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مقدمه
در جامعة کنونی، بررســی عوامل گسست نسل ها از جمله مسائل 
حياتی و در اولویت اســت. در بررســی حاضر، نخست این نکته را 
تبيين خواهيــم کرد که آنچــه تحت عنوان انقطاع نســل ها بيان 
می شــود، امکان پذیر و معنادار اســت یا نه. در صــورت امکان پذیر 
بودن و معنا داری این عنوان، از گسســت نســل ها سخن خواهيم 
گفت و مفهوم آن را تحليل خواهيم کرد. ســپس، در بررسی عوامل 
گسست به سه عامل اشاره خواهيم نمود: عامل اول به نسل گذشته 
و جهت گيری های آن مربوط می شــود، عامل دوم به نسل آینده و 
خصایص فکری و روانی آن مربوط است و عامل سوم ناظر بر شرایط 

اجتماعی ویژة روزگار ماست. 

امکان وقوع انقطاع نسل ها 
اگر معنای تحت اللفظی انقطاع نســل ها را در نظر بگيریم، بعيد به 
نظر می رســد که چنين چيزی در جوامع بشری اتفاق بيفتد؛ چون 
انقطاع به معنای بریدگی کامل ميان دو نسل است. در واقع، چنين 
چيزی نه تنها نادرســت است  بلکه شاید غيرممکن هم باشد؛ چون 

نسلی که در جامعه پرورش می یابد و زندگی می کند، گرچه ممکن 
اســت بعضی از چيزها را به صراحت انکار کند، چيزهایی را به طور 
ضمنــی می پذیرد. در غير این صــورت، امکان حيات در آن جامعه 
منتفی است. متفکرانی همچون گادامر در مورد سنت بحث کرده و 
گفته اند که آدمی موجودی است که هویتش با سنت ها گره خورده 
است. پس نمی توان تصور کرد که آدمی می تواند در خأل رشد کند؛ 
یعنی چنان از نسل پيشين منقطع شود و جدا  از آن رشد کند که 
بتوان گفت ميان این دو نسل همة پل ها فرو ریخته و انقطاع ایجاد 
شــده است. چون حيات آدمی تنها یک امر فيزیکی و فيزیولوژیکی 
نيســت بلکه بخش عظيمی از آن فکری، عاطفی و هيجانی و مانند 
آن است. هر موجودی باید مفروضاتی داشته باشد تا با آن ها بتواند به 
حياتش ادامه دهد. گرچه ممکن است نسلی از نسل دیگر انتقاداتی 
داشته باشد و حتی دو نسل با هم در تعارض   باشند، به نظر می رسد 

که انقطاع نسل ها امکان پذیر نيست. 
گادامر می گوید ما می توانيم به یک سنت انتقاد کنيم اما با دقت در 
آن، متوجه می شویم که با تکيه بر آن سنت به آن انتقاد می کنيم؛ 
چون منتقد و انتقاد کننده باید نقطة اتکا داشــته باشند و اینکه در 
خأل بایســتند و انتقاد کنند، اصاًل امکان پذیر نيست. برای مثال، دو 
نفر را فرض کنيد که با هم به شدت در حال نزاع اند و روی مسئله ای 
بحث می کنند. قدر مســلم آنان هرگــز نمی توانند با هم به بحث و 
تبادل نظر بپردازند؛ مگر اینکه نقاط اشــتراک و مفروضات پذیرفته 
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شده ای داشــته باشند. اگر هيچ نقطة پيوندی نداشته باشند، با هم 
هيچ بحثی نخواهند داشــت. انتقاد و منازعه هر چقدر هم که تند 
باشد،  مستلزم قبول نقاط اشتراک است. بنابراین، تصور منازعه ميان 
دو شخص، بدون اینکه هيچ نقطة مشترک و مفروض مسلمی داشته 

باشند، شاید اصاًل امکان پذیر نباشد. 
این مســئله در فلسفة علم هم مطرح شــده است. برای مثال، در 
اندیشــه های توماس کوهــن این بحث مطرح می شــود که آیا دو 
پارادایم ممکن است هيچ نسبتی با هم نداشته باشند. برخی- مانند 
دیویدســون- به توماس کوهن انتقاد کرده اند که اگر قرار باشد دو 
پارادایم با هم چنين رابطه ای داشته باشند، اصاًل بين آن ها هيچ گونه 
رقابتــی وجود نخواهد داشــت. آن ها موقعــی می توانند رقيب هم 
باشــند که نقطة اشتراک داشته باشند. اگر دو پارادایم علمی چنان  
از هم گســيخته و جدا باشند که  هيچ  گونه نقطة مشترکی ميانشان 
وجود نداشته باشــد، رقابتی با هم نخواهند داشت؛ چون رقابت به 
یک زمينة مشترک نياز دارد. رقابت مستلزم رفاقت، تعارض مستلزم 
اشــتراک، و انتقاد مســتلزم داشتن یک سلســله مفروضات است. 
بنابراین، چه از جنبة فلســفی و چه از جنبة علمی، به نظر می رسد 
که اگر منظور از انقطاع نســل ها گســيختگی تام و تمام باشد، این 

مسئله اصواًل یک اسطوره )افسانه( است. 

گسست به جای انقطاع 
اگر از بحث انقطاع صرف نظر کنيم، مفهومی مانند گسســت باقی 
می ماند. اگر گسســت به معنای ایجاد رخنه ای بزرگ ميان دو نسل 
باشد، مفهومی قابل قبول اســت؛ یعنی ممکن است چنين اتفاقی 
بيفتــد و در بعضی از جوامع هم افتاده اســت. مفروض دیگری هم 
داریم که خفيف تر از گسســت اســت و می توان آن را تفاوت نسلی 
ناميد؛ یعنی دو نسل با هم تفاوت هایی پيدا می کنند که نقطة مقابل 
انطباق نسلی است. گاهی به نظر می  رسد کسانی که در مقام بررسی 
و تحليل پدیدة »گسســت نسل ها« قرار گرفته اند، در پی آن  اند که 
تفاوت نسلی را انکار کنند و طالب انطباق نسل ها هستند. آنان این 
مســئله را پيش فرض گرفته اند که دو نسل مثل دو دایره، کاماًل بر 
هم منطبق  اند و اگر کوچک ترین هاللی ميان آن ها پيدا شود ناشی 
از لغزش  آن ها و تفاوتشــان با یکدیگر خواهد بود. پس، باید مطالعه 
و پيگيــری کرد تا مبادا این هالل بزرگ تر شــود و به چيزی مانند 

گسست یا انقطاع تبدیل شود. 
در این ميان، این ســخن را که تفاوت زمينه ســاز گسست است، 
نمی  توان پذیرفت. گسست با تفاوت نسلی تفاوت کيفی دارد نه کّمی. 
کسی که می گوید اگر هاللی در فاصلة دو دایره پيدا شد باید مواظب 
بود که زیاد تر نشود، تعریفش از گسست تفاوت کّمی است نه کيفی؛ 
یعنی معتقد اســت که تفاوت وقتی زیاد شــود به گسست تبدیل 
می  شــود؛ در حالی که این گونه نيست. تفاوت نسلی اجتناب ناپذیر 
اســت و  حتمًا باید اتفاق بيفتد؛ نه تنها نامطلوب نيســت بلکه هم 
مطلوب و هم اجتناب ناپذیر اســت و در عين حال، مقدمة گسست 

هم نيست، اما چرا تفاوت نسلی، 
ضروری، مطلوب و اجتناب ناپذیر 
اســت؟ چون اگر تفاوت نســلی 
انکار  شــود، تحول بشری را هم 
باید انکار کرد. از آنجا که تحول 
بشــری در بستر نســل ها اتفاق 
می افتد، هر نســلی با نسل دیگر 
قدری متفاوت می شود. وقتی این 
تفاوت ایجاد شد، همة امور اعم از 
فناوری، مهارت، دانش، ارزش ها 

و حتی آیين را شامل می شود. 
در ميان مســلمانان از ابتدا تفاوت نســلی کاماًل مشخصی وجود 
داشته اســت. ظهور احياگران در ميان مسلمانان نشان می دهد که 
این تفاوت نسلی وجود داشته است و همچنان وجود خواهد داشت. 
گفته مي شــود که امام زمان )عج( با »کتاب و شــرع جدید« قيام 
می کنــد؛ یعنی وقتی ظهور و اســالم را عرضه می کند، آن قدر بين 
شــرع او و اسالمی که در باور مردم هست تفاوت خواهد بود که آن 
شرع،کاماًل جدید به نظر می رسد. این حدیث اشاره می کند که فاصله 
گرفتن از آیين اسالم ممکن است اتفاق بيفتد و احتمال آن هم زیاد 
است و این حداقل بستری است که در تفاوت نسلی در حوزة آیينی 
می تواند وجود داشته باشد. همچنان که فهم ما از اسالم با فهم نسل 
پيشــين فرق می کند، فهم نسل آینده نيز با فهم ما متفاوت خواهد 
بود. برای مثال، ارتباط پســرها و دخترهای نســل جدید را با نسل 
قدیم در نظر بگيرید؛ نســل گذشــته بر این عقيده بود که پسرها و 
دخترها با هم نامحرم اند ولی امروزه ســبک و سياق ارتباط دختر و 
پسر دگرگون شده اســت. البته این امر بيانگر آن نيست که اعتقاد 
به اســالم کم شده بلکه ممکن اســت زیاد هم شده باشد اما نقش 
اجتماعی زن زیاد شــده است. در گذشــته زن در کوچه و خيابان، 
ادارات و برنامه های مختلف حضور نداشت و هميشه در خانه می ماند 
امــا امروزه زنان در هر مرکزی حضور دارند و کار، مطالعه و پژوهش 
می کنند. اینکه زنان امروز نقش اجتماعی پيدا کرده اند، بيانگر تحول 
است. این تحول اجتماعی موجب می شود که سبک و سياق ارتباط 
دو جنس با یکدیگر متفاوت شــود. البته از چارچوب شریعت خارج 
نمی شود ولی شکل و شمایلش عوض می شود؛ مانند حجاب که در 
طيف های مختلف متفاوت است ولی در همة طيف ها اسالمی است 

و از لحاظ شریعت مشکلی ندارد. 
معرفت دینی مردم از یک ســو و ظهور عوامل اجتماعی جدید از 
سوی دیگر، دامنة نوسان های شــرعی را گسترش می دهد. تفاوت 
نســلی در حوزة ارزش ها و آیين هــم رخ می دهد. مرز بين حالل و 
حرام قطعی هميشه نيست بلکه ممکن است که خود حالل دامنه ای 
داشته باشد و در آن دامنه نوسان کند و با تغيير این دامنه، بعضی از 
حرام ها هم حالل شود. برای روشن شدن مسئله می توانيم نوسانات 
حکم گوش کردن به موســيقی را از پنجاه ســال پيش تاکنون در 

گادامرمیگویدمامیتوانیم
بهیکسنتانتقادکنیمامابا
دقتدرآن،متوجهمیشویم
کهباتکیهبرآنسنتبهآن
انتقادمیکنیم؛چونمنتقد
وانتقادکنندهبایدنقطةاتکا
داشتهباشندواینکهدرخأل
بایستندوانتقادکنند،اصاًل
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نظر بگيریــم. اصواًل گوش 
کردن به موسيقی در نسل 
پيشين خيلي سخت گيرانه 
این طور  اکنــون  ولی  بود، 
ترتيب،  ایــن  به  نيســت. 
می توانيم بگویيم که تفاوت 
است  اجتناب ناپذیر  نسلی 
و در همــة عرصه هــا هم 
اتفاق می افتــد. البته فقط 
فناوری  مهارت،  دانش،  در 
و شرایط مادی حيات هم نيست بلکه در شرایط معنوی، ارزش  ها و 

آیين هم رخ می  دهد . 
مســئله ای که در گسست وجود دارد، این است که تفاوت نسلی 
به تفاوتی کيفی تبدیل می شود. در گسست فقط مسئلة زیاد بودن 
تفــاوت مطرح نيســت بلکه نوع تفاوت ميان دو نســل نيز مطرح 
اســت. به این معنا که بخش عمدة بنياد هایی که نسل پيشين بر 
آن هــا تکيه کرده بود، تخریب می شــود و در نتيجه، نقطة اتکای 
نسل جدید متزلزل می گردد؛ در حالی که در تفاوت، تزلزل وجود 
ندارد. تفاوت نســلی به یک معنا زمينه ساز ثبات زندگی اجتماعی 
اســت و اگر از بين برود، به بروز مســائل جدیدی منجر می شود. 
پــس اگر از انقطاع و تفاوت نســلی صرف نظر کنيم، به گسســت 
نســلی می رســيم که رخنه ای عظيم ميان دو نسل است و به نظر  
می رســد که به عنوان یک مســئله می تواند مطرح باشد. گسست 
نســل ها پدیده ای همگانی و در همة جوامع بشــری مطرح است 
و مختــص یک جامعه نيســت. برای مثال، در کوبا مطرح اســت 
که کاســترو نماد حرکت نســل پيشين اســت و انقالبی را ایجاد 
کرده اما نســل جدید آن کشــور، تصور دیگری نسبت به او دارد. 
این مســئله در آمریــکا هم مطرح اســت و پدیده های خاصی در 
آن کشــور وجود دارد. در آمریکا رشــد خانواده هــای تک والدی 
روزبــه روز در حال افزایش اســت. برای مثال، یــک بچه فقط با 
مادر بزرگش زندگــی می کند و اصاًل پدر و مــادرش را نمی بيند. 

عوامل ایجاد گسست 
در بررسی عوامل گسسِت نســلی سه عامل را می توان بيان کرد. 
چون گسســت ميان دو نسل اتفاق می افتد، یک دسته از علت ها به 
نسل پيشين، یک دســته از علت ها  به نسل پسين و یک دسته به 
شــرایط و موقعيتی برمی گردد که آن نسل ها در آن قرار می گيرند. 
این سه دسته هر کدام نقش خاصی بازی می کنند. البته ارتباط این 
سه دسته با یکدیگر ارتباطی پویا و متقابل است؛ یعنی اگر موقعيت 
به  عنوان یک عامل دگرگون شــود، تأثيراتی بر آن دو نسل خواهد 
گذاشــت و به عکس. همچنين ممکن است در نسل اول تأثيراتی به 
ظهور برسد که در نســلی دیگر هم برانگيزاننده باشد و تغييرات و 
عواملــی را ایجاد کند، اما در مقام تحليل می تــوان آن ها را به طور 

جداگانه در نظر گرفت. 

1. نسل گذشته 
نسل گذشته خواســتار انطباق کامل و انکار تفاوت نسلی است و 
این عاملی تحریک کننده است که می تواند زمينه ساز گسست باشد. 
اگر تفاوت نسلی انکار شود، ممکن است گسست به عنوان واکنشی 
ســهمگين در مقابل نياِز برطرف نشده اتفاق بيفتد اما این ادامة آن 

نياز نيست و آن تفاوت کيفی به جای خودش باقی است. 
مسئلة دومی که در نسل پيشــين می تواند گسست آفرین باشد، 
دفاع تحکمی آن نســل از ارزش هایش اســت. دفاع تحکمی یعنی 
اینکه از ارزش ها با رگ های گردن یا با ضرب و زور دفاع شــود؛ در 
حالــی که می توان از ارزش ها دفاع عقالنی کرد و پشــتوانة آن ها را 
توضيح داد، اما نسل پيشين چون محافظه کار است، از ارزش ها دفاع 
تحکمی می کند. برای مثال، اگر نوجوانی به یک ارزش نسل پيشين 
تعرض کند، این تعرض تمام وجود آن نسل را متالشی می کند و به 
همين سبب با تمام وجود عکس العمل نشان می دهد. دفاع تحکمی 
واکنش طبيعی نسل پيشين است ولی اثر تخریبی دارد؛ یعنی نسل 
پيشين چون ارزش ها را برای طرف مقابل تبيين نمی کند، این نسل 

را مهيای پرخاش می کند و در نتيجه، به گسست دامن می زند. 
مسئلة سوم در نسل پيشين بروز ناهم زبانی است. منظور از زبان، 
هم  زبان ملفوظ و هم  زبان معقول اســت. زبان ملفوظ واژگانی است 
کــه افراد به کار می  برند. زبان معقول نيــز منطق نوع توضيحات و 
اســتدالل هایی اســت که در قضيه وجود دارد. به دليل ناهم زبانِی 
نســل پيشــين و نســل جدید، هم  واژ گان این دو نسل و هم زبان 
معقول آن ها با هم فرق می کند. مثاًل از حرف های دو نوجوان با هم، 
یک نمونة آماری بگيرید و ببينيد که بيشــتر چه واژه هایی را به کار 
می برند. از صحبت های دو نفر از نسل پيشين هم نمونه گيری کنيد 
و ببينيد بيشتر از چه واژه هایی استفاده می کنند. حاال  مقایسه کنيد 
و ببينيــد نوع واژه ها چقدر با هم فــرق می کند. برای مثال، ممکن 
است دو نوجوان نســل امروز در مورد آخرین فيلم ساخته شده در 
سينمای هاليوود صحبت کنند؛ در حالی که ممکن است پدرانشان 
در این مورد اصاًل صحبتی نکنند. همچنين، ممکن است چيزهایی 
برای نسل پيشــين مهم باشد و چيزهای دیگری برای نسل بعدی. 
زبان هایشان با هم متفاوت است. البته ناهم زبانی در حد آن تفاوتی 
که مطرح شــد، طبيعی است؛ یعنی نمی توان انتظار داشت که زبان 
دو نسل کاماًل عين هم باشد. هاللی که بين دو دایره ایجاد می شود، 
طبيعی اســت. به همان حد، ناهم زبانی ها هم طبيعی است اما اگر 
نسل پيشين فاصلة خود را با نسل جدید زیاد کند، ناهمزبانی ظهور 
خواهد کرد؛ یعنی اگر چيزهایی که برای دو نســل مهم است خيلی 
با هم متفاوت باشند، ناهم زبانی ظهور خواهد کرد. وقتی ناهم زبانی 
ایجاد شــود، مدار بسته می شــود. در نتيجه، نسل قدیم در خودش 
و نســل جدید هم در خودش بسته می شود و این امر بين دو نسل 

گسست ایجاد می کند. 
مســئلة بعــدی، تحمل نکــردن لغزش هــا و خطاهای نســل 
جدید یا نداشــتن ســعة صدر در مقابل آن هاســت. نســل جدید 
ماننــد هر نســلی خطــا و لغزش می کند اما نســل پيشــين که 

کنترلافرادودورنگهداشتن
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 حافظــه ای کوتاه مــدت دارد و گذشــتة خود را به یــاد نمی آورد، 
نمی تواند این لغزش را طبيعی بداند و آن را قبول کند. این امر، مانع  
 تحمل لغزش های نسل جدید می شــود و به این ترتيب،هر لغزش 
کوچکی نابخشــودنی تلقی می گردد. در نتيجه، گسست و سکوت 
و بی تفاوتی شــکل می گيرد. عجيب است که هر دوی این رفتارها 
زمينه ساز گسست است. سکوت و بی تفاوتی در مقابل خطاها هم به 
اندازة پرخاش  و بی صبری کردن اهميت دارد؛ چون حساسيت را در 
نسل جدید از بين می برد، که خود بسيار خطرناک است. مهم نيست 
که نسل جدید به آنچه ما می گویيم عمل کند بلکه مهم این است که 
حساسيتش را نسبت به آن از دست ندهد. اگر این مشخصه ها و مؤلفه ها 
در نسل پيشين وجود داشته باشند، زمينه ساز گسست خواهد شد. 

2. نسل جدید
بعضی از ویژگی ها و خصوصيات نســل دوم، طبيعی و بعضی هم 
خاص مقتضيات سنی اش اســت. خصوصيت مهم نسل جدید این 
است که به گسست دامن می زند. در نسل دوم عناصری وجود دارد 
که می تواند زمينه ساز گسست باشد. بيش از هر چيز، دورة نوجوانی 
ویژگی های معينی در فرد ایجاد می کند. نداشــتن هویت مشخص 
یکی از ویژگی های دورة نوجوانی است؛ یعنی نوجوان مانند جامعة در 
حال گذار است. دورة نوجوانی حد واسط دوران کودکی و بزرگسالی 
اســت. کودک هویت مشخصی دارد که شــاخصة آن، وابستگی به 
پدر و مادر است. به این ترتيب، وقتی مادر یا پدر در کنار او نيست، 
احساس نيســتی می کند و وجودش کاماًل وابسته است. همچنين، 
وقتی مورد توجه قرار گيرد، احســاس آرامش می کند. وابستگی و 
آرامش دو خصوصيت مهم دورة کودکی است. در دورة بزرگ سالی، 
تکليف فرد مشخص است و هویت مشــخصی دارد و آن این است 
که به هر صورت، او چه کسی است، کارش  چيست، چه چيزی بلد 
است،و  چه چيزی بلد نيست؛ یعنی وضع فرد از نظر شغل، زندگی 

و مواردی از این قبيل مشخص شده است. 
امــا فــرد در دورة نوجوانی حالت بينابينــی دارد؛ یعنی از دوران 
کودکی فاصله می گيرد و به بزرگســالی نزدیک می شود. بنابراین، 
بعضی از ویژگی های هر دو دوره را در خود دارد و این مسئلة مهمی 
است؛ زیرا او مانند موم  شکل مشخصی ندارد و می تواند به هر شکلی 
درآید. این مسئله همان سيال بودن هویت نوجوان است که موجب 
می شود او به سرعت به رنگ محيط درآید یا از موقعيت ها و شرایط 
خاص، خيلی عميق و سریع تأثير پذیرد. مسئلة دوم، ناپختگی تفکر 
نوجوانان است. ناپختگی به این معناست که مثاًل در مقام اندیشيدن 
دربارة مسائل به ســبک همه یا هيچ فکر می کند. البته این سبک 
فکری در دورة نوجوانی طبيعی اســت؛ برای اینکه فرد دارد اولين 
تجارب خود را کســب می کند و چون چيز زیادی برای مقایســه با 
آن نــدارد، آن را مطلق در نظر می گيرد. برای مثال، تمام چيزهای 
جامعة ما از جمله موسيقی، فيلم، داستان و حتی علم را رد می کند 
و هر چيز غربــی را می  پذیرد یا به عکس، تمام چيزهای غربی را رد 
می کند و در عوض، تمام چيزهای جامعة ما را کاماًل می پذیرد. این 

امر زمينه ساز گسست است و اگر نتوانيم این سبک از تفکر را تغيير 
دهيم، گسست حتمًا اتفاق خواهد افتاد. 

3. شرایط روزگار ما
عامل ســوم، شــرایط و موقعيتی است که دو نســل- با توجه به 
دگرگونی شرایط در بســتر زمان- در آن قرار دارند که عاملی مهم 
و تعيين کننده محســوب می شود. شــرایط روزگار در دیدگاه های 
مختلف به صور گوناگون مطرح شــده اســت و از آن با عنوان هایی 
مانند اصل انقالب ارتباطات یاد کرده انــد. امروزه ارتباطات ژرف تر 
و گسترده تر از گذشــته  اند واین مسئله پيامد های عجيبی دارد. به 
اعتقــاد برخی از متفکران، ویژگی  مهم عصر و دوران ما که از همين 
ارتباطات ناشــی می شود، این است که ساخت زدایی می کند؛ یعنی 
ســاخت هایی را که ما از قبل در تربيتمان، تربيت نســل جدید یا 
باوراندن ارزش ها یا خيلی چيزهای دیگر به این نســل  داشته ایم و 
برای ما تعيين کننده بوده اســت، در هم می شکند. توسعة ارتباطات 
و ظهور اینترنت بســياری از ســازه ها و معيارها را در هم شکسته 
اســت. در نتيجه، کنترل افراد و دور نگه داشــتن آنان از چيزهایی 
که می خواهيم در دسترسشــان نباشد، بسيار مشکل است. توسعة 
ارتباطات همچنين ســاختار ممنوع و مجاز را در هم شکسته است. 
البته، توسعه جنبه های مثبت و منفی فراوانی دارد و همانند شمشير 
دولبه است. بنابراین، مسائل زمانی در همة عرصه ها تأثير می گذارد 
و تأثير آن فقط در حوزة اقتصادی و اطالعاتی نيســت. به طور کلی، 
ســه عامل نسل پيشين، نسل جدید و موقعيت جدید با هم ارتباط 
پویایی دارند و می توانند همدیگر را تشدید یا تضعيف کنند. به نظر 
می رسد که این سه عامل می توانند نقش تعيين کننده ای در به وجود 

آمدن یا نيامدن گسست داشته باشند.
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