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) .زاد استآ  ) 

بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس از 
  قالب اسالمیان

 
  محمدسعید ذکایی ، *شقایق یوسفی مقدم

 09/19/0931: پذیرش     72/10/0931: دریافت
 

 چکیده
پ س  اصیی مقالۀ حاض  این است که ش  رمان معاص  فارسی در بازۀ زملانی پلی  و پل  از انقلالب 

و در ایلن زملان چله  اسالمی چه تصوی ی از الگوی روابط بین نسیی را در خانواۀ ای انی ت سیم ک ده است
بنلاب این، ادبیلات داسلاانی را . ها از مناسبات نسیی درون خانواده ایجاد شده استتغیی ی در روایت رمان

و از آنجا که با هدف مطالعۀ ژرف  ایم مان از تحوالت جامعه در این زمینه در نظ  گ فاهمیانجی فهم همثاب به
ایلم، از تننیلت تحییلل محالوای کیفلی م لمونی اسلافاده هدنبال کشف و تفسی  بود ها بهو عمیق روایت

توافلق : ایم ب اساس چارچوب مفهومی، الگوی مناسبات نسیی را ذیلل سله عنلوان ب رسلی کل ده. ایم ک ده
رغم مافاوت بودن بازنمایی مناسلبات نسلیی در به. زمان نسیی، و شناف نسیی نسیی، تفاوت و تعامل هم

از . ها، در همۀ موارد، به شنل شناف تصوی  شده اسلتر بافت روایی رماندو بازۀ زمانی، مسئیۀ نسیی د
ت ین ویژگی آن شلناف آمده که مهم دست های پی  از انقالب الگویی بهب رسی مناسبات نسیی در روایت

های داساانی است که در چارچوب کیی تقابل سنت و مدرنیاه و ماهیلت گ ایی شخصیتآل مذهبی و ایده
هلای پل  از مدرن در روایلت ل هلای سنایگونه شناف و تقابلل این. بیی آن قابل تفسی  استط دی و تقا

لاوریهلایی چلون رسلانهرغلم پیلدای  مفلفلهشود؛ اما بهانقالب کما  دیده می هلای هلای جمعلی و فنو
کلان های پل  از انقلالب نیلز کمااند، روایتاطالعاتی، که گذار به بزرگسالی را غی خطی و دگ گون ک ده

 .کنندشناف نسیی را بازنمایی می
 .گذار، رمان بازنمایی، الگوی روابط نسیی، شناف نسیی، :ها کلیدواژه

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 (.مسئول نویسندۀ ) ای ان ته ان، طباطبایی، عالمه دانشگاه ،شناسیجامعه گ وه شناسی،جامعه ارشد کارشناسی . 
  

 طباطبلایی، عالمله دانشگاه اجاماعی، عیوم دانشندۀ ف هنگی، اتمطالع گ وه ف هنگی، مطالعات و شناسیجامعه اسااد . 
  .ای ان ته ان،
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 مقدمه
شناسلان های اجاماعی و ف هنگی و تحوالت آن همواره مورد توجله جامعلهمطالعه و ب رسی پدیده

ه عصل  ملدرن، نظلام های سنای بلهای تاریخی ماعدد و ح کت از نظام در ج یان دوره. بوده است
« نسلل»تدریج دساخوش تغیی ات شگ فی شلده و در دورۀ جدیلد،  روابط خانوادگی و نسیی نیز به

مناسبات نسیی قدمای طوالنی در تلاری  تحلوالت . مفهومی تازه و مدرن ظهور یافاه است همثاب به
امل ی طبیعلی  توان گفت اخاالف میان دو نسل در طلول تلاری اجاماعی جهان و ای ان دارد و می

حال، باید گفت این موضلو  در جواملج جدیلد و پل  از دوران صلنعای  قیمداد شده است؛ با این
 . شدن پ وبیماتیت شده است

این شااب در ای ان، . شود که آهنگ تغیی ات جامعه شدت گی دها زمانی ش و  میمسئیۀ نسل
اعی ای ان با نظام اجاملاعی و زا نیست، بینه محصول ب خورد نظام اجاممحصول سازوکاری درون

در ای ان با ورود مدرنیاه و گسا ش شه نشینی و نوسلازی روابلط اجاملاعی و . ف هنگی غ ب است
از سلوی . خانوادگی از اوایل ق ن حاض ، بسا  مناسبی ب ای ب وز مسائل نسیی فل اهم شلده اسلت

گ، افزای  ناگهانی نل   های اخی  وقو  تحوالت بزرگی چون انقالب اسالمی، جنههدیگ ، طی د
رشد جمعیت جوان و تغیی  در ساخت جمعیای جامعه ای انی، ظهور و رشلد ارتباطلات جهلانی و 

اوری تبلج تحلوالت گونلاگون اجاملاعی و های مجازی، سبب شد تا نهاد خانواده نیز در ای ان بلهفنو
هلا و  شو کلم و کیلف ارز( 38، 6938شلالیی، )پلی  رفاله « تنثل  شلنیی»سلمت  ف هنگی به

 . ها ینی از سفاالت اساسی جامعه ما باشدمناسبات نسل
ساز و پاسخگوی تغیی ات اجاملاعی ای اجاماعی، ف هنگی و زیسای که زمینهسازه همثاب جوانان به

شااب و تنلو  . اند و شواهد بسیاری دارند شده های گوناگوناست، موضو  جذاب و محورِی گفامان
کند و تحوالت ساخااری و نهادی مالزم با آن، ابعلاد  گذاِر ای ان تج به میتغیی اتی که جامعۀ در حال 

توان گفلت کله ماهیلت  ج ئت می که به ایگونه به. ت ی به مسئیۀ جوانان بخشیده استت  و مهمپیییده
دهند، در مقایسه با آنیله نسلل گذشلاۀ یابند و رشد میمسائل و ش ایطی که جوانان خود را در آن می

هلا و های محاوایی و ذاتی اساسی ک ده و بازاندیشی در مناسبات نسللتج به ک ده است، تفاوتها آن
این اهمیلت وقالی (. 3-61، 6971ذکایی، )کند جایگاه جوانی در جامعه ای ان را بسیار ض وری می

در . شود که ض ورت توجله بله مسلئیۀ بازنملایی در جامعلۀ معاصل  را بله آن بیلافزاییمدو چندان می
هلا و تصلاوی  صلورت اش از خلالل روایلتبازتولید و تنوین اجاماعی  تعبی  دنزین، ای که بهجامعه

ملا در جهلانی (. 38، 6938شلالیی، )ای کییدی و بنیادی اسلت مسئیه« بازنمایی»گی د، مسئیۀ می
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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بازنمایی مناسبات نسلی 

 ...از منظر  

-ین نظلامتل ها از مهمهای گوناگون بازنمایی درآمده است و روایتکنیم که به تسخی  نظام زندگی می

های بازنمایی خنثی نیساند، بینه خودساخاه و الباه باید گفت این نظام. های داللای و بازنمایی است
کننلد، ملثال  های گوناگون اجاملاعی را در جامعله بیلان ملیدر مع ض تعدیل و تغیی ند و منافج گ وه

 بلا ، قول لوونالال اند، بینله بلههای ب ای بازنمایی ش ایط اجاماعی و ف هنگی جامعتنها آیینه ها نهرمان
از آنجا که ما در این مقاله در پلی شلناخت . ت نداند، از ه  چیز دیگ ی به واقعیت نزدیتایننه تخییی
ها، منازعات و مناسلبات نسلیی در آن هسلایم، ادبیلات ای انی، پوی  هت  وضعیت خانوادبها  و دقیق

ملان از تحلوالت پل  از انقلالب اسلالمی میلانجی فهلم را در دو بازۀ زمانی پی  و( رمان)داساانی 
رو سعی شده اسلت الگوهلایی از روابلط بناب این، در مقالۀ پیِ  . ایمجامعه در این زمینه در نظ  گ فاه

های فارسی پی  و پ  از انقالب اسلالمی بله بین نسیی در خانوادۀ ای انی، که در ش  نمونه از رمان
  .یابی شود، تحییل و ارزتصوی  درآمده

ش  رمان معاص  فارسی در بازۀ زمانی پی  و پ  از انقالب اسالمی، چه تصلوی ی از الگلوی 
هلا چله تغییل ی در روایلت روابط بین نسیی را در خانوادۀ ای انی ت سیم ک ده است؟ در طی این دهله

خصلو  بله تلوان در ایلن ها از مفهوم مناسبات نسیی درون خانواده ایجاد شده است و آیا ملیرمان
 ایآیا در رمان معاصل  فارسلی رابطله الگوهای مشخصی دست یافت و مسی  دگ گونی را تعیین ک د؟

 میان تحوالت بین نسیی در درون خانواده و اوضا  اجاماعی جامعه در ه  دوره  هست؟
 

 چارچوب مفهومی
 بازنمایی

  ایلن بلاور اسلت کله بل (8119)  هلال .رو مبانی ب  چارچوب نظ یۀ بازنملایی اسلت مقالۀ پیِ  
معنلای چیزهلا . بازنمایی اسافاده از زبان ب ای بیان چیزهای معنادار دربلارۀ جهلان اطل اف اسلت

تلوانیم واسطۀ آن می در این روین د زبان ابزاری است که به. هاستمحصول چگونگی بازنمایی آن
این نناله را « فهم بازنمایی»در کااب   وب. از این منظ ، زبان ابزار بازنمایی است. معنا را بسازیم

 : کندگونه بیان می این
کننلد؛ ها را قابل دیدن نملیطور خالصه ف ایندهای بازنمایی، پیوندها، روابط و هویت به
بازنملایی صل فا  بحل  . سلازندهلا را ملیها در حقیقت این پیوندها، روابط و هویتآن

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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بازنملایی هلم جهلان و هلم . جانشینی و تن ار نیست، بینه دربارۀ سلاخاار نیلز هسلت
 (.61، 8113، وب)سازد های بودن در آن جامعه را ب ای ما مشخص می روش

از میان روین دهایی که هال ب ای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، زبلان، معنلا و ف هنلگ 
 . یابدگ ا در این مطالعه اهمیت میکند، روین د ب ساختبندی میطبقه

این . شودرسمیت شناخاه می  ا ماهیت اجاماعی و عمومی زبان بهگدر رهیافت ب ساخت
توانند  تنهایی نمی خود و نیز کارب ان زبان بهخودی رهیافت باور دارد که اشیا و رویدادها به

زی ا اشیا و رویدادها معنا ندارنلد، ملا معنلا را بلا اسلافاده از . معنا در زبان را تثبیت کنند
 (. 88، 6971زاده،  مهدی) زیمساهای بازنمایی مینظام

در )ها گ ا ب ای این مطالعه در این است که به باور هال رسانهبناب این اهمیت روین د ب ساخت
دار و ای کامال  جهلتاند و نه تولیدات رسانه دهندۀ مساقیِم جامعه نه مانند آینه انعناس( اینجا رمان

هلا و زمینه هساخاارهای اجاماعی فهم شود و به هم محصول اراده، بینه این بازنمایی باید در درون
 .شده توجه شود  ش ایط اتفاق آن رویداِد بازنمایانده

همینین، در این بخ  از مقاله الزم است کله تیقلی خلود را از ب خلی مفلاهیم پ بسلامد در 
هلا از آنجا که مسئیۀ این مقاله فهم بازنمایی پلوی .شناخای نسیی مشخص کنیممطالعات جامعه

و تعارضات مناسبات نسیی در رمان معاص  فارسی اسلت، بلی  از آننله نیازمنلد طل ح مباحل  
در این زمینه باشیم، ضمن خوان  این نظ یات،   گیدنز، مانهایم و اینگیهارتپ دازانی چون  نظ یه

 ایلن هنیازمند نوعی چارچوب مفهومی دربارۀ نسل، مناسبات نسیی و نظ  پژوهشگ ان ای انی دربار
ارائه این چارچوب ب ای تش یح مفاهیم و مقوالتی کله بناسلت در . مسئیه در خانوادۀ ای انی هسایم

 .ض وری استماون روایی بازخوانی شوند،
 نسل و ابژۀ نسلی

واژۀ ». ب ای مفهوم نسل تعاریف بسیاری ذک  شده است، اما در مورد معنای آن وفاق کامیی نیست
دوره کله در معنای عام به یت رساۀ هلم شناخای بهنظ  زیسای و شج هنسل در معنای عام یا از نقطه

، 6977ف د،  ساروخانی، صلداقای)« شودگی ند، اطالق مییت زمان از یت دنیای مشا ک به ه می
در حلوزۀ مطالعلات خلانواده، . نمایداما در مطالعۀ روابط نسیی این تعاریف قدری مبهم می(. 68

انلد کله بل  تعلداد سلال سنی بین تولد والدین و ف زنلدان در نظل  گ فالهطور کیی فاصیۀ  نسل را به
 81سلال، بع لی  91بع ی فاصیۀ سلنی بلین دو نسلل را ». مشخص و مورد وفاقی داللت ندارد

 (.8، 6979پناهی، )« گی ند سال یا حای کما  در نظ  می 81سال و بع ی 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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او نسلل را . کار بل د قلۀ ملارک  بلهمانهایم اولین کسی است که نسلل را در نقلد مفهلوم طب    
وسییۀ یت حادثه یلا حلوادت تلاریخی  ها بهگ وهی از همساالن تع یف ک د که تج بۀ جمعی آن»

هلای ب  طبق این تع یف آنیه باع  تمایز و شلناخت نسلل(. 8همان، )« مهمی شنل گ فاه باشد
تاریخی و اجاملاعی اسلت های سنی، بینه موقعیت مشا ک در ف اگ د شود، نه فاصیهگوناگون می

 .کند که شیوۀ فن  و تج بۀ مشابهی را در میان اف اد یت نسل ایجاد می
 همثابل هلا بهشود کله بله نسللها نیز مط ح میدر همین راساا بح  توالی و ارتباط میان نسل   
هلای بل ای مثلال نسلل)شلان های جمعی از ط یق توالیهویت. کند های جمعی اشاره میهویت

انگیلزد؛ ایننله چگونله  های تاریخی پ سشلی کیلی را ب میمسئیۀ نسل. شوندشناخاه می( سیاسی
. رسلنداند، به فهم مشا کی از تجاربشان ملیاف ادی که در یت دورۀ مشابه به دنیا آمده و رشد ک ده

هلا تصلوی ی از بناب این، مفهوم نسل تاریخی به زمان اجاماعی ارجا  دارد؛ به این معنلا کله نسلل
شان را با توجه به م حیۀ تاریخی که در آن ح ور دارنلد، بله شان یا داساانی از تنامل جمعیمانهز

ای توان گفت نسل تاریخی نسیی است کله ابلژهمی(. 818، 6333  ،کورستن)گذارند اشا اک می
گاه حول محور آن ابژه شلنل ملی مشا ک دارد که همۀ اف اد آن نسل به  گی نلد و ارجلا طور ناخودآ

 : گویدمی« ذهنیت نسیی»در مقالۀ   بال  . همۀ تج بیات آنها به آن ابژۀ نسیی است
هایی هساند که ب ای ایجاد حلِ  هویلِت نسلیی  های نسیی آن پدیده توان گفت ابژه می»
های قبیی نیز اسافاده شده باشند، املا بل ای بسا توسط نسل ها چه این ابژه. ب یم کار می به

اند؛ حال آننله، بل ای کودکلانی کله  دهندۀ یك نسل را نداشاه نلآنان حنم چارچوب ش
گاهانله احسلاس  هلا بله بعدها در سنین جوانی بلا تج بله کل دن ایلن ابلژه نحوی ناخودآ

 (.3، 6971باالس، )« کنند، چنین حنمی را دارند همبساگی نسیی  می
در نظل  « بلین نسلیی روابط»شناسانه، مفهوم نسل همیون در تعبی  جامعهبه باور آزاد ارمنی 

 نسیی با مناسبات نسیی ینسان است، زی ا  بینمفهوم روابط. شودگ فاه می
شود، روابط بلین نسلیی بله وضلعیای تعلامیی و یلا درحالی که نسل به کنشگ  اطالق می»

هلا دارای گی نلد، و ایلن موقعیلتهلایی قل ار ملیها در موقعیلتنسل. شودتقابیی گفاه می
نسلیی بین شناسانه است و مطالعۀ روابطو این تعبی  از نسل، بیشا  جامعه باشندساخاار می

 (. 61، 6973آزاد ارمنی، )« شناخای استدر مقایسه با مطالعۀ نسیی بیشا  جامعه
 .در این مطالعه نیز تأکید اصیی ب  مناسبات بین نسیی در خانواده است
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 مناقشات بر سر مناسبات نسلی
که پیشلینۀ آن در ایل ان بله  حالی معاص  بی  از چندین دهه سابقه دارد، در مطالعۀ نسیی در جهان

 هها، روین دهای گوناگونی در سطح جهان و ای ان دربلاردر طی این سال. رسدبی  از ده سال نمی
رسد باید با تعاریفی چنلد، مفلاهیمی کله در  نظ  می بناب این، به. مناسبات نسیی شنل گ فاه است

روند، از هم تفنیت شود تا تا باوان موضلو  را کار می طور ما ادف به نسیی اغیب به ادبیات مطالعۀ
، (اسام ار) انطباقطور کیی وجوه گوناگون مناسبات نسیی در چهار مقولۀ  به. تحدید محاوایی ک د

 .قابل ب رسی و مطالعه است( تعارض) انقطاعو  شکاف، تفاوت
است که انقطا  نسیی محصول نوعی انقطا  ف هنگلی و آزاد ارمنی ب  این باور  :انقطاع نسلی

نبلود )گی ی شناف بنیلادیِن ف هنگلی اجاماعی است و منظور از انقطا  ف هنگی و اجاماعی شنل
در این . است( ها و هنجارهای اجاماعینبود وفاق در ارزش)و اجاماعی ( توافق معنایی و شناخای

گی و اجاماعی مافاوت، از زندگی، آینده و تلاری  های ف هنهای جامعه در قالب گ وهصورت نسل
آزاد ارمنی و )کنند  کنند و از الگوهای رفااری مافاوتی تبعیت می تفاسی  ما اد و مافاوت میخود

معنای ب یلدگی و فاصلیه افالادن کاملل میلان دو نسلل  اگ  انقطا  نسیی به(. 896، 6976دیگ ان، 
دار املوری عینلی و  نماید، زی ا ه  نسل قطعا  می اتمیباشد، چنین چیزی در عالم واقج غی ممنن 

تواند کاماٌل فلار  از ه آنیله پلی  از آن بلوده اسلت، چله در ذهنی نسل پیشین خود است و نمی
(.11، 6931تاب  و قاسمی، )عینیات و چه در ذهنیات، جهانی نو ب ای خود بنیان نهد 

معنای اخاالف طبیعی در باورها،  به« ییتفاوت نس»به بیان ساروخانی اصطالح  :تفاوت نسلی
شناخای های رواناین مفهوم بی  از ه  چیز اشاره به جنبه. هاستها و هنجارهای میان نسلارزش

ناپذی ِی کامِل جوانب رفااری، اخالقی، روانلی و  ه  نسل دارد که همواره هساند و در شنل انطباق
تفاوت نسیی در نقطۀ مقابلل . شودمشاهده می های نسل جدید در مقابل نسل قبییاجاماعی کن 

انطباق نسیی که ام ی محال است، ض ورتی مطیوب است که موجبات تحول حیات انسلانی را در 
در تفلاوت نسلیی رابطله بل  (. 69، 6977ف د،  ساروخانی و صداقای)کند  ابعاد گوناگون ف اهم می

.عی و ف هنگی استها و وضعیت نسباا  نزدیت اجامااساس عالیق مشا ک نسل
های دو نسل مالوالی در اثل  عواملل ب  آنند که گاهی تفاوت( 6931)تاب  و قاسمی  :شکاف نسلی

شلوند کله ها آنقدر عمیق و بنیادین ظاه  ملیگوناگون از جمیه تحوالت بسیار س یج اجاماعی و انقالب
ملداوم را در خلود مسلاا  دارد،  ها که نوعی اسلام ار و حیلاتتوان ص فا  از پدیدۀ تفاوت نسلدیگ  نمی

هلای تملدنی و ف هنگلی  گسست. پیونددوقو  می به  صحبت ک د؛ در چنین حالای پدیدۀ شناف نسیی
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هلای شلوند و در اثل  تفلاوتهای گوناگون در مقام طبقات گوناگون ظاه  میدهد که نسلزمانی ر  می
هلای اجاملاعی بل  مبنلای شلناف  و گ وهها، در جامعه شاهد قطبی شدن نی وها فاح  و عیان میان آن

امور زندگی میلان دو نسلل بله مفهلوم شلناف بلین  هها دربارها و دیدگاهبناب این، تفاوت افق. سنی باشیم
ساز جامعه میان دو نسل است کله ها نیست، بینه شناف، کشمن  و تعارض ب  س  اصول هویتنسل

 (.16-18، 6931تاب  و قاسمی، )شود موجب قطبی شدن جامعه می
ها ب  اساس بسا  واحد ف هنگی و انطباق نسیی نیز در صورتی پی  میاد که نسل :انطباق نسیی

های عمیی ینسانی داشاه باشند و توافق اجاملاعی و ف هنگلی شلنل گ فاله  وحدت رویه، صورت
نا نظام مفهومی و نظ ی که این نو  روین د بدان ماعیق است، نظ یۀ ساخای است؛ بدین مع. باشد

آزاد )کنلد که ساخاارهای ماصیب در سطح ف هنگی و اجاماعی امنان ظهور تزاحم را ف اهم نملی
اگ  مفهوم انطباق نسلیی ایلن اسلت کله ف زنلدان بایلد تصلاوی  کلامیی از (. 11، 6971ارمنی، 

شود؛ زی ا تغیی  ف هنگلی حالی ای به این آرمان نائل نمیوالدینشان باشند، بدون ت دید هیچ جامعه
 . شوددر جوامعی که تحت حاکمیت سنت هساند، نیز واقج می

ب  این آزاد ارمنی نیز ب ای دسایابی به فهمی از مناسبات نسیی در ای ان سه نو  دیدگاه عالوه    
تفلاوت و تعاملل )تغییل  نسلیی . 9گسسلت نسلیی؛ . 8توافق نسلیی؛ . 6:را مشخص ک ده است

 :به تغیی  نسیی است، تغیی  نسیی به نظ  او که دیدگاه  معطوف(. توأمان
زمللان سلله نسللل مسللاقل ملل تبط بللا ینللدیگ  در مللان  معنای قبللول ح للور هم بلله

هلای ه  نسل با توجه به درک و فهمی که از اوضا  و موقعیلت. ف هنگی است ل اجاماعی
زمان، رابطۀ تعامیی  حال به لحاظ ح ور هم پی امونی دارد، هویت مساقیی یافاه و درعین

هلای ایننه موقعیلتبدین لحاظ تغیی  نسیی ف ایندی است که در آن ضمن . کنندمیپیدا 
 (.11همان، )گی د شود، گسست و همسانی شنل میمافاوت دیده می

در ایل ان بله ایلن  گ فاه از سوی دیگ ، جانعییزاده و حیدری از ب ایند مطالعات تج بی صلورت
-ها تأییلد نملیهای نسیی در بیشا  پژوه  وهنایجه رسیدند که تعارض ارزشی و نگ شی میان گ

جلانعییزاده و حیلدری، )هلا انطبلاق نلدارد های اغیب پلژوه شود و ف ضیۀ شناف نسیی با داده
های اف اد در خانواده به همۀ مسائل تغییل  کل ده، املا گی ند که نگ شآنان نایجه می(. 31، 6931

امل ی جلدی و دارای ( جلوان، میانسلال، پیل )ه گانهای گوناگون سهخانواده همینان در بین نسل
آنان همینین ایلن نناله را . کندکارک د است و وجود چنین کانونی، تمایزات نسیی را قابل فهم می

کنند که ناایج تحقیقات تج بی همسویی بیشا ی با دیدگاه کسانی دارد که قائل بله تفلاوت ذک  می
 .(38همان، )اند، نه شناف یا گسست نسیی  نسیی
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رو و در ج یلان خلوان  ینی دیگ  از مفاهیم مهمی کله در مطالعلۀ پلی  :گذار به بزرگسالی
گلذار هلم ح کالی اسلت از ». یابد، گذار خطی و غی خطی بله بزرگسلالی اسلتماون اهمیت می

جوانی به بزرگسالی، و هم ف ایندی است ب ای بلازآف ینی ف هنگلی و در ایلن بلازآف ینی اسلت کله 
    «اجاماعی ل رو گذار هم زمانی است ف دی، و هم زمانی تاریخی گ دد؛ ازاینح میروابط نسیی مط 

 (.91، 6977ذکایی، )
در روین د خطی م سوم به پدیدۀ گذار، مفل وض اسلت کله عملوم جوانلان م احلل و وقلایج  

. کننلد را با ت تیب خا  خلود تج بله می( مثل ازدواج، اشاغال، ف زندآوری)هنجاری م تبط با آن 
روشنی تع یف شده اسلت، مقصلدی کله هملۀ  شود که بهاین نگاه، بزرگسالی منزلای ف ض میدر 

گلذار آن را غی خطلی تیقلی  هروین د دیگ  به پدید(. 689، 6971ذکایی، )رسند جوانان به آن می
دائملی پلذی  و غیل های زندگی بزرگسالی، گذرا، بازگشلتدر این دیدگاه، بسیاری از نشانه. کندمی

صورتی یننواخت و بلا ت تیلب و  باور ب  این است که جوانان وقایج یا رویدادهای گذار را به است و
تجارب و تحوالتی همیون افزای  سن ازدواج، بازگشت مجلدد . کنندتوالی مشخص آن طی نمی

پلذی ی و خصلیت به تحصیل و تصمیم به تنمیل آن، میزان باالی طالق و ازدواج مجدد بازگشلت
سان و به ملوازات ایلن تغییل ات در  همین به. دهندهای سنای بزرگسالی را نشان میلفهدائمی مفغی 

هلا در های گذار و اهمیلت آنها به مفلفهساخاارهای نهادی و ارزشی در زندگی جوانان، نگ ش آن
 (.همان)کند سازی از خود پدیدۀ بزرگسالی تغیی  می رسیدن به پایگاه بزرگسالی و نیز مفهوم

بخل  و هلدایاگ  ملا در طبقلهشده، باید گفت این مفاهیم عمدتا  روشنیبه موارد ذک  ه با توج
شناسایی این الگوهای کالن مناسبات نسیی ایلن . هاکنندۀ آنهساند، نه تبیینهابندی و تفسی  داده

ی بل ای اهلا گلم نشلود و زمینلهامنان را ف اهم ک ده که نگاه پژوهشگ  را تنظیم کند تا در میان داده
 . دست دهدها بهت  از دل رمانکشف و تفسی  م امین جزئی

دسلت آملد کله ایلن  بناب این، ب اساس روین دهای یادشده، چهار الگو ب ای روابط نسلیی به   
زمان نسیی، شناف نسیی و انقطا   توافق نسیی، تفاوت و تعامل هم: اند از الگوها به ت تیب عبارت

که منظور هاست، درحالیت ین اخاالف میان نسلت ین و گسا ده ی بزرگم اد از انقطا  نسی. نسیی
جای آننله معنلای صلیب،  املا بله. هاسلتت  چنین اخاالفی میان نسلاز شناف نسیی وجوه نازل

هلای ایم تا میان ایلن مفلاهیم و بافلتها م اد شود، کوشیدهناپذی  و واحدی از این پارادایمانعطاف
ای رفت و ب گشای داشاه باشیم؛ به این معنا که اوال  این مفلاهیم از سلویی روایی مورد پژوه  ف 

هلای دیگل  روایلت پارادایم مناسبات نسیی را پذی ای تنو  بسیاری در درون خود ک ده و از سلویی
اسلاس،   بل این. مورد ب رسی را ب  این تنو  افزوده و م امین جدیدت ی نیز به آن اضافه ک ده است



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

23 
بازنمایی مناسبات نسلی 

 ...از منظر  

هاست، خود به مفهومی کامال  سلیال ت ین پارادایم در تحییل رماننسیی که محوریمفهوم شناف 
هلای پلی  و پل  از انقلالب پذی  تبدیل شده که حای تفاوتی محسوس را در تفسلی  رملان و تنو 

 .اسالمی پدید آورده است
 

 شناسیروش

ایی و نسلبت آن بلا اثل  در این بخ  باید دو مسئیه را ط ح کنیم؛ ینی، ای اح بیشا  مفهوم بازنمل
دیگ ی، تش یح منطق روش کیفی و چ ایی اناخاب این روش در خوان  مالون . هن ی، چون رمان

، چله در : گوینلدیزدی می طور که اباذری و پاپیی در باب مسئیۀ اول همان. روایی بازنملایی عملدتا 
 معیولی بین واقعیت اجاملاعی ل معنای تقارن عیت شناسی سینما، بهشناسی ادبیات و چه در جامعهجامعه

چله در قاللب مارکسیسلای و چله در قاللب للل  این تیقلی از بازنملایی. و اث  ادبی یا سینمایی است
روییم  پاس  روبلهدر این تیقی از بازنمایی همواره با این سفال بی. پذی  نیستتوجیهلل  ساخاارگ ایانه

، 6939یزدی،  اباذری و پلاپیی)ایجه دهد را ن باید اث  هن ی  که ب  چه اساسی واقعیت اجاماعی 
گذارد، وجهی از واقعیت اجاماعی است که الزاما  صورت عینی آنیه که رمان به نمای  می(. 698

بنلاب این، در . کلار داردها و مسائل ذهنی س وگی د، بینه بیشا  با آرزوها، رؤیاها، ت سخود نمیبه
جلای ایم تا ببینیم کله خلود اثل  هنل ی بله ی در نظ  گ فاهدساگاه تفسی همنزل این مقاله، رمان را به

ب ق اری ارتباط منانینی بین داساان و وقایج سیاسی و اجاماعی دوران، چگونه جهان اجاملاعی را 
 .    کندگذاری می تفسی  و ارزش

ایننله چل ا در ایلن مقالله بل ای . شناسی، چ ایی اناخاب روش کیفی اسلتمسئیۀ دیگ  روش
خانوادگی در ماون ادبی، رمان اناخاب شده اسلت  ل ها از الگوی مناسبات نسییبازنماییکاوش در 

هیچ نلوِ  ادبلی . ها و کارک دهای رمان است و نه اشنال ادبی دیگ ی، مانند شع ، پاس  در ویژگی
 تواند افقی از واقعیلت را بگشلاید وهای اجاماعی آمیخاه نیست؛ رمان میاندازۀ رمان با واقعیت به
بنلاب این . باور دارد، رمان به حیات ذهنی جامعلۀ ملدرن شلنل بخشلیده اسلت  گونه که لوکاچ آن

های کیفی امنانات ای دارد و روشکشف، توصیف و تفسی  معانی پوشیدۀ ماون ادبی اهمیت ویژه
شلود کله بله رویلۀ تحقیقلی گفاله ملی»گذارد، زی ا روش کیفلی ت ی در اخایار میت  و غنیوسیج
عبارتی تحقیلق کیفلی  های آماری و یا کمی ک دن حاصل نشده است؛ بههای آن از ط یق داده یافاه

  (.61، 6971محمدی، )« ها س وکار داردبا معانی، مفاهیم، تعاریف، نمادها و توصیف ویژگی
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 روش تحقیق و شیوۀ انتخاب متون

انلد، تع یلف و اناخلاب شلده های تحقیق از میان آنکه نمونه( هاییرمان)ابادا از مجموعۀ ماونی 
محلدودۀ زملانی ایلن . کنلیمدهیم؛ یعنی محدودۀ زمانی تحقیق را مشخص ملیتحدیدی ارائه می
قبل از انقالب ) 6918تا  6981اند؛ ینی از شده هایی است که در دو دوره نوشاهتحقیق کییۀ رمان

اناخاب این بازۀ زمانی ایلن دلیل (. بعد از انقالب اسالمی) 6931تا  6981و دیگ ی از ( اسالمی
 . کنداست که امنان مقایسۀ بازنمایی مسئیۀ پژوه  را ف اهم می

اند، اناخلاب  هلایی را کله بعلد از دهلۀ چهلل نوشلاه شلدهرمان( 6918-6981)در دورۀ اول 
ایم، زی ا از دهۀ چهل آثار و پیامدهای مدرنیزاسیون با اعمال اصالحات و رشلد شه نشلینی و  ک ده

کلم ت لاد و شلناف کله کلم ای گونه تدریج در روابط خانوادگی نفوذ کل د؛ به به شه ها به مهاج ت
بناب این، تحوالت س یج باع  شد تا نسلل . ها در درون خانواده خود را نشان دادارزشی میان نسل

مایۀ اصیی بسیاری از آثارشلان واقعیلت مهلم ناچار، درونجدیدی از نویسندگان ظهور کنند که به
 . ماعی میموسی باشد که مساقیم و غی مساقیم با آن مواجه بودند و آن تقابل سنت و تجدد بوداجا

گی ی تحلوالت جدیلد نیز به این دلیل اناخاب شد که با شنل( 6931ل6981)بازۀ زمانی دوم 
با روی کار آمدن دولت جدیلد اصلالحات توجله بله  6981سیاسی و اجاماعی در دهۀ هفااد و از 

در میلان « گفاملان نسلیی»گی ی  ت  شد؛ تا آنجا که به شنلها و موقعیت جوانان جدیروابط نسل
بنلاب این، بلا وجلود ایننله تلأثی ات سیاسلی، اقاصلادی و . شناسلان انجامیلدماخصصان و جامعه

کند، احامال ایننه در این دوره نویسلندگان و  اجاماعی همیشه با تأخی  در ادبیات ب وز و ظهور می
 .یابدن نیز در آثار خود به مسائل نسیی در درون خانواده توجه ک ده باشند، افزای  مینویسا رمان

گیل ی  تننیت نمونه. ایمصورت هدفمند اناخاب ک ده های مورد نظ  را بهدر این پژوه  نمونه
ها ب  اساس محاواست، نه شود؛ یعنی اناخاب نمونههای کیفی اسافاده میهدفمند عمدتا  در روش

گیل ی بل  مبنلای مل تبط بلودن عبلارت دیگل ، نمونلهشلناخای؛ بلهسلافاده از معیارهلای روشبا ا
باید توجه داشت که چون در روش کیفی، (. 686، 6977فییت، )ها موردهاست و نه نمایا بودن آن

هلا خاصلیت تعمیملی ندارنلد، بینله عملدتا  در ایجلاد معموال  تعلداد نمونله انلدک اسلت، یافاله
 .جدید در حیطۀ مورد مطالعه نق  دارد اندازهای چشم

بناب این، در این پژوه  با اناخاب چنلد معیلار کیلی، شل  رملان، از هل  دوره سله رملان را 
ای از بیشلا ین ای باشلند کله مجموعلهگونلههلا بلهگسا دگی م لمون رملان. 6: ایماناخاب ک ده

« رملان اجاملاعی»هلا از میلان  رمان. 8ها یافت شود؛ های مسئیۀ تحقیق در آنها و نشانهشاخص
های  ها را مناقدان ادبی و اهل ادبیات، نقد و ب رسی ک ده باشند و یا از رمان رمان. 9اناخاب شود؛ 
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هلای رملان. نوعی مطل ح شلده باشلند کله در جامعله بله طوری پ ف وش اناخلاب شلده باشلند؛ به
 :اند از شده عبارت ب رسی

، جملال «شلبدرازنلای »؛ (6981)ور ملن شلعیه، به«سف  شب»(: 6331ــ6331)دورۀ اول 
 (.6918)پور ، شه نوش پارسی«سگ و زمسااِن بیند»؛ (6983)می صادقی 

، زویلا «کنلیمعلادت ملی»؛ (6987)، حسین سناپور «نیمۀ غائب» (:6331ـ6311)دورۀ دوم 
 (.6977)عیی ، مهسا محب«نباش نگ ان»؛ (6979)پی زاد 

بلا اسلافاده از ایلن روش . ل محاوای کیفلی اسلافاده شلده اسلتها، از تحییب ای تحییل رمان
در تحییل محالوا میلان دو روینل د قیاسلی و . بندی شده است ها کدگذاری و  مقولهمحاوای رمان

ها در این مقاله عمدتا  ب  اساس روش اساق ایی صورت گ فاه اند؛ تحییل رماناساق ایی تمایز قائل
افاد چیلزی اسلت میلان روین د تصنعی نیست، اما آنیه اتفاق می اگ چه تمایز میان این دو .است

هلا را بلدون روش اساق ایی و قیاسی، زی ا غیل ممنن اسلت کله پژوهشلگ  باوانلد انبلوهی از داده
شلت تصلوری از ب اساس دیدگاه پدیدارشناسانه، ما بی. بندی کندف ِض نظ ی طبقه گونه پی  هیچ

افاد که مقوالت  ایی نیز ه گز این روند منانینی اتفاق نمیدر روش اساق. غایت بح  خود داریم
گویی تحییل مان میان روش قیاسی و اساق ایی در نوسان است؛ . ص فا  در پایان خود را نشان دهند

شلناف »دانلیم کله مناسبات نسیی و ب اساس روین دهای نظ ی این حوزه از پی  می همثال  دربار
شناسلان بلا گلواهی ب خلی از جامعلهناسلبات نسلیی اسلت و بلههای مهم مینی از مقوله« نسیی

نیلز از اعابلار و « تفاوت نسلیی»های دیگ  همیون الگو. الگوهای نسیی جامعۀ ما همسویی دارد
هلا تلوانیم بله سل ا  دادههای کالنی است که ملا ملیف ضبا چنین پی . وزنی ینسان ب خوردارند

 . شودها ممنن میها و دادهوب گشای میان مقولهد رفتکشف مفاهیم در خالل همین ف این. ب ویم
خلوانیم هلایی کله ملیدر داسلااناسلت؛ یعنلی « م مون»ها واحد ثبِت کدگذاری مان رمان
. کننلدکنیم که بل ای تفسلی  داسلاان بله ملا کملت ملیوجو می م امین مشخص و معینی جست

م احلل . اسلت  تحییلل م لمونیشلده  عبارتی، تننیت ملا در تجزیله و تحییلل مالون ب رسی به
، «کدگلذاری توصلیفی»: انلد ازت تیب عبارت کدگذاری در تحییل محاوای م مونی یا تماتیت به

ایلن م احلل . ، کله در ایلن مطالعله اجل ا شلده اسلت«های ف اگی مقوله»و « کدگذاری تفسی ی»
صلیفی کییلۀ مقلوالت کله در کدگلذاری تو ای گونه بل د؛ بهت تیب سطح انازا  تحییل را بلاال ملی به

در کدگلذاری . شلوداش به کلدهایی تبلدیل ملی شود و ه  داساان ب  اساس م امیناساخ اج می
. شود بندی ب ق ار میشود، بین مقوالت اولویتتفسی ی از توصیف ف ات  رفاه و ب  تفسی  تأکید می

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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هلای اصلیی تحقیلق ههای ف اگی  با درنظ  گ فان سطح انازاعلی بلاالت ، مقوللدر نهایت، در مقوله
بندی مقوالت ب اساس چلارچوب کدگذاری با اساناد به سفاالت تحقیق و اولویت. آیددست می به

واسلطۀ انلد کله مقلوالت ف علی بله مقوالت اصلیی مقوالتی. مفهومی تحقیق صورت گ فاه است
تنظلیم  هلا واین مقوالت اصیی و ف علی دسلامایۀ تفسلی  یافاله. شوندپذی  میها امنانح ور آن

 .اندگزارش نهایی تحقیق ق ار گ فاه
 

 های پژوهشیافته

توافق نسیی، : ایم ب اساس چارچوب مفهومی، الگوی مناسبات نسیی را ذیل سه عنوان ب رسی ک ده
های  دادن مقولله دسلت زمان نسیی، و شناف نسلیی؛ یعنلی راهنملای ملا در به تفاوت و تعامل هم

دیلدگاه . انلد که کشف مفاهیم در هل  رملان را ممنلن ک ده اصیی این سه الگوی کالن بوده است
های بنیادین در نگاه به مسائل نسیی، این است که توافق نسلیی رغم تفاوتشناسان، بهبیشا  جامعه

آمیزت ین حال صیح ت ین و درعینانگارانهتوان واقج تفاوت نسیی را می. نه ممنن است و نه مطیوب
هلای شناسلان و شلواهد و ب رسلیدیدگاه بسیاری از جامعله. ی دانستمناسبات نسی هدیدگاه دربار

رغلم مافلاوت بلودن بازنملایی بله. کندآماری در دسا س، تفاوت نسیی را تأیید و حای تحسین می
هلا، در هملۀ ملوارد بله شلنل مناسبات نسیی در دو بازۀ زمانی، مسئیۀ نسیی در بافت روایی رمان

زمان نسلیی را واقعیلت اجاملاعی ملا  یسان تفاوت و تعامل همنو شناف تصوی  شده است و رمان
هلای دیگل  نسلیی، ماننلد تفلاوت نسلیی که شناف نسیی در مقایسه با الگوی از آنجا . اندندانساه

ها بله ایلن بندیای از مقوالت و دساهها دارد، بخ  عمدهبسامد بیشا ی از نظ  م مونی در رمان
 .های نسیی نیستمعنای غفیت از ب رسی سای  الگوی این به. الگو اخاصا  یافاه است

اسالمیبررسی مناسبات نسلی در سه روایت پیش از انقالب . 1

آمده از کدگذاری و تفسی  سله روایلت پلی  از انقلالب، اوال  بایلد گفلت  دستبا توجه به ناایج به
تی یا طبیعی این است که گونۀ ذاتی یا طبیعی در رمان بازنمایی شده و مقصود از ذا شناف نسیی به

 .دهدطور طبیعی ر  می ناپذی  است و بهگسست ب ای اجاماعات ام ی اجاناب
تواند ک  را نمی این اصول هیچ. اصولی به توافق ب سد س جامعه همیشه مجبور است ب  

ت تیب، م دم همه  بدین. گی د تا به دیگ ی بدهدراضی کند؛ چون از ه  کسی مقداری می
اما اغیب . شان در سایز استهایی هساند که با آزادی روحیپذی ش قانونمندی ناگزی  به

 (.18، 6978پور، پارسی)پذی ند  ها را میمندیاف اد این قانون
ت  این است که مسئیۀ شناف در سطوح خل د و کلالن جواملج ملدرن، بلا ورود اما نناۀ مهم   
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عبارت دیگ  آنیه اهمیت ب رسی موضو  را نشلان شود و به مدرنیاه به ام ی پ وبیماتیت تبدیل می
. ای اجاملاعی اسلتدهد، ذاتی یا طبیعی بودن شناف نیست، بینه تبدیل شلدن آن بله مسلئیه می

تفسلی  . نویسان ای انی نیز هسلتدهندۀ حاکمیت چنین نگاهی در میان رمانها نشانب رسی رمان
پی  از انقلالب عملدتا  ذیلل سله عاملل های ها گویای این است که شناف نسیی در روایترمان

هللای تلل ین مفلفللهمهللم. ب رسللی شللده اسللت« فلل دی»و « خللانوادگی»، «ساخااری ل اجاماعی»
هللای ساخااری، تقابللل سللنت و مدرنیالله، شللناف در ارزش ل شللده در عوامللل اجاماعی شناسایی

 . های م جج استمذهبی، مسئیۀ ابژۀ نسیی و تغیی  گ وه
مقصلود از عواملل . مناسبات نسیی، عمدتا  مسلائل سلاخاار خلانواده اسلتت  اما سویۀ ب جساه

ساز یا معیول ب هم خوردن چیلزی در هایی است که زمینهخانوادگی شناف نسیی، آن عوامل یا مفلفه
از دسلت »ت ین مفلفۀ ُبعد خانوادگی مهم. ها و هنجارهای آن استها و ارزشساخاار خانواده و نق 

در نهایت، منظور از عوامل ف دی دخیل در مناسبات . است« و محاوایی خانواده رفان انسجام صوری
اجاماعی و از دسلت رفلان انسلجام صلوری و  ل های ساخااریها و گسستنسیی آن است که شناف

کالم شناف نسیی، ف د را از سویی دچار بحل ان هویلت و از سلوی دیگل   محاوایی خانواده و در یت
آمده از  دسلت جدول زی  که توسط نویسندگان تهیه شده، الگلوی به. کندا میدچار س خوردگی و انزو

 .دهدهای پی  از انقالب را  با جزئیات بیشا ی نشان میمناسبات نسیی رمان تحییل
 

 «های پیش از  انقالب اسالمینسلی رمان شکافجدول مقوالت اصلی ». 6جدول 
 

 توضیحات مقولۀ فرعی مقولۀ اصلی

 اعیعوامل اجام

تقابل 
 مدرنیاه ل سنت

شلت بقیله در درون آن معنلادار  ت ین مقولله در زمینلۀ عواملل اجاملاعی کله بیجامج
نوعی معیول یا نایجۀ آن هسلاند و ه گونله شلنافی از  توان گفت بهشوند یا حای می می

 .جمیه شناف مذهبی ذیل آن ق ار می گی د، تقابل سنت و مدرنیاه است

شناف در 
های  ارزش

 ذهبیم

هلا و افنلار اص ار نسل گذشاه ب  ایننه عامل اصیی شناف، دوری جوانان از ارزش -
 .مذهبی است

ها، شناف مذهبی از دیلد جوانلان موضلوعیای نلدارد و بل ای آنلان عمدتا  در روایت -
 .محل نزا  نیست؛ یعنی این شناف مف وض گ فاه شده است

تغیی  گ وه 
 م جج

عام تغیی  گل وه م جلج شخصلیت اصلیی داسلاان طوربه س آغاز ظهور مسئیۀ نسیی -
 .است

 .فشار هنجاری گ وه م جج عموما  تشویق به تقابل با نسل پی  است -

 .ابژۀ ب جساۀ نسیی در این دوره سینماست نسیی هابژ
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 توضیحات مقولۀ فرعی مقولۀ اصلی

 عوامل خانوادگی
 

از دست رفان 
انسجام صوری 

و محاوایی 
 خانواده

سلخنی، یلی نسلل اول و دوم، نبلود تخاطلب و هلمگ اهایی مانند اسابدادمنظور مفلفه
کاه  اقادار پدرانه، ت ک خانواده و میل به اساقالل مالی و فن ی، عصیان و ناف مانی، 

 .ف ار و ت ک خانه است

 بح ان هویت عوامل ف دی
خواهی محاوم به شنست قه مان داسلاان،  آرمان: اند از های اصیی عبارتب خی مفلفه

شلده، تصلوی  نلامعیوم آینلده، هلذیان و اخلاالل های گلمخاط ه شده،خود یا من گم
 .ها، تحقق خویشان جدیدشخصیت قه مان

 
بینیم، از میان عوامل اجاماعی دخیلل در شلناف، تقابلل سلنت و مدرنیاله طور که می همان   
که هل  گونله شلناف از جمیله شلناف ملذهبی در ذیلل آن قل ار  طوریت ین مفلفه است؛ بهجامج

انلد،  نویسان پی  از انقالب آن را ب رسلی ک دههایی که رمانت ین شنافینی از ب جساه. ی دگ می
، تنها روایت از مجموعۀ پی  از انقلالب «سف  شب». های مذهبی نسیی استشناف میان ارزش

هایی از مشابهت میلان دو نسلل نیلز در آن است که شناف مذهبی در آن نق  کییدی ندارد و رگه
رغلم آید این است که چل ا بلهپ سشی که ناگزی  پی  می. کنندۀ تفاوت نسیی استأییدهست که ت

این رمان کماکمان بازنمای شناف نسیی است؟ پاس  نبودن شناف مذهبی در این رمان، ب جساه
بی  از آننه نایجۀ شلناف ملذهبی باشلد، بازتلاب خصلیت  «سف  شب»این است که شناف در 

می صلادقی در توضلیح ایلن خصلیت تقلابیی در . ت و مدرنیاله اسلتایدئولوژیت و تقلابیی سلن
 :گویدچنین می« درازنای شب»

های خصو  پدر خود، بازتاب تحول جامعۀ سالکشاک  و ب خورد کمال با خانواده، به
دهۀ بیست و سی ای ان و پیامدهای آن در رابطۀ بین دو نسلیی اسلت کله بلا ایلن تحلول 

توانسلت مظلاه  تملدن غل ب و عقایلد بنِد سنت که نمیپای نسل قدیِم : اندرو بوده روبه
کل د، بذلذی د و نسلل س عت در ای ان راه باز می ها داشت بهدنیای جدید را که در آن سال

خواسلت در شلنل و شلیوۀ زنلدگی جدید که با اساقبال از آنیه از راه رسیده بلود، نملی
ایسااد و س انجام خساه از بح انی می هارو پدران خود باشد و در نایجه رودروی آندنباله

شد تا خلود راه ناچار از خانواده خود جدا می که حاصل این کشاک  و رویارویی بود، به
 (.83، 6981می صادقی، )زندگی خوی  را بیابد 

ینلی کسلی ماننلد عیلی : اند ها دو دسلاه نیز در قبال این تقابل آدم« سگ و زمساان بیند»در    
مگ  تو همانی نیسای کله »: گویدت ش حسین میکه به خارج رفاه و به  ب ادر کوچتت  ب ادر بزرگ

کنی؟ خب ب و باهاشلان ها را تماشا میروی سینما چهار چشمی زندگی آنای هفت شب میهفاه
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کنلد؛ خودش هم همین راه را اناخاب می(. 68، 6978پور، پارسی) «زندگی کن این که بها  است
دوم، حوری و حسین که ماندن در کشاک  میلان . نامدبه چیزی که مدرنیاه می یعنی پیوسان کامل

ها زنلدگی آنلان را اند و تقابل آنکه ه  دو نی و واقعا  زنده کنند؛ جاییسنت و مدرنیاه را اناخاب می
اگ  این موقعیت را به شنل پ سشلی مل تبط بلا مسلئیۀ نسلیی . کنددساخوش تغیی ات شگ ف می

ت ی در شناف نسیی دارند؛ ملدرن شلدن یت نق  قاطج کدام: کندصورتی پیدا می درآوریم چنین
کامل یا تالش ب ای ایجاد تحول در دل تقابل سنت و مدرنیاه؟ پاس  را از زبان حوری، شخصلیت 

اش رفالهبندی ک د که در جواب عیی ب ادر خارجگونه صورتتوان اینپور، میاصیی داساان پارسی
روید سنت یادتلان است که اینجا یت جامعۀ سنای است، اما شما همین که می درست»: گویدمی
آن حسین مانده بود که هملین سلنت را علوض . افاید گ دید به یاد سنت میرود، وقای که ب میمی
 (.881همان، )« ن فاه بود، اهل ف ار نبود. کند

هلای پلی  از سیی در روایتتغیی  و فشار هنجاری گ وه م جج عمدتا  س آغاز ظهور مسئیۀ ن   
درازنای »در . سوی گ وه همساالن است سی  تغیی  گ وه م جج در رمان از خانواده به. انقالب است

ینی گ وه م جلج : در میان همساالن کمال، شخصیت اصیی داساان، دو گ وه م جج هست« شب
رملان احسلاس جلای در جای(. محمود)و دیگ ی گ وه م جج مثبت ( منوچه  و همساالن)منفی 

روسلت، او را  هلا روبههلایی کله بلا آندرماندگی و عجز کمال از فهمیدن روابط، رفاارهلا و ارزش
 .کندسخت آشفاه می

-وبار دخا ها و پس ها او را غ ق تعجب ملی بند رفاار بی. کمال در میان آنها معذب بود»

هاشلان دچلار شلگفای ها و کیتهاشان، رندی ک د و از تمایالت و تف یحات و س گ می
. گشلت های روحلی می هایشان بیشا  دور طالق، خودکشی و  ناراحایصحبت. شدمی

داد که بل ای او قابلل ای میفهمید، تصوی ی از اجاما  ناشناخاه کمال چیزی از آنها نمی
 (. 76، 6983می صادقی، )« فهم نبود

خوبی  جلدایی از خلانواده بله در جای دیگ  تأثی  ح ف محمود ب  کمال و تصمیم آتی او ب ای
طور زنلدگی کلنم کله  ن تلوانم هملامن نمی. دورۀ من همان نیست که دورۀ پدرم بود»: آشنار است

انلد، فل ق هایی که اخالقیات را ب ای م دم درست کل دهروزگار من با روزگار آن. پدرم زندگی ک ده
 (.78همان، )« طیبده  دوره یت جور زندگی را می. دارد

. های نسیی اسلت های پدیدآورندۀ شناف نسیی مسئیۀ تفاوت در ابژه ت ین تعارض از مهم ینی   
ه چنلد کله ورود . های مشا ک استهای پی  از انقالب سینما ابژۀ مشا ِک ب سازندۀ تج بهدر رمان

مدرنیاه است، چنان شاخص و محوری  ل سینما در راساای مدرنیزاسیون و بازتابی از همان تقابل سنت
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در کنلار تغییل ات بافلت شله ی، . شلود طور جداگانه ب رسی می ست که همیشه در مسائل نسیی بها
انلد،  روی هلا روبههای داسلاانی بلا آنهای جدیدی که شخصیتدگ گونی طبقۀ ماوسط و همۀ آگاهی

تل  از ینسل قدیم. آیدای آورده شده که گویی همۀ آن تغیی ات در آن به تصوی  درمیمثابۀ ابژهسینما به
های مشا ک جوانان را که در خصلو  ایلن ابلژه شلنل این ابژه دور است و بناب این بسیاری از تج به

بابا میگه، مگه من سال تلا سلال سلینما »: شنویم از زبان هوم  می« شبسف »در . گ فاه است، ندارد
اخلالق رو فاسلد انلد، چلون کله  هلای هندیهلا فلییممی م که شماها ب ین؟ معاقده که بها ین فلییم

نیلز کملال مواجلۀ جدیلد خلود را بلا سلینما « شلبدرازنای »در  (.81، 6981ور، شعیه) «کنن نمی
. شلودنه عزیز سینما بد نیست، اخالق آدم فاسد نمی. عزیز خییی خوب بود»: دهدگونه ش ح می این

عله رفاله بلود سلینما داند، اگ  یلت دفآقام نمی. داند سینما چیهگوید سینما بد است، نمیه ک  می
 (.11، 6983می صادقی، )« زددیگ  اینطور ح ف نمی

های پی  از انقالب های عوامل خانوادگی شناف نسیی، که در روایتت ین مفلفهینی از مهم
قلدرت اقاصلادی  فن ی است؛خوبی بازنمایی شده، تعارض اقاصادی و میل به اساقالل مالی و به

ظلاه ا  پسل ان . ساز استکننده و س نوشتتعیین( پدران و پس ان خصوصا  رابطۀ)در شناف نسیی 
فهمند که قدرت مادی ب ت  در دست پدران است و نی وی جوانی، س شلاری و در جایی باالخ ه می

ای ناگزی  بایلد موازنله. توان زندگی، روح غالب دوران و ابزارهای تغیی  و تحول در دست خودشان
ها بسیار زود به تفاوت بنیادینی که این قدرت میان کن  آنلان و پلدران نجوا. میان این دو پدید آید

پدران خود از اهمیت این ق یه باخب ند و این ح به همیشه ب ای مطیلج . ب ند آورد، پی میپدید می
هنگامی که این ح به زور کافی نداشاه باشد، جوان خود . نهدک دن جوانان راهی پی  پای آنها می

 :گوید پدر به هوم  می« شبسف »در جایی از . کندغذیۀ اقاصادی جدا میرا از منبج ت
دوسلای کله بیشلا  از هل  کلدوم از دوسلاات خیل  تلورو . قبلول کلن. من دوست توام»

اما تو اونقلدر کله . تونه بهت کمت کنهبیشا  از ه  کدومشون پول داره، و می. خواهد می
-شلعیه)« زنی، االو منح فاتو به همه می. ات اعاماد داری به من نداری به دوساای دیگه

 (.17، 6981ور، 
های پی  از انقلالب حلاد  باید گفت که چون شناف نسیی در رمان« اساقالل مالی»دربارۀ    

عبلارتی، شل ایط بله. آورداست، معموال  سودای کسب اساقالل فن ی، اساقالل مالی را در پی می
، (سلف  شلب)های پی  از انقالب، ف ا ب ای هوم  وایتای است که در رگونهاقاصادی جامعه به

ب ای کسب اساقالل مالی تا حدی ( درازنای شب)و کمال و محمود ( سگ و زمساان بیند)حوری 
اما در ف ای جامعۀ پ  از انقالب، الباه در کنار عوامل بسلیار دیگل ، عیلت مانلدن . ف اهم است
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ایلن مسلئیه هل  چنلد . رهای مادی در جامعله اسلتها در خانواده ف اهم نبودن ساخاابیشا  جوان
تل  شلدن وگلو و جلوانکند، زمینلۀ تعاملل و گفلترو می خواهی جوانان را با چال  روبهاساقالل
 .آوردها را نیز ف اهم میخانواده

هلای پلی  از از ناایج دیگ  شناف نسیی، بح ان هویت در نسل جلوان اسلت کله در روایلت
شلدن گ ایی، گمگشاگی و کنلده آل در ابادا ایده. روییم بازنمایی آن روبه ت ین وجهانقالب با شدید

ذهنی، هلذیان و ت  به شنل آشوب های جوان از ف ای سنت است که در م احل پیییدهشخصیت
نناۀ مهمی که باید ب  آن تأکید ک د، بار شدن عامل جنسیت . شوداخاالل شخصیت نشان داده می

دلیل زن بلودن  حوری به ،«و زمساان بیند سگ»ب ای مثال در . ا آن استب  شناف نسیی و تعامل ب
کنلد، بلا مشلنالت بیشلا ی بل ای و کنا لی که  نهاد خانواده ب  نق  و شخصیت زن اعملال ملی

فهمد که آنیه سبب رنج و جدایی از خلانواده و  از سویی می. اش مواجه استشناخت هویت زنانه
گل  خلانوادگی، های سنای و ساخاارهای کنا ل، زی ا از ارزشهویای استسنت شده، احساس بی

از سوی دیگل ، نیلز ناوانسلاه . کنند، ب یده استکه ب  دخا ان در مقایسه با پس ان بیشا  نظارت می
املا ملن تنهلا »کنلد، همسلو کنلد روز بیشا  خودنمایی میبههای جدیدی که روزخود را با ارزش

 (.871، 6978پور، پارسی) «ت من کجا رفاه؟هوی. نیسام؛ فقط هویت ندارم
نیلز « تحقق خویشان جدیلد»ها، شاهد بازنمایی سویۀ دیگ ی از هویت، با عنوان در کنار این

رو که داللت بل  دگ گلونی بنیلادین شخصلیت تحقق خویشان جدید و نو از آن. ها هسایمدر رمان
گیدنز ب این باور اسلت، همینلان . دهددارد، بیشا ین سازگاری را با الگوی شناف نسیی نشان می

شلویم رو ملی ها و مشنالت جهانی روبهکنیم، با پیییدگیسمت جامعۀ پساسنای ح کت می که به
جلویی و خطل  یابد و تعادل خویشان نوعی تعادل بین ف صتکه در آن منابج ثابت معنا کاه  می

-های عاطفی، ف صلتقید ف صت تواند با رها ک دن گذشاه و خال  شدن ازک دن است؛ ف د می

کملال در (. 8113  تی یگیلد و نلیالن،)های مانوعی ب ای توسعۀ شخصیت خلوی  ایجلاد کنلد 
 :ای جدایی از دیگ ان استبیند که نایجۀ تحقق خویشان جدید، گونهمی« شب درازنای»

اشت پی  از این توجهی به این چیزها ند. دید که تغیی  ک ده و آدم دیگ ی شده استمی»
کنلد، ینلی را ایلن کند، با هم غ یبه میها را از هم جدا میدانست چه چیزها، آدمو نمی

پی  از این در قالب پدرش ایلن طل ف خلط . دهدط ف و ینی را آن ط ف خط ق ار می
 (.78، 6983می صادقی، )« ایسااده بود
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بررسی مناسبات نسلی در سه روایت پس از انقالب اسالمی. 2

وجه سل  از گسسلت و انقطلا   هیچشدۀ پ  از انقالب، بههای ب رسیر رمانشناف نسیی د
طیبلی و هلا یلا میلل بله اسلاقاللشلنل درونلی شلدن خواسلتآورد، بینله بیشلا  بلهدرنمی
های پی  از انقلالب، ب خالف ف ای رمان. شودوجوی س نوشت شخصی پدیدار می جست

هلای جهانی شدن و پیشل فت رسلانه. ستت  شده ارنگت اد شدید میان سنت و مدرنیاه کم
بنلاب این، . جدید، مانند اینا نت، سبب شده تا تحوالتی در تج بۀ گذار به بزرگسالی پدید آید

یلتاگ چه غی  یلابی جوانلان، خطی شدن گذار و ب جساه شدن فزایندۀ سهم ف دگ ایلی در هو
بخشلیده، ب خلی تفسلی ها  های پ  از انقالب به آناناساقالل و آزادِی عمل بیشا ی در سال

نسل فعیی جوانان تعارض چندانی با ساخاار و قوانین اجاماعی ندارد و ضدیت با »ب آنند که 
والدین که در نگ ش مدرنیسای غیبه داشت، جای خود را به بازسازی روابلط و کشلف زمینلۀ 

ت عبارتی، اگ چله تحلوال بله(. 17، 6971ذکلایی، )« هلا داده اسلتمشا ک وفاق میان نسل
هلای ای انلی های پ  از انقالب، نوعی وضعیت دوگانه را در ب خی خانوادهساخااری در دهه

درمجملو ، رونلد تعلامالت نسلیی در جهلت »دهلد ایجاد ک ده است، تحقیقات نشان ملی
، بله 6978پنلاهی، )« کنند، انقطا  نسیی اسلتکه ب خی ادعا می دموک اتیزه شدن و نه چنان

 (.88، 6971نقل از ذکایی، 
هلای پل  از انقلالب میلان الگلوی شده، در روایت مقصود این است که اگ چه به دالیل گفاه

هلای پدیدآملده در تج بلۀ گلذار بله رغم تفلاوت شناف یا تفاوت و تعامل م ز بارینی هست، بله
ها، کماکلان بیلانگ  بازنملایی هایی که ب شم دیم، تفسی  و تحییل محاوای رمانبزرگسالی و مفلفه

هلای شاید باوان گفت شناف نسلیی در روایلت. سبات نسیی در چارچوب شناف نسیی استمنا
هلای اجاملاعی های ف دی و واقعیلتپ  از انقالب، نایجۀ پدید آمدن نوعی شناف میان خواست

هلای پل  از انقلالب نیلز شلناف را تج بله های جلواِن روایلتاگ  بگوییم همۀ شخصیت. است
شلود و ها، وفاق و تعامیی دیده نمیدر بازنمایی این مسئیه در بافت روایت .ایمکنند، بی اه نگفاه می

 .خوردچشم می های شناف نسیی، مانند نبود مفاهمه و میل به انزوا بههمان مشخصه
هلای پل  از بنلدی در روایلتب ایند توضیحات باال، نیازمند ذک  توضیح روشی و شیوۀ مقوله

هلا و جانبله بلودن مفلفلهعواملل دخیلل بل  شلناف نسلیی، چنلدعبارتی افزای  به. انقالب است
هلای پل  از آمده از روایلت دسلت پیییدگی گذار جوانی، امنان گنجانلدن ماصلیب مقلوالت به

نادیلده گل فان . دهلددست نمی انقالب را در همان مقوالت اصیی اجاماعی، خانوادگی و ف دی به
سلازی، قلالبی و از انقلالب، سل  از همسلانهای پ  پیییدگی و تفاوت تج بۀ شناف در روایت
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هلای تل ین مقلوالت و مفلفلهبا ذک  ایلن نناله، ب خلی از مهلم. آوردها درمیتیذیت فهمیدن رمان
 .کنیم شده از سه روایت پ  از انقالب را ب رسی می مناسبات نسیی کشف

 سه الگوی تسلیم، طرد و استقالل: گراییتعدد منابع هویتی و فردیت

مدرن مانث  اسلت و فقلط بله پلارادایم سلنت محلدود یای جوانان در جوامج مدرن و شبهمنابج هو
آوری را در اناخلاب شود که جوانان در جوامج ملدرن تنلو  س سلامهمین ام  باع   می. شودنمی

هلا در جواملج  مسی های زندگی تج به کنند؛ ناسازگاری این منابج هویای و جا نیفاادن ب خی از آن
در گفامان غی خطی گذار به بزرگسلالی . شودتنه شدن هویت ف دی جوانان میتنه سنای، موجب

گلونی ای خلا  از زنلدگی، بلا گونلاای بیولوژیلت و م حیله مثابۀ مقولله جای توجه به جوانی به به
اصلطالحا  بحل  بل  سل  تعلدد منلابج  . روییم وار روبله هایی موزاییتهای ف دی و هویتاناخاب

 . ایی استگهویای و ف دیت
اش هلای قصلهاین واقعیت اننارناپذی  مان اجاماعی را در شخصیت« نیمۀ غایب»سناپور در 

ف لای اصلیی روایلت محلیط . دهلدر  ملی 6918-6913وقایج رمان بلین . نمادین ک ده است
های اصلیی رملان همله دانشلجو هسلاند و روابلط ایلن نسلل جلوان شخصیت. دانشگاهی است

بحل ان . دهندۀ خطوط اصلیی رملان اسلتهایشان شنلخانواده و نیز اسااددانشگاهی با یندیگ ، 
هلای جدیلد گشاگی این نسل در تقابل با ش ایط جامعه و ظهور وضعیتگ ایی و گمهویت، آرمان

کند و از این رمان عناص  مهمی از اجاما  را نیز به سطح روایت اضافه می. شه ی و ف هنگی است
گ ایلی و انلزوای دهلد؛ دروندست ملیهای مهم اجاماعی بهس ن ها گی ی شخصیتنحوۀ شنل
در میلان محلیط . های این رمان بازگوکنندۀ جدال سنت و تجدد در ملان اجاملا  اسلتشخصیت

کادمیت و بافت شه ی مدرن سال یافاگی ویلژۀ گ ایی و ف دیتهای پ  از انقالب و جنگ، درونآ
هلای دار و واقعیلتهلای ریشلهواسلطۀ آن سلنتبه ناپذی  است کهها منانیزمی اجانابشخصیت

 . کنندکنند یا از آن ف ار میخشن اجاماعی را تعدیل می
دادن سله الگلوی  دسلت واقعیت اجاماعی یعنی همان سیط ۀ سنت، از ط یلق به« نیمۀ غائب»در 

-صلیتف هاد، ینی از شخ. در رابطه با شناف نسیی آورده شده است« اساقالل»و « ط د»، «تسییم»

یابی او نوعی انفعال محل  گسست و انزوا و هویت. ، نمایندۀ الگوی تسییم است«نیمۀ غائب»های 
توانند پشت س م فحل  بدهنلد خانواده که هیچ، تمام جهان می»گی ی و رؤیابافی است؛ نوعی کناره

ا ابلد از ملن گذارنلد، و انگلار بایلد تلاما من اینجا بمانم، با خیاالت خودم؛ که هیچ وقت راحام نمی
درجلایی (. 8، 6987سلناپور، )« کنمخواهند و من کار دیگ ی میها چیزی میطیبنار بمانند، که آن

ایلن فشل دن و دردی را کله تلو از تلوی »دلیی  ب ای رفان از خانه تاب نیاوردن اقالدار پدرانله اسلت 
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ی و کجلا بایلد ح  شلده، ملن تلا کل کنی روی مچ من، که مثل سنگ حاال بیهات س ازی  می پنجه
توانلد آن را تغییل  دهلد و نله  رو شده است که نه می ف هاد با جهانی روبه(. 91همان، )« تحمل کنم؟

گ ا و رمانایت است که م ز میان واقیعت اجاماعی آل او بی  از ه  چیزی ایده. تواند شبیه آن شودمی
ه چیز؛ تسلییم ضلعف خلود در شود، تسییم همف هاد تسییم می. دهدگ ایی را تشخیص نمیو آرمان

گ ایی خود، تسییم خلانواده، و در نهایلت بافی و آرمانمواجهه با دنیای مافاوت اجاماعی، تسییم رؤیا
 .این تسییم خود نشانگ  نوعی شناف نسیی است. تسییم شنست خوی 

شلدۀ جامعۀ ملادی. ، بازنمای الگوی ط د است«نیمۀ غائب»های ف ح ینی دیگ  از شخصیت
ف ح . آیدکند، درمیبیعد و به ه شنیی که محیط غ یبه به او تحمیل میف ِح روساایی را می شه ی

ت ین انگیلزۀ او بل ای قبلولی در دانشلگاه دور شلدن از خلانواده و دخا ی شه ساانی است که مهم
ای اسلاقالل سمت گونه یابی او بی  از آننه رفان بهوضعیت ف ح و خویشان. کسب اساقالل است

ای است که همیشله احسلاس ی و تمایزمن  باشد، نحوی از تناز  بقا یا رساندن خود به قافیهفن 
او حالی از . او با آمدن به دانشگاه کامال  از خانواده گسسلاه اسلت. کند از آن عقب مانده استمی

او که از نگاه سلنای پلدرش از (. 681همان، ) «؟شود چ ا دلم ب ای خانه تنگ نمی»پ سد میخود 
کند، دائما  بلا خلود  ازدواج بیزار شده و نیز خود را بابت وابساگی مالِی ناچیز به پدرش س زن  می

ب ون  تواند ق ار بیهخاط  همان ماهی چندرغاز است که پدرش است و می یعنی به»رود کینجار می
. شلودس انجام با تصمیم ن فان به م اسم خواسلاگاری کلامال  طل د ملی. (681همان، ) «بگذارد؟

تواند از طیف مغناطی  خانواده و آبا و اجدادش بی ون رود اگ چه پ  از این تصمیم نیز هنوز نمی
 (.688همان، )و میان زندگی مساقل در شه  و وابساگی به روساا و خانواده در نوسان است 

گلاه« غائلبنیملۀ»سیمیندخت، شخصیت دیگ      تل ین شخصلیت و بازنملای الگلوی خودآ
مدرنیاه تحمیلل  ل او تنها شخصیای است که ف دیت خود را ب  جدال اجاماعی سنت. تاساقالل اس

شناف نسیی ب خالف ف هاد و ف ح، سلیمیندخت را بلا ف دیالی ماشلخص، خودبسلنده و . کندمی
آلی دارد که ه گز  ایده« نیمۀ غایب»های سیمیندخت نیز مانند دیگ  شخصیت. آوردمساقل بار می

مۀ گمشدۀ او مادرش است که در تصمیمی جسورانه، زنلدگی و ف زنلدش را رهلا نی. رسدبه آن نمی
قاعدتا  او . ور دنیا که آزادانه زندگی کندرود آندارد و میاش را ب می قول خودش زنانگی کند و بهمی

هلا و اش دارد، املا همله ایلن آزادیت ین شخص زنلدگینیز رفااری ام وزی و آزاد و شبیه محبوب
بنلاب این سلیمین بل خالف ملادرش مانلدن در . تج به کند 6913خواهد در ته ان را می هاف دیت

قدر َپلِ  کلاهی  وقت، به جاذبۀ تحصیل در آم ینا در آن»دهد، کشاک  سنت و تجدد را ت جیح می
 (.813همان، )« آموخت ارزش نداشت های ته ان میدر مقابل آنیه سیمین داشت در خیابان
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بال را »پذی د های مسیط نسل گذشاه را میرود و نه ارزشنه به راه مادرش میاساسا  سیمین     
. مان، حای از خودملان، از وجودملانچیز ت ساندن با وردهاشان از همه. همان موقج س مان آوردند

شاید همین اص ار ب  مانلدن اسلت (. 638همان، )« های زائدمان را معبدمان ک دنددر عوض غده
درست است که . گ ایی اوفهم جنبۀ دیگ  شخصیت سیمیندخت است؛ یعنی عملکه کییدی ب ای 

شناف نسیی در سیمین نیلز در آغلاز فل ق چنلدانی بلا دیگل ان نلدارد و بله هملان شلنل انلزوا و 
آالیست نبودن است کله او را تنهلا شخصلیت  گ ایی و ایدهکند، اما همین واقج س خوردگی ب وز می

. رغلم شلناف نسلیی حلاکم کنلدمثابۀ یلت جلوان و بلهچیزی را به کند که قادر استمساقیی می
آوردن چیزی   دست آدم همیشه ب ای به»راند  پی  میگ ای اوست که او را بهشخصیت نوجو و عمل

 (. 86همان، )« رود حای اگ  آن چیز تازه چیزی جز م گ نباشدافاد و میتازه است که راه می
 اگیرشدن فرهنگ جوانیاختالف هنجاری میان دو نسل و فر

ها عمدتا  میان دو نسل ت اد و اخاالف ارزشلی دیلده های پی  از انقالب که در آنب خالف رمان
های پ  از انقالب ت اد میان نسل دوم و سوم بیشا  در قالب اخاالف رفالاری و شود، در رمان می

( دخال )و آیله ( ملادر)زو ، ت اد میلان آر«کنیم عادت می»هنجاری نشان داده شده است، مثال  در 
زدن، نو  ب ق اری ارتباط، نلو  تفل یح و مصل ف بله تصلوی  شنل اخاالف در نو  ح ف  عمدتا  به

های سیاسی و ملذهبی شلناف داشلاه شود که آن دو ب  س  مسائل و ارزشدرآمده و کما  دیده می
نی و س کوفت زدن مادر بله حال همین ت ادهای رفااری نیز س  از نبود تفاهم، ناهمزبابااین. باشند

تملام بلار . کاش نصف َجلنِم تهمینله را تلو داشلای: آرزو هنوز ب اق به آیه گفت»آورد دخا  در می
« تو چلی؟ فقلط بیلدی ادا و اطلوار بیلایی و خل ج با اشلی. زندگی روی دوش دخا  بییاره است

 (.663، 6979پی زاد، )
بهال ین نملود . هلای آرزو اسلت ین دغدغهتشت ینی از اصییمشنل ارتباطی آرزو با آیه بی

آیله پنهلان از . رنگ شدن ارتباط و بیگانگی میان آن دو، در وبلالگ آیله نشلان داده شلده اسلتکم
توانلد بله ملادرش هایی را کله نملی باز ک ده و تالش دارد تا ح ف بچۀ طالقنام  مادرش وبالگی به

هلای زبلانی و از ط یق وبلالگ ب خلی تفلاوت. بزند، در این وبالگ با اف اد غ یبه در میان بگذارد
شود؛ آیه نسیی است که بل ای نوشلان از زبلان محلاوره و ف هنگی نسل آرزو و آیه نیز نشان داده می

-نو  جدیدی از ارتباط و منالمه در بلین جوانلان در حلال شلنل. کندکیمات شنساه اسافاده می

 : نویسداو در وبالگ  می. گی ی است
شد مثلل بگنلد، یعنلی ( بگویند)آمدم بگم بگند . ارسی هم عجب منافاتیهآقا این خط ف

مامانم و خاله شلی ین ملدام . شد مثل تن و بدن( بدهند)اومدم بنویسم بدن ! گندیده شو
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پ سلم ماهلا چل ا راسا  من گاهی از خودم می. زنند ها غ  میسِ  شنساه نوشان جوون
هلا قیمبله ت ه؟ یا ب  که نسل بلاالیی تت ه؟ راحجوری صمیمی نویسیم؟ اینشنساه می

خوان بگند و جونمون باال آمد تا دو سیمبه نوشاند و ما ه چی خوندیم نفهمیدیم چی می
 (.689-688همان، ) زنیم؟حاال ماها داریم ضدحال می. خط بخونیم

 رغم تج بیات مافاوت و ت ادهای هنجاری که به آن اشاره شد، میان دو نسلل در کییلتاما به
بناب این، چناننه در مقدملۀ ایلن . اندف هنگی و اجاماعی تعامل ب ق ار است و با یندیگ  در تماس

-چشلم ملی ت  بهای میان دو نسل کمهای پ  از انقالب تعارض ریشهبخ  نیز گفایم، در روایت

ا فل ار هایی چون زد و خورد میان والدین و ف زندان و یبا شاخص« کنیمعادت می»خورد، مثال  در 
هلا دهد که ج یان اناقال ارزشی میلان نسللواکاوی این رمان نشان می. و ت ک خانه مواجه نیسایم

های خود را به آیه اناقال دهد و نگل ان ها و نگ شکند ارزشتنها آرزو تالش می ط فه نیست؛ نه یت
دات رفالاری، و پیگی  مسائل و مشنالت اوست، بینه در این نظارت شلاهد تأثی پلذی ی او از علا

زبانی و خ ده ف هنگ جوانی آیه نیز هسایم و دقیقا  پدیلد آملدن و ورود چنلین مظلاه ی اسلت کله 
 بناب این، . های پ  از انقالب قدری تعدیل ک ده استشناف را در رمان

هلا، تلالش هلای جلوانی و مقبولیلت بیشلا  آنگی  شدن ارزشاماداد یافان جوانی، همه
نوعی  ط فه خارج کل ده و بله ک دن ف زندان، خود را از صورت یتوالدین ب ای اجاماعی 

ح کت بازتابی در این ف آیند انجامیده است، که در نایجۀ آن والدین نیز توسلط ف زنلدان 
گل دد ای ف هنلگ جوانلان ملیطور فزاینلده شوند و نقطۀ م جج آنان بهخود اجاماعی می

 (. 87، 6971ذکایی، )
هایی که ح کت بازتلابی اجاملاعی شلدن و نقطلۀ م جلج بلودن نمونهاما شاید ینی از بها ین 

پذی ی ملادر و نیلز سلای  اط افیلان از اصلطالحات و علادات دهد، تأثی ف هنگ جوانی را نشان می
و یلا ( 11، 6979پیل زاد،)« آرزو با خودش گفت به قول آیه ط ف پلاک قلاط زده». زبانی آیه است

 (.37همان، )« را قبول ک دم؟چ ا به قول آیه س  سه سوت دعوت »
نیلز  «نگ ان نبلاش»این عطف توجه به عادات زبانی نسل جدید و نقطۀ م جج بودن جوانی در 

زدن، شاسلنول، ت یل ، گلیج زدن، وضوح به تصوی  درآمده است، مثال  اصطالحاتی چون قاتبه
یافت « نگ ان نباش» های جوان وفور در منالمات میان شخصیتبیزی بهورکدپ، تایمز و نتمود 
دست شلدن ف هنلگ های طبقاتی، یتبا محو عمدی تفاوت« نباشنگ ان»عیی در محب. شودمی

طور که قلبال  نیلز گفالیم، امل وزه بلا گسلا ش  زی ا همان. دهدجوانی در جامعه و شه  را نشان می
اوریرسانه ای، ماننلد دانشلگاه، های اطالعاتی مثل اینا نت و ماهواره و حالی ابلژههای جدید و فنو
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در . کنلدمثابۀ یت سازۀ اجاماعی نق  مهمی را در تحوالت اجاماعی و ف هنگی ایفا ملیجوانی به
توانلد شلود کله نملیهای  در شه  با پس  جوانی مواجه ملیزنیبخشی از داساان، شادی در پ سه
هلا همگلی در این.  کند یا پایین شهباالشه  زندگی می. ای استتشخیص دهد ماعیق به چه طبقه

 . شه  ح ور دارند
 کنمهای تنگ شده نگاه  میکنم و از الی پیتس م را کج می

 مونیعین کالژ می! معیوم نیست بیۀ پایینی یا باال
 آید خندۀ ریزش ک  می

 (.78، 6978عیی، محب) کالژو باهات هسام. این ینی رو خوب اومدی
-جویی و لذت پذی ی و ماج اجویی، هیجاننده، ریستف دگ ایی فزاینده، نگ ش منفی به آی   

های عمدۀ هویت و سلبت زنلدگی جوانلانی طیبی، توجه به تج بۀ حال و زندگی روزم ه از ویژگی
نسیی که گویا یت ویژگی بلارز دارد، . های پ  از انقالب به تصوی  درآمده استاست که در رمان

از س  خود « نگ ان نباش»کالم اش را با تنیهشنالتخواهد متفاوتی؛ نسیی که میاعانایی و بیبی
 گ ایان در این زمینه روشنگ  است، آنان ب  این باورند کهروین د ف هنگ. رفج کند

هلای هایی که مافلاوت و گلاه مغلای  تج بلۀ نسللغی خطی شدن گذار و اناخاب ارزش
ال، به زیان گذشلاه شود، به درجاتی مدیون توجه بیشا  جوانان به ح بزرگسال شناخاه می

انلد رسد ح  اسام ار تاریخی خود را از دست دادهو آینده است؛ جوانانی که به نظ  می
 (. 17، 6971ذکایی، )رنگ شده است شان کمو احساس تعیق

 

 گیریبحث و نتیجه

رغم مافاوت بودن تج بۀ مناسبات نسیی در دو  ت ین نایجۀ مطالعۀ حاض  این باشد که بهشاید کیی
شده، مسئیۀ نسیی در بافت روایی در همۀ موارد به شنل شناف نسلیی تصلوی  شلده  ورۀ ب رسید

ایم که آن را در سله های پی  از انقالب به الگویی از شناف نسیی رسیدهاز خوان  روایت. است
 :  کند سطح ب رسی می

در سلطح هلای شلناف نسلیی و نمودهلای آن آنجا که عوامل یا نشلانهدر ساحت اجتماعی؛ . 6
ت ین مقوله، تقابل سنت و مدرنیاه است که در معملاری و در این بخ  کالن. شوداجاما  ب رسی می

 . های نسیی چون سینما و موسیقی و در شناف مذهبی نمود پیدا ک ده است بافت شه ی، ابژه
در ایم که بازتاب شلناف نسلیی هایی اشاره ک دهدر این بخ  به مقولهدر ساحت خانواده؛ . 2

هایی است که در نایجلۀ سطح اجاما  است، اما مالک تمایز گسست اجاماعی از خانوادگی مفلفه
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هلای خلانوادگی رود؛ یعنی ه چنلد کله شلنافآنها انسجام صوری و محاوایی خانواده از بین می
معیول همان عوامل کالن اجاماعی است، شناف در درون خانواده دقیقا  ب  مناسبات اف اد خانواده 

دهلد، ملثال  تل ک خلانواده، عصلیان و یت آنها را نشان میهای یتکند و روابط و نسبتتم کز می
اند کله  سخنی همگی از عوامییناف مانی در ب اب  والدین، کاه  اقادار پدرانه و نبود تخاطب و هم

 .کنندانسجام نسیی خانواده را ت عیف می
هلای خلود  میلان واقعیلت وجلودی و آرمان آنجا که ف د با شنافی مهیب در ساحت فردی؛. 3

هلای آن بل  سلاخاار هلا و ت لادهای اجاملاعی و بازتلابشود؛ یعنی نایجۀ تمام تقابلرو می روبه
.شودمناسبات درون خانواده منج  به بح ان هویت و س خوردگی در ف د می

زنمایی مسئیه کند، در باهای ه  دو دوره صدق میبودن شناف نسیی ب  روایت اگ چه ب جساه
: توان در این جمیه خالصه ک داین تفاوت را می. های دو دوره نیز تفاوتی محسوس هستدر رمان

های مذهبی اسلت کله های پی  از انقالب، عمدتا  نوعی شناف در ارزششناف نسیی در روایت
مدرن  ل نایهلای سگونه شناف و در کل تقابلل این. خود نایجۀ تقابل پارادایم سنت و مدرنیاه است

 .شودهای پ  از انقالب کما  دیده میدر روایت
گی ی توان در نایجۀ شنلهای پی  از انقالب را میدلیل ب جساه بودن شناف مذهبی در رمان
هلا، گسلا ش به روایت رملان. های مدرن آن دانستنوظهور طبقۀ ماوسط شه ی و نیازها و گ ای 
ای دیگ  از ماوسط از دهۀ چهل به بعد، که طالب گونهف اهای شه ی و ظهور ف هنگ جدید طبقۀ 
تل  کله هنلوز حیلات پ نفلوذ و هلای سلنای و ملذهبیسیوک و زندگی بود، خود را در تقابل با الیه

داوری  نوعی ارزش مدرنیزاسیون از باال در حنومت پهیوی نیلز بله. دادتأثی گذاری داشت، ق ار می
هلای ورود ابلژه. کل دماوسط ملدرن را تقویلت ملی هطبق دولای در سطح کالن بود و روند پیدایی

بخ  نظ ی و تج بی نسلل جدیلد و عامل ب جساۀ وحدت همثاب پ قدرت نسیی همیون سینما، به
تل ین عاملل پدید آوردن جوانانی با آرزوهای جدید و مافاوت سبب به چال  کشیدن شلدن مهلم

ان از مجموعلۀ پلی  از انقلالب کله تنهلا رمل. شد بخ  نسل قدیم، یعنی باور مذهبی میوحدت
شت بایلد اما حای این رمان را نیز بی. است« سف  شب»شناف مذهبی در آن نق  کییدی ندارد، 

کیی، بلی  از آننله نایجله و محصلول طوربازنمایانندۀ شناف نسیی دانست، زی ا شناف نسیی به
نگلاه و ف لای . گی د ار میمذهب باشد، نایجۀ ف ایی است که مذهب با مورد دیگ ی در تقابل ق 

بله . شناسلاندمی« دیگ ی مقابل»ناپذی  و مثابۀ عنص ی آشایمدرنیسای است که اساسا  سنت را به
کدام امنلان  نباشد، هیچ« خودی»و « دیگ ی»بخشد و اگ  ت اد بین تعبی  دیگ ، به خود معنی می

نایجلۀ تملایز (. 697، 6939نقل از رضلایی و دیگل ان،  ، بله6931تاجیت،)وجود نخواهد داشت 
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یلابی مسلایزم هویلت. های هویای در جهلان اجاملاعی اسلتمیان خود و دیگ ی ایجاد م زبندی
منانیزم حذف و ط د است و تثبیت معنای یت نشانه در یت گفامان، فقلط از ط یلق طل د تملامی 

ۀ ویژگلی واسلط در ایلن چلارچوب، دیگل ی به. گی یلد معانِی ممننی است که آن نشانه به خود می
نقل از رضلایی و  ، بله6978محملدی، )شلود بنیادین مافاوت بودن به اشلنال گونلاگون طل د ملی

کنلد، های پی  از انقالب تقویت ملی؛ یعنی آنیه شناف نسیی را در رمان(697، 6939دیگ ان، 
بی  از آننه نف  مذهب باشد، خصیت دنیای درحال گذار به مدرنیسم است کله خلود خصلیای 

گی ی از  در نگاه مدرن، گذار جوانان به افنار و دنیاهای جدید سل  از فاصلیه. قابیی داردط دی و ت
گیل ی بله شلنل شلناف نسلیی ظلاه  شلود، شود این فاصیهآورد و آنیه باع  میمذهب در می

 .هاستخصوصیت ایدئولوژیت ه  دوی این پارادیم
ملدرن ف لایی را فل اهم ه پسلتهای پ  از انقالب دیدیم که نگاکه در تفسی  روایتدرحالی

هلای رواج اندیشله. کند که جوانان بیشا  به سیاست روزم ه و معطوف به زنلدگی توجله دارنلد می
های  هلای جمعلی و شلبنههای نسبی در روابط خانوادگی، گسا ش رسانهگ ایانه و آزادسازینسبی

شلننی ظلاه  تهلا بله شلنل سلنمجازی، و افزای  سطح تحصیالت موجب شده تا روابط نسل
هلا محسلوب در نایجه قواعد ب گ فاه از سنت، دیگ  موضو  تن  در روابط والدین و نسلل». نشود
زننلد های قدیمی دست میها و سنتدر بسیاری موارد جوانان معاص  به بازیافت ارزش. شود نمی
 (.81، 6971ذکایی، )« پ دازندنوعی به تحسین آن می و به

های پلی  از انقلالب بازنملایی توان گفت وجه جامج روایتد کیی میدر پایان و در یت ب این
ایلن ویژگلِی . مناسبات نسیی از منظ  خصیت دنیای مدرن و خصلیت طل دی و تقلابیی آن اسلت

 . کند ف دی میاساسی است که شناف را دارای خصوصیات منحص به
ن الگلوی واحلدی را بل  تواهای پ  از انقالب حدت کما ی دارد، اما نمیاین تقابل در رمان

هاست و ب خی هایی که مفید تعامل بیشا  نسلرغم تمام مفلفهتمامی این دوره اطالق ک د، زی ا به
اوریاز جمیه رسانه اساثنایی ب  این قاعدۀ « نگ ان نباش»ایم، های اطالعاتی را ب جساه ک دهها و فنو

انقالب اساخ اج ک د، ممنلن اسلت ایلن های پ  از ای از رمانکیی بوده است و اگ  بشود نایجه
ملدرن گلذار نادیلده گ فاله شناسانه از خصوصیات پسلتباشد که آنیه در تمام تفسی های جامعه

ای تملام زمینله هزننلد تواند ب همبزه می. است( اعایاد)شده، مسئیۀ بزه و نابهنجاری حاد اجاماعی 
بینلیم کله ملی« نگل ان نبلاش»در . کنلد  ملیآمیزت ت  و مسالمتباشد که گذار به بزرگسالی را آرام
تنهلا ای ب ای تعامل نسیی باقی نگذاشاه و بنلاب این نلهت ین زمینه نابهنجاری حاد اجاماعی کوچت

-روییم؛ یعنی اگل  آرملان ت ین انوا  شناف روبهشاهد تقابل کما ی نیسایم، بینه با ینی از بغ نج
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داشلت، ک د و جامعه را به حذف آنان وامی خورده میگ ایی اف اطی نسل پی  از انقالب آنان را س
این . اعانایی نسل جدید در ب اب  ه گونه آرمانی هسایممسئولیای و بی در این سوی طیف، شاهد بی

کند و به شنل مشخص بزه درآیلد، هملان نایجله یعنلی مسئیه هنگامی که به حادت ین شنل ب وز 
 .دیگ ی در پی خواهد داشتس خوردگی و ط د از جامعه را از س منشأ 
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