
چکيـده
در طول تاريخ بشريت همواره توالی نسل ها وجود داشته است. گروهی می آيند و اثراتی 
از خود بر جای گذاشته و آرام آرام جای خويش را به فرزندان و افراد جديد می دهند و 
اين امری طبيعی است؛ اما سؤال اين است که، چه قدر ارتباط بين اين رفت و آمدها 
وجود دارد و عوامل تهديدکننده و راهکارهای کاهش آنها چيست؟ در اين نوشته سعی 
شده که عالوه بر بررسی برخی علل فاصله ميان نسل ها، راهکارهای الزم در حوزه نظر 

و عمل نيز بيان شود تا بسترهای مناسب و بيشتر اعتالی ايران اسالمی فراهم آيد.

واژه هاي کليدي: نسل، شکاف نسلی، گسست، جامعه پذيری، پيوند.
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مقدمـه
انسان اشرف مخلوقات عالم است؛ چرا که ارزشمندترين سرمايه نظام هستی، يعنی تفکر و 
انديشه را در اختيار دارد. چنانچه تالش، کار و کوشش وی را بر انديشه اش بيفزاييم، شاهد 
شکل گيری ارزش ها، هنجارها و آداب و رسومی هستيم که در قالب قانون، عرف و غيره 

تجلی می يابد و اين سرمايه گرانبهايی است.
اگر هر نسلی از انسان ها از اين مجموعه برخوردار بوده و دغدغه اصلی آنها نيز حفظ 
و انتقال آن به نسل های آينده باشد، اين انتظار را نيز از آيندگان دارند که حافظ و نگهبان 
عدم  جمله  از  گوناگون،  داليل  به  جديد  نسل های  که  آنجايی  از  باشند.  آن  برای  خوبی 
اطالعات دقيق و شناخت صحيح از آن با کم توجهی از کنار آن گذر کرده، سبب نگرانی و 
دغدغه هايی می شوند، هر چند ارزش های جايگزين آرام آرام مطرح می شوند و اين فرايند 

هميشه در تاريخ جريان دارد.
سؤال مطرح، آن است که آيا در اين فرايند چيزی دچار تغيير و تحول می شود يا اينکه خير، 

همه چيز در سر جای خود قرار گرفته و دستاوردهای گذشتگان به همان شکل حفظ می شود؟
با توجه به اختالف سليقه انسان ها و تحوالت سريع و عميق در  با يک نگاه گذرا و 
ضرورت اين اختالفات، وقوع برداشت دوم بعيد و حتی شايد محال به نظر رسد؛ چرا که 
در توالی نسل ها اين تغييرات اجتناب ناپذير است. اما نکات مهم در اين روند عبارت است 
از اينکه: آنچه دچار تغيير می شود، چيست؟ آيا اين تغييرات آگاهانه برای پيدايش عرف 
و عادات صورت می گيرد؟ آيا با وجود تغييرات و تلقی های متفاوت و متناسب هر زمان ، 
تغييرات و فاصله ها چه  اين  پايدار می ماند؟ عوامل  جوهرۀ ارزش ها و هنجارهای جامعه 
چيزهايی می تواند باشد و مالکشان چيست؟ چگونه می توان راه های مقابله با اين فاصله ها 

را شناخت؟ از چه ابزارهايی برای کاهش اين فاصله می توان بهره گرفت؟
پيرامون نسل ها در جامعه بشری  اين سؤاالت و بسياری ديگر، پرسش هايی است که 

مطرح بوده و هست.
امروزه يکی از دغدغه های اصلی اين است که با وقوع انقالب اسالمی در ايران، يک 
پديده ای بی نظير در تاريخ جهان، جهان اسالم و ايران رخ داده است. سه دهه از اين انقالب 
گذشته است و اکنون در آغازين سال های دهه چهارم هستيم. در مدت سه دهه گذشته، 
متنوع  موضوعات  با  و همچنان  گرفته  قرار  اسالمی  انقالب  فرا روی  فراوانی  موضوعات 



15

 مروری بر فاصله ميان نسل ها، علل و راهکارهای مقابله با آن
13

88
ز 

ايي
/ پ

رم
ها

ه چ
ار

شم
ل/ 

 او
ال

س

ديگری رو به رو  است که يکی از اين مسائل، ورود نسل های جديد در عرصه سياسی، 
اجتماعی، فرهنگی و غيره می باشد.

اجتماعی،  سياسی،  عرصه های  در  جديد  نسل های  ورود  آيا  که  است  اين  مهم  سؤال 
فرهنگی و غيره، يک فرصت بی نظير برای آينده کشور به شمار می آيد يا اينکه يک تهديد 

بالقوه ای است که در آينده خواه يا ناخواه با آن مواجه خواهيم شد؟
در راستای اين پرسش، سؤاالت ديگری )فرعی( مطرح می شود: اگر فرصت به شمار 
می آيد، چگونه بايد از آن بهره جست؟ و اما اگر تهديد است، چگونه بايد با گسست نسل ها 
مواجه شويم؟ علل و عوامل آن جدايی ها را از کجا بايد جستجو کرد؟ تا چه ميزان از اين 
فاصله ها قابل قبول است؟ راه های درمان آن چگونه است؟ نزديک نمودن نسل ها را با وجود 
تفاوت سنی در چه چيزهايی می توان يافت؟ و بسياری ديگر از پرسش ها که در اين نوشتار 

به اختصار به آنها پرداخته می شود.
فرضيه پژوهش حاضر در اين است که؛ با وجود تفاوت نسل ها در ايران، با استفاده از 
ابزارهای مناسب، می توان از آن به عنوان يک فرصت برای ارتقای جايگاه ايران در همه 

عرصه ها بهره جست.

مفاهيـم
نسل: در دائرة المعارف علوم اجتماعی پيرامون نسل چنين آمده است: »در جمعيت شناسی، 
به گروهی از افراد اطالق می شود که مرحله ای از حيات را با يکديگر آغاز کرده و يا پايان 
باشند. گروهی که در يک زمان فارغ التحصيل می شوند، گروهی در زمانی به نسبت  داده 

نزديک به هم به دنيا آمده يا ازدواج کرده اند« )ساروخانی، 1375، ص107(.
يکی از نويسندگان، نسل را گروهی از افراد می داند که در فاصله زمانی معينی به دنيا 
آمده اند: »غالبًا از گروه هايی که مقارن با يک رويداد تاريخی بوده اند، نيز تحت عنوان نسل 
آن رويداد نام می برند، مثاًل مردان و زنان جوان جنگ جهانی اول، نسل جنگ اول خوانده 

می شوند« )بيکر، 1377، ص118(.
بنابراين، تجربه های هر نسل افق های آينده آنان را رقم زده و جامعه نيز در فضای آن افق 

ذهنی قرار گرفته و به حرکت در می آيد.
شکاف نسلی: منظور از شکاف نسلی، فقط فاصله سنی و جسمانی جوانان با بزرگساالن 
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نيست، بلکه در برگيرندۀ تمايز ارزش ها و هنجارهای آنان نيز می باشد که به بيگانه شدن 
جوانان از بزرگساالن منتهی می شود.

گسست نسلی: دور شدن تدريجی دو يا سه نسل پياپی از يکديگر از نظر جغرافيايی، 
عاطفی، فکری و ارزشی، وضعيت جديدی را ايجاد می کند که اصطالحًا گسست نسل ها 
وابستگی  پيوندهای  تا آخرين  نوجوانان می کوشند  غالبًا  اين وضعيت،  در  ناميده می شود. 
طغيان گری  و  گردن کشی  به  راه  اين  در  اغلب  و  بگسلند  بالغ  نسل  يا  والدين  از  را  خود 

می پردازند )اسپاک، 1364، ص259(.
است  نسل  دو  ميان  بزرگ  رخنه ای  ايجاد  معنای  به  نسلی  گسست  ديگر،  عبارت  به 

)عليخانی، 1382، ص99(.

پيشينه مباحث فاصله ميان نسل ها
موضوع نسل ها، تفاوت ها و يا اشتراک ها از دغدغه هميشگی بشر بوده است: »اگر اجازه 
دهيم که اعمال بی سابقه نسل های جوان تر ما ادامه يابد، تمدن ما محکوم به نابودی است« 

)الور، 1373، ص179(.
اين جمله بر روی يک لوح باستانی در شهر »اور« از مراکز تمدن سومری که زادگاه 

ابراهيم نبی)ص( بوده، نقش بسته است.
اعالميه  دانست.  زمينه  اين  در  اقدام  نخستين  را  سقراط  محاکمه  موضوع  بتوان  شايد 
چسبانده شده روی ديوار که بر عليه سقراط است، نشانگر گسست نسل ها می باشد: »سقراط 
متهم به خيانت است. نخست به دليل اينکه خدايان شهر را نمی پرستد و خود خدايان تازه ای 
آورده است. دوم به دليل اينکه جوانان را فاسد می کند. مجازات اين دو گناه مرگ است« 

)توماس، 1362، ص238(.
انتقال ارزش ها، باورها و هنجارهای جامعه به نسل جوان تر از دل مشغولی های دائمی 
و  ما  بين  که  است  اين  »حقيقت  می گويد:  افالطون  می باشد.  و  بوده  افراد مسن تر  و  بشر 
پدرانمان اختالف زيادی است و به اين خاطر شرمساريم؛ اما پدرانمان را سرزنش می کنيم 
که وقتی ما جوان بوديم، در تربيت ما کاهلی کردند و بيشتر به امور ديگران پرداختند تا 
به تربيت فرزندانشان« )افالطون، 1362، ص23(. در پاپيروس های باقيمانده از مصر قديم، 
عبارت های شبيه اينها وجود دارد که هشدار از وضعيت و رفتار عنان آميز نسل جوان دارد. 
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اگر در اين مسير تاريخی، به منابع دينی نگاهی کنيم، می فهميم که دوران نوجوانی و جوانی، 
ويژگی های خاصی دارد که از يک سو، نشاط، شادابی، نيروی زياد، لطافت روح و روان و 

غيره دارند و از سوی ديگر، دارای مستی، غرور، جنون جوانی و غيره می باشند.
 َو الَّذی قاَل لَوالِدیه اٍُفّ لَکما اَتِعدانََنی اَن اُخَرَج َو َقد َخَلِت الُقُروُن ِمن َقبلی َو ُهما َیسَتغیثاِن 
اهلل ویلک َء اَِمن اِن َوعداهلَِل َحٌق َفَیُقوُل ما هذا ِاال اَساِطیر االولین؛ و آن کس که به پدر و مادر 
خود، آن گاه که او را به پذيرش رستاخيز فراخواندند، گفت: اُف بر شما! آيا به من وعده 
می دهيد که برای حسابرسی زنده و از خاک بيرون آورده می شوم و حال آنکه امت هايی که 
پيش از من زيستند و مردند و هيچ يک از آنها زنده نشدند؟! و پدر و مادرش از خدا ياری 
می جويند که فرزندشان را به ايمان متمايل سازد و به وی می گويند: وای بر تو! به خدا و 
رسولش ايمان بياور که وعده خدا حق است و رستاخيز خواهد آمد. او در پاسخ می گويد: 

اين جز افسانه هايی که مردمان نخستين بافته اند، چيزی نيست )احقاف، 17(.
امام علی )ع( پيرامون علل سقوط جامعه انسانی می فرمايد:

و اعَلُموا َرِحَمُکُم اهللُ اَنَُّکم فی َزماٍن القائُِل فیه بِالَحِق َقلیٌل  و اللسان عن الصدق َکَلیٌل و 
الالزم للحق دلیل. َأهُلُه ُمعتکفون َعَلی الِعصیاَن، ُمصَطِلُحوَن َعَلی االِدهان، َفَتاُهم عاِرُم و نسائبهم 
َفِقیَرُهم؛  غنیُهُم  یعول  ال  و  َکبیَرُهم  َصغیُرُهم  ُیَعُظم  ال  ُمماِذق،  قاِرنُُهم  و  منافق  َعالُِمُهم  و  آثم 
خدا شما را رحمت کند! بدانيد که همانا شما در روزگاری هستيد که گوينده حق اندک، 
زبان از راستگويی عاجز و حق طلبان بی ارزش هستند. مردم گرفتار گناه و به سازشکاری 
هم داستان هستند، جوانانشان بداخالق، پيروانشان گناهکار و عالمشان دورو و نزديکانشان 
سود می باشند، نه خردساالنشان بزرگان را احترام می کنند و نه توانگرانشان دست مستمندان 

را می گيرند )نهج البالغه، خطبه233(.
در اين عبارت ها، نوعی دور شدن نسل جديد از نسل قبل از خود مشاهده می شود و اين 
يک واقعيت تاريخی است که به شکل های متفاوت در ادوار مختلف بروز و ظهور می کند.

به بيان ديگر، اگر به تاريخ ايران گذری کنيم، مشاهده خواهيم کرد که شواهد تاريخی 
اسالمی )عليخانی، 1382، ص194( نشانگر اين دغدغه است.  ايرانی، اسالمی و ايرانی – 
دعوای دو نسل را در داستان های ايرانی و در فرهنگ خودی بايد در رزم بی امان رستم و 
سهراب از زبان فردوسی در شاهنامه جستجو کرد که اين پدر و پسر، چون زبان يکديگر 
داستان  در  کشيدند،  يکديگر شمشير  بر روی  نمی شناختند  را  و همديگر  نمی فهميدند  را 
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اقوام و خويشان و نسل  بيشتر  تاريخ اسالمی مشاهده می شود که  پيامبر)ص( در  دعوت 
قديمی، در مقابل پيامبر)ص( ايستادند و نسل جديد، همچون بالل، عمار و ياسر به کمک 
پيامبر)ص( آمدند. در جريان شکل گيری انقالب اسالمی نيز همين مطلب مشاهده می شود 
که امام خمينی)ره( در سال های نخستين نهضت اشاره داشتند که سربازان من در گهواره ها 
هستند. همه اين موارد، بيانگر از وجود نسل های متفاوت در همه ادوار تاريخی و تاريخ 

ايران است.

مؤلفه های تشخيص فاصله ميان نسل ها
قبل از بيان معيارهای گسست، اگر به برخورد نسل ها به يکديگر نگاهی کنيم، شايد بتوان 

گفت که سه وضعيت قابل تصور است: پيوند نسل ها ، گسست نسل ها و تقابل نسل ها.
در حالت پيوند ميان نسلی، وضعيت وحدت و همدلی ميان نسل سالخورده و جوان 
آنان  بين  بعد، زندگی مسالمت آميزی  به نسل  قبل  از نسل  انتقال تجربه  با  برقرار است و 
برقرار است. احترام متقابل در اين نوع از روابط کاماًل محسوس است. در شرايط گسست 
نسل ها )آن چنان که در بيان تعريف گسست آمده است(، احساس بی نيازی و استقالل باعث 
فاصلۀ بين دو نسل می شود که اين فاصله خود دارای مراتبی است که در نهايت، به انقطاع 
نسل ها، يعنی بريدگی کامل ميان دو نسل می انجامد که البته چنين چيزی عماًل غير ممکن 
می باشد. در شرايط تقابلی، رويارويی دو نسل که بر طرد، مقابله و تخطئه يکديگر متکی 
است، در عمل سبب تعارض، تخاصم و تضاد می شود. حال با تصور اين سه حالت می توان 
گفت که محور بحث ما در شرايط گسست است که فاصله ميان نسل ها مشهود می باشد و 
بايد برای فهم، تشخيص و سپس در درمان آن کوشيد. البته در اين ميان، به سه عنصر اصلی 
اين وضعيت، يعنی نسل قبل )قديم(، نسل بعد )جديد( و شرايط روزگار و وضعيت محيطی 

بايد دقت و توجه خاصی داشت.
اگر بخواهيم پديده فاصله ميان نسل ها را از نگاه آسيب شناسانه مورد دقت قرار دهيم، 

می توان برخی از معيارهای زير را بيان کرد:
1. کاهش ارتباط کالمی؛ 2. اختالل در فرايند همانندسازی؛ 3. کاهش فصل مشترک های 
عاطفی؛ 4. عدم تعهد به فرهنگ خودی؛ 5. نابردباری نسل ها؛ 6. عدم حضور نسل جوان در 

مشارکت های اجتماعی ) همان، ص112(.
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خاطر  به  اگر  است.  انسانی  مناسبات  برقراری  راه های  از  يکی  کالمی،  ارتباط  امروزه 
شرايطی خصوصًا فاصله های سنی و کاهش اشتراکات، اين ارتباط رو به افول گذارد، آرام 
به خاطر شرايط گوناگون محيطی،  اگر  اينکه  يا  به سمت جدايی حرکت می نمايند،  آرام 
تعهدات نسل جوان نسبت به نسل قبل و نوع نگاه آنان کم شود و يا عدم به کارگيری نسل 
جوان پر انرژی و نگاه آرمان گرايانه در تصميم سازی و تصميم گيری ها سبب سرخوردگی و 
فاصله آنها می شود و در نهايت، به سمت و سوی گسست حرکت خواهند کرد. بنابراين، اين 
مؤلفه ها را می توان به عنوان نمونه هايی از معيارهای تشخيص فاصله ميان دو نسل نام برد.

عوامل مؤثر در فاصله ميان نسل ها
مواردی مانند از خود بيگانگی، گسست عاطفی در زمينه سازی گسست فکری ، اشتغال روز 
افزون والدين، بلوغ دشوار و نوجوانی پر رنج، فقر فرهنگی، نبود هويت اجتماعی، نفوذ 
فرهنگ بيگانه، ناتوانی از همدلی با نسل آينده و در نهايت، نبود الزام معنوی را می توان به 

عنوان عوامل فاصله ميان نسل ها اشاره کرد )همان، ص115(.
برای نمونه، يکی از عواملی که امروزه خانواده ها دچار آن شده اند، اشتغال فراوان والدين 
و يا چند شغلی بودن پدر است که پدران به خاطر عدم تعادل اقتصادی در زندگی بايد تا 
نصفه شب در خارج از خانه برای جبران کسری هزينه های زندگی به سر ببرند و مادران 
زيادی برای کمک خرجی به سراغ شغل های بيرون از خانه می روند که باعث ارتباط کمتر 
والدين با فرزندان و کاهش ظرفيت های روحی و روانی مناسب با فرزندان و مشکالت آنان 

می شود، که می توان اين را از عوامل تهديد نسلی محسوب کرد.
عالوه بر اين، بسياری ديگر از موارد را می توان اشاره کرد که هر يک به تناسب زمان 
و مکان از عوامل تأثيرگذار فاصله ميان نسل ها است؛ عدم ارتباط دقيق و شفاف بين فضای 
معنايی دو نسل، دگرگونی و تغيير در آرمان ها و اهداف، تغييرات در مجموعه های به هم 
پيوسته مفاهيم يک جامعه، گوناگون در ظواهر، آرايش مو و صورت، شيوه سخن گفتن و 

ميزان انتظارات نسل ها از يکديگر، از جمله اين موارد را شامل می شود.
هر يک از اين عوامل می تواند در ابهام تعيين جايگاه اجتماعی جوانان و منزلت اجتماعی 
روشن برای آنان زمينه های توليد خرده فرهنگی را فراهم آورد که شايد سر منشأ لذت گرايی 

و بی تفاوتی شده و در نهايت، در ايجاد اين فاصله مؤثر باشد )احمدی، 1377، ص90(.
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نسل ها در ايران
در اين مورد، بين جامعه شناسان، سياستمداران و محققان امور فرهنگی، تعريف های گوناگون 
ممکن است که وجود داشته باشد؛ اما منظورمان در اين پژوهش، معطوف به نسلی است 
که از آستانه شکل گيری انقالب اسالمی، تاکنون بروز و ظهور يافته و ويژگی هايی همچون 

کاوشگر، نوآور، منتخب و غيره از خود بر جای گذاشته است.
در ايران اسالمی، سه نسل و سه تجربه نسلی را بايد از يکديگر تفکيک نمود. در ابتدا، 
نسلی که فرايند جامعه پذيری آنان به سال های دهه 30 و 40 باز می گردد. اين نسل در درون 
خود تجربه هايی، مانند فضای باز دهه 1320، کودتای 28 مرداد 1332 و پيامدهای آن تا قيام 
پانزده خرداد 1342 را دارد. دوم، نسلی که روند جامعه پذيری آنان به دهه 50 برمی گردد 
و وقايع مهمی، مانند مبارزات دهه 50، پيروزی انقالب اسالمی، مقابله به جدايی طلبی ها و 
مخالفان نظام اسالمی، جنگ تحميلی و حوادث پس از آن تا دهه 60 و 70 را در برمی گيرد. 
در آخر هم نسل سوم است؛ نسلی که فرايند جامعه پذيری آنان به سال های پس از پيروزی 
انقالب اسالمی برگشته و تجربه هايی عينی در پيروزی انقالب اسالمی، جنگ تحميلی و 
حوادث پس از آن نداشته است. اين نسل از يک سو، به دست نخبگان و مسئوالن نظام 
اسالمی مديريت شد و از سوی ديگر، مسئوالن و نخبگان به خاطر درگيری های فراوان و 
به علل گوناگون از پرداختن دقيق و همه جانبه در پرورش ناب اسالمی آنان بازمانده و 
انتظارات يک انقالب فرهنگی را برآورده ننموده اند و در انتقال ارزش ها، باورها و هنجارها 

به نسل جديد تا حدودی با شکست رو به رو شده اند.
نسل سوم که شايد بتوان گفت بين 20 تا 25 ساله ها را شامل می شود، درصد زيادی 
مانند غير فلسفی  از ويژگی ها،  اين نسل، برخی  ايران را تشکيل می دهند. در  از جمعيت 
بودن، غير ايدئولوژيک بودن، عالقه به جهان بيرون از ايران، عالقه به زندگی غير سياسی، 
تمايل به دين اخالقی، عالقه مندی به نهادهای هنری و فرهنگی ايرانی، متکی به توانايی ها 
و منابع درآمد خود، توانايی بيشتر به کار جمعی و خصلت های دموکراتيک، توجه به ابعاد 
زيباشناسانه زندگی، آمادگی برای يادگيری از ديگر ملت ها، تفکر واقع بينانه و کاربردی در 

زندگی و بسياری ديگر مشاهده می شود )عليخانی، 1382، ص172(.
زندگی  به  توجه  و  کالن  و  فلسفی  ديدگاه های  به  عالقه  عدم  ويژگی ها،  اين  بين  در 
غير سياسی شايد بيشتر جلب توجه نمايد و اين نشانگر نسلی است که نگاه زمينی داشته 
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توجه  واقعيت های دست يافتنی  به  يا سخت دست يافتنی  و  ايده آل های دست نيافتنی  از  و 
می نمايد.

علل فاصله ميان نسلی در ايران
فاصله ميان نسل ها امری است که در همه اعصار وجود داشته و خواهد داشت، اما همان 
گونه که در پرسش های آغازين آمده، نکته قابل تأمل اين است که اين فاصله تا چه ميزان 
قابل پذيرش است؟ از چه راه هايی می توان به کنترل اين فاصله ها پرداخت؟ در ايران به چه 

اندازه از اين ابزارها، بهره های مناسب شده است؟
در  گيرد،  خود  به  را  مسئله  يک  شکل  آنکه  از  قبل  اجتماعی  موضوعات  از  بسياری 
قالب يک پديده و رويداد ساده اجتماعی مطرح می شود و معموالً ناشی از تنوع سليقه ها و 
برداشت های گوناگون انسان هاست. تشخيص اينکه يک پديده اجتماعی، چه هنگامی تنها 
در سطح پديده ای عادی و معمولی قرار دارد و چه زمانی به صورت يک مشکلی  آسيب زا 
در جامعه نمود پيدا می کند، آسان نيست و نمی توان بر اساس برداشت ها و نگرش سطحی 
به يک  نگاه مسئله شناسی  از يک سو،  به صراحت درباره آن قضاوت کرد؛ چرا که  افراد 
پديده، خود دارای ويژگی های خاصی است و از سوی ديگر، تقريبًا هيچ گونه مقياس و 
شاخص علمی و دقيقی برای سنجش اين ويژگی ها وجود ندارد و تنها از طريق مجموعه ای 
از قراردادها و قواعد نانوشته بايد آنها را تشخيص داده و به تبيين و تشريح اين پديده ها 
پرداخت. اين نگرش در برخورد با موضوعاتی که به ارزش ها و فرهنگ مرتبط است، بيشتر 
اين  ميزان  راحتی  به  نمی توان  اول،  پرسش  به  پاسخ  در  بنابراين،  می کند.  نمايان  را  خود 
فاصله ها را بيان نمود، ولی به تناسب جوامع مختلف، يک حداقل و حداکثری قابل پذيرش 

و تعريف است.
نهادهای مختلف و متعددی در جامعه، وظيفه انتقال ارزش ها و هنجارها به نسل جديد 
را بر عهده دارند، چگونگی انجام وظيفه هر يک از آنان می تواند به چگونگی اين انتقال ها 
نهادی  خانواده،  نهاد  است.  جوامع  ميان  در  تغييری  يک  بيانگر  خود  اين  و  شود  منتهی 
اجتماعی با ابعاد گوناگون زيستی، اقتصادی، حقوقی، روانی و جامعه شناسی است. خانواده 
از عوامل مؤثر بر جامعه است و هيچ جامعه ای نمی تواند به سالمت دست يابد، مگر آنکه 
خانواده های سالمی داشته باشد )ساروخانی، 1375، ص13(. خانواده، اولين واحد اجتماعی 
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است که فرزند در آن به تدريج هويت کسب کرده و وارد زندگی اجتماعی می شود و اين 
روند در عرصه فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای خانواده جاری می گردد. در گذشته، انتقال 
به خاطر  امروزه  اما  بود؛  امکان پذير  راحتی  به  فرزندان  به  والدين  از  ارزش ها و هنجارها 
تحوالت سريع و بنيادينی که رخ داده، بسياری از کارکردهای خانواده و والدين به خارج از 
آن واگذار شده است. از اين رو، شاهد تعارض هايی در ارزش ها می باشيم؛ تعارض ارزشی 
والدين و فرزندان، تعارض ارزشی والدين با هم و با نسل قديم )پدربزرگ و مادربزرگ(، 
تعارض ارزشی والدين با نظام فرهنگی )رسمی( و تعارض ارزش های مورد تأکيد جامعه 
و فرزندان. امروزه تفکيک جغرافيايی حوزه های کار و سکونت، ناپديد شدن ]و يا کمرنگ 
شدن[ پديده همسايگی، تأثير تلويزيون، وجود مادران شاغل و مربيان مسئول مراقبت از 
اطفال، از جمله عواملی هستند که در ايجاد شکاف بين دنيای کودکان و بزرگساالن تأثير 

بسزايی دارد )سگالين، 1370، ص224(.
يکی ديگر از نهادهای مؤثر در انتقال ارزش و هنجارها، نهاد آموزش و پرورش است 
که بر اساس برنامۀ معينی، دروسی را به دانش آموزان آموزش می دهند. امروزه آموزش و 
پرورش، نقش بنيادينی در انتقال و اعتالی فرهنگ دارد و »مکانيسمی طبيعی برای انتقال 
فرهنگ و عاملی مؤثر در ايجاد توسعه يا تغيير فرهنگی است« )گيدنز، 1376، ص488(. 
اين نهاد، نه تنها ساز و کاری طبيعی برای انتقال فرهنگ است، بلکه قدرتمندترين عامل 
ايجاد توسعه يا تغيير فرهنگی نيز به شمار می رود )فاضلی، 1377، ص38(. مدرسه يک نظام 
اجتماعی است که دارای سه نقش و مشخصه اصلی است: مديريت مدرسه، معلم و شاگرد. 
اين نقش ها قسمتی از سازمان رسمی مدرسه است که بايد به آن محيط مدرسه را نيز افزود. 
اگر بر اين مشخصه ها و روابط بين آنها، ارزش ها و هنجارهای پذيرفته شدۀ جامعه و والدين 
حاکميت داشته باشد، به جريان هويت يابی جوانان کمک خواهد کرد و اما اگر به هر دليلی، 
اين روابط مبتنی بر ارزش ها و هنجارهايی غير از ارزش ها و هنجارهای حاکم باشد؛ در اين 

صورت تعارض ارزش ها بين نسل نو و قديم پيش خواهد آمد )بيات، 1378، ص71(.
رسانه های ارتباط جمعی، محصوالت فرهنگی و انواع آن، يکی ديگر از ابزاری است 
که از اوايل قرن بيستم به تدريج وارد زندگی بشر شد و امروزه سايه گسترده آن با اثرات 
مثبت و منفی اش، در همه عرصه های زندگی او مشاهده می شود. »وسايل ارتباط جمعی، 
وسايل گوناگون ارتباطی هستند که بخش وسيعی از مخاطبان را بدون هيچ گونه ارتباط 
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مشخصی بين فرستندگان و گيرندگان پيام، فرا می گيرد. اين نوع عامل جامعه پذيری، فرد 
را با طيف فوق العاده وسيعی از مردم که تنها به طور غير مستقيم شناخته می شوند، آشنا 
می کند. امروزه هجوم جامعه پذير کردن وسايل ارتباط جمعی به حدی مسلم دانسته شده 
است که به سادگی فراموش کرده ايم که تا همين چند نسل پيش، ظهور اجتماعی مردم به 
به يکديگر  بسيار  از جهت های  بود که  با همسايگان معدودی  به چهره  تماس های چهره 
شباهت داشتند« )رابرت سون، 1372، ص131(. امروزه انواع محصوالت فرهنگی از طريق 
وسايل ارتباط جمعی، مانند: ماهواره، ويدئو، نوار کاست، عکس، پوستر، مجالت، نشريات 
بر  را  فراوانی  در عين حال،  و  متفاوت  تأثيرات  که هر يک  می نماييم  را مشاهده  غيره  و 

مخاطبان خود می گذارد.
گروه همساالن، گروه سنی است که کودکان و نوجوانان به تدريج که بزرگ تر و وارد 
اجتماع می شوند، در آن عضو می شوند. معموالً افراد اين گروه از لحاظ سنی و خصوصيات 
و  خانواده  نقش  تکميل کنندۀ  گروه همساالن  واقع،  در  هستند.  برابر  با همديگر  اجتماعی 
مدرسه در انتقال فرهنگ است. گروه همساالن بر خالف خانواده يا مدرسه، عمدتًا به عاليق 
در جستجوی  است  ممکن  اين گروه  اعضای  و  است  معطوف  سليقه های خاص خود  و 
دوری  آنها  ارائه  از  است  ممکن  جامعه پذيری  عوامل  ديگر  که  باشند  خاص  موضوعاتی 
کنند )عليخانی، 1382، ص34(. اگر در جامعه ای اعم از خانواده، مدرسه و ساير نهادها، 
به نقش، پايگاه و ضرورت های سنی نوجوانان بی توجهی شود، گروه های همسال اقدام به 
اقدامات تالفی جويانه عليه جامعه  تشکيل گروه هايی تحت عنوان دسته خواهد کرد و به 
امر  به معنای اختالل در  اين  بزرگساالن دست خواهند زد )رفيع پور، 1376، ص440( و 

صحيح جامعه پذيری است، که در نهايت، به فاصله ميان دو نسل منتهی می شود.
گروه مرجع يا گروه الگو، يکی ديگر از ابزارهای جامعه پذيری است و به گروهی اطالق 
می شود که فرد در مقايسه ها به آن مراجعه می کند و رفتار، منش و کردار آن را چه در جهت 
مثبت و چه در جهت منفی مالک خود قرار می دهد. در مقابل گروه های مرجع، »گروه های 
گريز« يا گروه های غربيه قرار دارد که فرد ارزش ها و هنجارهای آنها را منفی تلقی می کند و 
می کوشد هر چه بيشتر خود را از آنها دور نگه دارد. گروه های مرجع، حالتی آرمانی دارد و 
فرد در آرزوی نيل به آن به سر می برد و سعی می کند تا ارزش ها و هنجارهای آن را مورد 
توجه قرار دهد. اگر ارزش ها و هنجارهای گروه های مرجع با ارزش ها و هنجارهای کلی 
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نظام اجتماعی هم خوانی و تطابق داشته باشد، مشروعيت نظام اجتماعی باال می رود و از 
شدت مسائلی، چون بحران هويت، ناهنجاری های اجتماعی و شکاف ارزشی نسل ها کاسته 

می شود )رفيع پور، 1376 ،ص442(.
 نهادهای مدنی و نهادهای مذهبی، از ديگر ابزارهايی است که بخشی از وقت جوانان 
از  با اهدافی کلی  آنها سپری می شود. امروزه عضويت در نهادهای مدنی  و نوجوانان در 
سياسی گرفته تا طرفداری از محيط زيست، حقوق بشر، حقوق اصناف و صلح، بخشی از 
اوقات نسل جوان را پر می نمايد. در اين ميان، حزب به عنوان قوی ترين نهاد مدنی سياسی 
است که برای کسب قدرت سياسی و به دست گرفتن حکومت يا مشارکت در آن تالش 
می کنند. جوانان در اين نهادها، با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و سياسی در سطح ملی و 

حتی بين المللی آشنا می شوند.
نهادهای مذهبی عهده دار تبليغ ارزش های غايی و متعالی و تأمين سعادت اخروی هستند 
و در انتقال فرهنگ و ارزش ها بسيار مهم تلقی می شوند، همچنان که در تاريخ صد ساله 
ايران در تحوالت سياسیـ  اجتماعی مشاهده می شود، در جريان شکل گيری انقالب اسالمی 
جمعيت زيادی از جوانان و نوجوانان با آشنايی با ارزش های اسالمی در جلسات گوناگون 
مذهبی، زمينه های يک تحول بزرگ را فراهم آوردند و همان ها در حوادث پس از پيروزی 
انقالب اسالمی در جريان جنگ تحميلی حماسه های به ياد ماندنی از خود بر جای گذاشتند. 
اين سربلندی ناشی از انتقال ارزش ها و فرهنگ های اصيل اسالمی است، که در جلسات و 

هيئت های مذهبی، انجمن های اسالمی و مشارکت مذهبی جوانان شکل گرفته است.
انجام  به  را  دقيق خود  کارکردهای صحيح و  نهادهای جامعه پذيری، هر يک  اين  اگر 
برسانند، فاصله ميان نسل ها بسيار کم می شود و در مسير صحيح خود قرار می گيرد و جامعه 
دچار بحران ها و شتاب های نامنظم نخواهد شد. هر چند پيچيدگی و ناهماهنگی اجتماعی، 
تعدد نهادهای جامعه پذيری، تحرک جغرافيايی و تحوالت سياسی )علويان، 1386، ص50(، 
کارهای مربوط به جامعه پذيری را سخت و با موانع رو به رو خواهند کرد، پژوهش های 
مطبوعات«،  و  سينما  آيينه  در  ارزش ها  »تغيير  جمله  از  گوناگون،  زمينه های  در  مختلف 
تفاوت  نشانگر  که  گرفته  صورت  غيره  و  جوانان«  ارزشی  »بيگانگی  ارزش ها«،  »بررسی 

نگرش ها و فاصله های ميان دو نسل است )نامه پژوهش، ش14 و 15(.
در ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی، افزايش رشد جمعيت، تراکم جمعيت در طبقات 
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سنی نوجوانان و جوانان و کاهش ميانگين سنی جمعيت باعث شده که با جامعه ای مواجه 
شويم که بخش عمده ای از جمعيت آن را نوجوانان و جوانان تشکيل داده است. اين قشر 
نيز به تبع شرايط و موقعيت سنی خود از مديران و کارگزاران کشور، خواسته ها و انتظاراتی 
دارند، انتظاراتی که به سبب فزونی جمعيت در اين سنين تنوع قابل توجهی دارد. در اين 
ميان، طبيعی است که بسياری از انتظارات با برخی از باورهای فرهنگی جامعه هم خوانی 
نيازمند  نگريست،  موضوع  به  بايد  منظری  از چه  و  کرد  بايد  چه  اينکه  اما  باشد،  نداشته 
پژوهش های فراوان با روش های علمی در مورد تحول ارزش ها و پديده های فرهنگی – 
اجتماعی است که بايد به دقت مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفته و راهکارهای مناسب با 

آن ارائه شود )رک. عليخانی، 1382(.

راهکارهای کاهش فاصله ميان نسل ها
اينکه چگونه می توان فاصله های ميان نسل ها را کاهش داده و در حد تعادل نگه داشت، 
تاکنون راه حل های گوناگونی از جمله، گفتگوی بين نسل ها، اصالح طلبی، مشارکت نسل 
جديد در تقنين و اجراء و غيره مطرح شده است. اگر زاويه ديد خود را به گونه ای جامع به 
اين موضوع بيفکنيم، مشاهده خواهيم نمود که در دو حوزه بايد اقدامات الزم انجام شود: 
يکی، مربوط به حوزه معرفتی، يعنی حوزه دانش و معرفت است، که بايد در اين زمينه، 
تحقيقات و پژوهش های بنيادينی در حوزه سياسیـ  اجتماعی بر اساس شرايط ايران اسالمی 
صورت گيرد تا نظرات متناسب با شرايط امروز ما استخراج شود. ديگری، در حوزه سياست 

عملی است که بايد راهکارهای اجرايی و دستورالعمل های الزم استخراج گردد.
در صورت عملی شدن حوزه نخست، نتيجه های خوبی، مانند: روز آمدن شدن، کاربردی 
شدن و استفاده از ابزار نوين، اعم از صنعت، هنر و قالب های علمی و متدولوژيک در اين 
حوزه )معرفتی( را در پی خواهد داشت. حوزه دوم، نتايج مثبت در ارتقای ديدگاه جهانی 
ايران اسالمی، احقاق حق و ايجاد عدالت و تکريم کرامت انسانی را به دنبال داشته و به تبع 
آن، توجه به نگرش فرامذهبی و فراقومی، رفاه اقتصادی در سطوح مختلف جامعه، احقاق 
حقوق سياسی و اجتماعی شهروندان و مشارکت فراگير مردم )عليخانی، 1382، ص50( در 

حکومت بيشتر می شود.
البته اين نکته را بايد يادآوری نمود که اين دو راهکار در يک جا بايد به هم وصل شود 
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که آنجا، اجرای نظريه های سياسی توليد شده در حوزه معرفتی، از سوی حوزه سياست 
افزايش کارآمدی نظام سياسی و کاهش فاصله ميان نسل ها  نيز  نتيجه آن،  عملی است و 
می باشد. در جمهوری اسالمی ايران نيز بايد )با وجود تالش های صورت گرفته( به صورت 
بنيادين مجموعه هايی از محققان، پژوهشگران و اساتيد در کنار مؤسسات عالی علمی برای 

رسيدن به اهداف بيان شده با حمايت دستگاه های اجرايی، پشتيبانی و حمايت شوند.
از نگاه ديگر، اگر بخواهيم راهکاری برای برون رفت از برخی مشکالت ارائه دهيم، 
ابزارهای موجود در عرصه جامعه پذيری  از  استفاده  با  بتوان گفت که  بيان ديگر  به  شايد 
در سطوح مختلف با توجه به ضرورت های سنی گوناگون، به ويژه دگرگونی بسيار در آن 
ابزار در سال های اخير در دو حوزه معرفتی و عملی می توان يک حرکت جدی ايجاد نمود. 
به کارگيری و آشنايی نسل  متنوعي در حال شکل گيری است که  ابزارهای بسيار  امروزه 
گذشته با اين ابزار، نوع تعامل و ارتباط بين نسلی را کاهش داده و به دستيابی نقاط مشترک 
در اين حوزه کمک می کند. آنچه که مهم به نظر می رسد، وجود تفاوت های بيشتر به جای 
نقطه های مشترک است که با بهره جويی و به روز نمودن آن، کمک زيادی خواهد کرد تا 

زمينه های نزديکی و کاهش ميان نسلی را فراهم آورد.

نتيجه گيری
قلم زدن در حوزه نسل ها و مطالعه آن، کاری بس دشوار است؛ چرا که از يک سو دارای 
پيشينه ای به ميزان تاريخ بشريت است و همواره دغدغه های بشر را تشکيل می داده و از 
سوی ديگر، اين بحث )نسل ها( دارای ابعاد گوناگونی است که مطالعه هر يک به صورت 
خاص، غفلت از عوامل ديگر را در پی خواهد داشت، همچنان که مطالعه و نگاه به همه ابعاد 
نيز کاری بسيار دشوار است. از اين رو، اين موضوع فوق دارای ابعاد و جهت های گوناگون 

بوده که با تالش هر يک از محققان تنها بخش هايی از اين موضوع بررسی می شود.
در اين پژوهش مختصر، تنها گوشه هايی از دغدغه های بحث فاصلۀ ميان نسل ها بررسی 
شد تا يادآوری کند که يکی از موضوعات بسيار مهم برای همه جامعه به شمار می آيد، به 
ويژه در ايران اسالمی که شاهد وقوع يک تحول بنيادين در عرصه های مختلف بوده ايم؛ 
تحولی که نظام آموزشی جديدی را پايه گذاری نمود، در حالی که در عرف ادبيات غرب در 

حوزه علوم انسانی کنار گذاشته شده بود!
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کاميابی و يا ناکامی در انتقال ارزش ها از نسلی به نسل ديگر، از موضوعات بسيار مهم 
با موانع  انتقال ارزش ها  اين  از آنجا که  نهادينه سازی خود است.  هر تحول و تغييری در 
فراوانی رو به رو است که هر يک به تناسب شرايط آن جامعه می تواند مشکالت و موانعی 
را فراهم آورد و کار جامعه پذيری نسل های جديد را مختل کند، به برخی از اين عوامل 

اشاره شد و اينکه در ايران با چه موانعی مواجه هستيم و چه بايد کرد.
 .1 نمود:  ويژه ای  توجه  بايد  مؤلفه  چهار  به  که  گفت  می توان  جمع بندی  يک  در 
مديريت   .3 در حوزه سخت افزاری؛  توانمندسازی   .2 نرم افزاری؛  در حوزه  توانمندسازی 

فرهنگی؛ 4. مديريت نيروی انسانی.
حرکت موزون و متناسب هر يک از اين موارد، جامعه و نظام را دارای توانمندی های 

خاص می نمايد و در طی نمودن مسيرش کمک و ياری مي رساند.
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