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  گانة خانوادة ايراني هاي سه شناختي تغييرات گفتماني نسل مطالعة جامعه
  

  3تقي آزادارمكي ،2، عاليه شكربيگي1انسيه زواره
  )09/10/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت

  
  چكيده 

در اين پژوهش به مطالعة روابط درون خانواده ازمنظر روابط ميان سه نسل 
است تا روشن شود كه اين روابط  سال  و جوان پرداخته شده سال، ميان كهن

اند يا نشانة  هم نزديك ها به هايي است و آيا اين گفتمان تابع چه گفتمان
گيري از  بهره شود. روش محقق مشهودي از فاصله ميان اين سه نسل ديده مي

هاي  رهيافت كيفي، مبتني بر تحليل موقعيت گفتماني، با تأكيد بر مصاحبه
نفر  30منظور،  اين است. به اي گفتماني بوده روايي، و درنهايت كشف نظرية زمينه

ها نشان داد  شيوة هدفمند و چندگانه انتخاب شدند. يافته از شهروندان تهراني به
گراست و درعين تفاوت گفتمان  انوادة ايراني همكه روابط ميان سه نسل در خ

كارانة نسل دوم، و نوگرايي  پيشة نسل اول، نوگرايي محافظه نوگرايي سنت
شوند كه گفتمان  هم نزديك مي روِ نسل سوم، هرسه در گفتماني به پيش

________________________________________________________ 
  zavarehensiehone@yahoo.com شناسي دانشجوي دكتري جامعه  ١
  ashekarbeugister@gmail.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي،  نويسندة مسئول   ٢
  azadarmaki@gmail.com شناسي دانشگاه تهران استاد جامعه ٣ 



 هاي سه گانه خانواده ايراني شناختي تغييرات گفتمان نسل مطالعه جامعه

٧٣ 
 

گرايي نسلي نوخواهانه در  اي گفتمان هم نوگرايي است و برآيند آن نظرية زمينه
ها، در مسير تهديد نسلي قرار ندارد  يراني است و خانواده درعين تفاوتخانوادة ا

  هاست. و همچنان خانواده موضوع داراي اهميت و اولويت نسل
  اي، سه نسل. زمينهخانوادة ايراني، گفتمان نوگرايي، نظرية : واژگان كليدي

  
  مقدمه و طرح مسئله

ها از در دوران گذشته، انتقال ارزش است. امر اجتماعي انعكاسي از وضعيت اجتماعي هر جامعه
پذيرتر بود  بيني شدن پيش گرفت و نتايج فرايند اجتماعي تر صورت مي نسلي به نسل ديگر آسان

پذيري تجلي داشت؛ چراكه نسل نو همراهي با گذشتگان و  و شايد بيشتر در معناي جامعه
ترها  دكان در زندگي روزمرة بزرگتبع آن، كو دانست. به پيگيري راه آنها را بر خود فرض مي

كردن خود  كردند و نيز هرجا كه به تفريح و سرگرم و هرجا كه مردم كار مي كردند مشاركت مي
هاي را از تماس كردن يزندگترتيب، هنر  اين  ترها همراه بودند. به پرداختند، كودكان با بزرگ مي

رايند نوسازي جوامع صنعتي و پس از آن انقالب صنعتي و فوقوع  درپي. اما، آموختندروزمره مي
درپي روند  كه يطور  بهها تغيير كرد، تداوم تاريخي و ساختاري نسل توسعه،  درحالدر جوامع 

نوسازي، ابتدا جوامع پيشرفته و سپس جوامع درحال پيشرفت، تغييرات سريع و شديد و 
هاي اجتماعي، تجربه  ها و انقالبها، جنبشاي را، نظير جنگ حوادث بزرگ مقطعي و تاريخي

كردند كه سبب شد بين اجتماع سنتي ديروز و جامعة مدرن امروز شكاف وسيع و عميقي 
معتقد است هر موقعيت اجتماعي و  1. مانهايم)96: 1385، نژاد يقاضتوكل و ( ديآوجود  به

انسان مؤثر باشد  تواند در ساخت آگاهي فرهنگي و هرگونه برخورد و تقابل آن با ذهن آدمي، مي
شدني  شكل مشهودي رديابي هاي خانوادگي به لحاظ دامنة نقش پذيرد به و تأثيراتي كه فرد مي

هاي عرصة فناوري و تحول در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و  است. تحول
يرات موازات اين تغي ). به342: 1388ايدئولوژيك از عناصر اساسي تغيير در جامعه است (دادگر، 

تغيير است.  اي يافته هاي گسترده اجتماعي، خانواده نيز هم در شكل و هم در محتوا دگرگوني

________________________________________________________ 
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هاي مختلف، محل انعكاس اين  هاي نسل ويژه گفتمان الگوهاي گفتمان روابط ميان افراد به
است.  ها و اظهارنظرهاي متفاوت و متناقضي را نيز دربرداشته هاست كه حتي نگراني تحول
هاي نسلي را  هم و در توافق و گروه ديگر گفتمان هاي نسلي را بسيار نزديك به گفتمان اي عده

جهت حفظ انسجام  كنند، اما نكتة مشترك اين است كه به در تعارض با يكديگر تفسير مي
هاي  هاي مختلف است، برنامه جامعه و خانواده، كه همچنان ركن اصلي روابط ميان نسل

هاي مختلف موجود در جامعه، محور و به فراخور نسل ژرف و پژوهش اجتماعي بايد با نگاهي
نسلي را در كانون توجه قرار  هاي ميان كردن گفتمان ها و نزديك حفظ و بازسازي روابط نسل

تواند براي  شدن است كه ازطريق آن جامعه مي دهد كه بهترين نمود آن جريان اجتماعي
رهنگي خود و انتقال آن از نسلي به نسل ديگر اقدام كند. ها و عناصر ف بازتوليد و استمرار ارزش

هاي  دهد كه مسائل اجتماعي جامعة ايران امروز، برجستگي مجموعة اين مالحظات نشان مي
گونه كه سي رايت  اي دارد كه محقق اجتماعي بايد با درك عالمانه و دغدغة متعهدانه، آن ويژه

كوشد، به ميدان مطالعة اجتماعي ورود كند و با  شناسي متعهد مي ميلز در طرح مفهوم جامعه
محور، هم در حوزة بنيادي و هم كاربردي، به ارائة  انجام مطالعات گسترده، عميق و مسئله

هاي مؤثر در زمينة كنترل و مديريت مسائل اجتماعي بپردازد و براساس همين  حل راه
ورتي اجتماعي و فرهنگي بدل شود هاي او از سطح محقق، فراتر رود و به ضر ها، دغدغه ضرورت
اي از مسائل جامعه دست يابند. پرداختن به  ريزان اجتماعي به درك روشن و آگاهانه تا برنامه

وكيف تغييرات  هاي نسلي و چگونگي و كم ها، ازجمله گفتمان هاي متعدد روابط نسل جنبه
 است. بدان پرداخته شدهها، موضوع حائز اهميتي است كه در اين پژوهش  احتمالي اين گفتمان

اي، و با تكنيك مصاحبة  محققان در اين مطالعه، با كاربرد روش تحليل موقعيت نظرية زمينه
  اند. دنبال كشف گفتمان هركدام از سه نسل و تغييرات احتمالي آنها بوده روايي، به

  
  پيشينة پژوهش 

به بعد با نقد  1950از دهة مطالعه درباب نسل در جهان معاصر بيش از چند دهه سابقه دارد و 
مفهومي و روشي به مجموعة علوم اجتماعي اثباتي وارد حوزة جديدي شد. تغيير اوضاع 

گيري جنبش اجتماعي جوانان انجاميد،  ، كه به شكل70و 60اجتماعي جامعة جهاني در دهة 
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ار نگرفته بود، ، اهميت جوانان در كانون توجه قر50اي ايجاد كرد. تا قبل از دهة  نيز فضاي تازه
يافتن انديشة انتقادي و بازخواني  گيري نقد نظري و قدرت اما با تغيير وضعيت اجتماعي و شكل

شناسي نسلي مطرح شد  سازي در زمينة جامعه آثار مانهايم و پيروان او، امكان مفهوم
  ).44: 1386(آزادارمكي، 
 4و اينگلهارت، 3ريتزر، 2الكساندر، 1شناسان چون كالينز، نيز بسياري از جامعه 70از دهة 

شناسي جديد را توسعه دادند. اينگلهارت معتقد است جامعة صنعتي و گذار به  مفاهيم جامعه
اي منطقي دارند و فرهنگ تابع مسيري تاريخي است و روابط نسلي نيز  هاي نو باهم رابطه ارزش

شگران علوم اجتماعي به موضوع شود (همان). در ايران نيز توجه پژوه در همين الگو ديده مي
توان در سه  لحاظ نظري مي است كه تحقيقات آنها را به ها و روابط ميان آنها جلب شده نسل

 بندي كرد: گروه دسته

  اند؛ تحقيقاتي كه بر مفروض دانستن گسست مبتني- 
  اند؛ تحقيقاتي كه بر پيوست نسلي تمركز كرده- 
 تحقيقاتي كه رويكرد بينابيني دارند. - 

  
  روش پژوهش

يابي  است و دست پژوهش با روش تحليل موقعيت گفتماني و تكنيك مصاحبة روايي انجام شده
  است. هاي درون خانوادة ايراني هدف تحقيق بوده اي گفتمان به نظرية زمينه

شود.  شناختي مي تعيين نمونه: در تحقيق كيفي، راهبردهاي هدفمندانه جايگزين قواعد روش
هاي هدفمند كوچك، غالباً برمبناي منطق، هدف و اندازة نمونة  و باورپذيري نمونهرو فايده  ازاين

گيري  روش نمونه ).48: 1392شود (محمدپور،  گيري احتمالي قضاوت مي شده در نمونه توصيف
 رباببا توجه به مالحظاتي كه د است و هدفمند با رويكرد چندگانه بوده معيار و در اين مطالعه

________________________________________________________ 
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شده از استادان و دريافت خود  نفر با تأييد مقوالت دريافت 30 كيفي گفته شد، ةانتخاب نمون
معناست كه محقق تا  اشباع نظري بدينمحقق براي رسيدن به اشباع نظري كافي دانسته شد. 

ها  جايي كه پاسخ از و ،ندكاي دريافت  تازه هاي بديع و كه پاسخ كندها را دنبال  جايي نمونه
تواند كفايت گردآوري  است كه مي اتفاق افتادهاشباع نظري  ،كند ايندگي نميجديدي را نم ةنكت
مصاحبة روايي انجام داد و از ميان آنها  90اين درحالي است كه محقق ها را اعالم كند.  داده
گيري  مورد ناب را انتخاب كرد. اين انتخاب با توجه به هدفمندبودن نمونه 30صورت هدفمند  به

اند و  هاي كامل بوده هايي كه حاوي پاسخ مورد از مصاحبه 30معنا كه  اين انجام گرفت؛ به
گذاشتند و به اشباع نظري  ها و كدهاي بيشتري را پيرامون موضوع پژوهش در اختيار مي داده

ها بيشتر درجهت كشف  كردند انتخاب شدند. درواقع، حجم زياد مصاحبه محقق كمك مي
  ت.اس هاي معرف و معيار بوده نمونه

جدول ذيل در  مرد تفكيك زن و به مطالعه و تحتتركيب جمعيت نمونه براساس سه نسل 
 است: آمده

  
 مرد زن 1گروه نسلي

  5  5 باالتر)سال و55سال(كهن-اولنسل
  5  5  سال) 54- 30( سال ميان- نسل دوم
  5  5  سال)29- 18( جوان- نسل سوم

 
هاي اعتبار و روايي از معيارهاي  از اصطالح جاي استفاده شناسان كيفي به اعتبار و روايي: روش

طور سنتي متضمن تعيين  كه به كنند اعتمادپذيري جهت ارجاع به نتايج كيفي استفاده مي
اي است كه در آن داعية محقق دربارة دانش، با واقعيت موضوع مطالعه سازگاري دارد كه  درجه
هاي معمول است. در اين پژوهش،  يوهگيري از نظر داوران براي كنترل اين سازگاري از ش بهره

گذاري، چه در سطوح انتزاعي بعدي، درمعرض  هاي هر سطح را، چه در مرحلة نام محقق مقوله

________________________________________________________ 
  .ها براساس تعريف سازمان آمار از اين سه گروه است بندي نسل تقسيم ١
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ها برآيندي از نظر آنها  است و انتخاب مقوله شناسي قرار داده نقد و نظر سه استاد جامعه
  است. بوده

 

  مفاهيم پژوهش
شايد بتوان گفت نسل عبارت است از فاصلة ميان والدين با جهت،  نسلي: ازيك نسل و روابط بين
ترتيب، فارغ از تقسيمات سني، شاهد حضور سه نسل در خانواده هستيم:  فرزندانشان؛ بدين

). مانهايم ازجمله 88: 1386ساز،  ها، پدر و مادرها و فرزندان آنها (چيت ها و مادربزرگ پدربزرگ
دادن به اين  اي در نظام فهوم نسل است. او سهم برجستهگام پرداختن به م كساني است كه پيش

گيري جواني  انديشه داشت كه هر نسل مهر خاص حوادث اجتماعي و سياسي دورة اصلي شكل
  ).99: 1385نژاد،  خود را بر پيشاني دارد (توكل و قاضي

ها با يكديگر از  ها و هنجارهاي نسل جديد و رابطة نسل ها، نگرش وكيف ارزش كم
ويژه، در جامعة ايران، مسئله اين است كه آيا  شود. به هاي اساسي جامعه محسوب مي سشپر

بخش به نهادهاي  نظام ارزشي و هنجاري جامعه در وضعيت فعلي در بازتوليد هنجارهاي تداوم
كند يا خير  خرد و كالن اجتماعي، ازجمله خانواده، با موقعيت و كارآمدي مقبول عمل مي

لحاظ وجود يا فقدان  هاي نسلي صرفاً به ). بايد درنظر داشت كه تفاوت87 :1386ساز،  (چيت
زمان در ميان يك گروه نسلي  تواند هم تفاوت حائز اهميت نيست، بلكه از اين دريچه كه مي

 1اشتراك معنايي ايجاد كند، گوياي وجود گفتمان است، گفتماني كه بنا به گفتة الكلو،
توان هر امر اجتماعي را تحليل كرد؛ البته، با  ست كه با آن مياي اجتماعي و ابزاري ا پديده

). نسل در اين معنا 101: 1990هاي معنايي كه در گفتمان وجود دارد (الكلو،  وساطت نظام
كند و از تاريخ و بيوگرافي يك نسل فراتر  ها فراهم مي فضايي اجتماعي براي ديگر گفتمان

   ).2011رود (فاستر،  مي
  

  2نوگرايي
________________________________________________________ 

1 Laclau 
2 Modernism 
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فكيك مرز سنت و نوگرايي در جوامعي كه با وجود تغييرات گسترده در مظاهر زندگي، سنت، ت
اند كه نهادهاي مدرن را نيز  كند و اتفاقاً در تالش همچنان نقش پررنگي در زندگي آنها بازي مي

 گونه با منويات خود هماهنگ كنند، بسيار دشوار است. جامعة ايراني و مدرنيتة ايراني نيز همين
وبوي ديني دارد. مشاهدات محقق گوياي همين  نكته  گفتة تقي آزادارمكي، رنگ است؛ چراكه به

باباجان به هرجا برسي از «گويد:  سالي از اهميت پرداختن به نماز مي است؛ مثالً مرد كهن
سالي لزوم حفظ حيا و عفت و حجاب فرزندانش را خاطرنشان  زن كهن». نمازخواندن است

كنند كه خدا  شناسند، كاري نمي ها حد و حدود را مي خدا را شكر بچه«ويد: گ كند، مي مي
اي خانم، يعني «شود:  دانستن رابطة قبل ازدواج را متذكر مي سالي حرام مرد ميان». راضي نباشد

گويم آشنايي  حساب و كتاب بروند و بيايند. من نمي چي كه دخترها و پسرها قبل ازدواج بي
سالي از رابطة خود با خدا  زن ميان». ي اصول شرعي نباشد كه درست نيستنباشد، اما اگر رو

، خيلي تو كارهايم به خدا توكل بينيدي نبطور اينزنم. مرا  هايم را با خدا مي حرف«گويد:  مي
هاي غلط از دين را عامل اجحاف به زنان در رعايت حقوقشان در  مرد جواني برداشت». كنم مي

قدر  توانم قبول كنم خدا هم راضي باشد به اجحاف، خدايي كه اين نميمن «داند:  جامعه مي
، مجموعة درنهايت». شود ناعادالنه است ها مي مهربان است. اين تفسيري كه از حقوق زن

 شدت در اتمسفر ديني دست، تأييد همين گزاره است كه مدرنيتة ايراني به هايي ازاين قول نقل
  ا پوشش سنت همراه است.دريافتني است، البته ديني كه ب

در بسط نگرش كيفي به ماهيت زندگي جوامع در تحليل مدرنيته به اولويت  1آنتوني گيدنز
شدن قائل است. اين باور،  ندادن مفهوم نوگرايي به غربي گرايي و تقليل مفهوم مدرنيته بر غرب

هاي  بندي يمگونه است كه تقس سازد و اين تكثر فرهنگي در تحليل نوگرايي را برجسته مي
هاي سنتي از نوگرايي است، زير  يافته، درحال توسعه، درحال گذار و...، كه معرف تحليل توسعه

اي را  شدن، چنين انگاره رود. گيدنز با طرح مفاهيم ديگري چون بازتابندگي و جهاني سؤال مي
  ).91: 1391است، چه جامعه غربي باشد، چه جامعه كوچك و محلي باشد (نوذري،  دنبال كرده

  

________________________________________________________ 
1 Anthony Giddens 
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 1روبودن پيش

سالي با آنچه در  هاي مهم اجتماعي و فرهنگي گذار جوانان به بزرگ اگر بپذيريم كه برخي جنبه
است تفاوت اساسي دارد، بايد در هر دو مفهوم ضمني ناشي از اين پذيرش بيشتر  گذشته بوده

نفع  جوانان بههاي سنتي خود دربارة  شناسي بايد در روش تعمق كنيم. اول، آنكه جامعه
محور تجديدنظر كند، و دوم، آنكه اگر بپذيريم كه جوانان در خأل زندگي  رويكردهاي مردم

هاي فرهنگي  كنند، پس بايد ويژگي كنند و در زمينة فرهنگي و اجتماعي روزمره تغيير مي نمي
ن تغييرات ). اي79: 1393كنندة چنين تغييراتي را نيز درنظر بگيريم (مايلز،  و اجتماعي تسهيل

  گويد: خوبي نمايان است، مثالً جواني مي هاي جوانان به در روايت
گذشت آن زمان كه من از زنم توقع داشته باشم بعد از ازدواج دنياي خودش را كنار بگذارد. «

ها و افكار شخصي دو طرف نبايد سركوب  توانم اين كار را بكنم. آرزوها، خواسته من هم نمي
». شود

معتقد است كه جوانان ناچارند نسبت به پيشينيان خود در موقعيت دشوارتري  2ارتفيونا استو 
است. در دنيايي كه مصرف  هاي جوانان منجر شده سر برند. اين امر به بازنگري جدي در ارزش به

كار  جا حضور دارد، جوانان در رويكرد روزمره به زندگي، اساساً محافظه همواره و در همه
كنند، هر نوع  اي زندگي مي اين حقيقت كه آنها در چنين فرهنگ فردگرايانهشوند، درعوض  مي

). اين باور 144است (همان،  اي را دربارة ماهيت يكسان فرهنگ جواني تضعيف كرده عقيده
گويد  هاي جوانان سخن مي استوارت از چند جنبه درخور تحليل است. وقتي او از بازنگري ارزش

كنند.  ها اين موضوع را تأييد مي دهد، روايت اع اقتصادي نسبت ميترشدن اوض و آن را به سخت
  گويند: جوانان مي

توانيم دربياوريم. بياييم يكي ديگر را بدبخت  چطور ازدواج كنيم؟ ماخرج خودمان را هم نمي«
  ».كنيم، حاال چه لزومي دارد اصالً

به اوضاع سخت اقتصادي  هاي ازدواج است كه جوانان آن را اي از تغيير در ارزش اين نمونه
كاري در  دهند، اما بخش دوم اين نظرگاه محل ترديد جدي است؛ چراكه محافظه نسبت مي

________________________________________________________ 
1 Forerun 
2 Fiona Stewart 
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ميان جوانان اين مطالعه مشاهده نشد. اين گروه از جوانان، با وجود ابراز نگراني از اوضاع 
انديشد و با  حل مي جاي آنها نسل مياني به راه حل خاصي در ذهن ندارند و به اجتماعي، راه

كند، به  سال احساس  مي اي كه براي زندگي خود، نسل جوان و نسل كهن مالحظة وظيفه
هاي  هاي جوانان با سبك شود. استوارت درباب تشكيل گروه كار محتاطي تبديل مي محافظه

كند و گواه اين است كه  هاي پژوهش از اين ايده پشتيباني نمي مشابه نيز ترديد دارد. يافته
ان اين مطالعه، در برخورد با دشواري زندگي، نداشتن راهكارهاي مؤثر و اتخاذ تغيير جوان

  اند. هايي گروهي دارند و اين را ابراز كرده ارزشي، مشابهت
 

  1پيشگي سنت
نوعي با شنيدن يكي، منتظر شنيدن  برند و به كار مي سنت را معموالً درمقابل مدرنيسم به

تعريف اين دو واژه تفسير سلبي نسبت به مفهوم مقابل كاربرد دارد. كه در  ديگري هستيم. چنان
افتادگي،  پرستي، ركود، عقب گرايي، كهنه مدرنيته را نقطة مقابل گذشته 2پيتر آزبورن

). شواهدي از همين تعامل 65: 1391است (نوذري،  بودن، عدم توسعه و سنت قرار داده قديمي
گونه است كه نسل زنان و  هاي اين مطالعه يافت. اين توان در مصاحبه سنت و نوگرايي را مي

فاداري به سنت، نوگرايي را همچون آرزويي نهان و حرفي سربسته با سال، با وجود و مردان كهن
ويژه در حوزة تجربة عشق كه با وجود اعالم رضايت از زندگي و نوعي  كشند؛ به خود يدك مي

هاي جديد تجربة  پرهيز از ابراز عشق در چارچوب اخالق سنتي، نوعي حسرت درباب شيوه
سال  زبان بدن آنها رديابي كرد. يكي از زنان نسل كهن توان در لحن، نگاه يا زيستة عشق را مي

  كند: نقل مي
ام. خدا را شكر، اي... (آه و افسوسي در لحن)، اما من عاشق شوهرم نشدم.  ام راضي از زندگي«

ها مال  پدرم خودش تصميم گرفت. مرد خوبي است شوهرم اما...، ول كن اصالً مادر. اين حرف
  ».ها بزنيم ر از اين حرفهاست. زشت است ما ديگ جوان

پيشگي بازدارندة اين نسل است كه افسوس نهفته در آن، ميل به نوخواهي  اين همان سنت
كند. اين خود گواهي ديگر بر تمايز مدرنيتة ايراني  هاي نو در زندگي را نمايان مي و كسب تجربه

________________________________________________________ 
1 Traditionalism 
2 Peter Osborne 
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اي از اين نگاه از  نهرود. نمو ويژه دين پيش مي شدت با مالحظة سنت و اخالق و به است كه به
  شود: گونه نقل مي سال اين زبان يكي از مردان گروه ميان

من و زنم، هركدام، زندگي خودمان را داريم. او براي خودش، من هم براي خودم زندگي «
  ».دهم كنم. كاري به كار هم نداريم. اگر صد سال هم بگذرد، طالقش نمي مي

است و خود را ملزم  هاي خود از زن سنتي عبور كرده سال، با اينكه از خواسته اين مرد ميان
است، هنوز خود را به زندگي زناشويي متعهد  به ادامة ظاهري زندگي زناشويي سنتي نكرده

داري  دليل همين حس تعهد و مسئوليت دربارة طالق نگرش منفي دارد. اين ريشه داند و به مي
شود كه جنس نوگرايي  رند، نيز ديده ميرو دا سنت، حتي در گروه جواناني كه نوگرايي پيش

  گويد: كند. براي نمونه، يكي از پسران جوان مي آنان را ايراني مي
من براي ازدواج به شناخت نياز دارم. پس، الزم است كه با دختري ارتباط داشته باشم، باهاش «

دانم ناراحت  ن ميگويم، چو وقت به پدر و مادرم نمي وآمد كنم، اما اين را هيچ بيرون بروم، رفت
  ».هم بزنم كاري است  آرامش آنها را به شوند. چه مي
  

  1كاري محافظه
در فرايند تغيير تفكر و رفتار سنتي به مدرن، ممكن است افراد دچار تعارض و ابهام شوند و با 

بردن به دامان مدرنيته بازدارد.  هايي مواجه شوند كه آنها را از گريز از سنت و پناه پرسش
ساالن مصاحبه در اين مطالعه ديده  شكلي كامالً محسوس تقريباً در بيشتر ميان اي به نكته
بندي مركز آمار)، با توجه به تجربة  ساله (براساس تقسيم 54تا  30ساالن  شد: اين گروه ميان مي

وضعيت دشوار اشتغال، ازدواج و حضور در تجربة اجتماعي انقالب، جنگ يا تحوالت پس از 
اند، مسئوليت زندگي دشوار جوانان را  اي مشاركت داشته غييرات اجتماعي گستردهجنگ، در ت

كنند. ازطرفي، به نسل پيشين خود نيز احساس  هاي آنان را دنبال مي بر دوش دارند و دغدغه
دليل تنگناهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، همچنان  تعهد دارند. اين درحالي است كه به

كشند. اين نسل ازطرفي در  شكار و پنهان را با خود يدك ميهاي آ انبوهي از حسرت

________________________________________________________ 
1 Conservatism 
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هاي سنتي آنان را  گرفتن از ايده سال است و جسارت كافي براي فاصله رودربايستي با نسل كهن
ساالن دارند ندارد؛ چراكه به  اي را كه كهن پيشگي بندي و سنت ندارد، و ازطرفي نيز همان پاي

هاي ارتباطي  دنبال حفظ شبكه تار با نسل جوان نيز هم بهآنها چندان باورمند نيست. در رف
سال  خواهد از اقتدار خود بكاهد. يكي از مردان ميان ازطريق مفاهمه با جوانان است و هم نمي

  گويد: مي
مان زيرورو شد. االن  زمان دانشگاه ما خورد به انقالب فرهنگي. اصالً زندگي«

مان هم  رود مهماني. عروسي رد ميرود دانشگاه، انگار دا بچة من وقتي مي
كاري نكرديم، مبادا اسراف شود. عروسي پدرم از من  تأثير انقالب بود. هيچ تحت

  ».ها چه فايده؟ بهتر بوده. كلي رسم و رسوم داشته. حاال اين حرف
  

  1گرايي نسلي هم 
بلكه انتقال هاي متوالي حادث شود،  صورت پايدار در نسل تواند به فرايند انتقال فرهنگي نمي

) 1386ساز ( فرايندي از انتقال ناقص تا انتقال كامل است. براساس اين نگاه، چيت  فرهنگي
  دهد: گونه توضيح مي پيامد هركدام را اين

هاي  دهد و بنابراين توانايي واكنش به موقعيت . انتقال كامل كه اجازة نوآوري و تغيير را نمي1
  جديد را ندارد؛

ساز،  برد (چيت ها را از بين مي فرهنگي كه امكان كنش هماهنگ بين نسل. شكست در انتقال 2
1386 :87.(  

گرايي است يا تزاحمي، يعني  ها توافقي است؟ يعني در جهت هم وصف، آيا روابط نسل بااين
توان نظريات  ها مي هاي موجود درباب روابط نسل كند؟ با بررسي نظرگاه سوي واگرايي ميل مي به

  بندي كرد: ه دستهرا در سه گرو
كند و به تغييرات نسلي نگرش منفي  ها تأكيد مي . رابطه از نوع تزاحمي بر گسست ميان نسل1

  دهد؛ دارد و از افزايش اين گسست بيم مي

________________________________________________________ 
1 Generational Convergence 
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  كند؛ رنگ مي هاي نسلي را بسيار كم . رابطة توافقي اختالف2
وجود دارد، اما با اينكه  ها . رابطة نسلي از نوع تفاوتي گوياي آن است كه تفاوت ميان نسل3

دليل گذشتة تاريخي، هنوز پيوند خود را با  زنند، به جوانان به اتخاذ الگوهاي جديد دست مي
  است (همان). اند كه به گسست منجر نشده هاي پيشين حفظ كرده نسل

هاي اين پژوهش گواه همين موضوع است، بنابراين رويكرد اين مطالعه با ديدگاه سوم  يافته
هاي اختصاصي هر نسل، گفتمان واحدي درجهت  همراه است؛ چراكه با وجود شناسايي گفتمان

گانه و عدم گسست را نمايان  هاي سه گرايي سه نسل در جريان است كه پيوند ميان نسل هم
تر كه گفتمان حاكم جامعه آن را نشاني از  هاي جوان كند. تغييرات الگوهاي زندگي نسل مي

ترها، بديهي و الزمة  كند ، ازسوي بزرگ داند و نگراني دربارة آن را تبليغ مي ها مي تضاد نسل
سال ديده  قولي از يكي از زنان كهن است. نمونة اين مدعا در نقل پويايي جامعه تلقي شده

  شود: مي
ها مرتب به ما  شود توقع كرد كه بچه مادرجان، االن دنيا عوض شده، نمي«

ي خودشان را به ما بگويند.خوب مشغلة آنها خيلي چيز از زندگ سربزنند يا همه
رويم. اصالً  زياد شده، تقصيري ندارند. آنها نتوانستند بيايند به ما سربزنند، ما مي

  ».هستيم  همين كه تلفني هم صدايشان را بشنويم راضي
  گويد: يكي از پسران جوان مي

كر و عقايد و كند. من با بابام خيلي راحتم. ف مامانم خيلي سنتي فكر مي«
رفتارهاش به من نزديك است، اما مامانم هنوز سنتي است. اما همديگر را خيلي 

  ».ايم دوست داريم و عقايد همديگر را پذيرفته
ها كدام  اما يك نكتة اساسي در اين ميان وجود دارد: اينكه بازيگر اصلي روابط ميان نسل

سل جوان با تغييرات هنجاري و ارزشي گويد، ن گونه كه انگلهارت مي كم، آن نسل است؟ دست
شود.  هاي تجربي پژوهش حاضر بيان مي بازيگر اصلي نيست. اين موضوع با توجه به دريافت

ساالن و  معنا نيست كه نوگرايي كهن رو است، اما اين به اين نسل جوان در ميل به نوگرايي پيش
اند. درواقع،  ش اساسي داشتهساالن تحت تأثير تغييرات ارزشي صرف بوده و جوانان نق ميان
اند  كه به  هاي خود را تنظيم كرده اي كنش شده گانه در ساحت گفتماني دگرگون هاي سه نسل



 1396 ، بهار1 ةشمار ،همدياز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٨٤ 
 

اي از تغيير  منزلة مؤلفه است و ارتقاي زندگي را به جريان عمومي نوگرايي در جامعه منجر شده
است. نكتة تأمل  هها تبديل كرد سبك زندگي در متن جامعه، به آرزوي عمومي همة نسل

شود، پاي  كننده مي ها تاحدي نگران هاي نسل برانگيز، نقش نسل مياني است؛ آنجاكه تفاوت
كاري همراه است كه  ساالن خانواده در ميان است. در اين گروه، نوگرايي با محافظه ميان
با  هاي زندگي آنها و دو نسل ديگر را نيز تهديد كند. درواقع، اين نسل تواند فرصت مي

هاي نسلي دامن بزند.  تواند به تفاوت هاي رايج يا تغيير آنها، مي نادانستگي و ابهام در اتخاذ شيوه
كند و نسل مياني را در  ) در مطالعات نسلي خود مطرح مي1395اين رويكرد را تقي آزادارمكي (

سل مياني، به كردن نقش ن داند. آزادارمكي در برجسته روابط نسلي درون خانواده تأثيرگذار مي
  است: هاي خانوادة ايراني پرداخته بندي نسل دسته

نسل نخست: پيران جامعه؛ نسلي كه با انبوهي از تجربه و حسرت و ناتواني و محبت و 
هاي حيات اجتماعي و فرهنگي ايراني حاضر است. اين نسل در  خيرخواهي در بيشتر صحنه

ه باشد. اين نسل همچنان در خانواده، جامعه، ارتباط با جامع خانة سالمندان جاي ندارد كه بي
مسجد، كوچه و محله و مراودات دولت و مردم زندگي كرده  و نيازها و انتظاراتش را طرح 

). نسل 221: 1395ها از آنها متأثر است (آزادارمكي،  كند و ضمن اثرگذاري بر ديگر نسل مي
و اقتصادي و مديريتي اجتماعي و ساالن. با دراختيارداشتن امكانات مالي  دوم: نسل ميان

كند. اين نسل سعي دارد دركنار مديريت خانه و  سياسي و خانوادگي، همچون كانون عمل مي
شود:  دليل هم بيشترين فشارها را متحمل مي همين ها بپردازد. به جامعه به پيوند بين نسل

بايد نيازهاي نسل سوم سو بايد پاسخگوي نيازهاي نسل اول (پيران) باشد و ازطرف ديگر  ازيك
دليل دچار تعارض بنيادي است. اين نسل تعرض نقشي پيدا  همين و چهارم را پاسخ دهد. به

ها از وضعيت خودش گله دارد و اندوهگين است. با وجود  است و در بسياري از موقعيت كرده
قرار دارد و  ها ، زير فشار جامعه و ديگر نسل نقش كانوني و دراختيارداشتن امكانات و سرمايه

). نسل سوم: نسل جوان. اين 221: 1395هاست (آزادارمكي،  ها و گله ها، غصه دچار انواع بيماري
طرف، سرماية جسمي و فكري دارد و  هاي متنوع و فراگيري دارد. ازيك نسل انرژي و خواست

انرژي هاي بسياري دارد و همين نيازها، آگاهي، توانايي و  ازطرف ديگر، نيازها و خواسته
ساز تغييرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. اما تغييرات  متراكمي كه دارد زمينه
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شود؛ زيرا امكانات در اختيار نسل دوم است و  سادگي محقق نمي موردنظر نسل جوان به
سو دچار  دليل، ازيك همين مشروعيت اخالقي آن هم بايد ازطريق نسل اول صادر شود. به

كند. در اين مسير، ضمن تالش  شود و ازسوي ديگر امكان گسست پيدا نمي مي محدوديت عمل
گيرد و وارد فضاي تمايز و تفاوت نسلي  براي گسست، در چرخة پيوند با نسل دوم و اول قرار مي

سال  قولي از خانمي ميان كاري در نقل ). اين تعليق و محافظه221: 1395شود (آزادارمكي،  مي
  مشهود است:

اش  كنم. اما همه اصرار او چادر سرم نمي روم، به با دخترم بيرون ميوقتي «
گويد مادر مگر براي  گويد؟ دخترم مي گويم اگر يكي مرا ببيند چي مي مي

اينها.  طوري بروم خانة پدرم شود اين وقت رويم نمي كني؟ هيچ ديگران زندگي مي
در فكر كند چون خواهم دخترم ازم فاصله بگيرد و هم دوست ندارم ما هم نمي

  ».ام ايم باالي شهر تغيير كرده مان را برده خانه
خورد و مرد رؤياهايش مردي  سال مجردي، ضمن اينكه از تجرد خود افسوس مي خانم ميان

نياز از رابطه با جنس مخالف و داراي  كوشد خود را مستقل، بي مقتدر و سنتي است، مي
  گويد: نفس جلوه دهد و چنين مي اعتمادبه

هميشه دوست داشتم با مردي ازدواج كنم كه خيلي محكم باشد، قوي باشد و «
دل و جرئت داشته باشد، به من احترام بگذارد، چون پدر و مادرم هميشه مرا 

ايم. از مرد  كردند. مامانم خيلي مقتدر بود و ما از او ياد گرفته خيلي بزرگ مي
خواستم  كه من ميچيزي را  آمد. هيچ مردي درواقع آن ضعيف خوشم نمي

  ».نداشت
  
  منزلة گفتمان خانواده به

منزلة گفتمان از زماني مطرح شد كه ما به اهميت زبان و معنا در درك و فهم  تفكر خانواده به
هاي گوناگون در اين زمينه باعث شد تا  زندگي خانوادگي پي برديم. درواقع، مجموعة پژوهش
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ترين موضوعات در مطالعات خانواده است و  ي از مهمابداع شود. اين موضوع يك 1گفتمان خانواده
منزلة گفتمان تلقي كرد.  تر خانواده به توان مطالعات خانواده را نيز بخشي از فرايند كلي حتي مي
كند كه زندگي خانوادگي چيزي ثابت و طبيعي  منزلة گفتمان بر اين نكته تأكيد مي خانواده به

توان گفت  داري است. مي و اجتماعي و فرهنگي ريشه هاي تاريخي نيست، بلكه داراي زمينه
گرايانه خانواده  هاي مادي زندگي خانوادگي محصول جامعه است، اگرچه در برخي ديدگاه

: 1390ـ ادواردز،  كارتي منزلة گفتمان تا اين حد از پويايي و انعطاف برخوردار نيست (مك به
266.(  

  
  هاي پژوهش يافته

  هاي موجود        شناسايي گفتمان
  پيشه نوگرايي سنت - گفتمان نسل اول

 ديده وضوح به آنها در سنتي تعلقات و درمقابل سنت دارند دارانة خاصي موضع جانب ساالن كهن
 نيز نوگرايي به ميل كردن آرام بر حتي كه است مشهود چنان نسل در اين سنت تأثير .شود مي

 محسوسي شكل به آنها ميان در "پيشگي سنت گفتمان" همچنان رو، ازايناست؛  بوده تأثيرگذار
هاي بارزي از  گرايي، نشانه شوندگان نسل اول، با وجود ميل به سنت دارد. مصاحبه جريان

پيشگي، گفتمان نوگرايي نيز در  تمايالت نوگرايانه دارند و با وجود حضور پررنگ گفتمان سنت
توان گفت  ها همچنان وسيع و پردامنه است و حتي مي نفوذ سنت اين گروه جريان دارد. البته،

  نوگرايي را زير ساية خود دارد.
  كارانه نوگرايي محافظه - گفتمان نسل دوم

شدت در رودربايستي با نسل اول است و نتوانسته خود را از الگوهاي سنتي جدا  نسل دوم به
هاي سنتي  . اين نسل در پذيرش ارزشكند، اما گرايش محسوسي نيز به نسل فرزندان خود دارد

كه در مقام عمل، كمتر خود را به دامان نوگرايي  اي گونه گيرد، به رويكردي دوگانه در پيش مي
سال،  انديشد. نسل ميان اندازد و محتاط است، اما در مقام تفكر، به چيز ديگري مي جسورانه مي

________________________________________________________ 
1 Family Discourse 
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هاي جديد  حتي اگر با احتياط به تجربهكاري مشهود، به نوگرايي ميل دارد و  با وجود محافظه
  شود. كارانه دنبال مي تمايل دارد، اما اين نوگرايي، با مالحظة سنت، محافظه

  رو نوگرايي پيش - گفتمان نسل سوم
رو و جسورند. آنچه را براساس تشخيص خود  جوانان در تجربة الگوهاي زندگي پيش

دانند. اين نوگرايي  را الزمة زندگي خود ميآورند و اين تغييرات  عمل درمي گزينند به برمي
يابد. اگرچه پيوندهاي سنتي در  كاري يا رودربايستي با سنت تحقق مي رو، بدون مالحظه پيش

رو، آنها چندان  داران بسياري دارد؛ ازاين آنها همچنان وجود دارد، در بين جوانان نوگرايي طرف
كه با قدرت زيادي در  "گفتمان نوگرايي"با وجود رو،  دانند؛ ازاين دار نمي خود را به سنت وام

دهنده به آن نيز دريافتني است كه با  برنده و سرعت ميان آنها حاكم است، نوعي گفتمان پيش
شود. اين گفتمان درمقابل ادامة روند تغييرات گفتماني  شناسايي مي "رو گفتمان پيش"عنوان 

كاري نسل دوم  است، در محافظه آغاز شده پيشگي نسل اول در دو نسل پيشين است كه از سنت
  است. روبودن نسل سوم متحول شده تعديل شده و در پيش

  
  گرايي نسلي نوخواهانه برآيند گفتمان سه نسل: گفتمان هم

كند. محقق با توجه به  گرايي آنها را در يك گفتمان نمايان مي برآيند گفتمان اين سه نسل، هم
ها در نوگرايي، آن  بودن گفتماني نسل جهت گانه و هم هاي سه اشتراك گفتمان نوگرايي در نسل

  است. ناميده "گرايي نسلي نوخواهانه گفتمان هم"را 
با ارزيابي رابطه گفتماني نسل هاي سه گانه ، نظريه زمينه اي مبتني بر تحليل موقعيت 

شبكه اي استخراج گرديد.اين نظريه برآيندي است از ارتباطات   گفتمان هاي عرضه شده
موقعيت هاي گفتمان نوگرايي سنت پيشه نسل اول،گفتمان نوگرايي محافظه كارانه نسل دوم و 

  .گفتمان نوگرايي پيشرو نسل سوم
  

  گانه در خانوادة ايراني هاي سه اي تحليل موقعيت گفتمان نسل الگوي نظرية زمينه 
  
گرايي نسلي گفتمان هم  

گفتمان نوگرايي 
در نسل  پيشهسنت

گفتمان نوگرايي 
 سالدر نسل ميانكارمحافظه

گفتمان نوگرايي 
رو در نسل پيش

نوگرايي كاريحافظهم نوگرايي روبودن پيش گيپيشسنت نوگرايي
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  برد:گونه نام  توان اين گانه را مي هاي سه هاي مشترك گفتماني نسل عناصر و نشانه
كننده در هر گفتمان (شامل همة افراد يك نسل و افرادي كه  افراد مشاركت -

 هرشكل با اين افراد ارتباط دارند)؛ به

 هاي افراد و كلية ارتباطات كالمي افراد هر نسل؛ ها و ناگفته خاطرات، گفته -

هاي عاطفي و بروز احساسات  ها و همة جلوه ها و افسوس ها، غم ها، خرسندي شادي -
 شود؛ اد هر نسل كه در رفتار و كالم و حتي بدن آنها نمايان ميافر

هاي دست و پا، گاه از روي ترس و استرس  شوندگان، حركت زبان بدن مصاحبه -
نفس  دهد يا از روي اعتماد به  هايي كه مي برقراري ارتباط و گاه از نگراني فرد از پاسخ

ست، در بعضي ديگر وجوگر ا مرتب حركت دارد. حركت چشم كه در بعضي جست
 است. ساز و در گروهي هم به علت ضعف ارتباط اغلب به زير افتاده ارتباط

ساالن بيشتر با آرامش و در نسل جوان  شوندگان، در ميان كهن زبان و لحن مصاحبه -
سال و  بيشتر با تحرك و ميل به جلب توجه همراه است. تعليق و ابهام نسل ميان
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ر ميان سنت و نوگرايي در لحن و بيان نامطمئن اكثر وبرگشتي آنها د دوگانگي رفت
 شوندگان مشهود بود. مصاحبه

 
  گرايي نسلي نوخواهانه موقعيت گفتمان هم

انجامد و  ساز آن مي هاي مختلف هر گفتمان به بازشناسي عوامل زمينه شناخت موقعيت
گفتماني را هاي تغيير  گيري، امكان شناخت تغييرات گفتماني، و زمينه هاي شكل زمينه

  دهد. دست مي اي از گفتمان به سازد، و درنتيجه ارزيابي نمايان مي
موقعيت اجتماعي: اوضاع اجتماعي مؤثر در اين گفتمان با درنظرداشتن آنچه از  -

بودن  ايم متنوع است. ضعف نظام اجتماعي و پايين دست آورده هاي ميداني به داده
اجتماعي درجهت رشد فردي و سطح سرماية اجتماعي، محدودبودن امكانات 

خانوادگي، يافتن الگوهاي جديد زندگي، توسعة فضاي مجازي، تغييرشكل تدريجي 
اي و  سوي خانوادة نوگراي هسته اي سنتي به گرفتن از خانوادة هسته خانواده و فاصله

هاي نسلي  والدي، مطلوبيت نوگرايي و ميل به آن، تقريباً در ميان همة گروه حتي تك
  هستند. "گرايي نسلي نوخواهانه گفتمان هم"واده، از عناصر موقعيت اجتماعي در خان

لحاظ فرهنگي موقعيت خاصي  گرايي نسلي نوخواهانه به موقعيت فرهنگي: گفتمان هم -
سپاري افراطي  شدن نقش تربيتي خانواده و برون رنگ دارد. تنوع الگوهاي فرهنگي، كم

جوامع ديگر و تأثيرپذيري از آنها، تمايل وظايف خانواده، تماس فرهنگي با فرهنگ 
ها به پيروي از آنها، تغييرات  نظام سياسي به كنترل نظام فرهنگي و الزام خانواده

فرهنگي جهاني و تأثير آن بر جامعه، تغيير نگرش فرهنگي كل جامعه درباب توسعه و 
هانه در خوا هاي دموكراسي ميل به بهبود زندگي، سازندگي و اصالحات، رشد گرايش

عرصة تفكر، خانواده و جامعه، پذيرش باورهاي فرهنگي نوگرا همچون افزايش تحمل 
دهندة موقعيت فرهنگي  و انتقادپذيري، خطرپذيري و رشد فردگرايي، عناصر توضيح

  هستند. "گرايي نسلي نوخواهانه گفتمان هم"
گرايي نسلي درجهت اهداف نو است،  موقعيت رواني: در گفتماني كه داعية آن هم -

يابي به حس خوشايند تجربة زيستة  پذيرش رواني و احساس رضايت افراد و دست
رفتن  ساالن براي ازدست ناپذير است. افسوس كهن نوگرايي، موقعيتي اجتناب

ايسة ذهني و حتي زباني هاي حيات اجتماعي و زندگي فردي در گذشته و مق فرصت
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هاي بعد، و در مواردي، احساس ناخوشايند تبعيض، تحقير و اجحاف در  آنها با نسل
سال مصاحبه، يا احساس شكست  ويژه در گروه نسلي زنان كهن هاي زندگي، به فرصت

ساالن با نسل اول، قائل نبودن  هاي مدام ميان جاي رضايت، رودربايستي يا پذيرش به
جانبة  هاي زندگي، احساس دين و وظيفه و پذيرش همه ب و ايجاد فرصتبه حق انتخا

ها  اولي انگاري صددرصدي آراي آنها، كه با افزايش انتظارات نسل ساالن و درست كهن
ساالن،  ها هم همراه است، تمايل به الگوهاي انتخابي نسل سوم در ميان دومي از نسل
خوبي قابل درك  ساالن به كالم ميانداشتن به فردگرايي جوانان كه در پس   حسرت

است و اگرچه محتاط و  لحاظ رواني نيز دچار ترديد و دوگانگي كرده است و آنها را به
است، در نسل جوان احساس  كار، ميل به نوخواهي را در آنها بيدار ساخته محافظه

نحو مشهودي وجود  گيري فردي كه به رضايت از داشتن حق انتخاب و قدرت تصميم
نفس كاذب جوانان، از عناصر برجستة  گرايي افراطي و حتي اعتمادبه رد، كمالدا

  موقعيت رواني اين گفتمان است. 
ويژه در گفتمان  موقعيت اقتصادي: در هر گفتمان، موقعيت اقتصادي اثرگذار است؛ به -

گرايي نسلي نوخواهانه، كه بارزترين نمود آن توجه به معيارهاي مدرن مادي و  هم
به نوگرايي است. رفاه كمتر، درآمد محدودتر، دسترسي كمتر به فناوري، از تمايل 
گونه كه در  ساالن در گذشته، ميل به تجربة اقتصادي نو، آن هاي زيستة كهن تجربه

جواني به آن دسترسي نداشتند، رفع محروميت و پركردن خأل دوگانگي فرهنگي در 
خواهي مادي و  راه با زيادهساالن، و همچنين خطرپذيري نسل جوان، هم ميان
گرايي نسلي  گفتمان هم"گرايانة آنها، از عناصر موقعيت اقتصادي  طلبي كمال افزون

 است. "نوخواهانه

  
  گيري نتيجه

توان گفت دريافت محقق بيشتر  در تحليل نهايي از موقعيت نسلي خانوادة ايراني، مي
ها و فقدان تضاد و گسست  ن نسلكند كه بر وجود تفاوت ميا رويكردهايي را پشتيباني مي

نسلي موجود در خانوادة امروزي تأكيد دارد، رويكردي كه خانواده را درحال فروپاشي و 
هايي قائل است كه تاحد زيادي عادي تلقي  بيند، بلكه به تفاوت كن نمي رسيدن به تضاد بنيان
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اند. در  عامالت خانوادهشوند و با نگاه مثبت به آنها، حتي عامل پويايي و رشد روابط و ت مي
گيري و عالقه و هويت،  هاي مختلف، بسته به شناخت، تصميم اي كه اعضاي نسل خانواده
نفس كافي براي همراهي و  گيرند، عزت هاي متفاوتي را در تفكر، رفتار و زندگي پيش مي شيوه

سمت رشد  ها، تعامالت خانواده را به همدلي مناسب با خانواده وجود دارد و پذيرش تفاوت
گفتمان "اي  يابي به نظرية زمينه هاي اين پژوهش در دست دهد. يافته خانواده جهت مي

كند.  مبتني بر تحليل موقعيت گفتماني نيز اين نگاه را تأييد مي "گرايي نسلي نوخواهانه هم
له ها، ممكن است نوعي تغافل درباب ايجاد فاص البته، بايد توجه داشت اين نگاه مثبت به تفاوت

هاي نسلي همراه داشته باشد؛ بنابراين، خانواده بايد  و كاهش تعامالت اعضا را در اثر تفاوت
هاي نسلي ميان اعضا برنامة مشخصي داشته باشد تا بتواند از  ها و تشابه براي شناخت تفاوت

 اين شناخت درجهت ارتقاي خود و پيوند اعضاي خانواده بهره بگيرد. در ادامه، به مواردي از
  كنيم. شوندگان اشاره مي تفاوت و تشابه نسلي درميان مصاحبه

ها، باورها، رفتار و اعتقادات  هاي زيادي در ارزش نسل اول با والدين خود مشابهت -
دارند و در انتقال آن به فرزندانشان نيز احساس رضايت دارند. البته، در مواردي با 

هاي  با نسل سوم تفاوتنسل دوم اختالف دارند كه چندان جدي نيست. آنها 
 محسوسي دارند كه در تعامل آنها تأثير دارد.

نسل دوم با والدين خود در بسياري موارد در حوزة عملي و رفتاري تشابه دارند و  -
كنند، اما در حوزة نظري، انتقادهاي جدي به والدين خود دارند.  مانند آنها عمل مي

هايي كه خود  دليل محدوديت رند و بهپذي هاي فرزندان خود را مي رو، تفاوت ازهمين
هاي مقبول  دهند. ازآنجاكه ايشان درباب درستي ارزش داشته اند ، به آنان حق مي

خود ترديد دارند، چندان توفيق يا ميلي به انتقال آنها به فرزندانشان ندارند كه اين 
است و  پذيري نسل سوم شده سبب تضعيف نقش تربيتي والدين و ضعف فرهنگ

 كند. هاي سنتي خانواده را تهديد مي ارزش

نسل سوم با والدين خود بيشتر در حوزة عملي اختالف دارند؛ چراكه والدين آنها  -
بسا خودشان مايل به  هاي نوگراي آنها ندارند و چه مخالفت فكري زيادي با رويه

كار اجتناب  كاربرد آنها هستند و در مالحظه و رودربايستي با نسل اول از اين
 كنند. مي
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ساالن است.  تر نسل جوان با كهن هاي مثبت مناسب نكتة درخور تأمل برقراري تعامل
اند تا والدين خودشان. شايد  پسران و دختران جوان بيشتر به نسل اول خانواده نزديك

تأثير  هاي نسل دوم در دشواري رابطه با فرزندانشان بي ها و دوگانگي همان سردرگمي
تمامي انكار  دهند و آنها را به ة فرزندانشان، نه تأييد خوبي به آنها ميگفت نباشد؛ چراكه، به

  كنند.  مي
  

  راهكارها و پيشنهادها
 پيشنهادهاي ذيل درخور ارائه است: هاي حاصل از فرايند پژوهش، با توجه به داده

موضوعاتي اعم . مطالعه دربارة خانواده، از زواياي گوناگون، بايد دركانون توجه محققان باشد. 1
هاي  وكيف آن، روابط نسلي، تقسيم كار جنسيتي، تعامل هاي اعضا و كم از الگوي روابط، نقش

  خويشاوندي و ازدواج و طالق ازجمله موضوعاتي است كه ضرورت مطالعة آن روشن است.
كه داري از خانوادة مطلوب در مطالعات خانواده الزم و داراي اهميت است؛ چرا . پرهيز از جانب2

اي واكنش  شدت به الگوهاي توصيه تواند مسير پژوهش را منحرف كند. خانوادة ايراني به مي
هايي پرهيز  پيچي دهد؛ بنابراين، الزم است كه محقق مسائل خانواده از چنين نسخه نشان مي
ها نيست؛  كار نافي ارائة راهكارهاي متناسب با وضعيت اجتماعي و فرهنگي خانواده كند. اين

  شوند. اي و نه تجويزي در ساختار هدفمند علمي عرضه مي ه راهكارها در اشكال توصيهچراك
ها ضروي است.  منظور درك تشابه و تفاوت نسل . توسعة مطالعه در حوزة روابط نسلي به3

هايي عمومي وجود دارد كه محقق در انتخاب مسئله و  درباب وجود تفاوت يا تشابه قضاوت
نكته توجه داشته باشد كه برداشت او از تفاوت يا تشابه در فرايند انتخاب  واكاوي آن بايد به اين

هاي تجربي اوست و تا چه  مسئله، انجام پژوهش و تهية گزارش نهايي تا چه حد محصول يافته
  است. هاي عامه تأثير پذيرفته ميزان از برداشت

ها ضرورت دارد. اين  اين برنامه هاي توسعه و بازتعريف جايگاه خانواده در . تجديدنظر در برنامه4
اي بر خانواده اثر  گونه هاي توسعه، به شود؛ چراكه بسياري از برنامه شدت احساس مي ضرورت به

  هاست.  ريزان از لزوم مشاركت فعال خانواده در اين برنامه گذارند كه گوياي غفلت برنامه مي
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