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 ۶۲شسسه ه در نشسس سست روز  سسه« قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

به صورت آزاایشی برای ر یم و قرار شم  ا لاایاجلس شورای به تصویب ا سنهمااه 

ای از  ازوکارهای اجرا شود. این قانون با دکتریهی اه جم اجموعه  سا  هنتامت 

اد انقیشسسان و اهظور  سسلب اختیار زنان بر بمنگرایانه را بهانضسس ا ی شسسمیم و  سس ت

ی بعم از ها سسستیهانه در  سسسا های زنی جمیمی در اجرای  رحهای زنانه، ارحلهتن

کهم به اتکای ا انی نظری برگرفته از آثار تلاش ای جاریانقلاب ا سست. در یادداشسست 

هایی از این د ست را واشکافی کهم و نشان دهم که بمن زنانه فوکو و دلوز اهطق  رح

توانم کال می باشم برای اقاوات تر از آن ایورزی بلکه اهمب تری برای قمرت نه تهها

 هایی از این د ت.در برابر  یا ت

 2،«کارب سست ل ت»با عهوان  1«تاریخ  سسک سسوالیته»در جلم دوم ایشسسف فوکو 

های تجویهی دانم که د سسست اهای ییهاهسا و آاوزهای از ارزشرا اجموعسه« اخلسا »

هایی همانهم خانواده )در یکی از کههم؛ د سست اهها توصسسیه اید و گروهافراگوناگون به 

ها و و ... گاه این ارزش نهادهای ا ه یکهم(، نهادهای آاوزشی، اینا ایهایی که نقش

ای شود و گاه به شیوهقواعم در قالب دکتریهی اه سجم و آاوزشسی صسریر عرمسه ای

  .را دارد اهم ای نظاماجموعه تر شکفکم گردد کهاهتقف ای و غیرا تقیم پراکهمه

که وجود دارد.  ا سست رفتاری  اتناوت ازی ی اخلاقکهم، قاعمهفوکو تصسسریر ای

ه بم  گردد. ب «ی اخلاقیسوژه»به  تااهمی را  ی کهم بای ستی ا یر نظام «خود»

ی تاریخ اخلا ، بازگشست به تاریخ رفتارها مرورت دارد ررا که دی ر کلام برای اطالعه

ها تا ره ایهان با قواعم های افراد یا گروهتوان دریافت که کهشی رفتارها ایبا اطالعه

 خوانی دارد. های ا تلف همشمه تو ط قمرتعرمه

هایی که به دانشظهور  -۱ :ایف  سسه ارور ا سسا سسی  سسازنمه دارد ،فوکو باوربه 

قمرتی که به  ازوکارهای  ک والیته  ااان های نظام -۶ ؛دههم ک والیته ارجاع ای

های  سسک سسوالیته عهوان  سسو هبهکه  ی آن افراد خود را ا سسیرهایی -۳ ؛ ودههمای

 شها هم. بازای

                                                      

۱ The History of Sexuality 
۶ The Use of Pleasure 
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نام توافق کهیم( این  سسه ارور ا سسا سسی را ین ا)اگر بر  سسر  ایراندر تاریخ ایف 

ز اتناوت ا ت. فوکو ا کفبهی غرب ی حیاتی با تاریخ  سک والیتهدارد ااا در دو نقطه

کهم. برای یاد ای «هسای خودیس تکه»و   «فهون زی سسستن»این دو نقطسه بسا عهوان 

ی غرب آامه ا ت با آنچه که در  ک والیتهاوموع تر شسمن اقصود به قیا  روشسن

 پردازم. ای

گرایی و هم  سسستری با جهسفوکو در جلم دوم تاریخ  سسسک سسسوالیته به نهی  هم

به پیچیمگی این انهوم اعترف  اروتی سسم در ابتمای فصسسف وی .کهماردان اشسساره ایاَ

دارد ن ای ستی تمایههای جه یتی امرنیته را در شهاخت ب تر تاری ی کیم أتا ست و 

 جنة»ی این انهوم الاک بمانیم. در اقابف این اارد سستیهی و نهی ارکم آن،  ر سساله

ی ا کر را  با جهئیات را در د ت داریم که ابژه «الولدان فی الحساان ن  الللاان

آغوشسسی و ایف به اردان انصف   ن کشسم و از همزی اشسهاختی غهی به تصسویر ای

 گویم. ای

 یابتما بایم بمانیم که  سسو ه شسسایم بسر سسیم این تومسسیرات ره اهمیتی دارد 

ترین یابم که یکی از اهم سسک سسوالیته بودن با  سسازوکارهای انضسس ا ی  سسااان ای

ا سسست. در ثانی « جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهقسانون »آن کهونی هسای نمونسه

توانهم  هم ارکمی برای ایالولدان فی الحسان ن  الللاان  جنةهایی اانهم ر اله

اا  هارونمباشم و از خود بسر یم کمام  هاگرایشرفتارها و ن  ی ان دادن گشودگی نش

 را به رهین  رحی کشانمه ا ت 

های یکی دی ر از اهابع ا سسا سسی فار سسی در باب پر سسش «النیه و شسسلنیه»

ا سست. این کتاب که در قرن پهجم هجری ن اشسسته شسسمه؛  ورزی و  سسک سسوالیته ایف

ای های ا تلف از آداب اعاشقهکشسم و در باببه تصسویر ایآداب جماع را ف ینصستبه

دخو  صورت ن یرد. آنچه که به « حرکت درآیمهتا شسهوت زن ب»گویم که  س ن ای

توان نکات ب یاری بر انها  همهاان ا ت. ایکیم أتشود وموح در این کتاب دیمه ای

 یورزی بر دو پارهیفا یدهم نروهاله سسا یافت که نشسسان ایرا در اجموعه آثار ل ات

به آن اشاره « خا ت اه هراهوتی  خود»ای که فوکو در اختیار و اج ار نی ت. دو پاره

https://shenasname.ir/laws/7640-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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حق و ی اشس صه یانهوم غربی  سو ه را شسکف دادنم و دو پاره»گویم کهم و ایای

 .  1«دادنم اختیار و اج ار را به آن ا یبا ف و دو پاره

 یبرد و دوپارهای« تمکین» ی سسمت کلیموا ه اختیار و اج ار اا را به یدوپاره

کهم. جه سسی را مسسروری ای یبرای هرگونه رابطه« اثف شسسرت تولیم»حق و با ف 

 یتوانهم به رابطهدرواقع تهها در رارروب زناشسسویی و ال ته باروری ا سست که افراد ای

 جه ی ارق شونم. 

 جوانی» قانونتوان اطرح کرد ااا اکهون بایم بسر سسیم های ب سسیاری ایپر سسش

 برد  اا را به کجا ای« جمعیت و حمایت از خانواده

ه گر اطلق  ک والیتکهم که زناشویی تصاحبفوکو در اراده به دان ستن ادعا ای

ن و های زافتساد در اتسا  خوابورزی اتنسا  ایهسای ایسفبود. تههسا جسایی کسه جلوه

کردنم. آغوشی را اهجر به تولیماثف فرض ایشسوهرهای اشروعی بود که هر گونه هم

ا تاری ی ا یتجربه«.  سسهاوار اجازات»شسسم و ال ته ناباروری ی  اار نابههجار تلقی ای

وموح با آنچه که در عصر ویکتوریایی رخ داد، اتناوت ا ت. تاری ی که اا را به این به

ان ت، د ی که تولیماثف را تهها علت برقراری رابطه جه ی ایکشسانم با تاری رح ای

 اتناوت ا ت. 

ا ت. تجردی « تق یر تجردزی تی»توان در این  رح اشاهمه کرد آنچه که ای

در فوکو شسسسود. کسه بسه تشسسسکیسف خانواده و در نهایت باروری و تولیماثف اهجر نمی

دهم که  انویه تومسسسیر ای ۱۱در تاریخ « بایم از جااعه دفاع کرد»گنتسارهسای در 

ها توانهم بههجار سازی را رقم بهنهم و ال ته تمام این بههجار ازیها ایر ونه انضس ات

اشسساره دارنم. اا با جریانی اواجهیم که قرار ا سست عرصسسه را ب سسیار « نظریافقی »به 

 ممق «هابههجار سسازی»تر از آنچه که تاکهون بود، بکهم و این ته هاها در ا سسیر تهگ

 دارد. برای

 ت توانورزی ایدهم که ادبیات و زبان ایف سک والیته اا نشان ای یپیشسیهه

تر دخ»های شما  ایران تر از تصورات ااروزی اا باشم. برا ا  یکی از قصهب یار فراخ

گ ارد و یا دختری کسه برای فرار از ازدوا  با پمر  سسسر به کوه و بیابان ای« نمسمپوش

                                                      

 ۳۳ایشف فوکو،خا ت اه هراهوتی  خود،ترجمه نیکو  رخوش و افشین جهانمیمه، نشر نی، صنره 
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که خ ر از اعاشسسسقه و جماع با حیوانات دارد، هم ی گواهی بر  هسای فراوانیحکسایست

 همین ادعا ا ت. 

یف را ت منیل های فراوانی اواجه بودیم که در جریانی تاری ی اا با فراز و نشیب

 ورزی کرد.های قمرتبه یکی از عرصه

شسسود که اا به پیشسسیهه  سسک سسوالیته خود ن اه ای بررانی ایا سسهله در نقطه

و  فرهه ی ها پیش در ایادین  سسیا ی،بیهیم که رهین  رحی از  سا ای کهیم وای

هایی که به ت لیغ آغاز شسمه ا ت. ر انه«  ستیهیزن»و « تجرد ستیهی»اجتماعی با 

کههم. پردازنم و قوانیهی که  سسقط جهین را برابر با قتف ننس اعرفی ایفرزنمآوری ای

 « یا ت جه ی در ایران امرن» ه کتابتوانم بتری بمهم ایاگر ب واهم ارجاع دقیق

ها ورزیاثر  انت آفاری اشاره کهم که در فصف نهم، انصف به این تیپ روابط و  یا ت

هایی بود کهم. آفاری اعتقاد دارد که جهگ ایان ایران و عرا  یکی از دریچهاشسساره ای

ی و های جه ی کم  کهم.های جمیم  یا تکه توان ست به ر یم در تث یت  ی تم

، رارروب ا ا ی برای ۱۳۳1 ا  اصوب کهم که قانون ا سا ی در ادااه تصسریر ای

 شمتبهحاکمیت جمیمی را بها نهاد که این قوانین فردیت و خودا تاری زن امرن را 

های فرزنمآوری، امهوعیت  سسقط جهین، کرد. این قوانین به  سسیا سستتضسسعیف ای

 ب شیمنم.  اردانه اشروعیت ایتشویق ازدوا  اوقت و نهادیهه کردن قیوایت 

این  ۷های او  تا پهجم ااده کته توجه کهیم که ت صسسرهنبایم به این برای اثا ، 

خصسسود دانشسسجویان زن اجرد بهومسسوح عرصسسه را برای دانشسسجویان اجرد بهقانون 

های ها برای احماث خواب اه اختمان ها،تر از زاان حا  خواهم کرد. تماای زاینتهگ

شسونم و حتی صسهمو  رفاه دانشسسجویی اوظف ا ت که به  رح ا ستناده ایی هلأات

 اقمام کهم. هلی أاتاحماث خواب اه 

ورزی ا سسست کسه در در رهین  رحی بسمن زنسانسه تههسا ب سسستری برای قسمرت

ظارت ن آیم. رهین  رحی قطعا  ترین ومعیت امکن به انقیاد حاکمیت درای یانضس ا

گیری را در د سست خواهم داشسست که اقاوات را برای تمام زنان و اردان ب سسیار همه

  تر خواهم کرد.   ت
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بر ا سا  ن اه دلوز، ایف بر ا سا  قواعم اجتماعی، فرهه ی و  سیا ی همیشه 

وارد « قلمروهای راهپردازی»داری اایا  را در در حا   سرکوب شسمن ا ت و  راایه

 «قلمروهای راهگشسسایی»و ال ته قابف کهتر  باشسسهم، باز هم در یت ؤرکهم تا قابف ای

توان به ان سان شیهوفرن اایم داشت. نکته آن ا ت که در رهین ا تصاتی بمن اا ای

ه به شود.  یا تی که نت میف به ی  بمن  سیا ی برای تولیم نیروی کار و جهگ ای

م توانز اعتقاد دارد ایف ایرود. ااا دلو سمت کهتر  اایا  بلکه  رکوب اطلق آن ای

های زیرین فرههگ و  یا ت حرکت کهم و به دن ا  فرصتی برای خودنمایی و در لایه

توانیم به رهین  رحی اا ای یجان ههمه. آیا با اجرایی شسسسمن باشسسسمبیرون آاسمن 

 ادبیات یهاها و تمام تری ونقلمروهای راهگشسایی همچهان اایم داشته باشیم  ر انه

های تاریخ  ک والیته ترین  سهمها برای آگاهی به فراز و نشیبکه از اهمرا  شسناهی

رو خواهیم بود. این  رح و تاریکی از  رکوب روبه ی تانهم و اا با دورهاز اا ای ،ا ت

ها با آن اواجهیم ااکان زنان ی را به تولیماثف اج اری که  سسا  ماهنظام برخورداین 

   آن در د تان زنان نی ت. کهترحتی دهم که تقلیف ای

بیهم پس لازم ا ت که بمانیم ای« شمن»را ب شی از هر گونه « زن شمن»دلوز 

 هایی که به انقیاد درنیاامه جریان دارد. همواره در همان لایه« زن شمن»

 


