
اشاره
در طول تاریخ بشریت همواره توالي نسل ها وجود 
ــت. گروهي مي آیند و اثراتي از خود به  ــته اس داش
ــه فرزندان و  ــاي مي گذارند و جاي خویش را ب ج
ــت كه چه  ــؤال این اس افراد بعدي مي دهند. اما س
ــل ها و خانواده  و گسست نسلي  رابطه اي میان نس
ــت نسلي و  ــاز گسس وجود دارد و عوامل زمینه س
راهكارهاي مقابله با آن چیست؟ در این مقاله سعي 
ــي برخي عوامل فاصلة  ــده است، عالوه بر بررس ش
ــه و الگو هاي تعاملي  ــل ها و تأثیر جامع ــان نس می
ــش، راهكارهاي الزم در  ــواده و خانوادة آزاد من خان
حوزة نظر و عمل نیز بیان شود تا از گسست نسلي 

تا حد امكان جلوگیري شود. 

ــلي، فاصلة بین نسلي،  ــت نس كلیدواژهها: گسس
الگوهاي تعاملي خانواده، خانوادة آزاد منش

ــن مؤلفه هاي اثرگذار در تحوالت  یكي از عمده تری
اجتماعي و فرهنگي دوران معاصر »شكاف  نسلي« 
ــان تغییرات و  ــود در جری ــت. پدیده اي كه خ اس
ــكل گرفته و به عنوان  دگرگوني هاي اجتماعي ش
اختالفي در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند تر 
ــت كه موجب عدم درك متقابل  ــده اس تعریف ش

آن ها از یكدیگر مي شود. 

نوشینصابري
 كارشناسي ارشد الهیات، دبیر فالورجان 

در ايران
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تعاریفومفهومپردازيها
ــد در  نوجواني: از دیدگاه احدي و محس�ني، نوجواني رش
تمامي جنبه ها اعم از فیزیكي، عقلي و اجتماعي است. حدود و 
طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع 

گوناگون متغیر است ]عباسي اول، 1389: 46[.
نس�ل: در معناي عام یا از نقطه نظر  زیستي و شجره شناسي 
ــت كه در یك زمان از دنیاي  ــتة هم  دوره اس به معناي یك رس
مشترك بهره مي گیرند ]ساروخاني و صداقتي فرد، 1388: 12[

گسس�تنسلي: دور شدن تدریجي دو یا سه نسل پیاپي از 
ــي، وضعیت  یكدیگر از حیث جغرافیایي، عاطفي، فكري و ارزش
ــت نسل ها نامیده  جدیدي را ایجاد مي كند كه اصطالحًا گسس

مي شود ]علیخاني، 1382: 108[.
جایگاهنسلي: بیانگر موقعیت اجتماعي یك نسل است كه 

آن نسل را با افراد نسل دیگر متفاوت مي كند. 
ــي در باورها و  ــالف طبیع ــاي اخت تف�اوتنس�لي: به معن
هنجارهاي میان نسل ها شناخته مي شود. این مفهوم بیش از هر 
ــناختي هر نسل اشاره دارد كه همواره  چیز به جنبه هاي روان ش
ــاري، اخالقي،  ــكل عدم انطباق كامل رفت ــود دارند و در ش وج
رواني و اجتماعي كنش هاي جدید در مقابل نسل قبلي مشاهده 

مي شود ]ساروخاني و صداقتي فرد، 1388: 13[.
ــا و هنجارهاي  ــاوت ارزش ه ــواًل به تف فاصلةنس�لي: معم
خانواده و فرزندان اطالق مي شود. به بیان دیگر، فاصلة نسلي به 
اختالفات دو نسل در تجربه، ارزش ها و هنجارها و به طور كلي 
به اختالف و شكاف فرهنگي قابل توجه دو نسل گفته مي شود. 
ــفورد فاصلة نسلي را »اختالف در نگرش یا نبودن  فرهنگ آكس
تفاهم و درك متقابل بین جوانان و افراد مسن«، تعریف مي كند 

]تاجیك، 1386: 22[.
ــت از بار معنایي خاصي كه انسان به برخي  ارزش: عبارت اس
اعمال، پاره اي حالت ها و بعضي پدیده ها نسبت مي دهد و براي 
ــت. ادراك  آن در زندگي خود جایگاه و اهمیت ویژه اي قائل اس
ــت. ارزش ها داراي یك  ــا از ادراك واقعیت ها متمایز اس ارزش ه
سلسله ضوابط و آثار خاصي هستند كه به میزان طرح آن ها در 
ــروكار  ــر و آنچه آدمي با آن ها س بخش هاي مختلف معرفت بش

دارد، ممكن است متفاوت باشند ]همان، ص23[.
هنجار:  به اصول و قواعدی اطالق می شود که رفتار انسان ها 
ــی، فعالیت  ــر، روابط اجتماع ــد. به بیان دیگ ــت می کن را هدای
ــاس قواعد و ضوابطی  ــل معمواًل بر اس ــترک و کنش متقاب مش
هستند که به این قواعد و ضوابط، اصطالحًا »هنجار« می گویند 

]همان،ص 24[.

نسلهاوتحول
ــل بشری از طریق توالد و تناسل استمرار مي یابد و نه تنها  نس
ــر از آن به لحاظ فکری و فرهنگی،  ــتی، که مهم ت به لحاظ زیس
به بقا و دوام خود ادامه می دهد. ویژگی برجستة زندگی انسانی 
ــه با زندگی حیوانی در همین عنصر فرهنگی خالصه  در مقایس
می شود. فکر به عنوان یک فرایند، به نرم افزاری به نام »فرهنگ« 
ــده است. سخت افزار مغز بشر، با کمک سیستم عاملی  مجهز ش
ــت، فرهنگ را در خود بپذیرد، آن را باز  ــته اس چون فکر توانس
تولید کند و به توسعة روزافزون آن بپردازد. در این میان نسل ها 
نقشی بسیار تعیین کننده در ایجاد این تحول داشته و خواهند 

داشت ]احمدی، 1392: 3[.

نسلهادرایران
در ایران اسالمی، سه نسل و سه تجربة نسلی را باید از یکدیگر 
تفکیک كرد. ابتدا نسلی که فرایند جامعه پذیری آن به سال های 
ــل در درون خود  دهه هاي 1330 و 1340 باز  می گردد. این نس
ــة 1320، کودتای 28 مرداد  ــد فضای باز ده تجربه هایی، مانن
ــرداد 1342 را دارد.  ــام پانزده خ ــای آن تا قی 1332 و پیامده
ــلی که روند جامعه پذیری آن به دهة 1350بر می گردد  دوم، نس
و وقایع مهمی مانند مبارزات دهة 50، پیروزی انقالب اسالمی، 
مقابله با جدایی طلبی ها و مخالفان نظام اسالمی، جنگ تحمیلی 
و حوادث پس از آن تا دهه هاي1360و 1370 را در بر می گیرد. 
در آخر هم نسل سوم است؛ نسلی که فرایند جامعه پذیری آن به 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی برمي گردد و تجربه های 
ــگ تحمیلی و حوادث  ــالمی، جن ــی در پیروزی انقالب اس عین
ــت ایران را  ــت و درصد زیادی از جمعی ــته اس پس از آن نداش
تشکیل می دهد. در میان گروه قابل توجهي از این نسل برخی از 
ویژگی ها، مانند غیرفلسفی بودن، غیر ایدئولوژیک بودن، عالقه 
ــی، تمایل به  به جهان بیرون از ایران، عالقه به زندگی غیر سیاس
ــن اخالقی، عالقه مندی به نهادهای هنری و فرهنگی ایرانی،  دی
ــتر  براي  ــه توانایی ها و منابع درآمد خود، توانایی بیش متکی ب
ــه به ابعاد  ــای دموکراتیک، توج ــتن خصلت ه کار جمعی، داش
ــری از دیگر ملت ها،  ــانة زندگی، آمادگی برای یادگی زیبا شناس
ــیاری دیگر مشاهده  تفکر واقع بینانه و کاربردی در زندگی و بس

می شود ]علیخانی1382: 172[.

پیشینهموضوعفاصلهبیننسلها
موضوع نسل ها، تفاوت ها و یا اشتراك ها از دغدغة همیشگي بشر 
بوده است. »اگر اجازه دهیم كه اعمال بي سابقة  نسل هاي جوان تر ما 
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ادامه یابد، تمدن  ما محكوم به مرگ است.« این جمله روي یك لوح 
باستاني در شهر »اور« از مراكز تمدن سومري كه زادگاهابراهیمنبي 
)ص( بوده، نقش بسته است ]الور. 1373: 179[. شاید بتوان موضوع 
ــتین اقدام در این زمینه دانست. اعالمیه  محاكمة سقراطرا نخس
ــت، نشانگر گسست  ــقراط اس ــبانده روي دیوار كه بر علیه س چس
نسل هاست: »سقراط متهم به خیانت است. نخست به دلیل اینكه 
خدایان شهر را نمي پرستد و خود خدایان تازه اي آورده است. دوم به 

دلیل اینكه جوانان را فاسد مي كند.«
ــل جوان تر  ــال ارزش ها، باورها و هنجارهاي جامعه به نس انتق
ــن تر بوده هست.  ــر و افراد مس ــغولي هاي دائمي بش از دل مش
ــت كه بین ما و پدرانمان  افالطون مي گوید: »حقیقت این اس
اختالف زیادي وجود دارد و به این خاطر شرمساریم. اما پدرانمان 
را سرزنش مي كنیم كه در پاپیروس هاي باقي مانده از مصر قدیم، 
عبارت هاي شبیه این ها وجود دارد كه هشدار از وضعیت و رفتار 

عنان آمیز نسل جوان دارد ]افالطون، 1351: 23[.
در قرآن نیز شاهد مثال هایي این چنین وجود دارد: »والذي قال 
ــه اف لكما اتعدانني ان اخرج و قد خلت  القرون من قبلي و  لوالدی
ــتغیثان اهلل و یلك امن ان وعداهلل حق فیقول ما هذا اال  هما یس
اساطیر الالولین« ]احقاف/17[. و آن كس كه به پدر و مادر خود، 
آن گاه كه او را به پذیرش رستاخیز فرا خواندند، گفت. اف بر شما! 
آیا به من وعده مي دهید كه براي حسابرسي زنده و از خاك بیرون 
ــتند و  ــوم و حال آنكه امت هایي كه پیش از من زیس آورده مي ش
ــدند؟! و پدر و مادرش از خدا  مردند و هیچ یك از آن ها زنده نش
ــان را به ایمان متمایل سازد و به وي  یاري مي جویند كه فرزندش
مي گویند: واي بر تو! به خدا و رسولش ایمان بیاور كه وعدة خدا 
ــتاخیز خواهد آمد. او در پاسخ مي گوید: این جز  حق است و رس

افسانه هایي كه مردمان نخستین یافته اند، چیزي نیست. 
ــدر و مادر متدین  ــت كه پ ــن یكي از دردناك ترین امور اس ای
ــت و از او ارتداد و كفر  ــده اس ــان بي دین ش ببینند كه عزیزش
ــت كه فریاد استغاثه شان به آسمان بلند  ببینند. در این وقت اس
ــد: »ما هذا اال  ــتغیثان اهلل.« اما او مي گوی ــود: »و هما یس مي ش
اساطیر االولین«، این ها افسانه هایي هستند كه گذشته ها درست 
ــل مختلف بوده اند: یكي حالت  كرده اند. این آیات مظهر دو نس
ــل فاسد  ــل صالح را بیان مي كند و یكي حالت یك نس یك نس
ــا 218[. و در نهج البالغه نیز آمده  ــري، 1386: 216 ت را ]مطه
است: »و اعلموا رحمكم اهلل انكم في  زمان القائل فیه بالحق قلیل 
ــق ذلیل. اهله معتكفون  ــان عن الصدق كلیل و االزم للح و الس
ــائبهم اثم  علي العصیان مصطلحون علي الدهان فتاهم عارم و ش
ــم منافق و قارنهم مماذق. ال یعظم صغیرهم كبیرهم و  و عالمه
ــما  ال یعول غنیهم فقیرهم.« ]نهج البالغه، خطبة 233[: خدا ش
ــتید كه  ــما در روزگاري هس را رحمت كند. بدانید كه همانا ش
ــز، و حق طلبان  ــت گویي عاج ــدة حق اندك و زبان از راس گوین

ــكاري هم داستان اند.  بي ارزش اند. مردم گرفتار گناه و به سازش
جوانانشان بداخالق، و پیرمردانشان گنهكار، و عالمشان دورو، و 
نزدیكانشان سودجو هستند. نه خردساالنشان بزرگان را احترام 

مي كنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مي گیرند. 
ــل قبل  ــل جدید از نس ــدن نس در این عبارت ها نوعي دور ش
ــت كه به  ــود و این واقعیتي تاریخي اس ــاهده مي ش از خود مش
ــروز و ظهور مي كند  ــاوت و در ادوار مختلف ب ــكل هاي متف ش

]علیخاني. 1382: 194[

مؤلفههايتشخیصفاصلهمیاننسلها
ــل ها با  ــت، اگر به برخورد نس ــان معیارهاي گسس ــل از بی قب
ــه وضعیت قابل  ــاید بتوان گفت كه س یكدیگر نگاهي كنیم، ش
تصور است: پیوند نسل ها، گسست نسل ها، و تقابل نسل ها. در 
ــلي، وضعیت وحدت و همدلي میان نسل  حالت پیوند میان نس
سالخورده و جوان برقرار است و با انتقال تجربه از نسل قبل به 
نسل بعد، زندگي مسالمت آمیزي بین آنان جریان دارد. احترام 
ــت. در شرایط  ــوس اس متقابل در این نوع از روابط كاماًل محس
گسست نسل ها، احساس بي نیازي و استقالل باعث فاصلة بین 
ــود كه این فاصله، خود داراي مراتبي است و در  ــل مي ش دو نس
ــل  ــل ها، یعني بریدگي كامل میان دو نس نهایت به انقطاع نس
مي انجامد. البته چنین چیزي عماًل غیرممكن است. در شرایط 
ــل كه بر طرد، مقابله و تخطئة یكدیگر  تقابلي، رویارویي دو نس

متكي است، در عمل سبب تعارض، تخاصم و تضاد مي شود. 
ــه حالت مي توان گفت كه محور بحث ما   حال با تصور این س
ــت كه میان نسل ها مشهود است و باید  ــرایط گسست اس در ش
ــپس درمان آن كوشید. البته در این  ــخیص و س براي فهم، تش
ــه عنصر این وضعیت، یعني نسل  قدیم، نسل جدید  میان به س
ــي باید دقت و توجه خاصي  ــرایط روزگار و وضعیت محیط و ش

داشت ]همان، ص 172[. 

عواملایجادفاصلهبیننسلها
فاصلة نسلي معمواًل به تفاوت ارزش ها و هنجارهاي خانواده و 
فرزندان اطالق مي شود. به بیان دیگر، فاصلة نسلي به اختالفات 
ــل در تجربه، ارزش ها، و هنجارها و به طور كلي  مهم بین دو نس
ــل گفته  ــكاف فرهنگي قابل توجه بین دو نس ــه اختالف و ش ب
ــد: عدم تجانس  ــر 1383: 22[؛ مواردي مانن ــود. ]معید ف مي   ش
شئوني، نارسایي و انسداد در فرایند »انتقال ارزش ها و هنجارها« 
ــتگي و سرگشتگي هویتي، شكاف میان  به نسل جدید، گم گش
مرجع اجتماعي سنتي و نسل جدید، گسست فرهنگي، نوسازي
اجتماعي ]تاجیك، 1386: 38[، و نیز از خودبیگانگي، گسست 
ــر فرهنگي، نفوذ فرهنگ  ــت فكري، فق عاطفي در زمینة گسس

بیگانه و نبود الزام معنوي ]علیخاني، 1382: 196[.
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ویلدورانت منشأ اختالفات و مشاجرات بین دو نسل كهن 
ــنن آفرینش  ــتة طبیعي )تفاوت در خلقت و س و نو را به دو دس
و اكتسابي )روش هاي تربیتي، قوانین اجتماعي، اصول اخالقي، 
ــیم مي كند. وي در كتاب »لذت  ــوم عمومي( تقس و آداب و رس
ــاس و پیري را سن  ــفه«، جواني را  دورة غلبة خیال و احس فلس
ــان بیشتر  ــمارد كه در آن انس ــنت مي  ش ذوق براي قدمت و س
طالب نظم و خودداري است تا هیجان و آزادي. در عوض، میان 
ــالي را میان این دو در حال نوسان مي داند كه با شكیبایي از  س
هر دو حالت، براي خود تاروپود مي گیرد ]تاجیك. 1386: 48[. 

مبانينظريشكافنسلي
ــاي تاریخي  ــل و جوانان در بحث ه ــاي نس ــه موضوع  ه اگرچ
ــاي جدیدي  ــي، موضوع ه ــي و جامعه شناس ــرات اجتماع تفك
نیستند، اما طرح مسئلة شكاف نسلي سابقة طوالني ندارد. این 
موضوع عمدتًا پس از جنگ  دوم جهاني و به ویژه در دهة 1960 
ــد و چالش هایي بر سر آن در میان  در جامعة اروپایي مطرح ش
ــان به وجود آمده است. به  روشنفكران اجتماعي و جامعه شناس
ــكاف یا گسست  ــه دیدگاه عمده دربارة ش نظر بنگس�تون، س

نسلي وجود دارد:
 دیدگاهي كه از وجود »شكاف بزرگ« حمایت مي كند.

ــكاف بزرگ را توهم و آن   دیدگاهي كه در نقطة مقابل، ش
را ناشي از فریبكاري عمومي از سوي رسانه هاي عمومي مي داند. 
ــین كه به وجود، گسست و   دیدگاهي بین دو دیدگاه پیش

تفاوت انتخابي، میان نسل ها اعتقاد دارد]معید فر، 1383: 57[

مسئلةشكافنسليدرایران
دربارة وجود یا نبود شكاف نسلي در ایران و عوامل مؤثر بر آن 
ــه مي توان آن ها را به چهار  ــاي متفاوتي وجود دارند ك دیدگاه ه

دسته تقسیم كرد:
 دیدگاهي كه از وجود شكاف نسلي در ایران دفاع مي كند و 
معتقد است كه به تدریج هم شدیدتر مي شود. معتقدان به شكاف 
نسلي مدرنیته و تحوالت سریع اقتصادي- اجتماعي، فرایند جهاني 
شدن، تغییرات جمعیتي، تأثیر نخبگان و انقالب اسالمي را از یك 
ــو و عدم پاسخ گویي مناسب نظام سیاسي- اجتماعي كشور به  س
ــن تحوالت را از طرف دیگر، از جمله عوامل به وجودآورندة این  ای

مسئله در ایران دانسته اند ]قادري، 1382: 178-182[.
ــكاف  ــلي و نه ش ــت كه به تفاوت  نس ــاني اس  دیدگاه كس
ــوان برخي از  ــرة آنان مي ت ــد. در زم ــلي قائل ان ــت نس یا گسس
ــز برخي از متفكران اجتماعي و  ــناس و نی نظریه پردازان روان ش
محققان را قرار داد. دسته اول، معتقدند تفاوت  نسل ها، پدیده اي 
ــت و دسته دوم معتقدند اگر چه  بیولوژیك و روان شناختي اس
ــل ها تفاوت هایي وجود دارد  ــل جوان با سایر نس میان نس

ــلي كرد.  ــت نس ــكاف یا گسس ــا از آن نمي توان افاده ش ام
ــا 1382، 376[ ــي، 372 ت ]توكل

 دیدگاهي است كه مسئلة اصلي را گسست فرهنگي مي داند 
ــت نسلي. در این باره گفته شد كه شكاف نسلي نه یك  و نه گسس
مسئلة اجتماعي، بلكه یك مسئلة بیولوژیك و ناشي از اقتضاي سني 
است. از این  نظر، در شرایط گسست فرهنگي، جامعه نه بر اساس 
سن، بلكه بر اساس دو نوع رویكرد سنتي و جدید به دو گروه تقسیم 
مي شود و در هر  دو گروه پیر و جوان در كنار هم قرار دارند. اما شاید 
ــي از توأم شدن گسست  كثرت جوانان در یكي از این گروه ها ناش

فرهنگي و گسست نسلي باشد ]آقا جري، 1382: 162-169[.
ــده اي از متفكران اجتماعي  ــدگاه چهارم متعلق به ع  دی
ــلي نظر دارند و  ــكاف نس ــت كه با بیم و امید به پدیدة ش اس
ــود، ظرفیت  ــت مدیریت نش ــرایط فعلي اگر درس معتقدند ش
ــكاف نسلي دارد. این  ــترش تفاوت نسلي را تا سر حد ش گس
ــكل نسل  ــرایط انقالب در ایران و مش متفكران با توجه به ش
ــاري بر ارزش ها، نمي توانند به وجود یا عدم  انقالبي در پافش
قطعي شكاف یا گسست نسلي رأي دهند، اما با تناظر شرایط 
ــكاف نسلي را در  ایران و انقالب هاي اجتماعي دیگر، وقوع ش
ــرایط تداوم انعطاف ناپذیري سیاسي جامعه و نسل انقالب  ش

ــر، 1383: 63-64[.  ــد ]معید ف ــال مي  دهن احتم
در ایران به نظر مي رسد، از میان سه عامل پیش گفتة زمینه ساز 
ــوم حائز اهمیت باشد. در واقع در ایران  ــكاف نسلي، عامل س ش
ــعة اقتصادي- اجتماعي  ــه گام هاي مهمي در جهت توس اگرچ
ــكوفایي اقتصادي و  ــته شده است، اما هنوز به مرحلة ش برداش
ــورهاي اروپاي دهة 1960 وارد  ــان كش ــعة اجتماعي بس توس
ــده ایم. در مقابل در ایران به واسطة شرایط انقالبي و پدیدة  نش
جهاني شدن، طي دهه هاي اخیر تغییراتي بنیادي رخ داده است. 
ــي است كه  یكي از مهم ترین این تغییرات، دگرگوني نظام ارزش
ــراي اكثر افراد، حتي افراد عادي نیز در این مرحله كم و بیش  ب
محسوس است ]رفیع پور. 1378: 1[. در واقع، تغییرات فرهنگي 
ــدیدي به وجود آمده اند كه ممكن است موجب شكاف نسلي  ش
ــده باشند. البته برخي صاحب نظران كشور معتقدند  در ایران ش
ــل ها تأثیر داشته و اگر چه ارزش هاي  این تغییرات در همة نس
ــل هاي قبل از خود تغییر یافته، اما به  ــل جوان بیشتر از نس نس

پدیدة شكاف نسلي منجر نشده است ]معید فر، 1383: 64[.

شكافنسلهاوخانواده
ــلي و برون  ــواده در كانون روابط درون نس ــلي در خان هر نس
ــن میان، یكي از  ــدد و متنوعي قرار مي گیرد. در ای ــلي متع نس
ــام اجتماعي،  ــواده به عنوان یك نظ ــاي بنیادین خان ویژگي ه
ــت كه موجب مي شود در طول زمان دستخوش  پویایي آن اس
ــود. از جمله مظاهر تغییر در نقش، ساختار و كاركرد  تغییر ش
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ــت كه در طول زمان، متأثر از روابط  خانواده دگرگوني هایي اس
ــوع مي پیوندد  ــلي به وق ــلي نوین و یا تفاوت هاي میان نس نس

]ساروخاني و صداقتي فرد. 1388: 15[.

تحولواستحالةفاصلةنسلي
ــي خانواده و جامعه،  ــلي تحت   تأثیر الگوهاي واكنش فاصلة نس
ــكال گوناگون تجلي و تحول پیدا كند. مهم ترین  مي تواند به اش
اشكال تجلي و تحول فاصلة نسلي عبارت است از: حفظ فاصله 
ــت فاصله و تابعیت  ــرفت هاي نسل جدید؛ شكس و تأمین پیش
كامل نسل جدید از نسل  قدیم؛ سرخوردگي و سرگشتگي نسل 
جدید و واكنش هاي نامنسجم آن؛ تبدیل فاصله به گسست. هر 
ــت تحت تأثیر راهبردهاي مختلفي  یك از این حاالت ممكن اس
ــط خانواده ها و سایر نهادهاي اجتماعي در پیش گرفته  كه توس

مي  شوند، تحقق پیدا كنند]احمدي. 1392: 3[. 
ــه اختالف هاي  ــي اعتقاد دارند ك ــان غرب برخي جامعه شناس
نسلي، بیشتر معطوف به جامعه است تا خانواده. چنان كه جان
ــان  گیلیس مي گوید: مطالعات مربوط به »طاغیان جوان« نش
مي  دهد كه گرچه درجه اي خاص از تنش فرزند والدیني وجود 
ــي جوانان نه خانواده، كه محیط  دارد، اما هدف اصلي گردنكش
ــي و آموزشي كه  ــت. یعني نهادهاي اجتماعي، سیاس خارج اس
ــل قدیم تر هم هویت تلقي  ــتقیم با نس صرفًا به گونه اي غیرمس

مي شوند]ساروخاني و صداقتي. 1388: 27[.
ناگفته نماند كه عصیان نوجوانان همیشه بازتابي از رفتار والدین 
نیست، بلكه گاهي ساختار ژنتیكي و خلق و خوي متفاوت نوزادي 
تا نوجواني، جواني و بزرگ سالي ادامه مي یابد. رسانه هاي گروهي 
ــینمایي نیز بر شدت تعارض با والدین تأثیر  به ویژه فیلم  هاي س
ــلي مي تواند  ــكالت مرتبط با تقابل بین نس دارند. همچنین مش
ناشي از عوامل دیگري باشد كه از درون اجتماع ناشي مي شوند. 
ــد مكمل نقش خانواده در  ــي از نهاد هاي مهمي كه  مي توان یك
فرهنگ پذیري باشد، آموزش و پرورش است. زیرا آموزش و پرورش 
سعي در تداوم تغییر و تحول نسل ها براساس ارزش هاي درست 
ــت كه به  ــدن وظیفه اي اس دارد. فرهنگ پذیري و اجتماعي ش
ــب فرهنگ  ــناخت هاي دوران كودكي و كس تغییر عادت ها و ش

مورد قبول اجتماع منجر مي  شود ]عباسي اول. 1389: 49[.
به طور كلي سه نوع جامعه در زمینة جامعه پذیر كردن نوجوانان 

مشكل دارند كه بعضًا مبتال به جامعة ما نیز هست:
 جوامعي كه  در آن ها نوجوانان در برابر انتخاب هاي متنوع، 
ــه در تعارض هاي  ــد،  و در نتیج ــده قرار دارن ــترده و پیچی گس
چند گانه گیر مي كنند. یكي از دالیلي كه در عصر نوین نوجواني 

طوالني تر شده همین است. 
ــت، اما مي توانند از طرق  ــان كم اس  جوامعي كه امكاناتش

مختلف به امكانات بیشتري دست یابند.

ــان با  ــراي نوجوان ــان ب ــه برنامه ریزي هایش ــي ك  جوامع
ویژگي هاي رواني ـ جسمي شان متناسب نیست ]همان، ص46 

و 47[

نقشالگوهايتعامليخانوادهدرتحولواستحالة
فاصلهنسلي

در دوران ما خانواده و نقش ها، مسائل و روابط دروني و بیروني 
ــتخوش دگرگوني ها و تحوالت بسیار شده است. برخي  آن دس
ــي زوال مي پندارند و  ــه تضعیف یا حت ــادي رو ب ــواده را نه خان
ــف و كاركردهاي خانواده به تدریج به  برآن اند كه یك یك وظای
ــه و به دیگر نهاد هاي اجتماعي انتقال مي یابد و روابط  كل جامع
ــاي خانواده نیز در جامعة ما روز به روز  محكم عاطفي میان اعض
ــت تر و كم رنگ تر مي شود. حال آنكه خانواده البته در طول  سس
ــیاري را از سر گذرانده و شكل هاي  تاریخ فراز و نشیب هاي بس
ــت، اما روي هم رفته  نهادي پویا و مقاوم است  گوناگون یافته اس
كه به تناسب شرایط اجتماعي و تاریخي تحوالتي مي پذیرد، با 
تحوالت اجتماع وفق مي یابد و در عین حال جامعه را نیز با خود 

تطبیق مي دهد ]سگالن. 1370: 9[. 
یكي از عناصر مهم در این میان، الگوهاي حاكم بر روابط درون 
ــب در خانواده ها  ــیوة رفتار غال ــت. این الگوها كه ش خانواده اس
ــرا و پویا؛ الگوي  ــخص مي كنند، عبارت اند از: الگوي پذی را مش
ــوي كناره گیر؛  ــلطه گر؛ الگوي مقابله اي؛ الگ ــته؛ الگوي س وابس

الگوي نامنسجم؛ الگوي زیستي. 
در الگوي پذیرا و پویا، افراد خانواده در سطوح متفاوت یكدیگر 
را مي پذیرند و در عین حال به فردیت هم احترام مي گذارند. این 
پذیرش و احترام موجب مي شود، هم جمع و هم فرد، از پویایي 
الزم براي استمرار یك زندگي معنادار برخوردار باشند. خانوادة 
ــلي  پذیرا و پویا به طور بالقوه فضاي الزم براي تأمین فاصلة نس
ــلي را داراست. چنین  ــت نس و جلوگیري از تبدیل آن به گسس
خانواده اي با ظرفیت پذیرشي خود و نیز تحمل خطاهاي اعضا، 

امكان تجربه هاي جدید را فراهم مي سازد. 
ــته كه اعضاي آن، فردیت و استقالل را تجربه  در الگوي وابس
ــاس وجود و هستي  نكرده اند و تنها با پیوند هاي اجتماعي احس
مي كنند، با علقه هاي عاطفي قوي، امكان فاصله گرفتن اعضا از 
ــركوب مي شود. به این ترتیب الگوي وابسته  روابط خانوادگي س
ــلي به  ــب ترین فضا را براي جلوگیري از تحقق فاصلة نس مناس
ــت نسلي  وجود مي آورد. در چنین فضایي به طریق اولي گسس

نیز بسیار كم به وقوع خواهد پیوست. 
ــك یا چند نفر به  ــود دارند كه در آن ها ی ــي وج خانواده های
ــران را تحت قیمومیت خود  ــیوه اي عمل مي كنند كه دیگ ش
ــد و اعمال آنان را تحت نظارت و كنترل خویش قرار  مي گیرن
دهند. به این نوع از روابط، »الگوي تعاملي سلطه گر« مي گوییم. 
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الگوي سلطه گر دو موقعیت متفاوت را مي تواند به وجود آورد 
ــلي راهبردي  ــا، در مواجهه با فاصلة نس ــك از آن ه ــه هر ی ك
ــد. موقعیت اول در اثر موفقیت آمیز  خاص را موجب خواهد ش
بودن سلطه گري به وجود مي آید. زماني كه الگوي سلطه گر از 
عهدة نقشي كه دارد به خوبي برآید. همچون خانوادة وابسته، 
ــركوب خواهد كرد. در این الگو  ــت را یكجا س فاصله و گسس
ــكل دوم،  ــتي. در ش ــه فاصله اي مجاز خواهد بود و نه گسس ن
زماني كه سلطه گري با شكست مواجه شود و الگوي سلطه گر 
ــل برنیاید، زمینة الزم  ــاي نقش خود به طور كام ــدة ایف از عه
براي عصیان فرزندان و در نتیجه گسست نسلي فراهم مي آید. 
ــلطه گر فاصله را حذف مي كند و یا  در اصل الگوي تعاملي س
ــدن فرزندان در هنجارهاي خانوادگي را محقق  ــتحیل ش مس
ــتگي مي اندازد  ــان را در دامن گسس ــتقیمًا آن مي كند، یا مس

]احمدي. 1392: 5[.

اما در یك خانوادة آزاد منش، تك تك اعضاي خانواده قابل احترام 
ــتند. تمامي اعضا صالحیت و حق دارند. دربارة مسائل مربوط  هس
ــاركت داده  به خود و خانواده اظهارنظر كنند و در تصمیمات، مش
شوند. در عین حال، همگي مسئولیت دارند در اخذ تصمیم و انجام 
وظایف به روش عقالني عمل كنند. همكاري و تعامل اساس زندگي 
ــكیل مي دهد، به طوري كه اعضاي خانواده در  و فعالیت افراد را تش
صورت داشتن مشكل مي توانند به هم اعتماد و تكیه كنند و نسبت 

به هم نقش حمایتي ایفا كنند ]عباسي اول 1389: 5[.

راهكارهاوپیشنهادها
ــت كه تفاوت  ــل از هر چیز تذكر این مطلب ضروري اس قب
ــكار، نگرش ها و انتظارات والدین و فرزندان را باید به  میان اف
عنوان یك پدیدة كم وبیش طبیعي و اجتناب ناپذیر پذیرفت. 
ــند.  ــبیه به هم نمي اندیش ــیاري جهات ش اصواًل آن ها در بس
ــت كه بر نوجوان خود  ــته نیز نیس والدین نمي توانند و شایس
ــند. دائمًا تعقیبش كنند و به  ــته باش كنترل همه جانبه داش
ــت كه امر و نهي هاي زیاد از نظر  تملكش درآورند. باید دانس
ــدي بازدارنده است. باید توجه داشت كه زندگي نه صرفًا  رش
ــكل مي گیرد.  ــال هاي كودكي ش در دوران بلوغ، بلكه طي س
ــه به خاطر داشته باشیم این است كه  نكته اي كه باید همیش
ــت و بي  دست  نباید از كودكان نوجواناني درمانده، زبون، سس
ــب تجارب  ــه آنان فرصت الزم براي كس ــاخت. باید ب و پا س
بزرگ ساالن در چارچوب هاي حل مسئله و مقابله با مشكالت 
داده شود. باید كمك كرد تا نوجوان به سوي تصویري روشن 

از خود هدایت شود. 
ــجام بخشیدن به عناصر  تالش اصلي فرد در این مرحله، انس
ــت. او به یك دورة زماني براي تأمل  ــین اس هویتي دورة پیش
ــزرگ دورة نوجواني، بي ثباتي و  ــر نیاز دارد. زیرا خطر ب و تفك

ــفتگي هویت است. توجه داشته باشیم كه بخشي از فقدان  آش
ــریع  ــد س ــاي مطلوب زندگي نوجوانان به علت رش فرصت ه
جسماني و طغیان غرایز آنان است. بنابراین باید این تحریكات 
ــت و مثبت هدایت كرد. باید  و انرژي هاي اضافي را به راه درس
ــه فرزندمان بفهمد و به ما  ــیم، به طوري ك الگوي صداقت باش
ــرد در خانواده كار  ــعي ك اعتماد كند. با حفظ آرامش، باید س
ــاي ارتباط آن  ــد. از بدترین حالت ه ــمكش و نزاع نكش به كش
ــت كه آشكارا به دوستان نوجوان توهین كنیم. باید همواره  اس
كانال هاي ارتباطي را باز گذاشت و خطاهاي مكرر آنان را، بارها 
و به طرق گوناگون نادیده گرفت و بخشید. والدین باید بدانند 
ــت. كوتاه سخن  ــن تقویمي اس كه جدایي معنوي مهم تر از س
اینكه در نوجواني پیوند میان والدین و نوجوان از بین نمي رود، 
ــكل تازه اي به خود مي گیرد و ایده آل آن است كه این  بلكه ش
ــرگرداني هویتي نوجوان به سوي ثبات هویتي هدایت شود  س

]همان، ص52[.
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