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فصل اول 
راندازی و بای برای  اقدام عدهبه معنای  از منظر سیاسیو  به معنای تغییر، تحول، برگشتگی و تبدیل از نظر واژگانیانقالب 

است. ایجاد حکومتی جدید
  :

شناسی است که توسط اثر بزرگ کپرنیک در علوم طبیعی از اهمیت خاصی وی معتقد است این کلمه در اصل از اصطالحات اختر
التینی خود را که به معنای حرکت دورانی منظم و قانونمند ستارگان بود، حفظ  معنای دقیق برخوردار شد، این واژه در کاربرد علمی

پس از دگرگونی سیاسی در  ۰۶۶۱ر سال در سده ی هفدهم این واژه برای اولین بار به صورت یکی از اصطالحات سیاسی دکرد. 
. در معنای دیگر سیاسی، این کلمه درباره انتقال از عصر کشاورزی به دوره صنعتی به ویژه در ممالک یکی از کشورها به کار رفت

سیار ات برود که در آنجا صنعتی شدن به همراه شهرنشینی حاصل از آن، بر آخرین مرحله توسعه ی این جوامع اثر غربی به کار می
 چشمگیری داشته است.

:
          انقالب عبارت است از طغیان و عصیانی که مردم علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام

یه وضع حاکم برای وضعی دیگر. پس ریشه های انقالب دو چیز است: می دهند؛ یعنی انقالب از مقوله عصیان و طغیان است عل
 یکی نارضایتی و خشم از وضع موجود و دیگر آرمان یک وضع مطلوب.

 :
گرگونی و د های موجود، به دنبال تغییر است که با درک واقعیت تانه و بر مبنای اصول مکتبی معینانقالب جنبشی سرسخ

 بنیادین در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و معیارها، اصول و ارزش های حاکم است.
 .بعد ارزشی و مطلوبیت آرمان هاستانقالب ها  یکی از ابعاد مهم در معرفی
 که دارای نقالب هاهای ا ترین خصیصه شناسی از این جهت جامعیت بیشتری دارد که به عمده تعریف انقالب از بعد جامعه

گرگونی انقالب یک دوی معتقد است:  ،اشاره کردمیتوان به  دراین باره ماهیتی اجتماعی است اشاره می کند.
آمیز داخلی در ارزشها و اسطورهای مسلط جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری و  سریع، بنیادین و خشونت

 .سیاسی آن استفعالیتهای حکومتی و 
عمیق )ر سازد، همچنین با اصرار ب ، انقالب را از اصطالحات عمیق نیز متمایز می( خشونت)هانتینگتون با تاکید بر عنصر :  نکته

 آن را از رویدادهای کم اهمیت تر جدا می کند. ( بودن انقالب
 : 

.  دهند، نه ساختار اجتماعی را یاسی و حکومت را تغییر میساختار س           سیاسی  های انقالباول . 
 انقالب مشروطیت  در ایران یک نمونه از انقالب های سیاسی است .:  نکته
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ا ب عبارت است از تغییر سریع و اساسی در ساختار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه که          انقالب اجتماعی دوم . 
 .   انقالب اسالمی را می توان از انقالب های اجتماعی دانستبرای نمونه ردم همراه است. حرکت و قیام عمومی م

 رود.  گیرد، اما بی گمان رخدادی مهم به شمار می انقالب های اجتماعی بندرت شکل می:  نکته
 دارند. ملی اهمیت ن ا از حیثالمللی می شوند و تنه های بزرگ بین های اجتماعی اغلب موجب رشد الگوها و اندیشه : انقالبنکته
 ست.ا انقالب اسالمی ایرانداده،  رخآخرین انقالب بزرگ اجتماعی که تاکنون در تاریخ جهان :  نکته

 مرحله را بگذراند: چهاردر روند خود باید  های اجتماعی انقالب
 بر اندازی اول . 

  جایی قدرت انتقال و جابهدوم . 
 کومت قبلیهای اصلی ح پاکسازی مهره سوم . 

 نقالباتثبیت نظام جدید، سازندگی و تتحقق آرمانهای چهارم . 
 ، روند شکل گیری آن نسبتاً طوالنی است.های اجتماعی  علی رغم وجود ناگهانی و سریع بودن وقوع انقالب

ومت بدون مقاومت، اصوالً اعمال زور و خشونت به گونه ای متقابل صورت می گیرد )زیرا نه حک های اجتماعی در روند انقالب
 تسلیم انقالبیون می شود و نه انقالبیون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهیز می کنند.(

 می شوند. (بسیج)، بخش عمده ای از جمعیت به شکل مؤثر ی اجتماعیدر شکل گیری انقالب ها
 است.مشارکت عمومی در هر انقالبی مستلزم عناصری مانند سازماندهی، رهبری و ایدئولوژی 

 : هر چه ایدئولوژی ها قوی تر باشند، بسیج گروه ها گسترده تر خواهد بود. نکته
 های جدید، جایگزین ارزش های پیشین می شوند. عمیق و زیر بنایی بوده و ارزش های اجتماعی انقالبتغییرات در 

               ی منجر به شکل گیری انقالبگردد که تدریجاً در طی مراحل وجود مستمر آگاهی، موجب پی ریزی حرکتهای مداومی می
 می شود.

 در انقالب، نظام تغییر می کند، نه آنکه در نظام تغییرات ایجاد شود.
 .  نقش اول را بر عهده دارند مردمدر جوامعی که انقالب در آنها رخ می دهد ، 

قدرت و  دودی از نیروهای نظامی با حمایت برخی نیروهای حاکم است که هدف از آن، رسیدن بهاقدام مع             کودتااول . 
 برکناری حاکمی است که در رأس قدرت قرار دارد.
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 های کودتا شامل: ویژگی
 .کودتاچیان پایگاه مردمی ندارند 

 .کودتا در جوامعی روی می دهد که ارتش نقش ویژه ای در برابر ملت دارد 

  ساختار نظام همچنان باقی خواهد ماند.در کودتا 

 ها و زیرساختها تغییر نمی کند. در کودتا ارزش 

 .در کودتا اصوالً عوامل بیگانه دخالت دارند 

 .در کودتا براندازی، جایگزینی و شروع به سازندگی همزمان و بدون فاصله رخ میدهد 
دهد که این تحول می تواند به انقالب یا اصطالحات  ا شکل میدر جامعه ر در واقع جنبش بسترهای تحول           جنبشدوم . 

 تبدیل گردد.
با انقالب و اصالح: در واقع تفاوت آنها در شیوه ی اجرایی، رفتاری و هدف نهایی است. چنانچه تغییرات  جنبش عمده تفاوت

می شود که رفرم یا                    جیآمیز باشد، منجر به تغییرات آرام و تدری اجتماعی حاصل از جنبش به گونه ای مسالمت
 اصالح نام دارد و چنانچه این تغییرات اساسی، بنیادی و توأم با خشونت باشد منجر به شکل گیری انقالب خواهد شد. 

ایند رنزدیک است. همچنین انقالب ها در ف با اصالحات و انقالبجنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی 
 .  ، شکل می گیرندراهبردی جوامع خواهان جنبش

 روبنایی در یک نظام است که معموالً در جامعه ای متعادلو آمیز  تغییر آرام، تدریجی و مسالمت            اصالح )رفرم(سوم . 
 اتفاق میافتد.

 یگاه مردمی نداشته باشد.آید، لذا ممکن است پا اصالحات )رفرم( از باال و از سوی دولتمردان به وجود می:  نکته
 نقالب:ا صالح واتفاوت اساسى 

اصالحات از سوی حاکمان برای بهبودی شرایط یا جلوگیری از وقوع انقالب رخ میدهد، اما انقالب از سوی مردم و با هدف 
 براندازی نظام حاکم شکل می گیرد، معموال در اصالحات بر خالف انقالب، خشونت دیده نمی شود.

 :نکات
اشد . در انقالب را داشته ب حات ممکن است با رسیدن به تغییرات هدفمند و منتج از نیازهای جامعه، جنبه پیشگیری از وقوعاصال

 های سیاسی گردد. فروپاشی رژیمبرخی موارد ممکن است موجب تسریع انقالب یا 
غالباً نارسایی های موجود را نه به شورشیان  . است موضوعی خاصحرکتی مقطعی در اعتراض به            شورشچهارم . 

زدودن  های اجتماعی، بلکه به افراد نسبت می دهند، لذا هدف آنها محدود به از میان برداشتن افرادی خاص یا نهادها و ساخت
 موضوعی خاص در حکومت است ، بی آنکه ترکیب نظام سیاسی اجتماعی تغییر کند.
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 : نکات
 ی تغییر نمی کند.اجتماع -در شورش ترکیب نظام سیاسی 
  در مواردی که شورشیان بافت اجتماعی را نشانه می روند ، طرحی برای آینده ندارد  ومعوال اعتراض آنها مقطعی و برای

 خاص است. موضوع

 اعتراض به وضع موجود است از این رو، هرگاه شورشیان به تغییر در ساختار اجتماعی بیندیشند و طرحی هرچند شورش هدف ،
 یابد.  ی آینده داشته باشند، حرکت آنها جنبه انقالبی میمبهم برا

 .  فرما باشد بر جامعه حکم دو قطبیانقالب به شکلی مطلوب در مکان و زمانی موفقیت دارد که شرایط 
: 

 نارضایتی عمیق از وضع موجود 

ت که اس نارضایتی عمیق از شرایط حاکم در جامعهالبی که منشأ روان شناختی اجتماعی دارد نخستین عامل مهم در وقوع هر انق
یده یابد که ناامیدی از بهبود اوضاع به اوج رس میتواند زمینه ساز ظهور عوامل دیگر نیز باشد. نارضایتی انقالبی زمانی تجلی می

 .  اشدب

 های جدید و جایگزین ظهور و گسترش ایدئولوژی 

 گیرد. میشکل ن : هیچ انقالبی بدون گسترش اندیشه و ایدئولوژهای جدیداست معتقد انقالب پردازانیکی از نظریه  ونبرینت
ویژگیهای نظام آرمانی را ترسیم می کند و راه رسیدن به در واقع ایدئولوژی هر انقالب، نظام ارزشی سازمان یافته ای است که 

 را می نمایاند. آنها

  نقالبیی ا گسترش روحیه 

 کلش روحیه، این از هدف. است موجود وضع از نارضایتی از باالتر ای مرحله و شناختی روان ای پدیده انقالبی،گسترش روحیه 
 .است حاکم سیاسی نظام علیه پرخاشگری حس گیری
 رهبری و نهادهای بسیج گر 

 برد.های جایگزین، انقالب را پیش ب موجود و ایدئولوژیهای  پیروزی انقالب نیازمند رهبری است که بتواند با استفاده از نارضایتی 
)میرابو، دانتون و انقالب ممکن است دارای رهبری واحد مانند )امام خمینی)ره( در انقالب اسالمی ( و یا به صورت مشترک 

 باشد.  داشته عهدهبر  راآن  رهبریر در انقالب فرانسه( باشد که در هر مرحله فرد خاصی پیروبس
 یکی از ویژگیهای انقالب اسالمی که با انقالب های معروف جهان متفاوت به نظر میرسد، رهبری واحد در سه مرحله اصوالً

 .شود یم دیده کمتر سابق شوروی و فرانسه مثل هایی انقالب در رهبری تمرکز این است انقالب پایایی و پویایی پیدایی،
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 فصل دوم 
 .  های تکنولوژی در اروپاست انقالب صنعتی و پیشرفت دهمقرن نوزنخستین نکته در خور بررسی در 

 آغاز شد و پیامدهای اجتماعی سیاسی به دنبال داشت.  نیمه ی قرن هجدهم از انگلستانانقالب صنعتی در 
 . قرار داشت  نقالب صنعتیااروپای قرن نوزدهم به شدت تحت تأثیر 

که در  اییج کرد ، تا و سپس آمریکا و آلمان را به خود جلب گلیسان نظیر استعماری قدرتهای توجه ابتدا خاورمیانه نفتی منابع
  اوایل قرن بیستم نفت این منطقه بین شرکت های انگلیسی و آمریکایی تقسیم شد.

 : قرن نوزده میالدی ، دوران اقتدار امپراتوری های استعماری انگلیس ، فرانسه و روسیه بود. نکته
مسائل سیاسی در  ترینمهمبه عنوان نماد تغییر در ساختار سیاسی کشور های جهان ، از  هیظهور جنبش های مشروطه خوا

امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی  در اواخر قرن نوزدهمرفت و از سوی دیگر بر اثر عوامل داخلی و خارجی  جهان به شمار می
 یر به غایت داشت.اول محکوم به زوال شد؛ امری که بر تحوالت سیاسی در جهان اسالم تاث

 بزرگترین و پهناورترین دولت اسالمی پس از فروپاشی خالفت عباسی است.  دولت عثمانی
 سرانجام با فروپاشی دولت عثمانی، جهان اسالم پیش از پیش در برابر غرب و اروپاییان تضعیف گردید.

 .  ید احیا گرد دوران صفویههویت ایرانی در قالب مذهب شیعه برای نخستین بار در 
 ی مهه در اهلل ظل عنوان به شاه دیگر عبارتی به . محوری فرد و مطلقه سلطنت از بود عبارت قاجار های دولت ویژگی ترینمهم
 بود.« سلطنت مطلقه»ساختار سیاسی قاجاریه مبتنی بر  بنابراین نمود، می دخالت مردم امور

 ی شاه منتهی می شد. ، سلطه مراتبی بود که به شخصالگوی دیوان ساالری براساس
با  شکل نگرفتن تشکیالت قومی و عوامل ترینمهماز  ریشه های ساختاری و تاریخی و رسمیت نیافتن حقوق فردی و شهروندی

 نفوذ قضایی و دادگستری در ایران قرن نوزدهم است.
یز اعمال قدرت ناز حیث شیوه ی  : نظام قاجار از حیث ساختار قدرت، نوعی حکومت ملوک الطوایفی )متمایل به تمرکز( ونکته

 حکومتی استبدادی بود.
 بود.  اقتصادی معیشتیسیاست های ایران در قرن نوزدهم با توجه به شاخصه های کشاورزی و صنعتی ، 

 داخلی و خارجی بود. م، گسترش تورم، تجارت، کاهش ارزشرویکرد اقتصادی ایران قرن نوزده
 : الگوی شبه ترقی غرب گرا

م أه در دو دوره قاجاریه و پهلوی راهی متفاوت را طی نمود چنانکه در دوره قاجاریه این اندیشه به نگرشی شبه ترقی تواین اندیش
 زدگی منجر شد. با غرب

jozvine.ir


