
روان شناسی حریم و قلمرو

دکتر میرعمادالدین فریور/ روان شناس

حریم من تا کجاست؟

؛ این یکي از ضرب المثل  ھای معروف ایرانی»پایت را بھ اندازه گلیمت دراز کن«
است کھ با شنیدن آن، برخي مفاھیم در ذھن ما شکل می گیرد. یکی از مھم ترین مفاھیم

این ضرب المثل زیبا، موضوع حریم و قلمرو است. اگر عالقھ مندید کھ درباره
روان شناسی حریم و قلمرو بیشتر بدانید، با ما ھمراه شوید...

کتاب ھا و مقاالت بسیاري در این مورد نوشتھ شده است کھ چگونھ حیوانات، پرندگان،
پستانداران نخستین و ماھي ھا قلمروي خود را تعیین و از آن محافظت مي کنند. اما مدت
 زیادي نیست کھ کشف کرده اند انسان ھم براي خود قلمرویي دارد. وقتي این موضوع
را بھ رسمیت بشناسیم و تاثیرات آن را درک کنیم، نھ تنھا با حیرت بھ رفتار خود و

دیگران نگاه مي کنیم بلکھ واکنش طرف مقابل را نیز پیش بیني خواھیم کرد. ادوارد تي
ھال، انسان شناس آمریکایي، یکي از نخستین کساني بود کھ نیاز بھ داشتن قلمرو را در

انسان بررسي کرد. تحقیقات او در این زمینھ ما را بھ سمت تناسب تازه اي در
روابط مان با دیگران ھدایت مي کند. ھر سرزمین قلمرویي است با مرزھاي کامال
مشخص کھ گاھي ھم توسط نگھبانان مسلح محافظت مي شود. داخل ھر سرزمین

قلمروھاي کوچکي بھ شکل استان یا منطقھ وجود دارد کھ باز بھ قلمروھاي کوچک تري
 تقسیم مي شوند، مثل شھر و بھ ھمین ترتیب مناطق شھري و در آنھا خیابان ھا و ھر

خیابان نیز براي ساکنان آن بھ قلمروھاي کوچک تري تقسیم مي شود. ساکنان ھر
قلمروي بھ حریم خود وابستھ و آماده اند تا از آن، حتي تا پاي جان، دفاع کنند. فضایي
را کھ یک فرد ادعاي مالکیت آن را دارد طوري کھ انگار ادامھ اجزاي بدنش است،

حریم نامیده مي شود. فضایي کھ دارایي ھر فرد اشغال مي کند، حریم شخصي او
محسوب مي شود از جملھ خانھ اش، زمین اش کھ با پرچیني مشخص شده است، فضاي
داخل اتومبیل اش، اتاق شخصي اش، صندلي مورد عالقھ اش و حتي آنچھ کھ ھال کشف
کرد، محدوده  معیني از فضاي دور تا دور بدنش. این بخش از کتاب اصوال بھ محدوده

Page 1

www.bookmaker.ir

bo
ok

mak
er.

ir

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دور تا دور بدن و ھمچنین واکنش انسان در صورت تجاوز بھ این حریم، مي پردازد.

قلمروي شخصي

اکثر حیوانات حریم مشخصي در اطراف خود دارند کھ بھ عنوان قلمروي تحت مالکیت
 خود، آن را تحت نظر قرار مي دھند. وسعت این قلمرو بستگي بھ محیطي دارد کھ
حیوان در آن رشده کرده است. شیري کھ در منطقھ دور افتاده اي از آفریقا کھ تعداد
شیرھاي آنجا بسیار اندک باشد، زندگي مي کند، مي تواند قلمرویي بھ وسعت پنجاه
کیلومتر داشتھ باشد کھ با فضوالت خود آن را عالمت گذاري مي کند اما در مقابل،
حیواني کھ با شیرھاي دیگر در منطقھ حفاظت شده، بزرگ شده است بھ خاطر این
تنگي جا، قلمروي شخصي کم وسعتي دارد کھ بیش  از چند متر نمي باشد. انسان نیز

خصوصي دارد کھ ھمیشھ ھمراه اوست و بزرگي» قلمرویي«ھمانند موجودات دیگر، 
آن بھ تراکم جمعیت محل زندگي اش بستگي دارد بنابراین از نظر ھماھنگي محدود شده
 است. در حالي کھ یک ملت، مثال ژاپني ھا، بھ محیط جغرافیایي محدود عادت کرده اند،
 ھستند کساني کھ محیطي باز و گسترده مي خواھند و از دیگر انسان ھا فاصلھ مي گیرند

 اما ما بھ رفتار انسان ھاي غربي در ارتباط با حریم خصوصي شان مي پردازیم.
موقعیت افراد نیز مي تواند بر ایجاد فاصلھ آنھا با دیگر انسان ھا تاثیر بگذارد.

آداب و رسوم جاگیري

اگر کسي بخواھد در میان غریبھ ھا جاي نشستن پیدا کند، مثال در سینما، سرمیز مذاکره
 یا گیره لباسي در رختکن، بسیار حساب شده عمل مي کند. معموال جاي خالي وسیعي
را میان دو نفر پیدا مي کند و در آنجا مي نشیند. در سینما وسط فاصلھ بین صندلي آخر
و آخرین نفر مي نشیند. در رختکن گیره اي را کھ میان بیشترین جاي خالي، یا بین دو

حولھ یا وسط فاصلھ بین آخرین حولھ و قالب آخر است، انتخاب مي کند. ھمھ این
مراسم بھ خاطر این است کھ نمي خواھیم دیگران را با نزدیک شدن بھ آنھا یا فاصلھ

بیش از حد از آنھا، ناراحت کنیم. اگر در سینما جایي غیر از فاصلھ  میاني آخرین نفر
و آخرین صندلي آن ردیف بنشینید، ممکن است آن شخص احساس ناراحتي کند چرا کھ
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 با فاصلھ بسیار زیاد نشستھ اید و اگر بسیار نزدیک او بنشینید، احساس ترس کند. ھدف
 اصلي مراسم جاگیري حفظ ھارموني است. توالت ھاي عمومي از این قاعده مستثنا

 درصد افراد، آخرین توالت را انتخاب مي کنند٩٠ھستند. مطالعات نشان داده است کھ 
و اگر پر باشد، ھمان فاصلھ  ذکر شده در باال را رعایت مي کنند.

عوامل فرھنگي تاثیرگذار بر محدوده حریم ھا

زوج جواني کھ بھ تازگي از کشورشان، دانمارک، بھ شیکاگو آمده بودند، در یک
کلوپ محلي ثبت نام کردند. بعد از چند ھفتھ، خانم ھاي عضو کلوپ شکایت کردند کھ
مرد جوان مزاحم آنان است و حضور او زنان را ناراحت مي کرد مردان عضو ھم

ابراز کردند زن جوان مزاحم آنھاست. سوءتفاھم ایجاد شده بھ این علت بود کھ بسیاري
 سانتي متر ھستند، بعضي ھا٢۵ تا ٢٣ از اروپاییان داراي حریمي خصوصي بھ شعاع 

 سانتي متري با آمریکایي ھا، بھ نظر دانمارکي ھا طبیعي و٢۵حتي کمتر. رعایت فاصلھ 
 سانتي متري آمریکایي ھا۴۵ صحیح بود و فکر نمي کردند کھ وارد حریم خصوصي 

شده اند. در ضمن آنان اغلب بھ چشم ھاي دیگران زل مي زدند کھ این ھم باعث تاثیر
اشتباه بر دیگران مي شد. از سوي دیگر نفوذ بر حریم خصوصي جنس مخالف روشي
براي نشان دادن تمایل بھ فرد مذکور است.چنین رفتاري کھ براي دانمارکي ھا، رفتاري

 طبیعي بود، از سوي آمریکایي ھا بھ عنوان چراغ سبز تلقي مي شد. در ھمین حال
دانمارکي ھا رفتار آمریکایي ھا را سرد و غیردوستانھ مي دانستند زیرا آنان مرتب یک

قدم بھ عقب مي رفتند تا فاصلھ اي را ایجاد کنند کھ با آن احساس راحت تري داشتند.

در یک سمینار متوجھ شدم کھ ھمھ آمریکایي ھا بھ ھنگام صحبت کردن ھمیشھ با فاصلھ
 سانتي متري از یکدیگر مي ایستند و در طول صحبت سر جاي خود باقي مي مانند. ٩٠

در حالي کھ اگر یک ژاپني با یک آمریکایي صحبت کند، ھر دو شروع مي کنند بھ
حرکت، بھ این شکل کھ آمریکایي  عقب عقب مي رود و سعي مي کند فاصلھ را حفظ کند،
 در حالي کھ فرد ژاپني مرتبا جلو مي آید تا فاصلھ را کم کند. بھ این روش ھر دو سعي

 سانتي متر٢۵ مي کنند فاصلھ اي متناسب با فرھنگ خود ایجاد کنند. فرد ژاپني با 
وسعت حریم خصوصي مرتب بھ سمت جلو حرکت مي کندتا فاصلھ دلخواھش را ایجاد
کند و بھ این ترتیب بھ حریم خصوصي فرد  آمریکایي تجاوز مي کند و او را وامي دارد
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کھ بھ عقب حرکت کند. اگر تصویر ویدیویي این جریان را با سرعت تند تماشا کنیم، بھ
 نظر مي رسد کھ این دو در حال رقص ھستند و فرد ژاپني ھدایت و رھبري رقص را
برعھده دارد. نتیجھ منطقي این است کھ این دو نفر در معاملھ اي تجاري با سوءظن با

یکدیگر برخورد مي کنند. آمریکایي فرد ژاپني را مزاحم مي خواند و فرد ژاپني
آمریکایي را سرد و بي توجھ مي یابد. اگر فرد از تاثیر تفاوت فرھنگي در گستردگي
حریم شخصي آگاھي نداشتھ باشد، این وضعیت بھ راحتي بھ سوءتفاھم و عدم درک

صحیح منجر مي شود. 

اھمیت رعایت حریم یکدیگر در زندگي روزمره
براي نفوذ دیگران بھ حریم خصوصي ما دو دلیل وجود دارد. یکي اینکھ ممکن است
طرف مقابل فامیل نزدیک یا دوستي صمیمي باشد و یا ھمسرمان. دوم اینکھ ممکن

است طرف مقابل قصد تجاوز داشتھ باشد. وقتي غریبھ اي وارد حریم شخصي یا
اجتماعي مان شد، تحمل مي کنیم اما اگر بھ حریم خصوصي ما پا بگذارد، بدن واکنش

نشان مي دھد، تپش قلب باال مي رود، میزان آدرنالین خون افزایش مي یابد و خون
بیشتري بھ مغز و ماھیچھ ھا فرستاده مي شود. بھ عبارتي شخص براي جنگ یا گریز
آماده مي شود. اگر دست تان را روي شانھ شخصي کھ تازه با او آشنا شده اید، بگذارید،
این فرد نسبت بھ شما احساس بدي پیدا مي کند، حتي اگر شما را نرنجاند، لبخند بزند و

کاري بکند کھ انگار از این کار خوشش آمده است...

اگر بخواھید حضور شما براي دیگران احساس خوبي بھ ھمراه داشتھ باشد، بھ این
قاعده  طالیي توجھ کنید: فاصلھ ھا را رعایت کنید. ھر چھ ارتباط ما با دیگران

صمیمي تر باشد، بھ ھمان نسبت اجازه داریم بھ حریم شان وارد شویم. یک ھمکار جدید
ممکن است، احساس کند ھمکاران دیگر با او سرد برخورد مي کنند اما آنھا فقط حریم

اجتماعي را رعایت مي کنند تا او را بھتر بشناسند. با افزایش اعتماد فاصلھ نیز کم
مي شود و سرانجام او بھ حریم شخصي افراد وارد مي شود و حتي گاھي اجازه ورود بھ

 حریم خصوصي شان را نیز بھ دست مي آورد. وقتي دو نفر ھمدیگر را مي بوسند،
مي توان با توجھ بھ فاصلھ بین پایین تنھ آنان بھ نوع ارتباط شان پي برد. ھمسران بھ

یکدیگر مي چسبند و در حریم خصوصي ھم قرار مي گیرند. فرق بین بوسیدن
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خویشاوندان براي تبریک و بوسیدن دوستان صمیمي در این است کھ فاصلھ بین
 سانتي متر است. البتھ وقتي فاصلھ بھ موقعیت اجتماعي یک١۵خویشاوندان حداقل 

شخص بستگي داشتھ باشد، استثنا ھم وجود دارد. براي مثال مدیر کل اداره ممکن است
 اوقات فراغت خود را مرتب با کارمند خود در ماھي گیري سر کند. در این حالت آنھا

دوست ھستند و مي توانند بھ حریم شخصي یا حتي حریم خصوصي یکدیگر وارد شوند.
 اما ھمین مدیر، در اداره، فاصلھ اجتماعي را با یار غار خود حفظ مي کند تا قواعد

نانوشتھ اجتماعي را رعایت کند. در مکان ھاي پرازدحام، در کنسرت، سینما،
آسانسور، مترو و یا اتوبوس بھ اجبار در حریم خصوصي دیگران قرار مي گیریم.

مشاھده واکنش افراد در این مورد جالب است. قواعد نانوشتھ اي براي قرار گرفتن در
کنار یکدیگر در فضاي تنگ اتوبوس یا آسانسور وجود دارد کھ در فرھنگ غرب بھ

شدت رعایت مي شود:

) با ھیچ کس حتي با آشناي خود اجازه نداري صحبت کني.    ١

) اجازه نداري بھ کسي زل بزني و نگاه کني.٢

) چھره ات باید بي حرکت باشد و ھیچ احساسي را نشان ندھد.٣

) اگر کتاب یا روزنامھ مي خواني، باید بي صدا باشد.۴

) ھرچھ ازدحام بیشتر باشد، در نتیجھ باید کمتر تکان بخوري.۵

) در آسانسور باید شماره طبقھ را از باالي سر دیگران زیر نظر بگیري.۶

معموال کسي را کھ در اوج ترافیک باید با وسیلھ نقلیھ عمومي بھ سرکار خود برود،
بدشانس، غمگین و یا ناامید توصیف مي کنند. او بھ خاطر بي حالت بودن چھره اش، در

نگاه دیگران چنین بھ نظر مي آید اما این توصیفات اشتباه است. او فقط قواعدي را
رعایت مي کند کھ در زمان ازدحام، نفوذ بھ حریم خصوصي دیگران بھ خاطر فشار،

اجتناب ناپذیر است. اگر باور نمي کنید، کافي است یک روز بھ تنھایي بھ سینما بروید و
بھ رفتار خود توجھ کنید. بھ محض اینکھ در میان دریایي از چھره ھاي غریبھ روي
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صندلي جا مي گیرید، متوجھ مي شوید کھ مانند یک روبات برنامھ ریزي شده از قواعد
نانوشتھ اي براي رفتار در یک جمعیت انساني پیروي مي کنید. آن وقت شروع مي کنید

بھ جنگیدن با بغل دستي تان براي تصاحب حق استفاده از دستھ صندلي، آن گاه مي فھمید
 چرا افراد تنھا تازه وقتي کھ چراغ ھا خاموش و فیلم شروع مي شود، بھ فتح صندلي
خود نایل مي شوند. در فضاي تنگ اتوبوس، آسانسور یا سینما دیگران بھ چیزي غیر

از انسان تبدیل مي شوند، یعني تا آنجا کھ بھ ما مربوط مي شود آنھا اصال وجود ندارند.
بھ ھمین خاطر وقتي کسي سھوا بھ حریم خصوصي ما وارد مي شود، واکنش ما بھ

گونھ اي است کھ انگار ھیچ اتفاقي نیفتاده است. وقتي بھ حریم جمعیتي خشمگین یا گروه
 تظاھرکنندگان تجاوز مي شود، آنھا متفاوت از یک فرد تنھا، واکنش نشان مي دھند. در

این حالت اتفاق کامال متفاوتي رخ مي دھد. ھرچھ این تراکم جمعیت بیشتر باشد، در
نتیجھ افراد فضاي شخصي کمتري دارند و احساس خصومت در آنھا پدید مي آید. بھ
ھمین خاطر جمعیت خشمگین تر شده و ممکن است کار بھ خشونت بینجامد. پلیس از
این دانش بھره مي برد و تالش مي کند جمعیت را متفرق سازد، طوري کھ بھ تک تک
افراد فضاي شخصي بیشتري تعلق گیرد و آرام بگیرند. تازه در دوران ما است کھ

دولت ھا و طراحان شھري دریافتھ اند، شھرک ھاي مسکوني با تراکم زیاد جمعیت، حریم
 شخصي تک تک افراد را محدود مي کند. پیامد چنین ھمزیستي تنگاتنگ و چنین تراکم
جمعیتي بر اساس مطالعھ روي زندگي گوزن ھاي جزیره  جیمز، در نزدیکي سواحل

مریلند، مشاھده شد. با وجود اینکھ غذا بھ میزان کافي وجود داشت و ھیچ دشمن
طبیعي اي و یا بیمار ي اي این حیوانات را تھدید نمي کرد، تعداد زیادي از آنھا تلف شدند.

 مطالعھ روي موش ھا و خرگوش ھا نیز نتیجھ مشابھ اي را دربرداشت.تحقیقات ادامھ
پیدا کرد و معلوم شد کھ گوزن ھا بھ خاطر ترشح بیش از حد ھورمون آدرنالین در
بدنشان از بین رفتھ اند. افزایش جمعیت، باعث شده بود حریم شخصي این حیوانات

کوچک و کوچک تر و اضطراب در آنھا بیشتر شود. ھورمون آدرنالین نقش مھمي را
در رشد، باروري و آمادگي دفاعي بازي مي کند. علي رغم شرایط مناسب زندگي،

افزایش جمعیت موجب یک واکنش فیزیکي گردید کھ بیشتر حیوانات را بھ سمت مرگ
کشاند. با توجھ بھ این موضوع بھ راحتي قابل درک است کھ چرا بیشترین خشونت و

جرم و جنایت در مناطق پرجمعیت شھري دیده مي شود. 

نکات خواندنی درباره حریم شخصی و ادب در ژاپن
ژاپنی ھا بسیار کم رو و خجالتی و بسیار کم حرف تر از کره ای ھا و چینی ھا ھستند.
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حریم خصوصی اھمیت بسیار زیادی در ژاپن دارد. افراد می توانند اگر بخواھند نامشان
 را از دفترچھ ھای تلفن عمومی بردارند. پنجره ھا طوری طراحی می شوند کھ دیگران

نتوانند از بیرون داخل را نگاه کنند. زیاد سوال پرسیدن بی ادبانھ و گستاخانھ قلمداد
می شود. انتظار می رود کھ افراد معموالً ساکت و کم حرف باشند.

خیلی از بچھ ھای مدرسھ ای ادعا می کنند ھیچ وقت والدینشان آنھا را نبوسیده اند.
نوجوانان و جوانان درمورد دوست پسر یا دوست دخترشان یا نداشتن آن با کسی حرف
نمی زنند و دوست ھم ندارند کھ کسی از آنھا در این باره و زندگی خصوصیشان سوال

کند. در یک تحقیق مشخص شد کھ دانشجویان یکی از دانشگاه ھای ژاپن ادعا می کردند
 کھ یک دوست خوب بھ نظرشان کسی است کھ بھ زندگی خصوصی آنھا احترام بگذارد.

 فیلم ھای درام تلویزیون معموالً درمورد داستان ھای عاشقانھ ای است کھ بقیھ با چند
نکتھ راھنما پی بھ موضوع آن می برند.

ژاپنی ھا کالً دوست ندارند در محیط ھای عمومی بھ چشم بیایند یا با غریبھ ھا صحبت
کنند مگراینکھ الزامی برای آن باشد. بسیاری از ژاپنی ھا خیلی از مالقات با خارجی ھا
خجالت می کشند. اگر اشتباھی موقع انگلیسی حرف زدن مرتکب شوند، احساس خجالت
 می کنند و بھ خاطرھمین ھیچ حرفی نمی زنند. ھمچنین اگر بھ نظرشان یک فرد خارجی

 خیلی خشن بھ نظر برسد احساس استرس زیادی خواھند کرد.

آنھایی کھ سگ دارند، حیوانات را راه خوب و آسانی برای مالقات افراد جدید
می پندارند. آنھا معموالً بھ بھانھ سگ ھایشان و سوال کردن درمورد سگ ھا و نھ

 اصطالحی است کھ برای توصیفkoen debutصاحبان آنھا، با ھم حرف می زنند. 
دیدار اول یک مادر و بچھ یا یک فرد با سگش بھ یک پارک جدید استفاده می شود.
برای اینکھ این اتفاق بھ آرامی طی شود، افراد معموالً کارت ویزیت ھایی با عکس

سگشان روی آن ھمراه خود دارند. یک جملھ خوب برای شروع مکالمھ گفتن
 ”kawaii“.یعنی بامزه بودن سگ یک نفر است

 بود می گوید، "پسر من بھ مدرسھ محل نمی رفتMokoصاحب سگی کھ نامش 
Mokoبھ خاطر ھمین یک مدت خیلی طوالنی ما ھیچ دوستی نداشتیم. اگر بھ خاطر 

نبود نمی توانستیم با دوستانمان کھ سگ دارند آشنا شویم. روابط در شھر بزرگ خیلی
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سرد است اما وقتی سگ ھا با ھم ارتباط برقرار می کنند، کمک می کند کھ یخ بین افراد
باز شود." بعد توضیح می دھد کھ بھ خاطر ھمین است کھ خیلی ھا بھ پارک ھای عمومی

می روند.

Pico Iyer سال در ژاپن زندگی می کرد می گوید٢٠، نویسنده ای کھ بیشتر از 
محدودیت ژاپنی یک جنبھ معکوس احساسی دارد. او می نویسد، "آدم ھایی کھ در ژاپن
می شناسم بھ طرز فوق العاده ای بھ شور و احساسشان متعھد و وفادار ھستند بھ خاطر

ھمین است کھ در اجتماع خیلی خود را محدود می کند."

ادب و عھدھای ژاپنی ھا

ژاپن بعنوان مودب ترین اجتماع جھان توصیف می شود. در موقعیت ھایی کھ دو نفر با
دو عقیده مختلف باشند، ژاپنی ھا معموالً بر نظر شخص مقابل تاکید می کنند درحالیکھ
امریکایی ھا معموالً روی عقیده خودشان پافشاری می  کنند. حتی ترسناکترین پانک ھای

ژاپن اگر تصادفاً در خیابان با شما برخورد کنند، عذرخواھی شدید می کنند.

ایده ادب در ژاپن را می توان با عبارت "عدم تحمل ناخوشنودی" خالصھ کرد. وقتی از
 مادران ژاپنی درمورد انتظاراتی کھ از پسر یا دختر خود دارند، سوال می کنند،

مادرھا معموالً می گویند، "دوست دارم فرزندم طوری بزرگ شود کھ کسی را اذیت
نکند".

ریشھ ھای ادب ژاپنی از احترام بھ طبیعت و قانون ژاپنی برای داشتن جامعھ باثبات
ناشی می  شود. طی دوره ادو یک سری قوانین سیستم طبقاتی ایجاد شد کھ کلیھ جوانب

زندگی انسان را تنظیم کرده و با سطح اجتماعی-اقتصادی و شغل تعریف می شد.
درنتیجھ افراد مطیع و منفعل شده و عادت می کردند زندگی خود را با قانون تعریف

کنند.

ھمراه با ایده ھای ژاپنی درمورد ادب و نزاکت، ایده ھایی نیز درمورد اعتماد و عھدھا
Culture مولف کتاب شوک فرھنگ در ذھن (Kimiko Manesوجود دارد. 

Shock in Mindمی نویسد: "انتظار می رفت کھ سامورایی ھا ذھنی پاک داشتھ (
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باشند و اعتماد اھمیت فوق العاده ای برای آنھا داشت. قولی کھ بھ کسی داده می شد، حتی
 اگر بھ قیمت جان تمام می شد، بھ آن وفا می شد. در دوره ادو با ظھور تجارت، طبقھ
تاجرین موضع اخالقی مشابھی اتخاذ کردند. تاجران آن دوره جان خود را بھ  خطر

می انداختند تا بدھیھای خود را بپردازند و بھ عھدھای خود وفا کنند. تاجرانی کھ نمی
توانستند این راه را دنبال کنند بقایی نداشتند. مفھوم اعتماد از اھمیت شگرفی برخوردار

 بود."

وقتی ژاپنی ھا چیزی می گویند و قولی می دھند انگار روی سنگ حک شده باشد.
بعضی وقت ھا وقتی درمورد چیزی با ھمسر ژاپنی ام حرف می زنم، توصیھ ھای عادی

را مثل قول ھایی قطعی قلمداد می کند. 
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