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با سوسـن شـريعتي در مورد نسلي 
به گفت و گو نشسـته ايم كه به گفته او از 
بدو كودكي تا جواني خود افسون زدايي 
از انقـالب و جنگ و اصالحات را توامان 
زندگي كرده است. از نظر شريعتي همين 
سه عامل انقالب، جنگ و اصالحات آنقدر 
تعيين كننده هسـتند كه بتوانيم نسـل 
متنـوع و جديد امروز را بر اسـاس آن و 
بر اسـاس واكنشي كه نسبت به اين سه 
تجربه نشـان داده، تقسـيم بندي كنيم؛ 
نسـلي كه هـم محصول تغييرات نسـل 
پدران خود هستند و هم آكتور تغييرات 
بعدي. با اين همه شريعتي نگران شكاف 
و گسست نسلي امروز ايران نيست چرا 
كه معتقد اسـت شـكاف ها نشـانه زنده 
بودن جامعه اسـت؛ موجـود زنده اي كه 
بايد بيماري هايش را بشناسـد تا تداوم 
يابد، تا از اين همه تناقض از پا درنيايد و 

خسته و زمينگير نشود.
---

- انقـالب و جنـگ در جامعـه مـا بـه 
وجودآورنده نسـلي بود كه ويژگي هاي 
خـاص خـود را داشـت. بعـد از آن در 
نيمـه دهه 70 مـا جنبـش اصالحات را 
داشـته ايم كه بيانگر خواسته هاي نسل 
جديدتري از نسـل انقالب و جنگ بود. 

االن بـه نظر مي رسـد 
حتي نسـل فعلي 

خواسته هاي 

متفاوت تري پيدا كرده اسـت. از  طرفي  
تحوالت دو سـال گذشته شـايد بيانگر 
خواسته هاي نسلي جديدتر است. تحليل 
شما   از  مقايسـه اين نسل ها و اتفاقات 
هـر دوره در خواسـته ها و  ويژگي هـاي 

آنان چيست؟
اگر تعريف نسل، عبارت باشد از يك طبقه 
ــني كه  در زماني واحد و بر اساس زيست  س
حوادثي مشابه در مراحل تعيين كننده زندگي 
خود داراي  مشخصات و عادت هاي فرهنگي 
و اجتماعي مشتركي مي شود، قاعدتاً پرسش 
ــما به طيف سني اي برمي گردد كه برآمده  ش
از افزايش مواليد (دهه 60) است، در دهه اول 
ــناخته، نوجواني را در  زندگي اش جنگ را ش
ــازندگي گذرانده  و با عصر اصالحات  عصر س
ــيده است و نيز همه آنهايي كه  به جواني رس
ــه 70 طي كرده  ــي را در ده ــه اول زندگ ده
ــس از انقالب»  ــك «پس از جنگ» و «پ و ي
ــه همان طيف  ــي مي كنند و البت را نمايندگ
ــوط به «پس از  ــري كه  نوجواني اش مرب آخ
اصالحات» است. يافتن ويژگي هاي مشترك 
ــاله تا سي  و  ــني 15س در ميان اين طيف س
اندي  كار دشواري است. به خصوص كه شتاب 
ــت كه  حوادث و تغييرات اجتماعي چنان اس
ــكاف هاي درون نسلي را گاه بسيار جدي تر  ش
از شكاف  بين نسلي مي كند. در اين وضعيت 
متكثر تعريف يكدست و كشف اشتراكات كار 
ــل جديد به طيف  ــكلي است. نس مش
وسيعي اطالق مي شود. آنچنان 
ــوم زماني  ــت كه مفه اس
فاصله نسلي را كه 25 
مي گويند درهم ريخته 
ــت. آنهايي كه امروز  اس
در دهه سوم زندگي خود 
به سر مي برند يعني آنهايي 
ــطه   كه به نوعي وارث بي واس
ارزش هاي نسل قبل از خود 
بودند ( ارزش هايي كه ديگر 
در دهه 70 خريداري نداشت) 
و تجربه جنگ و محدوديت هاي 
ــد   ــر گذرانده ان ــادي  را از س اقتص
ــا  ب ــياري  بس ــاي  تفاوت ه
دارند  ــي  جوان ترهاي
كه نوجواني شان 
ــر  را در عص

ــاي بازتر  ــد اقتصادي و فض ــات و رش اصالح
ــي گذرانده اند.  با اين همه  همين سه  سياس
ــات  آنقدر  ــالب، جنگ و اصالح ــور انق فاكت
ــت كه بتوان خود اين نسل  تعيين كننده اس
ــاس  ــاس آن  و بر اس ــوع جديد را بر اس متن
ــبت به اين سه تجربه نشان  ــي كه نس واكنش
ــل هم  ــرد. اين نس ــيم بندي ك ــد تقس داده ان
ــل پدران  خود هستند  محصول تغييرات نس
ــلي كه از  ــور تغييرات بعدي.  نس ــم آكت و ه
ــون زدايي از  ــدو كودكي تا جواني خود افس ب
ــالب و جنگ و اصالحات را توامان زندگي  انق
ــت، و از همين رو همه نقاط عزيمت  كرده اس
هويت سازي خود را درهم ريخته و به پرسش 
گرفته شده مي يابد.  به يك معنا آنتي رمانتيك، 
ــتالژي اي براي گذشته، با فردي  بي هيچ نوس
ــردن انگيزه هاي اجتماعي و ميل به تغيير،   ك
تالش مي كند خالق الگوي جديدي باشد. اين 
ــل به عبارتي وارث و نيز حامل تناقضات  نس
ــت.   ــل قبلي اس و درهم ريختگي دنياي  نس
بي هيچ افسون و افسانه اي.  در ستايش زندگي 
صحبت مي كند بي هيچ توهمي. نسلي كه همه 
ــكلي دروني زندگي  تناقضات بيروني را به ش
ــت به جامعه پدران اما  ــي اس مي كند. واكنش
ــياري از عناصر دنياي قديم را يدك  هنوز بس
مي كشد. از همين رو نسل يكپارچه اي نيست، 
ــر فرهنگي دنياهاي موازي را با  و همه عناص
ــه حوزه  هم حمل مي كند. اين رفتار را در س
ــتتيك  ــار اخالقي، رفتار ديني و رفتار اس رفت
ــالش براي تعريف  ــوان پي گرفت: ت او  مي ت
ــر را  ــدي از اخالق كه مفهوم خير و ش جدي
ــاني تر سازد، رفتار گزينشي  انضمامي تر و انس
و تركيبي (تركيبي از عقالنيت و خرافه) كامًال 
ــده و بي واسطه و ناقض كليشه هاي  فردي ش
ــمي، رفتار زيبايي شناسي  كه بيان نوعي  رس
درهم ريختگي انواع است. (در حوزه موسيقي، 

در حوزه مد، در حوزه هنر و...)
- به طور كل چه عواملي باعث مي شـود 
بين نسلي كه نسل بعدي را تربيت كرده 
و طبعًا در شـكل گيري تفكرات آن نقش 

دارد فاصله بيفتد؟
دموكراتيزه شدن آموزش، انفجار جمعيتي، 
تغيير در ساختارهاي طبقاتي، پيوند خوردن 
ــه را در معرض  ــا افق هاي غيربومي... جامع ب
ــاوت و متكثر غيرقابل كنترلي  مدل هاي متف
ــي تربيت كنندگان و  ــد.  در ثان ــرار مي ده ق
ــل خود دستخوش  ــكل دهندگان اين نس ش
ــي بوده اند. عصر  ــرات غريب و نابهنگام تغيي
ــل من از خودش  ــش هاي نس اصالحات پرس
ــي، اتوپيك، رمانتيِك  ــود. همان خود انقالب ب
ــده در پشت يك «ما»ي ملي، يك   پنهان ش
«ما»ي مذهبي، يك «ما»ي اجتماعي. عصر 
ــل بازنگري در اين ماي كالن  اصالحات  فص
ــل در دامن اين «ما»ي در حال  بود. اين نس
ــش در ميان  ــكل گرفت. اين گراي ــزش ش ري
بزرگ ترها هست كه 20سالگي خود را با 20 
ــل مقايسه مي كنند و پس از  سالگي اين نس
آن را معلق نگه مي دارند. 20 ساله هاي پيش 
هميشه 20 ساله نماندند، تغيير كردند با توهم 
وفاداري به 20سالگي.  به نظر من اين فاصله 
ــت كه نسل من هيچ وقت  بيشتر از اين روس
ــد صحبت نكرده  ــش به صداي بلن از تغييرات
ــت و در برابر فرزندانش  ــت. يا ترسيده اس اس
واكنش نشان داده يا منفعالنه مي گذارد جوان 
زندگي اش را بكند و  به اين وسيله نوعي انتقام 
بگيرد از همه محروميت هايي كه كشيده (ما 

ــه جواني نكرديم، تو جواني كن). در هر دو  ك
حالت، يا استعفا داده است يا شده است متولي 
ناموفق ديروز. فاصله اين گونه اتفاق مي افتد. 
- ويژگي ها و خواسـته هاي نسلي كه در 
حال حاضر در جامعه ما  به عرصه ظهور 
رسيده چيست؟ اين نسل با نسل شما يا 
نسـل هاي قبل آن چـه تفاوت هاي قابل 

توجهي دارد؟
ــخص  ــي ناب گرايي تش ــا را نوع ــل م نس
ــا زنگي زنگ.  ــي داد. يك جور رومي روم ي م
ــن در معرض موقعيت هاي تركيبي  اگرچه اي
ــتن  فرهنگي و تهاجم عناصر متضاد قرار داش
ماجرايي قديمي است اما  واكنش ما گرايش 
ــيك از  ــود. درك كالس ــي گزينش ب به نوع
ــمت گزينش  هارموني ما را هل مي داد به س
ــت. در ذهن ما   ــبيه اس عناصري كه به هم ش
ــرون مي آمد»،  ــد «از دل هم بي ــا باي حرف ه
ــي.  ــد آن هم باش اگر اين بودي ديگر نمي ش
ــذب عناصر متناقض  ــتعداد هضم و ج ما اس
ــتيم و تمايل عمومي مان اين بود كه  را نداش
ــن كنيم.  ــن جبهه مان را روش ــريع و روش س
ــتي بيشتري در دنياهاي ما بود. خير و  يكدس
ــاحت هاي تعريف شده تري داشت، قرار  شر س
ــبيه  اسطوره هايي شويم كه قبول شان  بود ش
ــبيه خود كنيم،  ــتيم، نه اينكه آنها را ش داش
انقالبي اگر بوديم در همه ساحت هاي زندگي 
ــنتي اگر بوديم  ــان مي داد، س خود را بايد نش
ــز تا آخر  ــب و امروزي ها ني ــن ترتي ــه همي ب
ــل به  منطق امروزي بودن مي رفتند. اين نس
ــي اگر با ما داشته  نظرم مي آيد تفاوت فاحش
ــت از ديروز است بلكه در  ــد نه در گسس باش
ــت كه در آشتي دادن و كنار هم  رفتاري اس
نشاندن  عناصر بي ربط به هم نشان مي دهد. 
ــيقي نامجو همين نيست؟ از جاز و بلوز  موس
تا حاج قربان، از مولوي تا... اين درهم ريختگي 
ــل گذشته را مضطرب مي سازد.  است كه نس
ــينما مگر همين نيست: به نام  هايدگر  در س
ــي انجام مي دهد (رستگاري  قتل هاي ناموس
ــت دقيقه)، زوج مدرن  هنرمندي كه  در هش
ناگهان به پاي درخت مقدس كه قرار مي گيرد 
ــان)...در خيابان ها، در  ــل مي بندد (كنع دخي
ــر- مونث، در  ــبت مذك ــا.... در نس امامزاده ه
ــق  ــالق، در پرونده عش ــده ازدواج – ط پرون
ــراي تحصيالت باالي  ــه، در ماج آزاد- صيغ
دختران و مهريه باال و... همه جا مي توان اين 
ــام را ديد. هم اين و هم  ــالط انواع و اقس اخت
ــت نيز. ميل به تغيير و عبور از  آن. در سياس
ــردن برخي از عناصر  ــو و ايده آليزه ك يك س
ــد  براي خود تباري تعريف  ديروزي  تا بتوان
ــات را در روش ها  ــد و تداومي. اين تناقض كن
هم نشان مي دهد. عبورهاي راديكال و يدك 

كشيدن  رودربايستي هاي ديروزي. 
- شـما خود تا االن تجربه اي در برخورد 
با نسل فعلي داشته ايد كه احساس كنيد 
حـرف شـما را درك نمي كنند يـا  اصًال 
نمي خواهند بشـنوند و متقابًال شـما هم 
دنيا و حرف هاي آنان را درك نمي كنيد؟ 
ــن و امثال من كه يك  ــورد تجربه م در م
ــته اند و به  غيبت طوالني از جامعه ايران داش
ــل مورد بحث  ــي ظهور و بروز همين نس نوع
ــاد ناگهاني تري  ــاهد نبوده اند  ماجرا ابع را ش
ــاله بودم كه رفتم و در  ــت. حدوداً 20س داش
ــتم با اين توهم كه آخرين  40 سالگي برگش
ــتيم. زمان آدم دور از وطن  ــاله ها هس 20 س
خصلت دو گانه اي دارد. از يك سو زمان بومي 

گفت وگو با سوسن شريعتي

تا همين ديروز، بيست ساله بودم
مريم بابايي

خـاص خـود را داشـت. بعـد از آن در 
نيمـه دهه 70 مـا جنبـش اصالحات را 
داشـته ايم كه بيانگر خواسته هاي نسل 
جديدتري از نسـل انقالب و جنگ بود. 

االن بـه نظر مي رسـد 
حتي نسـل فعلي 

خواسته هاي 

ــت كه  حوادث و تغييرات اجتماعي چنان اس
ــكاف هاي درون نسلي را گاه بسيار جدي تر  ش
از شكاف  بين نسلي مي كند. در اين وضعيت 
متكثر تعريف يكدست و كشف اشتراكات كار 
ــل جديد به طيف  ــكلي است. نس مش
وسيعي اطالق مي شود. آنچنان 
ــوم زماني  ــت كه مفه اس
فاصله نسلي را كه 25

مي گويند درهم ريخته 
ــت. آنهايي كه امروز  اس
در دهه سوم زندگي خود 
به سر مي برند يعني آنهايي 
ــطه   كه به نوعي وارث بي واس
ارزش هاي نسل قبل از خود 
بودند ( ارزش هايي كه ديگر 
در دهه 70 خريداري نداشت) 
و تجربه جنگ و محدوديت هاي 
ــد   ــر گذرانده ان ــادي  را از س اقتص
ــا  ب ــياري  بس ــاي  تفاوت ه
دارند  ــي  جوان ترهاي
كه نوجواني شان 
ــر  را در عص

اين نسل به 
نظرم مي آيد 
تفاوت فاحشي 
اگر با ما داشته 
باشد نه در 
گسست از 
ديروز است بلكه 
در رفتاري است 
كه در آشتي 
دادن و كنار هم 
نشاندن  عناصر 
بي ربط به هم 
نشان مي دهد. 
موسيقي نامجو 
همين نيست؟ 
از جاز و بلوز تا 
حاج قربان، از 
مولوي تا... اين 
درهم ريختگي 
است كه 
نسل گذشته 
را مضطرب 
مي سازد.

 


