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«قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در نشسس سست روز سسهشسسه ه ۶۲
ا سنهمااه به تصویب اجلس شورای ا لاای ر یم و قرار شم به صورت آزاایشی برای
امت هنت سا اجرا شود .این قانون با دکتریهی اه جم اجموعهای از ازوکارهای
انض س ا ی شسسمیم و س تگرایانه را بهاهظور سسلب اختیار زنان بر بمنشسسان و انقیاد
تنهای زنانه ،ارحلهی جمیمی در اجرای رحهای زن سسستیهانه در سسسا های بعم از
انقلاب ا سست .در یادداشسست جاری تلاش ایکهم به اتکای ا انی نظری برگرفته از آثار
فوکو و دلوز اهطق رحهایی از این د ست را واشکافی کهم و نشان دهم که بمن زنانه
نه تهها ب تری برای قمرتورزی بلکه اهمتر از آن ایتوانم کال می باشم برای اقاوات
در برابر یا تهایی از این د ت.
ایشسسف فوکو در جلم دوم «تاریخ سسک سسوالیته» 1با عهوان «کارب سست ل ت»2،
«اخلسا » را اجموعسهای از ارزشهسا و آاوزههایی ایدانم که د سسست اههای تجویهی
گوناگون به افراد و گروهها توصسسیه ایکههم؛ د سست اههایی همانهم خانواده (در یکی از
نقشهایی که اینا ایکهم) ،نهادهای آاوزشی ،نهادهای ا ه ی و  ...گاه این ارزشها و
قواعم در قالب دکتریهی اه سجم و آاوزشسی صسریر عرمسه ایشود و گاه به شیوهای
پراکهمه و غیرا تقیم اهتقف ایگردد که کمتر شکف اجموعهای نظاماهم را دارد.
فوکو تصسسریر ایکهم ،قاعمهی اخلاقی اتناوت از رفتاری ا سست که وجود دارد.
«خود» بای ستی ا یر نظاماهمی را ی کهم تا به «سوژهی اخلاقی» بم گردد .به
دی ر کلام برای اطالعهی تاریخ اخلا  ،بازگشست به تاریخ رفتارها مرورت دارد ررا که
با اطالعهی رفتارها ایتوان دریافت که کهشهای افراد یا گروهها تا ره ایهان با قواعم
عرمهشمه تو ط قمرتهای ا تلف همخوانی دارد.
به باور فوکو ،ایف سسه ارور ا سسا سسی سسازنمه دارد -۱ :ظهور دانشهایی که به
ک والیته ارجاع ایدههم؛  -۶نظامهای قمرتی که به ازوکارهای ک والیته ااان
ایدههم؛ و -۳ا سسیرهایی که ی آن افراد خود را بهعهوان سسو ههای سسک سسوالیته
بازایشها هم.
۱ The History of Sexuality
۶ The Use of Pleasure

3

فائقه

ا ایی

تاریخ ایف در ایران (اگر بر سسر این نام توافق کهیم) این سسه ارور ا سسا سسی را
دارد ااا در دو نقطهی حیاتی با تاریخ سک والیتهی غرب بهکف اتناوت ا ت .فوکو از
این دو نقطسه بسا عهوان «فهون زی سسستن» و «تکهیس هسای خود» یاد ایکهم .برای
روشسنتر شسمن اقصود به قیا اوموع با آنچه که در ک والیتهی غرب آامه ا ت
ایپردازم.
فوکو در جلم دوم تاریخ سسسک سسسوالیته به نهی همجهسگرایی و هم سسستری با
اَاردان اشسساره ایکهم .وی در ابتمای فصسسف اروتی سسم به پیچیمگی این انهوم اعترف
ا ست و تأکیم دارد ن ای ستی تمایههای جه یتی امرنیته را در شهاخت ب تر تاری ی
این انهوم الاک بمانیم .در اقابف این اارد سستیهی و نهی ارکم آن ،ر سسالهی «جنة
الولدان فی الحساان ن الللاان» را در د ت داریم که ابژه ی ا کر را با جهئیات
ن

زی اشسهاختی غهی به تصسویر ایکشسم و از هم آغوشسسی و ایف به اردان انصف
ایگویم.
شسسایم بسر سسیم این تومسسیرات ره اهمیتی دارد ابتما بایم بمانیم که سسو هی
سسک سسوالیته بودن با سسازوکارهای انضسس ا ی سسااان اییابم که یکی از اهمترین
نمونسههسای کهونی آن «قسانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» ا سسست .در ثانی
ر الههایی اانهم جنة الولدان فی الحسان ن الللاان ایتوانهم هم ارکمی برای
نشان دادن گشودگی ن ی رفتارها و گرایشها باشم و از خود بسر یم کمام رونمها اا
را به رهین رحی کشانمه ا ت
«النیه و شسسلنیه» یکی دی ر از اهابع ا سسا سسی فار سسی در باب پر سسشهای
ایفورزی و سسک سسوالیته ا سست .این کتاب که در قرن پهجم هجری ن اشسسته شسسمه؛
بهتنصسیف آداب جماع را به تصسویر ایکشسم و در بابهای ا تلف از آداب اعاشقهای
س ن ایگویم که «تا شسهوت زن بهحرکت درآیم» دخو صورت ن یرد .آنچه که به
وموح در این کتاب دیمه ایشود تأکیم بر انها همهاان ا ت .ایتوان نکات ب یاری
را در اجموعه آثار ل اتاله سسا یافت که نشسسان ایدهم نروهی ایفورزی بر دو پارهی
اختیار و اج ار نی ت .دو پارهای که فوکو در «خا ت اه هراهوتی خود» به آن اشاره
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ایکهم و ایگویم «انهوم غربی سو ه را شسکف دادنم و دو پارهی اشس صهی حق و
با ف و دو پارهی اختیار و اج ار را به آن ا دادنم».1
دوپارهی اختیار و اج ار اا را به سسمت کلیموا هی «تمکین» ایبرد و دوپارهی
حق و با ف «شسسرت تولیم اثف» برای هرگونه رابطهی جه سسی را مسسروری ایکهم.
درواقع تهها در رارروب زناشسسویی و ال ته باروری ا سست که افراد ایتوانهم به رابطهی
جه ی ارق شونم.
پر سسشهای ب سسیاری ایتوان اطرح کرد ااا اکهون بایم بسر سسیم قانون «جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده» اا را به کجا ایبرد
فوکو در اراده به دان ستن ادعا ایکهم که زناشویی تصاحبگر اطلق ک والیته
بود .تههسا جسایی کسه جلوههسای ایسفورزی اتنسا ایافتساد در اتسا خوابهای زن و
شسوهرهای اشروعی بود که هر گونه همآغوشی را اهجر به تولیماثف فرض ایکردنم.
ناباروری ی اار نابههجار تلقی ایشسسم و ال ته « سسهاوار اجازات» .تجربهی تاری ی اا
به وموح با آنچه که در عصر ویکتوریایی رخ داد ،اتناوت ا ت .تاری ی که اا را به این
رح ایکشسانم با تاری ی که تولیماثف را تهها علت برقراری رابطه جه ی ایدان ت،
اتناوت ا ت.
آنچه که ایتوان در این رح اشاهمه کرد «تق یر تجردزی تی» ا ت .تجردی
کسه بسه تشسسسکیسف خانواده و در نهایت باروری و تولیماثف اهجر نمیشسسسود .فوکو در
در گنتسارهسای «بایم از جااعه دفاع کرد» در تاریخ  ۱۱انویه تومسسسیر ایدهم که
ر ونه انضس اتها ایتوانهم بههجار سازی را رقم بهنهم و ال ته تمام این بههجار ازیها
به «افقی نظری» اشسساره دارنم .اا با جریانی اواجهیم که قرار ا سست عرصسسه را ب سسیار
تهگتر از آنچه که تاکهون بود ،بکهم و این ته هاها در ا سسیر «بههجار سسازیها» قمم
برایدارد.
پیشسیههی سک والیته اا نشان ایدهم که ادبیات و زبان ایفورزی ایتوان ت
ب یار فراختر از تصورات ااروزی اا باشم .برا ا یکی از قصههای شما ایران «دختر
نمسمپوش» دختری کسه برای فرار از ازدوا با پمر سسسر به کوه و بیابان ایگ ارد و یا
ایشف فوکو،خا ت اه هراهوتی

خود،ترجمه نیکو رخوش و افشین جهانمیمه ،نشر نی ،صنره ۳۳
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حکسایستهسای فراوانی که خ ر از اعاشسسسقه و جماع با حیوانات دارد ،هم ی گواهی بر
همین ادعا ا ت.
در جریانی تاری ی اا با فراز و نشیبهای فراوانی اواجه بودیم که نیل را ت میف
به یکی از عرصههای قمرتورزی کرد.
ا سسهله در نقطهای بررانی ایشسسود که اا به پیشسسیهه سسک سسوالیته خود ن اه
ایکهیم و ایبیهیم که رهین رحی از سا ها پیش در ایادین سسیا ی ،فرهه ی و
اجتماعی با «تجرد ستیهی» و «زن ستیهی» آغاز شسمه ا ت .ر انههایی که به ت لیغ
فرزنمآوری ایپردازنم و قوانیهی که سسقط جهین را برابر با قتف ننس اعرفی ایکههم.
اگر ب واهم ارجاع دقیقتری بمهم ایتوانم به کتاب « یا ت جه ی در ایران امرن»
اثر انت آفاری اشاره کهم که در فصف نهم ،انصف به این تیپ روابط و یا تورزیها
اشسساره ایکهم .آفاری اعتقاد دارد که جهگ ایان ایران و عرا یکی از دریچههایی بود
که توان ست به ر یم در تث یت ی تمهای جمیم یا تهای جه ی کم کهم .وی
در ادااه تصسریر ایکهم که قانون ا سا ی اصوب ا  ،۱۳۳1رارروب ا ا ی برای
حاکمیت جمیمی را بها نهاد که این قوانین فردیت و خودا تاری زن امرن را بهشمت
تضسسعیف ایکرد .این قوانین به سسیا سستهای فرزنمآوری ،امهوعیت سسقط جهین،
تشویق ازدوا اوقت و نهادیهه کردن قیوایت اردانه اشروعیت ایب شیمنم.
برای اثا  ،بایم به این نکته توجه کهیم که ت صسسرههای او تا پهجم ااده  ۷این
قانون بهومسسوح عرصسسه را برای دانشسسجویان اجرد بهخصسسود دانشسسجویان زن اجرد
تهگتر از زاان حا خواهم کرد .تماای زاینها ،اختمانها برای احماث خواب اههای
اتأهلی ا ستناده ای شسونم و حتی صسهمو رفاه دانشسسجویی اوظف ا ت که به رح
احماث خواب اه اتأهلی اقمام کهم.
در رهین رحی بسمن زنسانسه تههسا ب سسستری برای قسمرتورزی ا سسست کسه در
انضس ا یترین ومعیت امکن به انقیاد حاکمیت درایآیم .رهین رحی قطعا نظارت
ب سسیار همهگیری را در د سست خواهم داشسست که اقاوات را برای تمام زنان و اردان
تتر خواهم کرد.
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بر ا سا ن اه دلوز ،ایف بر ا سا قواعم اجتماعی ،فرهه ی و سیا ی همیشه
در حا سرکوب شسمن ا ت و راایهداری اایا را در «قلمروهای راهپردازی» وارد
ایکهم تا قابف رؤیت و ال ته قابف کهتر باشسسهم ،باز هم در «قلمروهای راهگشسسایی»
ایتوان به ان سان شیهوفرن اایم داشت .نکته آن ا ت که در رهین ا تصاتی بمن اا
ت میف به ی بمن سیا ی برای تولیم نیروی کار و جهگ ایشود .یا تی که نه به
سمت کهتر اایا بلکه رکوب اطلق آن ایرود .ااا دلوز اعتقاد دارد ایف ایتوانم
در لایههای زیرین فرههگ و یا ت حرکت کهم و به دن ا فرصتی برای خودنمایی و
بیرون آاسمن باشسسسم .آیا با اجرایی شسسسمن همهجان هی رهین رحی اا ایتوانیم به
قلمروهای راهگشسایی همچهان اایم داشته باشیم ر انهها و تمام تری ونهای ادبیات
شسناهی را که از اهمترین سهمها برای آگاهی به فراز و نشیبهای تاریخ ک والیته
ا ت ،از اا ای تانهم و اا با دورهی تاریکی از رکوب روبهرو خواهیم بود .این رح و
این برخورد نظاماهم که سسا ها با آن اواجهیم ااکان زنان ی را به تولیماثف اج اری
تقلیف ایدهم که حتی کهتر آن در د تان زنان نی ت.
دلوز «زن شمن» را ب شی از هر گونه «شمن» ایبیهم پس لازم ا ت که بمانیم
«زن شمن» همواره در همان لایههایی که به انقیاد درنیاامه جریان دارد.
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