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 ؛ هیأت علمی دانشگاه الزهرا1زادهرضا سمیع

 ؛ دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا2شهال زندی             

             

محدود به  نیدارند و بنابرا یخیو تار یاجتماع ندیمکان مشترک در فرآ کی، یگروه سن اینسل  کیافراد متعلق به "

 ".کندیخاص از تفکر و تجربه م یاوهیکه آنها را مستعد ش شوند،یبالقوه م یهااز تجربه یگستره خاص

 نیتضم دیجد ینیع طیباشد، شرا نیوالد یهامشابه ارزش ینسل بعد یاسیس یهایریگها و جهتاگر ارزش یحت"

 ".ابندییم یتجل زیمتما یاوهیبه ش هایریگها و جهتارزش نیکه ا کندیم

 

 بیان کرد، برای دانشمندان علوم اجتماعی و غیراجتماعی به طور 3ها، همانطور که کارل مانهایمشناختی نسلمسئله جامعه

هایی متفاوت از سایرین فکر های مختلف تمایل دارند به شیوهها مطرح شده است. این ایده که نسلیکسان در طول نسل

های اخیر توجه دانشمندان علوم سیاسی و و عمل کنند، در طول تاریخ معاصر مشاهدات رایجی بوده است و در سال

ی سیاسی این رفتار آشکارتر شده است. بسیاری از رویدادهای شناسان را به خود جلب کرده است، زیرا پیامدهاجامعه

اند. به نظر می رسد که در رقابت شناسی مدرن آشکار کردهها یا واحدهای نسلی را در جامعهسیاسی اخیر، شکاف بین نسل
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رد چگونه سیاسی مدرن، سن یا همگروهی نسلی به یکی از بارزترین ویژگی هایی تبدیل شده است که تعیین می کند ف

 رای می دهد یا از چه کسی در رویدادهای سیاسی حمایت می کنند.

ای از اصطالحات کلیدی ها است، که با خالصهشناختی نسلاین مقاله شامل مروری بر نظریه مانهایم در مورد مسئله جامعه

 .پردازدت پیامدهای آن میها و در نهایورد چگونگی و چرایی متفاوت اندیشیدن نسلشود، سپس به بحث در مشروع می

 

 هانسل شناختیله جامعهأمس

ها این است که تعریف کنیم یک نسل در واقع چیست. به عقیده مانهایم، یک نسل را هنگام مطالعه نسل اولین موضوع  

ای خاص از شرایط اجتماعی، اقتصادی، ای متمایز هستند، زیرا مجموعهگروهی توصیف کرد که از هر جنبه»توان به عنوان می

در صوری بر دو ایده استوار است: اول اینکه اند. چنین تای از زندگی خود تجربه کردهتکنولوژیکی و/یا سیاسی را در دوره

های توان بر اساس محیط تاریخی که در آن این سالافراد را می. ثانیاً، زندگی انسان یک دوره شکل گیری وجود دارد

 .بندی کرداند، به نسل ها دستهگیری را تجربه کردهشکل

گیری یک دوره در دوران جوانی است که در آن برداشت کلش هایدارد که سال با توجه به نکته اول، مانهایم  اظهار می

های اولیه و داده های محیطی ناخودآگاه مصرف می شود و جهان بینی طبیعی فرد را شکل می دهد. به گفته مانهایم، این 

در حال رشد های آگاهی انسان ترین الیهو ملموس گیری استحکام یافته است، اولینشکل هایکه در سال بینی طبیعیجهان

آید. این دهد، که بعداً تأثیرات کمتر مهمی برای تشکیل الیه های دوم، سوم و سایر اقشار فرعی به وجود میرا تشکیل می

کند، زیرا  دیدگاه استنباط می« 4خود»گیری ها و تجربیات دوران کودکی را در شکلبندی، غلبه اولین برداشتفرآیند طبقه

تمام تجربیات بعدی »شوند. بر این اساس، های بعدی به آن مربوط میکنند، که سایر برداشتاد میای از جهان را ایجپایه

کننده این تأثیرات اولیه همچنان های[ اصلی دریافت کنند و اثرتعیینتمایل دارند که معنای خود را از این مجموعه ]برداشت

 «.غالب خواهد بود

ر دوره های دگیری خود را شکل هایکه سال به اختصار ذکر شد، این است که افرادی نکته دوم مانهایم، همانطور که در باال

یک »وه سنی توانند در یک نسل دسته بندی شوند. بنابراین، افراد متعلق به یک نسل یا گراند، میمشابه گذرانده تاریخی

شوند، که های بالقوه میه خاصی از تجربهگستر»دارند و بنابراین محدود به « مکان مشترک در فرآیند اجتماعی و تاریخی

 «. کندای خاص از تفکر و تجربه میآنها را مستعد شیوه

با این حال، این تعریف از نسل هنوز به اندازه کافی مشخص نیست که بتواند تمایالت فکری و عملی یک فرد را تعیین کند. 

ات اجتماعی و فکری مشخصه جامعه و دوره خود مشارکت داشته تنها تا آنجا که در جریان»به عقیده مانهایم، افراد هم سن 
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باشند و تجربه فعال یا منفعل از تعامالت نیروهایی که وضعیت جدید را تشکیل می دهند داشته باشند، به عنوان یک 

 خالصه شد. 5"نسل در واقعیت"این گروه توسط مانهایم به عنوان «. شوندمینسل واقعی متحد 

 گیری خود را در طول یک دوره تاریخی و مکانهای شکلگیرد که حتی آن دسته از افرادی که سالمیاین امر در نظر 

پذیرند تقریباً مشابه یک رده شان متفاوت از آنها تأثیر میکنند، همچنان بر اساس موقعیت اجتماعییکسان تجربه می

توان های اجتماعی و فکری یکسان، میبه جریانهستند. بنابراین، با افزوده شدن معیارهای موقعیت اجتماعی و تجر

گیری آن در همان دوره تاریخی شکل هایکه سال 6«واحد نسلی»ای از باورها و فرضیات قابل تعریف را درباره مجموعه

 رخ داده است، ایجاد کرد.

کنند، ممکن است ا تجربه میجوانانی که مشکالت عینی تاریخی مشابهی ر»توان گفت: به طور خالصه از سخنان مانهایم می 

های درون یک نسل که در واقع بر گفته شود که در واقع بخشی از همان نسل هستند. در حالی که آن دسته از گروه

 «.دهندکنند، واحدهای نسلی جداگانه را تشکیل میهای خاص مختلف کار میتجربیات مشترک خود به روش

گیری خود را در دوران حقوق های شکلبه افراد در ایاالت متحده باشد که سالتواند تجرای از این اصطالحات مینمونه

های اجتماعی و فکری گیری خود فعاالنه جریانهای شکلکنند. در این شرایط، همه افرادی که در سالمدنی سپری می

های فکری حال، کسانی که پاسخدهند. با این کنند، در واقع همان نسل را تشکیل میکنونی جنبش حقوق مدنی را تجربه می

کنند، اند، ایجاد میو اجتماعی متفاوتی نسبت به تجربیات تاریخی آن زمان که همه در این منطقه فرهنگی به اشتراک گذاشته

دهند. بنابراین، تمام افراد این دوره که دوران شکل گیری خود را سپری کردند و با واحدهای نسلی متفاوتی را تشکیل می

توانستند یک نسل را تشکیل ای مشترک اجتماعی و فکری جنبش حقوق شهروندی در تماس بودند، در واقعیت مینیروه

های فکری بعدی که به وجود آمد، شان، و شیوههای متفاوت این افراد به دلیل موقعیت اجتماعیدهند. تجارب و واکنش

 دهد.این افراد را در واحدهای نسلی متفاوت قرار می

 

 ها بر زندگی اجتماعینسل تأثیرات

شناسی، تماس تازه است. در جامعه 7«تماس تازه»ها بر زندگی اجتماعی، یکی از مهمترین مفاهیم نسل در تعیین تأثیرات  

شود، سپس کند و وارد یک گروه جدید میشود که در آن فرد گروه اجتماعی خود را ترک میبه تجربه جدیدی اطالق می

گیری ذهنی و حتی معنوی متناظر با این محیط جدید گیرد و در نهایت تحت یک جهتربیات جدید قرار میدر معرض تج

شود که طی آن کودکان خردسال در ها، تماس تازه به فرآیندی اطالق میدر رابطه با مسئله تأثیرات نسل گیرد. قرار می
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کنند. به عقیده کنند و متعاقباً خود را با آن مرتبط مییهای خود با یک میراث فرهنگی تاریخی تماس پیدا ماولین سال

تر از حرکت بزرگساالن از یک ایمانهایم، این تماس تازه فرد جدید با میراث فرهنگی انباشته شده، فرآیندی بسیار ریشه

، کودکان به گروه اجتماعی به گروه دیگر است، زیرا آگاهی کودک خردسال هنوز طبقه بندی نشده است: به این ترتیب

 شکلی کامالً بدیع با میراث فرهنگی موروثی خود ارتباط خواهند داشت.

ارزیابی مجدد فرهنگی ما »چنین فرآیندی تا حدی مسئول دگرگونی مستمر فرهنگ با گذر زمان است، زیرا منجر به 

 «.رنده نشده است نداشته باشیمآموزد که فراموش کنیم آنچه دیگر مفید نیست و طمع به آنچه هنوز بشود، و به ما میمی

گیری افراد جوان های شکلشود که در آن موارد فرهنگی سنتی، که به طور ناخودآگاه در طول دورهمنجر به فرآیندی میو 

 «.یابد تا با وضعیت جدید غالب سازگار شودتغییر می»شود، با آگاهی کامالً بدیع مصرف می

سازی فرهنگی از طریق مرگ نیز به فزودن زندگی جدید، شکل مشابهی از جوانسازی مداوم فرهنگ از طریق ابا جوان

کند که در پیوند با افزودن زندگی را فراهم می "فراموشی اجتماعی"ویژگی بیولوژیکی مرگ امکان شکلی از آید. وجود می

های جدید ایجاد شیوهنتیجه این دو فرآیند،  . جدید به سیستم، امکان دگرگونی بیشتر میراث فرهنگی را فراهم می کند

های پیشین به دست آمده در مجموعه جدیدی از شرایط تفکر و رفتار، گرفتن و به کارگیری اطالعات سنتی که از نسل

. این نقطه است که در درجه اول مسئول تفاوت در باورهای نسل های مختلف است، اگرچه همانطور که قبالً عینی است

ای کننده این پویایی جوان سازی فرهنگی با موقعیت اجتماعی فرد نیز در تعامل است، که همچنین عامل تعیین اشاره شد،

نهایی فرد است. عالوه بر این مهم است که روشن شود که از آنجایی که این فرآیند جوان سازی و  "واحد نسل"در تعیین 

 یاه و سفید نیست و نمی توان به طور قطعی آن را مشخص کرد.تعامل به طور مداوم انجام می شود، مسئله شکاف نسلی س

بحثی در ادبیات مرتبط و همچنین در مورد رابطه بین دیدگاه های سیاسی والدین و فرزندان وجود دارد. یکی از جنبه های 

زندان حداقل این است که رابطه بین دیدگاه والدین و فر 8(2008( و آلفورد و هیبلینگ )2007ذکر شده توسط کارمن )

کنند که های سنتی بیان میدهد، زیرا بحثتا حدی ژنتیکی است. با وجود این، چنین ادبیاتی دیدگاه اقلیت را شکل می

های سیاسی شبیه به والدین گیریکند تا جهتها، کودکان را وادار مییادگیری اجتماعی و پویایی نفوذ اجتماعی در خانواده»

های های سیاسی نسل بعدی مشابه ارزشگیریها و جهتجه به آنچه گفته شد، حتی اگر ارزشبا تو«. را به دست آورند

 یابند.ای متمایز تجلی میها به شیوهگیریها و جهتکند که این ارزشوالدین باشد، شرایط عینی جدید تضمین می

توان از آنها نتایج خاصی رد که میهای نسلی بر سیاست همیشه روشن نیست، اما روندهای مهمی وجود داتأثیر تفاوت

( 5199-1981)9هزاره ها  (،1996 -2012(،نسل زد)2013-2025نسل آلفا) گرفت. به طور مثال، دیدگاه های سیاسی
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( در موضوعاتی مانند سیاست، مهاجرت و چیزهای دیگر، به طور قابل توجهی 19945-1928) 10و نسل خاموش

 .11(2022تری دارند )مرکز تحقیقاتی پیو، تر، دیدگاه لیبرالهای قدیمیبا نسل در مقایسهنسلهای جدید  متفاوت است و

های الشچشم انداز و نحوه واکنش به چ با توجه به این دیدگاه های متفاوت، در بسیاری از کشورها، به دلیل تفاوت در

انداز به خوبی ثابت بین نسلی در چشمهای ناپذیر بوده است. در حالی که تفاوتاجتناب های قدیمیبا نسل فعلی، درگیری

 کند کمتر مشخص است.شده است، آنچه که این روندها را هدایت می

تر دارند و در عصر فناوری با تر، تحصیالت عالیتر این روزها کمتر مذهبی هستند، از نظر قومی متفاوتهای جواننسل"

تر متفاوت است. این احتمال وجود دارد که همه های قدیمینسلتوجهی با طور قابلاند که بهمحیطی تاریخی رشد کرده

های قبل از آنها تأثیر گذاشته ، همانطور که عوامل مشابه در نسلاین عوامل به نحوی بر رشد نسل جوان تأثیر بگذارند

 "است.

 

 :نتیجه

گیری های شکلههایی از افراد هستند که شرایط تاریخی مشابهی را در دورها عمدتاً نتیجه گروهنسل

تواند شود، میکنند. این شرایط تاریخی، وقتی با موقعیت اجتماعی فرد ترکیب میزندگی خود تجربه می

ای از تجربیات و باورها استفاده شود. با برای قرار دادن یک فرد در یک واحد نسلی و طیف بالقوه

های سنتی را در طول دآگاه دادهگذشت زمان و تماس موجودات جدید با میراث فرهنگی موروثی، ناخو

پذیرند، در حالی که شرایط عینی جدید، تغییر این میراث فرهنگی را که به گیری خود میهای شکلسال

کند. نتیجه، دگرگونی اندیشه و رود، به یک رمان تبدیل میتازگی توسط یک موجود بدیع به کار می

 ها است.عمل و افزایش اختالف نسل
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