
 به نام خدا

 جلسه دوم درس انقالب اسالمی

 تئوری های انقالب

در اینجا به صورت اجمالی به برخی از  .از نظر صاحبنظران و تئوری پردازان انقالب، علل رسیدن جامعه به شرایط انقالبی مورد بحث و اختالف است

 . گردداین نظریه ها اشاره می

 

 :باشد میهای انقالب دو مکتب بسیار مهم  در تئوری

 :   مکتب تضاد-1

  کارل مارکس( نظریه ی مارکسیسمMarksism) 

  لنینlninism          

                

 چالمرز جانسون -:         مکتب اصالت کارکرد -2

 ساموئل هانتینگتن -                                         

 ماکس وبر -                                         

 پیتریم سوروکپین  -                                        

 جنبش های توتالیتر -                                        

 اتمیزه شدن موسکاس -                                         

 

 (مکتب تضاد) انقالبتعریف کارل مارکس از 

مانیفست کمونیست، نقد اقتصاد : های وی عبارتند ازکتاب. بیان نمود 1818-1881وی نظریات خود را در سالهای . باشدمهمترین تئوریسین مکتب تضاد کارل مارکس می

 ...سیاسی، سرمایه و 

 .ی دیگر استیک مرحله انتقال از یک مرحله ویژه به ی اجتماعی وتبعی پیچیده بعدی در همه ی عناصری تولید، با تغییرات انقالب از نظر وی تغییر در شیوه

 . وی جامعه را به پنج مرحله تقسیم بندی نمود



                . خود را از این نظر هگل گرفت که هر هستی، هر فکر و هر نهاد دارای سه مرحله است مارکس مبنای دیالکتیک: دیالکتیگ هگل -1

 طبقه کارگر                                                          تز 

 طبقه کارفرما                                                    آنتی تز 

 طبقه سرمایه دار                                                       سنتز

 .در نظر گرفت مارکس در مورد مادهبرد اما کار میبه در مورد پندار  این مطلب را هگلالبته 

 

داروینیسم را مطرح کرده بود و کم کم نظریات فوئر باخ مفهوم از خودبیگانگی دینی مارکس با استفاده از نظر : مادیگرایی دیالکتیک مارکس -2

 .مورد بررسی قرار گرفت ی دارویننظریه اجتماعی و

 

 :مادیگرایی اقتصادی -1

 .انسان باید با از خود بیگانگی مبارزه نماید  :فوئر باخ

گرایی فلسفی مارکس از مادی. دانستها را وضع نیروهای مادی میبیگانگیی از خوددانست و ریشهبشر میی از خود بیگانگی مایه را پول: موئیز هس

 .به مادی گرایی اقتصادی عبور کرد

 

 :مادیگرایی تاریخی -4

 ت های مادی پدید می آورند نه اندیشه هاتاریخ را واقعی: مارکس

بنا سازگار نباشند بنا و رواگر زیر. باشدمی..( افکار، آداب و رسوم، نهادهای حقوقی، سیاسی، مذهبی و)  روبناو ( قوای اقتصادی) زیربناجامعه دارای 

 .انجامدشود و به انقالب میجامعه دچار بحران می

 .دهدقرار می( کارفرما)و او بخشی از حاصل دسترنج خود را رایگان در اختیار دارنده ابزار تولید  کندساعت کار می  11تا  8هر کارگر 

 

  :مبارزات طبقاتی -1

 .سرتاسر تاریخ عبارت است از یک رشته مبارزات طبقاتی. حاصل مناسبات اقتصادی در هر عصری طبقات هستند



سود را برابر ارزش اضافی ناشی از کارگر در نظر . شوندصرفاٌ بر اساس تعداد کارگران معین میمارکس معتقد است که در نظام سرمایه داری، سود 

و سپس به آگاهی طبقاتی  (Alienation)شود  ابتدا توسط نظام سرمایه داری از خود بیگانه می پرولتاریای گوید طبقهمارکس می. گرفته است

(Class consciousness) زندانقالب علیه نظام سرمایه داری میرسد و دست به می . 

به نظر مارکس، انسان در نظام سرمایه داری به شی و حیوان تبدیل و از . بیگانگی و آگاهی طبقاتی دوگام مهم برای رسیدن به انقالب هستنداز خود

 . گرددجوهر انسانی خود عاری می

ی ی آن بدین صورت است که شیوهعصاره. جامعه شناسی سیاسی آن مورد بررسی قرار داد برای فهم تئوری انقالب مارکس باید آن را در درون دستگاه

شود که تضاد بین این دو طبقه و ی تولید موجب برآمدن طبقه ای جدید میتحول شیوه. دهدتولید بنیاد اساسی جامعه و تحوالت آن را شکل می

بورژوازی گردید که حاصل تضاد بین  ی تولید از کشاورزی به صنعتی موجب پیدایش طبقههتحول شیو مثالٌ .گرددطبقات حاکم موجب بروز انقالب می

 .ی کارگر شدآنها انقالب بورژوایی شد و این خود موجب پیدایش طبقه

 

 :(lninism)  ی لنیننظریه

توان نظریات مارکس را برای چگونه می است و خواست به این سوال پاسخ دهد که چرا انقالب در کشورهای پیشرفته سرمایه داری رخ ندادهاو می

لنین از این این . توسعه اقتصادی سرمایه داری در روسیه، تجدید نظریات لنین در دیدگاه مارکسی انقالب است. کشوری عقب مانده به کار بست

ی معمولی سرمایه داری ارگران نباید منتظر توسعهدیدگاه مارکسی که باید یک انقالب بورژوا و دموکراتیک قبل از انقالب سوسیالیستی صورت گیرد ک

حزب را سازمانی . ورزیدلنین بر نقش حزب تاکید می.( رهایی کارگران به دست خود کارگران خواهد بود)بمانند بلکه فوراٌ باید قدرت را به دست بگیرند 

 .کوچک شامل افرادی حرفه ای ولی از همه طبقات دانست

لنین عاقبت گفت راه . داندانقالب را ناشی از سقوط خود به خودی سرمایه داری می. دانستترین مرحله سرمایه داری میلنین امپریالیسم را باال

 . گذردمی( به عبارت دیگر جهان سوم ) رسیدن به اروپا از شانگهای وکلکته 

شعار تمامی قدرت به دست . شوئیک تقسیم شدشد و حزب به دو گروه بلشوئیک و منحزب سوسیال دموکرات روسیه بدون حضور لنین تشکیل 

 . آنچه برای لنین مهم بوده در دست گرفتن قدرت به هر صورت بود نه کسب قدرت بر حسب اندیشه مارکسی انقالب. شوراها، صلح، زمین و نان بود

 

 

 

 

 

 



 

 قابل توجه دانشجویان درس انقالب اسالمی

اسفند  11بایست از تاریخ  ماندگی تحصیلی در این ایام، می دانشگاهها، برای حل مشکل عقببا توجه به تعطیالت اضطراری : دانشجوی عزیز 

 .درس مجازی را بگذرانید "دوره ویژه تعطیالت اضطراری دانشگاه "با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان  88ماه   فرودین 11لغایت  88ماه

 جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانید 2تی حداقل جهت جبرانِ هر جلسه کالس حضوری لغو شده، بایس. 

   مثال دانشجویی که کالس انقالب اسالمی او، سه جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی انتخاب کند که حداقل

 .باشدجلسه  6جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از  6

  انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان عالوه بر جبران جلسات لغو شده، بخشی از نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود

 .اختصاص خواهد داد

 حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید. 

کنند برای استاد مربوطه قابل ضمناٌ اسامی افرادی که در آزمون نهاد شرکت می .آزمون پایانی هر درس می باشد صدور گواهینامه منوط به گذراندن

 .ل گواهینامه برای استاد نمی باشدرویت می باشد بنابراین نیازی به ارسا


