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چكيده
براي نيل به . است) 1332ـ1382(اخيرقرن نسلي با مسأله دموكراسي در ايران در نيمهدف اين مقاله تبيين رابطة شكاف   

 بهره گرفته شده تا از رهگـذر    1381 و   1374،  1353هاي ملي انجام شده در  سالهاي        اين هدف نخست از نتايج نظرسنجي     

. ل بودن شكاف نـسلي روشـن گـردد   و رفتارهاي نسل جوان و بزرگسال، فعال يا غيرفعا ها  ها، ارزش درك تفاوت نگرش  

ـيم قـرن اخيـر،       هارغم وجود برخي تفاوت دهد علي نتايج به دست آمده  نشان مي       ـان، بزرگـساالن و پيـران در ن ميان جوان

ـال بـودن شـكاف اقتـدارگرايي                         ـا بـه دليـل فع ـاعي كـشور نبـوده، ام شكاف نسلي، شكافي فعال در عرصه سياسي و اجتم

در ادامه مقاله، . ساالري، شكاف نسلي بر اين شكاف فعال بار شده و باعث تقويت جبهه مردمساالري گرديده است     مردم ـ

ـا عطـف بـه                       نقش آفريني نسل جوان در تحوالت سياسي اجتماعي معطوف به برقراري يا تثبيت دموكراسـي در كـشور، ب

.تراكم اين دو شكاف اجتماعي تبيين گرديده است

ايران، شكاف نسلي، دموكراسي، اقتدارگرايي، مشاركت سياسي:هاكليد واژه
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مقدمه

غــرب بــه ويــژه در زمينــه دســتاوردهاي اقتــصادي و از زمــان آشــنايي ايرانيــان بــا مظــاهر فكــري و تمــدني 

تكنولوژيك و بطور مشخص از انقالب مشروطه به اين سو، چگونگي نيل به توسعه و پيشرفت در ذهن مـردم و                

و رسيدن هاماندگياز همان زمان و به منظور جبران سريع عقب. نخبگان به يك مسأله اجتماعي مبدل شده است 

ـ  ـ تجدد و شكاف اقتـدارگرايي شكاف سنت: يافتگي، كشور دچار دو شكاف عمده شد  به قافله دانش و توسعه     ـ

ـاي                    . مردمساالري اين دو شكاف كه در برخي موارد قابل تفكيك و تمايز از يكـديگر نيـز نبـود، آرايـش نيروه
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ـاي گرايان با نگاهي بدبينانه به غرب نه تنها به مؤلفـه        سنت. سياسي را در مقاطع بعدي تشكيل داد       ـادين تفكـر   ه  بني

كردند، بلكه حتي حاضر به پذيرش دستاوردهاي سياسـي آن تمـدن همچـون دموكراسـي و                غيربومي حمله مي  

ـا    در مقابل، تجددگرايان نيز سنت و به ويژه دين را عامل عقب      . آزادي نيز نبودند   ماندگي ملت ايـران دانـسته، تنه

ـا مـي      شـدن از فـرق سـر تـ        راه رسيدن به پيشرفت و ترقي را فرنگـي         از سـوي ديگـر شـكاف      . دانـستند ا نـوك پ

ـاي سياسـي را در مقابـل يكـديگر قـرار داد            اقتدارگرايي   اقتـدارگرايان،  . ـ  مردمساالري جبهـه ديگـري از نيروه

. دانستنديافته ميرا مخل ورود كشور به جرگه ملل توسعهكردند و آن دموكراسي را معادل هرج و مرج تلقي مي       

ـاي عقـب   ساالري ريـشه  در عوض طرفداران مردم    ـان جـستجو              ه ـتبداد زدگـي حاكم مانـدگي كـشور را در اس

تحـت  . اين دو شكاف در مقاطع مختلف تاريخي جريانهاي غالب سياسـي را در ايـران بوجـود آورد   . كردندمي

ـتقالل، آزادي و عـدالت، يكـي از                    تأثير همين دو شكاف، دموكراسي به عنوان نظام سياسي متضمن سه اصل اس

تحـوالت سياسـي   . مانـدگي در كـشور بـود   هاي سياسي به مسأله اجتماعي عقبي اساسي مردم و گروه    هاپاسخ

ـان        اجتماعي معطوف به مطالبات دموكراسي     ـ  29( خواهانه، همزمان با تغيير هرم جمعيتي كشور بـه نفـع جوان 15ـ

ـان در بـه                       ) سال ـا مـشاركت چـشمگير جوان وجودآمـدن ايـن    در چند دهه اخير تشديد گرديد، به نحـوي كـه ب

نظران علوم اجتماعي و سياسي مطرح شد كه شكاف نـسلي بـه       تحوالت، اين فرضيه در ذهن بسياري از صاحب       

يك شكاف فعال در ايران مبدل شده و نسل جوان خواهان تغيير مناسبات سياسي و اجتماعيي است كـه توسـط                     

ـا عنايـت بـه رشـد              با توجه به اهميت مسأله      . بزرگساالن و پيران برقرار گرديده است      دموكراسي در ايران و نيـز ب

ـا مـسأله           ها، اين مقاله مي   جمعيت جوان كشور و اهميت يافتن مسأله تعامل نسل         كوشد نسبت شـكاف نـسلي را ب

در نيم قرن اخيـر چـه   كوشد به اين سئوال پاسخ دهد كهبه عبارت ديگر مي   . دموكراسي در نيم قرن اخير بسنجد     

سأله دموكراسي در ايران وجود داشته است؟نسبتي بين شكاف نسلي و م

كـه در  گردد عبارت اسـت از ايـن  اي كه در پاسخ به اين سئوال مطرح شده و در طول مقاله اثبات مي   فرضيه

ـيم قــرن اخيــر بــه دليــل فعــال  ـــ مردمــساالري در ايــران از يــك طــرف و ماهيــت بــودن شـكاف اقتــدارگرايي ن

ـال در عرصـه         هاي جوانان از خواهانه جنبش دموكراسي  طرف ديگـر، هرچنـد شـكاف نـسلي يـك شـكاف فع

.ـ مردمساالري داشته استسياسي نبوده، لكن تأثير جدي در تشديد شكاف اقتدارگرايي
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چارچوب نظري و مفاهيم

مفاهيم

.در اين مقاله دو مفهوم اساسي وجود دارد؛ شكاف نسلي و دموكراسي

ه در مقطع زماني معين بين جوانان و بزرگـساالن يـك    منظور از شكاف نسلي، شكافي است ك:شكاف نسلي 

ـاني بيـست و    . جامعه از حيث فرهنگي، نگرشي، ارزشي، آگاهي و رفتاري وجود دارد       در اين مقاله دو مقطـع زم

اند تا در اين مقاطع زماني تمايزات يا تـشابهات نـسل    از يكديگر تفكيك گرديده1358ـ83و 1332ـ57پنج ساله  

با توجه بـه طـول   . مورد كنكاش قرار گيرد و فعال يا غيرفعال بودن شكاف نسلي معلوم گردد           جوان و بزرگسال،    

 به عنوان مبناي سالي 1381 و 1374 به عنوان مبناي سالي مقطع اول و سالهاي 1353زماني هريك از مقاطع، سال 

است كه با اتكاء بـه آن       هاي ملي   ها، وجود نظرسنجي  علت انتخاب اين سال   . مقطع دوم در نظر گرفته شده است      

. توان وجود شكاف فعال نسلي را در آن مقطع زماني اثبات يا نفي كردمي

ـاالً مـي  :دموكراسي ـا مكانيـسم        در تعريف دموكراسي اجم ـاي  تـوان گفـت حكومـت مـردم بـر مـردم ب ه

ـار بـرده         هايي كه صاحب  شاخص. شده در قانون  تعريف ـنجش دموكراسـي بـه ك د،  انـ نظران بـراي تعريـف و س

ـانيزمي بـراي         صاحب. متفاوت است  نظراني چون جوزف شومپيتر، دموكراسـي را بـه يـك روش سياسـي و مك

ـامع و    ، حال آن)269: 1974،شومپيتر(اندانتخاب رهبري سياسي محدود كرده     كه افرادي چون هلـد مفهـومي ج

حقوق قيم تا جامعه مدني جهاني، اند و دامنه آن را از آزادي و مشاركت غيرمست         گسترده از دموكراسي ارائه داده    

نكتـه قابـل توجـه      ). 267: 1995،  هلد(اندگستراندههاي حفظ حقوق شهروندي   الملل دموكراتيك و ضمانت   بين

ـاخص     اين ـاي دموكراسـي   كـه نبايـد ش ـاي نهادينـه  ه ـات در كـشورهاي توسـعه     ه ـا ثب يافتـه را در مـورد   شـده و ب

ـين دموكراسـي در    به نظر مي  . ل توسعه به كار برد    هاي نوظهور و لرزان كشورهاي در حا      دموكراسي رسـد در تبي

ـا در نظـر گـرفتن دو مؤلفـه               در بر همين اساس  . هاي حداقلي استفاده كرد   بايست از شاخص  ايران مي   اين مقالـه ب

ـاب كـردن       «،، مالك سنجش دموكراسـي در ايـران       »رقابت«و  » مشاركت«اساسي   و » مـشاركت در فراينـد انتخ

.در نظر گرفته شده است» ق انتخاب شدنبرخورداري از ح«
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چارچوب نظري

هاي گذار جوامع سنتي به جوامع مدرن، چارچوب نظري       نظريه دانيل لرنر در خصوص شرايط و پيش زمينه        

اي تركيـه،   در خصوص هفت كشور خاورميانـه   1950اي كه در دهه     لرنر در مطالعه  . دهداين مقاله را تشكيل مي    

ـيش از لرنـر،     . صر، سوريه و ايران انجام داد، اين نظريـه را طراحـي و عرضـه كـرده اسـت                  يونان، لبنان، اردن، م    پ

ـاحب   سمپــسون در چــارچوب الگــوي همبـستگي كــه ملهــم از نگــرش   ونظرانــي چــون ليپــست، كاترايـت ص

ـنعت،            شناسي كاركردي بود، به نظريه    جامعه پردازي در اين خصوص پرداخته و متغيرهايي چون درآمد ملي، ص

ـا متغيـر توسـعه سياسـي                 ش، شهرنشيني، نهادهاي اقتصادي،   آموز ـاطي را ب ـار و سيـستم ارتب  نحوه توزيع نيروي ك

بودن و ابهام در جهت علّي   از جمله توتولوژيك  هانواقص اين نظريه  ). 14ـ16: 1380بشيريه،  (مرتبط دانسته بودند  

لرنـر بـه   . شت تا به مطالعـه در ايـن خـصوص بپـردازد    با متغير توسعه سياسي، لرنر را بر آن داـ معلولي اين متغيرها  

درستي، مسأله اصلي اين جوامع را نوسازي ذكر كرده، اما نوسازي را واجد يك الگوي خطي مبتنـي بـر تجربـه                

قابـل تكـرار   شناسد و اين روند در همه كشورها   وي معتقد است نوسازي، غرب و شرق نمي       . غرب دانسته است  

همه جوامع به دنبال  . ل اين جوامع با مشكالت موجود در غرب تفاوتهاي زيادي ندارد          است، چرا كه اساساً مشك    

الگويي كـه  . آيند، تغيير دهندهاي زندگي خود را كه ديگر به كار نمي   نوسازي هستند به نحوي كه بتوانند روش      

:كند، داراي چهار مرحله استلرنر ارائه مي

مشاركت سياسي. 4؛ وهاي همگانيكاربرد رسانه. 3؛سواد. 2؛شهرنشيني. 1

ـاربرد           ،او معتقد است رشد شهرنشيني منجر به افزايش سواد          و افزايش سواد و شهرنشيني توأمان به افزايش ك

).46: 1958، لرنر(شودافزايش مشاركت سياسي منجرميهاي همگاني و نهايتاً بهرسانه

كنـد  او اين سؤال را طرح مي. ويي به آن استگلرنر در اين پژوهش سؤال مهمي را مطرح و در صدد پاسخ     

كه در كشورهاي مورد مطالعه، چه كسي، در چه جهتي و با چه سرعتي در حال تغيير است؟ لرنر در پاسخ به اين     

گانـه شهرنـشيني، افـزايش سـواد و     هاي سه اكثر مردم به دليل شاخصه    سازد در اين كشورها   سؤال خاطرنشان مي  

كن معموالً رهبري گـذار بـر عهـده    ي  ل؛جويي هستنداي همگاني، واجد حس مشاركتهگسترش كاربرد رسانه  

وي جهت تغيير را از زندگي سنتي به سـمت زنـدگي مـدرن  و سـرعت       . مردان جوان با سواد غيركشاورز است     

نر از طبقه در منظور لر). 83: همان(گيرندداند كه در طبقه در حال گذار قرار مي تغيير را تابعي از تعداد افرادي مي      
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 و در وهله بعد تعـداد افـرادي   ،گانه به كل جامعههاي سهگذار، در وهله نخست نسبت افراد متأثر از شاخص        حال

.باشدمي) مردان جوان با سواد غيركشاورز(كه موتور محركه اين تغيير هستند 

ـين تحـوالت سياسـي اجتمـ                      ـادي در تبي ـادي بـراي لرنـر و توفيـق زي اعي بـسياري از  نظريه فـوق شـهرت زي

لرنـر  . كشورهاي در حال توسعه به ويژه در خاورميانه به دست آورد،  لكـن در برخـي مـوارد نيـز جوابگـو نبـود         

اي كه باعث شهرتش شده بود، تجديد نظر كند، به همين خاطر در آثار بعدي خود ضـمن                  حاضر نشد در نظريه   

ـارادوكس     اي اشاره كرد كه ضمن اف     تأكيد بر آن الگو، به نكات تازه       ـايي نيـز در آن بـه        زايش قدرت نظريـه، پ ه

لرنر در يكي از آثار بعدي خود بر اين نكتـه مهـم انگـشت گذاشـت كـه در بـسياري از كـشورها،              . وجود آورد 

آنها . است كه امكان ارضاي آنها وجود ندارد      هاي همگاني چنان سطح انتظارات مردم را باال برده        عملكرد رسانه 

، لرنـر . (اي جز تلخي به دست نخواهنـد آورد   اند، اما در بلندمدت نتيجه    م را افزايش داده   بدين وسيله تحرك مرد   

1963 :350.(

هاي كـشورهاي در    نشده، موجب بسياري از گرفتاري    لرنر معتقد است سرخوردگي ناشي از توقعات ارضاء       

ـا بـه     منجر مي1رويشناسي نشان داده است كه سرخوردگي يا به پس  تحقيقات روان . حال توسعه است   شود و ي

ـامي بـه مـدت طـوالني ممكـن نيـست، انـسان                         ؛2پرخاشگري  بدين معني كه چـون تحمـل سـرخوردگي و ناك

ـا بـه حالـت قبلـي بـر           .  كوشد از شرايطي كه موجد سرخوردگي بوده است بگريزد        سرخورده مي  بدين منظور ي

اين هر دو حالت به سير توسعه . يير دهدكند شرايط موجود را تغگردد و يا با پرخاشگري و خشونت سعي ميمي

.رساندآسيب ميعقالني كشورها

نظريه لرنر از اين جهت كه مبتني بر تجارب كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران است و نيـز از ايـن حيـث                        

ان اي مناسب براي تحليل تحوالت سياسي اجتماعي ايـر كند، نظريههاي مناسبي براي تحليل ارائه مي كه شاخص 

ـازد                ـاط ضـعف آن غافـل س ـته از  . و الگويي مناسب براي اين مقاله است، اما اين نقطه قوت نبايد ما را از نق گذش

نگرش جبري و تك خطي به فرآيند توسعه و غفلت از تمايزات فرهنگي و مذهبي در كشورهاي جهان، اشكال     

د و گسترش ارتباطات، خـود بـه خـود بـه          اساسي  نظريه لرنر اين سؤال و ابهام است كه آيا رشد شهرنشيني، سوا             

ـا را مطـرح مـي             ) 1985(انجامـد؟ لرنـر   افزايش مشاركت سياسـي مـي      ـاب خـود ايـن ادع كنـد كـه رشـد      در كت

1. regression
2. aggression
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 از  1967است، درحالي كه در سال      » رضايت«گانه عاملي در جهت افزايش مشاركت و كسب         هاي سه شاخص

 ديگر لرنر اين پارادوكس را حل نكرده است كـه           به عبارت . آوردسرخوردگي و پرخاشگري سخن به ميان مي      

ـا ممكـن   ) نگـرش جبـري  (انجامـد گانه الزاماً به مشاركت و كسب رضايت مي  سه هايباالخره رشد شاخص   و ي

تر از آن چه فاكتور و عاملي موجب تغييـر  است در برخي موارد به سرخوردگي و پرخاشگري منجر شود و مهم       

ـاملي كـه لرنـر از آن غفلـت نمـوده،       در اينجا مي. شوداي مختلف مي در كشوره اين نتايج و پيامدها    بايست بـه ع

ـاخص         . در كشورهاي در حال گذار است     » ساخت قدرت «اشاره كرد و آن      ـارت ديگـر افـزايش ش ـاي  بـه عب ه

ـا            جويي در عرصه سياسي مي    گانه موجب افزايش تمايل مردم به مشاركت      سه ـا ب شود، اما اين تمايـل در همـه ج

ـار و فـشار                    . شودمثبت ساخت قدرت روبرو نمي    پاسخ   ـا از روي اجب ـاكم داوطلبانـه و ي ـاختار سياسـي ح اگـر س

هاي سياسـي تـن در دهـد، مـشاركت سياسـي            نيروهاي اجتماعي يا سياسي به پذيرش مشاركت مردم در عرصه         

جـويي مـردم ممكـن   حاصل و رضايت كسب خواهد شد،  لكن مقاومت ساخت سياسـي در مقابـل مـشاركت      

ـابراين مـي  . است به فروپاشي ساختار حاكم و يا سرخوردگي و پرخاشگري افراد منجر شـود         ـا كـرد    بن تـوان ادع

هايي كه متولي گـذار جامعـه   ساخت سياسي حاكم و اراده دولتمردان نقش مؤثري در موفقيت يا ناكامي جنبش       

.كندباشند ايفا مياز حالت سنتي به مدرن مي

ويي سياسي در ايرانجهاي مشاركتبررسي زمينه

هاي جمعي در مقطع زماني مـورد  در اين بخش از مقاله به تشريح تحوالت شهرنشيني، سواد و كاربرد رسانه       

ـان شـود   هاي اجتماعي تمايل به مشاركت پردازيم تا زمينه  نظر مي  در ادامـه ايـن بحـث بـه     . جويي در كـشور نماي

ـاخت سياسـي           تشريح اين موضوع خواهيم پرداخت كه تشديد مشاركت        جويي سياسي در جامعه و مقاومـت س

.حاكم در مقابل آن، به فعال شدن شكاف اقتدارگرايي و مردمساالري در نيم قرن اخير منجر گرديده است

شهرنشيني

ـا حـدود         9/5 برابـر افـزايش از   7براساس آمار و ارقام موجود، طي نيم قرن اخير جمعيت شهرنشين كـشور ب

ـاني، نـسبت    .  افزايش يافته است1380 ميليون نفر در سال   42 به حدود    1335ميليون نفر در سال      در اين مقطـع زم

 افـزايش يافتـه     1380 درصد در سال     64 به   1335 درصد در سال     31جمعيت شهرنشين كشور به كل جمعيت از        
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36 بـه    1335 درصد در سال     69 درصد كاهش از     33اين در حالي است كه جمعيت روستانشين كشور با          . است

. رسيده است1380درصد در سال 

  تحوالت شهرنشيني در ايران.1جدول 

درصدروستاييجمعيتدرصدجمعيت شهريتعداد شهرهاكل جمعيتسال

13359/181999/5311369

13457/252717/9389/1562

13557/333738/15478/1753

13654/494968/16566/2256

13708/556128/31572443

1375607478/36612/2339

1380658048/41642336

ـاعي و فرهنگـي جمهـوري        : منبع(  ـ مستندات برنامـه دوم توسـعه اقتـصادي، اجتم سالنامه آماري كشور در سالهاي مختلف؛ 

)28ـ 68: 1373اسالمي ايران، 

 سواد

ـان را       شوددر يك تعريف اجمالي، باسواد به كسي گفته مي         ـتن بـه يـك زب  كه حداقل توان خوانـدن و نوش

ـام       . انگيزي داشته اسـت   باسوادي در ايران به ويژه در نيمه قرن اخير رشد حيرت          . داشته باشد  ـار و ارق ـاس آم براس

ـال  5/5موجود، جمعيت با سواد كشور از        ـال    5/41 بـه  1345 ميليون نفر در س  و درصـد  1375 ميليـون نفـر در س

ـاي   درصد طي سال   5/79 و 74،  7/61،  4/47 به   1345ر سال    د 6/28باسوادي از    1375 و1370، 1365، 1355ه

درصـد باسـوادي در شـهرها     .  درصد برسد  90 به باالي    1385رود اين رقم تا سال      افزايش يافته است و انتظار مي     

ـتاها  90 درصـد بـه    50 از حدود    1345ـ    1380طي سالهاي    ـالغ    د75 درصـد بـه   15از  درصـد و در روس رصـد ب

.گرديده است
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)ارقام به ميليون نفر( تغييرات نرخ باسوادي در كشور.2جدول 

سال
 ساله و 6جمعيت 

بيشتر كشور
درصد باسواديباسوادجمعيت

درصد باسوادي 
شهري

درصد باسوادي 
روستايي

13453/195/56/284/501/15

13551/278/124/474/655/30

13657/389/237/611/7348

13708/459/33749/813/63

13752/525/415/797/853/69

13805647859176

).27ـ 28: 1381، )4(ـ سالنامه آماري كشور در سالهاي مختلف؛  گزارش ملي جوانان:منبع(

هاي جمعيكاربرد رسانه

ـار و     . خوردار بوده است  هاي همگاني در نيم قرن اخير از رشد و گسترش قابل توجهي بر            رسانه از بررسي آم

:آيدهاي زير به دست ميارقام موجود داده

ـالغ گرديـده اسـت   1380 نشريه در سال  1280 به   1350 نشريه در سال     203تعداد نشريات كشور از     . 1  بـه  ؛ ب

. برابر افزايش داشته است6عبارت ديگر طي اين سه دهه تعداد  نشريات كشور بيش از 

مي تعداد نشريات كشور  رشد ك.3جدول
135013551365137513761377137813791380سال

2038232066279980398310191280تعداد

)637: 1382 و 1381هاي ؛  سالنامه آماري كشور در سال140: 1380ربيعي، : منبع(

ـال        400هاي يوميه كشور از     همچنين شمارگان روزنامه   هـزار شـماره در     1,650 بـه    1970 هزار شـماره در س

ـالي ). رشد هشت برابري(  افزايش يافته است   2000 هزار نسخه در سال      3,300 و 1996سال كـه در  همچنين در ح

ـال         شماره روزنامه چاپ و منتـشر مـي        14 براي هر هزار نفر از جمعيت كشور،         1970سال   شـده، ايـن رقـم در س
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ـاري يونـسكو،    (يش يافتـه اسـت    نـسخه افـزا  53 بـه   2001 شماره و در سال      26 به   1996 ـالنامه آم ؛ 194: 1999س

).89: 1380بهرامپور، 

 هزار ساعت در سال بوده، اين رقم        29هاي راديو تلويزيوني    ، ميزان توليد برنامه   1350كه در سال    در حالي . 2

ـال       201 هزار ساعت و با يك جهش چشمگير به          44,5 به   1370در سال    ـالغ گرديـد    1380 هزار ساعت در س ه  ب

.  برابر شده است6هاي راديو تلويزوني طي سه دهه اخير بيش از به عبارت ديگر ميزان توليد برنامه. است

)به هزار ساعت(مرزي در راديو و تلويزيون هاي درون توليد برنامه.4جدول
1350135513651370137513771380سال

2532293995140165راديو

4445/5192436تلويزيون

2936335/44114164201جمع

)620-628: 1381سالنامه آماري، : منبع( 

به .  افزايش يافته است   1380 باب در سال     311 به   1332 باب در سال     55تعداد سينماهاي كشور از حدود      .  3

؛ 492: 1363مهرابـي،  (سـت  برابر افـزايش يافتـه ا  6عبارت ديگر طي نيم قرن اخير تعداد سينماهاي كشور حدود     

).635: 1381سالنامه آماري كشور، 

. استفاده از مطبوعات و راديو و تلويزيون طي مقطع زماني مورد بحث افزايش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت                    . 4

ـانواده 8هاي شهري و  درصد خانواده66، 1353براساس نتايج يك نظرسنجي در سال   ـتايي    درصد خ ـاي روس ه

: 1356اسدي،  (اندپرداخته درصد به طور روزمره به تماشاي تلويزيون مي        85 كه از ميان ايشان      اندتلويزيون داشته 

30هاي ايراني در اين سال داراي تلويزيون و حدود  درصد خانواده36به عبارت ديگر بطور متوسط حدود    ). 38

ـال حـدود   همچنين در اي. اندمند بودههاي آن بهره درصد از كل جامعه از تماشاي برنامه        درصـد از افـراد   32ن س

ـتفاده مـي                ـته و از آن اس ـات دسترسـي داش ـاس يافتـه  ). 55: 1356اسـدي،  (انـد كـرده جامعه بـه مطبوع ـاي  براس ه

ـال      هاي انجام نظرسنجي ـتفاده از تلويزيـون در س ـتفاده از    80 بـه حـدود   1374شـده، رقـم اس  درصـد و ميـزان اس

براساس نتايج نظرسنجي ديگـر     ). 220 و   150: 1379حسني،  م( درصد افزايش يافته است    43مطبوعات به حدود    

 درصد و رقم استفاده از مطبوعات در اين سال بـه      90 به باالي    1381هاي تلويزيوني در سال     رقم استفاده از برنامه   
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ـا    1353ـ81به عبارت ديگر طي سالهاي .  درصد رسيده است62حدود   ـان مـردم ب  رقم استفاده از تلويزيون در مي

 درصد رسيده 62 به 32 درصد افزايش از 30 درصد و رقم استفاده از مطبوعات با 90 به 30د افزايش از  درص 60

ـاهواره در جامعـه             به تدريج رسانه   1370همچنين در مقطع زماني دهه      . است هاي جديدي همچـون اينترنـت و م

. رواج پيدا كرد و به سرعت گسترش يافت

ـانه      ميگونه كه آمار و ارقام فوق نشان     همان ـاربرد رس ـاخص شهرنـشيني، سـواد و ك ـاي  دهد، در هر سه ش ه

جمعي طي نيم قرن اخير رشد قابل توجهي در كشور حاصل شده است و اين روند همچنان سير صعودي خـود                    

جويي سياسي در ميان مردم گسترش قابل توان ادعا كرد طي نيم قرن اخير مشاركتكند،  بنابراين ميرا دنبال مي

گيري مـشترك زن و مـرد در   اگر شاخص ميزان موافقت با اشتغال بانوان در جامعه و تصميم         . فته است توجهي يا 

از رشد نگرشي مثبـت     هاامور خانواده را مالك سنجش نگرش مردم به مقوله مشاركت بدانيم، نتايج نظرسنجي            

ـاي براساس نتايج به دست آمده از نظرسنجي . كندجامعه به اين مقوله حكايت مي      ـالهاي     ه  بـه عمـل آمـده در س

دهندگان با اشتغال زنان در خارج از خانه موافـق       درصد پاسخ  19 تنها   1353كه در سال    ، در حالي  1374 و   1353

 درصــد 72، 1353همچنــين در ســال .  درصــد افــزايش يافتــه اســت53 بــه 1374انــد، ايــن رقــم در ســال بــوده

ـالي     دگي و خانواده دانسته   گيرنده مسايل زن  دهندگان، مرد را تنها تصميم    پاسخ ـال     انـد،  در ح كـه ايـن رقـم در س

كند جويي سياسي اجتماعي مردم حكايت مياين ارقام از رشد مشاركت  .  درصد كاهش يافته است    35 به   1374

).241 و 121: 1379؛ محسني، 159 و156: 1356اسدي(

كميت و كيفيت:  جواني جمعيت

گرديد،  لرنر در پاسخ به اين سؤال كـه چـه كـسي و در چـه                  گونه كه در بخش چارچوب نظري بيان        همان

ـال توسـعه، اكثـر مـردم بـه دليـل رشــد               ـاخت در كـشورهاي در ح ـال تغييـر اسـت، خاطرنـشان س جهتـي در ح

هاي جمعي،  واجد حس مشاركت جويي هـستند،  لكـن            گانه شهرنشيني، سواد و كاربرد رسانه     هاي سه شاخص

بر همين اساس مناسب است به متغير جواني  . ن جوان باسواد غيركشاورز است    معموالً رهبري گذار بر عهده مردا     

:دهدآمار و ارقام موجود نتايج زير را نشان مي. جمعيت در ايران اشاره كنيم

ـال   5/8، به   1345 ميليون نفر در سال      4/5از  )  سال 15-29(جمعيت جوان كشور  . 1  و  1355 ميليون نفـر در س

ـان    ( افزايش يافته است،     1375 ميليون نفر در سال      3/21 ـين در   ). 15: 1381ــ جمعيـت،     گزارش ملـي جوان همچن
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 درصد رشد به 9اند، اين رقم با    داده درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي       21، تنها   1345كه در سال    حالي

درصد 35 به 1385شود نرخ جواني جمعيت در سال   بيني مي  افزايش يافته است و پيش     1375 درصد در سال     30

. برسد)  ميليون نفر5/24(

ـان كـشور رشـد قابـل تـوجهي                   . 2 عالوه بر گسترش كمي جمعيت جوان كشور، باسوادي نيز در ميان جوان

ـال    5/15، بـه  1345 ميليون نفر در سال 8/1تعداد جوانان با سواد از . داشته است   افـزايش  1375 ميليـون نفـر در س

ـال   2/71، به   1345 درصد در سال     8/32نيز از   درصد با سوادي جمعيت جوان      . يافته است   و 1365 درصـد در س

 درصد برسـد  97 به باالي 1385شود اين رقم تا سال بيني مي افزايش يافته است و پيش     1375 درصد در سال     91

رغم رشد شتابان باسوادي در ميان كـل جمعيـت   علي). 29: 1381ـ آموزش و سطح سواد، گزارش ملي جوانان (

ـالي  . ز درصد باسوادي جوانان از درصد باسوادي كل جامعـه بيـشتر اسـت             كشور، هنو  ـال      در ح 1345كـه در س

ـام   .  درصد رسيده است5/11 به  1375 درصد از كل جامعه باسوادتر بودند، اين رقم در سال            2/4جوانان   ايـن ارق

.حكايت از گرايش شديدتر جوانان به سوادآموزي دارد

)ميليون نفر(نان كشور  جمعيت و باسوادي جوا.5جدول 

درصد باسوادي جوانانباسوادي كشوردرصد جواناندرصدجوانجمعيتكل جمعيتسال

13457/254/5216/288/32

13557/335/8254/475/52

13654/4913267/612/71

1375609/17305/7991

1385704/24359097

)29: 1381، )4(گزارش ملي جوانان: منبع(

ـان شهرنـشين از        . بخش قابل توجهي از جمعيت جوان كشور در شهرها سكونت دارنـد           .  3 8/6تعـداد جوان

طـي  . افزايش يافته است)  درصد64 (1380 ميليون نفر در سال 6/13، به   ) درصد 3/60 (1363ميليون نفر در سال     

 ميليـون نفـر در   6/7 بـه  1363ليون نفر در سال  مي4/4رغم افزايش جمعيت جوان روستانشين از ها عليهمين سال 
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 درصد كاهش يافتـه  9/35 درصد به 6/39، درصد جوانان روستانشين به كل جمعيت جوان كشور از      1380سال  

).31: 1381، )1(گزارش ملي جوانان(است 

ـال  در حالي. استفاده جوانان از وسايل ارتباط جمعي تنوع و گسترش زيادي يافته است . 4  در 1353كـه در س

 درصـد ايـشان از تلويزيـون    75 درصد بزرگساالن از راديـو و      40 تا   30ميان دارندگان راديو و تلويزيون، حدود       

بـوده اسـت    ) تلويزيـون ( درصد 88و  ) راديو( درصد   60اند، اين رقم در مورد جوانان، به ترتيب         كردهاستفاده مي 

ـاط اسـت و   د نشان مي1374همچنين نظرسنجي سال  ). 11: 1356اسدي،  ( هد مطالعه روزنامه با متغير سن در ارتب

: 1379محـسني،   (به هر ميزان كه به سن افراد افزوده گرديده،  از تمايل آنها به مطالعه روزنامه كاسته شـده اسـت                    

ـال  16-24 درصد و گروه سني 1/52 سال با 25-34نتايج همين نظرسنجي حاكي است كه گروه سني    ). 133  س

ـته       درصد، بيشت  7/51با   ـايج  ). 183: 1379محـسني،  (انـد رين درصد تماشاي تلويزيون در اوقات فراغـت را داش نت

ـايل                 1381نظرسنجي ديگري كه در سال       ـان از وس ـتفاده جوان  به عمل آمده حاكي است عالوه بـر گـسترش اس

ـال   در حالي كـ . تري نيز برخوردار شده است  هاي اخير اين وسايل از تنوع گسترده      ارتباط جمعي، در سال    ـا س ه ت

ـال            مطبوعات و راديو و تلويزيون عمده      1374 ـتفاده از    1381ترين رسانه هاي در دسترس جوانان بوده، در س ، اس

براساس نتايج اين نظرسنجي، جوانان بيـشترين  . وسايل ارتباط جمعي به اينترنت و ماهواره نيز گسترش يافته است          

دفتـر  (دهند  اي صوتي، تصويري و الكترونيكي اختصاص مي      هزمان از اوقات فراغت خود را به استفاده از رسانه         

اند كـه بـه اينترنـت دسترسـي          درصد جوانان مورد مطالعه اذعان داشته      24همچنين  ). 357: 1382هاي ملي،   طرح

ـاالي  14 ساله، 30-49دارند حال آنكه رقم دسترسي به اينترنت در افراد         ـا   50 درصد و در مورد افراد ب ـال، تنه  س

). همان(وده است  درصد ب10

توان گفت اوالً در مقطع زماني مورد مطالعه، نسبت جمعيت جوان بـه كـل جمعيـت كـشور             در مجموع مي  

ـانه       (افزايش قابل توجهي يافته است؛ ثانياً جوانان از لحاظ كيفي نيز             ـاي  يعني شهرنشيني، سواد و دسترسي به رس ه

.اندامعه از رشد بيشتري برخوردار بودهنسبت به كل ج) گانه لرنرهاي سهجمعي بر اساس شاخص
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فعال يا غيرفعال: شكاف نسلي

ـته           شناسي سياسي شكاف  نظران جامعه صاحب ـال بـودن بـه سـه دس ـا غيرفع ـال ي هاي اجتماعي را از حيث فع

ـته از    شـكاف . فعالهاي نيمههاي غيرفعال و شكافهاي فعال، شكافشكاف: كنندتقسيم مي  ـال آن دس ـاي فع ه

ـال هـم    . شوند اجتماعي است كه نيروهاي سياسي بر محور آنها تجهيز يا بسيج مي           هايشكاف شكافهاي نيمـه فع

ـال در                       آن دسته از شكافهاي اجتماعي است كه در مقطع زماني خاصي فعال و در مقاطع ديگر به صـورت غيرفع

ـايي بـراي   جد پتانـسيل هاي اجتماعي است كه واهاي غيرفعال نيز آن دسته از شكافمنظور از شكاف. آيندمي ه

ـاعي   شـكاف . اندبسيج سياسي هستند، لكن در حال حاضر نيروهاي سياسي بر محور آنها تجهيز نشده              ـاي اجتم ه

هاي حامي يكديگر و شكافهاي متراكمشكاف. ممكن است به صورت متقاطع يا متراكم بر يكديگر بار شوند        

).103: 1382بشيريه،(كننده يكديگر هستندمتقاطع تضعيف

هايي كـه   رغم برخي تفاوت  دهد علي هاي مختلف كه در سطح كشور انجام شده، نشان مي         نتايج نظرسنجي 

بين نسل جوان و بزرگسال از حيث نگرشي، فكري و رفتاري وجود دارد، شكاف نسلي به عنوان يـك شـكاف              

.فعال در جامعه وجود نداشته و ندارد

ـنجي ملـي كـه     براي سنجش شكاف نسلي    :1353نظرسنجي سال   . 1  در مقطع زماني قبل از انقالب از نظرس

)1( انجام شده، استفاده گرديده است1353در سال 

ـين نـسل جـوان               گونه كه شاخصهاي مورد اشاره در جدول نشان مي        همان دهد، در برخي موارد اختالفاتي ب

ـال      وجود دارد،  لكن اختالف به حدي نيست كه          )  سال 35-54(و بزرگسال )  سال 4-16( بتوان به آن شكاف فع

ـان كـه در رديـف شـماره       . نسلي اطـالق كـرد     ـان و   88 جـدول مـشخص شـده،    8چن  درصـد  93 درصـد جوان

ـان       (اند با نسل ديگر   بزرگساالن خاطرنشان ساخته   ـاهم     ) جوانان با بزرگساالن و بزرگساالن با جوان همفكـري و تف

.اين گزينه مؤيد ادعاي فوق است. دارند
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و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي   بررسي تطبيقي آگاهي، نگرشها.6جدول
1353جوانان و بزرگساالن در سال  

تفاوتدرصدـبزرگساالندرصدـجوانانموضوعرديف

749218اداي هميشگي فريضه نماز1

738512داري در ماه مبارك رمضانروزه2

93930ت فرزندموافقت با ايده عدم توسل به زور در تربي3

90873رضايت نسبي از زندگي4

20211)متأهلين(موافقت با اشتغال زن در خارج از خانه5

354611ترجيح ازدواج با فاميل6

698011حجابترجيح زن با حجاب بر زن بي7

88935ميزان تفاهم و همفكري با نسل ديگر8

7/7بيهاي انتخاها درگزينهمعدل تفاوت

 نيز از عدم فعال بودن شكاف نسلي در كشور حكايت 1374 نتايج نظرسنجي سال :1374نظرسنجي سال   . 2

ــساالن در نظرســــنجي ســــال   در حــــالي. دارد ــر جوانــــان و بزرگــ ــدل اخــــتالف نظــ ــه معــ ، 1353كــ

ـال             7/7 ـنجي س ـاهش يافتـه اسـت        4/ 1 بـه حـدود      1374 درصد بود، ايـن رقـم در نظرس ـا     .  درصـد ك در نـه تنه

ـين متغيـر سـن و                بلكه در بسياري از شاخص     ،)2(هاي مورد اشاره  شاخص ـنجي، ب هاي استفاده شـده در آن نظرس

.شده رابطه معناداري وجود نداشته استنظرات ارائه
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 و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي ها  بررسي تطبيقي آگاهي، نگرش.7جدول
1374جوانان و بزرگساالن در سال  

تفاوت)درصد(بزرگساالن)درصد(جوانانموضوعرديف

93921مخالفت با تنبيه بدني فرزندان1

73676موافقت با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج2

97970موافقت با اجراي برنامه تنظيم خانواده3

94940موافقت با ايده مهم بودن درستكاري در زندگي4

91901ودن ثروت در زندگيموافقت با ايده مهم ب5

91910ميزان رضايت نسبي از زندگي6

80822توان كاري كردموافقت با اين ايده كه بدون پارتي بازي نمي7

43496موافقت با اين ايده كه جواب زور زور است8

65705موافقت با اين ايده كه سرنوشت هركسي از قبل تعيين شده 9

55532ا اشتغال زن در خارج از خانهموافقت ب10

26737اولويت ازدواج با فاميل11

64739)زياد و گهگاهي(زيارت اماكن متبركه12

72786)زياد و گهگاهي(انجام نذر و نياز13

90955پرداخت فطريه14

827012آگاهي از اينكه مساحت آمريكا بيشتر است يا انگلستان15

1/4ها درگزينه هاي انتخابيفاوتمعدل ت

ـال     گونه كه در جدول فوق مشاهده ميهمان 1374شود، ميانگين اختالف نـسل جـوان و بزرگـساالن در س

.دهد درصد كاهش نشان مي6/3، 1353 درصد رسيده كه نسبت به سال 4/ 1به

 نيز، شكاف نسلي بـه عنـوان   دهد در اين مقطع زماني نتايج اين نظرسنجي نشان مي    :1381نظرسنجي سال   . 3

ـاي مـورد   براي اثبات اين نظريه برخي از شاخصه. يك شكاف فعال در عرصه سياسي و اجتماعي وجود ندارد       ه

ـا از طريـق بـه    )3(هاي ايرانيان انتخاب و در جدول زير نمايش داده شده است  و نگرش ها  نظر در سنجش ارزش     ت
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ـان و پيـران از طـرف ديگـر،                دست آوردن ميانگين اختالف نظر بين جوانان         و بزرگساالن از يك طرف و جوان

شايان ذكر است در اين نظرسنجي نيز افـراد  . وجود يا عدم وجود شكاف فعال نسلي در اين سال مشخص گردد        

ـاالي             30-49 سال به عنوان جوان و افراد داراي سنين          15-29داراي سنين    50 سال به عنـوان بزرگـسال و افـراد ب

.انددر نظر گرفته شده» پيران«سال به عنوان 

1381 نگرشهاي جوانان، بزرگساالن و پيران در سال  و   بررسي تطبيقي ارزشها .8جدول

پيرانبزرگساالنجوانانموضوعرديف
اختالف 
جوانان با 
بزرگساالن

اختالف 
جوانان 
با پيران

7282881016)نماز و روزه(تقيد به واجبات ديني1

7282831011)گاهي و اكثر اوقات(اكن متبركهزيارت ام2

3
شركت در مراسم تاسوعا و عاشوراي حسيني

)اكثر اوقات(
78818234

60646848رضايت نسبي از اوضاع سياسي كشور4

88888602)زياد و متوسط(احساس خوشبختي5

6
موافقت با اين ايده كه حكومت به همه مردم به 

كندگاه مييك چشم ن
22243028

7
موافقت با ايده جدايي دين از سياست 

)سكوالريسم(
34313232

8
موافقت با اين ايده كه حكومت براي نظر مردم 

ارزش زياد قايل است
45494843

9
موافقت با اصالح حكومت به جاي حفظ يا تغيير 

بنيادي آن
626672410

687478610)زياد و متوسط(يتاعتماد نسبي به روحان10

92959634)زياد و متوسط(اعتماد نسبي به اساتيد دانشگاه11

86929569)زياد و متوسط( اعتماد نسبي به دانشجويان12

5/45/7خابيتهاي اندر گزينههامعدل تفاوت
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ـال     نيز شكاف ن1381گونه كه در جدول فوق نشان داده شده، در سال        همان سلي به عنوان يـك شـكاف فع

ـان و پيـران بـه                           ـين جوان ـله ب بين جوانان و بزرگساالن و حتي بين جوانان و پيران وجود نداشته است، هرچند فاص

. مراتب بيشتر از فاصله جوانان و بزرگساالن است

ـله             هاي فوق مي  در مجموع از نتايج نظرسنجي     ـا فاص نـسلي در  توان اين واقعيت را استنباط كرد كه شكاف ي

ـاي            ايران وجود دارد، اما اين فاصله يا شكاف به لحاظ سياسي و اجتماعي فعال نبوده اسـت بـه نحـوي كـه نيروه

نتايج تحقيقات ديگري كه در اين خصوص انجام شـده       . سياسي حول اين شكاف تجميع شوند فعال نبوده است        

ـادي وجـود دارد، لكـن     دهد، هرچند بين نسل جوان و والدين ايشان از حيث هننيز نشان مي  ـات زي جاري اختالف

).107، 1380پناهي، (شكاف نسلي به معناي اختالفات معنادار ارزشي بين دو نسل وجود ندارد

شكاف نسلي و مسأله دموكراسي

 ايـن نتيجـه حاصـل شـد     1381و 1374،  1353هاي  هاي آماري چهار نظرسنجي ملي در سال      از چينش داده  

 شكاف فعال در ايران وجود نداشته و نـدارد، لكـن واضـح اسـت كـه در طـول                     كه شكاف نسلي به عنوان يك     

آفرينـي جـدي    قرن اخير تحوالت سياسي شگرفي در كشور رخ داده است كه جوانان در پيدايش آنها نقش               نيم

ـات رياسـت         داشته . 1376جمهـوري دوم خـرداد   اند، تحوالت شگرفي چون پيـروزي انقـالب اسـالمي و انتخاب

ـال در ايـن              اينجا به ذهن متبادر مي     سؤالي كه در   شود اين است كه اگر شكاف نسلي به عنـوان يـك شـكاف فع

رسد با شود؟ به نظر ميمقاطع تاريخي وجود نداشته، مشاركت جوانان در خلق چنين تحوالتي چگونه توجيه مي         

ـاعي   هاي جمعي، تمايل به مـشاركت       هايي چون شهرنشيني، سواد و كاربرد رسانه      افزايش شاخص  سياسـي اجتم

ـاي جامعـه تمايـل بيـشتري بـه        در ميان مردم رشد و گسترش يافته است، باالخص جوانان نسبت به ساير بخش              ه

ــ بـودن شـكاف اقتـدارگرايي     اند، لكن به دليل فعال    برقراري دموكراسي و تسهيل فرايند مشاركت سياسي داشته       

هاي به دست آمده براي شده، جوانان از فرصتمردمساالري در كشور، در مقاطعي كه اين مشاركت محدودتر   

وادار يا متقاعد كردن نظام سياسي موجود به اصالح ساختارهاي حاكم در جهت جذب مشاركت بيشتر تـالش                  

ــ مردمـساالري تعريـف كـرده و         به عبارت ديگر شكاف نسلي خود را ذيل شكاف فعال اقتدارگرايي          . اندكرده

 شكاف و سوق دادن نظام سياسي حاكم به پـذيرش اصـول دموكراتيـك               جوانان در جهت تعميق و تشديد اين      

.اندنقش ايفا كرده
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ـبش                       ـاي   ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه به لحاظ تاريخي نه تنها در ميان جوانان ايـران بلكـه در جن ه

سـي بـوده    جويي سياسي و دموكراسي طلبي يكي از مطالبات پايه و اسا          جوانان اكثر كشورهاي جهان، مشاركت    

هايي نيز  ممكن است تفاوت  ... است، هرچند بسته به شرايط فرهنگي، ميزان باز يا بسته بودن نظام سياسي حاكم و              

هاي تحقيقي كه براساس يافته. هاي جوانان كشورها و مناطق مختلف جهان وجود داشته باشد    در مطالبات جنبش  

ـان صـورت گرفتـه،    هاي جتوسط ريچارد و مارگارت برانگارت در شناخت جنبش      وانان در مناطق مختلف جه

ـال توسـعه،    رغم تفاوت موضوعات مورد اعتراض جوانان در كشورهاي توسعه     علي ـا در ح يافته، توسعه نيافته و ي

واضح ). 197: 1990،  برانگارت(دهددموكراسي اساس مطالبات جوانان را در همه كشورهاي جهان تشكيل مي          

ـبش         ض و يا غفلت از رگه     است كه اين ادعا به معناي اغما       ـاي  هاي فاشيستي و ضد دموكراتيك در برخـي جن ه

ـاي پژوهـشي   هاست و براساس يافتـه    جوانان نيست؛ مهم جريان غالب بر اين جنبش        ـان چيـزي جـز         ،ه  ايـن جري

حال با اين توضيح به سنجش مشاركت سياسي در كشور و انطباق            . جويي نيست خواهي و مشاركت  دموكراسي

.پردازيمهاي جمعي و جواني جمعيت ميي شهرنشيني، سواد، كاربرد رسانهآن با معيارها

دامنه مشاركت سياسي بسيار اندك ) قبل از پيروزي انقالب اسالمي (در اين دهه  :1350مشاركت در دهه    . 1

ـات مجلـسين           نـشان مـي    1353نتايج نظرسنجي ملي سال     . بوده است  دهـد كـه ميـزان مـشاركت مـردم در انتخاب

ـاي            ). 216: 1356اسدي،  (رصدبوده است  د 30حدود همچنين با تحكيم رژيم اقتدارگراي پهلـوي پـس از كودت

، بـه نحـوي كـه    ند احزاب سياسي به عنوان كانالهاي جذب مشاركت سياسي به حاشيه رانده شد   1332 مرداد   28

 بعد اين دو هايدر سال. ساخته در عرصه سياسي كشور حضور داشتند فقط دو حزب فرمايشي شه1350در دهه 

ـاري شـد،       كه از طرف حكومت پايه    » رستاخيز«حزب نيز در حزب واحد       گذاري و عـضويت مـردم در آن اجب

ـارم                  بعالوه). 269: 1380چي،  مديرشانه(ادغام گرديدند  ـات آزاد كـه  ركـن چه  در اين دهـه بـسياري از مطبوع

.  بودنـد نيـز توقيـف گرديدنـد    هاي مشاركت مردم در سرنوشـت خـويش  ترين كانالدموكراسي و يكي از مهم 

  عنـوان    1150 به   1320 عنوان در دهه     1497براساس آمار موجود، تعداد مطبوعات كشور در يك سير نزولي از            

).31: 1370برزين، ( رسيد1350 عنوان در دهه 227 و نهايتاً 1340 عنوان در دهه  341 و1330در  دهه 

ـات      ) 1376 انتخابات دوم خرداد     تا قبل از  (در اين دهه  :1370مشاركت در دهه    . 2 مشاركت مـردم در انتخاب

ـالي        . هاي اوليه پيروزي انقالب كاهش چـشمگيري يافـت        نسبت به سال   ـار موجـود در ح ـاس آم 4/67كـه   براس
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شركت كرده بودند، ايـن رقـم در شـشمين دوره    ) 1358(جمهوريدرصد مردم در اولين دوره انتخابات رياست   

. درصد كاهش يافته است6/50به ) 1372(انتخابات رياست جمهوري

بـه طـور    . رقابت سياسي بسيار كم رونق بوده اسـت       ) تا پيش از انقالب   (در اين دهه  :1350رقابت در دهه    . 3

 نفر در كـل كـشور در عرصـه رقابـت سياسـي حـضور       1349، )1354(مثال در انتخابات مجلس بيست و چهارم   

 را در مقايسه با جمعيت كشور بسنجيم، اين نتيجه حاصل خواهـد             اگر اين تعداد  ). 5: 1354كيهان، مرداد   (داشتند

.اند نفر نامزد نمايندگي مجلس شده6/3شد كه در اين سال به ازاي هر يك ميليون نفر تنها 

ـالهاي اوليـه    ) قبل از انتخابات دوم خرداد     (1370در دهه   :1370رقابت در دهه    .  4 رقابت سياسي نسبت به س

 نفـر بـه ازاي   9تعداد نامزدهاي رقابت در انتخابات مجلس شوراي اسـالمي از     .  يافت انقالب كاهش چشمگيري  

ـاهش  ) 1374( نفر در انتخابات مجلس پنجم     5/5، به   )1358(يك ميليون نفر جمعيت در انتخابات مجلس اول          ك

ـات مجلـس، از               . يافت ـام  درصـد ثبـت    12همچنين ميزان نامزدهاي رد صـالحيت شـده در انتخاب ر كننـدگان د  ن

. درصد در انتخابات مجلس پنجم افزايش يافت6/34، به )1358(انتخابات مجلس اول 

كه با رشد آيد، در حاليگونه كه از آمار و ارقام مربوط به دو شاخص مشاركت و رقابت سياسي بر ميهمان

ــزايش ســطح ســواد جامعــه و گــسترش كــاربرد رســانه   شــاخص ــشيني، اف هــاي همگــاني، هــايي چــون شهرن

ـاي   شاخص1370 و دهه 1350جويي سياسي در ميان مردم فراگير شده بود، در دو مقطع زماني دهه          تمشارك ه

در اين زمان . دموكراسي در جامعه رو به افول نهاده و نظام سياسي موجود به سمت اقتدارگرايي سوق يافته است             

 سياسي كـشور عرصـه تقابـل        آرايي كرده و صحنه   نيروهاي جبهه دموكراسي در مقابل جبهه اقتدارگرايي صف       

ـا              1350اين تقابل در دهه     . اين دو جبهه گرديده است     ـام خمينـي ب  در قالب مواجهه نيروهاي انقالبي به رهبري ام

طلب به رهبري سيدمحمد خاتمي در مقابل نيروهاي  در قالب مواجهه نيروهاي اصالح     1370رژيم شاه و در دهه      

.كار تجلي يافتمحافظه

 را نمــود عينــي فعــال شــدن شــكاف اقتــدارگرايي و 1376مي و انتخابــات دوم خــرداد اگــر انقــالب اســال

ـات دوم خـرداد، در برابـر جبهـه                     دموكراسي بدانيم، بايد گفت نسل جوان، هم در فرآيند انقالب و هم در انتخاب

 پهلـوي  ، تالش براي سرنگوني رژيم اقتـدارگراي   1350تحركات جوانان در دهه     . اقتدارگرايي قرار گرفته است   

.ـ مردمساالري بار شده استتوان گفت شكاف نسلي بر شكاف اقتدارگراييبود،  به همين دليل مي



سال اول                  مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد52

جمهوري  مشاركت مردم در انتخابات مجلس و رياست.9جدول 
درصد مشاركترأي مأخوذه)ميليون نفر(واجدين شرايطسالانتخابات

13589/201/144/67جمهوريرياست

13588/208/1052مجلس شورا

13606/225/142/64جمهوريرياست

13631/246/1564مجلس شورا

13649/252/147/54جمهوريرياست

13679/277/167/59مجلس شورا

13681/304/165/54جمهوريرياست

13704/327/188/57مجلس شورا

13721/337/166/50جمهوريرياست

13747/346/241/71مجلس شورا

13764/361/299/79جمهوريرياست

13787/382667مجلس شورا

13801/421/287/66جمهوريرياست

13823/462351مجلس شورا

)ir .moi.www://httpسايت اينترنتي وزارت كشور: منبع(

ـاتمي بـه عنـوان         ، نسل جوان نقش مؤثري در پيروزي      1376همچنين در انتخابات دوم خرداد       ـيدمحمد خ  س

ـام شـده نـشان    نتايج پژوهش . طلب و طرفدار جامعه مدني و حقوق شهروندي داشت        كانديداي اصالح  هاي انج

دهي به رأي ايـشان بـراي پيـروزي        دهد جوانان نقش مهمي در اقناع مردم براي شركت در انتخابات و جهت            مي

دهد مشاركت گسترده جوانان هاي ديگر نشان مي ظرسنجيهمچنين نتايج ن  ). 85: 1378عبدي،  (اندخاتمي داشته 

ـته اسـت             ـنجي       . در اين انتخابات، نقش مهمي در افزايش آراي خاتمي داش ـايج ايـن نظرس ـاس نت ـا، ميـزان    براس ه

بيـشتر  ) درصـد 80( درصد از ميانگين مـشاركت مـردم       7، حداقل   )درصد87(مشاركت جوانان در اين انتخابات      

ـاد دموكراسـي              در 7/83همچنين  . بوده است  ـا      صد جوانان رأي خود را به خاتمي به عنـوان نم 1/8خـواهي و تنه
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ـالي اسـت   ). 65 و 30: 1376شيخ، (اندكاري دادهنوري به عنوان نماد محافظه  ايشان رأي خود را به ناطق      اين درح

توان گفـت  ميبنابراين .  درصد بوده است  24 و 69نوري در كل جامعه به ترتيب       كه ميانگين رأي خاتمي و ناطق     

ـا مـشاركت گـسترده نـسل جـوان در                         در اين مقطع زماني نيز شكاف اقتدارگرايي و مردمساالري فعال بـوده و ب

.تحوالت سياسي، شكاف نسلي بر اين شكاف فعال بار شده است

 رقابت سياسي در انتخابات مجلس. 10جدول شماره

سالدوره
تعداد 

كانديداها
تعداد رد 

شدگانصالحيت
 تأييد درصد
شدگانصالحيت

درصد رد 
شدگانصالحيت

تعداد نامزدها در يك 
ميليون نفر جمعيت

6/3نامشخص1349نامشخص13541349قبل از انقالب

1358369444788129اول

136315922663/837/168/2دوم

136719993334/836/163/3سوم

137132338275/745/255/6چهارم

1374536618584/656/345/5نجمپ

137868535717/913/88/9ششم

1382817221853/737/269/8هفتم

)5: 1/5/1354كيهان، ؛؛iirr..mmooii..wwwwww::////hhttttppـ سايت  اينترنتي وزارت كشور :منبع(

ـات   نگاهي به نمودارهاي زير نشان خواهد داد در حالي      كه چهار شاخص شهرنشيني، سواد، گـسترش ارتباط

و جواني جمعيت در طول چهار دهه اخير رشد شتاباني داشته و تمايل به مشاركت سياسي در ميان همـه مـردم و                    

ـاالخص جوانــان گـسترش يافتــه، زمينــه   ـا در سيــستم سياســي و    ب ـاي ســاماندهي ايـن مــشاركت و جــذب آنه ه

ـاطعي          منـدي از    سازي در جهت بهره   ظرفيت آن در جهـت نيـل بـه توسـعه و پيـشرفت فـراهم نگرديـده و در مق

ـ  مردمـساالري       . مشاركت سياسي روند نزولي به خود گرفته است ـال شـدن شـكاف اقتـدارگرايي  اين امر به فع

ـابي        نسل جوان كه مطالبات دموكراسي. منجر گرديده است  ـال ارزي ـا ايـن شـكاف فع خواهانه خـود را همـسو ب

ـ مردمساالري بار كرده استكرده، شكاف نس .لي را بر شكاف اقتدارگرايي 
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1380 تا 1335هاي نمودار شهرنشيني در خالس سال. 1شكل

1380 تا 1345هاي نمودار باسوادي در جامعه در خالل سال. 2شكل 
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1380-1350هاي هاي همگاني در خالل سالنمودار كاربرد رسانه. 3شكل

1385 تا 1345هاي نمودار جواني جمعيت در خالل سال. 4شكل 

نمودار مشاركت مردم در انتخابات مجلس و رياست جمهوري . 5شكل 
1382 تا 1353هاي در خالل سال
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) نسبت نامزدها به جمعيت(نمودار رقابت سياسي در انتخابات مجلس . 6شكل 
1382 تا 1353هاي در خالل سال

1382 تا 1358هاي در خالل سال) تأييد صالحيت(نمودار رقابت سياسي در انتخابات مجلس . 7شكل 

گيريبندي و نتيجهجمع

ـ اقتدارگرايي در تاريخ معاصـر ايـران سـخن بـه        ـ تجدد و مردمساالري  در ابتداي مقاله از دو شكاف سنت 

ـ تجـدد، نيمـه     قراين تاريخي حكايت. ميان آورديم ـنت  ـال و   از آن دارد كه در طول نيم قرن اخير شـكاف س فع

ـ اقتدارگرايي فعال بوده است، چرا كه مهم  ترين تحوالت سياسي اجتماعي نيم قرن اخير بر شكاف مردمساالري 

بـر  محور شكاف اقتدارگرايي و مردمساالري رقم خورده و رهبران دو جبهه بيشتر نماد تقابـل دموكراسـي در برا        

ـاوت            . اند تا نماد تجدد در مقابل سنت      اقتدارگرايي بوده  ـاني تف ـاي  همچنين بحث كرديم كه در ايـن مقطـع زم ه
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ارزشي، نگرشي و رفتاري نسل جوان و بزرگساالن به حدي نبوده است كه بتوان گفت شكاف نسلي فعال بـوده      

ـبش  دموكراسيدر ادامه ضمن اشاره به خصلت    . است ـان  طلبانه جن ـاي جوان ـان، رونـد     ه ـاطق مختلـف جه  در من

هاي جمعي و جواني جمعيـت در ايـران را مـورد بررسـي قـرار داده و                  تحوالت شهرنشيني، سواد، كاربرد رسانه    

اين نتيجه حاصل شد هااز خالل بررسي  .  مشاركت سياسي در كشور سنجيديم     نسبت اين روند را با فراز و نشيب       

ـاي بـه دسـت      گيري از فرصت  ت سياسي كاهش يافته، جوانان با بهره      هاي مشارك كه در مقاطع زماني كه زمينه      ه

اين نقش آفريني كه به دليل . اندآفريني كردهآمده در خلق تحوالت معطوف به ايجاد يا تثبيت دموكراسي نقش          

ـ مردمساالري به وجود آمده، به تعميق و تشديد اين شكاف فعال در             تراكم شكاف نسلي با شكاف اقتدارگرايي     

ـان يكـي از مهـم            . امعه كمك كرده تا تحقق دموكراسي در كشور تسريع شـود          ج ـارت ديگـر جوان تـرين  بـه عب

آفريني در تحوالت سياسي خواهي در برابر جبهه اقتدارگرايي بوده و با نقش       نيروهاي اجتماعي جبهه دموكراسي   

ـ  شكاف فعال اقتدارگرايي   از سوي ديگر  . اندكشور در جهت ارتقاء مشاركت سياسي و اجتماعي مردم كوشيده         

 چـرا كـه در     ،شدن شكاف نسلي به يك شكاف اجتماعي  فعال جلـوگيري كـرده اسـت              مردمساالري از تبديل  

صورت عدم پيشگامي رهبراني از نسل بزرگسال در استقرار و تثبيت دموكراسـي در كـشور، ممكـن بـود نـسل                   

اهللا خمينـي  پيوند جوانان با آيت  . سال پيگيري نمايد  جويانه خود را در تقابل با نسل بزرگ       جوان مطالبات مشاركت  

ـالف اقتـدارگرايي و محافظـه      ـاري در دهـه   هشتاد ساله و خاتمي  پنجاه ساله به عنوان رهبران جبهه مخ  و 1350ك

).8شكل (، بيانگر اين واقعيت است كه اين شكاف فعال مانع از فعال شدن شكاف نسلي شده است1370

كاف ميان نيروهاي سياسي كشورنمودار نوع ش. 8شكل 

ـ اقتدارگرايي   :  =               شكاف فعال شكاف مردمساالري 

ـ تجددشكاف سنت=                :  شكاف نيمه فعال

شكاف نسلي : =               شكاف غيرفعال 

)قرائت دموكراتيك(جمهوري اسالمي

سكوالريسم

جمهوري اسالمي 

)قرائت اقتدارگرايانه(

هاي ناسيوناليست گروه

طلبو سلطنت
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ـاي دو متغيـر          انداز تحوالت سياسي اجتما   بر مبناي تبيين فوق، اگر بخواهيم چشم       عي آينـده كـشور را بـر مبن

ـات                       شكاف نسلي و دموكراسي ترسيم كنيم، بايد گفت با توجه به جايگاه مهم توسعه تـوأم و پيـشرفت در مطالب

ـا عـدم توفيـق         تاريخي ملّت ايران و رشد زمينه      ـان، توفيـق ي ـان مـردم و جوان هاي مشاركت جويي سياسـي در مي

استقرار و تثبيت دموكراسي نقش به سزايي در سرنوشـت شـكاف نـسلي              نيروهاي سياسي و اجتماعي كشور در       

ـار مـي    . دارد ـ مردمـساالري، انتظ ـبش    با توجه به تراكم شكاف نسلي با شكاف اقتدارگرايي  ـا موفقيـت جن رود ب

ـال در عرصـه سياسـي      طلبي در استقرار و نهادينه    اصالح كردن دموكراسي در كشور، شكاف نسلي به شكاف فع

جويي، ممكن است دو نتيجـه محتمـل          لكن مقاومت سرسختانه اقتدارگرايان در برابر اين مشاركت         مبدل نشود، 

يكي سرخوردگي جوانان و هدر رفتن سرمايه عظيم اين         : براي جامعه و باالخص براي جوانان در پي داشته باشد         

ـاآرامي نـسل جـوان د             بخش جامعه و ديگري فعال     ر برابـر نـسل   شدن شكاف نسلي و گسترش پرخاشـگري و ن

تجربه نشان داده است سرخوردگي و پرخاشگري دو پديده نه كامالً مجزا،  بلكه دو روي يك سكه                   . بزرگسال

ـايي مـي   انفعال و سرخوردگي نسل جـوان موجـب تـراكم انـرژي           . هستند گـردد كـه در فرصـت مناسـب بـه           ه

ـال          . پرخاشگري منجر خواهد شد    كاف نـسلي و بـروز   شـدن شـ  ذكـر ايـن نكتـه مهـم و ضـروري اسـت كـه فع

ـالي . گرددـ مردمساالري متراكم نمي   پرخاشگري الزاماً با شكاف اقتدارگرايي       ـيم  كـه در به عبارت ديگر در ح ن

قرن اخير جوانان مطالبات دموكراتيك خود را با تقويت جبهه مردمساالر در مقابل جبهـه اقتـدارگرايي پيگيـري               

ـان را در جبهـه تجـددگرايي در برابـر جبهـه               كردند، سرخوردگي و پرخاشگري ايـشان ممكـن ا        مي سـت جوان

اين بدان معناست كه جوانان از رهبري نيروهاي سنتي در برابر جبهه اقتدارگرايي مـأيوس              . گرايي قرار دهد  سنت

فعال شدن اين شكاف و تراكم آن با شـكاف      . كنندهاي خود را در جبهه تجددگرايي جستجو مي       شده و آرمان  

در اين تغييرات ديگر شكاف . است مناسبات سياسي كشور را دچار تغييرات جدي نمايد       سنت و تجدد،  ممكن      

كننده اين شكاف نيـستند،   مردمساالري متقاطع بر شكاف سنت و تجدد و تضعيفـنسلي و شكاف اقتدارگرايي  

جـوان  اين بـدان معناسـت كـه نـسل     . بلكه هر سه شكاف بر يكديگر بار شده و يكديگر را تقويت خواهند كرد             

ـان ارزش   آرمان ـنتي و دينـي كـه در ارزش    هاي دموكراتيك خود نـه در مي ـاي س ـاي سـكوالر و ليبراليـستي    ه ه

ـابراين مـي  . جستجو خواهد كـرد  ـ تجـدد و           بن ـنت  تـوان حـدس زد در صـورت تـراكم سـه شـكاف نـسلي، س

ان نيـز در آن حـضور   اقتدارگرايي و مردمساالري، جامعه كامالً دوقطبي گرديده و يك قطب از جامعه كه جوان   



59) 1332-1382( شكاف نسلي و دموكراسي در ايران شمارة چهارم

دارند، به سمت نظام سياسي ليبرال دموكراسي و قطب ديگـر كـه بزرگـسال نيـز در آن قـرار دارنـد، بـه سـمت                           

).9شكل (اقتدارگرايي ديني گرايش خواهد يافت

 تجدد، شكاف اقتدارگرايي، مردمساالري– تراكم شكاف نسلي، شكاف سنت نمودار. 9شكل 

يادداشتها

ـاس متغيـر     180، 179، 169، 164، 159،160،  157،  110و ارقام فوق از صفحات      هاگزينه. 1 ـتخراج و بـر اس  نظرسنجي اس

.استسن، توسط نگارندگان در جدول فوق طراحي مجدد گرديده 

، 271، 241، 128. 122، 113، 110 انتخاب گرديده، از صفحات    1374اي كه از نظرسنجي سال      گانههاي پانزده گزينه. 2
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.جدول فوق  طراحي مجددگرديده است

 نظرسنجي استخراج   276،  275،  274،  205،  186،  161،  150،  149،  147،  146،  102،  85،  83 از صفحات    هااين گزينه . 3

.و براساس متغير سن توسط نگارندگان در جدول فوق طراحي مجدد شده است

رالدموكراسي ليب

اقتدارگرايي ديني
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