفظ دیجیتال يها چالش«

 است داده قرار خود ریتأث تحت را ما یعرف و یاخالق مناسبات شده ایجاد نوین هاي فناوري
 اساس نیا بر و بگذارند اشتراك به گرانید با را خودشان که داده کاربران  به را امکان نیا و
 ییتنها و شوند رهیچ نشدن دهید احساس بر ز،یبرانگ نیتحس يها کامنت و کیال افتیدر با
 یا حریم نقض در داوطلبانگی مکانیزم نوعی که خوشایندي احساس .دکنن احساس کمتر را

 مسیر در هاچالش از بعد یک فقط این کشد.می تصویر به را آن نقض هاي زمینه کردن مهیا
 تجربه « فرعی مقوله چهار داراي اصلی مقوله این است. خصوصی حریم از صیانت و حفظ

 ،»مخدوش تیفرد« ،»کیالکترون یخانوادگ يهاکلبه« ،» ینسل انیم تالیجید شکاف
 مقوله این توضیح در است. »روزمره دنیاي آفالین هاي جدال« و »مجازي هايزنیپرسه«

 فرایند مفاهیم، اشباع و فرعی مقوله يگیرشکل فرایند از نمونه یک ارائه از پس و اصلی
 گزارش فرعی مقوالت ظهور مبناي بر ابعاد و هاویژگی جهت در شده ذکر مفاهیم توسعه

 از یک هر با مرتبط شرایط گردد مشخص تا شودمی تحلیل وارد نیز زمینه سپس شود.می
 شده اندیشیده متقابل کنش ـ کنش بر متمرکز فرایند ادامه در است. بوده چگونه مقوالت

  .1گیردمی قرار توجه مورد آن احتمالی یا و واقعی پیامدهاي و کنشگر، از سرزده یا
 ها داده از شده کشف مقوله ششمین حریم: از صیانت در نهادي ناکارآمدي - 3

 به نهادي ناکارآمدي پژوهش این در باشد. می » میحر از انتیص در ينهاد يناکارآمد«
 تثبیت و حفظ فرایند به گذارانقانون و نهادها حاکمیت، هايساختار توجهیبی معناي
 برابر در پاسخگویی عدم و آنان به پایین به باال از و تکنوکراتیک نگاه خصوصی، حریم

 است. کنندگانمشارکت سوي از خود از صیانت هاياستراتژي بکارگیري و انتخاب
                                                 

 اصل رعایت دلیل به و است شده انجام شکل همین به نیز بعدي اصلی مقوالت همه براي فرایند این 1
 است. شده خودداري اصلی مقوالت سایر براي مقدمه این تکرار از اطناب از پرهیز و اختصار
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 حفظ جریان مدیریت از نشانی هیچ ها زمینه از بسیاري در باورند این بر کنندگان مشارکت
 مقوله شود. نمی دیده جامعه در مستقر هاي سازمان و نهادها توسط افراد حریم و حقوق
 حکمروایی الگوي« و »خصوصی حریم ناقض مقام در دولت« فرعی مقوله دو داراي اصلی

  است. »توجه کم
  

   پیامدها
 همیشه افراد آنکه ویژهبه ند.هست تعامل کنش/ احتمالی یا واقعی هايخروجی پیامدها

 هايگزینه بین از گرفتند نظر در را مورد این وقتی هستند. کارهایشان عواقب فکر به
 این اوقات بعضی زنند.می انتخاب به دست تعامل کنش/ گرفتن نظر در با مختلف
 یمدار انتظار ما که گونه آن ها خروجی هم ها وقت بعضی اند. احتمال نوعی خود ها خروجی

 دهد وفق جدیدش شرایط با را خود کنش/تعامل است مجبور کنشگر و افتند نمی اتفاق
)Corbin and Strauss, 2015: 228(.  

 ریتفس« ها داده از شده کشف همقول هفتمین خصوصی: حریم از نامتجانس فهم - 1
 نامتجانس فهم پژوهش این در باشد. می » مختلف يفضاها در یخصوص میحر از نامتجانس

 کنشگران سردرگمی و آشفتگی سبب که هاستحریم سر بر تعریف در وفاق عدم معناي به
 به خانواده درون در همسر نقش در اینکه چه شود.می روزمره مختلف هايموقعیت در

 فرد موقت همسفر آسانسور درون همسایه عنوانبه یا و بپردازند خود تکالیف ایفاي
 درون مستمر چالش« فرعی مقوله دو داراي صلیا مقوله شود. باشند. ايناشناخته

  است. »حریم حفظ خیابانی منازعات« و ،»ها خانواده
  

  ايهسته مقوله
 ضروري هسته مقوله کردن مشخص مقوالت، سازيیکپارچه سمت به حرکت براي

 مقوالت سازيیکپارچه سمت به دارد نظر در پژوهشگر که وقتی .)Ibid: 294( است
 یکپارچه نخست گام انتخاب، این کند. مشخص را هسته مقوله ستا الزم کند، حرکت
 ايهسته مقوله کردن مشخص هدف با پژوهش این در .)Ibid: 298( است مقوالت سازي

 در ها، مصاحبه در کاو و کند و فراوان يها سهیمقا انجام با است، پژوهش اصلی مضمون که
 جامعه در سیال مرزهاي با صوصیخ حریم« عنوان تحت پژوهش نهایی ههست مقوله نهایت

   گرفت. شکل » ایرانی کژقواره
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 و زده هم بر را شانزندگی عادي ایطرش که هاییتکانه از ثرأمت چه کنندگان مشارکت
 شانروزمره زندگی روي پیش خطبرون و برخط هايچالش علت به چه و بود کرده مختل

 کننده تهدید منابع وقتی اند.هنبود موفق چندان شانخصوصی حریم نگهداشت و حفظ در
 و دفاع توان حکمرانی سیستم و باشد متکثر عمومی فرهنگ در حریم این کنندهنقض و

 مضاعفی انرژي پیوسته بطور باید کنشگران باشند نداشته را شهروندي حقوق از محافظت
 توضعی آشفتگی دالیل همه البته گیرند. بکار حریم حفظ هايدشواري این جبران براي
 باید بلکه دید باال عوامل منظر از تواننمی صرفاً را خصوصی حریم با ارتباط در آمده پیش
 عدم این در نیز را هاآن متغیر دائماً کیفیت و اجتماعی روابط سیالیت و ناپایداري سهم
  داد. قرار توجه مورد را هاآن به پایبندي و التزام هايضرورت و مرزها ماهیت، سر بر توافق

 عوامل عمومی فرهنگ و ساختار سطح در هم و عاملیت سطح در هم دیگر عبارتبه
 که گردند،می خصوصی حریم نقض سبب که هستند فعال ايکنندهمختل و زننده برهم
  نیست. میسر کننده تولید منابع تنوع به التفات بدون هاآن رفع

  
   گیرينتیجه و بحث

 گیريشکل فرایند در شرایط و عوامل از ايمجموعه پژوهش، پارادایم به توجه با
 میحر« آن هسته مقوله که خصوصی حریم پیرامون تهرانی شهروندان کنونی تجربه

 سبب که کردند نقش ایفاي است »یرانیا کژقواره جامعه در الیس يمرزها با یخصوص
 مدیریت هدف با کنندگانمشارکت سوي از متقابل کنش ـ کنش هاياستراتژي بکارگیري

 - کنش مختلف هاياستراتژي اتخاد اند.شده رو پیش اهداف تحقق براي کوشش و هالشچا
 نبوده خصوصی حریم به توجهینقض/بی تجربه با مرتبط فرایند پایان نقطه متقابل کنش
 ذینفعان براي نیز را متفاوتی پیامدهاي مختلف، هاياستراتژي بکارگیري و انتخاب بلکه

   است. گذاشته ايج به دولت و کنشگران شامل
 پژوهش این یافته ظهور هايمقوله ترینمهم ،کنندگانمشارکت دیدگاه مبناي بر
 حفظ يهاچالش ی،زندگ سبک یلیتحم يهاتیمحدود ،نیآفرتحول يندهایفرا شامل

 يهامیحر از انتیص در ينهاد يناکارآمد ،ها میحر فیبازتعر و یشیبازاند ی،خصوص میحر
  است. یعموم يفضا در یخصوص میحر جانسنامت ریتفس و شده وضع

 این مجموعه و دارند قرار شرایط پارادیمی نقش در برخی شده، ذکر عوامل میان در
 واقع ثرمؤ خصوصی حریم کنونی وضعیت تثبیت و گیريشکل فرایند در عوامل و شرایط

 هبردهاییرا اتخاذ به مجبور یا و متقاعد را ذینفع کنشگران و کنندگانمشارکت و اندشده
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 حریم حفظ هايچالش از: عبارتند که اندکرده اهداف تعقیب یا و هاچالش مدیریت هدف با
 در یک هر متقابل کنش ـ کنش راهبردهاي این ها.حریم بازتعریف و بازاندیشی خصوصی،

   اند.خصوصی حریم تجربه گیريشکل اساسی فرایند از مشخصی مرحله با ارتباط
 حریم« تعریف همه از دشوارتر شاید بشر، حقوق با بطمرت موضوعات میان از

 56( محدثه است. نشده ارائه آن از مشخصی و روشن تعریف هنوز که باشد »خصوصی
  گوید:می بارهاین در معلم) ساله،

 حق موندم من کرد. تفتیش جاده توي پلیس واضحی دلیل هیچبی مرا خودروي «
   ».نه یا داشت اینکارو

 و داشته ارزشی بار ... و اخالق امنیت، عدالت، مانند مفاهیمی ونهمچ خصوصی حریم
 تأثیر تحت است ممکن و دارد جوامع فرهنگی انتظارات و فرهنگ به بستگی آن مفهوم
 بنابراین .کند تغییر دیگر عوامل و جدید هاي تکنولوژي قضایی، تصمیمات عمومی، افکار

 چه است؛ متفاوت دیگر زمان به زمانی زا و دیگر مکان به مکانی از خصوصی حریم ماهیت
 جامعه در که حالی در آید شمار به خصوصی حریم نقض جامعه یک در موضوع یک بسا

 بازنشسته) ساله، 64( صادق .باشد مجازات قابل شده، تلقی جنسی نامشروع رابطه دیگر
  کند:می بیان چنین بارهاین در را خود تجربه

 اونجا خارجی، سفر بودم رفته من ثیرگذاره،أت سئلهم این روي خیلی فرهنگا تفاوت«
 ماست. فرهنگ برخالف کامالً که طوریه شونورزشی حموم و بهداشتی سرویس سیستم

  ».عادیه اونجا اما شده افراد حریم نقض گیممی باشه اینجا
 فرایندهاي از ثرأمت موضوع این خصوصی، حریم ابعاد و معنا کشف مسئله بر عالوه

 ثرأمت کالن سظح یک در را هاپدیده روند که فرایندهایی است، بوده نیز نآفریتحول
 مشارکت متقابل کنش کنش ـ بر که دارد اشاره ساختاري و کالن شرایط به و کنند می

 هستند افراد اراده از خارج که هستند مواردي همان کالن شرایط اند.داشته ثیرتأ کنندگان
 به نگرش نظر از را کنندگانمشارکت که گذارندمی جاي بر را خود اثرات اي گونه به اما

 با ساله) 59( رحمت اند.داده قرار جدیدي وضعیت در هاارزش و ایستارها پیرامون، جهان
   گوید:می فرایندهاست این از یکی سواد اینکه به اشاره

 اهمیت نبود. شونچشم تو هم حقوق و حق خیلی نداشتن سواد مردم که قبالً «
  ».رو حقوق بعضی خواستنمی شونزندگی سطح شت.ندا
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 نیز زندگی و کار تفکیک و زیست شیوه شدن شهري عمومی، سواد گسترش بر عالوه
 خصوصی حریم رعایت وضعیت همچنین و شهروندان ادراك و تفسیر بر توجهی قابل اثرات

  است. داشته جامعه در
 از یکی عنوانبه وریافتهظه اصلی مقوله سومین زندگی سبک تحمیلی هايمحدودیت

 فضا فزاینده تراکم کنندگانمشارکت تفسیر اساس بر است. خصوصی حریم بر ثرؤم شرایط
 فرایند در زندگی سبک تحمیلی هايمحدودیت با ارتباط در ظهوریافته اصلی هايمقوله از

  است. خصوصی حریم تجربه گیريشکل
 هايچالش کنندگانمشارکت تفسیر مبناي بر یافته ظهور اصلی مقوالت از دیگر یکی

 دنیاي در افراد روزمره هايکنشگري به هاچالش این از برخی است. خصوصی حریم حفظ
 در کنندگانمشارکت هايدغدغه و نظرها اختالف ها،کشمکش به دیگر برخی و آنالین
 افراد تفعالی عمیق پیوند و روزمره زندگی شدن آنالین دارند. اشاره آفالین روزمره زندگی

 کنندگانمشارکت تفسیر طبق است. ایران در زندگی ناپذیراجتناب واقعیت یک اینترنت، با
 معرض در دائماً فرهنگ بستر در سیال خصوصی حریم با مرتبط هايمقوله دیگر از پژوهش

 گذار نتیجه بازاندیشی چنین است. خصوصی حریم فبازتعری و بازاندیشی مقوله تغییر،
 مرتبط هايدگرگونی و نوسازي مسیر در گرفتن قرار حداقل یا و مدرنیته به سنت از جامعه

 با ایران جامعه موجود ساختارهاي و زیربنا ها، ارزش فرهنگ، سنت، میان است. آن با
 که معنا بدین دارد. و داشته وجود ناسازگاري نوعی (مدرنیته) آن عقبه و مدرنیزاسیون
 و فلسفه نآ که اند برخاسته فکري و فلسفه وعین از شدنجهانی حتی و مدرنیزاسیون

 و مدرنیزاسیون میان رو این از ندارد. همخوانی ایران جامعه ذهنی رویکرد با ذهنی رویکرد
 که معنا بدین دارد. وجود ضدیت و تعارض سنتی مشروعیت و اقتدار با شدنجهانی حتی

 در تزلزل و تضعیف اعثب مواردي در نآ بر حاکم هاي ارزش و (نوسازي) مدرنیزاسیون
  .گردد می جامعه ... و سنت خود و سنتی مشروعیت هاي پایه

 از صیانت در ينهاد ناکارآمدي پژوهش این شده کشف اصلی مقوالت از دیگر یکی
 حاکمیت، ساختارهاي توجهیبی معناي به نهادي ناکارآمدي پژوهش این در است. حریم
 به باال از و تکنوکراتیک نگاه خصوصی، حریم تثبیت و حفظ فرایند به گذارانقانون و نهادها
 خود از صیانت هاياستراتژي بکارگیري و انتخاب برابر در پاسخگویی عدم و آنان به پایین

 خوب ییحکمروا و یحکمران میمفاه گذشته، دهه چند در است. کنندگانمشارکت سوي از
  است. شده لیتبد ياقتصاد توسعه اتیادب از یمهم بخش به
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Abstract: 
 
This qualitative study was conducted with the aim of understanding 

the semantic system by Tehrani residents from a private spacial 
perception. The method used in this research is the Grounded Theory as 
it is one of the main methods in qualitative research. The data of this 
study was collected through in-depth interviews and theoritical-
purposeful sampling method with forty-two related residents and for 
analyzing data, five methods of open coding and recognition of concepts, 
development of concepts in terms of dimensions and characteristics, data 
analysis using grounded theory, inserting the process into the analysis, 
and integration of categories were used. The emerging paradigm consists 
of three dimensions of conditions, actions-interactions, and consequences 
which are based on the results of research in terms of dimensions 
involving (discovery of privacy dimensions, the transformational 
processes, the imposed limitations of lifestyle), in actions-interactions 
(the challenges of privacy, reconsideration, and redefinition of privacies), 
and in consequences dimension (institutional inefficiency in protecting 
the established privacies, incongruent interpretation of privacy in public 
areas) which revolves around a core category called (privacy with fluid 
boundaries in Iranian suspended society).  
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