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  کار برخوردراهسبک زندگی اسالمی 
   ∗هابا گسست نسلی خانواده

  1جمال عاشوري *

  چکیده
دهـد.  شود و شخصیت فرد را شـکل مـی  سبک زندگی در خانواده بنا نهاده می

کیـد شـده اسـت. سـبک     أهـاي اسـالمی ت  آمـوزه  ردر سبک زندگی اسالمی بـ 
ابعاد زندگی فرد مرتبط است و از این رو اسالمی است  ۀبا هم زندگی اسالمی

ها باشد. بـر ایـن اسـاس هـر     ارتباط با عواطف، شناخت و نیتتواند بیه نمیک
ی از عواطـف،  یهـا رفتاري که بخواهد مبناي اسالمی داشته باشد، بایـد حـداقل  

  خـود قـرار دهـد. یکـی از مسـائل اجتمـاعی کـه        ۀهـا را پشـتوان  شناخت و نیت
روابـط  هـاي فکـري و ارزشـی در    ، اخـتالف اسـت  هـا شـده  گیر خـانواده دامن

اي پدیـده  ،گسسـت نسـلی   ةخانوادگی میـان والـدین و فرزنـدان اسـت. پدیـد     
ما به دلیل نهادینه نشدن سبک زنـدگی اسـالمی    ۀشناختی است که جامعجامعه

 ةهایی براي برخورد بـا پدیـد  راه ۀبا آن مواجه است. هدف پژوهش حاضر ارائ
بررسـی   هاسـت. ایـن پـژوهش بـا روش توصـیفی بـه      گسست نسلی در خانواده

هایی گیري آن پرداخته و سپس راهثر بر شکلؤگسست نسلی و عوامل م ةپدید
گر آن است که سبک زنـدگی  براي برخورد با آن ارائه کرده است. نتایج بیان

باشد و ساز پیوند عاطفی در خانواده میاسالمی که مبتنی بر اعتدال است، زمینه
  د.کنگسست نسلی جلوگیري می ةاز پدید
  .سبک زندگی اسالمی، گسست نسلی، خانواده ن کلیدي:واژگا

                                                        
  .12/12/1392ـ تاریخ پذیرش:  15/11/1392تاریخ دریافت:  ∗
   jamal_ashoori@yahoo.com . دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان1
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  . مقدمه1
 دیـا رفتـار جوانـان و افـراد سـالمن     نسلی که به عنوان اختالفی در نگـرش   گسست

شناسان، روانشناسان اجتمـاعی،  ه مشترك جامع تعریف شده است، موضوع بحث
 نسـل دیـروزي کـه   . شناسان فرهنگی بـوده اسـت  صاحبنظران علوم تربیتی و مردم

کند که فاقـد   امروزه در کنار نسلی زندگی می ،جنگ و انقالب بود ۀداراي تجرب
در بیـنش و آگـاهی،    گسسـتی این نوع تجربه است و این خود سبب شـده اسـت   

هـاي ارزشـی و الگوهـاي رفتـاري و     گیـري باورها، تصـورات، انتظـارات، جهـت   
جـود آیـد.   هاي زندگی این نسل (والدین) بـا نسـل جدیـد (فرزنـدان) بـه و     سبک

هاي ذهنی اندیشمندان اي از مشغلهها به هر تعبیر، مشغلهنسل گسستاینک بحران 
کنـونی،   ۀثر بر شکاف بین دو نسل در جامعؤاجتماعی گردیده و بررسی عوامل م

 ).56 ،1383، معیدفراز جمله مسائل حیاتی و در اولویت است (

رتبـاط و انتقـال   هـا در ا امـروز سسـت شـدن ارتبـاط نسـل      ۀهمچنین در جامعـ 
سـنتی بـه    ۀفرهنگی از نسلی به نسل دیگر خلل ایجاد کرده اسـت. گـذر از جامعـ   

اي خوش تحوالت اجتمـاعی و فرهنگـی گسـترده   صنعتی، جوامع را دست ۀجامع
ثیر بسـزایی دارد. در ایـران بـه علـت     أهـا تـ  کند که در ایجاد شکاف میان نسلمی

فرهنگی غرب و گسـترش   ،م اجتماعیفرهنگی ملی با نظا ،نظام اجتماعی ۀمواجه
طبقات جدید اجتماعی در کنار طبقات سنتی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر 

آهنگ تغییر جامعه شدت گرفتـه و نسـل جـوان در     ،و رشد ارتباطات و اطالعات
هنجارهـایی کـه    هـا، الگوهـا و  اندیشـه  ۀمی با مجموعـ یابی ملی اسالفرایند هویت

به رو شده و در نتیجـه میـان نسـل جدیـد و نسـل گذشـته        وهویت جهانی دارند ر
گسست رخ داده اسـت. تفـاوت پوشـش، روابـط و نگـرش بـه زنـدگی در میـان         
جوانان و نسل گذشته در جامعه شاهدي بر وجود تفاوت نسـلی اسـت. البتـه بایـد     

همـواره   طبیعـی اسـت کـه در طـول تـاریخ      توجه داشت که گسست نسلی امـري 
). در ایـن مقالـه ضـمن    540 ،1392ادفر و جمـالی زواره،  وجود داشـته اسـت (شـ   

کارهــاي مواجهــه بــراي جلــوگیري از بررســی ادبیــات موضــوع پژوهشــی بــه راه
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شـود. سـبک زنـدگی    گسست نسلی براساس سبک زندگی اسالمی پرداختـه مـی  
هاي اسالمی یا سبک زنـدگی  اسالمی مبتنی بر اعتدال است و به کارگیري آموزه

  ی و تربیت فرزندان ضروري است.اسالمی در زندگ

  . مفهوم شناسی سبک زندگی2
الح طکنـد: اصـ  سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی را ایـن گونـه تعریـف مـی    

هاي اجتماعی، طرز سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتاب کامل از ارزش
ي هاها اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهاي رفتاري و عادتبرخورد و فعالیت

فردي در سراسر زندگی (فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد، دخانیات و غیره) است کـه  
  ).83 ،1382پذیر به وجود آمده است (فاضلی، در پی فرایند جامعه

نویسد: سبک زندگی عبارت است از می دین و سبک زندگیکتاب  ةنویسند
هـاي  منظمـی از رفتارهـاي درونـی و بیرونـی، وضـع      ۀگـرا یـا مجموعـ   الگوي هم

هـا و  اي از تمایالت یـا تـرجیح  ها که فرد یا گروه بر مبناي پارهاجتماعی و دارایی
یـا بـه اختصـار سـبک      ،کنـد در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب مـی 

 ،1388هاي مرجح اسـت (مهـدوي کنـی،    مند کنشنظام ۀزندگی الگو یا مجموع
78.(  

هـاي ماسـت کـه    ترین آمـوزش تداییسبک زندگی ما برگرفته از نخستین و اب
شود. مشکلی که اکنون در جامعه ایران بـا آن  فردا می ۀگیري جامعمنجر به شکل

تـوان  هاي مختلفـی از زنـدگی اسـت کـه نمـی     گیري سبکبه رو هستیم شکل رو
ترین قانون و قواعدي براي جلوگیري از پدید آمدن و رواج آنها به کار برد. مهم

یعنی خانواده است.  ،جامعه ةتشکیل دهند ءترین جزبه بنیادي این تغییرات مربوط
ها و مناسبات اعضاي آن با یکدیگر نسبت به گذشته در واقع امروز شکل خانواده

بسیار متفاوت شده است، به طوري که اصالت فرد به اصالت جمع ارجحیت داده 
  ).43 ،1390شود و وجدان جمعی رنگ باخته است (امامی، می
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  والدین در تحقق سبک زندگی . نقش3
گرچه واحدهاي جدا از هم هستند، اما عوامل گوناگونی این مردم را به  ،هاانسان

د. سـاز هاي گوناگونی به هم مرتبط مـی کند و آنان را به شکلمجموعه تبدیل می
 ةترین نهادهاي اجتماعی و پیوند دهندهاست و از مقدسخانواده یکی از مجموعه

هاسـت،  نیازهاي روحی و عاطفی انسـان  ةمین کنندأاد خانواده هم تافراد است. نه
سـاز  کنـد و هـم زمینـه   دارد و تقویت مـی ایثار و تعاون را زنده نگه می ۀهم روحی

کیـد قـرآن بـر اسـتفاده از الگـوي      أشـود. رمـز و راز ت  بروز استعدادهاي انسان می
تـر و  ها انسان حیـات فطـري  قرآنی نیز در همین نکته نهفته است. زیرا با این برنامه

یابد. نهاد خانواده معنی بخش زنـدگی، آرامـش بخـش روح،    تري میروبه کمال
این  ۀروحی است. در نتیج خأل ةمین کنندأدین و ت ةاخالق، نگهدارند ةسالم کنند
رسـد و ایـن همـان سـبک     اي به سـالمت و امنیـت مـی   هاست که خانوادهویژگی

جاست که نقـش   ها دنبال آن هستند. اینانوادهزندگی سالم و اسالمی است که خ
هایی در شود که با داشتن چه ویژگیهاي خانواده مشهود میوالدین به عنوان پایه

هـر   .توانند به اهداف خود در زندگی سالم و اسالمی برسندشان میبرابر فرزندان
 خانواده براي داشتن چنین سبک زندگی باید داراي یک سري ویژگی باشـد کـه  

ریـزي،  ولیت، احتـرام متقابـل، برنامـه   ؤترین آنها شامل آرامش، احسـاس مسـ  مهم
خواهد که به عنوان عضوي از شناسی است. اسالم از انسان میتالش معاش و حق

جامعه براي زندگی خوب و آبرومند نقش ایفا کند و سهمی در سازندگی جامعه 
 ةآفرینـان در حـوز  رین نقـش تـ که مهـم  ،). والدین30 ،1387نیا، داشته باشد (پاك

اند، ولیت سنگین آن را به عهده گرفتهؤشوند و مستربیت نسل جدید محسوب می
هاي درست و اطمینان بخش و با رعایت حقـوقی کـه دیـن    گیري از روشبا بهره

مبین اسالم معین کرده، فرزنـدان خـویش را در امـر تربیـت یـاري کـرده و بـراي        
شـان  ایی فطري آنان به حقوق اساسی فرزنـدان پرورش خالقیت فرزندان و شکوف

تواند فرزندانی شایسته و بـا ایمـان بـه    توجه کنند. این توجه به حقوق فرزندان می
به عنوان مظهر قدرت، امنیت، قانون و  ،وجود پدر در خانواده جامعه تحویل دهد.
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رحمت در خانه است. اگر او نقش خویش را به شایسـتگی انجـام دهـد و محـیط     
ه را به محلی امن و همراه بـا نظـم تبـدیل کنـد و بـا رعایـت حقـوق همسـر و         خان

دهـد، بـدیهی اسـت    ت به آنان شایستگی خود را نشان ابراز محبت نسبفرزندان و 
ثیر أکه در چنین محیطی فرزندانی الیق و صالح تربیت خواهنـد شـد. در مقابـل تـ    

دینـی مـا بخشـی از    چنان مهم اسـت کـه برابـر متـون      مادر در تربیت فرزندان آن
نیا، بختی افراد مربوط به دوران بارداري مادر است (پاكعوامل نیک بختی یا تیره

1387، 36.(  

  هاسبک زندگی اسالمی در خانواده .4
شناسی ابتدا توسط آلفرد آدلر و همکارانش مطـرح  مفهوم سبک زندگی در روان

تا پیامدها و آثـارش  گیري شد. آدلر و پیروانش سبک زندگی هر فرد را از شکل
هـاي سـبک   هـاي ایـن درخـت همـان ریشـه     اند. ریشـه به یک درخت تشبیه کرده

این درخت همان اعتقادات  ۀکند، ساقگیري آن را بیان میزندگی است که شکل
هاي این درخت وظایف زندگی هستند. در هاي کلی افراد است و شاخهو نگرش

). امـا مفهـوم   1388ند (قمبـري،  هـا هسـت  حقیقت سبک زندگی واقعی همان شاخه
هایی نسبت بـه سـبک زنـدگی آدلـر دارد. سـبک      سبک زندگی در اسالم برتري

شـود.  زندگی اسـالمی در سـه سـطح فـردي، خـانوادگی و اجتمـاعی مطـرح مـی        
درخت سبک زندگی اسالمی به تفصیل از دیدگاه آیـات و روایـات اسـتخراج و    

ــ     ــا دی ــت و ب ــت آورده اس ــه دس ــت الزم را ب ــر و  دگاه روانجامعی ــناختی آدل ش
جنینـی،   ةتـوان بـه توجـه بـه دور    همکارانش تفاوت اساسی دارد. بـراي مثـال مـی   

هاي کلـی حـاکم بـر    تعریف و معیارهاي واقعی مهتري و کهتري، جایگاه نگرش
گیري سبک زنـدگی و توجـه کـافی بـه معنویـت      زندگی، جایگاه اراده در شکل

  ).34 ،1388اشاره کرد (کاویانی، 
هاي اسـالمی و کلیـت اسـالم توجـه شـده      سبک زندگی اسالمی به آموزهدر 

هاي علـوم انسـانی   است. سبک زندگی اسالمی عنوانی شناخته شده در اکثر رشته
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المللی است، اما از زوایـاي متعـدد بـه آن توجـه شـده اسـت. سـبک        در سطح بین
ــ     ــراد و هم ــدگی اف ــام زن ــا تم ــالمی ب ــدگی اس ــت. در   ۀزن ــرتبط اس ــاد آن م   ابع

شناسـی بـالینی نیـز سـبک زنـدگی      شناسی، مدیریت، علوم پزشـکی و روان جامعه
پردازنـد و بـه طـور    ها فقـط بـه رفتـاري خـاص مـی     مطرح است، اما در این حوزه

کنند. اما در سبک زندگی ها ارتباط برقرار نمیمستقیم با عواطف، شناخت و نیت
اط با عواطف، شـناخت و  ارتبتواند بیاسالمی از آن جهت که اسالمی است، نمی

ها باشد. بر این اساس هر رفتاري که بخواهد مبناي اسالمی داشته باشد، بایـد  نیت
خود قرار دهد. پس سبک  ۀها را پشتوانو نیت هااز عواطف، شناخت یهایحداقل

مانند نمـاز کـه اگـر اعتقـاد بـه       ،ها باشدتوجه به نیتتواند بیزندگی اسالمی نمی
شـود  خود نداشته باشـد، رفتـار اسـالمی محسـوب نمـی      ۀرا پشتوانخداوند و معاد 

  ).1390(کجباف، سجادیان، کاویانی و انوري، 
خانواده نهادي اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادي، حقوقی، روانی و 

اي چـون هماننـد آیینـه   همشناختی است. خـانواده نهـادي از اجتمـاع اسـت     جامعه
هــاي خــود دارد و انعکاســی از ســامان یــا نابســامانی عناصــر اصــلی جامعــه را در

ثرترین عامـل در جامعـه اسـت و هـیچ     ؤاجتماعی است. عالوه بر ایـن خـانواده مـ   
هـاي سـالمی   که خانواده تواند به سالمت کامل دست یابد، مگر آناي نمیجامعه

). از نگـاه سـبک زنـدگی اسـالمی، سـبکی      136 ،1375داشته باشد (سـاروخانی،  
ول است که عالوه بـر هـدایت فـرد بـه سـمت تعـالی و ارتقـاي درجـات         مورد قب

معنوي، به سالمت جسمانی و روانی فرد نیز کمک کند. از این دیدگاه است کـه  
انسـانی از اهمیـت مضـاعفی     ۀتـرین نهـاد در جامعـ   نهاد خانواده به عنـوان اساسـی  

 ی وبرخوردار است. در باورهاي زندگی اسـالمی بـه طـور قطـع سـالمت جسـمان      
کنـد و  هایی است که فرد در جامعه از آن پیروي میاسته از شیوهروانی افراد برخ

ــازي و     ــانون شخصــیت س ــه ک ــی دارد ک ــت فراوان ــانواده از آن رو اهمی ــاد خ نه
رود. هنگامی که در یک خانواده الگویابی با وجوه مثبـت  الگوگیري به شمار می

  زنــدگی ســالم شــکلشــود، در آن خــانواده ســبک ســبک زنــدگی پذیرفتــه مــی



  

سالم
گی ا
زند

ک 
سب

 راه
ی

واده
خان

لی 
 نس
ست
گس

د با 
خور
ر بر
کا

ها

]۸۷[  

مج

گیرد. در سبک زندگی اسالمی خانواده جایگاه بسیار مهمی دارد و ایـن نهـاد   می
همواره مورد تکریم قرار گرفته است. در سبک زندگی اسالمی براي تحکیم نهاد 
خانواده رهنمودهاي زیادي وجود دارد که در صورت سرلوحه قرار دادن آنهـا و  

هایی پایدار و صمیمی بنیـان  توان خانوادهینهادینه سازي سبک زندگی اسالمی م
). بررسـی  65 ،1382ترین شـکاف نسـلی باشـیم (بیـات،     نهاد که در آن شاهد کم
ها از آن رو اهمیت دارد که امتداد فرهنگی و دوري از سبک زندگی در خانواده

پذیري از نسلی به نسل دیگر گسست نسلی در گرو انتقال فرهنگی از طریق جامعه
امـل خـاص   وکید بسیاري والدین را به عنوان عأپذیري با تهاي جامعهظریهاست. ن

دهند. دو شرط اساسی پرورش در دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار می
  که براي انتقال ارزشی و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر الزم است عبارتند از:

نسل والدین کسـب   ها و عقایدنسل فرزندان بتوانند درك درستی از ارزش .1
  ؛کنند
 ،1382هاي درست قرار نداشته باشد (یوسفی، موانع بر سر راه درك ارزش .2
307.(  

خانواده براي هر سه نسل محل ارتباط و پیوند است. خـانواده بـراي نسـل اول    
سـوم  محل استراحت، براي نسل دوم محل عمـل و ظرفیـت سـازي و بـراي نسـل      

 ةعمـد  ةسـامان دهنـد   دتوانـ ط خانوادگی مـی رواب محل رشد است. به این ترتیب
هـا و  روابط بین نسلی در ایـران باشـد. از سـوي دیگـر وجـود تفـاوت در ظرفیـت       

ایـران بـه    ۀهاي هر نسل حکایت از شکاف بـین نسـلی دارد. در جامعـ   محدودیت
ارامکـی،   جاي انقطاع نسلی، تفـاوت و شـکاف نسـلی شـکل گرفتـه اسـت (آزاد      

بسیاري از کارکردهاي پیشـین خـود را از    ،د، خانوادهجدی ۀ). در جامع64 ،1386
دست داده یا ماهیت این کارکردها تغییر کرده اسـت. روابـط خـانوادگی هماننـد     
روابط میان والدین و فرزندان نیز تحـت شـرایط جدیـد اجتمـاعی تغییـر کـرده و       

هایی را به وجود آورده است. همین تغییر در روابط کـه بـه تفـاوت در    دگرگونی
شود، سبب ایجاد فاصله میان نسل گذشته و نسل جدید شده ظام ارزشی منجر مین
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  ).59 ،1385شود (کمربیگی، تعبیر می هاکه از آن به عنوان شکاف نسل

  گسست نسلی ة. پدید5
اي از حیـات  شود که مرحلهشناسی نسل به گروهی از افراد اطالق میدر جمعیت

ده باشند. زیرا نسل براي بیان اختالفات فـردي  را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان دا
  اجتمـاعی مطـرح   ۀطبقـ  ةو گروهی و نیز توضیح فرهنگ، منافع و رفتـار بـه انـداز   

میان تولد والدین و تولد فرزندان اسـت کـه    ۀشود. در تعریفی دیگر نسل فاصلمی
). در تعریـف دیگـر   48 ،1385شود (محمـدي،  سی سال در نظر گرفته می معموالً

 ۀانـد و حـداکثر فاصـل   را افرادي دانسته که از جهت سنی به یکدیگر نزدیکنسل 
سنی میان آنها پـانزده سـال اسـت و همچنـین از لحـاظ تـاریخی و ملـی در درون        

و فرهنگـی بـا یکـدیگر    اند و ارتباط عاطفی، فکـري  مرزهایی خاص تعریف شده
  ).193 ،1382نژاد، دارند (منصور

در، مادر و فرزندان به معنی عدم تبعیت کامل گسست نسلی در خانواده میان پ
هـا نـوعی اخـتالل در تبعیـت     گسست نسل ةفرزندان از پدر و مادر است. در پدید

آید. به این معنا که فرزندان بـراي هماننـد سـازي،    فرزندان از والدین به وجود می
کنند. اگر در فراینـد اجتمـاعی   فرد دیگري را جایگزین شخصیت پدر و مادر می

کردن کودکان، نوجوانان و جوانان فرهنگ یک جامعه تا حـد مطلـوبی از نسـلی    
به نسل دیگر منتقل شود و بازتولید فرهنگی به نحـو احسـن انجـام پـذیرد، میـزان      

ه رود و اختالف فاحشی میان دو نسل باشتراك فرهنگی بین دو نسل بسیار باال می
). در مقابـل اگـر   80 ،1380شـود (پنـاهی،   وند نسلی برقرار میآید و پیوجود نمی

پذیر کردن بنا به علل داخلی یا خارجی دچـار مشـکل شـود و یـا بـه      فرایند جامعه
طور ناقص انجام پذیرد و فرهنگ جامعه در حـد مطلـوبی بـه نسـل بعـدي منتقـل       

یـد  شود و میان نسـل قـدیم و جد  نشود، تداوم فرهنگی و ارزشی دچار مشکل می
). گسسـت  174 ،1386آید (کالکـی،  وجود میه افتد و گسست نسلی بفاصله می

شــدن تــدریجی دو یــا ســه نســل پیــاپی از یکــدیگر از حیــث  هــا یعنــی دورنســل
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  گیـري وضـعیت جدیـد منجـر    جغرافیایی، عاطفی، فکري و ارزشی کـه بـه شـکل   
  ).123 ،1383شود (آزاد ارامکی و غفاري، می

از طریق خانواده، دین و دولت ساخته شده و جـان   ها در متن زندگی کهنسل
سه منبع براي آماده سازي اوضـاع عمـل    ،کنند. این سه نهادگرفته است، عمل می

هـا در ایـران بـه لحـاظ تعلـق بـه وضـعیت سـاختاري از         متفاوت نسلی است. نسـل 
 ،1386ها ذاتی باشد (آزاد ارامکی، که این تفاوت یکدیگر متفاوت هستند، نه این

ایران در محیطـی نـو و فضـایی جدیـد پـرورش یافتـه و در        ۀ). نسل سوم جامع45
هـاي  متفاوت با گذشته است. در این شرایط جدید منبـع ارزش  نتیجه نسلی اساساً

خود  ۀثیر عمده و یگانأخانواده ت نوجوان از حالت تک بعدي خارج شده و متعاقباً
خوش تغییـر  ه به سرعت دستجدید الگوي خانواد ۀدهد. در جامعرا از دست می

شــود. شـده و عــدم درك نوجوانــان باعــث کشــمکش میــان آنــان و والــدین مــی 
دهند که در مسائل مربوط بـه خانـه اظهـار نظـر کننـد و      نوجوانان به خود حق می

ال قـرار دهنـد (پیرحسـینلو،    ؤافکار و عقاید و اعمال اعضاي خـانواده را مـورد سـ   
1381، 59.(  

ها، ودکی و رسیدن افراد به دوران نوجوانی میزان تنشبا سپري شدن دوران ک
خالف کودك به ه یابد. چون نوجوان بهاي نسلی فزونی میتعارضات و گسست

پیروي رسیده است. در این مرحله تالش نوجوان براي اثبـات هویـت    خود ۀمرحل
هـاي  سال در درك تفـاوت شخصی و استقالل فردي از یک سو و ناتوانی بزرگ

وران کودکی و نوجوانی فرزندان خود از سـوي دیگـر، تعـارض و تـنش     روانی د
سازد. بـا ژرف شـدن گسسـت نسـلی، تمایـل نوجوانـان و       میان آنان را تشدید می

یابـد. آنـان خـواه بـه     سـاالن فزونـی مـی   جوانان به نقض هنجارهاي مقبول بـزرگ 
را  ساالن از جملـه والـدین خـود   صورت فردي یا گروهی، ساز مخالفت با بزرگ

سـالی و  کنند و حتی ممکن اسـت بـراي اعتـراض علیـه دنیـاي بـزرگ      کوك می
زا نماینـد (الیاسـی،   هنجارهاي آنان مبـادرت بـه رفتارهـاي خطرآفـرین و آسـیب     

1386، 31.(  



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

شم
م، 

 ةار
 اول

پی 
(پیا

100 ،(
 بهار

139
3

 

]۹۰[  

  باشد:معیارهاي گسست نسلی به شرح زیر می
  ؛نبود ارتباط آشکار میان فضاي معنایی دو نسل .1
  ؛هداف دو نسلها و ادگردیسی در آرمان .2
  ؛تغییر مفاهیم از نسلی به نسل دیگر .3
الگویابی یا الگوگیري نسل جدید از نسلی غیر از نسل قدیم یـا اخـتالل در    .4

  ؛فرایند همانند سازي
  ؛دو نسل ةتفاوت در اصطالحات روزمر .5
  ؛صحبت کردن ةدگردیسی در ظواهر، پوشش، آرایش و نحو .6
  ؛تفاوت در انتظارات فرهنگی .7
  ؛کاهش ارتباط کالمی دو نسل .8
  ؛هاي عاطفیکاهش فصل مشترك .9

  ؛عدم تعهد به فرهنگ خودي .10
  ؛کاهش صبر و بردباري نسل .11
 ،1386هـاي اجتمـاعی (کالکـی،    عدم حضـور نسـل جـوان در مشـارکت     .12

183.(  
گسست نسلی در ایـران مشـهود    ةبا توجه به معیارهاي مطرح شده وجود پدید

ها، فضاي معنـایی  معه شاهد مفاهیم، اصطالحات، انتظارات، آرماناست. ما در جا
در  سال هستیم که گاه کامالًو ظواهر متفاوت نسل جوان در مقایسه با نسل بزرگ

گـر الگویـابی متفـاوت در    ها همگـی بیـان  تضاد با نسل گذشته است و این تفاوت
خانواده، مدرسـه   که سبک زندگی اسالمی را درایم ما نتوانستهنسل جدید است. 

توجهی بـه نهادینـه سـازي فرهنـگ اسـالمی و ملـی از       نهادینه سازیم. بی ۀو جامع
عـاملی اسـت کـه دو یـا      ،ساز گسست نسلی است. فرهنگترین عوامل زمینهمهم

دهد و فصل مشترك میان جامعه و مردم است و چند نسل را به یکدیگر پیوند می
. اگر فرهنگ ملی و اسالمی خودمان هاستبخش میان نسلهمچنین عامل وحدت

ها را به هم پیوند تواند نسلدر تربیت و ساختار خانواده و جامعه جاري نباشد، نمی
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و در نتیجه گسست نسلی پدید خواهد آمد. این امر همچنین به فقدان هویت  هدد
هاي یابی به پیشرفتشود و جامعه با وجود دستاجتماعی در نسل جدید منجر می

شود. بنابراین به مرور زمان میان نسـل جدیـد و   دچار فقدان الزام معنوي میعلمی 
شود و سـپس میـان نسـل جدیـد و نسـل قـدیم       هاي درونی فاصله ایجاد میارزش

کیـد  أفاصله ایجاد خواهد شد. عالوه بر آن یکی دیگر از پیامدهاي عصر جدید ت
  ی افـراد منجـر  بیش از حد بر فردیت انسـان اسـت کـه بـه تـدریج بـه خودشـیفتگ       

تـا دیگـران عشـق و محبـت خـود را      است شود، یعنی انسانی که پیوسته منتظر می
اي را براي خود در قبال دیگران قائل شود، اما چنین وظیفهنثارش کنند تبدیل می

  ها از یکدیگر است.این وضعیت نیز گسست عاطفی نسل ۀنیست که نتیج
یا تفاوت نسلی انجام شده و در گسست  ةهاي اندکی در رابطه با پدیدپژوهش

هـاي متفـاوتی طـرح شـده اسـت.      ساز گسست نسلی دیـدگاه رابطه با عوامل زمینه
دیـن   ةداري و نگرش به آینـد ) در پژوهشی با عنوان وضعیت دین1388احمدي (

تـوان از  ها به این نتیجه رسید که در رابطـه بـا وضـعیت دو نسـل مـی     در میان نسل
نسـبی میـان    ۀگـر فاصـل  ها سخن گفت که این امـر نشـان  لتفاوت معنادار میان نس

) صنعتی شدن جوامع بشري، سرد 1384هاست. از نظر نیکوبخت و روحانی (نسل
شدن کانون گرم خانواده به دلیل میزان کم حضـور والـدین و فرزنـدان در کنـار     

سطح تحصیالت فرزنـدان و والـدین، در هـم شکسـته شـدن مرزهـاي        ۀهم، فاصل
بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادي، باال  ۀهانی، روند جهانی شدن، فاصلاطالعات ج

رفتن تفاوت سنی والدین و فرزندان به دلیل باال رفتن سن ازدواج و عوامل متعدد 
دیگري از این نوع در جهان معاصر به تشدید و تقابل نسـلی دامـن زده اسـت کـه     

 ) بـا 1383لحی (صـا  ثر از سبک زنـدگی حـاکم بـر جامعـه اسـت.     أهمگی آنها مت
هاي تعـارض بنیـادي نوجوانـان و والـدین آنـان      فلسفی به بررسی ریشه يرویکرد

هاي متفـاوت  پرداخته است. به باور او عدم آگاهی والدین از عقاید و ایدئولوژي
اغلـب موجـب نـاتوانی آنـان در درك      ،و ناتوانی آنان در پذیرش عقاید مخالف

شود و چنـین عـدم درکـی    شان میجوانهاي نگرش و عقیدتی فرزندان نوتفاوت
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شـود (بـه نقـل از    گردانـی آنـان از یکـدیگر    سرانجام ممکـن اسـت موجـب روي   
) سه عامل را در ایجـاد گسسـت نسـلی مطـرح     1382). باقري (29 ،1386الیاسی، 

  کند که عبارتند از:می
خواسـتار انطبـاق کامـل و انکـار تفـاوت نسـلی اسـت و دفـاع          نسل گذشته .1

  ؛هاي خود داردارزشمحکمی از 
ها و شرایط خاص هویت سیال دارد. یعنی به سرعت از موقعیت . نسل جدید2

در مقام اندیشـیدن   پذیرد و ناپختگی تفکر نسل جدید به این معنا که مثالًثیر میأت
  ؛کندمسائل به سبک همه یا هیچ فکر می ةدربار
ایی را در برداشـته  ارتباطـات پیامـده   ۀارتباطـات کـه توسـع    ۀفناوري پیشرفت .3

هایی که از قبل در تربیـت  زدایی است. یعنی ساختاست که یکی از آنها ساخت
  شکند.ارتباطات در هم می ۀنسل جدید تعیین کننده بود با توسع

ــوکلی ( ــی ویژگــی  1382ت ــوان بررس ــا عن ــی ب ــاي ) در پژوهش ــل در ه دو نس
دختران پرداختـه و  هاي مادران و ارچوب نظام ارزشی به بررسی تفاوت دیدگاهچ

هـاي ارزشـی دو نسـل مـادران و دختـران در      که شباهتاست به این نتیجه رسیده 
در هـاي ارزشـی دو نسـل    عکـس تفـاوت  ه هاي مادي بیشتر است و بسطح ارزش
  است.بیشتر هاي معنوي سطح ارزش

داري والــدین و ) در پژوهشــی کــه بــه بررســی اخــتالف دیــن1380یغمــایی (
د پرداخت، نتیجه گرفـت کـه میـان بعـد اعتقـادي و مناسـکی       فرزندان در شهر یز

داري اسـت، اخـتالف   ترین بعد دیـن که مهم ،داري دو نسل پدران و فرزنداندین
شود، داري اختالف قابل توجهی دیده میکمی وجود دارد و در بعد احساس دین

اما بیشـترین اخـتالف در بعـد هنجارهـا و رفتارهـاي دینـی وجـود دارد. عظیمـی         
  تـر بـه  ) در پژوهش خود گـزارش کـرد کـه جوانـان بیشـتر از افـراد مسـن       1378(

ــخاوت (   ارزش ــد. س ــرایش دارن ــادي گ ــاي م ــوان  1375ه ــا عن ــی ب   ) در پژوهش
فرهنگـی نـامطلوب    هـاي مقابلـه بـا نفـوذ    هاي هنجارپذیري جوانان و راهمکانیسم

ن پـژوهش  موقعیت جوانان در خانواده، مدرسه و جامعه را بررسی کرد. نتـایج ایـ  
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نشــان داد کــه اگــر نهادهــاي اجتمــاعی کننــده در ایفــاي نقــش خــود در جهــت  
ها مواجه خواهنـد  تعارض ارزش ةهنجارپذیر کردن نسل جوان تعلل کنند با پدید

والـدین و   ۀرابطـ  ةکـه دربـار  در تحقیقـی  ) اشـاره کـرد   1372آبـادي ( شد. شـفیع 
مورد، عدم درك، تصمیم درصد دانش آموزان از تنبیه بی 65فرزندان انجام شد، 

هـا و هنجارهـا از سـوي    هاي آنی، تمسخر، تبعـیض و عـدم رعایـت ارزش   گیري
اي والدین شـکایت داشـتند.این پـژوهش توصـیفی و از نـوع مـروري و کتابخانـه       

کنـد و بـا مراجعـه بـه     برداري استفاده مـی گر از فیشاست. در این روش پژوهش
  کند.و مورد نیاز را یادداشت می منابع از قبل شناسایی شده، مطالب مهم

ها براساس سبک زندگی کارهاي برخورد با گسست نسلی خانواده. راه6
  اسالمی

  امـروز مـا شـده، فردگرایـی افراطـی و      ۀگیـر جامعـ  یکی از مسائلی کـه دامـن  
توجهی به دیگران است کـه فـرد را از جامعـه جـدا کـرده، ارتبـاط سـازنده بـا         بی

هـاي اسـالمی مـا بـر پرهیـز از      ، در حالی کـه در آمـوزه  سازددیگران را مختل می
دلیـل ماهیـت و شـرایط    بـه  کید شـده اسـت و البتـه    أمحوري تدخودخواهی و خو

کس به دنبال کـار خـویش اسـت و تعـداد فرزنـدان       امروز که در آن هر ةخانواد
محدود است، انسجام و ارتباط میان اعضاي خانواده کم رنگ شده است (قنبري، 

منـد  کار برخورد با گسست نسـلی را تـوان  ) راه245 ،1382). باقریان (467 ،1382
 يرویکـرد  گی دانسـته کـه اجـراي آن نیازمنـد    سازي فرهنگی یا اصالحات فرهن

یابی نیـاز دارد و  گذاري و هویتتحولی است که به شناخت وضع موجود، هدف
خراج کـرد. در  دهی فرهنگی را اسـت ملی سامان ۀتوان راهبرد برناماز درون آن می

برخـورد صـحیح بـا نسـل جدیـد       ةدین مبین اسالم و سبک زندگی اسالمی دربار
تواننـد بـا نهادینـه سـازي آنهـا برخـورد       ها میرهنمودهایی شده است که خانواده

  آنها را مطرح خواهیم کرد.ادامه مناسبی با نسل جوان داشته باشند که در 
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  تقویت عزت نفس جوانان .1ـ6
 ۀاعتمـاد بـه نفـس و روحیـ     ۀنداشـتن روحیـ  در الت نسـل جـوان   بسیاري از مشـک 

هـا، نپـذیرفتن   باوري ریشه دارد. ترس از ورود به اجتماعات و اظهـار اندیشـه  دخو
ها مانند عوارض حقـارت و نداشـتن عـزت نفـس     ها، بسیاري از ناکامیولیتؤمس

ییـد شخصـیت   أچـون تکـریم و ت  همهـایی  توان عزت نفس را با شیوهاست که می
ییـد شخصـیت   أتکـریم و ت  9هاي حضـرت محمـد  قویت کرد. یکی از عادتت

خـود   ةاخالق و ادب همیشه بر این شیو ةاسو ۀکودکان و نوجوانان بود و آن یگان
  ).67 ،1385ورزید (ابراهیمی، اصرار می

  . احترام گذاشتن به نسل جوان2ـ6
و حضــرت  7در قــرآن کــریم در ایــن رابطــه داســتان قضــاوت حضــرت داود 

خسـارتی کـه    ةکه وقتی قضاوت بین دو کشـاورز دربـار  است، آمده  7یمانسل
 7کشاورزي وارد کرده بود، حضرت داود ةگوسفندان آنان به زمین کشت شد

احترام گذاشت و حکم داوري او  7به قضاوت فرزند جوانش حضرت سلیمان
را پذیرفت و این اوج احترام گذاشتن و حفظ شخصیت به جوانـان اسـت کـه در    

  ).7 ،1380شیرازي،  آزارن نشان داده شده است (بیقرآ

  . ایجاد فضاي شاد و پرنشاط3ـ6
داشـتن   ،تـرین نیازهـاي کودکـان و نوجوانـان در راه رشـد و تربیـت      یکی از مهم

دانند خود الزم می ول برؤفضاي شاد، پرنشاط و صمیمی است و پدر و مادران مس
نکنند. والدین باید اندوه خود را  که فرزندان خود را از داشتن چنین حقی محروم

طور که مـا   رویی را نمایان سازند. همانخود گشاده ةدر دل نگه دارند و در چهر
من کسی است که شادي در چهره و اندوهش در ؤم ،در نصایح دینی خود داریم

رویی را یکی از کماالت ایمان برشـمرده اسـت   خوش 7دل باشد و امام صادق
  ).134 ،1370(دهقان، 
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  . توجه به عواطف و ترویج آن4ـ6
صنعتی فقـر فرهنگـی و عـاطفی اسـت و      ۀترین فقر بشریت در جامعامروزه عمده

ترین مشکل کودکان امروزي کمبود عشق، عاطفه و محبت اسـت. همچنـین   مهم
ها ها و عامل بسیاري از ناهنجاريترین دلیل ناسازگاري فرزندان در خانوادهعمده

شـود  ریشـه در کمبـود محبـت دارد. فقـر عـاطفی موجـب مـی        ،مثل فرار از خانـه 
شخصیت انسان در نزد خود حقیر و پست باشد و کرامت و عزت نفس خود را از 

فرمایند: کسی که شخصیت خود را می 7دست بدهد. همان طور که امام هادي
 پندارد، از شر او ایمن نباش. بنابراین پدر و مادر به عنـوان ارکـان  خوار و ذلیل می

شـان  هـاي مهرورزانـه را در برخـورد بـا فرزنـدان     اساسی خانواده نه تنها باید شیوه
کیدشـان نیـز اهمیـت،    أهـاي مـورد ت  داشته باشند، بلکه ضروري اسـت کـه ارزش  

هاي گیري از آموزهایرانی با بهره ۀشفافیت و اصالت داشته باشد. خانواده در جامع
تواند سـبک زنـدگی   دین اسالم می کیدأدینی و اصول اعتقادي و اخالقی مورد ت

  د.وترین تنش و گسست نسلی و عاطفی مواجه شو با کم هاسالمی را نهادینه ساخت

  . توجه به خصوصیات نسل جوان5ـ6
البالغه اظهار داشته اسـت: هرگـاه در کـاري کـه بـا آن      در نهج 7حضرت علی

را بـه لحـاظ   مواجه شدي، نیازمند مشورت بودي، ابتدا با جوانان مشورت کن، زیـ 
ساالن و تر هستند. سپس آن را بر میانذهنی تیزتر و به لحاظ حدس و گمان سریع

ي را انتخاب کننـد، زیـرا آنهـا    أساالن عرضه کن تا بررسی کنند و بهترین رکهن
دو ویژگـی خـاص    ةنشـان دهنـد   7منینؤبیشتري دارند. این کالم امیرالم ۀتجرب

  ند از:اجوانان است که آنها عبارت
  بینی و حدس سریع؛تیز .1
  .. خالقیت و نوآوري2

ضرورت مشورت خواهی از جوانـان و مشـارکت    ةاین دو ویژگی نشان دهند
سـاالن در مشـورت   ها و مقدم داشتن جوانان بر بـزرگ گیريدادن آنها در تصمیم
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  گیري) است.(نه تصمیم

  . تهیه و استفاده از روزي حالل6ـ6
کنـد، بایـد بـا    مین مـی أوحی همسر و فرزندان را تکه نیازهاي ر پدر عالوه بر این

غذاي حالل در زندگی براي رشد سالم جسمی آنـان زمینـه سـازي کنـد. از      ۀتهی
کنیم، عالوه بر آثار طبیعی که بر غذایی را که مصرف می :اطهار ۀدیدگاه ائم
گذارد، آثار دیگري هم در روح و روان و شخصـیت معنـوي مـا ایجـاد     جسم می

فرمایند: عبادت خداوند هفتاد جزء می 9طور که حضرت محمد مانکند. همی
). تالش پـدر یـا   73 ،1385است و بهترین آن طلب روزي حالل است (ابراهیمی، 

شود فرزندان زحمات والدین را مشـاهده  مادر براي کسب روزي حالل باعث می
اري کرده و از زحمات والدین قدرشناسی بیشتري کنند که ایـن امـر باعـث برقـر    

هـا  دوري از گسسـت نسـلی در خـانواده   و ارتباط عاطفی میان فرزندان و والـدین  
  شود.می

  . مدارا و بخشش در برخورد با نسل جوان7ـ6
اند: هرگاه جوانی را سرزنش کـردي، از  در نهج البالغه فرموده 7حضرت علی

ایـن   برخی گناهان او درگذر تا سرزنش تو، او را به سـختی و مقابلـه وادار نکنـد.   
چندین ویژگی جوانان است که آنها را مطرح  ةنشان دهند 7منینؤکالم امیرالم

  کنیم.می
  ؛ها بر جوانانراه ۀنبستن هم .1
  ؛هارعایت احتیاط در میزان سرزنش جوانان در برابر لغزش .2
  ؛شودکاري و انحراف آنها میافراط در سرزنش جوانان عامل بزه .3
ــســرزنش حســاب شــده و درســت   .4 ــازداري او ازؤجــوان روشــی م  ثر در ب

فـر،  حساس و زودرنج جوانان است (سلیمانی ۀگر روحیهاي بیشتر و نشانانحراف
1384، 51.(  
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  . توجه به نیازهاي نسل جوان8ـ6
بـه بـازار بـزازان وارد شـد و دو پیـراهن       7فرمود: روزي امام علی 7امام باقر

س بـه خـدمتکارش (قنبـر)    خرید، یکی به سه درهم و دیگـري بـه دو درهـم. سـپ    
تـر  فرمود: پیراهن سه درهمی را بگیر. قنبر گفت: ایـن پیـراهن بـراي شـما شایسـته     

 7خوانی. حضرت علـی روي و براي مردم خطبه میاست، چون شما به منبر می
هاي جوانی داري و من از خدا شرم دارم که خود را فرمودند: تو جوانی و خواسته

  ند از:اار چندین پیام دارد که عبارتبرتر از تو بدانم. این رفت
  ؛لزوم توجه به نیازهاي جوانان و رعایت حال آنها .1
  ؛شور، نشاط و عالقه به آراستگی و زیبایی است ةجوانی دور .2
تربیت دینی جوانان در مواردي نیازمند ایثار، فداکاري و از خود گذشتگی  .3

  است.
شده کـه بخشـی از آن را در ابتـداي    شناسی جوانان اشاره در قرآن نیز به روان

فرماید: بدانید که زنـدگانی دنیـا   بینیم. خداوند در یکی از آیات میبقره می ةسور
ــودآرایی    ــت و خ ــرگرمی و دوران زین ــازي، دوران س ــارت اســت از دوران ب   عب

  ).6 ،1380شیرازي،  آزار(بی

  . تربیت معنوي فرزندان9ـ6
هاي ند و میدان را براي فعالیتازندان مهربانپدران و مادرانی که در خانواده با فر

خـود تمسـخر و تحقیـر     ۀگذارند و آنان را در کارهاي کودکانـ فطري آنها بازمی
 ۀشـوند. در اندیشـ  خیلی زود به رشد معنوي و شخصیت روانی نائل می ،کنندنمی
عـالوه بـر آمـوزش آداب و رفتارهـاي اجتمـاعی و اخالقـی، بایـد         :بیـت اهل

نشین توحید نخستین با نکات معنوي و تربیت دینی آشنا کرد. نواي دل فرزندان را
بخشـد و او را بـه سـمت    هاي دینی است که روح هر فردي را طراوت مـی آموزه

 ۀکه فرزندان را با سرچشـم  هاي دینی گذشته از ایندهد. آموزهمعنویت سوق می
و پایـداري در  اسـتقامت   ۀسازد، در آنـان روحیـ  حقیقی جهان آفرینش مرتبط می
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  ).59 ،1384فر، برابر مشکالت را نیز ایجاد خواهد کرد (سلیمانی

  . استفاده از الگوهاي عملی10ـ6
کنـد حضـرت   قرآن کریم یکـی از افـرادي را کـه بـراي مـردم الگـو معرفـی مـی        

عملـی   ۀبـر فرزنـدش نمونـ    7است. دستورات تربیتی حضرت لقمان 7لقمان
از تربیت دینی آغـاز و بـه تربیـت انسـانی      سبک زندگی سالم و اسالمی است که

  :باشدبه فرزندش به شرح زیر می 7حضرت لقمان ۀگانانجامد. دستورات دهمی
  ؛دن به خدازیك نور. شر1
  ؛معادبه توجه  .2
  ؛نماز ۀامر به اقام .3
  ؛امر به معروف .4
  ؛نهی از منکر .5
  ؛امر به صبر و استقامت .6
  ؛روییامر به خوش .7
  ؛تواضع امر به .8
  ؛امر به اعتدال در راه رفتن .9

  ).147 ؛1370امر به اعتدال در سخن گفتن (دهقان،  .10
ها شناخت صحیح نسل جـوان اسـت.   کار برخورد با شکاف نسلترین راهمهم

له در رهبــري دینـی نســل جــوان را  أتـرین مســ ) مهــم212 ،1363شـهید مطهــري ( 
ان را بشناسیم. نسل جـوان مـا مزایـا و    : ابتدا باید نسل جوهشناخت دانسته و فرمود

معایبی دارد، زیرا این نسـل یـک نـوع ادراك و احساسـاتی دارد کـه در گذشـته       
نبوده و از این جهت باید به او حـق داد. در عـین حـال یـک انحرافـات فکـري و       
اخالقی نیز دارد که باید آنها را شناخت و چاره کرد. چاره کردن ایـن انحرافـات   

رفتن مزایـا و بـدون احتـرام گذاشـتن بـه آنهـا میسـر نیسـت. اگـر          نظر گ بدون در
اعتنا باشیم، محال است که بتوانیم جلوي انحرافات فکري بخواهیم به این امور بی
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) معتقد است که بایـد میـان   107 ،1379و اخالقی نسل آینده را بگیریم. محدثی (
ارتباط درك این  نسل کهن و نو رابطه و همدلی ایجاد کرد و یکی از عوامل این

ها شرایط دو قشر و دو نسل از یکدیگر است و اظهار کرد که اگر هر دو این نسل
حاکم بر دیگري و فرهنگ خاص تربیت شدن او را در آن فضا درك کنند، هـم  

تـر خواهـد شـد و هـم از یکـدیگر      تـر و شـفاف  شان نسبت به هـم روشـن  دیدگاه
  اشت.توقعات و انتظارات واقعی و عینی خواهند د

  گیرينتیجه
توانـد  گیرد و یک شخصیت اسـالمی مـی  شخصیت فرزندان در خانواده شکل می

هاي قرآنـی  باعث داشتن سبک زندگی سالم شود. هر اندازه که والدین از آموزه
شـان  بهتر و بیشتر بهره بگیرند، به همان اندازه در سبک زنـدگی خـود و فرزنـدان   

  ۀیـک سـبک زنـدگی اسـالمی در نتیجـ      ثیر مثبـت دارد. بـه راسـتی رسـیدن بـه     أت
همچنـین عـدم    هاي دینی و اسـالمی امکـان دارد.  گیري از اعتقادات و آموزهبهره

بـا شـناخت    شود.شناخت صحیح از مخاطب به برقراري ارتباط نامناسب منجر می
توان ارتبـاط بهتـري بـا آنهـا برقـرار کـرد کـه در سـبک         هاي مخاطب میویژگی

کید شده است. نهادینه نشدن سبک زندگی اسالمی أکته تزندگی اسالمی به این ن
ها امکـان  هاي دینی در دانش، نگرش و روش زندگی خانوادهو استفاده از آموزه

برخورد مناسب و منطقی با نسل جدید را از جامعه گرفته است. اگر نسل جدید و 
ــا نســل بــزرگ  هــاي مفــاهیم، اصــطالحات، ســاالن در زمینــهجــوان در مقایســه ب

هـا حـاکی از الگویـابی    ها و ظواهر متفـاوت باشـد، ایـن تفـاوت    نتظارات، آرمانا
متفاوت نسل جدید و گسست نسلی است. بنابراین باید براي هدایت نسل جـوان،  
آنان را با سبک زندگی اسالمی آشنا ساخت تا از ایجاد گسست نسلی جلوگیري 

گسست نسلی و ایجـاد   ةدهاي اسالمی براي برخورد با پدیکرد. با توجه به آموزه
پیوند نسلی باید عزت نفس جوانـان را تقویـت کـرد، بـه آنـان احتـرام گذاشـت،        
فضایی شاد ایجاد کرد، به عواطف، خصوصیات و نیازهاي آنـان توجـه کـرد، بـه     
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آنان روزي حالل داد، در برخـورد بـا آنهـا مـدارا کـرد، بـه تربیـت معنـوي آنهـا          
کرد. بـا نهادینـه سـازي سـبک زنـدگی در       پرداخت و از الگوهاي عملی استفاده

تـوان از گسسـت نسـلی    خانواده که مبتنی بر رحمت و اعتدال است، نـه تنهـا مـی   
  توان به پیوند نسلی نیز دست یافت.جلوگیري کرد، بلکه می

  منابع و مآخذ
 ،تهـران  ،شناسـی نسـلی  جامعـه  )،1383( تقـی و غفـاري، غالمرضـا    ارامکی، محمد آزاد. 1

  وم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.عل ةپژوهشکد
 ،»فرایند تغییر نسلی: بررسـی فراتحلیلـی در ایـران   « )،1386( تقی ارامکی، محمد آزاد. 2

  .41ـ68): 1(1علوم اجتماعی: جوان و مناسبات نسلی،  ۀمجل
 ،هاي خانواده و طـالق) شناسی اجتماعی (ستیزهآسیب )،1385( حسین ابراهیمی، محمد. 3

  شارات روشنگران.انت ،تهران
هـا:  داري و نگرش بـه آینـده در میـان نسـل    وضعیت دین« )،1388( احمدي، یعقوب. 4

): 4(1علـوم اجتمـاعی: معرفـت فرهنگـی اجتمـاعی،       ۀمجلـ  ،»موردي شهر سنندج ۀمطالع
  .17ـ44

گسست نسـلی بـا سـبک فرزنـدپروري      ۀسنجش رابط« )،1386( الیاسی، محمد حسین. 5
  .25ـ39): 1(1و مناسبات دینی، جوانان  ۀمجل ،»پدران

  انتشارات فردا. ،تهران ،جایگاه انسان در جامعه )،1390( امامی، پدرام. 6
 ةدر نگـاهی بـه پدیـد    ؛ها در ایـران ابعاد فرهنگی انقطاع نسل )،1382( باقریان، محمد. 7

شناسی، سیاسـی، تـاریخی و   شناختی، روانها: رویکرد فلسفی، جامعهگسست نسل
علـوم انسـانی و اجتمـاعی جهـاد      ةپژوهشـکد  ،تهـران  ،اهتمام علـی اکبـر عیخـانی   به  ،ادبی

  .دانشگاهی
گسسـت   ةدر نگاهی به پدیـد  ؛هاامکان و عوامل گسست نسل )،1382( باقري، خسـرو . 8

بـه   ،شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبـی شناختی، روانها: رویکرد فلسفی، جامعهنسل
  علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. ةوهشکدپژ ،تهران ،اهتمام علی اکبر عیخانی

در  ؛هاي جامعه و والـدین هاي نوجوانان با ارزشتعارض ارزش )،1382( بیات، بهـرام . 9
شناسـی،  شـناختی، روان ها: رویکرد فلسـفی، جامعـه  گسست نسل ةنگاهی به پدید

لـوم انسـانی و   ع ةپژوهشکد ،تهران ،به اهتمام علی اکبر عیخانی ،سیاسی، تاریخی و ادبی
  اجتماعی جهاد دانشگاهی.

علوم قـرآن   ۀنشری ،»ارمغان قرآن براي نسل جوان«)، 1380( شیرازي، عبدالکریم آزاربی. 10
  .6ـ7، 96گلستان قرآن،  حدیث:
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  هــايحقــوق متقابــل والــدین بــر فرزنــدان (آمــوزه )،1387( نیــا، عبــدالکریمپــاك. 11
  ه.انتشارات مبین اندیش ،تهران ،):بیتاهل

فاصـله نسـبی و اختالفـات خـانوادگی و چگـونگی      « )،1380( حسـین  پناهی، محمد. 12
  .77ـ114)، 1( 38 و 37، 3علوم انسانی دانشگاه الزهرا ۀفصلنام ،»برخورد با آن

 ۀمجلـ  ،»هـا فهم تحوالت فرهنگی براسـاس تفـاوت نسـل   « )،1381( لو، علیپیرحسین. 13
  .52ـ59): 8( 20آفتاب، 

در  ؛ارچوب نظـام ارزشـی  هاي دو نسل در چبررسی ویژگی )،1382( ازتوکلی، مهنـ . 14
شناسـی،  شـناختی، روان ها: رویکرد فلسـفی، جامعـه  گسست نسل ةنگاهی به پدید

علـوم انسـانی و    ةپژوهشکد ،تهران ،به اهتمام علی اکبر عیخانی ،سیاسی، تاریخی و ادبی
  اجتماعی جهاد دانشگاهی.

هاي تربیـت نفـس و اهـداف آن در فرهنـگ     یلی بر روشتحل )،1370( دهقان، اکبـر . 15
  انتشارات سمت. ،تهران ،وحی

  انتشارات سروش. ،تهران ،شناسی خانوادهاي بر جامعهمقدمه )،1375( ساروخانی، باقر. 16
هاي مقابله با نفـوذ  هاي هنجارپذیري جوانان و راهمکانیسم« )،1375( سخاوت، جعفـر . 17

  .25ـ27): 2 و 3( 1ژوهش، پ ۀنام ،»فرهنگی نامطلوب
علوم قـرآن   ۀنشری ،»شخصیت جوان از دیدگاه قرآن و عترت« )،1385( فر، ثریاسلیمانی. 18

  .51ـ73): 3( 51و حدیث: بینات، 
کار مواجهـه بـا گسسـت نسـلی در     راه« )،1392( شادفر، حوریه و جمالی زواره، بهـار . 19

زندگی اسالمی شهرداري تهران، همایش سبک  ،»خانواده؛ احیاي سبک زندگی اسالمی
  .537ـ563

 ،نقش خانواده در رشد عواطف کودك، نوجوان و جوان )،1372( آبادي، عبداهللاشفیع. 20
  همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

 ۀمجلـ  ،»هاي اجتماعی و اولویت ارزشیارزش ۀتحلیل ثانوی« )،1378( عظیمی، مژگان. 21
  .167ـ198): 2( 14 و 15پژوهش فرهنگی،  ۀي: نامداراطالع رسانی و کتاب

  نشر صبح صادق. ،تهران ،مصرف و سبک زندگی )،1382( فاضلی، محمد. 22
داري و میزان شادمانی در بین دانشجویان دین ۀبررسی رابط« )،1388( قمبري، محمـد . 23

  .75ـ91)، 2( 3شناسی و دین، روان ۀ. مجل»هلأبه تفکیک جنسیت و وضعیت ت
 ةدر نگـاهی بـه پدیـد    ؛ها در مثنـوي وحدت گوهري نسل )،1382( قنبري، بخشـعلی  .24

شناسی، سیاسـی، تـاریخی و   شناختی، روانها: رویکرد فلسفی، جامعهگسست نسل
علـوم انسـانی و اجتمـاعی جهـاد      ةپژوهشـکد  ،تهـران  ،به اهتمام علـی اکبـر عیخـانی    ،ادبی

  دانشگاهی.
اساس دیدگاه اسالم و سـاخت  ۀ سبک زندگی برریطرح نظ )،1388( کاویانی، محمـد . 25

دکتـري   ۀنامـ پایان ،سنجی آنهاي روانآزمون سبک زندگی اسالمی و بررسی ویژگی
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  شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان.روان
ـ « )،1390( کجباف، محمد باقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد و انـوري، حسـن  . 26  ۀرابط

 ،»در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصـفهان سبک زندگی اسالمی با شادکامی 
  .61ـ74 )،4( 4شناسی و دین، روان ۀمجل

هـاي مـذهبی دو نسـل جدیـد و پیشـین در      مقایسه ارزش« )،1387( کالکی، حسـن . 27
  .171ـ198): 2( 12پژوهش فرهنگی،  ۀداري: ناماطالع رسانی و کتاب ۀمجل ،»ایران

علوم اجتماعی: رشد آمـوزش علـوم    ۀمجل، »هازشتعارض ار«)، 1385( کمربیگی، خلیل. 28
  .58ـ60): 1( 30اجتماعی، 

  .107پیام زن،  ۀنشری ،»عفاف: آشتی میان دو نسل ۀخیم« )،1379( محدثی، جواد. 29
: 48پرسمان،  ۀنشری ،»ها و نیازهاي نسل سوم انقالبویژگی« )،1385( محمدي، علیرضا. 30

  .43ـ51
  انتشارات اسالمی. ،تهران ،گفتار: رهبري نسل جوانده )،1363( مطهري، مرتضی. 31
 ):3( 24علـوم اجتمـاعی،    ۀنامـ  ،»شکاف نسلی یا گسست نسلی«)، 1383( عیدفر، سـعید م. 32

  .55ـ80
در  ؛کیـد بـر ایـران   أها بـا ت شکاف و گفت و گوي نسل )،1382( منصورنژاد، محمود. 33

شناسـی،  شـناختی، روان ها: رویکرد فلسـفی، جامعـه  گسست نسل ةنگاهی به پدید
علـوم انسـانی و    ةپژوهشکد ،تهران ،به اهتمام علی اکبر عیخانی ،سیاسی، تاریخی و ادبی
  .اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتشــارات امــام  ،تهــران ،دیــن و ســبک زنــدگی )،1388( ســعید مهــدوي کنــی، محمــد. 34
  .7صادق

، »هـا در آثـار سـعدي   سلتفاوت و تقابل ن« )،1384( نیکوبخت، ناصر و روحانی، رضا. 35
  .41ـ68، 4پژوهش زبان و ادبیات فارسی،  ۀفصلنامدو

ثر بر آن: مطالعه موردي ؤداري نوجوانان و عوامل مدین )،1380( تقـی  یغمایی، محمد. 36
  .طباطبایی ۀدانشگاه عالم ۀپایان نام ،در شهر یزد

نگاهی بـه پدیـدة    هاي تربیتی و شکافی بین نسلی؛ درسبک )،1382( یوسفی، نریمان. 37
شناسی، سیاسـی، تـاریخی و   شناختی، روانها: رویکرد فلسفی، جامعهگسست نسل

علـوم انسـانی و اجتمـاعی جهـاد      ةپژوهشـکد  ،تهـران  ،به اهتمام علـی اکبـر عیخـانی    ،ادبی
  .دانشگاهی

  
 

 




