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 رمـان  جنـگ،  رمـان  پسند، عامه رمان چهارنوع دهه هشتاد و نود، هاي رمان بندي دسته در

 نوع به بسته نسلي هاي تقابل و ها را مالحظه مي كنيم كه تفاوت محور ـ زن رمان و شهري
له اصلي ايـن  مسئ .است متفاوت بندي چهارگانه آن در اين تقسيم بر حاكم انديشة و رمان

بازآفريني مناسبات نسلي در رمان هاي اين دو دهه است. روش پژوهش، تحليل چگونگي 
ها انجام  تحليلي و بر مبناي تقسيم بندي چهارگانه اي است كه از رمان ـ پژوهش توصيفي
 روزمـره  زندگي مفاهيم طرح حد در هاي نسلي تقابل عامه پسند، هاي رمان شده است. در

 نسـل  دو ميان عقيدتي اختالف و فكري تفاوت ارزشي، مفاهيم جنگ، رمان نوع در. است
 طبقـاتي،  اخـتالف  حيطة در نسلي هاي تقابل مدرن و شهري هاي رمان در. زند مي رقم را

 تفـاوت  و فكـري  هاي تفاوت ،)تحصيل دليل به عمدتا( والدين با فرزندان طبقاتي تفاوت
 بيشـترين  محور ـ زن هاي رمان. است شده طرح بيشتر دوم نسل با اول نسل زندگي شيوه
دهند. روابط پـرتنش ميـان والـدين و فرزنـدان در رمـان       مي نشان را نسلي تنش و تقابل

فارسي در اين دو دهه گسترش يافته و تقابل نسلي در رمان ها وجـود دارد. ارتبـاط بـين    
گيرد و انتقادهاي جدي به مناسـبات و   ها از طريق گفتگو، درك و تعامل صورت نمي نسل

 شود. ها مشاهده مي در رمان ارتباطات خانوادگي

  .شناسي ادبي، مناسبات نسلي، رمان فارسي دهه هفتاد و هشتاد جامعه :ها كليدواژه
  
  له. بيان مسئ1

دهد كـه در   گذرد و واحدي اجتماعي را تشكيل مي مفهوم خانوادة انساني از مفهوم زيستي مي
پذيرد. از گذشـته تـا كنـون شـكل هـاي       جريان زندگي اجتماعي دگرگون شده، انواعي را مي

                                                                                                 
  استاديار گروه زبان و ادبيات، پژوهشكده ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *

m_rezaei53@yahoo.com  
 11/6/1396، تاريخ پذيرش: 1/3/1396تاريخ دريافت: 



 1390 -1370تحليل مناسبات نسلي در رمان فارسي دو دهه از    84

خانواده بسيار متغير و سيال بوده است. در بسياري جوامع، خانواده گسـترده يـا چندهمسـري    
خـانوادة  «مرسوم بوده ولي دگرگوني و تغييرات جامعة مدرن، سبب ايجاد خانوادة هسته اي يا 

ست. اقتـدار پـدر بـه لحـاظ     شد كه در آن خانواده ديگر واحد توليد اقتصادي ني» برابري يافته
اقتصادي كاهش يافته است و همة اعضاي خانواده جزو جامعه محسوب مي شوند. به موازات 
اين امر،اقتدار زنان افزايش يافته و بخشي از كاركردهاي خانواده به سازمانهاي اجتماعي چـون  

سته اي را ). كاركردهاي خانوادة ه336: 1349آموزش و پرورش واگذار شده است.( آگ برن،
به دو نوع رواني و اجتماعي تقسيم كرده اند. كينگزلي ديويس چهار كاركرد عمدة اجتماعي را 
نام مي برد: توليد مثل، نگهداري(كودكان نابالغ)، كاريابي، جامعـه پـذير كـردن. البتـه خـانوادة      

ملـت و  جديد در جامعه پذير كردن كودك به تنهايي عمل نمي كند بلكه ارزشها را از مذهب، 
  ).190: 1370جامعه يا طبقة خود به كودك انتقال مي دهد. (باتومور، 

روابط خانوادگي و نسلي به معناي مناسبات ميان اعضاي خـانواده، نتيجـة سـاختاري از    
مناسبات خانوادگي است كه به واسطة آن مواليد انساني تبـديل بـه انسـان هـاي اجتمـاعي      

ي شدن است، ويژة جامعة انساني است و همان طـور  شوند. اين فرايند كه همان اجتماع مي
كه محققان تاكيد كرده اند در هيج جامعة حيواني با اين كيفيت مشاهده نشده است.( جوانان 

  ) 24: 1387و روابط خانوادگي و نسلي،
تا پيش از دوران مدرن و جدا شدن برخي نهادهاي آموزشي مثل آموزش و پـرورش از  

فرهنگي از طريق مناسبات نسلي انتقال مي يافت و تعامل نسـلي   خانواده، كل دستاوردهاي
يكي از اصلي ترين كاركردهاي خانواده در انتقال دانش و فرهنگ در اعصـار گذشـته بـوده    
است. لذا گرچه مطالعات مربوط به مناسبات نسلي، از شيوه هاي نوظهور مطالعه در علـوم  

قدمت تاريخ و ادبيات در هر جامعـه دارد.   اجتماعي است، مناسبات بين نسلي پيشينه اي به
در عين حال توجه به اين نكته ضروري است كه هويت شخصـي و فـردي در دوره هـاي    
پيشامدرن وجود نداشته است. در فرهنگ سنتي مفهوم فرد وجود نداشته و اصـوال فرديـت   

ت امر پسنديده اي نبوده است. فقط پس از ظهور جوامع جديد و بخصـوص بعـد از تفـاو   
: 1387يابي و تقسيم كار بود كه فرد به طور جداگانه در كانون توجه قرار گرفـت. (گيـدنز،   

) طبيعتا در جامعه مدرن و با شكل گيري تعاريف جديد از خـانواده و مناسـبات ميـان    111
  اعضاي آن است كه مفهوم تقابل هاي نسلي به شكل امروزين آن شكل مي گيرد.

اين مفهوم و رونـد تحـول آن در دورة زمـاني بيسـت      مسالة اصلي اين پژوهش بررسي
ساله در رمان معاصر فارسي است. پرسش اصلي پـژوهش آنسـت كـه مناسـبت نسـلي در      
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دودهة هفتاد  و هشتاد چگونه در رمان فارسي بازتاب يافته و اين مفهوم چگونـه در محـور   
  مسائل مورد توجه نويسندگان قرار گرفته است؟

نسلي چنانكه ذكر شد، مفهومي مدرن است، امـا  اگـر آن را بـه     با وجود آنكه مناسبات
مفهومي وسيع در نظر بگيريم، پيشينه و ريشـة آن را در ادبيـات كالسـيك همـه ملـت هـا       

  توان جست. مي
به نظر مي رسد در ايران اسطورة فرزندكشي بر اسطورة پدركشي غالب اسـت، خـالف   

شـود،   سهراب به دست رسـتم كشـته مـي   يونان كه اسطورة پدركشي غالب است. چنان كه 
شوند، در حالي كه در يونـان قـديم در    سياوش و افراسياب هم به توطئة پدرانشان كشته مي

ايلياد و اوديسه، شاهد كشته شدن پدر به دست اديپوس هستيم و غالباً پسران، پدران را بـه  
بـا توجـه بـه عالئـم و      اند.  سمتي به اين نكته اشاره مي كند كه شايد رستم رسانده قتل مي

نشانه هاي نه چندان پنهان، سهراب را شناخته اسـت و پافشـاري اش در سـتيز و عنـاد بـا      
سهراب و سرانجام كشته شدن فرزند، روي ديگري دارد كه همان مناقشة نسل ها و پيروزي 
سنت بر نوجويي(نسل قديم بر نسل جديد) در ايران سنتي است. چنان كه هم در مقدمـه و  

واسط داسـتان، فردوسـي اشـاره اي بـه ايـن موضـوع دارد و تلويحـا رسـتم را مـتهم          هم ا
  ) 194: 1383سازد.(سمتي،  مي

 اي شناسانه جامعه مفاهيم از ها نسل ميان مناسبات كه گفت بايد پژوهش پيشينة دربارة
 از ارتبـاط  ايـن  در مقالـه  يـك  تنهـا . اسـت  نشـده  بررسي فارسي رمان در تاكنون كه است

در   »فارسـي  معاصـر  هـاي  رمـان  در نسـلي  گسسـت  انعكـاس  «عنوان با قبادي حسينعلي
در  و اسـت  پرداختـه  فارسـي  رمـان  بررسـي  به  اجمال به كه شده، مجموعه مقاالتي چاپ

بخش كتابشناسي اين مقاله ذكر شده است. مورد ديگري كه به حيطة  اين پژوهش پرداخته 
  باشد، مشاهده نشد. 

 

  تعاريف پژوهشمفاهيم و  .2
شود، در حالي كـه در سـاير    شناسي به متولدين يك سال اطالق مي مفهوم نسل در جمعيت

علوم اجتماعي چنين محدوديتي وجود ندارد. منظور محققان اجتماعي از اين مفهـوم، غالبـاً   
اشاره به گروهي است كه الاقل يك تجربة مشترك دارند و از اين نظر با گروهي ديگـر كـه   

شناسان با تعيين يك رويـداد تـاريخي تـالش     شوند. جامعه متمايز مي تفاوتي دارند، تجربة م
كنند تا بين اين گروهها تمايز قائل شوند. مثالً نسل جنـگ، نسـل بعـد از جنـگ، نسـل       مي
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انقالب، نسل بعد از انقالب، نسل اول، دوم و... . بنابراين مفهوم نسل، از مفهوم ساخته هايي 
سان به قصد تحليل اثر تجربة يك رويداد اجتماعي بـه كـار مـي برنـد.     است كه جامعه شنا

اي از انتقال تجربيات و فرهنگ جامعه انساني، در هر جامعه بـه   روابط نسلي به عنوان شيوه
گيرد، هرچند به عنوان الزمه بقاي زنـدگي   هاي فرهنگي خاص همان جامعه شكل مي شيوه

اي كلي است (ر.ك. جوانان و روابط خانوادگي و  انساني براي همه جوامع قاعده -اجتماعي
  ).25-24نسلي: 

تداوم فرهنگي زماني در يك جامعه برقرار مي شود كه فرهنگ از نسلي به نسـل ديگـر   
انتقال يابد. انتقال فرهنگي در نقطة مقابل گسست فرهنگي قرار دارد. انتقال كامل، اجازة نـو  

ال نيز امكان كنش هماهنگ ميان نسل هـا را از  آوري و تغيير را نمي دهد و شكست در انتق
ميان مي برد. بنابراين دگرگوني فرهنگي كه از طريق جا به جايي نسل ها صورت مي گيرد، 
امري طبيعي است اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه تعامالت سازندة ميان نسـل هـا در   

نسل و ايجاد شكاف هاي  يك جامعه چگونه شكل مي گيرد. تفاوت در ارزش هاي ميان دو
  ارزشي، ممكن است زمينه ساز گسست فرهنگي و شكاف نسل ها گردد. 

انقطاع نسلي به معناي بريدگي و فاصله افتادن كامل ميان دو نسل است و چنين چيزي 
يابـد،   نمايد. چرا كه نسلي كه در جامعه خاص پرورش مـي  در عالم واقع غيرممكن مي
د؛ اما چون حداقل برخي چيزهـاي ديگـر را بـه صـورت     نماي برخي چيزها را طرد مي

چيز را طرد نمايد. از سويي ديگر، تفاوتهاي نسـلي   تواند همه پذيرد، پس نمي ضمني مي
ولي شـكاف نسـلي يـا      ناپذير است و حتي مطلوب و ضروري، به نظر عادي و اجتناب

ت. با مفـروض  هايي نسبتاً بزرگ ميان دو نسل اس گسستگي نسلي به معني ايجاد رخنه
داشتن يك بردار، يك انتهاي بردار انطباق كامل نسلي و انتهاي ديگر بردار انقطاع كامل 
نسلي است. شكاف نسلي و تفاوتهاي نسلي در امتداد اين بردار قرار دارند؛ اما تفـاوت  

  )25: 1383تر از شكاف نسلي است (يوسفي،  نسلي رقيق

ب را به چهاردسته تقسيم كـرده اسـت. در   شناختي، نسل پس از انقال پژوهشهاي جامعه
سال اسـت امـا بسـته بـه تحـوالت       30ها، به طور معمول عمر هر نسل  شناسي نسل جامعه

سـال تقليـل يابـد. بـا توجـه بـه        10يـا حتـي    15اجتماعي، مدت مزبور ممكن اسـت بـه   
مشترك توان گفت كه نسل اول انقالب با شركت در انقالب، تجربه  ها، مي شناسي نسل روان

زد. نسـل دوم انقـالب،    و عميقي به دست آوردند كه روحيات خاصي را براي آنها رقم مـي 
نسلي بودند كه اگرچه فاقد تجربه پديد آوردن انقالب بودند، به سـبب حضـور در ميـادين    
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-29جبهه و جنگ، به شكل عميق با آرمانهاي انقالب امتزاج يافتند. اگر نسل سوم را افـراد  
سال بدانيم، نسل جديد انقالب، نسلي است كـه نـه    15چهارم را افراد زير  ساله و نسل 15

ساله را نداشته، بلكه  8تنها تجربيات حماسي پرشور و احساسي شركت در انقالب و جنگ 
هاي جديدي همچون دهكده واحد جهاني، انفجار اطالعاتي و ماننـد آن سـروكار    با ويژگي

  )46و  45: 1383متفاوتي برخوردار است. (منطقي، اند، از اين رو از روانشناسي  يافته
يكي از پژوهشهاي علمي كه دربارة مناسبات نسلي در دهة هفتاد انجام شده، پژوهشـي  
است كه سازمان ملي جوانان در خصوص وضعيت و نگرش و مسائل جوانان ايران در سال 

است، مي توان مفاهيم  منتشر كرده است. با استناد به آماري كه اين پژوهش بيان كرده 1381
  زير را در ارتباط با مناسبات خانوادگي و مناسبت نسلي در اين دهه استخراج كرد:

جوانـان از كـاركرد خـانوادة خـود      ٪17تـا   7حدود  ) مقبوليت خانواده نزد جوانان:1
  خاطر بااليي نسبت به خانواده در ميان جوانان وجود دارد.  رضايت ندارند اما عموماً تعلق

پاسخ به سؤاالت مربوط به جو خانوادگي، تنبيه بدني، سـرزنش و   آرامش و امنيت: )2
دهد كه كاركردهـاي خـانواده در ايـن مـورد مشـكل       اهانت يا آرامش در خانواده، نشان مي

هاي مختلف جوانان را  به بهانه ٪54ها جو متشنج و ناآرامي دارند.  خانواده ٪25جدي دارد. 
اهانـت   ٪30ها ميان فرزنـدان تبعـيض قائلنـد.     كنند خانواده مي فكر ٪22كنند.  سرزنش مي

آيد از  توانند مشكالتي را كه پيش مي ها نمي خانواده ٪42كنند و  تنبيه بدني مي٪22كنند.  مي
هـا   درصدي اين مشـكل در خـانواده   42طريق گفتگوي آرام و صميمانه حل كنند. وسعت 

ن گروههاي بزرگي از مردم است كه گفتگـو  حاكي از وجود يك آشفتگي پاتالوژيك در ميا
كنند با جر  اند و گمان مي ها با انگشتان حتي با فرزندان خود را نياموخته كردن و گشودن گره

  توان گرهي از مشكلي گشود.  و بحث و مشاجره و احياناً به كار گرفتن مشت، مي
  ها اين نقش را دارند.  خانواده 3/2تقريباً مناسب است و  كنندة خانواده: ) نقش حمايت3
  جوانان وابسته هستند.  4/3زياد است و  ) وابستگي به خانواده:4
تواننـد رابطـة    مـادران نمـي  ٪11پـدران و  ٪23 ) ارتباطات بين نسـلي در خـانواده:  5

جوانان با خواهر و برادر خود صميمي نيستند  ٪28اي با فرزندان خود ايجاد كنند.   صميمانه
اي با ساير افـراد فاميـل ندارنـد. مشـكل بسـيار       ها روابط نزديك و صميمانه خانواده ٪33و 

سـاز   ها به فرزندان نوجوان و جوانشان اسـت كـه زمينـه    اعتمادي اكثريت خانواده  اصلي، بي
: 1381تعارض جوانان با والدين و ايجاد فاصله بين آنان است. (ر. ك.سازمان ملي جوانـان، 

61-62 (  
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اهده مي شود، آمارها بويژه در خصوص ارتباط نسلي و آرامش و امنيت در چنان كه مش
 خانواده چندان رضايت بخش نيست.  

) در 80و  70هاي نسل فرزندان(يعني جوانان دهة  نريمان يوسفي دربارة اختالف ديدگاه
  مقايسه با نسل پدران معتقد است:

توأم با عشق معتقدنـد. دوسـتي   نسل فرزندان در مقايسه با نسل پدران بيشتر به زندگي 
تر از نسل پدران است، در انتخاب همسر چندان به  دختر و پسر براي آنان قابل پذيرش
هاي  دهند و از ظاهر شدن در محيط عمومي با لباس سرنوشت گذشته وي اهميت نمي
نمايند. نسل فرزندان نسبت به نسل پدران خردورزتر  روشن و شاد بيشتر طرفداري مي

گرايشهاي مذهبي در آنان كمتر است، از گوش دادن بـه موسـيقي خـارجي از     هستند،
دهند و در برخي رفتارها ماننـد   لذت برده و تماشاي ماهواره را بر تلويزيون ترجيح مي

: 1383نمايند (يوسفي،  بيشتري برخورد مي  حضور زنان در استاديوم ورزشي با انعطاف
  )191و  190

آن است كه بيشترين شـكاف بـين پـدران و فرزندانشـان در     هاي يوسفي حاكي از  يافته
هـاي سياسـي، ارزشـهاي فرهنگـي و      هاي اجتمـاعي و در مراتـب بعـدي در ارزش    ارزش
ها، ارزش گرايي پدران، فردگرايي نسـل   هاي اقتصادي است. تضاد هنجاري بين نسل ارزش

با فرزندان، فاصـله   وگوي والدين فرزندان، بحران هويت فرهنگي نسل فرزندان، ميزان گفت
ترين عوامـل   سطح تحصيالت نسلها و تعداد ساعات خارج از منزل بودن پدر به عنوان مهم

  ) 247و  246اند. (ر.ك. همان:  ها شناخته شده هاي شكاف ارزشي نسل تأثيرگذار بر شاخص
هاي مختلف پـس از انقـالب را در    هاي ارزشي در ميان نسل نگرش  آزاد ارمكي تفاوت

ها و گرايش به دين بررسي كرده است.  نوگرايي، فردگرايي، غرور ملي، خانواده، مرجع زمينة
  بر مبناي اين پژوهش معتقد است :
اي نيست كه بتوان از  هاي قديم و جديد در جامعة ايران به گونه وجود تفاوت بين نسل

طراحي شـده  اي  ايران به لحاظ ساختاري به گونه  آن به انقطاع نسلي رسيد. زيرا جامعة
اند  ها از طريق خانواده و دين و ديگر نهادهاي اجتماعي به يكديگر وابسته شده كه نسل

و امكان انفكاك و انقطاع نسلي از بين رفته است . پذيرش فرهنگ مشترك و بـاور بـه   
سابقه و تجربيات واحد اجتماعي و تاريخي از عوامل پيوند ميان نسلي است و گرچـه  

خي از انديشه هاي مدرن از جملـه نـوگرايي، فردگرايـي، مالكيـت     نسل نو نسبت به بر
دهد،  خصوصي، مشاركت گروههاي اجتماعي، مشاركت زنان... توجه بيشتري نشان مي
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گذران اوقات فراغت با خانواده، تأكيد بـر    همچنان اهميت باالي خانواده، مليت ايراني،
نتي، تاكيد بـر آزادي فـردي و   هاي تلفيقي (مادي و فرامادي)، اهميت موسيقي س ارزش

: 1383مالكيت خصوصي و... حكايت از وجود توافق كلي بـين نسـلي دارد (.ارمكـي،   
  ) 108و  107

چنان كه مشاهده مي شود گسترش توجه به مسـالة مناسـبات نسـلي و پـژوهش هـاي      
متعدد پس از دهة هفتاد در اين زمينه نشان مي دهد اين مساله، حساسيتي ويـژه در جامعـه   
ايراني يافته است و به مساله اي با اهميت در اجتماع تبديل شده است. آيا رمان واقعگـراي  

  فارسي نيز به اين مساله توجه كرده است؟
  

 )روش پژوهش( ها هاي دو دهه و معرفي نمونه بندي رمان تقسيم .3

نـوع  رمان واقع گرا، عرصه اي مناسب براي بازنمايي و تحليل مناسبات اجتماعي است.اين 
رمان كه به واقعيت هاي اجتماعي توجه دارد، خصوصا پـس از انقـالب عرصـة بـازخواني     
مسائل فرهنگي و اجتماعي گشت و كمتر داستاني پس از انقالب نگاشته شده كه شخصيت 
يا پي رنگ آن ارتباطي با مسائل اجتماعي نداشته يا درونماية اجتماعي نداشته باشد. منتقدان 

ليل پيدايي رمان هايي كه تقريبا تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي مردم را اين دوران را به د
(ر.ك. دانشنامه ادب فارسـي،   مي نمايانند در تاريخ رمان نويسي فارسي كم نظير دانسته اند.

  )677: 2،ج 1381
در يك تقسيم بندي كلي رمان هاي اين دو دهه را با توجه به مضـامين آنهـا بـه چهـار     

ه ام.  به نظر مي رسد بر مبناي مضامين غالـب در رمانهـاي ايـن دو دهـه،     دسته تقسيم كرد
  ميتوان چهار نوع جريان جدي را در رمان نويسي اين دو دهه تشخيص داد.

  
  پسند) نويسي (رمان عامه پاورقي 1.3

انگارنـد،   هـاي آنـان را جـدي نمـي     نويسان و نوشته گرچه منتقدان آثار ادبي، معموالً پاورقي
نويسي، جـدي   اي از تحقيقات اجتماعي با نام مطالعة فرهنگ عامه، پاورقي ر شاخهامروزه د
شود. محققان اين  شود و از آن براي ارزيابي ذوق و سليقه و پسند عامه استفاده مي تلقي مي

هـاي   هاي ذهني گروه ها و مشغله س پسند، احسا هاي عامه ها و داستان رشته معتقدند كه رمان
  دهند.  هاي برتر رمان بازتاب مي از نمونهاجتماعي را بيش 
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كننــدگي و كشــش  اي از ادبيــات اســت كــه خصــلت ســرگرم نويســي شــاخه پــاورقي«
  )1265: 1386(ميرعابديني، » نويسي است.  تر از ديگر عناصر داستان اش برجسته داستاني

امر متعدد در دهة هفتاد وهشتاد، اين نوع رمان در جامعه ايران رواج مي يابد. داليل اين 
بوده است. برخي اين داليل را مميزي قوي كتاب در اين دوره، گرانـي و كمبـود امكانـات    
نشر، رقابت فيلم هاي ويدويي و ماهواره ها بـا كتـاب و تمايـل مـردم خسـته از جنـگ و       
ايدئولوژي و تنش، به اوقات فراغت و خواندن رمان هاي عامه پسند دانسته اند. البته رمـان  

شه از نظر تعداد بر رمان متعالي پيشي داشته است اما تيراژ اين آثار در دهة هفتاد پاورقي همي
هاي رئاليستي اين دهه، اكثر آنها رئاليسم ژورناليسـتي بـا    به شدت رشد كرد و از ميان رمان

و  1383كنندگي اسـت نـه رئاليسـم تحليلـي. ( ر. ك. دسـتغيب،       كاركرد تفريحي و سرگرم
  )1386ميرعابديني،

هرچند مالك و معيار قطعي براي تعيين آثار پـاورقي از نمونـه هـاي متعـالي وجـود          
ندارد، اما يكي از نشانه هاي رمان عامه پسند را تيراژ باالي رمان دانسته اند.  بر اين مبنـا دو  

ادبي و هنري بيشتري برخوردار است و شـايد در مـرز ميـان      نمونه از اين آثار كه از ارزش
نويسي باشد، انتخاب شد. ضمن اين كـه ايـن دو اثـر تيـراژ بسـيار       تعالي و پاورقيادبيات م

 را ) ازفتانه حاج سيد جوادي و چراغها1374بااليي در سالهاي اخير داشته اند.  بامدادخمار(
     از اين دو دهه انتخاب شد. )1380( پيرزاد زويا از كنم مي خاموش من

  
  رمان جنگ 2.3

ها  نوشتند و شرح دالوري ، بيشتر از داخل جبهه مي60  ي جنگ در دهةها نويسندگان داستان
كشـيدند. بـا    يا چگونگي به شهادت رسيدن يا مجروح شدن همرزمانشان را به تصـوير مـي  

پايان يافتن جنگ از اوائل دهة هفتاد، ادبيات داستاني به بازآفريني زندگي پـس از جنـگ و   
  ره پرداخت. چگونگي مواجهه رزمندگان با زندگي روزم

ها، مضموني است كه در دهة هفتاد به  مواجهة رزمندگان با اطرافيان و خصوصاً خانواده
شود. رزمنـده پـس از بازگشـت از جنـگ، نـاگزير از مواجهـه بـا         اشكال مختلف تكرار مي

هاي رزمندگان در جبهـه   ها و منش هاي زندگي روزمره است. نوع زندگي، ارزش مسؤوليت
پذيري آنان بـا ايـن زنـدگي جديـد، بـه دشـواري        متفاوت است و تطبيق با زندگي روزمره

گيرند،  كنند، فاصله مي صورت مي گيرد. آنها با عزيزترين افراد زندگي خود درگيري پيدا مي
  برند.  رسند و يا خود را از ميان مي كشند و سرانجام يا به سازگاري مي رنج مي
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) از رضا اميرخاني، دو نمونه رمان 1374ميا() اثر قاسمعلي فراست و ار1374خانم( گالب
  بررسي شده از اين نوع است.

  
  رمان شهري و مدرن 3.3

دهة هفتاد را شايد بتوان از حيث ادبيات داستاني، دهة گسترش زندگي شهر نشيني و توجه 
به اين نوع زندگي در رمان دانست. گرچه شهر نشيني محصول دوره پهلوي اول است و از 

است كه مناسبات شهري و اداري در رمان بازتاب مي يابد، اما واقعيت آنست كه اين دوران 
( كه در اينجا مجال بحث آن نيست)  مدرنيته و تجربة زيستة آن تا دهه هفتاد به داليل متعدد

در رمان فارسي طرح نمي شود. پس از چند دهـه تجربـة زنـدگي شـهري و بـا گسـترش       
آن در رمان دهة هفتاد بازتابي مناسب مي يابد. اگـر در   نهادهاي مدني، اين زندگي و تبعات

دهة پنجاه و شصت، رمان هاي اقليمي و روستايي به دليل شرايط خاص جامعه مورد توجه 
بودند، در اين دهه شمار داستان هايي كه به زندگي شهري و تبعات آن مي پردازند، افزايش 

جه به روحيات و حساسيت هاي دروني مي يابد. تكنيك هاي داستان نويسي، رشد كرده، تو
و ذهني شخصيت ها در قالب تك گويي هاي دروني بازتاب مـي يابـد و مقدمـه اي بـراي     
گسترش رمان مدرن و پست مدرن دهة بعد مي شود. اين رمان ها ويژگـي هـايي دارنـد از    
جمله آنكه:  اغلب در فضاهاي شهري مثل آپارتمان و كافـه و مراكـز خريـد مـي گذرنـد،      

الش هاي نسلي و تفاوت ميان نسلها در آن ها به خـوبي نمايـان اسـت و غالبـا مضـمون      چ
اصلي داستان است، تقابل سنت و مدرنيته چالش اصلي شخصيت داستان است و شخصيت 

ها جزيـرة   پذيرد. نمونة اين رمان اصلي  به موازات دگرگوني اجتماع و همپاي آن، تحول مي
) از حسين سـناپور و كافـه پيـانو از    1378ور، نيمة غايب() از سيمين دانش1372سرگرداني(

  ) است.1386فرهاد جعفري(
  

  ـ محور هاي زن رمان 4.3
منظور از اين نوع رمان، رمان هايي است كه شخصيت اصلي داستاني در آن زنان هسـتند و  
اغلب به دست زنان نيز نگاشته شده اند. بسياري از رمان هايي كـه مضـامين خـانوادگي را    
دنبال مي كنند، خصوصا در دهة هشـتاد بـه دسـت نويسـندگان زن نگاشـته شـدند. رشـد        

سندگي كه از اواسط دهه هفتاد اتفـاق افتـاد، ايـن نـوع     چشمگير حضور زنان در عرصة نوي



 1390 -1370تحليل مناسبات نسلي در رمان فارسي دو دهه از    92

رمان را گسترش داد. با ورود زنان به اين عرصه، طبيعتا مسائل خانوادگي در رمان بـيش از  
پيش مطرح شد. بنا به پژوهشي كه در اين زمينه انجام شده محورهاي محتـوايي داسـتانهاي   

اجتماعي، مسائل اخالقـي، سياسـي و    زنان شامل مضامين آرماني، مسائل خانوادگي، مسائل
روانشناسي است و بيشترين مضامين داستانهاي زنان، مضامين خانوادگي است. اين مضامين 
بيشتر شامل رنج و ستم و زندگي پراندوه زن ايراني، بارداري، زايمـان و مـادري و مسـائل    

شـوهر و ارتبـاط   هاي عاطفي ميان زن و  خاص زنان و انتقاد به فرهنگ مرد ساالر، درگيري
 )1387دختر و پسر بوده است. (ر.ك. موسوي: 

هاي ميان نسلي، يكـي از مهمتـرين    توان گفت تأمل در مناسبات خانوادگي و چالش مي
گونـه كـه زنـان در     نويسي زنان در دهة هفتاد و هشتاد بوده است. همـان  دستاوردهاي رمان

بـاط ميـان زن و شـوهر و مناسـبات     مشروطه، مضامين مربوط به خـانواده، ارت   ابتداي دورة
هاي آن دوره طرح كردنـد و سـعي داشـتند بـا آمـوزش مناسـبات        خانوادگي را در روزنامه

صحيح و عاطفي ميان زن و مرد يا والدين و فرزندان، تغييراتي در مناسـبات خـانوادگي آن   
گسـترش  ) در دهة هشتاد نيز بـه مـوازات   219: 1389(ر. ك. عاملي،  زمان به وجود آورند،

هاي مربوط بـه آن در ادبيـات داسـتاني ايـران      رمان نويسي زنان، مضمون خانواده و چالش
طرح شد و زنان كه خود در كانون خانواده بودند، موفق شدند با ديدگاهي انتقادي، مناسبات 

)،  خانم نويسنده از 1384و روابط خانوادگي را طرح كنند. و ديگران از محبوبه مير قديري(
)، نگران نباش از مهسا محـب  1386)،  رازي در كوچه ها از فريبا وفي(1384علوي(طاهره 
  )، نمونه هاي موفقي از اين نوع رمان ها هستند.1387علي(

تحليلي است. پس از انتخاب رمان ها، مناسبات ميان پـدر و   –روش پژوهش توصيفي 
انه بررسي شد. نقل قولهاي فرزند، مادر و فرزند و مناسبات ميان فرزندان، در هر رمان جداگ

مستقيم يا دروني شخصيتها دردايـرة ايـن مناسـبات، تحليـل شـد و در نهايـت جـدولي از        
  مناسبات ترسيم  و درصد گرفته شد. 

  
  ها . بررسي مناسبات نسلي در رمان4

  هاي پاورقي رمان 1.4
طـة ميـان   و پـس از آن، مـي گـذرد راب    1320در رمان بامدادخمار، كه وقايع ان در سالهاي 

اي خوب و مثبت است. پدر محبوبه، با وجود آن كه مردي  والدين و فرزندان در ابتدا رابطه
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كنـد. بـه نظـر آنهـا      سنتي است، با محبوبه و ساير فرزندانش با محبت و احترام برخورد مي
دهد و برايشان احترام قائل است.او نظـر محبوبـه را در مـورد خواسـتگارهايش      اهميت مي

كند، اما پس از عاشـق شـدن    به اصرار و تحميل دخترش را وادار به ازدواج نمي پرسد و مي
محبوبه با فردي كه در شان خانواده نيست، بر او سختگيري مي كند و در نهايت گرچـه بـا   
ازدواج آنها موافقت مي كند و سرمايه اي هم به رحيم مي دهـد، محبوبـه را طـرد و تـرك     

محبوبه   ي با واسطه و با رعايت حرمت و احترام است اما رابطةا كند. رابطه با پدر، رابطه مي
پس از بازگشـت محبوبـه از ازدواج نـاموفقش بـا      تر است.  تر و خودماني واسطه با مادر، بي

شود. پدر بـا   كند و او به نوعي عصاي دست مادر و پدرش مي رحيم، مادر از او استقبال مي
كنـد و محبوبـه از    ا مجبور به طالق دادن محبوبه ميايستد و او ر همة توان، مقابل رحيم مي

شـود. رابطـة رحـيم بـا      كند غرق مسـرت و سـربلندي مـي    اين كه پدرش از او حمايت مي
شـود كـه بـه     اي سودجويانه است. رحيم، فرزندي قدرناشـناس معرفـي مـي    مادرش، رابطه

ابه بـرادرزادة محبوبـه   سود كند. سالها بعد، مياحترامي  اعتنايي و بي مادرش با خونسردي، بي
هم با پدر و مادرش بر سر انتخاب همسر، اختالف دارد. در عين حـال، مـادر و پـدر او را    

كنند از طريق گفتگو او را قانع سازند و در اين راه از  كنند و سعي مي مجبور به انتخاب نمي
طه، ارتبـاط  گيرند. در مجموع با در نظر گرفتن فراز و فرودهاي راب (محبوبه) كمك مي عمه

 رابطـة  كنم، مي خاموش من را چراغها رمان بين نسلي در اين رمان برقرار باقي مي ماند. در
 كـه  آرمـن . اسـت  بلـوغ  سـن  در پسري با نشيب و فراز پر رابطة آرمن پسرش با كالريس

. برود را خودش راه كند مي سعي و كند مي مخالفت مادر با شده، بزرگ كند اثبات خواهد مي
 بزرگسـاالن  جهان به ورود آستانة در پسر. دارد دوگانه احساسي فرزند، شدن بزرگ از مادر
 ارتباط.شود مي برقرار سختي به كه ارتباطي. كند برقرار او با مجدد ارتباطي بايد مادر و است

 فرزنـد  و پـدر  ميـان  هاي شوخي حد در و است رنگ كم  ولي خوب ها بچه با) پدر(آرتوش
تقابل ميان شخصيت اصلي داستان بـا مـادرش نيـز وجـود دارد. رمانهـاي      . شود مي محدود

پاورقي چون پي رنگ تحليلي و قوي ندارند، به واكاوي يا شرح اين مساله نپرداخته انـد و  
بيان  اين تقابل ها بيشتر در حيطة مسائلي چون عشق و ازدواج و چگونگي درك و دريافت 

  روزمره است.  و ديدگاه افراد نسبت به زندگي عادي و
  

  رمان جنگ 2.4
در رمان هاي جنگ تقابل ها بيشتر بار ارزشي و اعتقادي دارند و بر اساس مفـاهيم ارزشـي   

  شكل مي گيرند. 
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در داستان گالب خانم ، گالب و موسي با هم نامزد هستند. پيش از ازدواج، موسـي در  
ناهنجار، از روبرو شدن با اثر انفجار تركش، صورتش مي سوزد و به دليل اين تغيير ظاهري 

خواهد از ازدواج با او منصرف شـود.    خانواده و گالب واهمه دارد و سرانجام از گالب مي
گالب خانم يكي از اولين رمان هايي است كه در آن مشكالت خانواده هاي جنگ به شكل 

خـاب  مستقيم پيرنگ داستان قرار مي گيرد. چالش اصلي داستان بر سر انتخاب يـا عـدم انت  
است. جواني در جبهه صورت و زيبائيش را از دست داده و زني زيبا كه در انتظار او بـوده  
اكنون بايد تصميمي بزرگ بگيرد: ازدواج با اين جوان به خاطر سيرت او و تمام زيبايي هاي 
وجودش يا ترك اين مرد. خانواده هر دو طرف هم با اين مشكل روبروست . هردو خانواده 

ا تصميم فرزندانشان قرار مي گيرند، خانوادة موسي به اين دليل كه انصـراف وي  در تقابل ب
را از ازدواج نمي پسندد و براي تغيير رفتارهاي وي از دوستانش مدد مي گيـرد و خـانواده   
گالب كه در ازدواج دخترشان با موسي ترديد دارند. سرانجام دو جوان شخصا و بر اساس 

يم مــي گيرنــد.  فاصــلة ارزشــي ميــان ايــن جانبــازان و  معيارهــا و ارزش هايشــان تصــم
هايشان اغلب وجود دارد. و فاصله بين نسلي بيشتر به دليـل تفـاوت هـاي ارزشـي      خانواده

 است. چنانكه در رمان ارميا اين تقابل به وضوح ديده ميشود.
كنـد. پـدر و    رمان ارميا، به تحول روحي ارميا و تقابل اعتقادي او با خانواده اشـاره مـي  

هـاي ارميـا را    هاي ساده و خوبي هستند كـه دليـل تغييـرات روحـي و دگرگـوني      مادر، آدم
فهمند .كشش و ميل پدر به پسر (ارميا) بيش از كشش او به پدر است و ارتباط عاطفي  نمي

اي كه پدر به دنبال ارميا به جبهه آمـده، فاصـلة     جود ندارد. در صحنهاز طرف ارميا گويي و
  شود:  ارتباطي او و پدر، نمايان مي

پرنده باز شدند. ارميا از ديدن پدر فقط متعجب بود. پـدر جلـو     هاي پدر مثل دوبال دست
شـق و   شد. ارميـا  آمد. ارميا هم به ناچار و به تقليد از او جلو رفت. پاهاي پدر كشيده مي

رفت، تقليدي اجباري. پدر از روي زمين كنده شد و به ارميا آويخت. ارميا از  رق جلو مي
  ) 74: 1390كرد به رعشه افتاد (اميرخاني،  قطرات اشكي كه پشت گردنش را خيس مي

  پدر اصال نمي تواند با پسرش ارتباط برقرار كند: 
ارميا حرف نزنـد. البتـه موضـوع     كرد با پدر هم قضيه را به خوبي فهميده بود. سعي مي
دانست كه ارميا به او متعلق نيست. معمـر   مشتركي هم براي حرف زدن نداشتند. او مي

گرفت. مثـل   اش مي دانست كه از ارميا هيچ نبايد بخواهد. خودش از افكارش خنده مي
  )159همه پدرها دوست داشت ارميا جاي او را بگيرد (همان: 
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و پدر و مادرش افتاده، مربـوط بـه تحـول ديـدگاه ارميـا در اثـر        اي كه ميان ارميا فاصله
هاي جوانان جبهه است. چيزي كـه ارميـا را متحـول     ها و فداكاري حوادث جبهه و رشادت

شود كـه او نتوانـد دوبـاره بـا پـدر و       كند و سبب مي كرده و او را از اعتقادات پدر، جدا مي
وستي او با مصطفي و عشق آسماني ميـان آن  مادرش ارتباطي عاطفي و عميق برقرار كند، د

سازد با عاليق قديمي احساس فاصله كند و خواهان ترك آنها  دو است كه ارميا را وادار مي
كنـد. گرچـه     باشد. ارميا خود را از پدر و مادر، اعتقادات و برداشتهاي آنها دور احساس مي

بارها اشاره مي شود كه مادر  هـم   تري برقرار است اما ميان پسر و مادر،ارتباط عاطفي عميق
  ديگر متوجه حرف هاي ارميا نمي شود. 

ها هر دو در مورد ارميا به يك حـس   معمر و شهين هيچ حرفي براي گفتن نداشتند. آن
اي  ها نبود. ارميا متعلق به دوره واحد رسيده بودند، ارميا پسر آنها نبود. ارميا متعلق به آن

  ) 155آب و هوايي ديگر (همان: ديگر بود، به نسلي ديگر و 

رسد كه راهي براي ادامة زندگي با پدر و مادرش نـدارد .   ارميا سرانجام به اين نتيجه مي
  پذيرند.  رود. پدر و مادر هم ناچار مي كند و به مقصد نامعلومي در شمال مي ها را ترك مي آن

  
  شهري و مدرنرمان  3.4

ه گونه اي ديگر طرح مي شـود. در رمـان جزيـره    در رمان هاي شهري و مدرن، اين تقابل ب
سرگرداني، كه وقايع آن در دهه پنجاه رخ مي دهد، تقابل فرزندان و والـدين بيشـتر تقـابلي    
عقيدتي بر مبناي تبعيض ها و فاصله هاي طبقاتي است. رابطـة هسـتي بـا مـادرش (مامـان      

ـ   عشي) رابطه أثير اوسـت. از طـرف   اي دوگانه است. از طرفي او را دوست دارد و تحـت ت
  خواهد از سلطة او و طبقة مصرف گراي او فرار كند:  ديگر مي

دانسـت چـرا    دهـد؟ نمـي   هاي مادرش تن مي دانست چرا به هوسها و نقشه هستي نمي
حد و حصـر اسـت؟ آيـا جـذابيت او      وابستگي او و برادرش شاهين به مامان عشي بي

زيسـت، تـرجيح    ه مـادرش در آن مـي  فريفتشان؟ آيا هستي در ته دل، جهاني را كـ  مي
گشـود كـه در زنـدگي او بـا مـادر       داد؟ آيا دنياي مادرش درهايي را به روي او مـي  مي

بزرگ، امكان دسترسي و گشايش چنان درهايي نبود؟ اما هستي كه آن درها و آدمهـاي  
دانسـت و مـراد هـم كـه      كنندة تـو خـالي مـي    پشت آن درها را گروه بورژواي مصرف

بارها به او گفتـه بـود،   » مراد«كرد.  شمار ديگري براي آن موصوف قطار مي صفتهاي بي
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ابلـه در    خواهي اصالت داشته باشي، بايد به مـادرت پشـت كنـي و از آن طبقـة     اگر مي
  ) 7: 1380بيايي. خود مراد هم قصد داشت خانة پدري را ترك بكند (دانشور، 

، در حـالي كـه هسـتي پـنج سـاله و      كند بعد از كشته شدن پدر، مادر هستي ازدواج مي
كنـد و بـه آنهـا     شاهين يكساله است.در داستان،اين مادر بزرگ است كه آنها را بـزرگ مـي  

چنان از او بدش «شود :  كند. هستي در برخي مواقع از مادرش متنفر مي خوب رسيدگي مي
  )256(همان:  »يك بيگانه -آمد كه انگار او را نزائيده بوده

ي بــا مــادرش و شــوهر او و كــال نســل گذشــته متفــاوت اســت.  او از حيــث عقيــدت
هاي اصلي داستان، هستي، مراد و سليم و حتي برادر نـاتني هسـتي، بيـژن، همـه      شخصيت

جوانان ايدئولوژيك و انقالبي دهة پنجاه هستند كه نسبت به نسل گذشته و پدرانشان انتقاد 
  دارند و گاه كامال از خانواده گسسته اند.

يندخت كه زندگي جوانان دهة شصت را تصوير مي كند، سه تيـپ خـانوادگي   در رمان س
تصوير شده است. نمونة خانوادة سنتي و بازاري خانوادة فرهاد است. پـدر بـازاري ، سـنتي و    

خـانواده و قـوم و   «مقتدر كه آرزو دارد پسرش راه او را ادامه دهد. پـدري كـه معتقـد اسـت:     
  )61: 1379(سناپور، » فس كشيدن توي عرف و شرع.خويش يعني آداب و قاعده، يعني ن

كنـد. از طـرز    ها و معيارهاي سنتي و ثابتي دارد كه پسر عليه آنها قيـام مـي   پدر، تعريف
لباس پوشيدن تا انتخاب همسر و انتخاب شغل. مهمترين چـالش فرهـاد بـا پـدر، بـر سـر       

و بـا او نشسـت و    انتخاب همسر آينده  است. فرهـاد، سـيميندخت را در دانشـكده ديـده    
برخاست دارد. پدر از اين كه فرهاد خود اقدام به يافتن همسر كرده است، بيمناك و نگـران  
است: او حتي شغل فرهاد را هم تعيين مي كند ولي فرهاد تن به انتخاب هاي پدر نمي دهد 

  و به نشانة اعتراض خانواده را ترك مي كند.
و عـدم پـذيرش اقتـدار اوسـت،دل آزرده و      پدر، از رفتن فرهاد كه به معناي مخالفـت 

  داند.  براي خود مي -برابر مرگ -خشمگين است و اين موضوع را سرشكستگي بزرگي
اي در بازار دست يافته، به آبرو و  كشي به حجره او كه زندگي سختي داشته و با زحمت

ـ   احترام و رعايت سنت ه معنـي از  ها بسيار مقيد است و به همين دليل رفتن فرهاد بـرايش ب
  دست رفتن اصول و احترام اوست: 

تواند كاري بكند تا سـرم را پـائين بينـدازم و جزئـت      كس نمي خيال كردم ديگر هيچ«  
  )35(همان:» نداشته باشم توي صورت مردم نگاه كنم... تا كه تو خانه را ول كردي و رفتي
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ه تهران آمده است. اي در يكي از روستاهاي شمال براي درس خواندن ب فرح از خانواده
با آمدن فرح به تهران، ارتباط اندك و زبان مشتركي هم كه بين او و والدينش بوده، از ميـان  

  كند: مي رود.  فرح ارتباط با مادرش را چنين توصيف مي
ريزد. امـا چنـد دقيقـه     كند و چند قطره اشك هم مي شوم، بغلم مي وقتي از در وارد مي

نشاند روي تيلر تا زمين را براي نشا آماده  رود و مرا هم مي مينگذشته دوباره سركارش 
گويد  هاش مي خواهد حرف بزند از بوقلمون و مرغابي كنم. از چند ماه نبودن من كه مي

انـد. از شـاليزار و    هاي محل خورده تايش را روباه و بچه اند و سته كه پنج تا زيادتر شده
زند  تر حرف مي هاش بيش از مرغابي و بوقلمون هاش و داند تا بچه تر مي مركباتش بيش
  )145داند (همان:  شان را بهتر مي تر است و اخالق تر و خودماني ها راحت  تا من. با آن

  شود: شود و قدرت حرف زدن از او سلب مي او با ديدن پدرش، منجمد مي
هن توي نگاه خاكستري پدرش چي بود كه آن سيل خروشان كلمات را يك مرتبه در ذ

افتاد؟ كـاش مثـل    اي يخ توي سرش از حركت مي كرد و فكرش مثل تكه او منجمد مي
داد و در  كرد. كاش به حـرفش گـوش مـي    گفت و دعواش مي بقية پدرها بد و بيراه مي
شد كه چيزي بـه هـم    گفت تا الاقل او دلش خودش مي ها را مي جوابش بدترين حرف

جوشيدند... و هيچ  شد و كلمات مي . اما نمياند، چيزي بينشان رد و بدل شده است گفته
  )188نخي نبود تا از ميان آنها بگذرد و فرح را به پدر و مادر ... وصل كند (همان: 

فرح در نهايت، كارشناسي ارشد قبول مي شود. ازدواج نمي كند، در تهران مـي مانـد و   
  زندگي مستقلي را تجربه مي كند.
تقريباً مدرن و آشفته اسـت. پـدرش در زمـان خـود،      اي  خانوادة سيندخت نماد خانواده

تحصيل كرده (ديپلم) و رئيس بانك است. پدر با زنـي بيسـت سـال كـوچكتر از خـودش      
كند.ثريا هم ديپلمه است و به اميـد يـك زنـدگي بهتـر و فـرار از محـيط بسـتة         ازدواج مي

سـرش كمكـي بـه    شهرستان با صدر الديني ازدواج مي كند اما پس از ازدواج مي فهمد هم
رشد او نخواهد كرد و بـا تـرك همسـر و كـودك بـه آمريكـا مـي گريزد.پـدر بـه تنهـايي           

كند و او بدون مادر يا حمايت اقوام پدري يا مادري، در كنار پدر با  سيميندخت را بزرگ مي
آورد، دوران كودكي سختي را سپري مي كند و در نهايت،  زنان جورواجوري كه به خانه مي

  ر، او را آن طور كه مي انديشيد به مادر نزديك نمي كند.ديدار ماد
بار  اولين براي زندگي پدري تنها با دخترش تصوير مي شود. شايد  پيانو، كافه رمان در

 از بعـد  روز هـر  دختـر  .اسـت  صـميمانه  ، دختـر  و پدر عاطفي در يك رمان ايراني ارتباط
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 و شـويد  مـي  را هـا  استكان او، با صحبت ضمن و آيد مي كافه به پدر پيش مدرسه تعطيلي
 پدر گاه. كند مي تعريف پدر براي را مدرسه ماجراهاي دختر،. كند مي دريافت پول آن بابت
 و زيبا پدر، و دختر صميمانة و نزديك ارتباط.زند مي صدا ببعي شوخي به بابايي، جاي به را

 او، بـا  و شناسـد  مـي  را دختـر  حاالت و عادات پدر،. است شده كشيده تصوير به تأثيرگذار
 آنجا از. را دختر كارهاي پدر، و دهد مي انجام را پدر كارهاي دختر،. دارد همراهي و همدلي

 عـاطفي  پناهگـاه  نـوعي  به دختر، و پدر اين است، گسسته هم از مادر و پدر ميان رابطة كه
 يـاد  خطا و سعي با خود دختر دهد مي اجازه اوقات اغلب پدر،. شوند مي محسوب يكديگر
  .  كند تربيت مستقل دختري دارد سعي و بگيرد
  
  محور ـ رمان زن 4.4

در اينگونه رمان ها، تقابل بيشتر حول رابطة ميان مادر و دختر شـكل مـي گيـرد. در اغلـب     
موارد اين رابطه رضايت بخش نيست و دختر رابطه عاطفي گرم و موثري با مادرش ندارد. 

  كمرنگ يا همراه با تنش است.همينطور رابطه با پدر ، بسيار 
روح  اي سرد و بي در رمان خانم نويسنده، رابطة شخصيت اصلي داستان با مادرش رابطه

). 92هايش مزخرف است (همان:  كند و معتقد است حرف است. مادر دائماً او را تحقير مي
واكـنش  حتي از به دنيا آوردن او پشيمان است . مادر در برابر حـاملگي دختـرش هـم     مادر،

  دهد: سردي نشان مي
» ه مثـل خــودت باشــه ببينــيم؟ از خـودت چــه خيــري ديــديم كـه از اونــي كــه قــرار  «

  )108 (همان:
كند و در  مادر رفتاري طلبكارانه دارد و  اغلب در زندگي خصوصي دخترش دخالت مي

  شود و نقش حمايتگر ندارد.  تمام طول داستان در نقش انتقادكننده ظاهر مي
پدر راوي، با وجود داشتن زن و چهار فرزند، عاشق عالم، زني بيوه » و ديگران« در داستان

هـا صـميمانه نيسـت.     شود كه دخترش ريحانه، همبازي راوي است. رابطـة پـدر بـا بچـه     مي
  ندارند:   د. دخترها هم با پدر رابطة عاطفيكن منوچهر، پدرش را قبول ندارد و با او لجبازي مي

جود. مـن   خواند و ترق و ترق آدامس مي به آقاجان، مجله ميكشد. پشت  ملي دراز مي
گويـد.   خواهد. زير لب بد و بيراه مـي  كنيم يك گوشه... آقاجان چاي مي و ناهيد كز مي

اي كوچـك، نـازك و ناپيـدا. تنهـا خـودم       كشد. جوانه، جوانه آرزويي از دل من قد مي
كشـد بيـرون    زند و سر مـي  شنوم. نرم نرم خاك را پس مي بينمش و صدايش را مي مي
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خنـدم.   مـي  “كاشكي تو نباشي آقاجان... الهي كه تو نباشي آقاجان، از اين شـهر بـري.  ”
راهش همين است. آقاجان بايد از اين شهر برود... اين بهتـرين راه اسـت (ميرقـديري،    

1386 :186-189(  

جيح مي دهد خواهد يا سربازي برود يا خانه را ترك كند و پسر تر آقاجان از پسرش مي
از خانه برود و سر انجام معتاد مي شود.ميان خواهر و برادر ارتباط عـاطفي بسـيار كمرنـگ    

    است و راوي به ياد نمي آورد كه هرگز برادرش را بوسيده باشد.
در داستان رازي در كوچه ها، مادر خانواده، ماهرخ، فرصتي براي فرزندان ندارد، بيشـتر  

امور منزل است. تنها يك بـار دختـرش را از روي محبـت و    مشغول رفت و روب و انجام 
  كند: بدون دليل بغل مي

ماهرخ فقط يك بار بغلم كرد آن هم توي حمام شمس. زير دوش نشسته بود و كوهي 
هايش خراش برداشته بود ولي  شست. دست شست و مي از لباس جلو رويش بود و مي

بود. سرش را بلنـد كـرد و البـد     داشت. از بخار آب، سرخ شده از شستن دست برنمي
دانم چه شد كه ناگهان بغلم كرد و سـرم را محكـم بـه     ام. بعد نمي ديد چه قدر ترسيده

  )90و  89: 1387اش فشار داد. لباس تنش بود (وفي،  سينه

دهد و به او پدر نمي گويد. پدر، با  حميرا، همه جا پدرش را با نام عبو، مخاطب قرار مي
ها هيچ يك پس از فوت مادر، حاضر نيستند نزدش بماننـد و   سرد دارد. بچهاي  ها رابطه بچه

  ارتباط عاطفي ميان راوي و پدرش، چنان سرد است كه گويي اصال ارتباطي وجود ندارد:
دفاعي كه روي تخت خوابيده، پدر مـن اسـت. ايـن را بـه خـودم يـادآوري        پيرمرد بي

معنا دارد، براي من معنا ندارد. حتـي حـاال   دانم چرا پدر كه اين همه  كنم... ولي نمي مي
  )16دهم (همان:  كه دارم او را براي هميشه از دست مي

اي سـرد و مقطـوع اسـت.     ، رابطة ميان شادي و مادرش، رابطه»نگران نباش«در داستان 
كنـد.   آلود دربارة آنها صحبت مـي  كند و با لحني طنز شادي همة كارهاي مادر را مسخره مي

تالي مادر و تق و تق آن، جيغ كشيدنها و نگـرانيش بـراي او. شـادي در خـالل     تسبيح ديجي
كند و نمـي خواهـد اصـال ارتبـاطي بـا       آيد از خانواده اش انتقاد مي داستان، هر جا پيش مي

 گذشتة خانواده اش داشته باشد: 

آذر شان را بكشي؟ اصالً به من و تو چه كه مامان پروين تو و  تا كي بايد جور ديوانگي 
اند؟ حـاال كـه مينـو چمـدان      و مامان مينوي من يك روز همكالسي و بعد همرزم بوده
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هاي شبش را زير بغل زده و با بابك عزيز دلش در راه كالردشت است تـا تـوي    لباس
هـا   دارها را خالي كند... پروين هم دارد توي خيابـان  دره بنشيند و جيب پول  ايوان روبه

گردد... به من و تو چـه كـه آذر زيـر آن     دوران مبارزاتش مي هاي دنبال آخرين بازمانده
دار  همه خاك كه معلوم نيست كجاست خوابيده؟ اصالً چرا من و تو و سارا بايد ميراث

  )64:  1388اين همه ديوانگي شويم؟ (محب علي،

كنـد و فقـط از    راوي اصالً ارتباط كالمي با مادرش يا ساير اعضاي خانواده برقرار نمـي 
شويم. پدر، اغلـب در   گويي دروني و حديث نفس است كه از افكار او مطلع مي طريق تك

خانه حاضر نيست. حتي در اوج زلزله و احتياج خانواده به او هم در دسترس نيسـت و بـه   
  دهد. هاي تلفني هم پاسخ نمي تماس
  

  ها . جدول5

  )1390-1370( هاي دو دهه تعداد خانواده در رمان

تعداد  رمان
 نوادهخا

خانواده
 اصلي

خانواده
  توضيحات فرعي

  5  2  7 بامداد خمار
.محبوبه و 2.محبوبه و رحيم(اصلي)1

.منوچهر و 4.نازنين و بصيرالملك(فرعي)3منصور(اصلي)
.نزهت و 6.منصور و نيمتاج(فرعي)5همسرش(فرعي)

 .عصمت و بصيرالملك(فرعي)7شوهرش(فرعي)

حيدري و .دكتر 2.شهين و معمر(اصلي)1  2  1  3  ارميا
  .مصطفي و مادرش(فرعي)3زنش(فرعي)

  5  1  6  گالب خانم
.گلي و 3.ميرزا و آسيه(فرعي)2.گالب و موسي(اصلي)1

.وصالي و 5.سرهنگ و زنش(فرعي)4رسول(فرعي)
  .ليال و خسرو(فرعي)6زنش(فرعي)

  5  1  6  جزيره سرگرداني
.عشرت و 2.هستي و سليم(اصلي)1

.سيمين و 4حسين(فرعي).عشرت و 3گنجور(فرعي)
.آقا و خانم 6.استاد ماني و زنش(فرعي)5جالل(فرعي)

  فرخي(فرعي)

  3  1  4  نيمه غايب
.پدرو مادر 2.ثريا و صدر الديني(اصلي)1

.پدر و مادر 4.ثريا و الهي(فرعي)3فرهاد(فرعي)
  فرح(فرعي)

چراغها را من 
  4  1  5  خاموش مي كنم

گارنيك(فرعي) .نينا و 2.كالريس و آرتوش(اصلي)1
.اميل و دختر و 4.آليس و يوپ(فرعي)3

  (فرعي).مادر و پدر كالريس5مادرش(فرعي)

.پدر و مادر 2.نويسنده و همسر و دختر همسرش(اصلي)1  2  1  3  خانم نويسنده
  .خانم آشتياني و همسرش(فرعي)3نويسنده(فرعي)
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.زن اول و 2.راوي(زن دوم) و همسرش(اصلي)1  1  2  3 و ديگران
  (فرعي).پدر و مادر راوي3(اصلي)همسرش

  4  1  5  ها رازي در كوچه
.راوي و 2.راوي و خانوادة پدري اش(اصلي)1

.شمس و 4.منير و مراد(فرعي)3همسرش(فرعي)
  (فرعي).آذر و خانواده اش5عاليه(فرعي)

  .پدر و مادر راوي(فرعي)2.راوي و همسرش(اصلي)1 1 1 2 كافه پيانو

.سارا و پدربزرگ و 2خانواده اش(اصلي) .شادي و1  1  1  2  نگران نباش
  (فرعي) مادربزرگش

11 46 13 33   
 

  )1390-1370( هاي دو دهه مناسبات نسلي در رمان
  مناسبات ميان فرزندان  مناسبات مادر و فرزند  مناسبات پدر و فرزند  رمان

 بامداد خمار
 پرتنش،رابطه1فرزند3از

  خوب رابطه 3  رابطه خوب 3 خوبتا2

  -  خوب مورد2 مورد ضعيف1 ارميا
  خوب مورد2  خوب مورد2 خوب1ارتباط ضعيف1 گالب خانم

  خوب مورد1  ارتباط پرتنش 2  جزيره سرگرداني
  پرتنش مورد1

  خوب مورد2
  ضعيف مورد1

  خوب مورد1  ضعيفمورد3 مورد پرتنش3 نيمه غايب

  پرتنش مورد1  مورد ضعيف 3  كنم چراغها را من خاموش مي
  پرتنش مورد 1  خوب مورد2

 مورد خوب1  خانم نويسنده
  -  تنش پر مورد1 مورد ضعيف1

  مورد پرتنش2  مورد پرتنش1 مورد پرتنش2 و ديگران

مورد4  رازي در كوچه ها
 مورد 2پرتنش،مورد1  ضعيف مورد4 موردضعيف1پرتنش،

  ضعيف

رابطه1رابطه خوب،1  كافه پيانو
  -  خوب رابطه2 پرتنش

 مورد 1 ضعيف،مورد2  مورد ضعيف2  نباش نگران
  ضعيف مورد2  خوب

11  
 مورد پرتنش13
  مورد خوب 5
 مورد ضعيف9

  مورد پرتنش4
  مورد خوب13
  مورد ضعيف9

  موردپرتنش4
  مورد خوب 8
  مورد ضعيف5
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  گيري نتيجه. 6
استقالل، فرديت و تحقق خود از مفاهيمي است كه در دورة مدرن، ايجاد شد و رشد يافت. 
تفاوت نسلي مفهومي است كه به مقتضاي جامعة مدرن مطرح شده است. رشـد جمعيـت،   
افزايش جمعيت جوان، تفاوت هاي فرهنگي ميان نسل جديد و قديم، سرعت تحـوالت و  

عدد ديگر به تفاوت هاي نسلي شـتاب بخشـيده   گسترش دسترسي به اطالعات و عوامل مت
  است. اين مساله در رمان فارسي به گونه خاصي نمود يافته است. 

سير رمان فارسي از دهة شصت تا دهة هشتاد در يك نگاه اجمالي، حركتي آرام از كـل  
نگري به سمت مسائل خردتر و جزئي بوده است.  رمان نويس دهة هفتاد، به طور مشخص 

ات خانوادگي توجه دارد و روابط خانوادگي در بسياري موارد، دستماية كار داستان به مناسب
نويس قرار مي گيرد. توجه به برخي جنبه هايي كه تا اين دوره در رمان فارسي كمتر مـورد  
توجه بوده است، خصوصا توسط نويسندگان زن در رمـان ايـن دهـه صـورت مـي گيـرد.       

به نوع رمان و انديشة حاكم بر رمان، متفـاوت اسـت. در   ها و تقابل هاي نسلي بسته  تفاوت
رمان هاي پاورقي اين تقابل ها در حد طرح مفاهيم زندگي روزمره است. مخالفـت پـدر و   
ها  مادر با ازدواج يا پوشش جوانان و تنش هاي معمول ميان نوجوانان و والدين در اين رمان

شي مثل ايثار، شهادت، تقابل مسووليت بيشتر طرح مي شود. در نوع رمان جنگ، مفاهيم ارز
و وظيفه با رفاه طلبي و آسايش، تفاوت فكري و اختالف عقيـدتي ميـان دو نسـل را رقـم     

زند. در رمان هاي شهري و مدرن تقابل هاي نسلي در حيطة اختالف طبقـاتي ، تفـاوت    مي
اوت شـيوه  طبقاتي فرزندان با والدين(عمدتا به دليل تحصيل)، و تفاوت هاي فكـري و تفـ  

محور بيشترين تقابل و  -زندگي نسل اول با نسل دوم بيشتر طرح شده است. رمان هاي زن
تنش نسلي را نشان مي دهنـد. درك نشـدن، ديـده نشـدن و ناديـده گرفتـه شـدن، حـس         

  اهميتي و طرد و ترك از طرف والدين به شدت در اين رمانها به چشم مي خورد.   بي
 8رابطة صميمانه،  5رابطه بين نسلي،  24، از ميان 2هفتاد در رمان هاي بررسي شدة دهة

رابطة پرتنش ميان والدين و فرزندان مشاهده مي شود. ميزان روابط پـر   11رابطة ضعيف و 
% در دهة هفتاد رسيده اسـت كـه ايـن امـر نشـان دهنـدة       46% در دهة شصت به 7تنش از 

نجامـد. در رمـان هـايي كـه     گسترش تقابل نسلي است كه ممكن است به شكاف نسـلي بي 
شخصيت اصلي آنها جوان است اين چالش ها ميان پدر و فرزند بيشتر است. نكتة مهـم آن  
است كه معموال گفتگويي ميان پدر و فرزند وجود ندارد و منطق مكالمه در داستان نيسـت.  

اشـد،  اين امر نشان مي دهد كه ما حتي در رمان هم كه بايد منطق مكالمه اي بر آن حـاكم ب 
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قادر به ايجاد اين رابطه نيستيم و در نقدي جامعه شناختي كه به تاثير و تاثر ادبيات و اجتماع 
از هم معتقد است بايد گفت اين امر ناشي از آن است كه چنين تمريني در جامعه نبوده كـه  
بازتابي در ادبيات نداشته است. فقدان وجود ارتباط و گفتگـو در خـانواده هـا از مهمتـرين     
آسيبهاي اجتماعي ، نسلي و فرهنگي در جامعه امروز است. مناسبات ميان مادر و فرزند در 
رمان هاي اين دهه تنش كمتري دارد و معموال گقتگو و ارتباط ميان مادر و فرزند، خوب و 

 مناسب توصيف مي شود.
ة غلبة نگاه انتقادي به مناسبات مالوف خانوادگي، مهمترين دستاورد رمـان نويسـي دهـ   

هشتاد در اين حيطه است. رمان نويس اين دهه به قصد چالش بر سر برخي مفاهيم پذيرفته 
شده در ارتباط با خانواده مي نويسد و ضـرورت يـا لـزوم آنهـا را زيـر سـوال مـي بـرد و         
ديدگاهي تند و سرزنشگر نسبت به رسومي چون چند همسري، بي تـوجهي بـه فرزنـدان،    

مـورد رابطـه ميـان پـدر و      15ن رمان هاي دهه هشتاد، از ميان پدرساالري و..  دارد. در ميا
 2رابطـة پـرتنش و    5رابطـة ضـعيف،    8فرزند در نمونه هاي بررسي شدة رمان اين دوره ، 

رابطة خوب توصيف شده است. يعني در اين مناسبات، روابط ضعيف و پرتنش ميان پدر و 
طه ميان مادر و فرزند هم كه در دو % رسيده است. تنش يا ضعف در راب83% به 46فرزند از 

مورد  7رابطه،  15دهة گذشته كمتر وجود داشت، در اين دهه افزايش يافته است. از مجموع
% در دهه هشتاد 53) به 70%( در دهة 37مورد پرتنش، يعني از  2مورد ضعيف و  6خوب، 

روابط ميان رسيده است كه اين امر هشداري جدي در روابط بين نسلي به حساب مي آيد. 
فرزندان، از روابط ميان نسلي ميان والدين و فرزندان، اندكي بهتر است و گرچـه مناسـبات   
ضعيف و پرتنش در آن كم نيست اما مناسبات خوب و قـوي آنقـدر هسـت كـه بـه نظـر       

  رسد در اين حيطه مشكل جدي به چشم نمي خورد. مي
در رمان هاي دهة هشتاد، بخشي هم به آسيب هاي خانواده اختصاص دارد، بخشي كه  

% خانواده ها در رمان هاي بررسـي  50در دو دهة گذشته به آن چندان پرداخته نشده است. 
شدة اين دوره، خانواده هايي هستند كه نوعي نابساماني در آنها وجود دارد. اين نابساماني ها 

عدم سازش و درك زن و مرد از يكـديگر، زنـدگي از هـم گسـيخته،      شامل ازدواج مجدد،
زندگي پنهاني، مالل و افسردگي زن، داشتن فرزند از همسـر اول، اعتيـاد و بـي مسـووليتي     
است كه زندگي خانوادگي را در اين دهه تحت الشعاع قرار داده است. متاسفانه صميميت و 

مكالمه و درك، همـدلي و همفكـري ميـان    عالئم آن: در آغوش گرفتن، گفتگوي مبتني بر 
  والدين و فرزندان، جز در يك مورد ديده نمي شود.  
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اين بررسي ها نشان مي دهد بسـياري از ارزش هـاي از پـيش تعيـين شـده در حيطـة       
مناسبات خانوادگي ديگر از كارآيي الزم برخوردار نيست و مناسبات خانوادگي در رمان اين 

ير ارزش ها در اجتماع به حساب مي آيد. شكاف و فاصله ميان دوره هشداري نسبت به تغي
نسلي افزايش يافته و ارتباط بين نسلي تقريبا در حال از هم پاشي است. رمان هاي ايـن دو  

  دهه، نسبت به اين مسالة اجتماعي هشدار مي دهند. هشداري كه بايد آن را جدي گرفت.
  
  ها نوشت پي

 را شـكاف  ايـن  هـايش  خواسـته  از برخـي  رغم به ايران اسالمي انقالب  معتقدند محققان . برخي1
 هـا  ده و شـدند  مي فعال دير بسيار سابق نظام به نسبت كه را اجتماعي هاي اليه يعني كرد؛ تسريع
 از ايـن  و كـرد  تـر  بـزرگ  را شكاف و فعال سرعت به بپذيرند، را تغييرات تا بود الزم زمان سال

 و كـرد  فشـرده  سـال  چنـد  در را سـال  ها  ده اسالمي انقالب.است انقالبي هر ناخواستة عوارض
 مـدرن،  و سنتي اجتماعي نظام مدرن، عرف و سنتي عرف  مدرن، دين و سنتي دين مانند مباحثي
 كلي طور به و هويت و جنسيت مرد، و زن مدرن و سنتي روابط انسان، از مدرن و سنتي تعاريف
 ايـن  بايد تدريج به و زمان مرور به كه جمعيتي. داد گسترش سريع بسيار را هويت بحران نتيجه

 را هـا  شـكاف  امـر  ايـن  و شـد  مواجـه  تغييرات و مسائل اين با ناگهان پذيرفت، مي را تغييرات
 هـاي  دانشگاه و مدارس بسيار هاي تفاوت ناگهاني، پذيرش اين محصول. كرد تر جدي و تر عميق
 دورة حتـي  اسـالمي  انقـالب . اسـت  كرده مقايسه غيرقابل را آنها كه است پيش سال ده با امروز

  )181 -180: 1382 آقاجري،. ك.ر. (است داده كاهش سال ده به سال سي از را ها نسل تعويض
. درصدهاي بيان شده درنتيجه گيري ، محدود به رمان هاي بررسي شده در مقاله نيسـت بلكـه از   2

مناسبات « طرح پژوهشي اينجانب با عنوانميان نمونه هاي بيشتري از رمانهاي اين دو دهه كه در 
بررسي شده است، اين نتيجه به دست آمـده  » خانوادگي در رمان فارسي سه دهه پس از انقالب

رمان از دهة شصت تا دهه نود بررسي شده است كه در اين مقاله  براي  22است. در آن پژوهش 
  . نمونه از آنها اشاره شده است 11رعايت حجم مقاله تنها  به 
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