
تضاد دو نسل 

دو نظریه 

موافقین تحول در نسل ها 

 با استدالل بر اینکه: پیشرفت مالزم با 
 تحرك و پویاي در اندیشه و عمل است و اگر 

 از اندیشه و عمل سابق دست بر نداریم 
 نخواهیم توانست به اندیشه و عمل 

مترقی تر دست بیابیم 

مخالفین تحول در نسل ها 

 با استدالل بر این که اگر نسل جدید 
 بخواهد به کلی متحول شود ارزش ها و اصول ها 

 به کلی از بین می روند و به عبارتی دیگر 
فرهنگ از بین می رود 

بررسی مسئله 

تقریر مسئله   اختالفات دو نسل جدید و قدیم براي جامعه 
مفید است یا مضر؟ 

انواع روش بررسی مسئله 

 بررسی از نظر علوم انسانی مبتنی بر 
تجربه 

بررسی از نظر اسالم 

از نظر گرایش به حق و باطل 

با رویکرد حقوقی 

 به صورت کلی گرایش نسل جدید به حق و 
 عدل و خیر بیش از نسل قدیم و سابق است 

 هرچند در برخی مصادیق ممکن است خالف 
این قضیه ثابت باشد 

 اسالم براي اینکه نظر جامعی داشته باشد 
 حق را منحصر در نسل جدید یا قدیم 

 نمی کند و به هر دو نسل توصیه می کند 
 که تابع حق باشند بدون در نظر گرفتن 

نسل 

 والدین و فرندان و اساسا نسل هاي جدید و 
 قدیم نسب به یکدیگر حقوق و 

مسئولیت هایی دارند 

 هر نسل باید نسبت به مسئولیت هاي خود 
 ملزم باشد و حقوق طیف مقابل را رعایت 
 کند حتی اگر طیف مقابل نسبت به انجام 

 مسئولیت ها و رعایت حقوق التزامی نداشته 
باشد 

 در آیاتی از قران خداوند با خطاب قرار دادن 
 والدین آنها را توصیه می کند که اگر 

 فرزندانشان در مسیر حق بوند از آنها پیروي 
کنند 

 در آیاتی از قرآن خدواند با خطاب قرار دادن 
 فرزندان آنها را توصیه می کند که اگر 
 دالدینشان در مسیر حق بودند از آنها 

پیروي کنند 

 و در آیا از قران هر دو نسل با هم مورد خطاب و 
توصیه به حق طلبی قرار داده شده اند 

 هیچ یک از نسل ها تحق هیچ عنوانی بر هم 
 والیت فکري ندارند. والیت فکري مال 

مختص وحی و آگاهان وحی است 

 اهمیت بررسی اختالف نسل جدید و 
قدیم 

درگیري جوامع مختلف با این مسئله 

پرداختن رسانه هاي مختلف به این مسئله 


