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 انقالب ها ی يو عوامل شكل گ ميمفاه ففصل اول تع

 ؟ستیچ یاجتماع میمفاه گری تفاوت انقالب با د ۱
از خلط مباحث   ز یپره  یبرا  نروی وجوه با انقالب مشابه دارند از ا یاز برخ  یاز انواع تحوالت اجتماع یبرخ 

 یم  یضرور  یمشابه اجتماع  میمفاه  گری انقالب اشاره به تفاوت انقالب با د  دهی تر پد  قیس و شناخت دق
 دی نما

 کودتا
به   دنیحاکم است که هدف از آن رس   یروهاین  یبرخ  تی با حما  ینظام  یروهایاز ن  یاقدام محدود  کودتا

 ییهاانقالب و کودتا تفاوت  انیم  فی تعر نی است که در راس قدرت قرار دارد با ا  یحاکم  یت و برکنارقدر
 وجود دارد:

 لیتشک یکه عنصر اصل یندارند در حال  یمردم گاهی و پا زندیخ یقدرت حاکم بر م کره یاز پ انیکودتاچ
که  دهدیم یرو یدهنده انقالب خود مردم هستند که در مقابل قدرت حاکم قرار دارند. کودتا در جوامع

مردم نقش اول را  دهدیکه انقالب در آنها رخ م یدر برابر ملت دارد اما در جوامع یاژه ی ارتش نقش و
 دارند

 یها کم م ئتیه یبه جا یگروهبلکه در درون نظام  ابدی  ینم  رییو تغ هارساختی کودتا ارزشها و ز  در
اما اداره کننده آن    ستیدر کودتا ساختار نظام باق  پردازندیمخالف خود م  نیو حداکثر به لغو قوان  نندینش
 ابدی  یم رییتغ
 یشروع به سازندگ  ز یو ن ینی گز ی نظام بر اندازه و جا یاصل  کریاز پ انیبرخاستن کودتاچ لیکودتا به دل  در

دخالت دارند اما در انقالب  گانهیدهد در کودتا بعضًا عوامل ب یرخ م یهمزمان و بدون فاصله زمان بای تقر
 ستیممکن ن یز یچ نیقاعدتًا چن

 جنبش 
است در واقع جنبش  کی با انقالب نزد ییمعنا ثیاز ح میمفاه  ری است که نسبت به سا یمفهوم جنبش
اصالحات بدل گردد. تفاوت  ای به انقالب  تواندیکه تحول م دهدیتحول در جامعه را شکل م یبسترها

 یاجتماع  راتییآن است. تغ  ییدر هدف نها  ز یو ن  یو رفتار  ییاجرا   وهیعمده جنبش با انقالب و اصالح در ش
اصالح   ای منجر شود رفرم مردم   یجی آرام و تدر  راتییبه تغ ز یمسالمت آم  یاحاصل از جنبش اگر به گونه

گر ا رو  نی از ا دیتوأم با خشونت باشد به انقالب خواهد انجام یادیو بن یاساس راتییتغ نی نام دارد و ا
 .رد یگ یاست شکل م یاجتماع یگاهجوامع خواهان جنبش که مستلزم آ یراهبرد  ندی انقالب در فرا 

 اصالح
ام است که معموًال در جامعه نظ کیدر   ییو روبنا  ز یمسالمت آم یجی آرام و تدر  رییرفرم تغ ای  اصالح

 گاهی رو چه بسا پا نی از ا دیآ یمردان به وجود مخود دولت یاصالحات از باال سو افتدیمتعادل اتفاق م
جامعه از  یازهاین  ازهدفمند و منتج  راتییبه تغ دنینداشته باشد. اصالحات ممکن است با رس  یمردم

 کند یریجلوگ ز یوقوع انقالب ن
 ای  طی حاکمان و به منظور بهبود شرا  یاست که اصالحات از سو نی انقالب و اصالح در ا یاساس تفاوت
 یم دی نظام حاکم پد یبرانداز یمردم و برا  یدهد اما انقالب از سو یم یاز وقوع انقالب رو یریجلوگ

 یها می رژ یاشفروپ ای انقالب  عی موارد ممکن است موجب تسر یناگفته نماند که اصالحات در برخ  دی آ
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آرام   یتا اصالحات در فضا  گرددیشود بلکه تالش م  ینم  دهیگردد معموالً در اصالحات خشونت د  یاسیس
 رد یصورت گ
 شورش 
موجود در آن    یها  ییقالب نارسا  انیخاص است. شورش   یدر اعتراض به موضوع  یمقطع  یحرکت  شورش 

رو هدف آن ها محدود به از  نی دهند از ا یبلکه به افراد نسبت م یاجتماع یو ساخت ها یبه نهادها
 بیآن که ترک یدر حکومت است ب یزدودن موضوع خاص ای و  تیدر حاکم ی برداشتن افراد خاص انیم

 یرا نشانه م یبافت اجتماع انیکه شورش  یدر موارد  گری د یدهند از سو  رییرا تغ یاجتماع یاسیس نظام
 خاص است یموضوع یو برا  یندارند و معموال اعتراض آنها مقطع ندهی آ یبرا  یروند طرح

و   یدر ساختار اجتماع  رییبه تغ  انیرو هر بار که شورش   نی شورش اعتراض به وضع موجود است از ا  هدف
از آنجا    ابدی   یم  یداشته باشند حرکت آنها جنبه انقالب  ندهی آ  یهرچند مبهم برا   یو طرح  شندی ندیب  یاسیس

خود دچار  حدودبه هدف م دنیاز آنها پس از رس  یاریندارد بس یهدف مشخص ندهی آ یکه کشورش برا 
اغلب  بیترت  نی . بدانندی جامعه کامال متفاوت با وضع موجود را بنما  ری توانند تصو یشده و نم یسردرگم

 شود. ینظام حاکم سرکوب م یشورش ها از سو
 دیده حیانقالب را توض کی  یریعوامل موثر و شکل گ ۲

  یتی نارضا وجود
سلسله علل به   کی   ازمندیدادن آن ن  یبلکه رو  ونددیپ  یبه وقوع نم  یتی نارضا جادی واقع انقالب تنها با ا  در

 است قیعم یتی است که آغاز آن وجود نارضا وستهیهم پ
  نی گز ی جا یدئولوژی ا ظهور

و زودتر   ابدی جامعه گسترش    انیفرهنگ  یهایژگیواحد و سازگار با و  یدئولوژیا  کی که در آن    ییها  انقالب
 هتوده جیو بس شودیم ریفراگ

 
و پس از  رسندیم یروزیبه پ  گری د یهااز انقالب  عتری ها سرانقالب نی ا  گری د یاز سو آوردیم یرا در پ ا

و استمرار   ییدایمتعدد در مرحله پ یها یدئولوژی خواهند داشت. اما وجود ا یکمتر یها یثبات یآن ب
به کاهد هر قدر   یانقالب یروهایانقالب فراهم آورد و از وحدت ن یرا برا  یتواند مشکالت یانقالب ها م

  گر ی باشد احتمال ثبات پس از انقالب کمتر است وجود د  شتریانقالب ب یارائه شده برا  یدئولوژی تعداد ا
 گردد یپس از انقالب بدل م یریبه موضوع درگ یانقالب ها حت یها در برخ  یدئولوژی ا

  یانقالب هیروح
به  هی رو نی از وضع موجود است مراد از ا یتی باالتر از نارضا یاو مرحله یروانشناخت دهی پد یانقالب هیروح

است که فرد اعتماد به   یاو اراده هیروح  نیحاکم است با چن  یاسینظم س  هیعل  یرهاش گ  ۹۰وجود آمد 
 نی ا  ستدی ا  یحکومت م  انهی سرکوب گرا   یاستهایو س انهی اصالح گرا   یهاحل و در مقابل راه  ابدی  ینفس م

 .ابدی از نخبگان و توده ها ظهور  یگروه انیدر م دیدست کم با ز ین هیروح
نوع  یو فرهنگ یخی تار یهایژگ ی دارد مانند و یبستگ یو عوامل مختلف یانقالب هیو اقتدار روح قوت

 حکومت نیشیو اقدامات پ اتیمجموعه خصوص ز یو ن یانقالب یدئولوژی ا
 انقالب یرهبر
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گردد   داریدر سطح جامعه و مردم پد یانقالب هیو روح نی گزی و جا یدئولوژی ا یتی سه عامل نارضا چنانچه
انقالب   یروزیپ  نی بنابرا  دینخواهد رس   یروزیگر وجود نداشته باشد انقالب ف   جیبس  یو نهادها یاما رهبر

 شیانقالب را به پ  نی گز ی جا  یدئولوژی موجود و ا  یها   یتی است تا بتواند با استفاده از نارضا  یرهبر  ازمندین
 ببرد.

 دیکن فی را تعر یانقالب اجتماع ۳
 کی  یو اجتماع یاقتصاد یاسیدر ساختار س یو اساس عی سر  رییعبارت است از تغ یاجتماع انقالب

 ی توان از انقالب ها  یرا م  ینمونه انقالب اسالم  یمردم همراه است برا   یعموم  امیجامعه که با حرکت و ق
چرا که   رودیمهم به شمار م یرخداد  گمانیبه ندرت شکل گرفته اما ب  یدانست انقالب اجتماع  یاجتماع

 نهد یم یبر جا  یالملل نیو ب یدر سطوح داخل یاریبس راتیتاث
 یها و خواست ها  شهی ندارد بلکه اغلب موجب رشد الگوها اند  تیاهم  یمل  ثیتنها از ح  یاجتماع  انقالب
 شود. یم ز ین یالملل نیبزرگ ب

    


