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 شود؟تان مجسم میکنید چه تصویری از آن در ذهنوقتی به حرمسرا فکر می

 را بو شادا رقصان یهبرهننیمه رویانپریمکانی پر از  شایداست؛ « مکان»حرمسرا یک 

ی «مرد» یباختهیی بلند تجسم کنید که همگی دلباغی محصور میان دیوارها عمارت و در

یازهای نچشمی با یکدیگر در رقابت و همدارد، این زنان که آنها را در آنجا نگه می هستند

 م و حریرابریش هم آورند، و مردبچه به دنیا می شبرای ،کنندرا مشتاقانه رفع می مرد جنسی

  ریزد.آنها می پایبه سیمو  زرو جواهر و 

أثیر تحت ت احتمال داردشده است و کاریو دست ی از حرمسرا تخیّلیچنین تصور

رن های هالیوودی اوایل قفیلمیا  اورینتالیست فرانسوی همچون انگر و ماتیس وشان نقا

برخی  .باشند شکل گرفته های کهن مردانهدار در فانتزیهای ریشهسراییو یا داستان بیستم

 یهاند. انوره دو بالزاک، نویسنداندرکارِ ساخت چنین ایماژی بودههم دست نویسندگان

فروش وقتی از ثروت از زبان پیرمردی عتیقه چرم ساغریدر گرای فرانسوی، واقع

دارم که در آن در کنار  یالیخ یحرمسرا کیمن »نویسد: زند میاش حرف میحقیقی

ی بغداد الرشید خلیفهدر این تصویر، هارون 1.«رمیگیام آرام مکه نداشته ییهازن یههم

 ی حرمسرا چه بسا حرف برای گفتن داشته باشد.در حوزه

حرمسرا سروکار داریم که با حرمسراهای واقعی در تاریخ « تصویر»امروز ما با 

 یهنهاد خانواد ی دیرپا بود؛در دنیای شرق حرمسرا نهاد .متفاوتند و حتی از آنها دورند

بیشترِ  توجه امروز به خاطر درونی آنی هاو سرکوب هاها و تبعیضنابرابری سترده کهگ

غییر از همه به خاطر تتر مهمالبته  و های فمینیستیهآموزخاطر به بشر به حقوق انسان و

از گذشته به چشم  بیش ای در دنیای مدرن،ی هستهی زندگی و گذار به خانوادهشیوه

  .آیندمی

                                                      

، 1931 ،یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم ن،یآذترجمه م. ا. به ،یاونوره دو بالزاک، چرم ساغر 1
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. کردهای سال در دنیای شرق کار مینهاد حرمسرا، خوب یا بد، سالاینها،  یهبا هم

عنی ی دارش را استثنا ببینیم،شاه و پدران تاجصرالدینتوانیم حرمسرای ناصدالبته می

در حرمسرای این شاهان  پادشاهان را سوای حرمسراهای عموم مردمِ آن روزگار ببینیم.

رفت؛ مییک نهاد خانوادگی بسیار فراتر  وحدودِ ای از حدشمار زنان عقدی و صیغه

ها مثل مجانین بیفتد وسط ها و عروسیعادت داشت در مهمانی شاهمرحوم ناصرالدین

کند و از هر دختری خوشش آمد امر  چرانیچشمها، در این اتاق و آن اتاق بگردد، زن

ر و تهای ملموسنهو به نمو این اعجوبه را فعلاً کنار بگذاریم 1.کند بیاورندش به حرمسرا

  .تر بپردازیمرایج

عبدالحسین میرزا فرمانفرما که از  اره فرمانفرماییان، دختر شاهزادهستّ توصیفِ

ین دهمپانز تر است. اورایج در ایران نزدیک ایاهحرمسربه وار قاجارها بود، نوادگانِ شاه

ز ا ومین همسرس بود و مادرش وشش فرزند پدرش و سومین فرزند مادرشفرزند از سی

ی از ااش اختیار کرد. در دورهطول عمر طولانی در هشت همسری بود که جناب فرمانفرما

اقع در ای ودر محله ی گسترده تمام همسران فرمانفرمازندگی پرفرازونشیب این خانواده

محل  آخرین باغ، کهدر این خانه هران، معروف به باغ شاه ساکن بودند. فرمانفرماغرب ت

و تربیتِ فرزندان متعددش ها املاک و آبادی یهی وی شد، اوقاتش را صرف ادارزندگ

ن سر نماز و وقت دعا، از خداوند بخوای»گفت: می هایشکرد. مادر ستّاره پیوسته به بچهمی

ی در وسیله نقش حیاتی و او بدین»نویسد: ستّاره می« سال عمر کنه.ون صدوبیستپدرت

خواست پدرم همیشه کرد. من هم دلم میرا یادآوری می 2زندگی افراد تحت تکفلش

 رداگردِ گ «زنده بماند، چرا که فقدان او فروپاشی خانواده و متعلقاتش را به دنبال داشت.

                                                      

، ص 1933نشر اطراف، ، ویرایش زهره ترابی، چادر کردیم رفتیم تماشاسفرنامه عالیه خانم شیرازی،  1

111. 

 که احتمال دارد اشتباه تایپی باشد.« اشتحت تکلف»در متن اصلی نوشته شده  2
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های و خانه ند و اطراف باغ مرکزی، عمارت فرمانفرماپوشاای شنی میباغ را جادهآن 

جوار آنها، انبار، کارگاه نجاری ترش قرار داشت. در های جوانزن یهفرعی محصورشد

رانجام لبنیات و س یهطور حمام، کارگاه آهنگری، محلی برای تهیو همینراژ اتومبیل و گا

برای مهمانان  و همچنین که هر روز برای تمام خانواده بزرگ مجموعه قرار داشت مطبخ

یا حرم مختص « اندرونی»شد. مجموعه غذا تهیه و طبخ می یمقام و نیز سایر خدمهعالی

ی ستّاره . به نوشتهاختصاص به مردان داشت «بیرونی»و فرزندان بود و همسران 

یکدیگر همچون فرزند خود رفتار  همسران ساکن در مجموعه با فرزندانِ »فرمانفرماییان: 

ها، بتول و فاطمه، از دوستان نزدیک مادرم بودند. ضمناً شاهزاده کردند و نامادریمی

 دانستیم.خود می یهو پسرانش را هم از اعضای خانواد [همسر اول فرمانفرما]الدوله عزت

 1«.رفتیمیکدیگر می یهزیادی داشت و ما اغلب به خان یهالدوله هم به مادرم علاقعزت

ی ی نهادمنزلهدر توصیف ستّاره فرمانفرماییان کارکردِ اندرونی و حرمسرا به

و شفاف است. اندرونی برای زنان، بیرونی برای خانوادگی آشکار است. روابط مشروع 

شان ایجاد ها برای تربیت تمام فرزندانمردان و فضای امنی که پدر و مادر و نامادری

کردند. نوعی زندگی گروهی بوده که با تصاویر حرمسرای هالیوودی و نقاشان قرن می

هرزاد به ششی در نوزدهمی فرانسه بسیار متفاوت است. فاطمه مرنیسی، فمینیست مراک
ه ی حرمسرایی کشود، دربارهها از حرمسرا مواجه میوقتی با تصورات غربی رودمی غرب

 یِنمعمن هم یبرا حرمسرا یهکلم»خودش در آن به دنیا آمده و در آن زیسته بود نوشت: 

 یزیآن را با چ کردینهاد بود و هرگز به ذهنم خطور نم کی گاهِیخانواده در جا

 رامالح یِعرب یهکلم یهشیاز ر حرمسرا یهوشنگ مرتبط کنم. هرچه باشد کلمشوخ

 تاس یبه گناه اشاره دارد و حرام مرز خطرناک اشیلغو یگرفته شده است که در معنا

                                                      

 .22تا  13، صص 1919، برگردان مریم اعلایی، تهران: کارنگ، دختری از ایرانستّاره فرمانفرماییان،  1
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است که قانون شرع  یزی. حرام چکنندیکه در آن قانون مقدّس و لذّت به هم برخورد م

 1«که مجاز است. یزیچ یعنیآن را منع کرده است؛ متضاد آن حلال است، 

ها و ی حرمسرا و تصورات شرقیمرنیسی در این کتاب تحلیل مفصّلی درباره

ردنِ زن کمرد مسلمان با محرومدهد. به تعبیر مرنیسی ها از حرمسرا ارائه میتخیّلات غربی

، در حرمسراهای واقعی عواطف مرد و زن کندیانه را برقرار متسلط مرد یعموم یاز فضا

ود، شپا میدانند زنِ محبوب چه کسی است، اغلب هم شرّ بهآشکار است، همیشه همه می

ورزی ندارند و با دردسر در حرمسراهای واقعی مرد و زن اغلب خلوت دو نفره برای عشق

د، این بسیار متفاوت از تصور دنیای شی جنسی فراهم میو زحمت امکان برقراری رابطه

ر از اند؛ مکانی پها تصویر کردهها و نقاشیها و داستانغرب از حرمسرا است که در فیلم

واقع این تصویری خیالی رانی. بهی هوسی مطیع و عاطل و آمادهرانی و زنان برهنهشهوت

هایی با شرق مکان ی تخیّلات مردان غربی است. حرمسراهای واقعی در دنیایو زاده

های چندگانه و مکانی برای تربیت فرزندان و حفظِ امنیت خانواده بودند. ها و حُسنعیب

 ی حرمسرا است، نه دفاع از نهادِ حرمسرا.بحث بر سر تفاوت در تخیّلات درباره

 نینشترکان جوان به حرمسراها و زنان گوشه»بادها وزید و تغییر آغاز شد. در ترکیه 

پسران  دنییجز زا کنندینم یکمک سوادیبود که مادرانِ ب نیشان امعترض بودند و استدلال

ترکان جوان حرمسرا را ممنوع اعلام کردند و سلطانِ ترک  1393و دخترانِ نادان. در سال 

 خیتار در یجمهور نینخست هروندانش گریرا آزاد کند، آنها د نشیشیمجبور شد بردگانِ پ

ی پهلوی نهاد حرمسرا تا حد پس از انقلاب مشروطه و در دوره در ایرانِ  2.«ندمسلمانان بود

هایی با زیادی برچیده شد. البته در میان نسل ما نیز هنوز هستند کسانی که پدربزرگ

همسری رایج است و در مواردی همسران متعدد دارند، ولی در روزگار فعلی ازدواج تک

                                                      

1 Fatema Mernissi, Scheherazade Goes West, Washington Square 

Press, 2001, p 12. 
2 Ibid, p 109. 
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ی درستی یا نادرستی ازدواج ته است و مباحثی دربارهرفسؤال حتی خود امر ازدواج زیر 

 های رسمیآمار تجرد قطعی بسیار، آمار طلاق شود. آمار ازدواج پایین است وهم طرح می

های عاطفی بالاتر است. برای اثبات این آمارها خودم و شما را درگیر عدد بالا و آمار طلاق

 ورد نوشته و منتشر شده است. کنم، صدها مقاله و گزارش در این مو رقم نمی

در دنیای امروز روابط واقعی محدود به رابطه با اعضای خانواده شده است و با هر 

ه برقرار انتزاعی رابطفردی غیر از خانواده ارتباط معمولاً آنلاین است، یعنی در سطحی شبه

ع و تقریباً ر سریرسد. برقراری ارتباط با دیگران سیّال و بسیانظر نمیشود و واقعی بهمی

پذیر شده است. پیش از آنکه جا، در خانه و خیابان و بیابان و دریا و جنگل، امکانهمه

مورد نظرم برای شما شرح بدهم دوباره به متن فاطمه مرنیسی  تصویری هولناک از مکان

تر شود، او در اواخر خواهم توصیف کنم آمادهکنم تا ذهن شما برای آنچه میرجوع می

رسد، پی وضعیت زنان فرانسه در دنیای امروز میاش دربارهابش از دوست فرانسویکت

مرنیسی حدود بیست سال پیش از ما بوده است ولی به ما نزدیک « دنیای امروزِ»گرچه 

به هر  یول کنند،یم دایدرست است که زنان شغل پ»دهد: است، دوست مرنیسی پاسخ می

ند تا ادور خودشان جمع کرده یجوان که زنانِ  ینیبیم یمردان قدرتمند یطرف نگاه کن

نند. دارند متزلزل ک یبالاتر یاحرفه یهاتیرا که موقع یترتر و بالغمسن زنانِ گاهیجا

ستقر بشود م زهیلشانزه ابانیدر خ یمدرن یاشهیدر ساختمان ش یشرکت فرانسو کی دیشا

زنان  یسرکوبگر است. وقت یحرمسرا یشرکت هنوز فضا همان فضا نیدر داخل ا یول

مردان  کنندیم یگرفتن دستمزد برابر با مردان پافشار یبالاتر برا یشغل یهاگاهیدر جا

  1«.کنندیحسادت م ای یاحساس ناامن

ی تجاوز جنسی آغاز کردند و از چند ماه پیش زنان ایرانی جنبشی افشاگر درباره

تجاوز جنسی این مردان پرده تعرض و با زنان جوانِ متعدد و  شدهروابط مردانی شناخته

می است. ی مهواقعه« اند!این مردان حرمسرا باز کرده»برداشتند. برخی به اعتراض گفتند: 

                                                      

1 Ibid, pp. 184, 185.  
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ای برعلیه آن قیام کردند. امیدوارکننده است. یان بوده است و عدهعدالتی در جرنوعی بی

 کنم، بنا نیست انگشت اتهام به سویدهی فکر نمیدهم به تعمیمدر شرحی که ارائه می

م در آن حضور داری هایی است کهمردان یا زنان گرفته شود، بحث من بر سر وجود مکان

و  ی مستقیم و درک مستقیمو به تجربهو این بحث تا حد زیادی پدیدارشناختی است 

ی اینها، از آنجایی که مناسبات شود. با همهمربوط می غیرمستقیم افراد از این پدیده

گر تغییر نکرده است، با احتمال زیاد بازهم زنان در معرض آسیب جنسیتیِ سرکوب

 بیشتری هستند.

 حرمسرا به تعریف غربیِ اند که سازوکار آنهایی در دنیای آنلاین شکل گرفتهمکان

نفعل ی مطیع و مبرهنهشباهت دارد. در تعریفِ غربی حرمسرا مکانی است پر از زنان نیمه

ی کنند. براکه مشتاقانه در خدمت مرد ارباب به خوبی و خوشی روزگارشان را طی می

گذاریم. حرمسرا است، چون می« حرمسرای مدرن»ترشدنِ بحث نام این مکان را دقیق

مِ شخصی است و به کسی مربوط نیست فرد در گوشی موبایلش با چه کسانی در حری

ارتباط است. در حرمسرای امروزی جنسیت مطرح نیست. ممکن است یک زن ارباب 

باشد و در حرمسرایش مردان جذاب زیادی نگه داشته باشد، بی که بخواهد پول و ثروتی 

یتی اب باشد. ممکن است افراد، هر جنسبه پایشان بریزد و بالعکس ممکن است یک مرد ارب

که دارند، در فواصل زمانی مشخصی به حرمسراهای متعددی تعلق یابند. دیوارهای این 

و  وگونوع حرمسرا نامرئی است، باغِ اندرونی خیالی است و در آن متن و صدا و گفت

 کنند.تصویر کار می

برایشان در  «فردی آزادی»ه فقط ها یا کسانی کها و لیبرتارینشاید برخی از نولیبرال

و اخلاق برایشان امری ثانوی است، بگویند: هرکسی وارد این « رهایی»اولویت است و 

شود، کسی از او دعوت نکرده است و او شود با رضایت خودش وارد مینوع روابط می

گر . ادهدآگاه است که دیگرانی هم در این رابطه هستند، ولی با رضایت خودش ادامه می

به حرمسراهای واقعی در ایرانِ اوایل قرن بیستم هم نگاه کنیم در خاطرات ستّاره 
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بینیم که در آن زنانِ ای را میشاه در غرب تهران صحنهفرمانفرماییان در عمارت باغ

کنند و عاشقانه او را دوست دارند و به او دعا می« آقا»روز برای سلامتی فرمانفرما شبانه

ند، انگار همه راضی هستند، ولی در همان عمارت زمانی که خواستگاری گذاراحترام می

بینیم رسد، اگر به یکی از پستوهای عمارت نگاهی بیندازیم میقجری برای ستّاره از راه می

قاجار  یمن تموم عمرم با یه شاهزاده»گوید: کند، او میکه مادرِ ستّاره صریح مخالفت می

شون مثل پدر خدابیامرزتن، تا از زنی خوششون ی دارم. تمومی کافزندگی کردم و تجربه

دن و بیاد، بلافاصله عروسی راه میندازن و اهمیتی هم به عواقب و دردسرهاش نمی

فهمن که با این کارشون کیارو عذاب میدن. نه... بدبخت میشی. من این همه سال نمی

هایی زده اینجا حرف 1«ه!کردنتو کشیدم که بری زن یه شازده بشی؟ محالزحمت بزرگ

نیامده است، در پسِ آن رضایتِ ظاهری نوعی نارضایتیِ بسیار  زبانها بهشود که سالمی

داری آزادند! آزاد که ها در سرمایهآدم»گویند: طعنه میها بهگراجدّی وجود دارد. چپ

توجه دارند « ادیآز»کسانی که به « از گرسنگی بمیرند، یا آزاد برای آن که استثمار شوند!

 دارند. « آزادی»لوحانه از واقع تعبیری سادهگیرند بهها را نادیده میو سایر جنبه

غ از ما، فار یکرونا همه یریگعالم وعیبا ش. به حرمسراهای دنیای امروز بازگردیم

تر و پرازدحام یمجاز ی. حضور در فضاهامیامحروم شده یواقع یاز فضاها ت،یجنس

در . تمامی مجازیمشاغل دورکاری شدند و روابط بهبسیاری از شده است،  یدائم باًیتقر

ه گرفته شد، از هم یواقع یفضاها یفضا روابط سلطه از ابتدا شکل گرفته بود، اما وقت نیا

 ریذپگر و سلطهبه کار خود ادامه داد، سلطه تسرعبه یمجاز یروابط سلطه در فضاها

زنان و  اند.موارد ناآگاهانه، مشخص کرده یدر برخ ،یمجاز یخود را در فضا گاهیجا

کم دارند وارد کمکنند و ها زندگی میمردانی هستند که چند سال است در این مکان

شوند. بودن در این مکان برای فرد مسئولیتی ندارد، تعهد معنا ندارد و فرد میانسالی می

خواهم در ارتباط باشم و ا هر کسی میمن آزادم ب»گوید: نوعی حس آزادی دارد، او می
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ایجاد شده « آزادی»تصوری نادرست از « خودم را اسیر تعهد و کار و مسئولیت نکنم.

قاِن ای مشتاقِ بندگی در میان سایرِ مشتاتواند تبدیل به بندهاست، در این تصور فرد می

 بندگی شود. 

تشر جا منهمه« یی برای زندگیهامینیمال»هایی که این روزها به نام در یکی از جمله

 یجا کیبزرگ است  لیهرجا سخن از فضا»شود به نقل از برتولت برشت خواندم: می

مه از اند بیش از هشمار در حرمسرا داشتهمردانی که زنان بی ستین هودهیلنگد. بیکار م

 « اند.تقوا و عفت سخن گفته

 و تقوا و عفت نیست، اگر در حرمسراهای دنیای امروز هیچ سخنی از فضایل بزرگ

انِ کند. در این مکچیزی شبیه به آن باشد در مباحث دیگری اهمیتِ موضوعی پیدا می

ی واقع ما هنوز در مرحلهزند. به، در معنایی کژدیسه، حرفِ اول را می«آزادی» ،جدید

ذارید شناسی این پدیده هستیم. بگی آسیبشناخت و توصیف و خیلی که باشد در مرحله

 توصیفی دیستوپیایی از این مکان بنویسم:

ن متری در آای بزرگ تصور کنید که هزاران اتاق دو یا سهیک ساختمان شیشه

و یا یک  تاپها فردی با یک گوشی موبایل یا لپتعبیه شده است. در هر کدام از این اتاق

کند. ساکنین این ساختمان با هم آنلاین در ارتباطند، ولی ی هوشمند زندگی میوسیله

توانیم تمام آنها را در آنِ واحد ببینیم. آنها به مانیتورها ما میروند. هرگز سراغ یکدیگر نمی

م کنند، با هبا یکدیگرند، برای هم عکس ارسال می« کردنچَت»اند، در حال خیره شده

ا کنند، دعوفرستند، مدام استمنا میکنند، برای هم موسیقی و فیلم میدرد و دل می

دهند. اگر یکی از آنها جسارت نلاین ادامه میشان را آشوند و روابطکنند، جدا میمی

کنند کند و حضوری به اتاق دیگری سر بزند به محض دیدار یکدیگر هر دو وحشت می

 گردند پای مانیتورهاشان. برخیبندند و دوباره برمیزنان در را محکم به روی هم میو جیغ

ی ناخوشایند چند روزی فیزیکیِ ترند ممکن است پس از این تجربهاز آنها که حساس

شوند. البته ی اتاق. تمام آنها تنها هستند، هرگز جفت نمیبیمار و افسرده بیفتند گوشه
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 تارهرسند، معروف و سهای چشمگیری میتنهایی به موفقیتبرخی از آنها در کارشان به

نها آهای دنیای مجازی در ارتباط باشند و اکثر خواهند با ستارهها میشوند و خیلیمی

اند و ساعات زیادی را، بیشترِ عمرشان را، در کنندهعاشقند / هوادارند / تحسین

کنند، با لذّت و خوبی و خوشی و گاهی ها سر میها / محبوبهای جذابِ معشوقپروفایل

با اندوه و دلتنگی و حسادت، چون معشوق / محبوب با او آنلاین قطع رابطه کرده است، 

ا در گذرد، آنهگیرد و آفلاین هم که اصلاً ناممکن است! زمان مینمی یا اصلا سراغی از او

ه شوند و یکی یکی بافسرده می« رضایت کامل»شوند، حتی در همین وضعیت پیر می

ا ها رشان. اسکلتایشود همان اتاق شیشهپیوندند و گورشان هم میملکوت اعلی می

 بینید؟می

. آنچه از میانِ ما رفته است نفْسِ زندگی آور باشدشاید این توصیف تند و ترس

ا سایر وگو و معاشرت بها، گفتاست و رابطه و جامعه. وقتی برقراری رابطه با سایر انسان

ها امری مخدوش، ناقص و بیمارگونه و در سطحی جنسها و همها با دگرجنسانسان

ها ناتوان از آدمای شود؟ در چنین جامعهانتزاعی باشد، تکلیف نفْسِ زندگی چه می

برقراری ارتباط واقعی و عاجز از معاشرت حضوری با یکدیگرند، در این مکان ممکن 

است هرگز تجاوز جنسی صورت نگیرد، آنها از هماهنگی و رفتن بر سر یک قرار 

ها تجاوز روحی و روانی کار دشواری حضوری ساده عاجزند، از طرفی در این مکان

توانند با روان یکدیگر بازی کنند. در راحتی میدهد، بهمی جا رخنیست، همه چیز همان

ی ی خصوصی به حوزهها از یک حوزهی عمومی وجود ندارد، آدماین مکان حوزه

هایی وجود دارند، ایجاد شوند. نظرمان هرچه باشد چنین مکانخصوصی دیگری وارد می

ن حال انکارش کنیم، در اند، ممکن است من و شما در آنجا زندگی کنیم و در عیشده

شدت رایج است، به 1»بارترین نوع بردگی استبردگیِ فکری که حقارت»این مکان 

بکند و آنها به سرعت  فکریکند و بندگان دنبال اربابی هستند که فکر یا شبهکسی فکر نمی
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بازنشرش بدهند و تحسینش کنند و در نهایت چه؟ امکان احیای جامعه وجود دارد؟ 

ی زمین، دگردوستی، اجتماع و فاهیمی مثل رهایی، آزادی و بقا و حفظ کرهتکلیف م

 شود؟ ی عمومی، مسئولیت و تعهد چه میعرصه

دانیم. اینطور که آیا احتمالی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد؟ هنوز نمی

ا هپیداست احتمالش اندک است، چیزی در میان ما از بین رفته است و ما داریم اسکلت

ان، به هایشان، به فرد امیدوار بودند، به انسبینیم. ولی متفکران بزرگ جهان، خوشبینرا می

 پیوندیم. ی آنها بتولد و به ایجاد تغییر، ممکن است حق با آنها باشد و بتوانیم به جبهه

توانیم ر میمان ترسیم کنیم، بهتتر از جهانبینانهتر و واقعاگر بتوانیم تصویری دقیق

 ای را ببینیم که شکلشوقعیت خودمان و دیگران را در این جهان بفهمیم، باید جامعهم

های تغییر کرده است. در کشورهای اقتدارگرا هر لحظه این امکان وجود دارد که راه

ارتباطی آنلاین مسدود شود و همین فضاهای جدید هم از میان برود. اگر چنین شود یک 

ند تواه برقراری ارتباط برایش ناممکن شده است چه میای ناممکن کانسان در جامعه

ی گذشته شکل گرفته است انسانی است که از حرمسراهای بکند؟ انسانی که در چند دهه

ی دنیای قدیم وارد حرمسراهای دنیای جدید شده است، انسانی است که هرگز تجربه

، متفاوت از خود نداشته استای واقعی، در میدانی واقعی در کنار دیگرانِ زیستن در جامعه

د. ای نسبتاً روشن از بودن در جامعه ندارای طلایی و حتی گذشتهانسانی است که گذشته

های پی شود و در دورهدردسر سرکوب میآسانی قابل کنترل است و بیچنین انسانی به

 شود. احیاشونده بر او مسلط میخواهی و اقتدارِ مدامدر پیْ تمامیت

های د مکانها را احیا کنیم، بایانیم از پسِ ویروس کرونا برآییم، باید خیابانبتوباید 

ها فارغ از جنس، نژاد، مذهب و عمومی را احیا کنیم و فضا را برای حضور تمام انسان

سازی قومیت فراهم سازیم. متوجه هستید که همین هم به شعار شبیه شده است؟ این فراهم

ن در ها، بودازجمله تغییرات قانونی دارد. بودن در خیابان نیاز به تغییرات ساختاری،

های متفاوت راه درمان چنین رو با انسانرودر وگو و ملاقاتفضاهای عمومی و گفت
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ای متکثر و دموکراتیک راه نجات از ظلمتی است که فضاهای بیماری است، تولد جامعه

 گرفتارش هستیم.


