
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ی فصل سوم خالصه

 موضوع فصل: تضاد دو نسل

 56تا  45صفحه: 

****************** 

باشد و در علوم مختلف با رویکردهای  ترین مباحث علوم انسانی می درگیری دو نسل سابق و الحق از مهم  ✓

 و دو نگرش کمال متفاوت در این باره وجود دارد:  مختلف این مسئله بررسی شده است.

گویند: جوامع انسانی برای پیشرفت و تکامل نیازمند نوآفرینی و نسل جوان است. و تا زمانی که  برخی می  ✓

تواند جامعه را به سمت پیشرفت حرکت دهد.  نسل جوان از عقاید و مالزمات نسل گذشته عبور نکند نمی

 دارد به میزان تفاوت و پویای نسل جوان با نسل قبل. اساس پویایی جامعه بستگی  

گویند: تحول در نسل جوان باعث شده است که فرهنگ از بین برود و سبک زندگی کامال تغییر  برخی می  ✓

شود  رود و جامعه بی ریشه می دهد هویت جامعه از بین می پیدا کند و اساسا وقتی چنینی اتفاقی روی می 

 اید. هنگی به وجود می و در جامعه هرج و مرج فر

توان حل کرد یکی از نظر اسالم و دیگری از نظر علوم تجربی  این جدال بین دو نظریه را از دو طریق می  ✓

و اگر ترکیب این دو باشد هم قطعا بهتر خواهد بود. و ما در اینجا فقط از نظر اسالم مسئله را بررسی  

 کنیممی 

توان بررسی کرد. یکی با بررسی اینکه کدام  با دو رویکرد میاز نظر اسالم درگیری نسل جدید و قدیم را   ✓

یک از این دو حق و کدام یک باطل هست. و دیگری از نظر حقوقی بررسی کنیم و ببنیم کدام یک خارج  

 حقوق نسل مقابل عمل کرده است.و خود از مسئولیت 

نهادی از جامعه، باید موضوعی که بر  در اختالف بین والدین و فرزندان و در اختالف بین دو نسل در هر   ✓

سر آن اختالف دارند را از حیث ارزشی بررسی کرد تا مشخص شود مصداق حق و باطل در ان موضوع  

 کند که حق طلب باشند.چیست طبیعتا اسالم عملکرد قشری را تأیید می 

اند به باطل شده  در مورد مصادیق این مسئله در جامعه هر چند در برخی موارد نسل جدید دچار گرایش  ✓

 اما به صورت کلی حق طلبی در نسل جدید بیش از نسل سابق است. 

در جنبه دیگر بررسی اختالف بین نسل جدید و سابق، مسائل حقوقی مطرح است. یعنی باید مشخص   ✓

حقوق و مسئولیت هر شخص   - که عمدتا در خانواده است-شود در هر نهادی که این اختالف پیش آمده 



 

 

از حقوق و مسئولیت خویش تعدّی که است یا خیر. و طبیعتاً اسالم در این موارد حامی  چیست و آیا  

 کند.هاست و هم والدین و هم فرزندان را به ادای مسئولیت خود دعوت می حقوق انسان 

و این را باید توجه کرد که به هر میزان که مسئولیتمان را نسبت به سایر افراد انجام دهیم آنها هم حقوق   ✓

 را رعایت خواهند کرد. ما 


