
 ابراٌیمیاستاد _ ومُوً سُاالت امتذاوی اوقالب اسالمی 

 معىا َ مفٍُم اوقالب را خالصً تُضیخ دٌیذ . -1

 
ّاژٍ ی اًمالب سا هیتْاى دس تغتشُای گًْاگًْی تشسعی ًوْد . اًمالب هفِْم 

 اؽذ ّ داسای تشخی ّیژگی ُا .پیچیذٍ ای هی ت

 چَ ًتیزَ ای هی سعذ .َ چگًَْ ؽکل هی گیشد ، چَ ػْاهلی داسد ّ تَ کایٌ 

.. داسد ّ تَ فْست کلی تیاًگش .اًمالب تؼشیف هٌغمی ، ًزْهی ، ارتواػی ّ

 تغییش ؽذیذ ّ ًاگِاًی هی تاؽذ .

اًمالب هی تْاًذ فٌؼتی ، ارتواػی ، عیاعی ، فشٌُگی ّ ... تاؽذ . دس دّساى 

تْد .  لذین ًیض لثل اص هیالد تغیاسی اص اًمالب ُا دس یًْاى ّ سم ؽکل گشفتَ

اًمالب ُا سا هی تْاى دس عثمات کْچک ، هتْعظ ّ تضسگ رای داد ، تٌا تَ 

 تغییشاتی کَ تَ ّرْد هی آّسد .

 دٌیذ. ب را وام بردي یکی را تُضیخ از َیژگیٍای اوقالپىج مُرد -2

 وارضایتی عمُمی( 1

اّلیي ػلت هِن دس ُش اًمالب هی تاؽذ ّ تاػج گغتشػ ّ ایزاد ػلل دیگش دس 

ؽْد . تشای آًکَ تتْاًین دس یاتین چگًَْ ایي هِن سّی هی دُذ راهؼَ هی 

تایذ تضْالت ارتواػی ّ عیاعی هؼافش ّ صهیٌَ ُا ّ ػلل ًاسضایتی هشدم سا 

 تشسعی کشد .

ًوی تْاى ُش ًْع ًاسضایتی سا ًاسضایتی اًمالتی داًغت . ًاسضایتی اًمالتی 

ُای هشدم دس تخؼ ُای یؼٌی دس هیاى گشٍّ لاتل تْرَ عیاعی ، فکشی ، تْدٍ 

ارتواػی ، فشٌُگی ، عیاعی ، التقادی ّ .. تاؽذ ّ ًیض تَ صذی کَ ایي تخؼ 

ُا ًغثت تَ تِثْد اّضاع ًااهیذ ؽًْذ . اص ایٌشّ ًاسضایتی هٌزش تَ تغییش 

سفتاس دس افشاد هی ؽْد ّ هؼوْالً تَ فْست اػتشاك ، اػتقاب ، دسگیشی ّ الذام 

 شػلیَ ّضغ هْرْد هی ؽْد .غیشلاًًْی ُوشاٍ تا ؽؼاس ت

 بسط ایذئُلُژی جذیذ( 2

تاسیخ ًؾاى دادٍ ُیچ اًمالتی تذّى گغتشػ اًذیؾَ ی رذیذ ؽکل ًوی گیشد 

.)هٌظْس تغییش صکْهت ًیغت تغییش اًمالب اعت ( ایذئْلْژی ُش اًمالب ًمؼ 

اعاعی دس تؼییي صکْهت رایگضیي ، هشاصل صشکتی اًمالب ّ اداسٍ ی راهؼَ سا دس 

داسد . ُش چمذس ایذئْلْژی عاصگاستش تا فشٌُگ آى راهؼَ تاؽذ ، سًّذ دعت 

صشکتی ّ ؽکل گیشی اًمالب سا عشیغ تش کشدٍ ّ تْدٍ ُا سا تیؾتش رزب هی ًوایذ 

 ّ هی تْاًذ سًّذ دّام اًمالب سا تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽذ .

یخ هیتْاى هخالف آى سا دس ًظام سّعیَ دیذ ، ّلتی ایذئْلْژی ُواٌُگ تا تاس

ّ فشٌُگ سّعیَ ًثْدٍ ّ هٌزش تَ کؾتاس تْعظ اعتالیٌگ هی ؽْد ّ دس ًِایت اص 

ُن پاؽیذى ؽْسّی یا دس اًمالب ُایی کَ دس فشاًغَ تَ ّلْع پیْعت . تَ فْست 

هخال ًظشیَ ای دس ساتغَ تا ؽشایظ لشى ُیزذُن دس اسّپا رکش ؽذٍ اعت کَ آى 

دم ًاساضی تْدٍ اًذ ّلی تَ سا دّساى تی ًظوی ّ اغتؾاػ داًغتَ اًذ . هش

سّؽٌی ًوی داًغتٌذ اص چَ ًاساضی اًذ تذًثال آصادی تْدًذ ّلی ًوی داًغتٌذ 

د . تٌاتشایي تَ فشك دس فشاًغَ تغییش ساآصادی کَ هی خْاٌُذ چَ ّیژگیِایی د

 صکْهت ّ اًمالتِای هتؼذدی سّی داد .

 گسترش)برَز( رَدیً اوقالبی ( 3

ّاى ؽٌاختی اعت ّ تاالتش اص ًاسضایتی هی تاؽذ ّ سّصیَ اًمالتی ، پذیذٍ ای س

تاػج تَ ّرْد آهذى اسادٍ ّ صظ خؾًْت ًغثت تَ صکْهت هی تاؽذ . تا ایي 

ّیژگی سّاًی ، فشد اػتواد تَ ًفظ پیذا کشدٍ دس هماتل ساٍ ُای افالس گشاًَ 



، عشکْب ّ ... هماّهت هی کٌذ . تشای تاحیش ایي سّصیَ تایذ دس ًظش داؽت دس 

اى الؾاس ًخثگاى اػن اص عیاعی ، ارتواػی ، فشٌُگی ّ .. ّ تْدٍ ی هشدم هی

ؽکل گیشد . تا ایي صالت تَ ّرْد ًیایذ اًمالتی ؽکل ًوی گیشد . لذست سّصیَ 

اًمالتی تضت تاحیش ػْاهلی اص رولَ تاسیخی ّ فشٌُگی ، ایذئْلْژی اًمالتی ، 

دى ظلن اص عشیك خؾًْت هی الذاهات صکْهت ّ ... تغتگی داسد ّ دسفذد تشعشف کش

تاؽذ . هاًٌذ آًزا کَ هضوذسضاؽاٍ تشای رلْگیشی اص اًمالب دعت تَ الذاهاتی 

اص لثیل تاالتشدى صمْق ، ػْك کشدى ًخغت ّصیش ّ دادى آصادی تَ صًذاًیاى 

 44عیاعی ّ ... ًتْاًغت رلْی ؽکل گیشی اًمالب سا تگیشد . ُوچٌیي اًمالب عال 

ٌکَ تؼذادؽاى اص استؼ چیي کوتش تْد تَ عثة سّصیَ ی چٌیي تْعظ هائْ تا ای

 اًمالتی تْاًغتٌذ تش آى استؼ پیشّص ؽًْذ .

 رٌبری َ وٍاد بسیج کىىذي( 4

یکی اص هِوتشیي افل ُا تشای پیؼ تشد ُش اًمالتی ّرْد سُثشی همتذس ّ ُوشاٍ 

اًمالب هی تاؽذ تا تتْاًذ پتاًغیل ُای هْرْد دس رشیاى صشکت اًمالتی سا 

ایت کٌذ ّ دیذگاٍ ُای هختلف سا کٌاس ُن گشد آّسد ّ تتْاًذ آًِا سا ػلیَ ُذ

صکْهت تغیذ کٌذ . دس تاسیخ دیذٍ ؽذٍ تغیاسی اص صشکت ُای عیاعی ، ارتواػی 

تَ دلیل آًکَ سُثشیت همتذسی ًذاؽت تَ اًمالب ختن ًؾذٍ اعت . سُثشی ًمؼ 

اًگیختَ کشدى سّصیَ ُایی اص لثیل فؼال کشدى ًاسضایتی اص ّضغ هْرْد ، تش

، گغتشػ ایذئْلْژی رذیذ ، تشًاهَ سیضی ، صشکت ُای اًمالتی ، تَ فضٌَ اًمالتی

دس آّسدى ّ ... سا اًزام ّ ُذایت کٌذ . هاًٌذ اًمالتی کَ دس ایشاى دس کْتا 

ّ چیي ؽکل گشفت . اهکاى داسد سُثشی دس دعت یک ؽخـ یا یک گشٍّ تاؽذ ، دس 

 زام کاسُای فْق تشًاهَ سا داؽتَ تاؽذ .ُش فْست تایذ تْاًایی اً

 دضُر تُدي ٌا)عمُم(( 5

اًمالب پذیذٍ ای تْدٍ ای هی تاؽذ )ًیشّی آى هختـ افشاد خاؿ ًیغت( ّ هشدم 

دس آى ًمؼ اعاعی ّ هضْسیت داسًذ . صشکت اص آًِا ؽشّع ؽذٍ ّ تَ ّعیلَ ی 

شکتی اص آًِا تَ اًزام هی سعذ تا عیاعت صاک تغییش کٌذ . صشکت اًمالتی ص

پائیي تَ تاالعت . اًمالب دس تشاتش تضْالت اعاعی اص تاال تَ پائیي اعت کَ 

 تْعظ صکْهت صاکن فْست هی گیشد .

 َجُد خطُوت( 6

تقْس ایٌکَ اًمالتی تذّى خؾًْت ؽکل گیشد تاعل اعت . تٌاتشایي ُوَ ی اًمالب 

اػتقاب ، ُا ُوشاٍ خؾًْت تْدٍ اًذ ّ دس تشگیشًذٍ الذام ُای غیشلاًًْی ، 

تظاُشات ، تشّس ، صد ّ خْسد ّ اتزاد ُشد ّ هشد هی تاؽذ کَ دس هماتل آى 

الذام صکًْت دس عشکْتی ُشد ّ هشد سا تیؾتش هی ًوایذ . هیضاى خؾًْت تغتَ 

تَ ؽشایظ فشٌُگی ، عیاعی ، دیذگاٍ ُای سُثش ، صکْهت صاکن ، ًیشُّای هغلش 

 ّ ... داسد .

شدم کؾْس دس هماتل ًیشّی تیگاًَ لشاس داسًذ ، هؼوْاًل دس اًمالب ُایی کَ ه

 خؾًْت ّ تلفات تیؾتش هی تاؽذ هاًٌذ اًمالب الزضایش دس هماتل فشاًغْیاى 

 تغییر ساختارٌای اجتماعی ، سیاسی( 7

هؼوْاًل اًمالب سا تَ عیاعی ّ ارتواػی تمغین هی کٌٌذ دس اًمالب ُای عیاعی 

ُای آى هاًٌذ تغییش صکْهت یا  ػوْهًا ًْع ًظام عیاعی تغییش کشدٍ ّ ًگشػ

تغییش دادى هیضاى لذست ُا دس داخل صکْهت ّ دس اًمالب ُای ارتواػی ػالٍّ تش 

تغییش صکْهت ، تغییش دس ًظام ُای ارتواػی ، فشٌُگی ّ التقادی ؽکل هی گیشد 

. تایذ تذاًین دس اًمالب ُای عیاعی تا تغییش ًظام عیاعی ، اًمالب توام ًوی 

صشکت خْد دس فشٌُگ ، راهؼَ ، التقاد ّ ... اداهَ هی دُذ تا ؽْد تلکَ تَ 

 آسهاى ُای اًمالتی سا تَ ًتیزَ تشعاًذ .



ّلتی اًمالب سّی هی دُذ تغییشات عیاعی داخلی ّ رِت گیشی ُای عیاعت خاسری  

سا تضت تاحیش لشاس هی دُذ ّ هؼوْاًل اهْل ّاتغتگاى تَ صکْهت پیؾیي سا ضثظ 

 هی کٌذ . 

ا هؼوْالً تاػج اًتمال اص علغَ ی خاسری ّ تَ کاس گیشی ّتغیذ اهکاًات اًمالب ُ

 ّ هؾاسکت دس رِت عاصًذگی سا ایزاد هی کٌذ .

 

اوقالب بً چً معىا می باضذ ظٍُرایذئُلُژی جذیذَجایگسیه دریک  -3

. 
تاسیخ ًؾاى دادٍ ُیچ اًمالتی تذّى گغتشػ اًذیؾَ ی رذیذ ؽکل ًوی گیشد 

ًیغت تغییش اًمالب اعت ( ایذئْلْژی ُش اًمالب ًمؼ .)هٌظْس تغییش صکْهت 

اعاعی دس تؼییي صکْهت رایگضیي ، هشاصل صشکتی اًمالب ّ اداسٍ ی راهؼَ سا دس 

دعت داسد . ُش چمذس ایذئْلْژی عاصگاستش تا فشٌُگ آى راهؼَ تاؽذ ، سًّذ 

ایذ صشکتی ّ ؽکل گیشی اًمالب سا عشیغ تش کشدٍ ّ تْدٍ ُا سا تیؾتش رزب هی ًو

 ّ هی تْاًذ سًّذ دّام اًمالب سا تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽذ .

هیتْاى هخالف آى سا دس ًظام سّعیَ دیذ ، ّلتی ایذئْلْژی ُواٌُگ تا تاسیخ 

ّ فشٌُگ سّعیَ ًثْدٍ ّ هٌزش تَ کؾتاس تْعظ اعتالیٌگ هی ؽْد ّ دس ًِایت اص 

عت . تَ فْست ُن پاؽیذى ؽْسّی یا دس اًمالب ُایی کَ دس فشاًغَ تَ ّلْع پیْ

هخال ًظشیَ ای دس ساتغَ تا ؽشایظ لشى ُیزذُن دس اسّپا رکش ؽذٍ اعت کَ آى 

سا دّساى تی ًظوی ّ اغتؾاػ داًغتَ اًذ . هشدم ًاساضی تْدٍ اًذ ّلی تَ 

سّؽٌی ًوی داًغتٌذ اص چَ ًاساضی اًذ تذًثال آصادی تْدًذ ّلی ًوی داًغتٌذ 

. تٌاتشایي تَ فشك دس فشاًغَ تغییش  سداآصادی کَ هی خْاٌُذ چَ ّیژگیِایی د

 صکْهت ّ اًمالتِای هتؼذدی سّی داد .

 

 .ضرکت تُدي ٌای مردمی در اوقالب را تُضیخ دٌیذ  -4
اًمالب پذیذٍ ای تْدٍ ای هی تاؽذ )ًیشّی آى هختـ افشاد خاؿ ًیغت( ّ هشدم 

دس آى ًمؼ اعاعی ّ هضْسیت داسًذ . صشکت اص آًِا ؽشّع ؽذٍ ّ تَ ّعیلَ ی 

ًِا تَ اًزام هی سعذ تا عیاعت صاک تغییش کٌذ . صشکت اًمالتی صشکتی اص آ

پائیي تَ تاالعت . اًمالب دس تشاتش تضْالت اعاعی اص تاال تَ پائیي اعت کَ 

 تْعظ صکْهت صاکن فْست هی گیشد .

 

 اوقالب بً چً معىا می باضذ تغییرساختارٌای اجتماعی َسیاسی در -5
ّ ارتواػی تمغین هی کٌٌذ دس اًمالب ُای عیاعی هؼوْاًل اًمالب سا تَ عیاعی 

ػوْهًا ًْع ًظام عیاعی تغییش کشدٍ ّ ًگشػ ُای آى هاًٌذ تغییش صکْهت یا 

تغییش دادى هیضاى لذست ُا دس داخل صکْهت ّ دس اًمالب ُای ارتواػی ػالٍّ تش 

تغییش صکْهت ، تغییش دس ًظام ُای ارتواػی ، فشٌُگی ّ التقادی ؽکل هی گیشد 

تایذ تذاًین دس اًمالب ُای عیاعی تا تغییش ًظام عیاعی ، اًمالب توام ًوی  .

ؽْد تلکَ تَ صشکت خْد دس فشٌُگ ، راهؼَ ، التقاد ّ ... اداهَ هی دُذ تا 

آسهاى ُای اًمالتی سا تَ ًتیزَ تشعاًذ . ّلتی اًمالب سّی هی دُذ تغییشات 

تاحیش لشاس هی دُذ ّ عیاعی داخلی ّ رِت گیشی ُای عیاعت خاسری سا تضت 

ل ّاتغتگاى تَ صکْهت پیؾیي سا ضثظ هی کٌذ . اًمالب ُا هؼوْالً اهؼوْاًل اهْ

تاػج اًتمال اص علغَ ی خاسری ّ تَ کاس گیشی ّتغیذ اهکاًات ّ هؾاسکت دس 

 رِت عاصًذگی سا ایزاد هی کٌذ .

 



تذسیزی تَ هؼٌی آى اعت کَ تغییشات  اصالح. بىُیسیذتفاَت اوقالب َاصالح را -6

ّ رضئی اص راًة ًظام صاکن تَ فْست لاًًْی ّ هغالوت آهیض سّی هی دُذ . 

افالس تش خالف اًمالب اص عْی سژین عیاعی صاکن اعت ّ دس آى تغیذ تْدٍ ُا ، 

 خؾًْت ، تغییش سژین خثشی ًیغت .

 

افالس هی تْاًذ دس یک صْصٍ یا چٌذ صْصٍ ی عیاعی ، التقادی ، فشٌُگی ،  

.. ؽکل گیشد . تا ُذف سعیذى تَ ًتیزَ هغلْب تشای صفظ ًظام ارتواػی ّ .

 صاکن 

 

 .تفاَت اوقالب َ کُدتا را بىُیسیذ -7
تَ صشکت عشیغ ّ ًاگِاًی گشُّی اص ًظاهیاى ػلیَ ًظام عیاعی هی تاؽذ کْدتا

کَ هوکي اعت تشآهذٍ اص ؽشایظ داخلی هاًٌذ ًثْدى اهٌیت ّ ًظن ّ یا خاسری 

هی گیشد ، تاؽذ . دس کْدتا هؾاسکت هشدهی ّرْد ًذاسد کَ اص راًة تیشّى ؽکل 

. ُوچٌیي ًتایذ کْدتاُا هؼوْاًل یکغاى ًیغت . کْدتا هوکي اعت تَ تغییش 

صهاهذاساى ختن ؽْد ّ یا عثة تغییشات ارتواػی ، التقادی ، فشٌُگی ّ عیاعی 

ؽْد .ُش چٌذ هشدم دس کْدتاُا ًمؼ ًذاسًذ ّلی هوکي اعت پظ اص ؽکل گیشی 

 ْدتا ، هشدم تَ آى تپیًْذًذ .ک

 

 وظریً زَویس درباري ی اوقالب ایران چً چیس را بیان می کىذ. -8
ّ  تیاصتش اعاط ایي ًظشیَ ؽخـ ؽاٍ دس صکْهت هضْسیت داسد ّ ًمؼ فشدی اّ سّ

 ّیژگیِایؼ هٌزش تَ ؽکل گیشی اًمالب ؽذٍ اعت .

ؽخقیت هتضلضلی تش ایي اعاط هضوذسضا تَ دلیل تشتیت دس دّساى کْدکی داسای 

تْدٍ اعت کَ تاػج ؽذٍ دس هْالغ تضشاى ّ ًیاص ًتْاًذ تقویوی لاعغ اص خْد 

ًؾاى دُذ تا صهاًیکَ اّ اُشم ُای صوایت کٌٌذٍ داؽتَ تش هؾکالت فائك آهذٍ 

اعت ّلی صهاًیکَ ایي اُشم ُا سا اص دعت دادٍ تاب هماّهت دس تشاتش تضشاى 

 سا ًذاؽتَ اعت .

 

ذ باري ی اوقالب مبتىی بر چىذ آیتم می باضوظریً ی جاوسُن در -9

 ؟ وام بردي یکی را تُضیخ دٌیذ
 وظریً چالمرز جاوسُن

راًغْى تا تِشٍ گیشی اص ًظشیات عایش راهؼَ ؽٌاعاى کاسکشد گشا ّ دیذگاٍ 

 هْرْد دس ًظشیَ هاسکظ ًظشیَ اًمالب سا کَ هثتٌی اعت تش تضاد اسائَ هی دُذ 

اعی راهؼَ داًغتَ ّ تغییشات تاسیخی سا داسای ًظشیَ ای کَ تضاد سا ػٌقش اع

رٌثَ خؾًْت آهیض دس ًظش هی گیشد . ًظشیَ هاسکظ هثتٌی تش آى اعت کَ التقاد 

صیشتٌا ّ فشٌُگ سّتٌای آى هی تاؽذ ّ تضلیل عثماتی اػالم هی ًوایذ ػاهل 

التقادی ًمؾی هْحش دس اداسٍ ی راهؼَ هی یاتذ ّ هغائل فشٌُگی ، صمْلی ، 

 ، ارتواػی ّ ... تضت تاحیش التقاد هی تاؽذ .عیاعی 

ًظشیَ کاسکشدگشایی راهؼَ سا هثتٌی تش سضایت هی داًذ ّ هی گْیذ تغییش ّ 

 تضْالت اهشی اعت عثیؼی ّ لضّهًا اًمالتی ّ خؾًْت آهیض ًیغت .

دس ّیژگیِای اعاعی ًظام ارتواع ّرْد داؽتي عاختاسُای اسصؽی صاکن تش آى 

 ػضای راهؼَ سا دس تش داسد .راهؼَ هی تاؽذ کَ ا

عاختاس اسصؽی راهؼَ ًْع خافی اص ػول هتماتل تیي افشاد ، هْرْدیت گشٍّ ُا 

 ، عثمات ارتواػی سا تش اعاط اخالق تشآهذٍ اص آى اسصػ ؽکل هی دُذ .



دس ّالغ اسصػ ُا الگْی سّی دادى اًتظاسُای هؾتشک افشاد ّ هؼیاس ُذایت ّ 

تؼییي کٌٌذٍ ی ّلایغ ارتواػی ّ ُوچٌیي هؼیاس تؼییي تٌظین سّاتظ هی تاؽذ ّ 

ّاکٌؼ هٌاعة دس تشاتش آًِا هی تاؽذ . اسصػ ُا تشای ُش ًْع عاهاى تخؾیذى 

تَ ؽشایظ ارتواػی الصهٌذ . تش اعاط ایي دیذگاٍ ًظام اسصؽی ، کاسکشدػ 

هؾشّػیت تخؾیذى تَ تِشٍ گیشی اص لذست هی تاؽذ . لذست هزشیَ ، همٌٌَ ّ 

َ . ُوچٌیي ایي دیذگاٍ اًمالب سا هتاحش اص عَ ػاهل پی دس پی هی داًذ لضایی

: 

 ازبیه رفته تعادل)رکُد قذرت( -1

اًمالب دس ارتواع ًاهتؼادل سّی هی دُذ ّلتی اسصػ تا سّاتظ صاکن تش راهؼَ ّ 

ّالؼیت ُای هضیغی آى عاصگاس تاؽذ ، ًظام صالت تؼادل خْد سا صفظ هی کٌذ . 

تْاًٌذ ایي تؼادل سا تش ُن صدٍ یا ًظام اسصؽی سا تغییش تشخی هٌاتغ هی 

دٌُذ . هٌاتؼی کَ تغییش ایزاد هی کٌٌذ یا اسصؽی اًذ یا هضیغی ّ ُش کذام 

 اص آًِا یا داخلی ُغتٌذ یا خاسری .

هٌاتغ خاسری تاحیشگزاس تش اسصػ ُا هاًٌذ اًمالب دس کؾْس ُوغایَ ّ یا سعاًَ 

 ُای خاسری 

 گزاس تش اسصػ ُا هاًٌذ ػمایذ رذیذ . هٌاتغ داخلی تاحیش

هٌاتغ خاسری تاحیش گزاس هضیغی هاًٌذ ّسّد داًؼ رذیذ تَ کؾْسُای ػمة هاًذٍ 

 کَ تاػج تغییشات ارتواػی دس آًِا هی ؽْد.

 هٌاتغ داخلی هضیغی هاًٌذ هِارشت ُای گغتشدٍ 

 واسازگاری وخبگان دکُمتی  -2

اسؽاى تغییش هی یاتذ ّ تاػج صهاًیکَ راهؼَ اص تؼادل خاسد ؽذ ، سّعا سفت

ایزاد عیفی اص اًؼغاف پزیشی صاکن تش سفتاس سُثشاى عیاعی هی ؽْد . اًؼغاف 

 ًاپزیشی هؼٌی صاکن ؽذى ؽشط اًمالب اعت .

 عُامل ضتاب زا -3

ایي ػْاهل تا ؽکغتَ ؽذى اعتضکام ًیشُّای ًظاهی کَ تاحیش تش اًضثاط داسًذ 

زذدًا تاػج هی ؽْد تْدٍ ی هشدم تَ ، ّفاداسی ًظاهیاى سا اص تیي تشدٍ ّ ه

ایي ػمیذٍ تشعٌذ کَ تْاًایی هغلظ ؽذى سا داسا هی تاؽٌذ ّ ؽاًظ پیشّصی تش 

 ًظاهیاى سا داسًذ .

 

          بی در اوقالب اسالمی ایران بً چًگسترش رَدیً ی اوقال -11

 معىاست تُضیخ دٌیذ .
دی لن دس تثشیض ایي سّصیَ  91پظ اص تشگضاسی هشاعن چِلن ؽِذای  66دس عال 

کن کن اّد گشفت ّ الذاهات ؽاٍ ًیض ًتْاًغت هاًغ اص ؽکل گیشی آى ؽْد 

آصادی هغثْػات ّ یا  –آصادی صًذاًیاى عیاعی  -.هاًٌذ تغییش ًخغت ّصیش 

 عشکْب هشدم .

 

میالدی)سیسدي َضعیت اجتماعی َ سیاسی ایران در قرن وُزدي  -11

 ٌجری( را خالصً تُضیخ دٌیذ .
ایشاى دس آغاص لشى ًْصدُن هیالدی ، کؾْسی تا صذّد ؽؼ تا ُؾت هیلیْى ًفش 

% ایالت ّ ػؾایش 06% ؽِشًؾیٌاى ، 96% دُماًاى ّ سّعتائیاى ، 66روؼیت تؼذاد 

 تْدًذ .



ضْس تؼذ اص عمْط ففْیَ ّ ًثْد ؽثکَ ی صول ّ ًمل ، استثاعات ّ ًااهٌی تَ ّ

دس کؾْس دیذٍ هی ؽذ . اختالفات فشلَ ای ، لْهی ّ گشُّی راهؼَ ی ایشاى سا 

 تؾکل تخؾیذٍ تْد ّ هاًغ اص ؽکل گیشی ؽٌاخت هلی ّ اًغزام هی ؽذ .

تٌاتشایي ًوی ًْاًغتٌذ دس تشاتش صکْهت هماّهت کٌٌذ . لاراس اص اختالف 

لة تش اعاط صّس ّ ارتواػی تیؾتشیي تِشٍ سا تشد ّ ساتغَ ی صکْهت ّ هشدم اغ

تشط اعتْاس تْد . تَ تذسیذ ػْاهل هتؼذدی ، لذست لاراس سا کن ًوْدًذ هاًٌذ 

ًاتْاًی ّ تی لیالتی ؽاُاى ، هؾکالت هالی کؾْس ، ّاگزاس کشدى اهتیاصات تَ 

خاسریاى ّ ... ّ ُوچٌیي لاراس ُیچ گاٍ ًتْاًغت هؾشّػیت هزُثی ففْی سا 

 تذعت آّسد .

 

 وٍضت مطرَطیت را تُضیخ دٌیذ .وقص رَداویت در  -12
سّصاًیت ؽیؼَ ًفْرػ تَ دّسٍ ی ففْیَ دس ایشاى تاص هی گشدد . هضثْتیت 

هشدهی سّصاًیت اص ػْاهل هِن تَ ػٌْاى هٌثغ لذست عیاعی هی تاؽذ . اص آًزا 

کَ اصضاب عیاعی ّرْد ًذاؽتَ ّ عاصهاى ُای عیاعی خافی ؽکل ًگشفتَ تْد ، 

ْاى تٌِا ًیشّی هٌغزن عیاعی ػول کٌذ ّ اص ًیوَ ی سّصاًیت هی تْاًغت تَ ػٌ

دّم علغٌت ًافشالذیي ؽاٍ تا گغتشػ ًفْر تیگاًگاى ًمؼ سّصاًیت تَ تذسیذ 

 هٌغزن تش ّ ظِْس تیؾتشی یافت . 

اّد ظِْس عیاعی سّصاًیت تَ هؾشّعَ تاص هی گشدد ّ دّ گشٍّ افلی سا دس آى 

اص هؼشّفتشیي آًِا آیت الَ  هی تْاى هؾاُذٍ کشد . رٌاس عشفذاساى هؾشّعَ

هیشصای ًائیٌی کَ اص صوایت آخًْذ خشاعاًی ، هاصًذساًی ّ هیشصا خلیل 

تِشاًی تشخْسداس تْد ّ دس عْی هماتل ؽیخ فضل الَ ًْسی کَ اص صوایت آیت 

 الَ عیذکاظن یضدی تشخْسداس تْد .

دس هیشصای ًائیٌی هضذّدیت لذست ّ علغٌت سا اص ضشّسیات دیي هی داًغت ّ 

تْریَ پاسلواى هی گْیذ : لاًْى گزاسی ّ سای اکخشیت تَ عٌت ؽْسا دس اعالم 

 اؽاسٍ داسد ّ آصادی سا ، آصادی اص تٌذگی پادؽاُاى ّ لذستوٌذاى خْد عش

هی داًذ ّ ًَ آصادی اص اصکام دیٌی ّ تٌذگی الِی ّ هؼتمذ اعت لْاًیي هزلظ  

یاعت دس هیاى ًوایٌذگاى ؽْسای هلی تا صضْس ػذٍ ای اص هزتِذاى آگاٍ تَ ع

 تاهیي هی ؽْد .

ؽیخ فضل الَ ًْسی دس اتتذا عشفذاس هؾشّعَ تْدٍ ّلی ّلتی هی تیٌذ هاُیت 

ًظام هؾشّعَ تَ عوت غشب صدگی عْق یافتَ اص هخالفاى آى هی ؽْد . یکی اص 

کاسُای اّ ّاسد کشدى افل دّم هتون لاًْى اعاعی هثٌی تش ًظاست پٌذ ًفش اص 

تَ تش لْاًیي هزلظ سا تَ تقْیة هی سعاًذ .)دس صال صاضش ؽؼ هزتِذاى تشرغ

 ًفش(

تؼذ اص فتش تِشاى هؾشّعَ خْاى ؽیخ سا دعتگیش ّ تَ صوایت اص اعتثذاد تَ 

داس آّیختٌذ . تَ تذسیذ تا کؾتَ ؽذى ؽیخ فضل الَ ّ تشّس آیت الَ تِثِاًی 

 لغشد ؽذًذ .ضشتَ عٌگیٌی تَ سّصاًیت ّاسد ؽذ ّ سّصاًیت ًغثت تَ هؾشّعَ د

 

عُامل درَوی واکامی وٍضت مطرَطیت را وام بردي یکی را  -13

 تُضیخ دٌیذ .
 عُامل درَوی 

a)  مبٍم بُدن ایذئُلُژی مطرَطً َ وذاضته مبادث وظری کافی َ الزم 

دس عاخت عیاعی هؾشّعَ هفاُیوی هاًٌذ آصادی ، تشاتشی ، تفکیک لْا ، لاًْى 

اعاعی اص ضؼف ُای لیام هؾشّعَ اعت صیشا ایي ًْع لیام اص پیؼ ، پیؼ تیٌی 

ًؾذٍ تْد تلکَ دس رشیاى صْادث ؽکل هی گیشد . اص ایٌشّ تاػج ایزاد هْد 



ؼًا هؾشّعَ خْاٍ تْد ّ ًاسضایتی ػوْهی گشدیذ ّ دس لیام تٌِا اًذک ؽواسی ّال

لْاصم آًشا دسک هی کشدًذ . دیگش عخي هؾشّعیت اًذیؾَ ّ عشصی غشتی تْد کَ 

تشخی اص سّؽٌفکشاى تشای تْعؼَ ی ایشاى تَ آى اهیذ تغتَ تْدًذ تی آًکَ 

 تخْاٌُذ آًشا تْهی عاصًذ .

 

b)  گُواگُوی ماٌیت ویرٌَای مطرَطً َ وذاضته مبادث وظری کافی َ الزم 

ّعَ هتؼلك تَ عثمَ ی خاؿ ّ ّاتغتَ تَ آى ًثْد تلکَ ًیشّیؼ اص لیام هؾش

گشٍّ ُا ّ ًیشُّای ارتواػی هتؼذد تَ دعت هی آهذ کَ ُش کذام اُذاف ّ عشس 

ُای خْد سا دس ًظش داؽتٌذ . دس اتتذا تا ُن هٌغزن ؽذٍ ّلی تَ تذسیذ 

ُای ایي  اختالفاتؾاى صیاد ؽذ . تا پیشّصی هؾشّعَ هؾخـ ؽذ ، اُذاف ّ خْاعتَ

گشٍّ ُا تا ُن تشاتش ًیغت . دسگیشی ایزاد ؽذٍ تذلیل ًثْد فشٌُگ گفتگْ ّ 

عاهش)کٌاسآهذى( عیاعی  اختالفات دسًّی سا گغتشػ داد ّ تَ دسگیشی ُای 

 فیضیکی ، تِوت ّ افتشا ، تشّس ّ خؾًْت اًزاهیذ .

c) وفُر عىاصر َابستً َ غرب زدي ی افراطی 

تَ همذعات هزُثی ّ کذ سّی ُایی دس سفتاس ّ  تشخی اص سّؽٌفکشاى تی اػتٌایی

تفکش داؽتٌذ . افشاط آًِا تاػج ایزاد دؽوٌی ّ کذّست تیي ػٌافش هؾشّعَ ّ 

هشدم ؽذ . اص رولَ ػولکشدُای افشاعی تشخی سّصًاهَ ُا ، اًزوي ُای هؾشّعَ 

خْاٍ ّ ... اص ػْاهل ظاُشؽذى اعتثذاد کْچک ، ُشد ّ هشد ّ آؽفتگی دس راهؼَ 

 .تْد 

d)  واکامی در ایجاد دَلت مرکسی کارآمذ 

اص دیگش ػْاهل هؾشّعَ اعت . ًظشیَ هؾشّعَ ػوذتًا دس رِت ًفی اعتثذاد ّ 

دّلت هغتثذ تْد . اها دس رایگضیٌی دّلت تاهل چٌذاًی فْست ًگشفتَ تْد . دس 

ػول هؾشّعَ لذست دّلت هشکضی سا اص تیي تشدٍ تاػج ُشد ّ هشد ، ایزاد تٌؼ 

یاعی ّ ایزاد خال لذست تْد ّ ُشد ّ هشد ّ ًااهٌی دس ایشاى دس عاختاس ع

 ایزاد کشد .

 


