
گسست نسل  ها

دکتر محمدرضا شرفی

»جهاِن در حال تغيير« و »خانوادة در حال 
دگرگونی« از جمله واقعيت هايی هستند كه 
به تدريج ما را وادار به قبول واقعيت ديگری با 
عنوان »گسست نسل ها« می كنند. اين پديده 
اگرچه در جامعة ما هنوز به عنوان مســئله ای 
جدی مطرح نشده است و ابعاد آن به گستردگی 
مسائلی نيست كه در برخی از جوامع بيگانه 
جريان دارد، از چالش هايی اســت كه دير يا 
زود بايد به آن بپردازيم و برای پرســش های 
بنياديــن ايــن حــوزه پاســخ هايی بيابيم. 
از ســوی ديگــر، برخی از انديشــمندان 
تعليم و تربيــت بــه هنگام ســخن گفتن از 
تحوالت آتــی، آينده را در پديــده ای با نام 
»ظهــور يک جهان به هم پيوســته« متجلی 
می بينند)جمعی از نويســندگان، :9(.اگرچه 
تلقی يک »كليت به هم پيوسته و وابسته« از 
جهان مبتنی بر عدالت و صميميت، خوشايند 
هر عقل ســليمی است، مسئلة اصلی تحقق 
آن و شيوه های دستيابی بدان است. در بيان 

اهداف مربوط به بالندگی انسان، ويژگی هايی 
همچون »روابط خــوب«، »فرهنگ«، »كار 
»مديريت«،  رفتار«،  »سازماندهی  گروهی«، 
در سازگاری«،  »مهارت   »مشكل گشــايی«، 
از محيط زيست«  »اخالقيات«، »حراســت 
و مانند آن بيان شــده است)همان: 54(. اين 
خصوصيــات همگی زير عنــوان مؤلفه های 
اجتماعی برای دســتيابی به بالندگی انسانی 

قرار می گيرند. 
تحقق عناصر ياد شــده به معنای وحدت و 
هم زيستی نسل هايی است كه عالوه بر تالش 
برای برقــراری »روابط خوب« بــا يكديگر، 
به طور مشترک برای نيل به هدف   بالندگی 
می كوشــند. به رغم خوش بينی و اميدواری 
نسبت به اين پديده، متأسفانه پديدة ديگری 
در حال ظهور، تكوين و گســترش است كه 
از آن با عنوان »انقطاع نسل ها« ياد می شود. 
اينكه »گسست نسل ها« چيست، چه ماهيتی 
دارد، چه مؤلفه هايی برای تشخيص آن وجود 

دارد و عوامــل مؤثر در تكويــن آن كدام اند، 
پرسش هايی هســتند كه اين مقاله به آن ها 

پاسخ خواهد گفت. 

تعریف گسست نسلها 
دور شــدن تدريجی دو يا سه نسل پياپی 
از يكديگــر از حيــث جغرافيايــی، عاطفی، 
فكــری و ارزشــی، وضعيــت جديــدی را 
 ايجــاد می كند كــه دراصطالح، گسســت 
نســل ها ناميده می شــود. در اين وضعيت، 
اغلب، نوجوانان و جوانان می كوشند تا آخرين 
پيوند های وابستگی خود را از والدين يا نسل 
بالغ بگســلند و در اين راه به گرد ن كشــی و 

طغيانگری می پردازند)اسپاک،1364: 259(.
به وجود آمدن اين گسست بين فرزندان و 
والدين، به معنای تبديل »خانوادة هسته ای« 
به »خانوادة تک نســلی« است؛ چنانچه ميان 
»والديــن« و »پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها« 
شــكل گيرد، به مفهــوم تبديــل »خانوادة 
گســترده« به »خانوادة هســته ای« است و 
چنانچه به طور هم زمــان ميان »پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــا«، »والديــن« و »نوجوانان و 
جوانان« ايجاد شود، به معنای تبديل »خانوادة 
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به »خانوادة تک  نســلی« است.  گســترده« 
در صورتــی كه گسســت ياد شــده بين 
»نوجوانان و جوانان« و »افراد بالغ« شــامل 
معلمان، مربيان، استادان و اطرافيان يا ميان 
»نســل نوجوان و جوان« و »مراجع قدرت« 
شــامل ســازمان ها، نهادها و مراكز رسمی 
جامعه به عنوان نماد حكومت اتفاق افتد ، باز 
هم شــاهد نوعی شكاف نسل ها خواهيم بود 
كه در حيطه ای گســترده تر و عميق تر روی 
خواهد داد. اين شــكاف از جنبة اجتماعی و 
سياســی حائز اهميت بيشتری است و حتی 
ممكن اســت به رفتارهای ضد اجتماعی نيز 
منجر شــود. البته در اين مــوارد، رفتارهای 
ضد اجتماعــی هدف نيســتند بلكه همچون 
وســيله و ابزاری برای »اثبات ذات« و »ابراز 
وجود« مورد استفاده قرار می گيرند.1 عامل 
اساســی در »رفتارهــای ضد اجتماعــی« با 

توضيح »هويت منفی« تبيين می شود. 
اريكســون معتقد اســت كه »بســياری 
از افــراد هنگامــی كه دچار بحــران هويت 
می شوند، احســاس پوچی، از خود بيگانگی، 

تنهايــی و غربت می كننــد و حتی گاهی به 
دنبال »هويت منفی« می گردند. اين هويت 
درســت برخالف آن چيزی است كه اوليا و 
جامعه برای آنان در نظر گرفته اند. بســياری 
از رفتارهای ضــد اجتماعی و ناســازگارانة 
نوجوانــان و جوانان را می توان از اين ديدگاه 

توجيه كرد«)شرفی،1380: 20(.

تنوع جهت گیری نسل ها 
از حيث رويكرد نسل ها به يكديگر و شيوة 
مواجهة آن ها با هم، ســه وضيعت زير قابل 

تبيين است: 

1. پیوند نسلها 
در چنين وضعيتی نســل های سالخورده، 
بالغ و جــوان با وحدت و همدلــی در كنار 
يكديگر به ســر می برند و خانوادة گســترده 
به وجود می آ يد. تجربه ها و بينش های نسل 
مسن به نسل بالغ و نسل بالغ به نسل جوان 
منتقل می شود و هم زيســتی مسالمت آميز 
ميان آن ها شــكل می گيــرد. روابط موجود 
ميان نسل ها براساس احترام متقابل، پذيرش 
و درک ديدگاه هــای طرف متقابل، اســتوار 
اســت و به دليل وجود فرصت های همدلی 
و هم انديشی، آرامش روحی خاصی بر روابط 

آن ها حاكم است.

2. گسست نسلها 
رويكرد دوم نســل ها به يكديگر بر مبنای 
احســاس بی نيازی و اســتقالل كامل است 
كه در عمل، به فاصلــه گرفتن از يكديگر و 
مرزبندی و جدايی كامل از هم می انجامد و در 
نتيجه، پديدة انقطاع نسل ها شكل می گيرد. 

3. تقابل نسلها 
وضعيــت ديگری كــه پس از گسســت 
نســل ها به وجود می آيد، تقابل و رويارويی 
نسل هاســت. چنين وضعيتی ابتدا از رويكرد 
منفی يک نسل به نسلی ديگر آغاز می شود؛ 
رويكردی كه متكی بر طرد، مقابله و تخطئة 
يكديگر استوار اســت و در عمل به تعارض، 
تخاصم و تضاد آن ها منجر می شــود. معموالً 

چنين روشــی را نســل جوان تر عليه نسل 
مســن تر از خود، بــه كار می گيــرد. از بعد 
اجتماعی، تقابل نسل ها در رفتارهايی مانند 
هنجار شكنی، درگيری با مقررات و قوانين و 

بزهكاری معنا پيدا می كند. 

پیشینة تاریخی 
يكی از اســناد تاريخی در زمينة نگرانی از 
»گسست نسل ها«، ماجرای محاكمة سقراط 
اســت. صبح يک روز كه سقراط قدم به بازار 
شهر گذاشت، اعالمية زير را ديد كه عليه او 

به ديوار چسبانده شده بود:
»سقراط متهم به خيانت است: نخست به 
دليل اينكه خدايان شهر را نمی پرستد و خود، 
خدای تازه ای آورده است؛ دوم به دليل اينكه 
جوانان را فاسد می سازد. مجازات اين دو گناه 

مرگ است.« 
مدعی اصلی وی تاجر چرم فروشــی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط كينة شخصی 
داشــت؛ زيرا ســقراط پســر او را اندرز داده 
بود كه از كار پدرش )دباغی( دســت بردارد 
و خويشــتن را وقف تحصيل فلســفه كند. 
آنوتوس از اينكه فرزندش شغل او را برنگزيده 
و از او جدا شــده بود، خشمگين شد و اصرار 
داشت كه مجازات فاسد كردن جوانان نبايد 
كمتر از اعدام باشــد. نزاع، نزاِع ميان »چرم« 
و »علم« بود و بدبختانه در اين منازعه، چرم 
پيروز شد و  سقراط دستگير و در محكمه به 

مرگ محكوم گرديد)توماس،1362: 238(. 

پیشینه در فرهنگ اسالمی
در زمينة گسست نسل ها از حيث اعتقادی، 
اشاراتی در قرآن و حديث شده است كه برای 
نمونه به برخی از آن ها اشاره می كنيم. قرآن 
در ســورة احقاف به جدايی دو نسل از جهت 

اعتقادی اشاره كرده است: 

در صورتی که گسست بین »نوجوانان 
و جوانان« و »افراد بالغ« شامل معلمان، 
میان  یا  اطرافیان  و  استادان  مربیان، 
»مراجع  و  جوان«  و  نوجوان  »نسل 
قدرت« شامل سازمانها، نهادها و مراکز 
حکومت  نماد  بهعنوان  جامعه  رسمی 
اتفاق افتد ، باز هم شاهد نوعی شکاف 

نسلها خواهیم بود
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»و كســی كه به پدر و مــادرش می گويد: 
وای از دســت شما! آيا به من وعده می دهيد 
كه از قبر بيرون آورده خواهم شد؟ در حالی 
كه مــردم دوران های پيــش از من، همگی 
در گذشته اند، پدر و مادرش از خدا می خواهند 
كه به فريادشان برسد و می گويند: وای بر تو! 
ايمــان بياور زيرا وعده خدا حق اســت ولی 
فرزند بــا بی اعتنايی می گويــد: اين ها فقط 

خرافات است. 2
در برخی روايات و احاديث نيز به جدايی دو 
نسل )والد- فرزند( از حيث عاطفی و روحی 
اشــاره شده اســت. از جمله، حضرت علیـ  
عليه السالم ـ در بخشی از خطبة خويش در 

توصيف آخر الزمان می فرمايد: 
»در زمانی قــرار گرفته ايد كه جوان آن ها 
بداخالق، پير آن ها گناهكار، عالِم آن ها منافق 
و قاری قرآن آن ها اهل غّش و آلودگی است. 
كوچک ترها به بزرگ ترها وقعی ننهاده و آنان 
را محترم نمی شــمارند و اغنيا و ثروتمندان، 
امــور فقرا را تكفل نمی نماينــد.«3 در كالم 
حضرت علی )ع( به روی گردانی نسل نوجوان 
و جوان از  نســل بالغ و دور شــدن آن ها از 
يكديگر اشــاره شده اســت. اين گسست در 
ابتدا زمينــة عاطفی و روحی دارد و در ادامه 
به جدايی و گسســت فكری و اعتقادی نيز 

منجر می شود. 

پیشینه در ادبیات فارسی 
و  ادبيات  در  نسل ها  جدايی  پديدة 
فرهنگ غنی ايرانی- اسالمی پيشينه ای 
به  سعدی  جمله،  از  دارد.  تأمل برانگيز 

بيان اين حكايت می پردازد: 

»مهمان پيری بــودم در ديار بكر، كه مال 
فراوان داشــت و فرزندی خوب روی. شــبی 
حكايت كرد كه مرا در عمر ]خويش[ به جز 
اين فرزند نبوده اســت. درختی درين وادی 

زيارتگاه است كه مردمان به حاجت خواستن 
آنجا روند. شــب های دراز در آن پای درخت 
به حق بناليده ام تا مرا اين فرزند بخشــيده 
است. شنيدم كه پسر با رفيقان آهسته همی 
گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی 

كجاست تا دعا كردمی و پدر بمردی. 
خواجه شادی كنان كه پسرم عاقل است و 

پسر طعنه زنان كه پدرم فرتوت. 
سال ها بر تو بگذرد كه گذار 

نكنی سوی تربت پدرت 
تو به جای پدر چه كردی خير 

پســرت«  از  داری  چشــم  همــان  تــا 
)سعدی،1373: 151( 

مؤلفه های تشــخیص گسســت 
نسل ها 

چنانچه بخواهيم پديدة گسســت نسل ها 
را از منظر آسيب  شناســی مورد مطالعه قرار 
دهيم، بايد برخی معيارهای تشخيص آن را 
نيز بررسی كنيم. گرچه به طور قاطع نمی توان 
ادعا كــرد كه همة اين معيارها شــناخته و 
تعريف شده اند، برخی از مهم ترين معيارها را 
می توان به اين شرح ارائه كرد. گفتنی است 
كه وجود يک مؤلفه از مؤلفه های بعد لزوماً به 
معنای گسســت نسل ها نيست بلكه اجتماع 
هم زمان تعدادی از اين عوامل می تواند داللت 

بر وجود اين پديده داشته باشد. 

1. کاهش ارتباط کالمی 
يكی از انواع ارتباط هــای مؤثر و رايج در 
مناســبات انســانی، ارتباط كالمی اســت. 
ارتباطــی كه متكی بر تفاهــم و صميميت 
باشــد، دنيای درونی دو نسل را به يكديگر 
پيوند می دهد اما اگــر ارتباط كالمی ميان 
نسل بالغ و نســل جوان كم باشد و اين امر 
به طور مســتمر و مــداوم عميق تر و حادتر 
شــود، تا حد زيادی بيانگر جدايی دو نسل 
از يكديگر است .البته اين امر زمانی برطرف 
خواهد شد كه يكی از طرفين ابتكار عمل را 
در دست گيرد و نقطة آغازی برای برقراری 
ارتبــاط پيدا كنــد  و رونــد گفت وگو را با 

موفقيت تداوم بخشد. 

2. اختالل در فرایند همانندسازی4
از ويژگی  هــای ارتبــاط ميان دو نســل، 
الگو پذيری نسل نوجوان و جوان از نسل بالغ 
است. چنين فرايندی در اصطالح الگو سازی 

يا همانند سازی ناميده می شود. 
معموالً فرزندان سعی در انطباق رفتارشان 
با فرد بالــغ و هم جنس خويش دارند؛ يعنی 
پسران ســعی دارند شخصيت و رفتارشان را 
با پدر خويش انطباق دهنــد و دختران نيز 
ســعی می كنند خود را با رفتار و شخصيت 
مادرشان منطبق سازند، اما در پديدة گسست 
نســل ها، چنين روندی دچار وقفه می شود و 
نوعی اختالل در آن به وجود می آيد؛ به اين 
معنا كه فرزندان برای همانند سازی، فرد ديگر 
را جايگزين شــخصيت پدر يا مادر می كنند 
و انطباق رفتــاری را با او انجــام می دهند. 
ادامة چنيــن وضعيتی به ايجــاد بحران در 
همانند سازی با نسل بالغ )والدين و مربيان( 
می انجامــد كه خــود عامــل تقويت كنندة 

گسست نسل ها محسوب می شود. 

3.  کاهــش فصل مشــترکهای 
عاطفی 

زندگی سرشــار از لحظــات و فرصت های 
متنوع و زودگذری اســت كه بعضی از آن ها 
خوب، دلپذير و جذاب و بعضی ديگر از جهاتی 
دشــوار، تلخ و پيچيده اند. چنانچه نسل های 
جوان و بالغ در بخشــی از ايــن موقعيت ها 
در كنــار يكديگر باشــند و از مصاحبت هم 
بهره مند شوند، به معنای اين است كه فصل 
مشــترک هايی با يكديگر دارند. همچنان كه 
وجود فصل مشترک های عاطفی، عامل پيوند 
نسل هاست، كاهش و فقدان آن ها هم موجب 

گسست نسل ها می شود. 

4. تعهد نداشتن به فرهنگ خودی 
از نشــانه های جدايــی دو نســل، كاهش 
دلبستگی نسل جوان به فرهنگ و ارزش های 
فرهنگِی نسل بالغ است. اغلب در اين موارد، 
جوانان به گرايش های فرهنگی نســل بالغ با 
ديدة ترديد و بی اعتمادی می نگرند و همين 
زمينه را مجوزی برای فاصله گرفتن از آن ها 

مدعی اصلی سقراط تاجر چرمفروشی به نام 
»آنوتوس« بود. وی با سقراط کینة شخصی 
داده  اندرز  را  او  پسر  سقراط  زیرا  داشت؛ 
بردارد  )دباغی( دست  از کار پدرش  بود که 
کند.  فلسفه  تحصیل  وقف  را  خویشتن  و 
آنوتوس از اینکه فرزندش شغل او را برنگزیده 

و از او جدا شده بود، خشمگین شد
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می دانند. البته معموالً شــناخت نداشتن از 
فرهنگ خودی، موجب اين جدايی می شود 
و در مواردی نيز اين تصور كه برخی ارزش ها 
متعلق به فرهنگ افراد بالغ است، دليل كافی 

برای اجتناب از آن ها تلقی می  شود. 

5. نابردباری نسلها 
كيفيت و چگونگی ارتباطات ميان نسل ها 
گويای رفتاری اســت كه هر يک از آن ها در 
قبــال ديگری در پيش می گيــرد. چنانچه 
شــاهد زمينه هايی همچون عدم تحمل يک 
نسل نسبت به نسل ديگر باشيم و اين پديده 
بــه موارد خاصی محدود نشــود و عموميت 
داشــته باشــد، می توانيم آن را يک نشــانة 

جدايی نسل ها تلقی كنيم. 

در  جوان  نسل  نداشتن  حضور   .6
مشارکت های اجتماعی 

جامعــة پويا، زنــده و در حال پيشــرفت، 
جامعه ای است كه توانايی جذب شمار فراوانی 
از هرم جمعيتی جوانی را در عرصة اجتماعی 
داشــته باشــد. با توجه به برنامة توســعه و 
گسترش زمينه های حضور نسل جوان، انتظار 
می رود كه در حوزة مشاركت های اجتماعی 
بيش از گذشته شاهد حضور فعال، گسترده 
و پرشور اين نسل باشيم. در غير اين صورت، 
محروم شدن فرصت های مشاركت اجتماعی 
از حضــور جوانان را می توان نشــانة فاصله 
گرفتن نسل ها از يكديگر و نيز جدايی نسل 
جوان از جامعه و مراكز و نهاد های اجرايی و 

تصميم گيری آن تلقی كرد. 

عوامل مؤثر در گسست نسلها 
برای بررسی عوامل اثرگذار بر پديدة گسست 
نسل ها، ابتدا بايد دو واژة »علت« و »عامل« 
را دقيقاً توضيح دهيم. از منظر آسيب شناسی، 
همچون جرم شناســی، علت آفرينندة جرم 
)بزه( اســت اما عامل، به تنهايــی آفرينندة 
آن مســئله )موقعيت ( نيست و نقش آن تنها 
در حد تأثيرگذاری اســت  )كی نيا،1370،ج 
اول:كليات(.با استناد به اين مقدمه، برخی از 
عوامل اثرگذار را مــورد بحث قرار می دهيم. 

1. از خود بیگانگی 
روند پرشــتاب و فزاينــدة زندگی معاصر 
به گونه ای توجه انسان را جذب كرده است كه 
فرصتی باقی نمی ماند تا او به خود بپردازد، در 
حوزة مســائل مربوط به هويت خويش تأمل 
كند و پاسخ  سؤال های بنيادين دربارة خود را 
بيابد. بنابراين، به مرور زمان از »خود« بيگانه تر 
و دورتر می شود و احساس تنهايی نيز به جای 
احساس بالندگی می نشيند. اين وضعيت در 
بارة نســل های بالغ و جوان صادق است. البته 
نســل جوان بيش از نسل بالغ دچار »از خود 
بيگانگــی« می شــود و از آن رنج می كشــد. 
بنابراين، می توان چنين اســتنتاج كرد كه دو 
نسل به سبب اينكه »از خود بيگانگِی« نسبی 
آن ها را متأثر ساخته است،  قادر به ايجاد پيوند 
ميان خود نيستند و پيوندهای پيشين نيز در 
حال گســيختن اند. اين پديده همچنان رو به 
گسترش خواهد بود؛ مگر آنكه نسل ها بتوانند 

بر »از خود بيگانگی« فائق آيند. 

2.  گسست عاطفی، زمینة گسست 
فکری 

از پيامد هــای عصر جديــد، تأكيد بيش از 
حد بر »فرديت« انســان اســت؛ به گونه ای 
كــه به تدريج بــه پديدة »خودشــيفتگی« 
آدمی منجر می شــود. به اعتقاد اريک فروم 
»انساِن خود شــيفته« از مظاهر عصر جديد 
اســت)فروم،1366: 14(؛ انسانی كه پيوسته 
منتظر است تا ديگران محبت و عشق خويش 
را نثارش كنند ولی چنين وظيفه ای را برای 
خود در قبال ديگران قائل نيســت. او به طور 
يک جانبه مترصد دريافــت عواطف ديگران 
است ولی خود گامی پيش نمی نهد تا محبت 
و عواطفش را نثار ديگران كند. نتيجة منطقی 
چنين وضعيتی، گسســِت عاطفی نسل ها از 
يكديگر است. نســل هايی كه انگيزة كمتری 
برای نثار عاطفی بــه يكديگر می يابند؛ زيرا 
»خودشيفتگی« و محدوديت های ناشی از آن 

مجالی برای اين امر باقی نمی گذارد.

3. اشتغال روزافزون والدین
اقتصاد نامتعادل و بر هــم خوردن موازنه 

ميان درآمــد و هزينه های زندگی، والدين را 
با مشكالت جديد و ناخواسته ای مواجه كرده 
است. پدران بيش از گذشته در خارج از منزل 
ســرگرم كار و تالش اند و برخی از آنان برای 
گذران زندگــی و رفع نيازهای خانواده دو يا 
حتی ســه شــغل را بر می گزينند و بيش از 
هميشه خسته و آشفته اند. شماری از مادران 
و زنان نيز برای تأمين  بخشــی از هزينه های 
خانواده بــه بــازار كار روی آورده و از خانه 
و مســئوليت های مربوط به آن دور و غافل 
شــده اند. در نتيجه، والدين ظرفيت روحی و 
روانی كافی برای روبه رو شدن با فرزندانشان 
و حل مســائل آنان را ندارند و فقر ارتباطی، 
آن ها و نسلشان را تهديد می كند؛ به گونه ای 
كه به مرور زمان شكاف موجود ميان والدين 
و فرزنــدان به عنــوان دو نســل، عميق تر و 

جدی تر می شود.
از ســوی ديگر، مصرفی شدن زندگی و باال 
رفتــن تب مصرف و تجمل گرايی موجب باال 
رفتن هزينه های زندگی و درخواســت های 
هرچه بيشــتر فرزندان از والدين شده است. 
نتيجه آنكه نوجوانان و جوانان به اقتضای سن 
و شرايط زندگی خويش تقاضاهای جديدی 
مطرح می كنند و در مقابل، والدين به دليل 
ناتوانی در تأمين اين خواســته ها احســاس 
نوعی سرگردانی و دشواری می كنند. نتيجة 
منطقی چنين رويــدادی، فاصله گرفتن دو 
نســل از يكديگر است؛ روندی كه احتماالً به 

جدايی كامل آن ها نيز منجر خواهد شد.

4. فناوری پیشرفتة ارتباطات
ارتباطــات، ظهور  از دســتاوردهای عصر 
رايانه هــای عظيــم و پديده هايــی همچون 

در کالم حضرت علی )ع( به روی گردانی 
نسل نوجوان و جوان از  نسل بالغ و دور 
شدن آنها از یکدیگر اشاره شده است. 
و  عاطفی  زمینة  ابتدا  در  گسست  این 
روحی دارد و در ادامه به جدایی و گسست 

فکری و اعتقادی نیز منجر میشود
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اينترنت و ماهواره است. ماهيت اين پديده ها 
برای نسل جوان جذاب و فوق العاده است. در 
حالی كه نســل بالغ را چندان برنمی انگيزد؛ 
زيرا آنان بيش از مجذوب شــدن، احســاس 
نگرانــی می كننــد. نگرانــی از پيامدهــای 
نامطلوب، زيانبار و ضدفرهنگی اين پديده ها 
بی مورد نيست؛ چون فرجام كار، جذب شدن 
نســل جوان به اين عوامــل و ارتباط برقرار 
كردن با آن هاست. مسائلی چون تهيه، خريد، 
به كارگيری و نحوة اســتفاده از اين پديده ها 
نيز موجب بروز مشكالتی در ارتباط عاطفی، 
روحی و فكری دو نســل در محيط خانواده 
می شــود و در مــواردی نيز بــه برخوردها 
ناخواســته  ميــان آن ها  و اصطكاک هــای 
می انجامد. اين امر موجب می شــود كه نسل 
جوان حتی در احتمال بدآموزی  پديده های 
ياد شــده ترديدی به خود راه ندهد و نسل 
بالغ نيز برای يادگيری و اســتفادة صحيح از 
فناوری های جديد تالشــی  نكنــد. بنابراين، 
معادله ای كه در آن نسل جوان جذب فناوری 
پيشــرفتة ارتباطات می شــود و نسل بالغ از 
آن فاصلــه می گيرد، به مرور زمان به جدايی 

نسل ها از يكديگر منجر خواهد شد.

5. بلوغ دشوار و نوجوانی پررنج
صاحب نظران، بلوغ را مقطع دشوار زندگی 
و نوجوانی را دورة انتقال به سال های جوانی 
می داننــد. فهــم و درک شــرايط بلوغ هم 
برای خود فرد و هم برای اطرافيان مشــكل 
اســت و ادامة آن در ســال های نوجوانی، بر 
اين دشــواری می افزايــد. از پيچيدگی های 
موضــوع، يكی اين اســت كــه بزرگ ترها 
بعضــی از رفتارهای نوجوان را  به درســتی 
 و دقــت تفســير نمی كنند و اغلــب زمينة 
برچســب زدن های منفی بــه وی را فراهم 
می كنند. تداوم چنين بينشــی نســبت به 
نوجوان، به تدريج وی را دلسرد می كند و از 
اعتمادبه نفس او می كاهد. از اين رو، نوجوان 
به اطرافيــان و افراد بالغی كه منشــأ تصور 
منفی از وی هســتند، بی اعتماد می شود و از 
آنان فاصله می گيرد و به كسانی كه به تمجيد 

وی می پردازند ـ   يعنی همساالن و دوستان ـ 
می پيوندد. عالوه بر اين، نسل نوجوان و جوان 
به دليل ماهيت دوران رشد، نوعی غرور دارد. 
به همين ســبب،  برای ارتباط با نســل بالغ 
پيش قدم نمی شــود و در نتيجه قادر به بيان 
خواسته هايش از نسل بالغ نيست. اين امر نيز 
تا حد زيادی موجب فاصله گرفتن نسل ها از 
يكديگر و بيگانگی عميق ميان  آن ها می شود.

6. فقر فرهنگی
در تعريف فرهنگ آمده اســت: »مجموعة 
عــادات، باورهــا، هنر، موســيقی و ســاير 
دســتاوردهای تفكر انســانی كه به دســت 
گروهــی از مردم در زمانــی خاص به وجود 

آمده است.«5
بر مبنای چنين تعريفی، فرهنگ پديده ای 
متأثــر از تالش های جمعی مــردم در حوزة 
انديشه ها و باورهاست و فصل مشترک ميان 
جامعه و مردم محسوب می شود. بنابراين، از 
يک منظــر می توان گفت كه فرهنگ عاملی 
اســت كه دو يا چند نســل را بــه يكديگر 
پيونــد می دهد و در صورتی كه جامعه دچار 
انقطاع فرهنگی شــود، به طور طبيعی دچار 
انقطاع نســل ها نيز خواهد شــد؛ زيرا عامل 
وحدت بخش ،كه همان فرهنگ ملی و خودی 

است، در ميان  آن ها حضوری بامعنا ندارد.

7. فقدان هویت اجتماعی
در تبيين هويــت اجتماعی می توان گفت 
كه چنانچه فرد را از جنبة نقش ها و وظايف 
اجتماعــی اش مــورد مطالعه قــرار دهيم و 

متقاباًل انتظــارات جامعه از وی را بررســی 
كنيــم، به درک هويــت اجتماعی او نزديک 
اگرچه  شد)شرفی،پيشــين:108(.  خواهيم 
برخی انديشمندان و نويسندگان مانند هابز، 
نيچه، اســتيرنر و لودانتک معتقدند كه بشر 
هرگز اجتماعی نمی شــود و در عمق وجود 
خود احســاس غربــت و بيگانگی می كند و 
رفتــار اجتماعی خيره كننده اش ســطحی و 
تصنعی است، انديشــمندانی ديگر بر آن اند 
كه به مــرور زمان از شــدت غلبة تمايالت 
شــخصی كاسته و بر دامنه و وسعت عواطف 
و ادراكات شخص نســبت به ديگران افزوده 

می شود)آلپورت،1355: 35(.
بنابراين، هويت اجتماعی به معنا و مفهوم 
»احســاس پيوند با ديگران«، درک جايگاه 
و منزلت فرد در جامعــه و »درک انتظارات 
متقابــل فرد و جامعه«، پديده ای اســت كه 
در نســل نوجوان و جوان به عنوان يک نياز و 

ضرورت مطرح می شود.
بر اين اســاس، هرگونه عاملی كه موجبات 
»هويت اجتماعی« يک نســل  را تضعيف و 
كم رنگ كند، متقاباًل بــر پيوند آن با جامعه 
اثر می گذارد. با سســت شدن پيوندهای ياد 
شده، جدايی نسل ها از يكديگر به مرور زمان 

محقق می شود.

8. نفوذ فرهنگ بیگانه
با ورود  فرهنگ بيگانــه و غرب به جوامع 
اســالمی ،به ويــژه ايــران، نوعی اســتحالة 
فرهنگی در برخی از آحاد جامعه و نيز برخی 

روشنفكران به وجود آمد.
در ايــن فرايند، نوجوانــان و جوانان بيش 
از ديگــران در معرض هجــوم فرهنگی قرار 
گرفتند و با گرايش و تعلق به فرهنگ بيگانه، 
به طور تدريجی خود را در مقابل نسل بالغی 
يافتند كه به فرهنگ سنتی و اصيل خويش 
تكيه داشــت؛ به گونه ای كه هر يک از اين دو 
نسل ناگزير شــد برای دفاع از موجوديتش، 
بــا سرســختی از فرهنگ خود دفــاع كند. 
چنين موضعگيری هايی در مواقعی به جدايی 
نســل ها و در مواردی ديگر به تضاد و تقابل 

و  لحظات  از  سرشار  زندگی 
زودگذری  و  متنوع  فرصتهای 
خوب،  آنها  از  بعضی  که  است 
دلپذیر و جذاب و بعضی دیگر از 
جهاتی دشوار، تلخ و پیچیده اند. 
چنانچه نسلهای جوان و بالغ در 
بخشی از این موقعیتها در کنار 
یکدیگر باشند و از مصاحبت هم 
این  معنای  به  شوند،  بهرهمند 
با  مشترکهایی  فصل  که  است 

یکدیگر دارند
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نسل ها منجر گرديد.
ســاموئل هانتينگتون بــا تعبير »ويروس« 
از »فرهنــگ غــرب« می نويســد: »رهبران 
سياسی ای كه سرشار از غرور، خيال می كنند 
قادر به تغيير شــكل فرهنگ جامعه خود به 
صورتی بنيادين هستند، سرنوشتی جز ناكامی 
نخواهند داشــت. ايشان هر چند عناصری از 
فرهنگ غربی را به جامعة خود وارد می كنند، 
قادر نيستند كه عناصر اصلی بومی را از ميان 
ببرند يا تحت الشــعاع قــرار دهند؛ برعكس 
،وقتی ويروس غرب به بــدن جامعه ای وارد 
شــد، بيرون راندن آن دشــوار است. ويروس 
غرب اســتقامت می كند اما كشنده نيست؛ 
مريــض زنده می ماند ولی ســالمتی خود را 
هرگز باز نمی يابد. رهبران سياسی می توانند 
تاريخ را بســازند اما از تاريخ نمی توانند فرار 
كنند. آنچه ايشــان خلق می كنند، جامعه ای 
غربی نيست؛ كشوری از درون گسيخته است. 
آن ها جامعة خود را به دوگانه انديشی فرهنگی 
آلوده می كنند و اين بيماری ماندگار می شود 
و ريشه می گيرد«)هانتينگتون،1378: 364(.

9. ناتوانی از همدلی با نسل آینده
هم زيستی دو يا چند نسل در پرتو بصيرت 
و رويكردی حاصل می شود كه از »حال« به 
»آينده« معطوف باشد و توانايی نگاه به آينده 
و انديشــة آينده نگر را دارا باشد. در صورت 
فقدان چنين بينشــی، حوزة مســائل مورد 
عالقة هر نسل بســيار محدود و تنگ نظرانه 
خواهد بود. در حيطة بستة چنين انديشه ای، 
جايی بــرای پرداختن به ديگران و مســائل 

مورد عالقة آنان باقی نمی ماند.
يكی از كارشناســان ســازمان يونسكو به 
نام دكتر را جا ســينگ می نويسد: »همة اين 

مسائل جهانی ايجاب می كند كه نگرش هايی 
پــرورش داده شــود كه به ياری آن، نســل 
كنونی بتواند خود را با نسل های آينده همدل 
بدانــد و توانايی دورانديشــی و تفكر درباره 
آيندة دور دست را داشته باشد. بدين ترتيب، 
در نسل حاضر هوشياری جديد پرورش داده 
می شود. آموزش وپرورش بايد انسان را برای 
آينده آماده ســازد تا توانايی روبه رو شدن با 
چالش هايی را كه مسائل كنونی برای آينده 
به وجود خواهد  آورد، داشته باشد«)جمعی از 

نويسندگان،پيشين: 14(.

10. فقدان الزام معنوی
»ميان نيروهای تغيير در دنيای خارج و هستة 
مركزی وجود انســان، تباين رو به گسترشی 
وجود دارد. اين دو ممكن است روزی متقاباًل 
به انهدام يكديگر روی آورند؛ مگر آنكه جهان 
ارزش ها بر جهان مادی تفوق يابد« )همان(.
ســخنان باال را يكی از كارشناسان سازمان 
يونسكو ايراد كرده است. به نظر می رسد كه 
عوامل تغيير در ميان نوجوانان و جوانان رو به 
گسترش است اما هستة مركزی وجود آنان، 
كه به معنای ارزش های درونی است، چندان 
رشدی نداشته اســت. به مرور زمان، فاصلة 
ميان نســل جوان و ارزش ها افزايش می يابد 
و به همين ترتيب، فاصلة ميان نســل جوان 
و حاميان ارزش ها )نسل بالغ( نيز عميق تر و 
جدی تر می شود. كارشناس ياد شده در ادامة 

سخنانش می افزايد:
»برای ايجاد الزام معنوی در ميان نوجوانان 
و جوانــان بايد آنان در معرض انديشــه های 
بزرگ و ظهــور ارزش هايی قــرار گيرند كه 
بشريت را به مدارج عالی روحیـ  انديشه های 
مربوط بــه ارزش انســانی و آزادی، فرديت 
و مســئوليت پذيری اجتماعــی، مهربانی و 

دلسوزی- ارتقا داده است« )همان(.
با اين حال، مشكل اساسي همچنان به قوت 
خود باقي اســت؛ زيرا الزام معنوي و محمل 
اخالقي زماني مي تواند نسل جوان را سرشار از 
احساس مسئوليت در قبال نسل ديگر كند كه 
نوعي اعتقاد پابرجا و مبرم در درون آن وجود 

داشته باشد؛ در حالی كه می توان جای خالي 
چنين اعتقادي را به وضوح مشاهده كرد. براي 
وضوح بيشــتر مطلب، جمله اي از سانتايانا6 
را بيان مي كنيــم: »جوانان  عقايد كهن را از 
دست داده اند و عقايد تازه اي را كه بتواند آنان 
را به كمال نزديک سازد، نيافته اند« )دورانت، 

1370: 3ـ 442(.

هرگونه عاملی که موجبات »هویت 
و  اجتماعی« یک نسل  را تضعیف 
کم رنگ کند، متقاباًل بر پیوند آن 
سست  با  میگذارد.  اثر  جامعه  با 
شدن پیوندهای یاد شده، جدایی 
زمان  مرور  به  یکدیگر  از  نسلها 

محقق می شود
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