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یداری نسل ِزد»، مهدی تد

«   « تدینی »   مهدی ، ِزد نسل بیداری ننننننننننننننبیداری
 در رخدادهای اخیر یکی از سرنوشت سازترین گسل های اجتماعی فعال شد: گسل »سنت و مدرنیته«.

 سرنوشت ایران را تا اینجا همین گسل )یا نزاع( رقم زده و در آینده نیز تعیین کننده ترین عامل خواهد

 بود. در این باره تحلیل مفصلی دارم که بماند برای بعد، اما لرزه های این گسل باعث شد »گسل

 نسل شناختِی« دیگری فعال شود که چشم ها را خیره کرده: »نسل ِزد« بیدار شد. در روزهای اخیر

 Z( »عموماً از رفتار و عملکرد نوجوانان متحیر شده اند. این همان »نسِل زد« یا »زی



Generation(  نشریۀ99است که شامل نیمۀ دوم دهه هفتادی ها و کل دهه هشتادی ها می شود. سال  

 »صبح صادق« مطلبی دربارۀ »نسل زد« درج کرده و گفته بود یکی از بزرگ ترین تهدیدهای

 امنیتی ـ سیاسی در »نسل زد« نهفته است. در پست پیشین دربارۀ رابطۀ »نسل زد« با »نسل

 ایگرگ« )نیمۀ دوم دهه پنجاهی ها و دهه شصتی ها( توضیح دادم. در این پست به خود »نسل زد«

.)زومرها( و فرایند »جامعه پذیری« و »سیاسی شدن«شان نگاهی بیندازیم

 نسل زد« پدیده ای جهانی است و بر بستر تحوالت و پیشرفت های فناورانۀ جهان تعریف شده است،«

 اما تحلیل دربارۀ آن باید در دو سطح باشد: »جهانی« و »بومی«. بخشی از ویژگی های »زومرها«

 جهانی است، اما عوامل بومی روی آن ها اثر می گذارد. اساس تفاوت ما )ایگرگی ها( و زومرها این

 است که فناوری های مجازی »وارد زندگی ما شد«، در حالی که زومرها »وارد دنیای فناوری«

 شدند. به زبانی استعاری، »فجازی« در دنیای ما به دنیا آمد، در حالی که زومرها در »فجازی« به

 دنیا آمدند. گوشی هوشمند »وارد زندگی ما شد«، اما زومرها از ابتدا در گوشی هوشمند متولد شدند.

…اما مسئله فراگیرتر است

 زومرها باالترین حد »عزت نفس« را دارند. آن ها کمتر از همۀ انسان های پیشینشان »خواهش و

 التماس کرده اند« و یا اصالً کتک نخورده اند یا به ندرت تنبیه بدنی شده اند. زومرها کمتر از

 گذشتگانشان تحقیر شده اند. در سن خردسالی در »اجتماع خانواده« به »عضوی کامل با حق رأی«

 تبدیل شده اند و بیشترین ابزارهای ابراز وجود را نیز داشته اند. به همین دلیل، جامعه پذیری آن ها

 بسیار زودتر از نسل های پیشین رخ داده و شخصیت اجتماعِی آن ها زودتر و مستقل تر از پیشینیان

 شکل گرفته. داشتن ابزارهای ارتباطی گسترده به آنها اجازه داده در برابر اقتدارگرایِی خانوادگی

.مقاومت کنند و پشتوانه و گریزهای روانی بیرون از خانه بیابند

 به دلیل اینکه زومرها عموماً تک فرزندند یا فقط یک خواهر و برادر دارند، »حریم خصوصِی«

 بسیار بزرگی دارند. این نسل بزرگ ترین حریم خصوصی را در تاریخ همۀ نسل های ایرانی داشته.

 حریم خصوصی بنیاد استقالل شخصیتی است؛ چیزی که نسل ایگرگ یا به دست نمی آورد یا در سن

 باالتر )پس از سن بلوغ( به دست می آورد. از دیگر سو به دلیل پایین آمدن جمعیت این نسل، رقابت

 درون نسلی میانشان کاهش یافته و مالیم تر شده و در عوض با فرصت هایی که خانواده در اختیارشان

 قرار می دهد، با ابعاد روحی و جسمی خود به خوبی آشنا می شوند. تمرکز این نسل دیگر روی رقابت

 با دیگران نیست، بلکه بیشتر درگیر کشف و پرورش خویشند. )امیدوارم این انگارۀ قدیمی و عارفانه

از افکار ما ایرانی ها بیرون رود که فکر می کنیم ریاضت و محرومیت باعث بزرگی می شود.(



 این نسل با سطح باالی مراقبت خانوادگی، بیشتر از نسل های پیشین مشاورۀ روان شناسی و

 روانپزشکی گرفته و خویش را بیشتر کاویده و با خود ارتباط برقرار کرده. همین مشاوره ها،

 بهره مندی از »تربیت جنسی« و نیز بهره گیری از ارتباطات مجازی، باعث »شرم زدایی« گسترده

 در آنها شده. نسل زد ارتباط بسیار کم تنش تری با جسم و امیال خود دارد و عوارض عاطفی کمتری

.دارد

 زومرها از آنجا که درون شبکه های اجتماعی به دنیا آمده اند، توان ارتباط گیری باالیی دارند؛ با

 سرعت گروه سازی می کنند و همبستگی در آنها روان تر و مکانیکی تر صورت می گیرد. آنها باالترین

 میزان ارتباطات، و در نتیجه باالترین مهارت های ارتباطی را دارند. به همین دلیل الگوریتم های

 اجتماعی پیچیده تری در ذهنشان وجود دارد و همزمان به دلیل بهره مندی گسترده از ابزارها از

.کودکی، توان حِل مسئلۀ باالتری هم دارند

 همۀ اینها باعث می شود توجه آن ها زودتر به جامعه معطوف شود، زیرا داشته های فردی شان زودتر

 تأمین شده و در نقطۀ مناسبی از هرم مازلو ایستاده اند. این وضعیت وقتی با سطح بسیار باالی

 استقالل  و تمرکز بر وجوه روحی و شخصیتی همراه می شود، باعث می شود زومرها خیلی زود

 سیاسی شوند. یک عامل بسیار مهم تر هم این است که این نسل کم ترین سلطه پذیری را دارد. آنها

 خیلی زود با هر نوع اقتداری درگیر می شود و بسیار کمتر تمایل به اطاعت دارند. فرمانبری برای

 آنها امری بدیهی نیست و کمتر از همۀ انسان های پیشین از عصر یخ تاکنون »سلطه پذیر«ند. حال

.بازنده کسی است که در برابر این نسِل تابن دندان »هوشمند« مانند نئاندرتال ها رفتار کند

کانال نویسنده
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