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نقض حری ِم خصوص ِی افراد  /حریمها میشکنند
دالی ِل ِ

هفتهای نیست که صفحا ِت حواد ِث روزنامه و سایرِ نشریات از رفتارهای دزدکی و غیرِ اخالق ِی عدهای خبر ندهند .پسری که دوس ِت دخترش را با دروغ
فریب میدهد .صاحبخانهای که با اجاره خانهاش ،با قرار داد ِن دوربین ،به شک ِل پنهانی از آنها فیلمبرداری میکند .پزشکی که با بیهوش کرد ِن بیماراناش
به آزارِ آنها میپردازد و نیز با گرفت ِن فیلم آنها را مجبور به کارهای غیرِ اخالقی میکند و سی د ِی  5دقیقها ِی هنرپیشهای که مخفیانه فیلمبرداری میشود
فروش میلیونی میرسد .هم ٔه این موارد و چرای ِی آن ،موضوعِ گفت و گویی است با سوسن شریعتی استادِ دانشگاه .در این گفت و گو او با رویکردی
و به ِ
انتقادی ـ اجتماعی از "جامع ٔه هیز" سخن میگوید .اولین پرسش این است :
س  :جامع ٔه هیز یعنی چه ؟
ج  :قبل از ورود به تعری ِف جامع ٔه هیز ،ذکرِ این نکته ضروری است که این تعبیر از حوزهٔ روانشناسی وام گرفته شده است .فروید در مطالع ٔه رفتارِ
جنسی از دو پدیدهٔ "تماشاگرِ جنسی" ( )voyeurismeو نیز عورت نمایی ( )exhibitionismeبه عنوا ِن دو نوع بیماری در کنارِ بیماری هایی چون سادیسم و
مازوخیسم نام میبرد .تماشاگر ِی جنسی در واقع مبتنی است بر میل و گرایش به نگریستن و مشاهده کرد ِن خلوت یا عریان ِی کسی یا گروهی از اشخاص
در وضعیتی نا متعارف به قصدِ لذت بردن یا تحریک شدن .بر خال ِف عورت نمایی که میل به عرضه کرد ِن خود است به قصدِ صیدِ لحظهای که نگاهِ دیگری
بر تو میافتد .در حقیقت ،تماشاگرِ جنسی از طری ِق قرارداد ِن خود در موقعیتی پنهان ـ طوری که دیده نشود ـ در جست و جوی دید ِن چیزی است که
دیده نمیشود .او به دنبا ِل دید ِن امرِ قاب ِل رویت نیست ،دید ِن امرِ غیرِ قاب ِل رویت موضوعِ اصل ِی نگاهِ او است و همین دیدن و دیده نشدن ،اسبا ِب لذت را
ْس نگاه کردن و آن هم پنهانی ،شر ِط اصل ِی لذت است و موضوعی که به آن نگاه میشود فقط شر ِط الزم است،
برای بیمار فراهم میکند .در حقیقت ،نَف ِ
بهانه است ( .نگاه کردن از سورا ِخ کلید ،از ال به الی جِرزِ در ،از پش ِت پرده ،استفاده از دوربین از پنجرهٔ خان ٔه رو به رو و) ...
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روانشناس فرانسوی ،تماشاگر ِی جنسی را نوعی سوبژکتیویت ٔه منحرف میداند .به تعبیرِ او ،موضوعِ اصل ِی این رفتارِ بیمارگون ٔه جنسی" ،نگاه"
الکان،
ِ
است .نگاه همچون سوژه .هم آنچه به آن نگریسته میشود ( غافلگیر کرد ِن آن دیگری ) و هم آن کس که به گونهای پنهان نگاه میکند و البته مهمتر
از همه میل به غافلگیر شدن .این مِیل و در عی ِن حال این اضطراب که در زمانی که مشغو ِل نگریستن هستی ،دیگری تو را در این موقعیت غافلگیر کند.
تماشاگرِ جنسی همواره در پِ ِی نگاهی است که بتواند خود را در آن شناسایی کند ،خود را از خال ِل دیگری کشف کند .نوعی نارسیسیسم و خود شیفتگی.
تعبیرِ هیز ،در حقیقت معاد ِل دَمِ دست ِی همان اصطال ِح فنیترِ "تماشاگر ِی جنسی" است.
تا قبل از سال های نَوَد ،این تعبیر عمدتاً به حوزهٔ روانشناسی تعلق داشت ،اما از سال های نَوَد به بعد ،به خصوص  ،1995این اصطالح برای مطالع ٔه
نوعی رفتارِ اجتماعی نیز بکار برده میشد  :چشم چران ِی اجتماعی (  .) voyeurisme socialجامعه شناسان با استفاده از این تعبیر به یک نوع انحرا ِف تعمیم
یافته در میدا ِن اجتماعی نظر داشتند .کشش و کنجکاو ِی عمومی برای دیدن و کشف کرد ِن خلو ِت دیگری ،دانست ِن اینکه در پنهان چه اتفاقی میافتد.
این موضوع به عنوا ِن یک پدیدهٔ اجتماعی به دنبا ِل یک برنام ٔه تلویزیونی در اواخرِ سا ِل 1999در هلند پیش آمد به نام " ( "Big brotherبرادرِ بزرگ ).
گزینش عدهای دختر و پسر به تعدادِ مساوی بود که باید به مد ِت مثالً بیست روز در یک آپارتمان زندگی کنند ،بی آنکه
موضوعِ این برنام ٔه تلویزیونی،
ِ
ط ِی این مدت اجازهٔ خروج از آپارتمان را داشته باشند .در هم ٔه اتاق ها ـ از دستشویی گرفته تا اتا ِق خواب ـ دوربین هایی کار گذاشته شده بود تا رفتارِ این
آپارتمان نشین ها در خَلوت و َجلوت قاب ِل رویت برای تماشاچیا ِن تلویزیونی باشد  :عشق هایی که به وجود میآمد ،دشمنی هایی که َسر میزد ،از مُغازله
گرفته تا صف کشی های متعدد ،فَحاشی ها و دوستی ها و ...طبیعتاً آنها میدانستند که دیده میشوند اما قرار نبود این دانستن مان ِع زیس ِت عاد ِی آنان
شود .پِرَنسی ِپ ماجرا در آن بود که هم ٔه رفتارهایی که قاعدتاً مربوط به حری ِم خصوصی است قرار بود در محضرِ میلیون ها تماشاچی اتفاق افتد .در پایا ِن
این مدت ،بینندگان بهترین زوج را انتخاب میکردند و جایزهای داده میشد.
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س  :چرا اس ِم آن برنامه را  Big brotherگذاشتند ؟
ج  :گمان کنم برگرفته از رُما ِن  1984اثرِ جرج اورول بود .رُمانی در نقدِ جوام ِع توتالیتر .برادرِ بزرگ تعبیری بود که در موردِ حز ِب کمونیس ِت شوروی
نقش برادرِ
بکار برده میشد و کنایه از آن نگاهِ ناظرِ "بر فراز نشسته"ای است که تو را در هم ٔه وجوهِ زندگی تح ِت کنترل دارد و میبیند .در واقع دوربین ِ
بزرگ را بازی میکند .با این برنامه ،اولین بار بود که خلو ِت زندگی تبدیل به سوژهٔ اصل ِی نمایش های تلویزیونی میشد .موفقی ِت این برنامه و استقبا ِل مردم
چنان بود که  27کشور ایدهٔ این برنامه را خریدند و مشابهِ آن را در تلویزیون های مل ِی خود ساختند ( .ایتالیا ،اسپانیا ،آلمان و ) ...و نامی که برای خود
گذاشتند تِله رئالیته بود .تِله رئالیته ،واقعیت های زندگی که تبدیل به سوژهٔ تلویزیونی میشوند .در فرانسه ،برنامهای با همین موضوع به نامِ الفت اِستُوری
در سا ِل  2000برگزار شد و حدودِ  38هزار نفر کاندیدای شرکت در آن بودند با شش میلیون تماشاچی.
این استقبا ِل عمومی از امکا ِن تماشای دسته جمع ِی آنچه که قرار است به خلو ِت زندگی مربوط باشد و تبدی ِل آن به سوژهٔ عمومی ،به بحث هایی در
حوزهٔ روانشناس ِی اجتماعی ،جامعه شناسی و ...منجر شد .تعبیرِ "صنع ِت امرِ حری ِم خصوصی" به همین پدیده اطالق میشد )industrie de l,intimit( ،و این
پرسش که چرا و چگونه زندگ ِی خصوصی تبدیل به کاال می شود و تاب ِع همان قانو ِن عرضه و تقاضا و خود یک چرخ ٔه اقتصادی و پول سازِ وسیع را به دنبال
میآوَرَد و هم ٔه اینها فقط به این قصد که ،م ِن شهروندِ تماشاگر ببینم که دیگری در خلو ِت خود چه میکند و چه ابتکاری نشان میدهد.

معرض دیدِ بینندگا ِن
وسای ِل مدر ِن ارتباط جمعی هم ،از وِب کَم هایی که بر رایانه های خانگی نصب میشود تا توس ِط اینترنت ،زندگ ِی شخص ِی من در ِ
مَجازی قرار گیرد ،گرفته ( حدوداً  250هزار در سا ِل  ) 2000تا مجال ِت زرد مثالً با  18میلیون خواننده در  2005یا وبالگ های شخصی که ط ِی آن خود
کشش تعمیم یافته به دیدن و دیده شدن دارد .همان عمومیت یافت ِن "نگاهِ منحرف" در
را با دیگری در میان میگذاری و ...همگی نشان از این میل و ِ
شناس فرانسوی است.
میدا ِن اجتماعی که تعبیرِ میشل بوزون جامعه ِ
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در حقیقت جوام ِع مدرن به یُم ِن تکنولوژی یا امکا ِن ضب ِط تصویر و امکا ِن ضب ِط لحظا ِت شخصیتر ،حری ِم خصوصی را تبدیل به سوژهٔ اصل ِی اجتماعی
میکند و بخشی از آحادِ جامعه را بدل به تماشاگرِ جنسی ،هیز یا چشم چران میسازد .بسیاری از متفکرا ِن فرانسوی پس از این قضی ٔه تله رئالیته ،این
موضوع را موردِ مطالعه قرار دادند ،از جمله دِریدا.
س  :قبل از دریدا چه کسانی به این موضوع پرداختند ؟
شناس فرانسوی در کتابی به نامِ "نگاهِ منحرف" ،یا مافوزولی در کتا ِب "زمان ٔه قبیله ها" ،یا لوسین ایزرائل ،روانکاو و ...بوزون این
ج  :میشل بوزون جامعه ِ
پس پردهٔ زندگی های خصوصی را در جامع ٔه غربی در چند دلیل خالصه میبیند .مثالً میل به شفافیت و منتفی دانست ِن
می ِل عمومی به نگاه انداختن به ِ
هرگونه ممنوع ،که آن را یک وسوس ٔه مدرن میداند ،موضوعی که منجر به از میان رفت ِن زندگ ِی خصوصی است یا غیب ِت تخیل که تو را وا میدارد با نظر
انداختن به حری ِم دیگری ،ایده های جدید بگیری .یا از میان رفت ِن یک هنجارِ مطلق در رفتارِ جنسی و درهم ریخت ِن خیر و شر در این رابطه .از همین رو
چشم چرانی بدل به شک ِل جدیدِ زیست جمعی میشود .زندگ ِی خصوصی میشود مسال ٔه عمومی .چرا که حوزهٔ خصوصی دیگر از قوانین و قواعدِ پیشین
همچون مذهب و سنت و اخالق و قانون و ...تبعیت نمیکند ،کُدهای اجتماعی تَرَک خورده است و از آن تح ِت عنوا ِن بَرهم خورد ِن تعاد ِل اجتماعی سخن
میگوید.
شناس تخیل است در کتابی به نامِ "زمان ٔه قبیلهها" نیز از ِ
مرگ تخیل در جوام ِع غربی صحبت میکند .میگوید در قرو ِن وسطی
مافوزولی که جامعه ِ
حری ِم خصوصی و حری ِم عمومی تفکیک شده نبود .در قر ِن هفدهم با دکارت و در قر ِن هجدهم با روسو ،فلسف ٔه فردِ خود بسندهٔ مستقل شکل میگیرد " :من
فکر میکنم ،پس هستم در درو ِن دژِ محک ِم خود" .او میگوید امروز برگشتهایم به همان موقعی ِت قرو ِن وسطایی که در آن مرزهای فردیت و اجتماع از
میان رفته ،خود در دیگری گم شده است .من ،دیگر نه توس ِط خود که توس ِط دیگری فکر میشوم .به عبارتی "من را فکر میکنند".
پیدایش این انحرا ِف عمومی در "نگاه" را در این میداند که نگاه در زما ِن ضروری و به وق ِت مُقتَضی
روانشناس معرو ِف غربی نیز ،عل ِت
لوسین ایزرائل
ِ
ِ
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با یک ِسری "ممنوع های ضروری" برخورد نداشته است .دلی ِل جذابی ِت نشریا ِت زرد هم همین است ،زیرا ما این امکان را پیدا میکنیم که دیگران را در
واکنش دیگری در خلوت ،جایی که گمان میکند چشمی بر او نمیافتد .در
وضعیت های ممنوع ببینیم .روی ِت امرِ غیرِ قاب ِل رویت به طورِ معمولی ،مشاهدهٔ ِ
واکنش دیگری را تست کرد .در حقیقت
ادبیات هم به این موضوع پرداخته شده است ،سارتر و دیگران .فراهم کرد ِن موقعیت هایی که بتوان از خال ِل آن ِ
هیزی و چشم چران ِی اجتماعی نوعی تس ِت آن م ِن پنهان است ،دید ِن آن واکنشی که به شک ِل علنی نمیتوان دریافت.
س  :حال میتوانیم به جامع ٔه خود برگردیم ،جامع ٔه ما از این نظر چه وضعیتی دارد ؟
ج  :میل به دانست ِن آنچه دیگری در پنها ِن خود مرتکب میشود ،همان چیزی است که دوست نداریم به آن اعتراف کنیم .اخبار و شواهد همه نشان
از این دارد که این کشش و جذابیت به جا ِن ما هم افتاده است و همان تکنولوژ ِی مدرن به ِ
کمک ارضای این می ِل جدید آمده است .بسیاری از دالیلی
که برشمرده شد ،اینجا هم کاربرد دارد  :در هم ریخت ِن کدهای اجتماعی ،کمرنگتر شد ِن نقش و کاربردِ قوانین و قواعدِ پیشین ،مثالً سنت و تعری ِف ما از
اخالق و ...و نیز تغییرِ موقعی ِت فرد و نسبتاش با اجتماع ،مواجه ٔه مغشوش با همان "ممنوع های ضروری" که بدان اشاره شد.
بیشک مهمترین مساله در جامع ٔه ما همین در هم ریخته شد ِن نسب ِت حری ِم خصوصی و حری ِم عمومی است یا بهتر است بگوییم تفاو ِت فاحش و
غری ِب رفتارِ خصوص ِی ما و رفتارِ بیرون ِی مان ،تفاوتی که محصو ِل تضاد و تناقضی است که میا ِن ذهنی ِت در حا ِل تغییرِ جامعه و هنجارهای مشروعِ تعریف
شدهٔ موجود است .آنچه مُجاز است با آنچه در واقعیت هستیم ـ اگرچه در پنهان ـ در بسیاری اوقات همخوانی ندارد و ما برای شناخ ِت اینکه در واقعیت
چگونه هستیم راهی به جز َسرَک کشیدن به خلو ِت خود و دیگری نداریم .تفاو ِت میا ِن امرِ مُجاز و امرِ ممکن بسیار است .خیلی چیزها مُجاز نیست اما
در جامع ٔه ما ممکن شده است .آنچه دیده میشود واقعی ِت ما نیست ،حتی اگر در حدِ نگاه کردن به فیلم های خانوادگ ِی فالن هنرپیشه یا بَهمان ورزشکار
پخش سی د ِی پنج دقیقها ِی لحظا ِت خصوصی یکی از هنرپیشه های جوان بود .آمار میگوید این سی دی ،چهار
باشد .گویاترین نمونه ،همین ماجرای ِ
میلیارد تومان فروش داشته است و این رقمی است بیسابقه در تاری ِخ سینمای ایران ( .فیل ِم آتش بس به عنوا ِن پُرفروشترین فیل ِم ایرانی گمان کنم دو
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میلیارد تومان فروش داشت ) .این رق ِم رسم ِی نیروی انتظامی است ،بگذریم از هم ٔه کسانی که این فیلم را مجانی دیدهاند .با یک حساب و کتا ِب سردستی،
میشود چند تا تماشاچی ؟ چند تا تماشاگرِ جنسی ؟
اینجا است که برمیگردیم به بح ِث الکان و این تذکر که خودِ "نگاه" سوژهٔ اصلی است و نه آن هنرپیشه .نگاهی که به یُم ِن تکنولوژی میشود یک
اتفا ِق اجتماعی با هزاران اکتور .این همان تله رئالیته و الفت استوری و بیگ برادر است ،با قرائ ِت بومی  :کنجکاوی برای دید ِن رفتاری که دیگری در پنهان
انجام میدهد و ما در پنهان به آن نگاه میکنیم و از دیدنش به گونهای پنهان یا لذت میبریم ،یا ایده میگیریم یا ...فرقی نمیکند ،حتی وقتی که تقبیح
میکنیم .در صفح ٔه حواد ِث روزنامه ها هم پُر است  :دکتری که در مطباش دوربین میگذارد ،وبالگ هایی که از حاال ِت روحی و روان ِی نویسندگا ِن شان
خبر میدهند .تکنولوژ ِی جدید نیز کمک میکند که من ،اندرون ِی خود را تبدیل به سوژهٔ عمومی کنم و به تعبیرِ جامعه شناسان "بد ِن انسان تبدیل به بدن ٔه
اجتماعی میشود".سخ ِن لوسین ایزرائل هم باز همین جاست که مصداق پیدا میکند  :مواجه ٔه نا معلوم و مغشوش با ممنوعِ ضروری.
س  :منظورتان این است که واقعیت ها در جامع ٔه ما سرکوب میشوند و از جای دیگر َسر باز میکنند ؟
ج  :منظورم این است که اگر در جامع ٔه غربی ،میل به شفافیت و از میان رفت ِن ممنوع ،مرزِ میا ِن حری ِم خصوصی و عمومی را از میان برده است و همین
امر باعث میشود که حری ِم خصوصی تبدیل به سوژهٔ تلویزیون شود ،در جامع ٔه ما برعکس ،می ِل به پنهان کردن ،عام ِل شکل گیر ِی این هیز ِی تعمیم یافته
فاحش میا ِن خصوص و عمومِ ما است .ترس از شفافیت است که کنجکاوی برای دانستن را ترغیب میکند.
است .میل به پنهان کردنی که ناشی از تضادِ ِ
میل به دانست ِن آن چیزی که دوست نداریم به آن اعتراف کنیم و دارد پنهانی اینجا و آنجا اتفاق میافتد َ :سر باز زدن از اعتراف .مجبوریم پنهان عمل
تناقض غریبی که میا ِن
کنیم و کنجکاوی برای بَرمَال شدن را افزایش میدهیم .نمیخواهیم صدایش را درآوریم و متاسفانه صدایش درآمده است .به دلی ِل ِ
ذهنی ِت بیساما ِن امروزِمان وجود دارد با آن عینیتی که پا به پای ما پیش نمیرود بلکه دست در دس ِت یک سری کلیشه هایی است که از سرِ ترس یا
جهل میخواهد به یک دیروزِ از دست رفته وفادار بمانَد ،به نامِ سنت ،به نامِ عرف و ...سامانههای سنتی از دست رفته است و از اعترا ِف به آن َسر باز زده
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میشود .سای ٔه بسیاری از تابوهای جامع ٔه سنتی بر َسرِ ماست بیآنکه آن اقتدارِ الزم و اولیه را داشته باشند .فقط مانع از آن میشوند که بتوانیم با صراحت
و صدای بلند از این گذر و عبور صحبت کنیم .هم ٔه آن ممنوعیت هایی که کاربردِ اخالقی داشتهاند ،در غیب ِت نفوذِ اولیه ،زمینه سازِ رفتارِ ضدِ اخالقی
میشوند .همان جامعهای که به نامِ اخالق جلو میآید ـ عرفی باشد یا شرعی ـ اما نمیخواهد از شرای ِط زیس ِت اخالقی سخن بگوید .بحرا ِن اساسی اینجا
است .در غرب هم شاید در توضی ِح این چشم چران ِی اجتماعی ،از درهم ریختگ ِی هنجارهای اخالقی سخن بگویند اما غربی تعریفش را از اخالق ،ممنوع،
تابو و ...تغییر داده و در نتیجه بیرودربایستی از خود و با خود حرف میزند .اینجا دیگر میتوان بحث را از حوزهٔ اجتماعی به حوزهٔ اخالق کشاند ،چه از
اخال ِق اجتماعی صحبت کنیم ،چه از اخال ِق مذهبی .اگر به تعبیرِ سارتر فرهنگ آن آین ٔه عتیقی باشد که مرا به خویش نشان میدهد تا بتوانم از خال ِل
ِ
فرهنگ امروز ِی ما باشد ،بخشی که دس ِت ما را برای خودِ مان
او خود را تعریف کنم ،همین نگاهِ پنهانی که امروز دارد تعمیم پیدا میکند شاید بخشی از
رو میکند .اینکه ما امروز کجاییم ،موقعی ِت کنون ِی سنت و مذهب و عر ِف اجتماعی و اخال ِق ما چیست ؟ کجا تَوَهم است ،کجا شایعه ،کجا آرزوها را با
واقعیت یکی گرفتن ؟
هم ٔه این حرف ها بدیهی است و زدنش تخصص نمیخواهد .مشاهده کنی روشن میشود .توصیه های اخالقی فقط وقتی میتوانند اثرگذار باشند که
شرای ِط زیس ِت اخالقی فراهم شود و این شرایط فراهم نمیشود مگر اینکه ما همان آین ٔه عتیق را به جای اینکه بشکنیم ،رو به روی خود بگیریم و خود را
به رو آوریم .باید ممنوع ها را جورِ دیگری تعریف کرد و دربارهٔ آن صحبت کرد تا این فاصله های نجومی میا ِن خَلوت و َجلوت ،میا ِن واقعیت و ذهنیتهای
متغیر کمتر شود و احتماالً کنجکاوی برای " آنچه در خلوت میشود" کمتر شود .ممنوع ها ضروریاند اما باید دوباره تعریف شوند.
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