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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،10-87 ،)3(01 ،پاییز 0331
یوسفی مقدم ،شقایق؛ و ذکایی ،محمدسعید ( .)6931بازنمایی مناسبات نسلیی از منظل ادبیلات داسلاانی پلی و پل از
انقالب اسالمی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانdoi: 10.22631/jicr.2017.1490.2196 .16-87 ،)9(61 ،
شاپا8117-6788 :

 نویسندگان  /حق اناشار این مقاله در فصینامه «تحقیقات ف هنگی ای ان» از نویسندگان اخذ شده است .دسا سی به مان کامل مقاله ب اساس قوانین ک یایو کامانز
(
آزاد است) .

بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس از
انقالب اسالمی
شقایق یوسفی مقدم*  ،محمدسعید ذکایی
دریافت 0931/10/72 :پذیرش0931/19/09 :

چکیده

پ س اصیی مقالۀ حاض این است که ش رمان معاص فارسی در بازۀ زملانی پلی و پل از انقلالب
اسالمی چه تصوی ی از الگوی روابط بین نسیی را در خانواۀ ای انی ت سیم ک ده است و در ایلن زملان چله
تغیی ی در روایت رمانها از مناسبات نسیی درون خانواده ایجاد شده است .بنلاب این ،ادبیلات داسلاانی را
بهمثابه میانجی فهممان از تحوالت جامعه در این زمینه در نظ گ فاهایم و از آنجا که با هدف مطالعۀ ژرف
و عمیق روایتها بهدنبال کشف و تفسی بودهایلم ،از تننیلت تحییلل محالوای کیفلی م لمونی اسلافاده
ک دهایم .ب اساس چارچوب مفهومی ،الگوی مناسبات نسیی را ذیلل سله عنلوان ب رسلی کل دهایم :توافلق
نسیی ،تفاوت و تعامل همزمان نسیی ،و شناف نسیی .بهرغم مافاوت بودن بازنمایی مناسلبات نسلیی در
دو بازۀ زمانی ،مسئیۀ نسیی در بافت روایی رمانها ،در همۀ موارد ،به شنل شناف تصوی شده اسلت .از
ب رسی مناسبات نسیی در روایتهای پی از انقالب الگویی بهدستآمده که مهمت ین ویژگی آن شلناف
مذهبی و ایدهآلگ ایی شخصیتهای داساانی است که در چارچوب کیی تقابل سنت و مدرنیاه و ماهیلت
ط دی و تقابیی آن قابل تفسی است .اینگونه شناف و تقابللهلای سنای لمدرن در روایلتهلای پل از
انقالب کما دیده میشود؛ اما بهرغلم پیلدای مفلفلههلایی چلون رسلانههلای جمعلی و وفنلاوریهلای
اطالعاتی ،که گذار به بزرگسالی را غی خطی و دگ گون ک دهاند ،روایتهای پل از انقلالب نیلز کماکلان
شناف نسیی را بازنمایی میکنند.
کلیدواژهها :بازنمایی ،الگوی روابط نسیی ،شناف نسیی ،گذار ،رمان.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

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



 .اسااد جامعهشناسی و مطالعات ف هنگی ،گ وه مطالعات ف هنگی ،دانشندۀ عیوم اجاماعی ،دانشگاه عالمله طباطبلایی،
ته ان ،ای ان.
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مطالعه و ب رسی پدیدههای اجاماعی و ف هنگی و تحوالت آن همواره مورد توجله جامعلهشناسلان
بوده است .در ج یان دورههای تاریخی ماعدد و ح کت از نظامهای سنای بله عصل ملدرن ،نظلام
روابط خانوادگی و نسیی نیز بهتدریج دساخوش تغیی ات شگ فی شلده و در دورۀ جدیلد« ،نسلل»
بهمثابه مفهومی تازه و مدرن ظهور یافاه است .مناسبات نسیی قدمای طوالنی در تلاری تحلوالت
اجاماعی جهان و ای ان دارد و میتوان گفت اخاالف میان دو نسل در طلول تلاری امل ی طبیعلی
قیمداد شده است؛ با این حال ،باید گفت این موضلو در جواملج جدیلد و پل از دوران صلنعای
شدن پ وبیماتیت شده است.
مسئیۀ نسلها زمانی ش و میشود که آهنگ تغیی ات جامعه شدت گی د .این شااب در ای ان،
محصول سازوکاری درونزا نیست ،بینه محصول ب خورد نظام اجاماعی ای ان با نظام اجاملاعی و
ف هنگی غ ب است .در ای ان با ورود مدرنیاه و گسا ش شه نشینی و نوسلازی روابلط اجاملاعی و
خانوادگی از اوایل ق ن حاض  ،بسا مناسبی ب ای ب وز مسائل نسیی فل اهم شلده اسلت .از سلوی
دیگ  ،طی دهههای اخی وقو تحوالت بزرگی چون انقالب اسالمی ،جنگ ،افزای ناگهانی نل
رشد جمعیت جوان و تغیی در ساخت جمعیای جامعه ای انی ،ظهور و رشلد ارتباطلات جهلانی و
وفناوریهای مجازی ،سبب شد تا نهاد خانواده نیز در ای ان بلهتبلج تحلوالت گونلاگون اجاملاعی و
ف هنگی بهسلمت «تنثل شلنیی» پلی رفاله (شلالیی )38 ،6938 ،و کلم و کیلف ارزشهلا و
مناسبات نسلها ینی از سفاالت اساسی جامعه ما باشد.
جوانان بهمثابه سازهای اجاماعی ،ف هنگی و زیسای که زمینهساز و پاسخگوی تغیی ات اجاملاعی
محوری گفامانهای گوناگون شدهاند و شواهد بسیاری دارند .شااب و تنلو
است ،موضو جذاب و
ِ
گذار ای ان تج به میکند و تحوالت ساخااری و نهادی مالزم با آن ،ابعلاد
تغیی اتی که جامعۀ در حال ِ
پیییدهت و مهمت ی به مسئیۀ جوانان بخشیده است .بهگونهایکه بهج ئت میتوان گفلت کله ماهیلت
مسائل و ش ایطی که جوانان خود را در آن مییابند و رشد میدهند ،در مقایسه با آنیله نسلل گذشلاۀ
آنها تج به ک ده است ،تفاوتهای محاوایی و ذاتی اساسی ک ده و بازاندیشی در مناسبات نسللهلا و
جایگاه جوانی در جامعه ای ان را بسیار ض وری میکند (ذکایی .)3-61 ،6971 ،این اهمیلت وقالی
دو چندان میشود که ض ورت توجله بله مسلئیۀ بازنملایی در جامعلۀ معاصل را بله آن بیلافزاییم .در
جامعهای که بهتعبی دنزین ،بازتولید و تنوین اجاماعیاش از خلالل روایلتهلا و تصلاوی صلورت
میگی د ،مسئیۀ «بازنمایی» مسئیهای کییدی و بنیادی اسلت (شلالیی .)38 ،6938 ،ملا در جهلانی
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

زندگی میکنیم که به تسخی نظامهای گوناگون بازنمایی درآمده است و روایتها از مهمتل ین نظلام-
های داللای و بازنمایی است .الباه باید گفت این نظامهای بازنمایی خنثی نیساند ،بینه خودساخاه و
در مع ض تعدیل و تغیی ند و منافج گ وههای گوناگون اجاملاعی را در جامعله بیلان ملیکننلد ،ملثال
رمانها نهتنها آیینهای ب ای بازنمایی ش ایط اجاماعی و ف هنگی جامعهاند ،بینله بلهقول لوونالال  ،بلا
ایننه تخیییاند ،از ه چیز دیگ ی به واقعیت نزدیتت ند .از آنجا که ما در این مقاله در پلی شلناخت
بها و دقیقت وضعیت خانواده ای انی ،پوی ها ،منازعات و مناسلبات نسلیی در آن هسلایم ،ادبیلات
داساانی (رمان) را در دو بازۀ زمانی پی و پل از انقلالب اسلالمی میلانجی فهلمملان از تحلوالت
جامعه در این زمینه در نظ گ فاهایم .بناب این ،در مقالۀ پی رو سعی شده اسلت الگوهلایی از روابلط
ِ
بین نسیی در خانوادۀ ای انی ،که در ش نمونه از رمانهای فارسی پی و پ از انقالب اسلالمی بله
تصوی درآمده ،تحییل و ارزیابی شود.
ش رمان معاص فارسی در بازۀ زمانی پی و پ از انقالب اسالمی ،چه تصلوی ی از الگلوی
روابط بین نسیی را در خانوادۀ ای انی ت سیم ک ده است؟ در طی این دهلههلا چله تغییل ی در روایلت
رمانها از مفهوم مناسبات نسیی درون خانواده ایجاد شده است و آیا ملیتلوان در ایلن خصلو بله
الگوهای مشخصی دست یافت و مسی دگ گونی را تعیین ک د؟ آیا در رمان معاصل فارسلی رابطلهای
میان تحوالت بین نسیی در درون خانواده و اوضا اجاماعی جامعه در ه دوره هست؟
چارچوب مفهومی
بازنمایی

مقالۀ پی رو مبانی ب چارچوب نظ یۀ بازنملایی اسلت .هلال ( )8119بل ایلن بلاور اسلت کله
ِ
بازنمایی اسافاده از زبان ب ای بیان چیزهای معنادار دربلارۀ جهلان اطل اف اسلت .معنلای چیزهلا
محصول چگونگی بازنمایی آنهاست .در این روین د زبان ابزاری است که بهواسطۀ آن میتلوانیم
معنا را بسازیم .از این منظ  ،زبان ابزار بازنمایی است .وب در کااب «فهم بازنمایی» این نناله را
اینگونه بیان میکند:
به طور خالصه ف ایندهای بازنمایی ،پیوندها ،روابط و هویتها را قابل دیدن نملیکننلد؛
آنها در حقیقت این پیوندها ،روابط و هویتهلا را ملیسلازند .بازنملایی صل فا بحل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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جانشینی و تن ار نیست ،بینه دربارۀ سلاخاار نیلز هسلت .بازنملایی هلم جهلان و هلم
روشهای بودن در آن جامعه را ب ای ما مشخص میسازد (وب.)61 ،8113 ،

از میان روین دهایی که هال ب ای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی ،زبلان ،معنلا و ف هنلگ
طبقهبندی میکند ،روین د ب ساختگ ا در این مطالعه اهمیت مییابد.
در رهیافت ب ساختگ ا ماهیت اجاماعی و عمومی زبان بهرسمیت شناخاه میشود .این
رهیافت باور دارد که اشیا و رویدادها بهخودیخود و نیز کارب ان زبان بهتنهایی نمیتوانند
معنا در زبان را تثبیت کنند .زی ا اشیا و رویدادها معنا ندارنلد ،ملا معنلا را بلا اسلافاده از
نظامهای بازنمایی میسازیم (مهدیزاده.)88 ،6971 ،
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بناب این اهمیت روین د ب ساختگ ا ب ای این مطالعه در این است که به باور هال رسانهها (در
مساقیم جامعهاند و نه تولیدات رسانهای کامال جهلتدار و
اینجا رمان) نه مانند آینه انعناسدهندۀ
ِ
محصول اراده ،بینه این بازنمایی باید در درون ساخاارهای اجاماعی فهم شود و به همه زمینههلا و
رویداد بازنمایانده شده توجه شود.
ش ایط اتفاق آن
ِ
همینین ،در این بخ از مقاله الزم است کله تیقلی خلود را از ب خلی مفلاهیم پ بسلامد در
مطالعات جامعهشناخای نسیی مشخص کنیم .از آنجا که مسئیۀ این مقاله فهم بازنمایی پلوی هلا
و تعارضات مناسبات نسیی در رمان معاص فارسی اسلت ،بلی از آننله نیازمنلد طل ح مباحل
نظ یهپ دازانی چون گیدنز ،مانهایم و اینگیهارت در این زمینه باشیم ،ضمن خوان این نظ یات،
نیازمند نوعی چارچوب مفهومی دربارۀ نسل ،مناسبات نسیی و نظ پژوهشگ ان ای انی درباره ایلن
مسئیه در خانوادۀ ای انی هسایم .ارائه این چارچوب ب ای تش یح مفاهیم و مقوالتی کله بناسلت در
ماون روایی بازخوانی شوند ،ض وری است.
نسل و ابژۀ نسلی

ب ای مفهوم نسل تعاریف بسیاری ذک شده است ،اما در مورد معنای آن وفاق کامیی نیست« .واژۀ
نسل در معنای عام یا از نقطهنظ زیسای و شج هشناخای بهمعنای عام به یت رساۀ هلمدوره کله در
یت زمان از یت دنیای مشا ک به ه میگی ند ،اطالق میشود» (ساروخانی ،صلداقایف د،6977 ،
 .)68اما در مطالعۀ روابط نسیی این تعاریف قدری مبهم مینماید .در حلوزۀ مطالعلات خلانواده،
نسل را بهطور کیی فاصیۀ سنی بین تولد والدین و ف زنلدان در نظل گ فالهانلد کله بل تعلداد سلال
مشخص و مورد وفاقی داللت ندارد« .بع ی فاصیۀ سلنی بلین دو نسلل را  91سلال ،بع لی 81
سال و بع ی  81سال یا حای کما در نظ میگی ند» (پناهی.)8 ،6979 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مانهایم اولین کسی است که نسلل را در نقلد مفهلوم طبقلۀ ملارک بلهکار بل د .او نسلل را
«گ وهی از همساالن تع یف ک د که تج بۀ جمعی آنها بهوسییۀ یت حادثه یلا حلوادت تلاریخی
مهمی شنل گ فاه باشد» (همان .)8 ،ب طبق این تع یف آنیه باع تمایز و شلناخت نسللهلای
گوناگون میشود ،نه فاصیههای سنی ،بینه موقعیت مشا ک در ف اگ د تاریخی و اجاملاعی اسلت
که شیوۀ فن و تج بۀ مشابهی را در میان اف اد یت نسل ایجاد میکند.
در همین راساا بح توالی و ارتباط میان نسلها نیز مط ح میشود کله بله نسللهلا بهمثابله
هویتهای جمعی اشاره میکند .هویتهای جمعی از ط یق توالیشلان (بل ای مثلال نسللهلای
سیاسی) شناخاه میشوند .مسئیۀ نسلهای تاریخی پ سشلی کیلی را ب میانگیلزد؛ ایننله چگونله
اف ادی که در یت دورۀ مشابه به دنیا آمده و رشد ک دهاند ،به فهم مشا کی از تجاربشان ملیرسلند.
بناب این ،مفهوم نسل تاریخی به زمان اجاماعی ارجا دارد؛ به این معنلا کله نسللهلا تصلوی ی از
زمانهشان یا داساانی از تنامل جمعیشان را با توجه به م حیۀ تاریخی که در آن ح ور دارنلد ،بله
اشا اک میگذارند (کورستن .)818 ،6333 ،میتوان گفت نسل تاریخی نسیی است کله ابلژهای
مشا ک دارد که همۀ اف اد آن نسل بهطور ناخودآگاه حول محور آن ابژه شلنل ملیگی نلد و ارجلا
همۀ تج بیات آنها به آن ابژۀ نسیی است .بال در مقالۀ «ذهنیت نسیی» میگوید:
هویلت نسلیی
ِ
«میتوان گفت ابژههای نسیی آن پدیدههایی هساند که ب ای ایجاد حل ِ
بهکار میب یم .این ابژهها چهبسا توسط نسلهای قبیی نیز اسافاده شده باشند ،املا بل ای
آنان حنم چارچوب شنلدهندۀ یك نسل را نداشاهاند؛ حال آننله ،بل ای کودکلانی کله
بعدها در سنین جوانی بلا تج بله کل دن ایلن ابلژههلا بلهنحوی ناخودآگاهانله احسلاس
همبساگی نسیی میکنند ،چنین حنمی را دارند» (باالس.)3 ،6971 ،

به باور آزاد ارمنی در تعبی جامعهشناسانه ،مفهوم نسل همیون «روابط بلین نسلیی» در نظل
گ فاه میشود .مفهوم روابط بین نسیی با مناسبات نسیی ینسان است ،زی ا
«درحالی که نسل به کنشگ اطالق میشود ،روابط بلین نسلیی بله وضلعیای تعلامیی و یلا
تقابیی گفاه میشود .نسلها در موقعیلتهلایی قل ار ملیگی نلد ،و ایلن موقعیلتهلا دارای
ساخاار میباشند و این تعبی از نسل ،بیشا جامعهشناسانه است و مطالعۀ روابط بیننسلیی
در مقایسه با مطالعۀ نسیی بیشا جامعهشناخای است» (آزاد ارمنی.)61 ،6973 ،

در این مطالعه نیز تأکید اصیی ب مناسبات بین نسیی در خانواده است.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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مطالعۀ نسیی در جهان معاص بی از چندین دهه سابقه دارد ،درحالیکه پیشلینۀ آن در ایل ان بله
بی از ده سال نمیرسد .در طی این سالها ،روین دهای گوناگونی در سطح جهان و ای ان دربلاره
مناسبات نسیی شنل گ فاه است .بناب این ،بهنظ میرسد باید با تعاریفی چنلد ،مفلاهیمی کله در
ادبیات مطالعۀ نسیی اغیب بهطور ما ادف بهکار میروند ،از هم تفنیت شود تا تا باوان موضلو را
تحدید محاوایی ک د .بهطور کیی وجوه گوناگون مناسبات نسیی در چهار مقولۀ انطباق (اسام ار)،
تفاوت ،شکاف و انقطاع (تعارض) قابل ب رسی و مطالعه است.
انقطاع نسلی :آزاد ارمنی ب این باور است که انقطا نسیی محصول نوعی انقطا ف هنگلی و
اجاماعی است و منظور از انقطا ف هنگی و اجاماعی شنلگی ی شناف بنیلادین ف هنگلی (نبلود
ِ
توافق معنایی و شناخای) و اجاماعی (نبود وفاق در ارزشها و هنجارهای اجاماعی) است .در این
صورت نسلهای جامعه در قالب گ وههای ف هنگی و اجاماعی مافاوت ،از زندگی ،آینده و تلاری
خود تفاسی ما اد و مافاوت میکنند و از الگوهای رفااری مافاوتی تبعیت میکنند (آزاد ارمنی و
دیگ ان .)896 ،6976 ،اگ انقطا نسیی بهمعنای ب یلدگی و فاصلیه افالادن کاملل میلان دو نسلل
باشد ،چنین چیزی در عالم واقج غی ممنن مینماید ،زی ا ه نسل قطعا می اتدار املوری عینلی و
ٌ
ذهنی نسل پیشین خود است و نمیتواند کامال فلار از ه آنیله پلی از آن بلوده اسلت ،چله در
عینیات و چه در ذهنیات ،جهانی نو ب ای خود بنیان نهد (تاب و قاسمی.)11 ،6931 ،
تفاوت نسلی :به بیان ساروخانی اصطالح «تفاوت نسیی» بهمعنای اخاالف طبیعی در باورها،
ارزشها و هنجارهای میان نسلهاست .این مفهوم بی از ه چیز اشاره به جنبههای روانشناخای
ه نسل دارد که همواره هساند و در شنل انطباقناپذی ِی کامل جوانب رفااری ،اخالقی ،روانلی و
ِ
اجاماعی کن های نسل جدید در مقابل نسل قبیی مشاهده میشود .تفاوت نسیی در نقطۀ مقابلل
انطباق نسیی که ام ی محال است ،ض ورتی مطیوب است که موجبات تحول حیات انسلانی را در
ابعاد گوناگون ف اهم میکند (ساروخانی و صداقایف د .)69 ،6977 ،در تفلاوت نسلیی رابطله بل
اساس عالیق مشا ک نسلها و وضعیت نسباا نزدیت اجاماعی و ف هنگی است.
شکاف نسلی :تاب و قاسمی ( )6931ب آنند که گاهی تفاوتهای دو نسل مالوالی در اثل عواملل
گوناگون از جمیه تحوالت بسیار س یج اجاماعی و انقالبها آنقدر عمیق و بنیادین ظاه ملیشلوند کله
دیگ نمیتوان ص فا از پدیدۀ تفاوت نسلها که نوعی اسلام ار و حیلات ملداوم را در خلود مسلاا دارد،
صحبت ک د؛ در چنین حالای پدیدۀ شناف نسیی بهوقو میپیوندد .گسستهلای تملدنی و ف هنگلی
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

زمانی ر میدهد که نسلهای گوناگون در مقام طبقات گوناگون ظاه میشلوند و در اثل تفلاوتهلای
فاح و عیان میان آنها ،در جامعه شاهد قطبی شدن نی وها و گ وههلای اجاملاعی بل مبنلای شلناف
سنی باشیم .بناب این ،تفاوت افقها و دیدگاهها درباره امور زندگی میلان دو نسلل بله مفهلوم شلناف بلین
نسلها نیست ،بینه شناف ،کشمن و تعارض ب س اصول هویتساز جامعه میان دو نسل است کله
موجب قطبی شدن جامعه میشود (تاب و قاسمی.)16-18 ،6931 ،
انطباق نسیی :انطباق نسیی نیز در صورتی پی میاد که نسلها ب اساس بسا واحد ف هنگی و
وحدت رویه ،صورتهای عمیی ینسانی داشاه باشند و توافق اجاملاعی و ف هنگلی شلنل گ فاله
باشد .نظام مفهومی و نظ ی که این نو روین د بدان ماعیق است ،نظ یۀ ساخای است؛ بدین معنا
که ساخاارهای ماصیب در سطح ف هنگی و اجاماعی امنان ظهور تزاحم را ف اهم نملیکنلد (آزاد
ارمنی .)11 ،6971 ،اگ مفهوم انطباق نسلیی ایلن اسلت کله ف زنلدان بایلد تصلاوی کلامیی از
والدینشان باشند ،بدون ت دید هیچ جامعهای به این آرمان نائل نمیشود؛ زی ا تغیی ف هنگلی حالی
در جوامعی که تحت حاکمیت سنت هساند ،نیز واقج میشود.
عالوه ب این آزاد ارمنی نیز ب ای دسایابی به فهمی از مناسبات نسیی در ای ان سه نو دیدگاه
را مشخص ک ده است .6 :توافق نسلیی؛  .8گسسلت نسلیی؛  .9تغییل نسلیی (تفلاوت و تعاملل
توأمان) .به نظ او که دیدگاه معطوف به تغیی نسیی است ،تغیی نسیی:
بللهمعنای قبللول ح للور همزمللان سلله نسللل مسللاقل ملل تبط بللا ینللدیگ در مللان
اجاماعیلف هنگی است .ه نسل با توجه به درک و فهمی که از اوضا و موقعیلتهلای
پی امونی دارد ،هویت مساقیی یافاه و درعینحال به لحاظ ح ور همزمان ،رابطۀ تعامیی
پیدا میکنند .بدین لحاظ تغیی نسیی ف ایندی است که در آن ضمن ایننه موقعیلتهلای
مافاوت دیده میشود ،گسست و همسانی شنل میگی د (همان.)11 ،

از سوی دیگ  ،جانعییزاده و حیدری از ب ایند مطالعات تج بی صلورتگ فاه در ایل ان بله ایلن
نایجه رسیدند که تعارض ارزشی و نگ شی میان گ وههای نسیی در بیشا پژوه ها تأییلد نملی-
شود و ف ضیۀ شناف نسیی با دادههای اغیب پلژوه هلا انطبلاق نلدارد (جلانعییزاده و حیلدری،
 .)31 ،6931آنان نایجه میگی ند که نگ شهای اف اد در خانواده به همۀ مسائل تغییل کل ده ،املا
خانواده همینان در بین نسلهای گوناگون سهگانه (جلوان ،میانسلال ،پیل ) امل ی جلدی و دارای
کارک د است و وجود چنین کانونی ،تمایزات نسیی را قابل فهم میکند .آنان همینین ایلن نناله را
ذک می کنند که ناایج تحقیقات تج بی همسویی بیشا ی با دیدگاه کسانی دارد که قائل بله تفلاوت
نسییاند ،نه شناف یا گسست نسیی (همان.)38 ،
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گذار به بزرگسالی :ینی دیگ از مفاهیم مهمی کله در مطالعلۀ پلی رو و در ج یلان خلوان
ماون اهمیت مییابد ،گذار خطی و غی خطی بله بزرگسلالی اسلت« .گلذار هلم ح کالی اسلت از
جوانی به بزرگسالی ،و هم ف ایندی است ب ای بلازآف ینی ف هنگلی و در ایلن بلازآف ینی اسلت کله
روابط نسیی مط ح میگ دد؛ ازاینرو گذار هم زمانی است ف دی ،و هم زمانی تاریخیلاجاماعی»
(ذکایی.)91 ،6977 ،
در روین د خطی م سوم به پدیدۀ گذار ،مفل وض اسلت کله عملوم جوانلان م احلل و وقلایج
هنجاری م تبط با آن (مثل ازدواج ،اشاغال ،ف زندآوری) را با ت تیب خا خلود تج بله میکننلد.
در این نگاه ،بزرگسالی منزلای ف ض میشود که بهروشنی تع یف شده اسلت ،مقصلدی کله هملۀ
جوانان به آن میرسند (ذکایی .)689 ،6971 ،روین د دیگ به پدیده گلذار آن را غی خطلی تیقلی
میکند .در این دیدگاه ،بسیاری از نشانههای زندگی بزرگسالی ،گذرا ،بازگشلتپلذی و غیل دائملی
است و باور ب این است که جوانان وقایج یا رویدادهای گذار را بهصورتی یننواخت و بلا ت تیلب و
توالی مشخص آن طی نمیکنند .تجارب و تحوالتی همیون افزای سن ازدواج ،بازگشت مجلدد
به تحصیل و تصمیم به تنمیل آن ،میزان باالی طالق و ازدواج مجدد بازگشلتپلذی ی و خصلیت
غی دائمی مفلفههای سنای بزرگسالی را نشان میدهند .بههمینسان و به ملوازات ایلن تغییل ات در
ساخاارهای نهادی و ارزشی در زندگی جوانان ،نگ ش آنها به مفلفههای گذار و اهمیلت آنهلا در
رسیدن به پایگاه بزرگسالی و نیز مفهومسازی از خود پدیدۀ بزرگسالی تغیی میکند (همان).
با توجه به موارد ذک شده ،باید گفت این مفاهیم عمدتا روشنیبخل و هلدایاگ ملا در طبقله
بندی و تفسی دادهها هساند ،نه تبیینکنندۀ آنها .شناسایی این الگوهای کالن مناسبات نسیی ایلن
امنان را ف اهم ک ده که نگاه پژوهشگ را تنظیم کند تا در میان دادههلا گلم نشلود و زمینلهای بل ای
کشف و تفسی م امین جزئیت از دل رمانها بهدست دهد.
بناب این ،ب اساس روین دهای یادشده ،چهار الگو ب ای روابط نسلیی بهدسلت آملد کله ایلن
الگوها به ت تیب عبارتاند از :توافق نسیی ،تفاوت و تعامل همزمان نسیی ،شناف نسیی و انقطا
نسیی .م اد از انقطا نسیی بزرگت ین و گسا دهت ین اخاالف میان نسلهاست ،درحالیکه منظور
از شناف نسیی وجوه نازلت چنین اخاالفی میان نسلهاسلت .املا بلهجای آننله معنلای صلیب،
انعطافناپذی و واحدی از این پارادایمها م اد شود ،کوشیدهایم تا میان ایلن مفلاهیم و بافلتهلای
روایی مورد پژوه ف ای رفت و ب گشای داشاه باشیم؛ به این معنا که اوال این مفلاهیم از سلویی
پارادایم مناسبات نسیی را پذی ای تنو بسیاری در درون خود ک ده و از سلویی دیگل روایلتهلای
مورد ب رسی را ب این تنو افزوده و م امین جدیدت ی نیز به آن اضافه ک ده است .بل این اسلاس،

مفهوم شناف نسیی که محوریت ین پارادایم در تحییل رمانهاست ،خود به مفهومی کامال سلیال
و تنو پذی تبدیل شده که حای تفاوتی محسوس را در تفسلی رملانهلای پلی و پل از انقلالب
اسالمی پدید آورده است.
روششناسی

در این بخ باید دو مسئیه را ط ح کنیم؛ ینی ،ای اح بیشا مفهوم بازنملایی و نسلبت آن بلا اثل
هن ی ،چون رمان .دیگ ی ،تش یح منطق روش کیفی و چ ایی اناخاب این روش در خوان مالون
روایی .در باب مسئیۀ اول همانطور که اباذری و پاپیییزدی میگوینلد :بازنملایی عملدتا ،چله در
جامعهشناسی ادبیات و چه در جامعهشناسی سینما ،بهمعنای تقارن عیتلمعیولی بین واقعیت اجاملاعی
و اث ادبی یا سینمایی است .این تیقلی از بازنملایی للل چله در قاللب مارکسیسلای و چله در قاللب
ساخاارگ ایانه لل توجیهپذی نیست .در این تیقی از بازنمایی همواره با این سفال بیپاس روبلهروییم
که ب چه اساسی واقعیت اجاماعی باید اث هن ی را نایجه دهد (اباذری و پلاپیییزدی،6939 ،
 .)698آنیه که رمان به نمای میگذارد ،وجهی از واقعیت اجاماعی است که الزاما صورت عینی
بهخود نمیگی د ،بینه بیشا با آرزوها ،رؤیاها ،ت سها و مسائل ذهنی س وکلار دارد .بنلاب این ،در
این مقاله ،رمان را بهمنزله دساگاه تفسی ی در نظ گ فاهایم تا ببینیم کله خلود اثل هنل ی بلهجلای
ب ق اری ارتباط منانینی بین داساان و وقایج سیاسی و اجاماعی دوران ،چگونه جهان اجاملاعی را
تفسی و ارزشگذاری میکند.
مسئیۀ دیگ روششناسی ،چ ایی اناخاب روش کیفی اسلت .ایننله چل ا در ایلن مقالله بل ای
کاوش در بازنماییها از الگوی مناسبات نسییلخانوادگی در ماون ادبی ،رمان اناخاب شده اسلت
و نه اشنال ادبی دیگ ی ،مانند شع  ،پاس در ویژگیها و کارک دهای رمان است .هیچ نلو ادبلی
ِ
بهاندازۀ رمان با واقعیتهای اجاماعی آمیخاه نیست؛ رمان میتواند افقی از واقعیلت را بگشلاید و
آنگونه که لوکاچ باور دارد ،رمان به حیات ذهنی جامعلۀ ملدرن شلنل بخشلیده اسلت .بنلاب این
کشف ،توصیف و تفسی معانی پوشیدۀ ماون ادبی اهمیت ویژهای دارد و روشهای کیفی امنانات
وسیجت و غنیت ی در اخایار میگذارد ،زی ا روش کیفلی «بله رویلۀ تحقیقلی گفاله ملیشلود کله
یافاههای آن از ط یق دادههای آماری و یا کمی ک دن حاصل نشده است؛ بهعبارتی تحقیلق کیفلی
با معانی ،مفاهیم ،تعاریف ،نمادها و توصیف ویژگیها س وکار دارد» (محمدی.)61 ،6971 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ابادا از مجموعۀ ماونی (رمانهایی) که نمونههای تحقیق از میان آن اناخلاب شلدهانلد ،تع یلف و
تحدیدی ارائه میدهیم؛ یعنی محدودۀ زمانی تحقیق را مشخص ملیکنلیم .محلدودۀ زملانی ایلن
تحقیق کییۀ رمانهایی است که در دو دوره نوشاه شدهاند؛ ینی از  6981تا ( 6918قبل از انقالب
اسالمی) و دیگ ی از  6981تا ( 6931بعد از انقالب اسالمی) .دلیل اناخاب این بازۀ زمانی ایلن
است که امنان مقایسۀ بازنمایی مسئیۀ پژوه را ف اهم میکند.
در دورۀ اول ( )6918-6981رمانهلایی را کله بعلد از دهلۀ چهلل نوشلاه شلدهاند ،اناخلاب
ک ده ایم ،زی ا از دهۀ چهل آثار و پیامدهای مدرنیزاسیون با اعمال اصالحات و رشلد شه نشلینی و
مهاج ت به شه ها بهتدریج در روابط خانوادگی نفوذ کل د؛ بهگونهایکله کلمکلم ت لاد و شلناف
ارزشی میان نسلها در درون خانواده خود را نشان داد .بناب این ،تحوالت س یج باع شد تا نسلل
جدیدی از نویسندگان ظهور کنند که بهناچار ،درونمایۀ اصیی بسیاری از آثارشلان واقعیلت مهلم
اجاماعی میموسی باشد که مساقیم و غی مساقیم با آن مواجه بودند و آن تقابل سنت و تجدد بود.
بازۀ زمانی دوم (6981ل )6931نیز به این دلیل اناخاب شد که با شنلگی ی تحلوالت جدیلد
سیاسی و اجاماعی در دهۀ هفااد و از  6981با روی کار آمدن دولت جدیلد اصلالحات توجله بله
روابط نسلها و موقعیت جوانان جدیت شد؛ تا آنجا که به شنلگی ی «گفاملان نسلیی» در میلان
ماخصصان و جامعهشناسلان انجامیلد .بنلاب این ،بلا وجلود ایننله تلأثی ات سیاسلی ،اقاصلادی و
اجاماعی همیشه با تأخی در ادبیات ب وز و ظهور میکند ،احامال ایننه در این دوره نویسلندگان و
رماننویسا ن نیز در آثار خود به مسائل نسیی در درون خانواده توجه ک ده باشند ،افزای مییابد.
در این پژوه نمونههای مورد نظ را بهصورت هدفمند اناخاب ک دهایم .تننیت نمونهگیل ی
هدفمند عمدتا در روشهای کیفی اسافاده میشود؛ یعنی اناخاب نمونهها ب اساس محاواست ،نه
با اسلافاده از معیارهلای روششلناخای؛ بلهعبلارت دیگل  ،نمونلهگیل ی بل مبنلای مل تبط بلودن
موردهاست و نه نمایا بودن آنها (فییت .)686 ،6977 ،باید توجه داشت که چون در روش کیفی،
معموال تعلداد نمونله انلدک اسلت ،یافالههلا خاصلیت تعمیملی ندارنلد ،بینله عملدتا در ایجلاد
چشماندازهای جدید در حیطۀ مورد مطالعه نق دارد.
بناب این ،در این پژوه با اناخاب چنلد معیلار کیلی ،شل رملان ،از هل دوره سله رملان را
اناخاب ک دهایم .6 :گسا دگی م لمون رملانهلا بلهگونلهای باشلند کله مجموعلهای از بیشلا ین
شاخصها و نشانههای مسئیۀ تحقیق در آنها یافت شود؛  .8رمانهلا از میلان «رملان اجاملاعی»
اناخاب شود؛  .9رمان ها را مناقدان ادبی و اهل ادبیات ،نقد و ب رسی ک ده باشند و یا از رمانهای

پ ف وش اناخلاب شلده باشلند؛ بهطوریکله در جامعله بلهنوعی مطل ح شلده باشلند .رملانهلای
ب رسیشده عبارتاند از:
دورۀ اول (6331ــ« :)6331سف شب» ،بهملن شلعیهور ()6981؛ «درازنلای شلب» ،جملال
زمساان بیند» ،شه نوش پارسیپور (.)6918
می صادقی ()6983؛ «سگ و
ِ
دورۀ دوم (6311ـ« :)6331نیمۀ غائب» ،حسین سناپور ()6987؛ «علادت ملیکنلیم» ،زویلا
پی زاد ()6979؛ «نگ ان نباش» ،مهسا محبعیی (.)6977
ب ای تحییل رمانها ،از تحییل محاوای کیفلی اسلافاده شلده اسلت .بلا اسلافاده از ایلن روش
محاوای رمانها کدگذاری و مقولهبندی شده است .در تحییل محالوا میلان دو روینل د قیاسلی و
اساق ایی تمایز قائلاند؛ تحییل رمانها در این مقاله عمدتا ب اساس روش اساق ایی صورت گ فاه
است .اگ چه تمایز میان این دو روین د تصنعی نیست ،اما آنیه اتفاق میافاد چیلزی اسلت میلان
روش اساق ایی و قیاسی ،زی ا غیل ممنن اسلت کله پژوهشلگ باوانلد انبلوهی از دادههلا را بلدون
ض نظ ی طبقهبندی کند .ب اساس دیدگاه پدیدارشناسانه ،ما بیشلت تصلوری از
هیچگونه پی ف ِ
غایت بح خود داریم .در روش اساق ایی نیز ه گز این روند منانینی اتفاق نمیافاد که مقوالت
ص فا در پایان خود را نشان دهند .گویی تحییل مان میان روش قیاسی و اساق ایی در نوسان است؛
مثال درباره مناسبات نسیی و ب اساس روین دهای نظ ی این حوزه از پی میدانلیم کله «شلناف
نسیی» ینی از مقولههای مهم مناسلبات نسلیی اسلت و بلهگلواهی ب خلی از جامعلهشناسلان بلا
الگوهای نسیی جامعۀ ما همسویی دارد .الگوهای دیگ همیون «تفاوت نسلیی» نیلز از اعابلار و
وزنی ینسان ب خوردارند .با چنین پی ف ضهای کالنی است که ملا ملیتلوانیم بله سل ا دادههلا
ب ویم .کشف مفاهیم در خالل همین ف ایند رفتوب گشای میان مقولهها و دادهها ممنن میشود.
ثبت کدگذاری مان رمانها «م مون» اسلت؛ یعنلی در داسلاانهلایی کله ملیخلوانیم
واحد ِ
م امین مشخص و معینی جستوجو میکنیم که بل ای تفسلی داسلاان بله ملا کملت ملیکننلد.
بهعبارتی ،تننیت ملا در تجزیله و تحییلل مالون ب رسیشلده تحییلل م لمونی اسلت .م احلل
کدگذاری در تحییل محاوای م مونی یا تماتیت بهت تیب عبارتانلد از« :کدگلذاری توصلیفی»،
«کدگذاری تفسی ی» و «مقولههای ف اگی » ،کله در ایلن مطالعله اجل ا شلده اسلت .ایلن م احلل
بهت تیب سطح انازا تحییل را بلاال ملیبل د؛ بهگونهایکله در کدگلذاری توصلیفی کییلۀ مقلوالت
اساخ اج میشود و ه داساان ب اساس م امیناش به کلدهایی تبلدیل ملیشلود .در کدگلذاری
تفسی ی از توصیف ف ات رفاه و ب تفسی تأکید میشود ،بین مقوالت اولویتبندی ب ق ار میشود.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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در نهایت ،در مقولههای ف اگی با درنظ گ فان سطح انازاعلی بلاالت  ،مقوللههلای اصلیی تحقیلق
بهدست میآید .کدگذاری با اساناد به سفاالت تحقیق و اولویتبندی مقوالت ب اساس چلارچوب
مفهومی تحقیق صورت گ فاه است .مقوالت اصلیی مقوالتیانلد کله مقلوالت ف علی بلهواسلطۀ
ح ور آنها امنانپذی میشوند .این مقوالت اصیی و ف علی دسلامایۀ تفسلی یافالههلا و تنظلیم
گزارش نهایی تحقیق ق ار گ فاهاند.
یافتههای پژوهش
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ب اساس چارچوب مفهومی ،الگوی مناسبات نسیی را ذیل سه عنوان ب رسی ک دهایم :توافق نسیی،
تفاوت و تعامل هم زمان نسیی ،و شناف نسلیی؛ یعنلی راهنملای ملا در بهدسلتدادن مقوللههای
اصیی این سه الگوی کالن بوده است که کشف مفاهیم در هل رملان را ممنلن ک دهانلد .دیلدگاه
بیشا جامعهشناسان ،بهرغم تفاوتهای بنیادین در نگاه به مسائل نسیی ،این است که توافق نسلیی
نه ممنن است و نه مطیوب .تفاوت نسیی را میتوان واقجانگارانهت ین و درعینحال صیحآمیزت ین
دیدگاه درباره مناسبات نسیی دانست .دیدگاه بسیاری از جامعلهشناسلان و شلواهد و ب رسلیهلای
آماری در دسا س ،تفاوت نسیی را تأیید و حای تحسین میکند .بلهرغلم مافلاوت بلودن بازنملایی
مناسبات نسیی در دو بازۀ زمانی ،مسئیۀ نسیی در بافت روایی رمانهلا ،در هملۀ ملوارد بله شلنل
شناف تصوی شده است و رماننو یسان تفاوت و تعامل همزمان نسلیی را واقعیلت اجاملاعی ملا
ندانساهاند .از آنجا که شناف نسیی در مقایسه با الگویهلای دیگل نسلیی ،ماننلد تفلاوت نسلیی
بسامد بیشا ی از نظ م مونی در رمانها دارد ،بخ عمدهای از مقوالت و دساهبندیها بله ایلن
الگو اخاصا یافاه است .این بهمعنای غفیت از ب رسی سای الگویهای نسیی نیست.
 .1بررسی مناسبات نسلی در سه روایت پیش از انقالب اسالمی

با توجه به ناایج بهدستآمده از کدگذاری و تفسی سله روایلت پلی از انقلالب ،اوال بایلد گفلت
شناف نسیی به گونۀ ذاتی یا طبیعی در رمان بازنمایی شده و مقصود از ذاتی یا طبیعی این است که
گسست ب ای اجاماعات ام ی اجانابناپذی است و بهطور طبیعی ر میدهد.
جامعه همیشه مجبور است ب س اصولی به توافق ب سد .این اصول هیچک را نمیتواند
راضی کند؛ چون از ه کسی مقداری میگی د تا به دیگ ی بدهد .بدینت تیب ،م دم همه
ناگزی به پذی ش قانونمندیهایی هساند که با آزادی روحیشان در سایز است .اما اغیب
اف اد این قانونمندیها را میپذی ند (پارسیپور.)18 ،6978 ،

اما نناۀ مهمت این است که مسئیۀ شناف در سطوح خل د و کلالن جواملج ملدرن ،بلا ورود

مدرنیاه به ام ی پ وبیماتیت تبدیل میشود و به عبارت دیگ آنیه اهمیت ب رسی موضو را نشلان
می دهد ،ذاتی یا طبیعی بودن شناف نیست ،بینه تبدیل شلدن آن بله مسلئیهای اجاملاعی اسلت.
ب رسی رمانها نشاندهندۀ حاکمیت چنین نگاهی در میان رماننویسان ای انی نیز هسلت .تفسلی
رمانها گویای این است که شناف نسیی در روایتهای پی از انقلالب عملدتا ذیلل سله عاملل
«اجاماعی لساخااری»« ،خللانوادگی» و «ف ل دی» ب رسللی شللده اسللت .مهللمت ل ین مفلفللههللای
شناساییشللده در عوامللل اجاماعی لساخااری ،تقابللل سللنت و مدرنیالله ،شللناف در ارزشهللای
مذهبی ،مسئیۀ ابژۀ نسیی و تغیی گ وههای م جج است.
اما سویۀ ب جساهت مناسبات نسیی ،عمدتا مسلائل سلاخاار خلانواده اسلت .مقصلود از عواملل
خانوادگی شناف نسیی ،آن عوامل یا مفلفههایی است که زمینهساز یا معیول ب هم خوردن چیلزی در
ساخاار خانواده و نق ها و ارزشها و هنجارهای آن است .مهمت ین مفلفۀ ُبعد خانوادگی «از دسلت
رفان انسجام صوری و محاوایی خانواده» است .در نهایت ،منظور از عوامل ف دی دخیل در مناسبات
نسیی آن است که شنافها و گسستهای ساخااریلاجاماعی و از دسلت رفلان انسلجام صلوری و
محاوایی خانواده و در یتکالم شناف نسیی ،ف د را از سویی دچار بحل ان هویلت و از سلوی دیگل
دچار س خوردگی و انزوا میکند .جدول زی که توسط نویسندگان تهیه شده ،الگلوی بهدسلتآمده از
تحییل مناسبات نسیی رمانهای پی از انقالب را با جزئیات بیشا ی نشان میدهد.
جدول « .6جدول مقوالت اصلی شکاف نسلی رمانهای پیش از انقالب اسالمی»
مقولۀ اصلی

مقولۀ فرعی

توضیحات

جامجت ین مقولله در زمینلۀ عواملل اجاملاعی کله بیشلت بقیله در درون آن معنلادار
تقابل
میشوند یا حای میتوان گفت بهنوعی معیول یا نایجۀ آن هسلاند و ه گونله شلنافی از
مدرنیاه
سنتل
جمیه شناف مذهبی ذیل آن ق ار می گی د ،تقابل سنت و مدرنیاه است.

عوامل اجاماعی

شناف در
ارزشهای
مذهبی

 اص ار نسل گذشاه ب ایننه عامل اصیی شناف ،دوری جوانان از ارزشهلا و افنلارمذهبی است.
 عمدتا در روایتها ،شناف مذهبی از دیلد جوانلان موضلوعیای نلدارد و بل ای آنلانمحل نزا نیست؛ یعنی این شناف مف وض گ فاه شده است.

تغیی گ وه
م جج

 س آغاز ظهور مسئیۀ نسیی بهطورعام تغیی گل وه م جلج شخصلیت اصلیی داسلااناست.
 -فشار هنجاری گ وه م جج عموما تشویق به تقابل با نسل پی است.

ابژه نسیی

ابژۀ ب جساۀ نسیی در این دوره سینماست.
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مقولۀ اصلی
عوامل خانوادگی

عوامل ف دی
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توضیحات

مقولۀ فرعی

از دست رفان
منظور مفلفههایی مانند اسابدادگ ایلی نسلل اول و دوم ،نبلود تخاطلب و هلمسلخنی،
انسجام صوری
کاه اقادار پدرانه ،ت ک خانواده و میل به اساقالل مالی و فن ی ،عصیان و ناف مانی،
و محاوایی
ف ار و ت ک خانه است.
خانواده
بح ان هویت

ب خی مفلفههای اصیی عبارتاند از :آرمانخواهی محاوم به شنست قه مان داسلاان،
خود یا من گمشده ،خاط ههای گلمشلده ،تصلوی نلامعیوم آینلده ،هلذیان و اخلاالل
شخصیت قه مانها ،تحقق خویشان جدید.

همانطور که می بینیم ،از میان عوامل اجاماعی دخیلل در شلناف ،تقابلل سلنت و مدرنیاله
جامجت ین مفلفه است؛ بهطوریکه هل گونله شلناف از جمیله شلناف ملذهبی در ذیلل آن قل ار
میگی د .ینی از ب جساهت ین شنافهایی که رماننویسان پی از انقالب آن را ب رسلی ک دهانلد،
شناف میان ارزشهای مذهبی نسیی است« .سف شب» ،تنها روایت از مجموعۀ پی از انقلالب
است که شناف مذهبی در آن نق کییدی ندارد و رگههایی از مشابهت میلان دو نسلل نیلز در آن
هست که تأییدکنندۀ تفاوت نسیی است .پ سشی که ناگزی پی میآید این است که چل ا بلهرغلم
ب جساه نبودن شناف مذهبی در این رمان ،این رمان کماکمان بازنمای شناف نسیی است؟ پاس
این است که شناف در «سف شب» بی از آننه نایجۀ شلناف ملذهبی باشلد ،بازتلاب خصلیت
ایدئولوژیت و تقلابیی سلنت و مدرنیاله اسلت .می صلادقی در توضلیح ایلن خصلیت تقلابیی در
«درازنای شب» چنین میگوید:
کشاک و ب خورد کمال با خانواده ،بهخصو

پدر خود ،بازتاب تحول جامعۀ سالهای

دهۀ بیست و سی ای ان و پیامدهای آن در رابطۀ بین دو نسلیی اسلت کله بلا ایلن تحلول
بند سنت که نمیتوانسلت مظلاه تملدن غل ب و عقایلد
قدیم پای ِ
روبهرو بودهاند :نسل ِ
دنیای جدید را که در آن سالها داشت بهس عت در ای ان راه باز میکل د ،بذلذی د و نسلل
جدید که با اساقبال از آنیه از راه رسیده بلود ،نملیخواسلت در شلنل و شلیوۀ زنلدگی
دنبالهرو پدران خود باشد و در نایجه رودروی آنها میایسااد و س انجام خساه از بح انی
که حاصل این کشاک و رویارویی بود ،بهناچار از خانواده خود جدا میشد تا خلود راه
زندگی خوی را بیابد (می صادقی.)83 ،6981 ،

در «سگ و زمساان بیند» نیز در قبال این تقابل آدمها دو دسلاهاند :ینلی کسلی ماننلد عیلی
ب ادر بزرگت که به خارج رفاه و به ب ادر کوچتت ش حسین میگوید« :مگ تو همانی نیسای کله
هفاهای هفت شب میروی سینما چهار چشمی زندگی آنها را تماشا میکنی؟ خب ب و باهاشلان

زندگی کن این که بها است» (پارسیپور .)68 ،6978 ،خودش هم همین راه را اناخاب میکنلد؛
یعنی پیوسان کامل به چیزی که مدرنیاه مینامد .دوم ،حوری و حسین که ماندن در کشاک میلان
سنت و مدرنیاه را اناخاب میکنند؛ جاییکه ه دو نی و واقعا زندهاند و تقابل آنها زنلدگی آنلان را
دساخوش تغیی ات شگ ف میکند .اگ این موقعیت را به شنل پ سشلی مل تبط بلا مسلئیۀ نسلیی
درآوریم چنین صورتی پیدا میکند :کدامیت نق قاطج ت ی در شناف نسیی دارند؛ ملدرن شلدن
کامل یا تالش ب ای ایجاد تحول در دل تقابل سنت و مدرنیاه؟ پاس را از زبان حوری ،شخصلیت
اصیی داساان پارسیپور ،میتوان اینگونه صورتبندی ک د که در جواب عیی ب ادر خارجرفالهاش
میگوید« :درست است که اینجا یت جامعۀ سنای است ،اما شما همین که میروید سنت یادتلان
میرود ،وقای که ب میگ دید به یاد سنت میافاید .آن حسین مانده بود که هملین سلنت را علوض
کند .ن فاه بود ،اهل ف ار نبود» (همان.)881 ،
تغیی و فشار هنجاری گ وه م جج عمدتا س آغاز ظهور مسئیۀ نسیی در روایتهلای پلی از
انقالب است .سی تغیی گ وه م جج در رمان از خانواده بهسوی گ وه همساالن است .در «درازنای
شب» در میان همساالن کمال ،شخصیت اصیی داساان ،دو گ وه م جج هست :ینی گ وه م جلج
منفی (منوچه و همساالن) و دیگ ی گ وه م جج مثبت (محمود) .در جایجلای رملان احسلاس
درماندگی و عجز کمال از فهمیدن روابط ،رفاارهلا و ارزشهلایی کله بلا آنهلا روبهروسلت ،او را
سخت آشفاه میکند.
«کمال در میان آنها معذب بود .رفاار بیبندوبار دخا ها و پس ها او را غ ق تعجب ملی-
ک د و از تمایالت و تف یحات و س گ میهاشان ،رندیها و کیتهاشلان دچلار شلگفای
میشد .صحبتهایشان بیشا دور طالق ،خودکشی و ناراحایهای روحلی میگشلت.
کمال چیزی از آنها نمیفهمید ،تصوی ی از اجاما ناشناخاهای میداد که بل ای او قابلل
فهم نبود» (می صادقی.)76 ،6983 ،

در جای دیگ تأثی ح ف محمود ب کمال و تصمیم آتی او ب ای جلدایی از خلانواده بلهخوبی
آشنار است« :دورۀ من همان نیست که دورۀ پدرم بود .من نمیتلوانم هملانطور زنلدگی کلنم کله
پدرم زندگی ک ده .روزگار من با روزگار آنهایی که اخالقیات را ب ای م دم درست کل دهانلد ،فل ق
دارد .ه دوره یت جور زندگی را میطیبد» (همان.)78 ،
ینی از مهمت ین تعارضهای پدیدآورندۀ شناف نسیی مسئیۀ تفاوت در ابژههای نسیی اسلت.
در رمانهای پی از انقالب سینما ابژۀ مشا ِک ب سازندۀ تج بههای مشا ک است .ه چنلد کله ورود
سینما در راساای مدرنیزاسیون و بازتابی از همان تقابل سنتلمدرنیاه است ،چنان شاخص و محوری
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است که همیشه در مسائل نسیی بهطور جداگانه ب رسی میشلود .در کنلار تغییل ات بافلت شله ی،
دگ گونی طبقۀ ماوسط و همۀ آگاهیهای جدیدی که شخصیتهای داسلاانی بلا آنهلا روبهرویانلد،
سینما بهمثابۀ ابژهای آورده شده که گویی همۀ آن تغیی ات در آن به تصوی درمیآید .نسل قدیمیتل از
این ابژه دور است و بناب این بسیاری از تج بههای مشا ک جوانان را که در خصلو ایلن ابلژه شلنل
گ فاه است ،ندارد .در «سف شب» از زبان هوم میشنویم« :بابا میگه ،مگه من سال تلا سلال سلینما
می م که شماها ب ین؟ معاقده که بها ین فلییمهلا فلییمهلای هندیانلد ،چلون کله اخلالق رو فاسلد
نمیکنن» (شعیهور .)81 ،6981 ،در «درازنای شلب» نیلز کملال مواجلۀ جدیلد خلود را بلا سلینما
اینگونه ش ح میدهد« :عزیز خییی خوب بود .نه عزیز سینما بد نیست ،اخالق آدم فاسد نمیشلود.
ه ک میگوید سینما بد است ،نمیداند سینما چیه .آقام نمیداند ،اگ یلت دفعله رفاله بلود سلینما
دیگ اینطور ح ف نمیزد» (می صادقی.)11 ،6983 ،
ینی از مهمت ین مفلفههای عوامل خانوادگی شناف نسیی ،که در روایتهای پی از انقالب
بهخوبی بازنمایی شده ،تعارض اقاصادی و میل به اساقالل مالی و فن ی است؛ قلدرت اقاصلادی
در شناف نسیی (خصوصا رابطۀ پدران و پس ان) تعیینکننده و س نوشتساز است .ظلاه ا پسل ان
در جایی باالخ ه میفهمند که قدرت مادی ب ت در دست پدران است و نی وی جوانی ،س شلاری و
توان زندگی ،روح غالب دوران و ابزارهای تغیی و تحول در دست خودشان .ناگزی بایلد موازنلهای
میان این دو پدید آید .جوان ها بسیار زود به تفاوت بنیادینی که این قدرت میان کن آنلان و پلدران
پدید میآورد ،پی میب ند .پدران خود از اهمیت این ق یه باخب ند و این ح به همیشه ب ای مطیلج
ک دن جوانان راهی پی پای آنها مینهد .هنگامی که این ح به زور کافی نداشاه باشد ،جوان خود
را از منبج تغذیۀ اقاصادی جدا میکند .در جایی از «سف شب» پدر به هوم میگوید:
«من دوست توام .قبلول کلن .دوسلای کله بیشلا از هل کلدوم از دوسلاات خیل تلورو
میخواهد .بیشا از ه کدومشون پول داره ،و میتونه بهت کمت کنه .اما تو اونقلدر کله
و
به دوساای دیگهات اعاماد داری به من نداری .ح فاتو به همه میزنی ،اال من» (شلعیه-
ور.)17 ،6981 ،

دربارۀ «اساقالل مالی» باید گفت که چون شناف نسیی در رمانهای پی از انقلالب حلاد
است ،معموال سودای کسب اساقالل فن ی ،اساقالل مالی را در پی میآورد .بلهعبلارتی ،شل ایط
اقاصادی جامعه بهگونهای است که در روایتهای پی از انقالب ،ف ا ب ای هوم (سلف شلب)،
حوری (سگ و زمساان بیند) و کمال و محمود (درازنای شب) ب ای کسب اساقالل مالی تا حدی
ف اهم است .اما در ف ای جامعۀ پ از انقالب ،الباه در کنار عوامل بسلیار دیگل  ،عیلت مانلدن

بیشا جوانها در خانواده ف اهم نبودن ساخاارهای مادی در جامعله اسلت .ایلن مسلئیه هل چنلد
اساقاللخواهی جوانان را با چال روبهرو میکند ،زمینلۀ تعاملل و گفلتوگلو و جلوانتل شلدن
خانوادهها را نیز ف اهم میآورد.
از ناایج دیگ شناف نسیی ،بح ان هویت در نسل جلوان اسلت کله در روایلتهلای پلی از
انقالب با شدیدت ین وجه بازنمایی آن روبهروییم .در ابادا ایدهآلگ ایی ،گمگشاگی و کنلده شلدن
شخصیتهای جوان از ف ای سنت است که در م احل پیییدهت به شنل آشوب ذهنی ،هلذیان و
اخاالل شخصیت نشان داده میشود .نناۀ مهمی که باید ب آن تأکید ک د ،بار شدن عامل جنسیت
ب شناف نسیی و تعامل با آن است .ب ای مثال در «سگ و زمساان بیند» ،حوری بهدلیل زن بلودن
و کنا لی که نهاد خانواده ب نق و شخصیت زن اعملال ملیکنلد ،بلا مشلنالت بیشلا ی بل ای
شناخت هویت زنانهاش مواجه است .از سویی میفهمد که آنیه سبب رنج و جدایی از خلانواده و
سنت شده ،احساس بیهویای است ،زی ا از ارزشهای سنای و ساخاارهای کنا لگل خلانوادگی،
که ب دخا ان در مقایسه با پس ان بیشا نظارت میکنند ،ب یده است .از سوی دیگل  ،نیلز ناوانسلاه
خود را با ارزشهای جدیدی که روزبهروز بیشا خودنمایی میکنلد ،همسلو کنلد «املا ملن تنهلا
نیسام؛ فقط هویت ندارم .هویت من کجا رفاه؟» (پارسیپور.)871 ،6978 ،
در کنار اینها ،شاهد بازنمایی سویۀ دیگ ی از هویت ،با عنوان «تحقق خویشان جدیلد» نیلز
در رمانها هسایم .تحقق خویشان جدید و نو از آنرو که داللت بل دگ گلونی بنیلادین شخصلیت
دارد ،بیشا ین سازگاری را با الگوی شناف نسیی نشان میدهد .گیدنز ب این باور اسلت ،همینلان
که بهسمت جامعۀ پساسنای ح کت میکنیم ،با پیییدگیها و مشنالت جهانی روبهرو ملیشلویم
که در آن منابج ثابت معنا کاه مییابد و تعادل خویشان نوعی تعادل بین ف صتجلویی و خطل
ک دن است؛ ف د میتواند با رها ک دن گذشاه و خال شدن از قید ف صتهای عاطفی ،ف صلت-
های مانوعی ب ای توسعۀ شخصیت خلوی ایجلاد کنلد (تی یگیلد و نلیالن .)8113 ،کملال در
«درازنای شب» میبیند که نایجۀ تحقق خویشان جدید ،گونهای جدایی از دیگ ان است:
«میدید که تغیی ک ده و آدم دیگ ی شده است .پی از این توجهی به این چیزها نداشت
و نمیدانست چه چیزها ،آدمها را از هم جدا میکند ،با هم غ یبه میکنلد ،ینلی را ایلن
ط ف و ینی را آن ط ف خط ق ار میدهد .پی از این در قالب پدرش ایلن طل ف خلط
ایسااده بود» (می صادقی.)78 ،6983 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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شناف نسیی در رمانهای ب رسی شدۀ پ از انقالب ،بههیچ وجه سل از گسسلت و انقطلا
درنمی آورد ،بینله بیشلا بله شلنل درونلی شلدن خواسلت هلا یلا میلل بله اسلاقاللطیبلی و
جست وجوی س نوشت شخصی پدیدار میشود .ب خالف ف ای رمان های پی از انقلالب،
ت اد شدید میان سنت و مدرنیاه کمرنگ ت شده است .جهانی شدن و پیشل فت رسلانههلای
جدید ،مانند اینا نت ،سبب شده تا تحوالتی در تج بۀ گذار به بزرگسالی پدید آید .بنلاب این،
اگ چه غی خطی شدن گذار و ب جساه شدن فزایندۀ سهم ف دگ ایلی در هویلت یلابی جوانلان،
آزادی عمل بیشا ی در سال های پ از انقالب به آنان بخشلیده ،ب خلی تفسلی ها
اساقالل و
ِ
ب آنند که « نسل فعیی جوانان تعارض چندانی با ساخاار و قوانین اجاماعی ندارد و ضدیت با
والدین که در نگ ش مدرنیسای غیبه داشت ،جای خود را به بازسازی روابلط و کشلف زمینلۀ
مشا ک وفاق میان نسلهلا داده اسلت» (ذکلایی .)17 ،6971 ،بله عبارتی ،اگ چله تحلوالت
ساخااری در دهه های پ از انقالب ،نوعی وضعیت دوگانه را در ب خی خانوادههلای ای انلی
ایجاد ک ده است ،تحقیقات نشان ملیدهلد « درمجملو  ،رونلد تعلامالت نسلیی در جهلت
دموک اتیزه شدن و نه چنان که ب خی ادعا می کنند ،انقطا نسیی اسلت» ( پنلاهی ،6978 ،بله
نقل از ذکایی.)88 ،6971 ،
مقصود این است که اگ چه به دالیل گفاهشده ،در روایتهلای پل از انقلالب میلان الگلوی
شناف یا تفاوت و تعامل م ز بارینی هست ،بلهرغم تفلاوتهلای پدیدآملده در تج بلۀ گلذار بله
بزرگسالی و مفلفههایی که ب شم دیم ،تفسی و تحییل محاوای رمانها ،کماکلان بیلانگ بازنملایی
مناسبات نسیی در چارچوب شناف نسیی است .شاید باوان گفت شناف نسلیی در روایلتهلای
پ از انقالب ،نایجۀ پدید آمدن نوعی شناف میان خواستهای ف دی و واقعیلتهلای اجاملاعی
جلوان روایلتهلای پل از انقلالب نیلز شلناف را تج بله
است .اگ بگوییم همۀ شخصیتهای
ِ
میکنند ،بی اه نگفاهایم .در بازنمایی این مسئیه در بافت روایتها ،وفاق و تعامیی دیده نمیشلود و
همان مشخصههای شناف نسیی ،مانند نبود مفاهمه و میل به انزوا بهچشم میخورد.
ب ایند توضیحات باال ،نیازمند ذک توضیح روشی و شیوۀ مقولهبنلدی در روایلتهلای پل از
انقالب است .بهعبارتی افزای عواملل دخیلل بل شلناف نسلیی ،چنلدجانبله بلودن مفلفلههلا و
پیییدگی گذار جوانی ،امنان گنجانلدن ماصلیب مقلوالت بهدسلتآمده از روایلتهلای پل از
انقالب را در همان مقوالت اصیی اجاماعی ،خانوادگی و ف دی بهدست نمیدهلد .نادیلده گل فان
پیییدگی و تفاوت تج بۀ شناف در روایتهای پ از انقلالب ،سل از همسلانسلازی ،قلالبی و

تیذیت فهمیدن رمانها درمیآورد .با ذک ایلن نناله ،ب خلی از مهلمتل ین مقلوالت و مفلفلههلای
مناسبات نسیی کشفشده از سه روایت پ از انقالب را ب رسی میکنیم.
تعدد منابع هویتی و فردیتگرایی :سه الگوی تسلیم ،طرد و استقالل

منابج هو یای جوانان در جوامج مدرن و شبهمدرن مانث اسلت و فقلط بله پلارادایم سلنت محلدود
نمیشود .همین ام باع میشود که جوانان در جوامج ملدرن تنلو س سلامآوری را در اناخلاب
مسی های زندگی تج به کنند؛ ناسازگاری این منابج هویای و جا نیفاادن ب خی از آنهلا در جواملج
سنای ،موجب تنهتنه شدن هویت ف دی جوانان میشود .در گفامان غی خطی گذار به بزرگسلالی
بهجای توجه به جوانی بهمثابۀ مقوللهای بیولوژیلت و م حیلهای خلا از زنلدگی ،بلا گونلاگلونی
اناخابهای ف دی و هویتهایی موزاییتوار روبلهروییم .اصلطالحا بحل بل سل تعلدد منلابج
هویای و ف دیتگ ایی است.
سناپور در «نیمۀ غایب» این واقعیت اننارناپذی مان اجاماعی را در شخصیتهلای قصلهاش
نمادین ک ده است .وقایج رمان بلین  6918-6913ر ملیدهلد .ف لای اصلیی روایلت محلیط
دانشگاهی است .شخصیتهای اصلیی رملان همله دانشلجو هسلاند و روابلط ایلن نسلل جلوان
دانشگاهی با یندیگ  ،خانواده و نیز اساادهایشان شنلدهندۀ خطوط اصلیی رملان اسلت .بحل ان
هویت ،آرمانگ ایی و گمگشاگی این نسل در تقابل با ش ایط جامعه و ظهور وضعیتهلای جدیلد
شه ی و ف هنگی است .این رمان عناص مهمی از اجاما را نیز به سطح روایت اضافه میکند و از
نحوۀ شنلگی ی شخصیتها س ن های مهم اجاماعی بهدست ملیدهلد؛ درونگ ایلی و انلزوای
شخصیتهای این رمان بازگوکنندۀ جدال سنت و تجدد در ملان اجاملا اسلت .در میلان محلیط
آ کادمیت و بافت شه ی مدرن سالهای پ از انقالب و جنگ ،درونگ ایی و ف دیتیافاگی ویلژۀ
شخصیتها منانیزمی اجانابناپذی است که بهواسلطۀ آن سلنتهلای ریشلهدار و واقعیلتهلای
خشن اجاماعی را تعدیل میکنند یا از آن ف ار میکنند.
در «نیمۀ غائب» واقعیت اجاماعی یعنی همان سیط ۀ سنت ،از ط یلق بهدسلتدادن سله الگلوی
«تسییم»« ،ط د» و «اساقالل» در رابطه با شناف نسیی آورده شده است .ف هاد ،ینی از شخصلیت-
های «نیمۀ غائب» ،نمایندۀ الگوی تسییم است .گسست و انزوا و هویتیابی او نوعی انفعال محل
است؛ نوعی کنارهگی ی و رؤیابافی «خانواده که هیچ ،تمام جهان میتوانند پشت س م فحل بدهنلد
اما من اینجا بمانم ،با خیاالت خودم؛ که هیچ وقت راحام نمیگذارنلد ،و انگلار بایلد تلا ابلد از ملن
طیبنار بمانند ،که آنها چیزی میخواهند و من کار دیگ ی میکنم» (سلناپور .)8 ،6987 ،درجلایی
دلیی ب ای رفان از خانه تاب نیاوردن اقالدار پدرانله اسلت «ایلن فشل دن و دردی را کله تلو از تلوی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

13
بازنمایی مناسبات نسلی
از منظر ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

21

دوره دهم
شماره 3
پاییز 6331

پنجههات س ازی میکنی روی مچ من ،که مثل سنگ حاال بیح شلده ،ملن تلا کلی و کجلا بایلد
تحمل کنم؟» (همان .)91 ،ف هاد با جهانی روبهرو شده است که نه میتوانلد آن را تغییل دهلد و نله
میتواند شبیه آن شود .او بی از ه چیزی ایدهآلگ ا و رمانایت است که م ز میان واقیعت اجاماعی
و آرمانگ ایی را تشخیص نمیدهد .ف هاد تسییم میشود ،تسییم همه چیز؛ تسلییم ضلعف خلود در
مواجهه با دنیای مافاوت اجاماعی ،تسییم رؤیابافی و آرمانگ ایی خود ،تسییم خلانواده ،و در نهایلت
تسییم شنست خوی  .این تسییم خود نشانگ نوعی شناف نسیی است.
ف ح ینی دیگ از شخصیتهای «نیمۀ غائب» ،بازنمای الگوی ط د است .جامعۀ ملادیشلدۀ
شه ی ف ح روساایی را میبیعد و به ه شنیی که محیط غ یبه به او تحمیل میکند ،درمیآید .ف ح
ِ
دخا ی شه ساانی است که مهم ت ین انگیلزۀ او بل ای قبلولی در دانشلگاه دور شلدن از خلانواده و
کسب اساقالل است .وضعیت ف ح و خویشانیابی او بی از آننه رفان بهسمت گونهای اسلاقالل
فن ی و تمایزمن باشد ،نحوی از تناز بقا یا رساندن خود به قافیهای است که همیشله احسلاس
میکند از آن عقب مانده است .او با آمدن به دانشگاه کامال از خانواده گسسلاه اسلت .او حالی از
خود میپ سد «چ ا دلم ب ای خانه تنگ نمیشود؟» (همان .)681 ،او که از نگاه سلنای پلدرش از
مالی ناچیز به پدرش س زن میکند ،دائما بلا خلود
ازدواج بیزار شده و نیز خود را بابت وابساگی ِ
کینجار میرود «یعنی بهخاط همان ماهی چندرغاز است که پدرش است و میتواند ق ار بیهب ون
بگذارد؟» (همان .)681 ،س انجام با تصمیم ن فان به م اسم خواسلاگاری کلامال طل د ملیشلود.
اگ چه پ از این تصمیم نیز هنوز نمیتواند از طیف مغناطی خانواده و آبا و اجدادش بی ون رود
و میان زندگی مساقل در شه و وابساگی به روساا و خانواده در نوسان است (همان.)688 ،
سیمیندخت ،شخصیت دیگ «نیملۀغائلب» خودآگلاهتل ین شخصلیت و بازنملای الگلوی
اساقالل است .او تنها شخصیای است که ف دیت خود را ب جدال اجاماعی سنتلمدرنیاه تحمیلل
میکند .شناف نسیی ب خالف ف هاد و ف ح ،سلیمیندخت را بلا ف دیالی ماشلخص ،خودبسلنده و
مساقل بار میآورد .سیمیندخت نیز مانند دیگ شخصیتهای «نیمۀ غایب» ایدهآلی دارد که ه گز
به آن نمیرسد .نی مۀ گمشدۀ او مادرش است که در تصمیمی جسورانه ،زنلدگی و ف زنلدش را رهلا
میکند و بهقول خودش زنانگیاش را ب میدارد و میرود آنور دنیا که آزادانه زندگی کند .قاعدتا او
نیز رفااری ام وزی و آزاد و شبیه محبوبت ین شخص زنلدگیاش دارد ،املا همله ایلن آزادیهلا و
ف دیتها را میخواهد در ته ان  6913تج به کند .بنلاب این سلیمین بل خالف ملادرش مانلدن در
کشاک سنت و تجدد را ت جیح میدهد« ،جاذبۀ تحصیل در آم ینا در آنوقت ،بهقدر َپل ِ کلاهی
در مقابل آنیه سیمین داشت در خیابانهای ته ان میآموخت ارزش نداشت» (همان.)813 ،

اساسا سیمین نه به راه مادرش میرود و نه ارزشهای مسیط نسل گذشاه را میپذی د «بال را
همان موقج س مان آوردند .با وردهاشان از همهچیز ت ساندنمان ،حای از خودملان ،از وجودملان.
در عوض غدههای زائدمان را معبدمان ک دند» (همان .)638 ،شاید همین اص ار ب مانلدن اسلت
که کییدی ب ای فهم جنبۀ دیگ شخصیت سیمیندخت است؛ یعنی عملگ ایی او .درست است که
شناف نسیی در سیمین نیلز در آغلاز فل ق چنلدانی بلا دیگل ان نلدارد و بله هملان شلنل انلزوا و
س خوردگی ب وز میکند ،اما همین واقجگ ایی و ایدهآالیست نبودن است کله او را تنهلا شخصلیت
مساقیی میکند که قادر است چیزی را بهمثابۀ یلت جلوان و بلهرغلم شلناف نسلیی حلاکم کنلد.
شخصیت نوجو و عملگ ای اوست که او را بهپی میراند «آدم همیشه ب ای بهدست آوردن چیزی
تازه است که راه میافاد و میرود حای اگ آن چیز تازه چیزی جز م گ نباشد» (همان.)86 ،
اختالف هنجاری میان دو نسل و فراگیرشدن فرهنگ جوانی

ب خالف رمانهای پی از انقالب که در آنها عمدتا میان دو نسل ت اد و اخاالف ارزشلی دیلده
میشود ،در رمانهای پ از انقالب ت اد میان نسل دوم و سوم بیشا در قالب اخاالف رفالاری و
هنجاری نشان داده شده است ،مثال در «عادت میکنیم» ،ت اد میلان آرزو (ملادر) و آیله (دخال )
عمدتا بهشنل اخاالف در نو ح ف زدن ،نو ب ق اری ارتباط ،نلو تفل یح و مصل ف بله تصلوی
درآمده و کما دیده میشود که آن دو ب س مسائل و ارزشهای سیاسی و ملذهبی شلناف داشلاه
باشند .بااینحال همین ت ادهای رفااری نیز س از نبود تفاهم ،ناهمزبانی و س کوفت زدن مادر بله
َ
لنم تهمینله را تلو داشلای .تملام بلار
دخا در میآورد «آرزو هنوز ب اق به آیه گفت :کاش نصف ج ِ
زندگی روی دوش دخا بییاره است .تو چلی؟ فقلط بیلدی ادا و اطلوار بیلایی و خل ج با اشلی»
(پی زاد.)663 ،6979 ،
مشنل ارتباطی آرزو با آیه بیشت ینی از اصییت ین دغدغههلای آرزو اسلت .بهال ین نملود
کم رنگ شدن ارتباط و بیگانگی میان آن دو ،در وبلالگ آیله نشلان داده شلده اسلت .آیله پنهلان از
مادرش وبالگی بهنام بچۀ طالق باز ک ده و تالش دارد تا ح فهایی را کله نملیتوانلد بله ملادرش
بزند ،در این وبالگ با اف اد غ یبه در میان بگذارد .از ط یق وبلالگ ب خلی تفلاوتهلای زبلانی و
ف هنگی نسل آرزو و آیه نیز نشان داده میشود؛ آیه نسیی است که بل ای نوشلان از زبلان محلاوره و
کیمات شنساه اسافاده میکند .نو جدیدی از ارتباط و منالمه در بلین جوانلان در حلال شلنل-
گی ی است .او در وبالگ مینویسد:
آقا این خط فارسی هم عجب منافاتیه .آمدم بگم بگند (بگویند) شد مثلل بگنلد ،یعنلی
گندیده شو! اومدم بنویسم بدن (بدهند) شد مثل تن و بدن .مامانم و خاله شلی ین ملدام
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س ِ شنساه نوشان جوونها غ میزنند .راسا من گاهی از خودم میپ سلم ماهلا چل ا
شنساه مینویسیم؟ اینجوری صمیمیت ه؟ راحتت ه؟ یا ب که نسل بلاالییهلا قیمبله
سیمبه نوشاند و ما ه چی خوندیم نفهمیدیم چی میخوان بگند و جونمون باال آمد تا دو
خط بخونیم .حاال ماها داریم ضدحال میزنیم؟ (همان.)689-688 ،
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اما به رغم تج بیات مافاوت و ت ادهای هنجاری که به آن اشاره شد ،میان دو نسلل در کییلت
ف هنگی و اجاماعی تعامل ب ق ار است و با یندیگ در تماساند .بناب این ،چناننه در مقدملۀ ایلن
بخ نیز گفایم ،در روایتهای پ از انقالب تعارض ریشهای میان دو نسل کمت بهچشلم ملی-
خورد ،مثال در «عادت میکنیم» با شاخصهایی چون زد و خورد میان والدین و ف زندان و یا فل ار
و ت ک خانه مواجه نیسایم .واکاوی این رمان نشان میدهد که ج یان اناقال ارزشی میلان نسللهلا
یتط فه نیست؛ نهتنها آرزو تالش میکند ارزشها و نگ شهای خود را به آیه اناقال دهد و نگل ان
و پیگی مسائل و مشنالت اوست ،بینه در این نظارت شلاهد تأثی پلذی ی او از علادات رفالاری،
زبانی و خ ده ف هنگ جوانی آیه نیز هسایم و دقیقا پدیلد آملدن و ورود چنلین مظلاه ی اسلت کله
شناف را در رمانهای پ از انقالب قدری تعدیل ک ده است .بناب این،
اماداد یافان جوانی ،همهگی شدن ارزشهلای جلوانی و مقبولیلت بیشلا آنهلا ،تلالش
والدین ب ای اجاماعی ک دن ف زندان ،خود را از صورت یتط فه خارج کل ده و بلهنوعی
ح کت بازتابی در این ف آیند انجامیده است ،که در نایجۀ آن والدین نیز توسلط ف زنلدان
خود اجاماعی میشوند و نقطۀ م جج آنان بهطور فزاینلدهای ف هنلگ جوانلان ملیگل دد
(ذکایی.)87 ،6971 ،

اما شاید ینی از بها ین نمونههایی که ح کت بازتلابی اجاملاعی شلدن و نقطلۀ م جلج بلودن
ف هنگ جوانی را نشان میدهد ،تأثی پذی ی ملادر و نیلز سلای اط افیلان از اصلطالحات و علادات
زبانی آیه است« .آرزو با خودش گفت به قول آیه ط ف پلاک قلاط زده» (پیل زاد )11 ،6979،و یلا
«چ ا به قول آیه س سه سوت دعوت را قبول ک دم؟» (همان.)37 ،
این عطف توجه به عادات زبانی نسل جدید و نقطۀ م جج بودن جوانی در «نگ ان نبلاش» نیلز
بهوضوح به تصوی درآمده است ،مثال اصطالحاتی چون قاتزدن ،شاسلنول ،ت یل  ،گلیج زدن،
مود دپ ،تایمز و نتورکبیزی بهوفور در منالمات میان شخصیتهای جوان «نگ ان نباش» یافت
میشود .محبعیی در «نگ اننباش» با محو عمدی تفاوتهای طبقاتی ،یتدست شلدن ف هنلگ
جوانی در جامعه و شه را نشان میدهد .زی ا همانطور که قلبال نیلز گفالیم ،امل وزه بلا گسلا ش
رسانههای جدید و وفناوریهای اطالعاتی مثل اینا نت و ماهواره و حالی ابلژهای ،ماننلد دانشلگاه،

جوانی بهمثابۀ یت سازۀ اجاماعی نق مهمی را در تحوالت اجاماعی و ف هنگی ایفا ملیکنلد .در
بخشی از داساان ،شادی در پ سهزنیهای در شه با پس جوانی مواجه ملیشلود کله نملیتوانلد
تشخیص دهد ماعیق به چه طبقهای است .باالشه زندگی میکند یا پایین شه  .اینهلا همگلی در
شه ح ور دارند.
س م را کج میکنم و از الی پیتهای تنگ شده نگاه میکنم
معیوم نیست بیۀ پایینی یا باال! عین کالژ میمونی
خندۀ ریزش ک میآید
این ینی رو خوب اومدی .کالژو باهات هسام (محبعیی.)78 ،6978 ،

ف دگ ایی فزاینده ،نگ ش منفی به آینده ،ریستپذی ی و ماج اجویی ،هیجانجویی و لذت-
طیبی ،توجه به تج بۀ حال و زندگی روزم ه از ویژگیهای عمدۀ هویت و سلبت زنلدگی جوانلانی
است که در رمانهای پ از انقالب به تصوی درآمده است .نسیی که گویا یت ویژگی بلارز دارد،
بیاعانایی و بیتفاوتی؛ نسیی که میخواهد مشنالتاش را با تنیهکالم «نگ ان نباش» از س خود
رفج کند .روین د ف هنگگ ایان در این زمینه روشنگ است ،آنان ب این باورند که
غی خطی شدن گذار و اناخاب ارزشهایی که مافلاوت و گلاه مغلای تج بلۀ نسللهلای
بزرگسال شناخاه میشود ،به درجاتی مدیون توجه بیشا جوانان به حال ،به زیان گذشلاه
و آینده است؛ جوانانی که به نظ میرسد ح اسام ار تاریخی خود را از دست دادهانلد
و احساس تعیقشان کمرنگ شده است (ذکایی.)17 ،6971 ،
بحث و نتیجهگیری

شاید کییت ین نایجۀ مطالعۀ حاض این باشد که بهرغم مافاوت بودن تج بۀ مناسبات نسیی در دو
دورۀ ب رسی شده ،مسئیۀ نسیی در بافت روایی در همۀ موارد به شنل شناف نسلیی تصلوی شلده
است .از خوان روایتهای پی از انقالب به الگویی از شناف نسیی رسیدهایم که آن را در سله
سطح ب رسی میکند:
 .6در ساحت اجتماعی؛ آنجا که عوامل یا نشلانههلای شلناف نسلیی و نمودهلای آن در سلطح
اجاما ب رسی میشود .در این بخ کالنت ین مقوله ،تقابل سنت و مدرنیاه است که در معملاری و
بافت شه ی ،ابژههای نسیی چون سینما و موسیقی و در شناف مذهبی نمود پیدا ک ده است.
 .2در ساحت خانواده؛ در این بخ به مقولههایی اشاره ک دهایم که بازتاب شلناف نسلیی در
سطح اجاما است ،اما مالک تمایز گسست اجاماعی از خانوادگی مفلفههایی است که در نایجلۀ
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آنها انسجام صوری و محاوایی خانواده از بین میرود؛ یعنی ه چنلد کله شلنافهلای خلانوادگی
معیول همان عوامل کالن اجاماعی است ،شناف در درون خانواده دقیقا ب مناسبات اف اد خانواده
تم کز میکند و روابط و نسبتهای یتیت آنها را نشان میدهلد ،ملثال تل ک خلانواده ،عصلیان و
ناف مانی در ب اب والدین ،کاه اقادار پدرانه و نبود تخاطب و همسخنی همگی از عوامییاند کله
انسجام نسیی خانواده را ت عیف میکنند.
 .3در ساحت فردی؛ آنجا که ف د با شنافی مهیب میلان واقعیلت وجلودی و آرمانهلای خلود
روبهرو میشود؛ یعنی نایجۀ تمام تقابلهلا و ت لادهای اجاملاعی و بازتلابهلای آن بل سلاخاار
مناسبات درون خانواده منج به بح ان هویت و س خوردگی در ف د میشود.
اگ چه ب جساه بودن شناف نسیی ب روایتهای ه دو دوره صدق میکند ،در بازنمایی مسئیه
در رمانهای دو دوره نیز تفاوتی محسوس هست .این تفاوت را میتوان در این جمیه خالصه ک د:
شناف نسیی در روایتهای پی از انقالب ،عمدتا نوعی شناف در ارزشهای مذهبی اسلت کله
خود نایجۀ تقابل پارادایم سنت و مدرنیاه است .اینگونه شناف و در کل تقابللهلای سنای لمدرن
در روایتهای پ از انقالب کما دیده میشود.
دلیل ب جساه بودن شناف مذهبی در رمانهای پی از انقالب را میتوان در نایجۀ شنلگی ی
نوظهور طبقۀ ماوسط شه ی و نیازها و گ ای های مدرن آن دانست .به روایت رملانهلا ،گسلا ش
ف اهای شه ی و ظهور ف هنگ جدید طبقۀ ماوسط از دهۀ چهل به بعد ،که طالب گونهای دیگ از
سیوک و زندگی بود ،خود را در تقابل با الیههلای سلنای و ملذهبیتل کله هنلوز حیلات پ نفلوذ و
تأثی گذاری داشت ،ق ار میداد .مدرنیزاسیون از باال در حنومت پهیوی نیلز بلهنوعی ارزشداوری
دولای در سطح کالن بود و روند پیدایی طبقه ماوسط ملدرن را تقویلت ملیکل د .ورود ابلژههلای
پ قدرت نسیی همیون سینما ،بهمثابه عامل ب جساۀ وحدتبخ نظ ی و تج بی نسلل جدیلد و
پدید آوردن جوانانی با آرزوهای جدید و مافاوت سبب به چال کشیدن شلدن مهلمتل ین عاملل
وحدتبخ نسل قدیم ،یعنی باور مذهبی میشد .تنهلا رملان از مجموعلۀ پلی از انقلالب کله
شناف مذهبی در آن نق کییدی ندارد« ،سف شب» است .اما حای این رمان را نیز بیشت بایلد
بازنمایانندۀ شناف نسیی دانست ،زی ا شناف نسیی بهطورکیی ،بلی از آننله نایجله و محصلول
مذهب باشد ،نایجۀ ف ایی است که مذهب با مورد دیگ ی در تقابل ق ار میگی د .نگلاه و ف لای
مدرنیسای است که اساسا سنت را بهمثابۀ عنص ی آشایناپذی و «دیگ ی مقابل» میشناسلاند .بله
تعبی دیگ  ،به خود معنی میبخشد و اگ ت اد بین «دیگ ی» و «خودی» نباشد ،هیچکدام امنلان
وجود نخواهد داشت (تاجیت ،6931،بلهنقل از رضلایی و دیگل ان .)697 ،6939 ،نایجلۀ تملایز

میان خود و دیگ ی ایجاد م زبندیهای هویای در جهلان اجاملاعی اسلت .هویلتیلابی مسلایزم
منانیزم حذف و ط د است و تثبیت معنای یت نشانه در یت گفامان ،فقلط از ط یلق طل د تملامی
معانی ممننی است که آن نشانه به خود میگی یلد .در ایلن چلارچوب ،دیگل ی بهواسلطۀ ویژگلی
ِ
بنیادین مافاوت بودن به اشلنال گونلاگون طل د ملیشلود (محملدی ،6978 ،بلهنقل از رضلایی و
دیگ ان)697 ،6939 ،؛ یعنی آنیه شناف نسیی را در رمانهای پی از انقالب تقویت ملیکنلد،
بی از آننه نف مذهب باشد ،خصیت دنیای درحال گذار به مدرنیسم است کله خلود خصلیای
ط دی و تقابیی دارد .در نگاه مدرن ،گذار جوانان به افنار و دنیاهای جدید سل از فاصلیهگی ی از
مذهب در میآورد و آنیه باع میشود این فاصیهگیل ی بله شلنل شلناف نسلیی ظلاه شلود،
خصوصیت ایدئولوژیت ه دوی این پارادیمهاست.
درحالیکه در تفسی روایتهای پ از انقالب دیدیم که نگاه پسلتملدرن ف لایی را فل اهم
می کند که جوانان بیشا به سیاست روزم ه و معطوف به زنلدگی توجله دارنلد .رواج اندیشلههلای
نسبیگ ایانه و آزادسازیهای نسبی در روابط خانوادگی ،گسا ش رسانههلای جمعلی و شلبنههای
مجازی ،و افزای سطح تحصیالت موجب شده تا روابط نسلهلا بله شلنل سلنتشلننی ظلاه
نشود « .در نایجه قواعد ب گ فاه از سنت ،دیگ موضو تن در روابط والدین و نسللهلا محسلوب
نمیشود .در بسیاری موارد جوانان معاص به بازیافت ارزشها و سنتهای قدیمی دست میزننلد
و بهنوعی به تحسین آن میپ دازند» (ذکایی.)81 ،6971 ،
در پایان و در یت ب ایند کیی میتوان گفت وجه جامج روایتهای پلی از انقلالب بازنملایی
ویژگلی
مناسبات نسیی از منظ خصیت دنیای مدرن و خصلیت طل دی و تقلابیی آن اسلت .ایلن
ِ
اساسی است که شناف را دارای خصوصیات منحص بهف دی میکند.
این تقابل در رمانهای پ از انقالب حدت کما ی دارد ،اما نمیتوان الگلوی واحلدی را بل
تمامی این دوره اطالق ک د ،زی ا بهرغم تمام مفلفههایی که مفید تعامل بیشا نسلهاست و ب خی
از جمیه رسانهها و وفناوریهای اطالعاتی را ب جساه ک دهایم« ،نگ ان نباش» اساثنایی ب این قاعدۀ
کیی بوده است و اگ بشود نایجهای از رمانهای پ از انقالب اساخ اج ک د ،ممنلن اسلت ایلن
باشد که آنیه در تمام تفسی های جامعهشناسانه از خصوصیات پسلتملدرن گلذار نادیلده گ فاله
شده ،مسئیۀ بزه و نابهنجاری حاد اجاماعی (اعایاد) است .بزه میتواند ب همزننلده تملام زمینلهای
باشد که گذار به بزرگسالی را آرامت و مسالمتآمیزت ملیکنلد .در «نگل ان نبلاش» ملیبینلیم کله
نابهنجاری حاد اجاماعی کوچتت ین زمینهای ب ای تعامل نسیی باقی نگذاشاه و بنلاب این نلهتنهلا
شاهد تقابل کما ی نیسایم ،بینه با ینی از بغ نجت ین انوا شناف روبهروییم؛ یعنی اگل آرملان-
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گ ایی اف اطی نسل پی از انقالب آنان را س خورده میک د و جامعه را به حذف آنان وامیداشلت،
در این سوی طیف ،شاهد بیمسئولیای و بیاعانایی نسل جدید در ب اب ه گونه آرمانی هسایم .این
مسئیه هنگامی که به حادت ین شنل ب وز کند و به شنل مشخص بزه درآیلد ،هملان نایجله یعنلی
س خوردگی و ط د از جامعه را از س منشأ دیگ ی در پی خواهد داشت.
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