
 

ها و رفتارهای اجتماعی دارند. آثار  ها و نشان دادن خواستههنر و ادبیات نقش بزرگی در حفظ ارزش

قرار  أهنری و ادبی مت فرهنگی هستند که اگر مورد بررسی  از رخدادهای اجتماعی و  بر ثر  گیرند 

گرا  ای واقعها خواهند افزود. بلقیس سلیمانی نویسندهگونه پژوهشها و دستاوردهای اینغنای تبیین

کتاب    .است که رمان را بستری برای بیان بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی زنان قرار داده است

های میان نسلی  و چالش  مل در مناسبات خانوادگی أت»آن مادران این دختران« یکی از آثار اوست.  

آثار اوست.  از ویژگی نقاشیهای  نیز می  معاصر های  در   را  ورود و گسترش هنر مدرن    توانایران 

»واقعیتمشاهده   روزمره«،  »زندگی  دل  از  آثار  این  مضمون  »دغدغهکرد.  اجتماعی«،  و  های  ها 

شود. در  امعه« انتخاب میافراد ج  ۀمثابها بهمشکالت زندگی فردی« و »مسائل روانشناختی انسان

تحلیلی به عواملی که سبب بروز این -پژوهش حاضر سعی بر آن است که با تکیه بر روش توصیفی 

شود، اشاره شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موثرترین علل شکاف نسلی در رمان  شکاف می

امل و ارتباط اندک نسل جوان مردنیته و تع  ۀفردگرایی، بحران هویُت، غلب  ، »آن مادران این دختران«

پردازد که شکاف  میله  ئحاضر به این مسپژوهش  های جمعی است.  با خانواده به علت گسترش رسانه

های معاصر ایران چگونه  های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و در نقاشیمفاهیم و ارزش

 بازتاب یافته است. 
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 مقدمه 

باعث  ها  از گذشته مورد توجه اندیشمندان بوده است. پیوند میان این مقوله  و هنر   ادبیات   ، ارتباط و تعامل میان جامعه

های  ادبیات، دانشی است که میان ادبیات و حوزهشناسی  شود. جامعهمی  و هنر  شناسی ادبیاتوجود آمدن علم جامعهبه

برقرار می ارتباط  نوزدهم شکل میاجتماعی  اواخر قرن  این دانش در  از  کند.  گیرد و جرج لوکاچ و لوسین گلدمن 

های صریح اجتماعی است،  واقعیت  ۀ دهندروند و بر ادبیات رئالیستی که نشانشمار می نظران اصلی این حوزه بهصاحب

ای برای بررسی میزان انعکاس تغییر و  وسیله ۀمثابمطرح در آثار ادبی را بهۀ مایگذارند. آنان »محتوا و درونصحه می

 (. 69: 1389کند« )عسگری،تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطالعه می

سخ مثبتی بدهد. »از  شناختی پاتوانایی این را دارد که به پژوهش جامعه  ،ترین ژانر ادبی عنوان یکی از کاملرمان به

شناسان ادبیات  اجتماعی بوده است، جامعه  ۀنامنامه و وقایعجاکه رمان در اصل، در سرتاسر تاریخ خود، نوعی زندگیآن

  1371عصر خود را منعکس کرده است« )گلدمن،    ۀاجتماعی کمابیش جامع  ۀ ناماند نشان دهند که این وقایعتوانسته

است که در این    هایی با حال و هوای تاریخی، سیاسی و اجتماعی نوشته شده رمان  ، اندر ادبیات داستانی ایر  (.27:

گرای  توان گذر زمان را در یک بستر تاریخی با نگاه اجتماعی دنبال کرد. برخی از نویسندگان واقعها میقسم رمان

گیری شکاف نسلی جامعه  و عواملی را که در شکل اندمعاصر به شکاف نسلی میان والدین و فرزندان توجه نشان داده

 کنند.  مؤثر هستند، به زیبایی توصیف می

ها اخالف چندانی  در میان بسیاری از نسلهرچند    .خاطر وضعیت اجتماعی و تاریخی جامعه استتفاوت نسلی به  

روری، ولی شکاف نسلی یا  ناپذیر است و حتی مطلوب و ضهای نسلی به نظر عادی و اجتنابوجود ندارد. »تفاوت

هایی نسبتاَ بزرگ میان دو نسل است. با مفروض داشتن یک بردار، یک انتهای  گسستگی نسلی به معنی ایجاد رخنه

های نسلی در امتداد این بردار  بردار انطباق کامل نسلی و انتهای بردار انقطاع کامل نسلی است. شکاف نسلی و تفاوت

نسلی تفاوت  اما  دارند؛  )یوسفی،  رقیق  ،قرار  است«  نسلی  از شکاف  به  (.25:  1383تر  نسلی  اختالف  شکاف  معنای 

شود. مفهوم شکاف  ها است که موجب عدم فهم متقابل آنان از یکدیگر میهای بین نسلها و ارزشگسترده در خصلت

اجتماعی  –های سیاسیابلهای پایداری اشاره دارد که در جریان تقشناسی به آن دسته از تمایزات و تفاوتدر جامعه

ازجمله عواملی که    (.56:  1383ترین صورت آن، شکاف زندگی مدرن و سنتی است )معیدفر ،  کند که اصلیبروز می

های فرهنگی میان نسل جدید و  بخشد، رشد جمعیت، افزایش جمعیت جوان، تفاوتهای نسلی شتاب میبه تفاوت

 (. 102: 1396)عاملی رضایی،   عات است قدیم، سرعت تحوالت و گسترش دسترسی به اطال

ها و رفتارهای اجتماعی دارند.  ها، مقاصد انسانی و نشان دادن خواستههنر و ادبیات نقش بزرگی در حفظ ارزش

ثر از رخدادهای اجتماعی و فرهنگی از عوامل و وجوه مهمی هستند که اگر در مطالعات وارد  أآثار هنری و ادبی مت

ها خواهند افزود. نقاشی معاصر  گونه پژوهشها و دستاوردهای اینبررسی قرار گیرند بر غنای تبیینشوند و مورد  

توان معاصر شدن نقاشی  که میطوریبه  ؛ نخست قرن بیستم گره خورده است  ۀ ورود هنر نوگرا در نیم  ۀ ایران با پیشین

ها کاهش  های گسست نسل(. یکی از ویژگی28:  1394ایران را از ورود و گسترش هنر مدرن جستجو کرد )صفرزاده،  

ارتباط کالمی بین دو نسل متوالی است. در زمینه هنر نسل اول بطور مداوم از هنر ارزشی، هنر متعهد، سنت شرقی،  

کاری و با  گوید. نسل دوم با اندکی محافظههنر شرقی، هنر قدسی، هنر دینی و ... سخن گفته است و همچنان می
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تعبیر خوشایندی از    پروا اصالًولی نسل سوم بی  ؛ گاهی نصفه و نیمه به هنر مدرن و پست مدرن داردکید بر سنت، نأت

 (. 153: 1386ها )طبسی و رازانی، که این ناخوشایندی به زعم ما و به مذاق ماست، نه خود نسل سومی  ؛سنت ندارد

ای چندی صورت گرفته است. نیکوبخت و  ههای معاصر تحقیقثر در شکاف نسلی در رمانؤی بررسی عوامل مدرباره

( مقاله1384روحانی  در  نسل(  تقابل  و  »تفاوت  عنوان  با  دادهای  نشان  آثار سعدی«  در  نسلها  تقابل  که  از  اند  ها 

نسلی را امری طبیعی و عادی برشمرده    ها و تقابلهای اصلی همه ملل در طول تاریخ بشر بوده و سعدی تفاوتدغدغه

گرایانه در رمان درازای  عنوان اصل واقع ( در پژوهشی با عنوان »بررسی شکاف نسلی به1391دیگران )  است. فروزنده و

نسل جوان در    ،اند. در این رمانشب اثر جمال میرصادقی« به شکاف نسلی موجود در روابط یک خانواده پرداخته

برابر نسل بالغ و سنتی قرار گرفته و انقطاع نسلی که همان عدم اشتراک میان تفکرات والدین با فرزندان است، ترسیم  

-1370ای با عنوان »تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از  ( در مقاله1396شده است. عاملی رضایی )

نسلی  1390 مناسبات  بازآفرینی  تحلیل  به  رمان«  نوع در  چهار  به  را  رمان  وی  است.  پرداخته  دهه  دو  این  های 

های  در رمانکه    و به این نتیجه رسیده  ا  است.  محور تقسیم کرده پسند، رمان جنگ، رمان شهری و رمان زنعامه

نوع رمان جنگ، مفاهیم ارزشی، تفاوت پسند، تقابلعامه   های نسلی در حد طرح مفاهیم زندگی روزمره است. در 

های شهری، تفاوت طبقاتی فرزندان با والدین )عمدتاَ  زند. در رمان فکری و اختالف عقیدتی میان دو نسل را رقم می

های  زندگی نسل اول با نسل دوم بیشتر طرح شده است. رمان  ۀهای فکری و تفاوت شیوبه دلیل تحصیل(، تفاوت

 دهند.محور بیشترین تقابل و تنش نسلی را نشان میزن

در  آن    ۀ چاپ شده است هنوز هیچ تحقیق و پژوهشی دربار  1397رمان »آن مادران این دختران« چون در سال   

های نسلی زندگی روزمره  تحقیقی با عنوان »مطالعه بازنمایی ابژه  مشاهده نشد.های دانشجویی  کتب، نشریات و پایانامه

ای با همین  رضوان بوستانی انجام گرفته است و مقالههای دهه هشتاد در ایران« توسط بهنام کامرانی و  در نقاشی

به چاپ رسیده است. محسن طبسی و    1389شناسی و هنر و ادبیات در سال  عنوان در مجله علمی پژوهشی جامعه

به   1386جوانان و مناسبات نسلی در سال  ۀ ای با عنوان »هنر سنتی و مناسبات نسلی« در مجلاسد رازانی نیر مقاله

های جامعه امروز  رین بحثو این مقاله ضمن مرور مفاهیم هنر، سنت و هنر سنتی به یکی از مهمت .انددهچاپ رسان

 اند.های اجتماعی ناشی از این پدیده پرداختهها و به مشکالت و آسیبما یعنی گسست نسل

 های انقالب اسالمینسل .1

نسل اول، نسل دوم، نسل سوم و نسل    ۀبه چهار دستهای انقالب اسالمی ایران را  شناختی، نسلگران جامعهپژوهش

سال است. اما بسته به تحوالت    30طور معمول عمر هر نسل  ها بهشناسی نسلکنند. »در جامعهچهارم تقسیم می 

توان گفت  ها میشناسی نسلسال تقلیل یابد. با توجه به روان  10یا حتی    15اجتماعی، مدت مذبور ممکن است به  

ها  دست آوردند که روحیات خاصی را برای آنانقالب با شرکت در انقالب تجربه مشترک و عمیقی بهکه نسل اول  

زد. نسل دوم انقالب، نسلی بودند که اگرچه فاقد تجربه پدیدآوردن انقالب بودند به سبب حضور در میادین  رقم می

ساله و نسل چهارم را افراد    15-29نسل دوم را  های انقالب امتزاج یافتند. اگر  شکل عمیقی با آرمانجبهه و جنگ، ب

سال بدانیم نسل جدید انقالب، نسلی است که نه تنها تجربیات حماسی پرشور و احساسی شرکت در انقالب و    15

های جدیدی همچون دهکده واحد جهانی، انفجار اطالعاتی و مانند آن سر و  ساله را نداشته، بلکه با ویژگی  8جنگ  

 (. 46: 1383از این رو از روانشناسی متفاوتی برخوردار است« ) منطقی،  اند،کار یافته
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های قدیم و جدید وجود داشت به انقطاع نسلی منجر  هایی که میان نسلپس از انقالب اسالمی، تفاوت  ۀدر جامع

ین و دیگر  ها از طریق خانواده و د ای طراحی شده که نسلگونهایران به لحاظ ساختاری به  ۀ شود چون »جامعنمی

وابسته شده یکدیگر  به  اجتماعی  فرهنگ  نهادهای  پذیرش  است.  رفته  بین  از  نسلی  انقطاع  و  انفکاک  امکان  و  اند 

به گرچه نسل نو نسبت.  باور به سابقه و تجربیات واحد اجتماعی و تاریخی از عوامل پیوند میان نسلی است  ،مشترک

های اجتماعی، مشارکت  گرایی در مالکیت خصوصی، مشارکت گروههای مدرن از جمله نوگرایی، فردبرخی از اندیشه

نشان می  ...توجه بیشتری  با خانواده،  زنان  فراغت  اوقات  ایرانی، گذران  باالی خانواده، ملیت  اهمیت  دهد همچنین 

های تلفیقی )مادی و فرامادی( اهمیت موسیقی سنتی، تأکید بر آزادی فردی و مالکیت خصوصی و  تأکید بر ارزش

 (.108 -107:  1383...حکایت از وجود توافق کلی بین نسلی دارد« )ارمکی، 

 محورگرای زنرمان واقع .2

شود. نخستین حضور زنان در ادبیات در  عنوان موجودی اجتماعی وارد ادبیات میزن به  ، همزمان با انقالب مشروطه

کردن عشق  تصویری که زن راهی جز خاموشافتاده است.  های داستانی قربانی اجتماع خرافی و عقبقالب شخصیت

سوادی  هایی که به جهل و بیشدن به چندهمسری و طالق ندارد. توصیفخود و تسلیم به ازدواج ناخواسته و راضی

زنان و بی  آنان اعتراض میعدالتی اجتماعی نسبتو خرافات  از گذشت    .(50:  1386کند )میرعابدینی،  به  اما پس 

  ۀآورند و در آثار خود »به مشکل هویّت و جایگاه زن ایرانی در یک مرحلنگارش رمان روی میسالیان، زنان خود به  

آمیزند که زن  ی مردساالر درمیپردازند و تالش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعهتغییر و تحول اجتماعی می

 .(1109کند )همان: ای از بایدها و نبایدها محبوس می را در پیله

نویسان، رمان  هفتاد و هشتاد از لحاظ مضمون به چهار گروه پاورقی  ۀهای واقعگرای دهرمان  ، بندیطی یک تقسیمدر  

رشد چشمگیر نویسندگان    .(89-91:  1396رضایی،شود )عاملیمحور تقسیم میجنگ، رمان شهری و مدرن و رمان زن 

محور توسط نویسندگان زن به  های زنرمان  محور شد.ی اخیر باعث شکوفایی و گسترش رمان زنزن در سه دهه

زن و مسایل مربوط به زنان است و در اکثر موارد خوانندگان    ۀاصلی آنان دربار  ۀمایاند و موضوع و دروننگارش درآمده

باشند. رمان اجتماعی زنان به موضوعاتی چون تحصیالت زنان، شغل، استقالل  ها زنان میو مخاطبان این نوع از رمان

و  مال پسران  و  دختران  میان  عاطفی  ارتباط  مردساالر،  فرهنگ  از  انتقاد  زایمان،  بارداری،  فرزندان،  سرپرستی  ی، 

پردازد. بنابراین زنان نویسنده که خود صاحب خانه و خانواده بودند توانستند  های عاطفی میان زن و مرد می درگیری

 د ادبیات داستانی بکنند.  با دیدی انتقادی، مناسبات و روابط خانوادگی خود را وار

های  گرا است که به بیان واقعیتای واقعاو نویسنده  محور است.های زنرمان  ۀپرکار در حوز  ۀبلقیس سلیمانی نویسند

ها و شکاف  ها چالشیکی از مضامین بسیار رایج در این نوع از رمانای دارد.  خصوص مسائل زنان توجه ویژهجامعه و به

»آن مادران این دختران« به بحران هویّت، انقطاع و شکاف نسلی در بین  و دختران است. رمان    نسلی میان مادران 

های نسل جوان با خود و خانواده در  جدال و کشمکش  ؛پردازدزنان و دختران در بین دو نسل دوم و سوم انقالب می

 . دهدها را نشان میهای روحی و روانی آنو ویژگیدهد را نشان میگذر از سنت به مدرنیته 

کند روابط سرد عاطفی  هاست. او سعی میرمان »آن مادران این دختران« چنانچه از نامش هویداست یکی از آن رمان

در این رمان، ثریا شخصیت اول داستان شبیه خود نویسنده است. او  .  میان مادر و دختر را به مخاطب نشان دهد
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فلسفه خوانده است. ظاهر، نوع پوشش، نوع رفتار و تربیت او    ،مانند نویسنده اهل کرمان است و در دانشگاه تهران

خود نیز   شبیه نویسنده است. بنابراین سلیمانی در به تصویر کشیدن این شخصیت موفق بوده است؛ چراکه سلیمانی

 سنتی جامعه است. ۀ طبق  ۀ نمایند

 بلقیس سلیمانی .3

فلسفه    ۀدر روستایی از توابع کرمان به دنیا آمده است. او تحصیالت خود را در رشت  1342بلقیس سلیمانی در سال  

ادبیات    ۀنویسی روی آورد. او در حوزاش به داستانچهارم زندگی  ۀتا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. سلیمانی در ده

داستانی بسیار فعال بود و بسیاری از جوایز ادبی را به خود اختصاص داده است. »بازی آخر بانو«، مجموعه داستان  

هادس خوش آمدید«، مجموعه داستان »پسری که مرا دوست داشت«،  »بازی عروس و داماد«، »خاله بازی«، »به  

ترسم«، »مارون«، »شب طاهره« و رمان »آن مادران  ها میداستان بلند »روز خرگوش«، »سگ سالی«، »من از گورانی

الت  پرداختن به معضو    ایران  ۀاصلی او در آثارش، بیان مسائل زنان در جامع  ۀاین دختران« از آثار او است. دغدغ

بیفرهنگی   و  ساده  نوشتاری  سبک  داستاناست.  مخاطبان  تا  شده  باعث  سلیمانی  با  آالیش  راحتی  به  هایش 

 پنداری کنند.  اش هم ذاتهای داستانیشخصیت

رئالیستی قوی برخوردار    ۀبلقیس سلیمانی است و از جنب  ۀ های برجسترمان »آن مادران این دختران« یکی از رمان

همان مذکور  رمان  دروناست.  طرح،  ازنظر  پیداست  رمان  اسم  از  شخصیتطورکه  مبین  مایه،  ساختار  و  پردازی 

سرگذشت و مشکالت زنان نسل دوم و سوم پس از انقالب اسالمی است. سلیمانی در این رمان، دو نسل از مادران و  

کوشد شکاف نسلی میان مادران نسل دوم و دختران نسل سوم را نشان  دهد و میدختران را در مقابل هم قرار می

 بدهد.

 رمان »آن مادران این دختران«  ۀخالص .4

فلسفه دانشگاه تهران از    ۀیی که از جوانی به سبب تحصیل در رشتثریا  زنی میانسال به نام ثریا است.  داستان درباره

طعم شیرین زندگی مشترکشان طوالنی    .کنداش ازدواج میرشتههمبا اکبر  شود و  جدا می«  گوران »  ، روستای خود

دهد. با مرگ اکبر، روزهای  باردار بوده، شوهرش را از دست می هماهسالگی و در همان زمانی که سهدر بیست  نبود و

  تنهایی و با هزاران کند و ثریا در این راه، بهرا هم پیدا نمی  دخترششوند. اکبر حتی فرصت دیدار  میشروع  تلخ ثریا  

و فقر  جنگ،  دست    سختی،  از  برای  بزرگترس  مسئولیت  دخترش،  بهدادن  را  او  میکردن  دخترش    کشد.دوش 

  کند و به دانشگاهبزرگ می   -تهران -را به سختی در شهری غریب    -دهد که بعدها اسمش را به آنا تغییر می- الهدیبنت

تر  ، دردسرهای ثریا بیشتر و تازهطالق آنابعد از  شود.  دهد ولی آنا از شوهرش جدا می فرستد و سر و سامان میمی

که    بزرگی تهران و شکاف ۀ هاست. داستان با زلزلهای دیدگاهی آناما مسئله اصلی این مادر و دختر، تفاوت .شودمی

یسنده از همان ابتدا با توصیف صحنه وقوع یک زلزله در تهران،  نودر واقع   .شودایجاد شده است شروع می  خیابان در  

   ای ازتواند استعارهای که اگرچه واقعی است اما میکند. زلزلهزندگی ثریا را برای خواننده بیان می  ۀشخصیت و شیو

دیدگاهی  شکاف دخترش  ثریا های  سال  باشد.   و  تمام  پابهدر  ثریا  که  بزرگهایی  و  آنا  اپای  نشسته،  کردن  و 

را رد کرده تا در دلش به اکبر وفادار بماند اما با آمدن دوباره کاووس، اولین خواستگار ثریا در گوران،    ایشخواستگاره

و مادرش حال آنا  پیدا میزندگی  فکر می کندوهوای دیگری  ثریا  و  فوت کرده  با  کند که می. همسر کاووس  تواند 
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 لیال عاشقی قلعه، ناصر علیزاده خیاط، آرش مشفقی 

خواهد با  کند که میکند ولی در پایان داستان در کمال ناباوری ثریا، آنا اعالم میاش ازدواج  خواستگار دوران جوانی

 کاووس ازدواج کند. 

 های معاصر ایران نقاشی  .5

نقاشی در ایران هستیم )شریعتی مزینانی و مدرس    ۀهای اخیر و بعد از انقالب اسالمی شاهد گسترش حوزدر دهه

نوگرا در نیم  ۀ(. نقاشی معاصر ایران با پیشین36:  1390صادقی،   نخست قرن بیستم گره خورده است.    ۀورود هنر 

دوم هنر    ۀتوان معاصرشدن نقاشی ایران را از ورود و گسترش »هنر مدرن« جستجو کرد؛ اما در نیمکه میطوریبه

»مدرن«    ۀ ترین جنبش فلسفی، فرهنگی و هنری روزگار معاصر در واکنش به فلسف پست مدرنیسم«، مهمقرن بیستم »

های آن به وجود آمد. »پست مدرنیسم« همانند پیکره پیچیده و درهم تنیده و متنوعی از نظریات، آراء  فرضو پیش

افراد و همه هنرها، بر نقاشی معاصر ایران  از غرب سر برآورد و عالوه بر زندگی    1970هایی بود که در دهه  و اندیشه

نیز تاثیر شگرف گذاشت که البته حدود این تاثیرات نیز در نقاشی ایران تاکنون در حال گسترش است )صفرزاده،  

طور  رسد. بهنظر میهای بسیاری بین این دو بسیار دشوار و حتی غیرممکن بهشباهت  (. هرچند که اساساً 28: 1394

فت که »پست مدرنیسم« رجعتی است به دوران کالسیک و باستان با دیدگاهی »مدرن« یا به عبارتی  توان گکلی می

شود  های کالسیک و سنتی را شامل میمدرنیسم و فرم  ۀ»پست مدرنیسم«؛ تلفیقی از اشکال بیانی دوررۀ  دیگر، دو

 (.510: 1388)مددپور، 

 های معاصر ایران و نقاشی  رمان آن مادران این دخترانهای اجتمای در شکاف ارزش .6

 های ارتباطیکاهش روابط خانواده با گسترش فن آوری  . 6.1

طلبد و  ها را به مبارزه میکه سنتطوریو هنجارهای جامعه است. به  ها یکی از عوامل تغییر و تحول در ارزشرسانه

ها که در  کند. یکی از رسانهمیها، عالیق و رفتارهای نسل جدید عمل  صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرشبه

اخیر در بین جوانان پرکاربرد شده است، استفاده از تلویزیون، اینترنت و موبایل است. کاربرد اینترنت و    ۀچند ده

روز ساعات  ویژه جوانان شده است. جوانان در طی شبانهناپذیر زندگی مردم بهاخیر بخش جدایی ۀموبایل در چند ده

 کنند.  استفاده از اطالعات اجتماعی، سیاسی، آموزشی و... سپری می طوالنی به 

بخش    . ها پیوند خورده استاش به آنهای جمعی آشناست و زندگینسل سوم انقالب از ابتدای زندگیش با رسانه

کنند.  های جمعی کسب میها و هنجارهای جامعه ایران و حتی دیگر جوامع را را از رسانهعظیم از فرهنگ، ارزش

بخش میان والدین و  فقدان ارتباط کافی و رضایت  ، نسلی  -توان گفت: »یکی از دالیل اصلی شکاف میان بنابراین می

 (.  2017فرزندان است« )آگاروال و همکاران، 

گو بین ثریا و آنا باعث شکاف عاطفی میان مادر و دختر  وبودن زمان گفتدر رمان »آن مادران این دختران« اندک

ود. آنا از بدو تولد بدون حضور پدر، بزرگ شده است. او با زحمت فراوان فوق لیسانس گرفته و یک ازدواج ناموفق  شمی

اش است، در آژانس کار  شود مدتی با ماشینی که مهریهداشته است. آنا به علت پیدانکردن شغل مناسب مجبور می

   . شودآنا می این عوامل باعث سرخوردگی  ۀ بیاورد. هم فروشی لوازم آرایشی روی آورده کند و سپس در مترو به دست 

کند.  کالم نشدن با مادرش با تماشای تلویزیون خود را سرگرم می کند برای هماو به هنگام حضور در خانه سعی می 

  انداخت رویکرد گوشه حال و خودش را با همان لباس بیرون میاش را پرت میآمد کیف و کوله»اوایل که از در می
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ثریا داد می تلویزیون.  لعنتیراحتی جلوی  اون جورابای  بیار  اون کنترل بیزد: در  به  آنا  ات رو دست نزن  صاحاب. 

طوری  زد: »خدایا چه گناهی کردم که اینکرد و ثریا داد میگذاشت روی میز و تلویزیون را روشن میپاهایش را می

گفت: بابا  داشت و می خندید، پاهایش را از روی میز برمیکنی. کم کشیدم؟ بسم نیست؟ آنا میداری مجازاتم می 

ها توأم با  آن  ۀکنند و مکالم(. مادر و دختر بیشتر مواقع جر و بحث می70:  1397تمیز، بابا پاستوریزه« )سلیمانی،  

من    خواد بهتو نمی  -کنی هنوز وقت داری؟  خوایی زندگی کنی؟ چرا فکر می آرامش و مهربانی نیست: »تو کی می

بینن. آنا موهایش را پوش  بینن، چنار تو چشم خودشون رو نمیبگی چند سالمه مردم خس تو چشم دیگرون رو می

گوید این یعنی چی؟ یعنی خود جنابعالی هم همچی کم سن و سال نیستی،  ایستد و می دهد، جلوی در اتاقش میمی

 (. 64زندگی« )همان: سی و اندی سال داری، هنوز نه شغل داری، نه خونه 

کند و با جمعیت زیادی از جوانان و نوجوانان رو به روست با  در جوامعی که مراحل گذر از سنتی به مدرن را طی می 

  ۀها حافظکند که والدین آنهای جدیدی را کسب می ای نوظهور است، نسل جوان تجربهظهور اینترنت که پدیده

کند  اش با کاووس را پنهان میآنا ابتدا رابطه  ،له است. در این داستانئز مسمشترک نسبت به آن ندارند و این سرآغا

وگوی با مادرش را به  دهد و گفتخندد و جوابی نمی او موذیانه می  ،پرسدزند و هرچه ثریا میو با مادرش حرفی نمی 

رفت بیرون و  . اغلب صبح میهای گناهکارانه هم پیدا شدرساند. »آنا که از کرمان برگشت سر و کله خندهحداقل می 

زد همین  کل حرفی که می  ؛نگران نباش مادر من   - شم،  کجا بودی، کجایی، نمیگی نگرانت می- آمد.  شب دیر وقت می

 (.593کرد« )همان: هایی که مو بر تن ثریا سیخ می خندید، خندهبود و بعد می

ت. »آنایی که از کرمان برگشت همان آنایی نبود که به  شود که آنا بیش از اندازه با موبایل مشغول اسثریا متوجه می

کرمان رفته بود. بگویی نگویی آبی زیر پوستش دویده بود، رنگ و رویش تغییر کرده بود و مرموز شده بود. موبایل از  

 (. 536زد زیر خنده« )همان: کرد میطورکه تایپ می افتاد. مدام مشغول تایپ بود و گاهی هم هماندستش نمی

شدت تحت تاثیر    نهاد خانواده بهکند: »صورت صریح نظر خود را در مورد اینترنت بیان میای بهسلیمانی در مصاحبه

های آن از طریق ماهواره، تلویزیون و فضای مجازی روی  عرصه عمومی است. در خانه هم نهادهای اجتماعی و ارزش

رید که فرزندتان را با معیارهای خودتان تربیت کنید، مگر به جنگل  شود یعنی شما توان این را نداسر خانواده آوار می

عبارتی   ًبه    ؛عرصه عمومی منش تجاوزگری دارد  . اصوالًاست  شدت در تنگنا قرار گرفته خصوصی به  ۀیا غار بروید. عرص

خوابیم،  اعت میطورکلی ما شش، هفت سعمال خانواده در ساخت و پرداخت هویّت فردی ما چندان کارایی ندارد. به

مانده در خانه را هم بیشتر در معرض تلویزیون و  هفت، هشت ساعت در مدرسه هستیم، هفت، هشت ساعت باقی

محصول   های ما به این دلیل از ما خیلی فاصله گرفتند که عمالًشود بگوییم بچهفضای مجازی هستیم. این باعث می

 (.3971)عابدینی، خواستیم، نیستند شرایطی که ما می

 فردیت گرایی و کاهش تعامل و سلیقه مشترک  .6.2

در دنیای مدرن، انسان و حقوق فردی او از ارزش و اهمیت واالیی برخوردار است، حقوقی چون »حق حیات، حق  

تر و مقدم بر جامعه بشری و نهادها و ساختارهای آن  تر و بنیادیمالکیت و یا حق زوجیت. این مفهوم فرد را واقعی

(. بنابراین فردگرایی »ارزش اخالقی باالتری را به فرد در قبال اجتماع یا جامعه  19:  1388دهد« )آرابالستر،  قرار می 

کنند  ای است که از آزاد گذاردن افراد به نحوی که به هرآنچه تصور میدهد و در نتیجه فردگرایی نظریهاختصاص می 

 (. 1389هانیان، کند )نقل از جبه نفع خودشان است عمل کنند، حمایت می
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نفع و خیر افراد یک نتیجه دیگر به بار آورد و آن ایجاد مکتب اصالت فایده بود. بر    ۀ افزون بر این فردگرایی »بر پای

موجب کاهش لذت شود،    صورت طبیعی لذت ببرد خوب و خیر و اگر مجموعاًاین اساس هر عملی که فرد در آن به

 (.38: 1377کرد« )کاپلتون،  شر و ناشایست است که باید از آن پرهیز

های اخالقی و دینی  ایستد، گویا تمام آموزهای است که با جسارت تمام مقابل مادرش میگرایی آنا به اندازهفردیت

دونم چطور زرتی توی چند ماه زندگی مشترک حامله  »من نمی  بازد:نسبت به احترام و حفظ حرمت والدین رنگ می

تونستی  »چرا منو زاییدی وقتی نمی( و یا  201:  1397پیشگیری نبود؟« )سلیمانی،    یشدی، مگه اون وقت وسیله

  ۀ مقایس  ۀ کردن او نیست و بحث درباردر حد قانع  دهدجوابی که ثریا به دخترش می(.  201)همان:    بچه بزرگ کنی؟!« 

گستاخ، مرزشکن و    حیا، دریده،اند. بی: »تو آنارشیستی، کل نسل شما آنارشیستنسل خودش و نسل جدید است

از بحث دربارهسیر نمی  ایمانبی به  (. در تمامی بحث 276ی نسل من و نسل تو« )همان:  شود  ثریا  ها تنها جواب 

چشم و روتر از شما دنیا به خودش ندیده به جد سید آقا«  گوید: نسلی بیهاست: »ثریا می دخترش همین برچسب

ثریایی که فلسفه خوانده مسئله طبیعی است و گویا آنا نیز از مادرش  ۀ  خان(. البته بحث در مورد نسل در  438)همان:  

برادر ثریا در مورد فردگرایی    (.58یاد گرفته که در مورد نسل حرف بزند »بابا نسل مقاوم، بابا نسل مبارز« )همان:  

شناسد بِکن  مادر هم نمیاستفاده کند، پدر و  گوید: »این نسل یاد گرفته سوءدهد و مینسل جدید به او هشدار می 

 (.442افتد به نوانخانه« )همان: است، حواسش نباشد سر و کارش می

جویی بیش از حد زندگی خود و دخترش  دهد با قناعت و صرفهثریا از زمانی که شوهر خود را در تصادف از دست می

از دالیل شکاف بین مادر و دختر    شود و یکیجویی بعدها به خست تبدیل میولی این قناعت و صرفه  ؛گذراندرا می

دهد: »ترس از نداری،  شود. حتی خود ثریا نیز به این رفتار آگاهی دارد ولی از روی عادت به خساست ادامه می می

کرد. روزی که آن سینی زنگ زده را از کنار سطل آشغال  ها محتاج بشود رهایش نمیترس از روزی که به تکه پاره

کرد  و خدا خدا می  ؛گداطبعی گداطبع  :زدلرزید، کسی از درونش نهیب میدست و پایش می برداشت و به خانه آورد 

کرد همین  آمد از آن استفاده کند فکر میگرفت دلش نمیزمینی که می (. »سیب32-33آنا خانه نباشد« )همان:  

کرد، برنج و روغن  ها استفاده نمیپوسیدند از آنها نمیگرفت تا میوهحاالست که تمام شود، اگر گاه و بیگاه میوه می

با رفتار  67:  1397چسبید« )سلیمانی،  شد و اضطراب بیخ حلقش را میشد، پاهایش سست میکه تمام می آنا   .)

که ثریا برنج ایرانی که مادرشوهرش از  ایستد. زمانیمادرش کامالَ مخالف است و با گستاخی تمام در مقابل او می

گوید:  آنا عصبانی شده و می  ،کندخاصیت خارجی عوض میبو و بیبرد و با برنج بیسوپرمارکت میگیالن فرستاده را به  

اندازه48»خدا دهنتو بسته مادر، لیاقتشو نداشتی و نداری« )همان:   به  آنا  ای است که دلسوزی مادر  (. فردگرایی 

ها مال  های خورشتند: »همیشه گوشتدامادرش می   ۀاش را غذاهای اضاف برایش اهمیتی ندارد و حتی دلیل چاقی

خورد و مادرش را مسئول این دو پرده گوشت  کشد، این که آنا نمیآنا بود، حتی حاال هم بشقاب آنا را پر و پیمان می

 (. 139داند مسئله دیگری است« )همان: اش می اضافه

ندگی مجردی، تنهایی و دوری از خانواده  اند، »استقالل مالی و زای که جوانان نسل سوم انتخاب کردهترین جنبهقوی

ها مشارکت دارد. اینکه  ها و هدایت آندادن به گرایشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در شکلوجود فعالیت  است.

از مقتضیات جامعه مدرن نشئت گرفته است«  زنان می دارند، همه  فردگرایی گرایش  به  و  باشند  خواهند مستقل 

انتخاب شغل  (.32:  1398)حیدری،   برایش هیچ  فردیت خود را در نظر می  کامالً   ، آنا در  گیرد و احساس مادرش 
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خواهد تنها  کند که به خاطر او تهران نماند چراکه او میجای داستان به مادرش اعتراض می او در جای  اهمیتی ندارد.

دهد. »حاال از من ناراحت  ترجیح می کردن به سبک غربی و تنهایی را  و مستقل زندگی کند. او برعکس ثریا، زندگی

هات« )سلیمانی،  ای، من میگم نمون. برگرد پیش قوم و خویشمیشی بشو، ولی واقعیت اینه که اگه به خاطر من مونده

  (.437اینو بفهم« )همان:  ، (. »بابا عزیز من، مادر من، من دیگه بچه نیستم، من زندگی خودمو دارم437: 1397

های فردگرایانه، گرایش به داشتن فرزند بسیار کم شده است. نسل سوم  وازات گسترش دیدگاهدر جوامع غربی به م

ای به فرزندآوری ندارد. در فردگرایی  گرایی خود عالقهانقالب نیز که تحت تأثیر فرهنگ غربی است، برای حفظ فردیت

نج را تحمل کنم تا او بیاساید، زیاد به  فمینیستی نیز، جمالتی چون زندگی خود را فدا کنم تا کودک زندگی کند یا ر

ها به  کند و بنابراین زنان و فمینیستای یک کودک، آزادی پدر و مادر را مقید می خورد. در چنین جامعهچشم می

اند که برای شاد زیستن، فرهنگ زندگی بدون بچه و کنترل موالید ترویج شود )کهریزی و دیگران،  این باور رسیده

1393 :11  .) 

کند و حتی در کوچه و خیابان  کند و زندگی و جوانی خود را وقف آنا میریا بعد از مرگ شوهرش اکبر ازدواج نمی ث

ای به بچه ندارد و ثریا اعتقاد دارد یکی از  دهد ولی آنا هیچ عالقهخود را نشان می   ۀبیند عالقای را میهم وقتی بچه

ها  آید، آنا از آنها خوشش میزندآوری او  باشد. »همان قدرکه او از بچهآنا به فر  ۀتواند عدم عالق دالیل طالق آنا می

شود. توی خیابان که  اش پیدا می گوید درون هرکدامشان چنگیزی نهان شده و به موقع سر و کلهآید. میبدش می

بچهمی ثریا  می روند  نگاه  با حسرت  را  رهگذرها  میهای  جرئت  هم  گاهی  و  سر  کند  به  دستی  و  گوششان  کند  و 

به بچه فکر    مهرداد هم گفته بود او هم فعالً  ؛ای نداردکشد... به مهرداد هم قبل از ازدواج گفته بود با بچه میانهمی

پاشید و  ماند، به همین یک دلیل از هم میدانست این ازدواج اگر به هر دلیل پا برجا میولی ثریا خوب می ؛ کندنمی

 (.415: 1397پاشید« )سلیمانی، 

که ثریا به ازدواج با دیدی سنتی  طوریبه  ؛ شودگرایی در نسل جدید به نیازهای جنسیتی زنانه نیز مربوط میفردیت

کند. او فکر  گیرد و با حجب و حیا به مسائل زناشویی نگاه می کند و حتی نیازهای بدن خود را نادیده مینگاه می 

کنند او  و زمانی که همکارانش در مورد مسائل زناشویی صحبت می   کندگونه مسائل را زشت تلقی میکردن در این

دانند  همۀ همکارانش میله با او دیدگاهی کامالَ متفاوت دارد. »ئحرفی برای گفتن ندارد و دخترش آنا نیز در این مس

ا اکبر بود و  شوند، بشوند هم او حرفی برای گفتن ندارد. بتجربۀ زناشویی کوتاهی داشته، برای همین پاپیچش نمی

می بود، چون  زنش  اولینحامله شد، چون  وقتی  باشد.  داشته  و شوهری  بگیرد  از  خواست سروسامانی  یکی  از  بار 

خواهد  همکارانش شنید زن در عمل زناشویی باید برای حق و حقوقش بجنگد، خشکش زد. و بعدها وقتی آنا گفت نمی

«  خواهد برده جنسی باشد، نزدیک بود غش کندبرد، چون نمینمیت  ذبا مهرداد زندگی کند، چون از این زندگی ل

 (. 240)همان: 

های پیشین زیبایی را در  شود. نسلبا انقالب اسالمی توجه نسل اول و نسل دوم بیشتر به زیبایی معنوی معطوف می

دگی، نسلی پاک و رنج  های معنوی، سرشار از دلداکردند. »آنان نسلی مملو از زیباییایثار و جانفشانی خالصه می 

نگاه معصومان از  بود که  بودند که توانستند معنای زیبایی واقعی را درک کنند. نسل گذشته نسلی  ها  آن  ۀکشیده 

شد معنای زیبایی را فهمید. آنچه برای این نسل مطرح بود، سبقت گرفتن از یکدیگر برای جانبازی و شهادت بود«  می

بودند، چون  ان نسل دوم نسبت به جسم و زیبایی ظاهری خود خود بیبنابراین زن  ؛(192:  1383)منطقی،   توجه 
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کردند. یک  ها بودند. بدن برای این نسل یک زائده بود. یعنی چیزی که باید پنهانش میی ایدوئولوژیپرورش یافته

 دهد.  ولویت قرار می( نسل ثریا روح را در ا1397رساند. )عابدینی: ها را به رستگاری نمی مادی متعفن که آن  ۀپدید

ی ثریا بررسی آرای فیلسوف  شود. موضوع رساله)روح و جسم( آغاز می  mind and bodyی  چه رمان با واژهچنان

اش را بررسی آرای مرلوپونتی درباره  بدن بود. »یکی از دالیلی که موضوع رساله  ۀفرانسوی موریس مرلوپونتی دربار

زدند«  شان حرف میود. همکارهایش خیلی راحت از بدن و اعمال زناشوییها ببدن انتخاب کرد همین گپ و گفت

شناسد و بعد از ازدواج با اکبر به بدن خود  کم بدن خود را می نوجوانی کم  ۀ (. ثریا در دور239:  1397)سلیمانی،  

با پیداشدن غده  کند بدنش است اما  شود ولی بعد از مرگ اکبر تنها چیزی که برایش اهمیت پیدا نمیعالقمند می

ای که چنگ  ای که غده را دید، تا آن لحظهافتد. »کدام بدن بدن نداشت، تا آن لحظهدر گلویش به یاد بدن خود می

اش بدن نداشت  ای که پاهایش سست شد و ترس چنگ انداخت به شکم چربی گرفتهانداخت زیر گلویش، تا آن لحظه 

اش  اش، توی رسالهتر، توی آثار فمینیست ها، توی پروپوزال تصویب شدهبدن بود توی آثار مرلوپونتی، توی آثار سار

 (.  58)همان: 

که قسمت زیادی از وقت نسل  دانست درصورتیبازی می زیبایی ظاهری را نوعی قرطی  ۀ لئنسل دوم پرداختن به مس

تر شدن  د. »جوانگرایش زیادی به مد، زیبایی و جسم خود دار  شود. نسل سومی ها مصروف همین امر میسومی

های دینی در سطح جامعه، گسترش  شدن ارزشرنگ جامعه، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش سالیق مختلف، کم

های اجتماعی جوانان در گرایش نسل سوم به مد و  ارتباطات، گسترش تعامل با جوامع بشری و انبوه سرخوردگی 

 . (192: 1383زیبایی مؤثر هستند )منطقی، 

کشاند گویا در خانه  کند ثریا بحث را به بدن نسل جدید میآنا  برگ زیتون کوچکی را پشت گردنش تتو می وقتی که  

اید، نمایشگاه.گفت بازار هم برای  شود: »گفت بدنتان را مارکت کردهها مربوط میثریا همه چیز به نسل و تفاوت نسل

نگاه کن به تبلیغات. آنا گفت تا بوده چنین بوده    ؛ کندارکت می داری بدنتان را منظام سرمایه  بدنتان برنامه دارد، اصالً

کوبی  اش روی صورتش خالهای سبزی بود که در جوانیبی پر از خالبی خودت هم بدنش نمایشگاه بود. صورت بیبی

  کرده بود. یک ماه و ستاره در پیشانی، یک خال کوچک گرد پشت لب، سمت چپ و یک لنگر روی چانه« )سلیمانی،

1397 :277 .) 

 رنگ شدن مفاهیم ارزشیکم .6.3

اجتماعی و حتی علوم پایه و فنی    – بسیاری از جوانان نسل سوم با وجود داشتن تحصیالت تکمیلی علوم انسانی  

ها برآمد. بنابراین ی آنتوان از عهده شوند که با وجود مدرک سیکل هم میمهندسی به کارهای یدی مشغول می

با اینکه    شود.ارزش میعلم و دانشگاه در نظرشان کم  ،شوندوقتی با این واقعیت تلخ روبرو میبسیاری از نسل جوان  

آنا با هزار زحمت مدرک فوق لیسانس گرفته ولی به مفهوم تعلیم و آموزش ارزشی قائل نیست: »آنا از هرچه درس و  

(. شکاف بین ثریا و  186:  1397سلیمانی،  دانشگاه و کتاب بیزار است تا اینجا هم به خواهش و التماس ثریا آمده« )

شود: »تو که درس  تر میرفته بزرگشود این شکاف نیز رفتهآنا در کودکی وجود ندارد ولی زمانی که دختر بزرگ می

خواند،  خواند ابتدایی که بود میای؟ کتاب هم نمیخونی به کجا رسیدهای؟ تو که کتاب میای کجا رو گرفتهخونده

نازید از  روی مادرش و هرچیزی که او دوست داشت و به آن میرس که شد ایستاد روبهخواند عقلمیفراوان هم  

 (.186اش انداخت بیرون« )همان: زندگی
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آن  یادگیری  اما »کیفیت  با نسل سوم کمتر است  قیاس  در  از  اگرچه میزان دانش نسل دوم  آنان  ها و سودجویی 

ها برای کسب  شود. آنگرایی مد میهاست. در نسل سوم مدرکبیشتر از نسل سومیدستاوردهای علمیشان، بهتر و  

: 1383شود« )منطقی،  ها نسبت به نسل دوم کم می ورزی آنآورند اما تحلیل و تعقلاعتبار اجتماعی به علم روی می 

182 .) 

خواندن و نگارش  جای درسکند به  کند و حتی پیشنهاد می خواندن نکوهش میچنانچه آنا، مادرش را برای درس

مامان جان، یک کالم بگو این مدرک    ؛گیریگفت: پیری و معرکهنامه، سفارش بدهد برایش بنویسند: »آنا می پایان

خوایی و قال قضیه رو بکن، این ادا و اطوار چیه، به  ات میکوفتی فوق لیسانس رو برای افزایش حقوق بازنشستگی

های انگلیسی سخت، برو خیابون انقالب یک میلیون  ت بزنی دوتا تو سر این متنجای اینکه بشینی یکی تو سر خود

 (.28: 1397بده، یک رساله حاضر و آماده بخر بیا...« )سلیمانی، 

هایی بود که با پایان جنگ تحمیلی و بعد  فرهنگی ایران »دگرگونی نظام ارزش  ۀترین تغییرات در جامعیکی از مهم

های مادی و نابرابری اجتماعی  که از یک سو ارزشایگونهمرتبط به هم شروع شده است. بهدر دو جهت    1368از سال  

 (. 166: 1377پور،  های مذهبی تضعیف شده است« )رفیعگسترش یافته و از سوی دیگر و همسو با آن ارزش

تغییر    ۀ دهندحجابی، نشاندر این داستان گرایش بیش از اندازه آنا به آرایش و مدهای غربی و وارداتی و همچنین بی

 .التحصیل شده بوددهد. اما ثریا با چادر به دانشگاه رفته و با چادر هم فارغالگوهای اصیل ایرانی و اسالمی را نشان می

کند و مادر  های مادر به دیده تحقیر نگاه میچه در محل کار و چه بیرون به حجاب مقید بود ولی آنا به تمام آرمان

آنا که نماینده نسل جدید است به حجاب و مسائل دینی و اخالقی پایبند نیست  کند.  نیز نیازهای دختر را درک نمی 

پرد توی  گیرد: »ثریا می ود، آنا حجاب مادرش را به باد سخره می رها میکه احسان همکالسی ثریا به دیدن آنزمانی

 (.173: 1397بابا مثبت« )سلیمانی،  ،گوید بابا حجابخندد و می اندازد روی سرش آنا میاتاق خواب و شالش را می

نتظار دارند فرزندانشان  رو ااند از اینها انقالب و جنگ تحمیلی را تجربه کردهدولوژیک است. آنی گرا و اآرمان  ،نسل ثریا

هایی چون فقر، جنگ، بمباران  ها سر تعظیم فرود آورد. آنان حقانیت خود را در تحمل رنج و سختیدر مقابل آن

 کند. دانند اما نسل جدید در برابر این انتظارات بیش از اندازه قدعلم میمی

است از بدو ورود آنا به مدرسه راهنمایی با  تر  نسل مادر و دخضادهای میان مادر و دختر که ناشی از نگاه متفاوت  ت

خواستی منو  خواستی نکنی؟ من گفتم بکن؟ اصال میمیدهد: »خود را نشان میبردن همه زحمات مادر    الؤزیر س

مطمئنی  ی. دبیرستانی که شد گفت تو  پدر مادرا ازم مراقبت کن  ۀبه دنیا نیاری. حاال هم که آوردی باید مثل بقی

م.  أاعث خوشبختی توب من گفت:  و بعد از دبیرستان  ؛ن حروم کردم نه خودت. تو لیاقتت همین زندگیهزندگیت رو م

گرفت  د میا»آنا که دبیرستانی شد عرصه بر ثریا تنگ شد مدام ایر  (.431)همان:    ذاشتی به بیابوناگر من نبودم سر می

ثریا بهتر لباس بپوشد، اینقدر نخورد، چراکه همین حاال یک خرس گریزلی به تمام معناست،    .کردو گاهی التماس می 

 (.197: 1397بهتر رفتار کند و اینقدر گاف ندهد« )سلیمانی، 

اکبر را به یاد    ۀکه ثریا  نتوانست چهرگیرد. هنگامیمادرش نسبت به پدرش را به باد سخره می  ۀآنا عشق و عالق 

آنا پوزخند زد و گفت: »بیخود دست و    ؛هاگذاشت جلوی قفسه کتاب  ؛سنلی ریشدارش را قاب کردعکس پر  ،بیاورد

های عاشق رو  که باید بره. ثریا گفت: کجا باید بره؟ آنا گفت: توی سیاهی. گفت: ادای زنپا نزن، بزار بره اون جایی
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دونی به من چی گذشته. آنا  شو. تو چه میدرنیار، چند ماه زندگی مشترک که این حرفا رو نداره. ثریا گفت: خفه  

 (.41گفت: بر ما چی گذشته« )همان: 

 سنت و مدرنیته .6.4

های اجتماعی مختلف و تغییر معیارهای ارزشی جامعه در اثر  اجتماعی، ظهور نهادها و شبکه ۀ»تغییراتی که با توسع

زیرا    ؛زند شکاف نسلی را دامن می  ؛شودزندگی سنتی جوامع در حال گذار ایجاد میۀ  تضاد سنت و مدرنیته، در شبک

کند و  های سنتی در میان نسل جدید ظهور میهای جدیدی متفاوت با هنجارها و ارزشدر چنین وضعیتی، ارزش

 (. 20: 1397گردد« )رستمی و همکاران،  موجب فرسایش فرهنگی، بحران هویّت و زوال اخالقی جامعه می

و بین ماندن در تهران و گوران مردد است. او دانشجوی فلسفه    نجات بدهد   سنتی   هنوز نتوانسته خود را از گوران  ثریا

نویسد و قرار است بدون کنکور وارد دوره  های دانشگاه را مینامهغرب در دانشگاه تهران است و یکی از بهترین پایان

 .  « استآقاتکه کالمش »یا جد سید دکتری شود  اما 

چراکه خودش همیشه به حجاب پایبند است ولی زمانی    ،تکلیفش با خودش مشخص نیستله حجاب هم  ئثریا در مس

که آنا حجاب ندارد ته دلش خوشحال است: »آنا مانتواش را پوشیده، اما شالش روی دسته مبل است. پسر کاووس  

آنا. دخترخالهنشسته بین دخترخاله رشان است.  طورکه مادرهایشان روسری سها شال سرشان است همانهایش و 

بیند،  ها میبیند یک جورهایی او را سرتر از دخترخالهحجاب میحجاب باشد و حاال که او را بیآید آنا بیثریا بدش نمی

 (. 164: 1397به هر حال آنا بچه تهران است باید یک فرقی با دخترهای شهرستان داشته باشد« )سلیمانی،  

هاست روی مرز  است. او خودش نیز اعتقاد دارد آدم مرزی است: »سالثریا در امر ازدواج مجدد خود نیز هم مردد  

عنوان زنی که  ثریا به  (. 276شهر و روستا یا سنت و تجدد، روشنفکر و عامی و حتی زن و مرد ایستاده است« )همان:  

دهد،  از دست می   همسرش را   ، حالگذارد و در عینکند، انقالب و جنگ را پشت سر میاز زندگی روستایی عبور می

به   .گیرددر نقطه مقابل او قرار می کند؛ در مقابل، دخترش آنا، کامالًولی باز برای حفظ اصول و استقاللش تالش می 

پایبن از اصول مادرش  آنا همشودد نمیهیچ یک  با لحنی طنزآلود درباررا مسخره می مادرش  کارهای    ۀ .  و    ۀ کند 

اش  از رفتارهای سنتی  پیدا کنددارد هر وقت فرصتی  مادرش  ای که به  رغم عالقههکند و ب احساساتش صحبت می

 . کندانتقاد می 

بودن گرایش دارد.  تفاوت نسل و تغییر نگرش و تفاوت در نظام ارزشی دو نسل یکی از دالیلی است که آنا به مستقل

داند ولی ثریا به شدت  استقالل را از مظاهر مدرنیته میفروشد و  او برخالف رضایت مادرش در مترو لوازم آرایشی می

گفت:  فروشی در مترو ببیند: »ثریا میترسد که آشنایی او را در حال دست شود و میاز این کار آنا عصبانی و ناراحت می

، یه  ام نرم، خرجتو میدمخواستی منو تنبیه کنی کردی، گه خوردم پاپیچت شدم، چشمم کور، دندهغلط کردم، می

چیز هم روش بشین توخونه، واهلل به خدا این کار تو نیست. این کار دختر یکی یک دونه من نیست، اگه یه آشنا ببینه  

خواستی دستفروش بشی و از صبح تا شب حلقت رو پاره کنی، چرا فوق لیسانس گرفتی؟  چی میگه؟ آخه تو که می

 (.72چرا درس خوندی؟ « )همان: 

سنتی زنان ایرانی هستند و پایبندی بیشتری به باورها و رسوم سنتی و قومی دارند، در بسیاری  »مادران اغلب از نسل  

گیرند و در کشاکش سنت و مدرنیته، نقش هویّتی »همسری و  از مسائل و رفتارها در مقابل دختران خود قرار می 
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نیز به دلیل وجود این شکاف نسلی متأثر   دانند. در مقابل دختران تر و ارزشمندتر از هر هویّتی میازدواج« را بایسته

کنند،  توانند ارتباط نزدیکی، با مادران برقرار کنند و در رویارویی با این تعارض تالش می از تغییر سبک زندگی، نمی

 (.36: 1398مستقل و دور از خانواده باشند« )حیدری،

بعد از طالق آنا بازهم خواستار    . با مهرداد نیز نقش دارد  دار شود. او در ازدواج آناثریا دوست دارد آنا ازدواج کند و بچه

گیرد و یا به پسرهای کاووس فکر  ازدواج مجدد اوست و حتی همکالسی خودش احسان را نیز برای آنا در نظر می

ای  هدارشدن عالق ها را به خود جذب کند ولی آنا دوست دارد مستقل باشد و به ازدواج و بچهکند که آنا بتواند آنمی

کند: »ثریا داد زد، فحش  فروشی دخترش، آنا کار خود را می دهد. چنانچه در جریان مخالفت ثریا با دست نشان نمی

: 1397خواست دستش توی جیب خودش برود« )سلیمانی،  ای نداشت، آنا میداد به خودش و اکبر و گریه کرد. فایده

118 .) 

 بحران هویّت  .6.5

های مختلف هنگام معرفی خود  جریانی متحول و سیال است که نسل  ؛ جوامع بشری استهویّت یکی از مفاهیم مهم  

شود، هویّت آن نسل تحت تأثیر آن  که یک نسل با فرهنگ نوینی آشنا میبه دیگران باید از آن آگاه باشد. هنگامی

ون هیچ تغییری به تکامل  کند و یا بدگیرد. این نسل یا خود را با فرهنگ جدید هماهنگ و همسو میفرهنگ قرار می

توانند  گیرند و نمیبرخی از افراد نسل جدید در تقابل با نسل قدیم قرار می  ،پردازد. در این میانفرهنگ قبلی خود می

 شوند.   خود را با شرایط جدید وفق دهند؛ از این رو دچار بحران و سرگردانی در هویّت خود می

های بعد از انقالب برای نسل جوان اهمیت دارد  ویژه در سالاخیر و بههای  بدون شک یکی از مسائلی که در سال

ای از فرهنگ ملی باستانی خود داریم. هم  »بحران هویّت« است. »ما اینک در زندگی جاری خویش، هم بهره  ۀلئمس

رد و حیات  خووریم و هم امواج فرهنگ غربی بر سر و روی فرهنگ دینی و ملت ما خورده و میدر فرهنگ دینی غوطه

تالقی سه فرهنگ ایرانی، اسالمی و    ۀ(. در نتیج105:  1370فکری، فردی و اجتماعی ما نشان از آن دارد« )سروش،  

وجود آمده  گیری هویّت نسل سوم انقالب بههای جدی در شکلها و آسیبچالش  ،ها با همدیگرغربی و تقابل آن

آلودی به خود گرفته است که فرصت جایگزینی  روند شتاب  چنانهای بومی آناست. »تقابل زندگی مدرن با سنت

که  طوریفرهنگی و شکل گرفتن ساختارها و نهادهای منطبق بر مقتضیات زمانی و فرهنگ بومی را سلب کرده است. به

و    کنند پذیری تحمل میشدن و فرهنگ ویژه نوجوانان و جوانان دشوارترین شرایط را از لحاظ اجتماعیافراد جامعه به

: 1387هنجاری دست به گریبانند که نتیجه آن بروز بحران هویّت است« )اکبری،  با نوعی نابهنجاری و یا حتی بی

222 .) 

در این رمان نیز هم ثریا و هم    .اندزنان ایرانی همواره برای عرض اندام در جایگاه اجتماعی خود دچار مشکالتی بوده

سنتی و جامعه   ۀهای دو قطبی جامعه، یعنی جامعدخترش دچار مشکالت زیادی هستند و در کشمکش میان ارزش

 مدرن سرگردان هستند و وجود بحران هویّت باعث شکاف بیشتر بین ثریا و آنا است.

از یک خانواده سنتی است و برای بازیابی هویّت خود  چراکه او    ؛ در این داستان خود ثریا هم دچار بحران هویّتی است

می روی  تحصیل  می  ؛ آوردبه  می ازدواج  شاغل  و سپس  ازدستکند  با  اما  همسرششود  و مشکالت    ،دادن  مسائل 

کند. »چشم که باز کردم دیدم تو دل نهنگی به اسم تهرانم، نه راه پس داشتم نه راه پیش، شهر رو  بسیاری تجربه می 
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دویدم که زنده بمونیم، که شکممون رو سیر کنم...« های اول فقط میم. غریب بودم و دستم خالی بود. سالشناختنمی

 (.218: 1397)سلیمانی، 

زنان ایرانی متأثر از دو جریان فکری و فرهنگی سنت و مدرنیته قرار دارند. دگرگونی در سبک زندگی   ،»در این عصر

مداوم مبانی فکری و   ۀفرهنگی و صنعتی کشورهای دیگر و انتشار و مبادل  و دسترسی آسان و برخط به دستاوردهای

زنان کشور را بسیار تحت تأثیر قرار داده است، اما در کنار آن، تأثیر و ماندگاری دیرپای    ۀفرهنگی جهان از طریق رسان

ویژه اینکه هنوز  خواند؛ بهیها فرام سنن، آداب و فرهنگ و باورهای ملی و قومی همچنان زنان را به پایبندی به ارزش

نقش مادری و همسری    ۀایران، اشتغال و استقالل دارایی مادی و تحصیالت در سای  ۀجامع  ۀشددر بطن فرهنگ نهادینه

 (. 31: 1398رسد« )حیدری، به کمال می

د. او از  شود خود را با سبک زندگی مدرن هماهنگ کند و از گوران و فرهنگ سنتی آن فاصله بگیرثریا مؤفق می

او دارای مسائل   ،خرد. با این حالرسد و یک آپارتمان هرچند ارزان میطریق تحصیل و تدریس به استقالل مالی می

های جنسیتی و افکار سنتی جامعه او را رها  و مشکالت زیادی است و از یافتن هویّت واقعی خود ناکام است. کلیشه

کند ولی در میانسالی  کند. خواستگارانش را رد می دخترش را بزرگ مینمی کند. او ابتدا به تنهایی در شهری غریب 

 به دنبال نقش همسری و زندگی سنتی است.  

چراکه در پس بازیابی هویّت خویش هنوز فکر کلیشه و افکار قالبی    ؛ثریا با تعارض و دوگانگی هویّتی درگیر است

کند و هنوز امیدوار است کسی او  ا از همکارانش پنهان می با این که یائسه شده است ام  ؛ جامعه او را رها نکرده است

را به آشنایی معرفی کند:»خیلی زودتر از دیگران یائسه شده بود، اما هنوز امید داشت همکاری او را برای پسر عموی  

ابوالفضل  اش  خواستگار قدیمی  ۀ(.  و یا وقتی سر و کل94:  1397اش معرفی کند« )سلیمانی،  زن طالق داده یا زن مرده

گوید: »کجایی آنای خیرندیده، ببینی مادرت هنوز هم خواهان  کند و با خود میاحساس خوشحالی می  ،شودپیدا می

غافل از    ؛شودزده می کند، هیجاناش را مالقات می( و حتی وقتی اولین خواستگار دوران جوانی406دارد؟ )همان:  

 اینکه کاووس قصد دارد با آنا ازدواج کند. 

کند: »مهرداد گله  مهرداد در مورد مسائل و مشکالت هویّتی آنا صحبت می  ؛خواهد از مهرداد جدا شودآنا وقتی می

خواهد. شخصیتش پر از گره  خواهد و چه نمیداند چه میکرد که آنا تکلیفش با خودش و دنیا مشخص نیست. نمی

دار. پا در هواست به چیزی معتقد نیست و آنطور که  ه زن خانه است، نه کار بیرون، نه روشنفکر است، نه خانهاست، ن

 (. 217: 1397کند تا از زندگی قصاص بگیرد« )سلیمانی،  فهمیده زندگی می 

»نظام پدرساالر    چهسزایی دارد. چناعنوان جنس مذکر یا مؤنث نقش بهخانواده در انتقال هویّت اجتماعی به فرد به

کردن زنان به پذیرش انقیاد  های زنانه و مردانه در خانواده و اعطای ارزش بیشتر به دومی و شرطیاز راه ایجاد نقش

 (.376: 1375خویش، عامل فرودستی زنان در طول تاریخ بوده است« )ویلفورد،

همچنین   ؛ به علت تنهایی ثریا و آنا است آنا حتی از جنسیت و زن بودن خود نیز راضی نیست و این موضوع احتماالَ 

نبودند. »ملکه گفت   به دنیا آمدنش خوشحال  از  باشد و  آنا پسر  به دیدگاه سنتی خانواده ثریا که دوست داشتند 

برد کرمان، گفت الاقل اگر پسر بود یک چیزی، این  توانند بچه را بسپارند به پرورشگاه، گفت خودش او را می می

شوند  (. »برخی کودکان با این پیام مواجه می89:  1397آخر عمر وبال گردنشان است« )سلیمانی،  عورت پاشکسته تا  
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که اگر هویّت جنس مقابل را داشتند، از ارزش بیشتری برخوردار بودند. کودکان طرد شده و آزار دیده ممکن است  

هایش را دوست داشت  نوه  ۀ که بقیطور (. »ملکه هیچ وقت آن257:  1380براساس چنین باوری عمل کنند« )کاپالن،  

رس  داند که راه پایش به گوران را از وقتی عقلکند. آنا هم این را میطور تصور میثریا که این  ؛ آنا را دوست نداشت

:  1397ها که آنا بچه بود ابایی نداشت صدایش بزند سرخور و یتیموی شمالی« )سلیمانی،  شد قطع کرد. ملکه آن وقت

گرایش او به مردها را از آنا جویا    ، شود آنا به پدربزرگ بیشتر از مادربزرگش عالقه داردا متوجه میوقتی ثری  (.359

طور کلی از مردها  طورکه ثریا فهمیده بود بهها و خودش بیزار است. »آنگوید که از زنشود و آنا در جواب میمی

گرایش او به جنس مذکر را ناشی از غیبت پدر در خانه  آمد. به خودش هم این را گفته و حتی  بیشتر خوشش می

د«  اد، چون از خودم که زنم بدم میاها بدم میبینی، من از زندانسته بود. آنا اما گفته بود: چرا اون طرف قضیه رو نمی

 (.  361)همان: 

 های معاصر ایران تحلیل آثاری از نقاشی  .7

  انی نما  یمعاصر به خوب  ۀدر دور  رانیدر ا  یاز گذار فرهنگ   یی هانهمقاله، نمو  ن یبه آثار منتخب در ا  ی کل  ی در نگاه

است،    افته ی در آن شدت    ته یو گاه مدرن  ونیزاسیمرتبط با مدرن  راتییکه سرعت تغ  یو شهر  یاجتماع  یاست. در فضا

انواع نمونه برامد و پوشش   یهااز  انواع    یظاهر شدن در مجامع عموم  ت یف یک   ی رتقاا  یها مورد استفاده  تا  گرفته 

  نیو نماد  ی اقتصاد  هایهیاز سرما   یحاک   هایگرفته تا نشانه  ی کاربرد  یکاالها، از ابزارها  ۀارائ  ی هاها و مدلیبندبسته

  هایی از ابژه  بخشی   همه  ،...  و   هابرج  تا   گرفته  ها از آپارتمان  ی شهر  ط یو در مح   لیمختلف اتومب  های مدل  ل،یچون موبا

خاطراتشان را    زنی  و  ببخشند  معنا  هاها محسوب شده، به آنانسان  ینسل   هایلفهؤعنوان مبه  توانندیهستند که گاه م

 زنده کنند. 

  مورد   و   آوردند  وجود  به  را   ها که آن  ی مشترک در خاطرات نسل  یعنوان عناصربه  ینسل  هایاز ابژه  توانیم   نجا ی در ا

از    رشینسل جنگ و تعب  اتیاز تجرب  یعنوان بخششصت به  ۀکه در طول ده  هاییکرد. ابژه  ادی  دادند،  قرار  استفاده

بعد،    هاینسل  یدهه و اتمام جنگ، از سو  نیا  انیبا پا  .فتمورد اقبال و استفاده قرار گر  یاجتماع   ات یو ح   یزندگ

از آثار شهره مهران   ایدوره در   را ها از آن ییبازی  نمود که  هاابژه ن یقرار گرفتند. ا  یتوجهیکم مورد بدو دهه کم  یط

بود،   افته ی  پرورش یشتری ب ۀیشده و سرما جادیا نسبی  رفاه  با که  بعد  نسل توسط ها،در ارزش  رییبا تغ افت،ی توانیم

  اگرچه،   ند،اشهر نقش بسته   واریبر در و د  ی نظام  هایبزرگ شهدا که با لباس   ری. تصاوردگییقرار م   ییاعتنا  یمورد ب

از   یمهم  هایابژه شان،یا یِ و از جان گذشتگ یفداکار   نیو خاطره جنگ و هم چن  ادی  داشتیگرام  انجری در  خصوصا

 (.164: 1389 ،یو بوستان  کامرانی )  اندداده  دیجد  هاییخود را به نقاش  یامروزه جا ییفرهنگ ما هستند، اما گو

  یمعمار  هایپنجره  زنی  و  لوسترها  و  ها با طاقچه  ی میقد  هایمغازه  و  هاشهر، خانه  یوارهایشهره مهران از د  هایینقاش

  نکهی. با توجه به اشوندی در حال گذار ما محسوب م   ینسل   ۀو ابژ  تیاز هو  یبخش   کی هر    ان یافسر  مان ی گذشته و آثار ا

توجه داشته و به   هانیماش ژهیوهو شهر ب ابانیپس از جنگ، به خ ه دانست ک ی کسان ن یاز اول  توان یشهره مهران را م

در آثار نسل جوان اکنون   ینسل   تیمتفاوت از آن چه به عنوان هو  یی هاآن در آثار خود پرداخته است. مولفه  یی بازنما

 ی.رد ف   یهاتیهو ییو چه در بازگو یعناصر شهر  ییچه در بازنما  شود،یم  دهی د 3در دهه  رانیا
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تعب  یادی بن  اتیخصوص از جمله  نسل،  زندگ   یریهر  از  اعالم موجود  یکه  و  به شتیدارد  آثار    یوهایاش  در  خاص 

 تیهو  شگری نما  دهند یبازتاب م   شانیاند، قابل خوانش است. آنچه اکرده  فیکه نسل خود را در آثارشان تعر  ینقاشان

را به    ی فرهنگ  راتییاز تغ  یت یحکا  تواندیم   شان ی . آثار ااندافتهینسلشان است که با آن ارتباط  از جوانان هم  ی بخش

چه در پوشاک    رات ییتغ  ن ینسل گذشته دربر داشته باشد. ا  ی هابا ابژه  اسی در ق   د، ینسل جد  ی هایگذارهمراه ارزش

گذشته قرار    یهاکه در تقابل با عرف  یی هاتیذهن   شود،یم   دهی شان دگرانه  ان یعص  یهاتیافراد و چه در ذهن   شیو آرا

. نسل جوان  ردیگی و پوشش نامتعارف را دربر م  گار یزنان به فوتبال، مصرف س   شیاز جمله گرا  ی و موارد  رند یگیم

 خود پرداخته است.   ۀزمان ریتعب به یجمع  یندینقاش امروز با مشارکت در فرآ

  ز رو  کی .  شودیارائه م  خ یدان تاربه زباله  ی نسل  یهااز ابژه  یک ی خشن از انتقال    ی تیروا   ی ونسیاز آثار عادل    ی کی در  

  یآن تعداد  ۀ نیزمشیکه در پ   گذرانندی از خون م  یبا رد  ی ارا از صحنه  ی تصادف   کان ی پ   کینامعلوم    یی در فضا  یبرف 

و   ست یچ شان ی ا انیم  یوگوگفت  می نظر از آنکه تصور کناند. صرفنشسته زیم کیدور  نیامروز ی پی زن با پوشش و ت

  ییفضا  دیآیبرم  ریتصو  ن یچه از اآن  ند، یاعتنا یبه حادثه ب  بتافراد نس   نکهیا  ای دارند و    نه یزمپس  ۀ با صحن  یچه ارتباط 

  ؛برندیتفاوت به آن میاحترام در مقابل نسل امروزِ ب  یاز نسل گذشته را با کم   یااست که در آن ابژه  یرواقعیبه نظر غ

 . ندی آن برف ننش ی قرار است رو کیکم   یکه در وجهیطوربه

 
 : اثر داریوش قرهزاد، دوره معاصر. منبع: )نگارندگان( 1تصویر

  هاوارنوشتهید  اند، ینمای م   را باز   ی نسل   یهالفهؤاز م  یپوشش افراد که نشان  ۀقرهزاد عالوه بر نحو  وشیاز آثار دار  ی کی   در

در    د یخر  ۀ اند. مسئلنقش بسته  یاعده  ق یشهر، بنا به عال  ی وارهاید  ی که بر پهنا  شوندیم   دهی هم د  یگرید  ریو تصاو

در نمونه   یخوبخود را به  یچندان مورد توجه نقاشان نبوده، جا  اندک  ی جز در موارد  ن یاز ا  شیروزمره که تا پ   ی زندگ

در گذران    د یکه نسل جد  نینو  یراستا پاساژها به عنوان مراکز  ن یاز هنرمندان امروز باز کرده است. در ا  یآثار برخ

  ییبازنما  یو اجتماع   یفرهنگ   یهالفهؤنقاش پنهان نمانده و همراه با م  د یاند، از دها خو گرفتهاوقات فراغت خود به آن

  یها مدل  رییو تغ  دیخر  یهاتحول ابژه  بیترت  نیقابل مشاهده است. بد  زین  یریر دئمسئله در آثار ساغ   نیاند. اشده

 .دهندینشان م  ،یاجتماع  راتییلفه، در بستر تغؤمرتبط با هر م یمختل عرضه را در فضاها 

داده    یباز زنان امروز  خود را به حجاب نسبتاً   ی نوع حجاب زنانه جا  نیتریم یعنوان قدطرف چادر به  کی از    امروزه

  یی هاعکس  ۀمردان که در نمون  ی و مو  ش یر  شیرایپ   نی شیمدل پ   ،سو  گر یو از د  کنند یبر سر م   یاست که شال و روسر

متفاوت    یهابا انواع مدل  شود، یمانده است، به وفور مشاهده م   ادگار یبه    یرانیگذشته در هر خانواده ا یها که از نسل

بدن در    ش یمربوط به حجاب و آرا  راتییتغ  نیشده است. ا  ن یگزیجا  ( نسل جوان  ژهیوبه)مردانه    شیرایو پ  شیآرا
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  یشهرساز   راتییو تغ  یها، مواد مصرفاتوبوس  ها،نیهرروزه چون ماش  یزندگ  یهاابژه  گریدر کنار د  90و    80  ۀده  رانیا

  ی اانقالب خود نشانه  دان یدر م  ریاخ  راتییتغ  یو حت  یشهر  یهایو نقاش   نات یها، تزئها، پارکها، برجآپارتمان  رینظ

 .دارد   یرانیدر فرهنگ و اجتماع ا  ، ینسل  یهاتیها و هوتحول در ارزش زیدر جامعه و ن  رییاز تغ

 
 : زنان ثر ساغر دئیری، دوره معاصر. منبع: )نگارندگان( 2تصویر

شان   اعتراض توانیها، م از خرده فرهنگ  یمتعلق به برخ یو پوشش زنان و دختران امروز ش یآرا ی هاوهیغالب ش  در

حضورشان در جامعه را    ۀافراد و بازتاب نحو  نیا  یی . بازنمادیمردساالر د   ۀرا نسبت به وضع موجود از مناسبات جامع

 .قرهزاد مشاهده کرد وشیدارو   یریتوان در آثار ساغر دئیم

 
 اثر ساغر دئیری، دورۀ معاصر. منبع: )نگارندگان(.   : نقاشی3تصویر

  ،یمتعدد دانشگاه یهاو با وجود رشته ی فرد یهاتخصص ی ای متکثر شدن دن ز یسطح سواد در جامعه و ن  شیافزا با 

او را از نسل گذشته    ۀکه فاصل   ابدی یدست م  یمتعدد و متکثر  یفکر  زات یخود به تما  التیتحص  انینسل در جر  نیا

.  ابدییم   ی شترینمود ب  یو   ات یاو در بروز درون  ی دفر  التیتما  ز یدر ظاهر امر ن  کند، یم   اد یاز هم نسالن خود ز  زیو ن

  ینمود بهتر  دانند، ی پوشش خاص م  ی به نوع  د یکه اجزا و افراد آن خود را مق   یی هاامر در قالب خرده فرهنگ  نیا

  دی مشابه نسل جد  یهاخرده فرهنگ   نیاز ا  ی کی در    توان یرا هم م  ی ریاست. زنان آثار دئ  ی داشته و قابل بازشناس 

و    ی اس یس  ، یاجتماع   لئ زنان در گوشه و کنار مسا  ریبتوان گفت حضور متفاوت و چشمگ  د یشا  ت یهاداد. در ن  یجا
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اگرچه   ریاست که در چند سال اخ ییهالفهؤزنان در ورزش فوتبال از م تیچون فعال  ی ورزش  یو حت  یهنر ،ی اقتصاد

امر    نیاست. ا  افتهین  تی رسم   داننشده و چن   لیتبد  یعاد  یگذشته خارج شده اما هنوز به هنجار تیبار ممنوع  ریاز ز

-ی پسامدرن وجه  یمدرن و در موارد  ی ایها به دنکه در گذار از سنت  دهد یخبر م   یادر جامعه   دی نسل جد  التیاز تما

  شانیا  دنی کش گاریس ،یرانیا  یهاحفظ سنت  زیو ن  یاسالم   نیاست. فوتبال زنان با حفظ حجاب و مواز  افتهی   یالتقاط

  است که از  ی نی مضام  گریبه جامعه، از د   ی رانیاریفرهنگ غ  ۀ... در کنار نفوذ ذره به ذر  و   ی از مجامع عموم  ی در برخ

 (. 172: 1389 ،یو بوستان  یکامران)  ماندیهنرمند امروز پنهان نم  درسید

 
 : نقاشی دختران اثر ساغر دئیری، دوره معاصر. منبع) نگارندگان( 4تصویر

 گیری نتیجه 

های معاصر  های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشیبه بررسی شکاف مفاهیم و ارزشپژوهش  در این  

تقابل و شکاف نسلی میان مادران و دختران   ،پرداخته شد. بلقیس سلیمانی در رمان »آن مادران این دختران«ایران 

مادر از نسلی  گذارد.  نسل سوم انقالب هستند، به نمایش می  ۀنسل دوم انقالب و دومی نمایند  ۀرا که اولی نمایند

و    کندرا نفی می  عالیق مادر   دختر به شکل محسوسی.  ها بیزار استدختر از تمامی این آرمانو    است  خواهآرمان

لباس    نوعزند و از  موج می  کل داستان  شکاف دیدگاهی مادر و دختر دردهد.  بیزاری خود را با صراحت نشان می 

کاهش تعامل و    دهد. ، خود را نشان میازدواج  و   زندگی سبک  تا  کردن، خرید کردن، غذا خوردن    آرایش پوشیدن،  

نسلی بیش از   ۀ شود تا فاصلمشترک در بین نسل مادر و نسل دختر موجب میۀ رایی و کاهش سلیق گگفتگو، فردیت

نسلی را    ۀ آید که فاصلوجود  ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی شرایط جدیدی بهپیش نمایان شود و با تغییر ارزش

درواقع نشان    و  های دو نسل پرداختهشبه تفاوت ارز  نویسنده شدن فرهنگ و تکنولوژی بیشتر آشکار سازد.  در جهانی

، چراکه در فرهنگ  تواند زندگی را دچار بحران کندچگونه میو سنت و مدرنیته  ها  دهد که گاه سرعت تغییر ارزشمی

فعالیت و  دارد  ثابتی  نقش  زن  میسنتی  خانواده  و  خانه  به  محدود  تقریباَ  جامعههایش  در  اما  زنان  شود  مدرن  ی 

گرایی در نسل جدید عامل دیگری است که به شکاف بین مادر و دختر  گیرند. فردیتزیادی را بر عهده می های نقش

خواهد با او زندگی کند ولی فردگرایی و استقالل  چراکه مادر عاشقانه دخترش را دوست دارد و می  ،زنددامن می 

. بحران هویّت نیز از عوامل مهم شکاف نسلی در  کندها را از هم دور میدختر که به دنبال راحتی و استقالل است آن
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رود چراکه مادر و دختر به دلیل وجود مشکالت زیاد دچار بحران هویّتی هستند. مادر از نسلی  شمار می این رمان به

است که سنت و مدرنیته را تجربه کرده و هنوز هم تکلیفش با خود معلوم نیست و دختر که غرق درتجدد است و از  

 ناراضی است.  جنسیتش 

های معاصر ایران هم نمود پیدا کرده است. با توجه به تحول در نظام ارزشی  های اجتماعی در نقاشیتغییر ارزش

جامعه، انتظار بازتاب و واکنش نسب به مناسبات اجتماعی در آثار هنرمندان معاصر بیشتر شده است. در میان آثار  

متفاوت نسبت به محیط اجتماعی و افزایش حساسیت به مسائل پیرامون های  نقاشان معاصر نیر شاهد تکثر نگرش

های  های نسلهای نسل جدید )نیز هنرمندانش( با ارزشخود، در مقایسه با گذشته هستیم. در باب تفاوت ارزش

ارتباطات جهانی و ماهواره باید گفت که نسل جدید دغدغه  ای، زندگی در فضای مجازی  گذشته )و هنرمندانش( 

گرایی در این  داری در کنار رواج مصرفهای نظام سرمایهینترنت و رد برخی از هنجارها را دارند. ظهور برخی از نشانها

های گروهی و اغلب  های فردی در مقابل هویتنسل ایشان را به سمت تمایزهایی کشانده که نشان از بروز هویت

 ارزش مدار نسل قبل قرار دارد. 
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