
ایستادگی نهاد خانواده در برابر حکومت اسالمی؛

بررسی ریشه های انقالب نوپای ایران

آرش جودکی

اما. خیزش انقالبی کنونی را بسیاری سرکشِی نسل جوانی می دانند که دیگر تاب حکومت اسالمی را ندارد

این نسل هم. همان گونه که آفرینش خود به خودی نداریم، هیچ نسلی هم از زیر بته در نمی آید و خانواده ای دارد

از بوته ی آزمون و تجربه ی خانواده هایشان بیرون آمده زیرا نهاد خانواده، مهم ترین و اصلی ترین نهاد

جستار. اجتماعی است که در این چهل و چند سال در برابر یورش حکومت اسالمی ایستادگی کرده است

.پیش رو کوششی است برای دریافت چرایی و چگونگِی این ایستادگی

 

بحران سیاسِی ایران اسالمی.1

ایران اسالمی که از درهم آمیختگِی میراث پیش از اسالم و دین اسالم شکل گرفت، گواهِی تولدی افسانه ای

مأمون،. تاریخی را در ادبیات پندآمیز فارسی می یابیم-روایت های گوناگون این سرآغاز افسانه ای. دارد



خلیفه ی عباسی، بر دیوار دخمه ای که در آن پیکر انوشیروان نگاهداری می شد، نوشته های زرنگاری را به

مأمون بفرمود تا دبیران پهلوی را حاضر کردند و آن نبشت ها را بخواندند و ترجمه: »خط پهلوی یافت

آنچه خلیفه بر باالی تختی پوسیده و خاک شده یافت،[1].«کردند به تازی، پس از تازی در عجم معروف شد

پذیرش ستایش آمیز ایران. پندهای نامیرای انوشیروان بود که نماد دادگری در فرهنگ و ادب ایرانی است

واقعیت (Sublimation) جاودان از سوی اسالم که خلیفه نمایندگی اش می کند، بنیاد اسطوره ای، یا واالیش

درگیری و رویارویِی جدی ایران اسالمی با جهان نوین،. ایران اسالمی بر پایه ی عنصر پادشاهی است

این بحران که همچنان ادامه. پایه های باور دینی و چگونگی حکمرانی را دچار بحران فزاینده ای ساخت

این دو جنبش که با. دارد، با جنبش دینِی بابی از یک سو و جنبش سیاسِی مشروطه از سوی دیگر آغاز شد

هم پیوند دارند، شالوده های تئولوژیک و پولیتیک ایران اسالمی را به لرزه انداخته و آنها را به پرسش

[2]گرفتند .

جنبش مشروطه آغازگر نگرش نو به پولیتیک یا شهروندینگی شد، و همراه آن نگره ی نوین حاکمیت پا

«.مردم»از این دیدگاه، قدرت قانونی، بنیاد دیگری ندارد مگر . هستند« مردم»بنیاد شهریاری : گرفت

نامید،« شه پدری»پیدایش این برداشت تازه در رویاروی اش با انگاره  ی کهن حکمرانی که می توان آن را 

همتافته ای است برآمده از باورهای تاریخی و« شه پدری»انگاره ی . بحران سیاسِی ایران اسالمی را رقم زد

می توان. دینی ایران، پیش و پس از اسالم، که شهریار را همچون پدری دارنده ی فّر فرمانروایی می نمایاند

تاریخ هم روزگار ایران را، از جنبش مشروطه تا کنون، در پرتو زنجیره ی پیوسته ای از پیکارهایی میان این

پیکارهایی که در پی استوارساخِت اصل حاکمیت مردم، به برپایِی. دو انگاره ی نوین و کهن بازخوانی کرد

بر. پیوندهای نوینی میان هموندان جامعه از یک سو، و میان آنان و حکمرانان از سوی دیگر، برآمده اند

زمینه و بستر این تاریخ، جمهوری اسالمی که از دل همین پیکارها سرزده، کژراهه ای می نماید که آنها را

.به بن بست کشانده  است

از پایان سده ی نوزدهم، با جا افتادِن پنداِر سازگاری اسالم و مدرنیته، کم کم سودای بازگشت به اسالم نیز،

از این دیدگاه حکومت درهم تنیده با اسالم،. همچون چاره، پا گرفت تا در پایان به بنیادگرایی اسالمی بینجامد

، مجموعه ی کوشش ها و فرایندهای نظام مندی است که به پشتوانه ی برخورداری از«جمهوریاسالمی»

تباه سازِی این اصل از. به کار می روند« حاکمیت مردم»سازوکار دستگاه دولتی نوین، در راِه تباهی اصل 

امت»چرا که با ادعای برقرارِی این اصل، اما نشاندن . درون و به یارِی بی معنا کردن آن انجام می گیرد

، حق شهریاری و قانون گذاری را از او گرفته، به شریعت و شریعت بانان«مردم»به جای « اسالمی

.می سپرد
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و. در یک جامعه اعمال خشونت به گونه ای مجاز و پذیرفته، حقی است که تنها به حکومت واگذار می شود

«گفتماِن قدرت»قانون اما تنها یکی از جلوه های . حکومت یکه دارِی این حق را به نام قانون پذیرفتنی می کند

.است که در همه ی الیه های جامعه پخش است و به رفتارها و کردارها و هنجارها و پندارها معنی می دهد

.هموندان یک جامعه دارد (Socialisation) گفتماِن قدرت نقشی بنیادین در فرایند جامعگی پذیرِی

در این فرآیند، ارزش ها و هنجارهای. اجتماعی انجام می گیرد-جامعگی پذیری به میانجِی نهادهای شهروندی

راه و چاه جامعه پذیرندگان آن درونی می شوند و این گونه (Les interdits) جامعه و همچنین بازدارش های

زیستن در جامعه از گذِر کناکنش با دیگران و به میانجی نهادهای اجتماعی را می آموزند و کیستِی

پایدارِی پیوندهای میان نسلی و امکان باززایِی فرهنگی در گرو پیوستگِی زمانی. روانی شان را می سازند

.فرآیند جامعگی پذیری هستند

، مجموعه ی کوشش ها و فرایندهای نظام مندی است که به پشتوانه ی«جمهوریاسالمی»

به کار« حاکمیت مردم»برخورداری از سازوکار دستگاه دولتی نوین، در راِه تباهی اصل 

چرا که. تباه سازِی این اصل از درون و به یارِی بی معنا کردن آن انجام می گیرد. می روند

، حق شهریاری«مردم»به جای « امت اسالمی»با ادعای برقرارِی این اصل، اما نشاندن 

.و قانون گذاری را از او گرفته، به شریعت و شریعت بانان می سپرد

هنگامی که از سوی حکومت اعمال می شود، آن« گفتماِن قدرت»برای مشخص کردن 

چون می خواهد. جمهوریاسالمی، نظامی با گرایش توتالیتر یا تمامیت خواهانه است. می نامیم دستورواره را

بر این پایه، دستورواره ی آن،. شریعت هم بنیاد هنجارهای زیستی باشد و هم شالوده ی ساختار فرمانروایی

دستور الهی است و با استفاده از تمام سازوکارهای جامعگی پذیری، می کوشد از شهروندان، بندگان فرمان

بندگانی که چون آفریدگی سرشت شان پنداشته شده، پس همه ی هنجارهایشان هم می باید بر. الهی بسازد

در این چارچوب، مردمان، یعنی امت اسالمی، به باشندگانی. استوار باشند) ایمان(هنجار بنیادین گرویدگی 

.تک بعدی فروکاسته می شوند که زندگی شان بر بندگی بنیاد دارد و هدفی جز آخرت جویی ندارند

در همه ی« گفتماِن قدرت»به دلیل تمامیت خواه بودنش، دستورواره ی جمهوریاسالمی، می خواهد با همه ی 

اجتماعی را که به واسطه شان جامعگی پذیری انجام-پهنه های جامعه یکی شود و همه ی نهادهای شهروندی

این گونه می تواند هنجارهای این نهادها را که با گرویدگی ناسازگار. می گیرد، زیر فرمان خود داشته باشد

این میان، خانواده نهادی است که بی گمان. هستند، گرونده و هدف های جهان پوی آنها را، آخرت جو جا بزند

نه تنها پناهگاه فرد در برابر یورش امت سازانه بوده، بلکه تا کنون به گونه ای نابیوسان بیشترین ایستادگی را

.هم در برابر جمهوریاسالمی داشته است

 

بحران نهاد خانواده.3



این نهاد ساختاری دارد و. جامعه ای نبوده و نیست که در آن دستگاه خویشاوندی و نهاد خانواده را نیابیم

در) زناشویی و فرزندی(گردهم آیِی هموندانی هم بالین و هم خون بر پایه ی پیوندهای خویشاوندی . کارکردی

کارکرِد آن نگاهداشت و پرورِش توانایی های فردی و اجتماعی . سپهر خصوصِی خانمان، ساختار آن است

نهاد خانواده از دیرمان ترین و استوارترین نهادهای سازنده ی هر. هم خانمانان بر پایه ی همبستگی است

هرچند از هر نهاِد دیگری دشوارتر و دیرتر دگرگون می شود، اما این استواری نشانگر. جامعه ای است

جامعه هم به. چرا که برای ماندگاری اش نیازمند برقرارِی ترازمندی با جامعه است. سنگوارگی آن نیست

.دگرگونی هایی که در جامعه پدید می آیند، ساختار و کارکرد خانواده را می آشوبند. این ترازمندی نیاز دارد

، این آشفتگی ها را اندرمی کشد و سپس آن ها را به بافت جامعه پس)انجماد(نهاِد خانواده با همه ی بربستگی  

در تاریخ دیرسال نهاِد. در روند این اندرکشش و تراوِش دوسویه، ترازمندی کم کم جا می افتد. می دهد

در جامعه هایی که مدرنیته بر بستر فرهنگی شان. خانواده، خانمان سوزترین آشفتگی ها را مدرنیته پدید آورد

نبالیده است و دستاوردهای مدرنیته تنها از راه نهادهای نوین آنها را فرامی گیرند، این آشفتگی ها دامنه و

.ژرفای گسترده تری می یابند

از این دیدگاه، نهاد خانواده صحنه ی تئاتری است برای نمایش بحرانی که نهادهای نوین در بافت سنتی

نهادهای نوین ریشه در انگاره ی نوسازندگی دارند که با جنبش مشروطه پا. جامعه ی ایرانی پدید آوردند

دگرگشت هایی که در زمان رضاشاه و سپس در پی انقالب. گرفته بود اما تا دوران رضا شاه شکل نگرفتند

این دگرگشت ها همان چیزی. سفید در زمان محمدرضاشاه رخ نمودند جامعه ی ایرانی را دگرگون کردند

از دیدگاِه. برابرسازی خاستگاه ها: بودند که آلکسی دو توکویل آن را ویژگی سده های دموکراسی می نامد

ساختار رژیم. توکویل، ساختاِر حکومت جامعه ای دموکراتیک می تواند در آغاز یا در پایان دموکراسی باشد

پهلوی چنان بود که از رونِد هم سنگِی موقعیت ها، برای پیدایش و گسترِش طبقه ی میانه پشتیبانی می کرد، اما

و این دوگانگی، سرگردانِی طبقه ی نوپای میانه را. آن را، همچون پیش درآمِد دموکراسی، برنمی تافت

.برمی انگیخت و خود را با حکومتی که پشتوانه اش بود، بیگانه می یافت

ایرانی پیش از انقالب را درمی نوشت، آگاهی به اصل حاکمیت مردم را فرایند برابرسازی که جامعه ی 

اما این آگاهی، هرچند گنگ، در پیکره ی سیاسی. همچون حس و پندار و رفتار در بافت جامعه می پراکند

در طبقه ی. اما به نهاد خانواده می تراوید و بنیان های سنتِی اقتدار را می لرزاند. جامعه امکان نمود نمی یافت

.فرزندان به پدران بیشتر کاسته می شد بر استقالل شان افزوده می شد نوپای میانه، هرچه از وابستگی مادیِ 

چون فرزندان در مقایسه با پدران شان، از سطح آموزشی باالتر و به پاِس گشودگی بازاِر کاری نو و

افزایش استقالل فرزندان همراه با کاهش اقتدار پدران،. رنگارنگ، از درآمد بیشتری برخوردار می شدند

اما این استقالل که نمی توانست از راه مشارکت در. ساختار و کارکرد نهاد خانواده را دچار بحران کرد



مجموعه ی این دو عامل، از برقرارِی ترازمندی میان. فرایند سیاسی نمود یابد، به بحران اجتماعی انجامید

.نهاد خانواده و جامعه جلوگیری می کرد

 

4. حل موقتی بحران ایران اسالمی از راه اسالمی کردن انگاره ی شه پدری

احساس سرخوردگی از اینکه زورمندی فزاینده ی شاه امکان مشارکت در فرایند سیاسی را نمی داد، در پی

چون منطق انقالب سفید بر این بنا شده بود. دگرگونی هایی که انقالب سفید پدید آورد، شتاب بیشتری  گرفت

که هرگونه میانجی میان مردمان و شاه را از میان بردارد، میانجی هایی که می بایست میان نهاد سلطنت و

و پیامد آن این شد که. ملت فاصله بیندازند و خواسته های اجتماعی را در پیکره ی جامعه به گردش درآورند

آماج ناخرسندی های بر حق و»این رودررویِی بی میانجی که شاه را . شاه را رودررو با مردمان تنها گذاشت

کم کم او را به چشم نسل نوپا از پدر تاجداری که می خواست باشد به ناپدری بدل [3]«ناحق مردمان می کرد

.کرد

آنچه امروز در ایران می گذرد نویدبخش پیروزِی پایانی اصل شهریارِی مردم است بر 

.انگاره ی شه پدری که ولی فقیه آخرین شبح آن می نماید

افزایش احساس نافرمانی در برابر پدر تاجدار با کاستن. اما انگار پشت هر پدری، پدر دیگری پنهان است

از بار شرمناکی در برابر پدران، گویی راهی بود که نسل جوان برای برقراری ترازمندی میان نهاد خانواده

اما منِش همگانی، سرگردان میان گرایش های سنتی و نوین، چاره ی کار را در گزینش. و جامعه می جست

در زیر پوسته ی« شاه»چون بار ایزدی انگاره ی ایرانی . پدری روحانی به جای ناپدری خودکامه دید

«شاه»کششی که خمینی برانگیخت شاید در بازیافت همین سویه ی آسمانی . این جهانی اش همچنان زنده بود

چون خمینی هم با همه ی بیگانگی اش از هرآنچه رنگ ایراِن پیش از اسالم داشت. به پشتوانه اسالم باشد

.نمونه ی زنده  ی آن انگاره و جویای برپایی اش به سود اسالم بود

دشمنی  خمینی با محمدرضاشاه از نگرانی اش برای آینده ی اسالم سرچشمه می گرفت، نه از دشمنی با

یعنی حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده ی نظم و قانون: »انگاره ی شه پدری که به آن رنگ اسالمی می داد

از این. خلیفه ی اسالمی گریبان خود را از وامی که به میراث پادشاهی ایرانی داشت رهاند[4].«اسالم باشد

راه، بحران اقتدار پدران را که از نهاد خانواده به جامعه می تراوید، با حل بحران سیاسِی ایران اسالمی

قیّم ملت با قیّم»چون ولی فقیه همچون . چاره کرد و ترازمندی میان نهاد خانواده و جامعه را برقرار ساخت

[5]«صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد .
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اسالمی شدن صفت انقالب، در واکنش به رویکرد نوین که جنبش مشروطه آغازگر آن بود، نوید بازگشت به

پس طبیعی می نمود که خانواده همچون یکی از سنتی ترین نهادهای اجتماعی او را در این. سنت بود

گرایِش تمامیت خواهانه ی جمهوریاسالمی هم که می خواهد جامعه را همچون اَبرخانمان. بازگشت یاری دهد

بازسازی کند، از آغاز کوشید تا واژگانی همچون برادر و خواهر را جایگزین آقا و خانم سازد و این گونه

:اما با این کار هدف مهم تری را دنبال می کند. پیوندهای اجتماعی را همچون وابستگی های خانوادگی جا بزند

در چندگانگی شان نمی توانند زیر صفِت یگانه ی« مردم»زیرا . بی معنا ساختن اصل حاکمیت مردم از درون

جمهوریاسالمی برای اینکه بتواند مردم را به امت. بندگی که امت اسالمی نمایندگی می کند، گرد بیایند

 .اسالمی برگرداند، نیازمند الگوی خانوادگی است

اما خانمان که بخشی از ساختار نهاد خانواده است، گریزگاهی است تا اعضای خانواده بتوانند احساس

به همین دلیل خانمان جان پناهی می شود تا. این احساس با احساس بندگی ناسازگار است. خودبسندگی کنند

چون جمهوریاسالمی یا برای گسترش امت اسالمی یا برای از میان. اعضایش را از دستبرد دور نگاه دارد

بردن کسانی که بودن شان را برای این امت خطرناک می داند، پیوسته تار وپود پیوندهای خانوادگی را

.چیزی که با پناه دهندگی و زنهاردارِی کارکرد نهاد خانواده ناسازگار است. می گسلد

افزون بر نگهداشت هم خانوادگان، نهاد خانواده پرورش توانایی های فردی و اجتماعی آنها را هم به عهده

خویشاوندساالرِی جمهوریاسالمی که چتر پشتیبانی اش تنها سرسپردگانش را پوشش می دهد از یک سو،. دارد

و ناکارایی اش در پیشبرِد برنامه منِد کارهای همگانی در راستای برآوردِن نیازهای جامعه به گونه ای

خانواده های ایرانی ناگزیر شدند تا. آینده نگر و همه پسند، نهاد خانواده را به ایستادگی در برابر خود واداشت

در پاسخ به افزایِش گروه جوانان که بخش بزرگ جامعه ی ایرانی را می سازند، همه ی توانایی هایشان را

بسیج کنند تا بتواند هم زمان با برآوردن نیازمندی های کنونِی جوانان، پیش زمینه های پیشرفت آینده شان را

.فراهم سازند
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اما مهم ترین دستاورد ایستادگِی نهاد خانواده در برابر خفقان و سرکوب حکومت اسالمی، آفرینش فضایی در

چارچوب خانه و در پناه خانمان است تا هر آنچه در بیرون به گفت و نمود و انجام نمی آید، در آنجا شدنی

از آنجا که جمهوریاسالمی سپهر همگانی را از آِن خود کرده و به عبارتی آن را خصوصی ساخته،. باشد

هم وندان. این فضا که می توان آن را سپهِر همگانِی خانگی نامید، جایگزین سپهر همگانی ای شده که نیست

دِر این سپهرهای. این سپهر به گونه ای انگاری توانایی های شهروندین خود را می آزمایند و می آموزند



با این همه، هرچند بی شمار و پراکنده، گونه ای. دربسته به روی هم گشاده است اما سپهر همگانی نمی سازد

.یگانگی میان آنها هست

«همگانِی سپهِر خانگی»به کمک یک فک اضافه آن را « وحدت در عین کثرت»برای نشان دادن این 

هستی و یگانگِی آن، ریشه در هنجاِر زمانِی سپهری دارد که چون نیست، این همگانی سپهرهای. می نامیم

زماِن این سپهر همگانی که نیست و اگر هستی داشت شهروندان می توانستند شهروندانه. خانگی هست شده اند

رفتار کنند، همان زمان چهارمی است که به شوخی می گوییم در کنار گذشته و حال و آینده، در ایران جریان

که در حقیقت زمان انگارِی نهادهای نوین هستند که هستی شان مستقل. می خوانیم« زمان شاه»دارد، و آن را 

این زمان چهارم، زماِن. از بستر رژیم پیشین در دل نهاد خانواده رخنه و در هسته ی آن خانه کرده است

و برپایه اش همگانی سپهِر. یعنی هست اما دیده نمی شود. ست«نیست نما»اصل شهریاری مردم است که 

چون. ست یعنی آنچه به نظر موجود می آید در حالی که نیست«هست نما»خانگی ممکن شده که هستی اش، 

.سپهر همگانی نمی تواند خانگی باشد

نیستِی هست نمای این سپهر از آن شبحی ساخته بود که در پهنه ی جمهوریاسالمی در رفت و آمد بود و آن را

پیوندهای مجازی. انقالب نوپای ایران به آنچه تا دیروز شبح بود هستی و تن داده است. پیوسته می هراساند

آنچه امروز در ایران می گذرد نویدبخش پیروزِی پایانی اصل. هم در این هستی بخشی نقش داشته اند

.شهریارِی مردم است بر انگاره ی شه پدری که ولی فقیه آخرین شبح آن می نماید
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