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 احساس )شنیدن، دیدن و ...( 

 زبان )سخن گفتن(راه های فهم جهان هستی           

 پرسش و پاسخ از دیگران
 

ف خود اانسان با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش فراتر می رود، معنای پدیده های اطر 

 را درک می کند و به آگاهی گسترده تر و عمیق تری از عالم و آدم می رسد.

 

  هر آنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود می آموزند. همانند   ذخیره آگاهی )ذخیره دانشی( : 

 دانشگاهی و ...  ،مطالعات مدرسه ای 

 هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیره دانشی دارد/ این ذخیره دانشی راهنمای زندگی آنهاست. 

ولی ما اغلب از آگاهی و دانشی که    ؛انجام نمی شود  آگاهیاست و بدون    آگاهیکنش آدمی وابسته به   

 این آگاهی در زندگی ما دارد غافلیم. درباره کنش های خود داریم و اهمیت و نقشی که 

 

 اگر این نوع آگاهی نباشد زندگی مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد.

 این دانش را انسان ها در طول زندگی خود به دست می آورند )حاصل زندگی انسان     دانش عمومی          

 به سبب عادت از نظر شما پنهان است. /است(

 آگاهی و دانش مشترک انسان ها با یکدیگر در جهان اجتماعی 
 

دست آوریم، در  ما قبل از انجام هر کاری خوب به آن فکر می کنیم تا آگاهی الزم را برای انجام آن به   

 صورتی که موفقیت آمیز باشد، دفعات بعد برای انجام دادن آن از همان دانش قبلی استفاده می کنیم. 
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از آنجا که انسان ها با یکدیگر زندگی می کنند مجبور نیستند دانش الزم برای تک تک کنش هایشان را   

 به تنهایی تولید کنند.

زندگی می کنیم( دانش الزم برای زندگی یا همان دانش   جهان اجتماعی )جامعه و فرهنگی که در آن  

 عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. 

 

 گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما 

 درباره دانش عمومی کمتر می اندیشیم / بیشتر از آن استفاده می کنیم             دانش عمومی

 در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم                               
 

 دانش عمومی برای زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است.  

 

 با تامل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید.                   

          عمیق تر و دقیق تردانش علمی           
 

 عمومی دانش 

 دانش علمی ذخیره دانشی          
 

 کسی که دانش علمی دارد : 

 درک عمیقی از دانش عمومی جهان اجتماعی خود می رسد. ( 1

 آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشد پیدا می کند. )شناسایی می کند(( 2

 ومی دفاع کند.قدرت پیدا می کند که از حقایق موجود در شناخت عم( 3

 شناخت دقیقی دارند و می توانند برای مشکالت راه حل های صحیح پیدا کنند.( 4
 

: زبان یک پدیده اجتماعی است، درباره این پدیده هم دانش عمومی وجود دارد هم دانش علمی/  به طور مثال

 ارسی از دانش علمی.کاربران و سخن گویان زبان فارسی از دانش عمومی بهره می برند و متخصصان زبان ف
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 تالش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. 

با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند )هر وقت در جامعه مسئله   

 درباره آن نیز فراهم می گردد(خاصی مطرح می شود زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی 

 

 تعارض دانش علمی و دانش عمومی 

 گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید. 

 حل این تعارض ها :  راه  

 .از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر بخشی  رها کردن  (1

 .طرح ایده های جدید (2

 

 خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند: هویت فرهنگیجهان های اجتماعی مختلف بر اساس  •

را دانش علمی می داند و علوم    علوم تجربی بر اساس هویت دنیوی )سکوالر( خود فقط  جهان متجدد :  

اگر  عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کند. )هم اکنون این رویکرد در جهان غرب پذیرفته نیست( :

این رویکرد به جوامع دیگر که عالوه بر علوم تجربی علوم وحیانی و عقالنی را معتبر می دانند سرایت کند  

 در ذخیره دانشی آن جوامع تعارضاتی پدید می آورد. 
 

ت همه جانبه از  ردانش عمومی به صودر چنین شرایطی ارتباط بین دانش علمی وعمومی قطع می شود/   

دغدغه و توان الزم برای حل   /دانش علمی از رشد و رونق الزم باز می ماندعلمی حمایت نمی کند/  دانش  

 مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.
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 اجتماعی بومی )اسالمی ایرانی( در کشور ما برای چنین مشکالتی مطرح شده است:ایده علوم انسانی و  •

 : ما دانشی می خواهیم که

 همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد. (1

 دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد.  (2

 در حل مسائل و مشکالت بومی ما مفید و کارآمد باشد.  (3

به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید و در گشودن مرز های دانش علمی به روی جهانیان مشارکت   (4

 داشته باشد. 

 دیدگاه اول: 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه دوم: 

 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

11 
 

 یدگاه سوم:  د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

12 
 

 "   امتحان نهایی" 

 ( 98)خرداد کنش آدمی وابسته به ....................... است و بدون آن انجام نمی شود.  .1

 (98)خرداد جهان متجدد بر اساس رویکرد دنیوی خود، فقط کدام علم را دانش علمی می دانست؟  .2

 ( 98)شهریور  جهان اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند. ص/ غ   .3

 ( 1400و  99و خرداد  98)شهریور گسترده ترین بخش ذخیره دانشی .................... می باشد.  .4

گاهی در جامعه میان دانش عمومی و دانش علمی تعارض هایی پدید می آید، حل این تعارض ها چگونه انجام می   .5

 ( 98)شهریور شود؟ 

 ( 98 و دی یور)شهرجهان متجدد این علوم را علم نمی دانست؟  .6

 (98)دی کسی که دانش علمی دارد به درک عمیقی از  .......................... جهان اجتماعی رسیده است.  .7

 ( 98)دی در یک جهان اجتماعی دست برداشتن از بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر، نتیجه چیست؟  .8

تالش های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. ص / غ    .9
 ( 99)خرداد 

 ( 99)خرداد در زندگی اجتماعی مانند هوا برای انسان است؟  .10

 ( 99)خرداد اساس هویت دنبوی خود فقط علوم تجربی را علم می دانست؟ بر  .11

 ( 1401و  99)خرداد تعارض ها میان دانش عمومی و دانش علمی در یک جهان اجتماعی چگونه حل می شود؟  .12

 ( 99)شهریور ما درباره دانش علمی کمتر می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم.     ص / غ    .13

 ( 99)شهریور ؟ جهان های اجتماعی مختلف بر اساس آن تعاریف متفاوتی از علم دارند .14

 ( 99)شهریور دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد؟  .15

 ( 99)شهریور بروز مسائل و مشکالت در یک جامعه می تواند زمینه پیدایش و رشد آن را فراهم کند؟  .16

 ( 1401و شهریور  1400و دی  99)شهریور کسی که دانش علمی دارد به کدام توانمندی ها دست می یابد؟  .17

 ( 99)شهریور دو مورد از پیامد های تعارض در ذخیره دانشی جوامع را بنویسید.  .18

درباره کنش های خود داریم و اهمیت و نقشی که این آگاهی، در زندگی ما  ما اغلب از آگاهی و دانشی که   .19

 ( 1400)خرداد    ص / غ       دارد غافلیم. 

 ( 1400)خرداد یک مورد از ویژگی های علوم انسانی و اجتماعی بومی )اسالمی و ایرانی( را بنویسید.   .20

 ( 1400)خرداد علت تعاریف متفاوت جهان اجتماعی از دانش علمی؟  .21

 ( 1400)شهریور عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.   ص / غ     دانش .22



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

13 
 

 ( 1400)شهریور راهنمای زندگی هر فرد، گروه، قوم و جامعه که راهنمای زندگی آنها است؟    .23

 ( 1400)شهریور دانش الزم برای زندگی را در اختیار ما قرار می دهد؟    .24

 ( 1400)شهریور به نفع بخشی دیگر؟   رها کردن بخشی از ذخیره دانشی  .25

 ( 1400)شهریور دانش علمی چگونه شکل می گیرد؟    .26

. ولی ما اغلب از گاهی و دانشی که درباره  کنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی شود .27

 ( 1400)دی   قش آن غافلیم.     ص/غ   ت و ن کنش های خود داریم و اهمی

 ( 1400)دی ویزگی های علوم انسانی و علوم اجتماعی بومی را بنویسید.    .28

با ............. خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه خودمان باشد.     و  علوم انسامی و اجتماعی بومی باید همس  .29
 ( 1401)خرداد 

ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند در   .30

 ( 1401یور  )شهرو شریک می شویم.    ص/غ   ی ها و دانش ها سهیم مجموعه ای از آگاه

 ( 1401 یورشهر)ک مورد از پیامد های تعارض در ذخیره دانشی جوامع را بنویسید.   ی .31
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همه ما تاثیر اجتماعاتی را که در آن زندگی می کنیم بر رفتار خودمان احساس می کنیم و در مقابل کم و   

 تغییر این اجتماعات نیز هستیم.بیش تاثیر کنش های خودمان بر ایجاد، تداوم و 

 

 : هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می کند:نکته

 )روانشناسی، تاریخ، اخالق( درباره کنش های انسان و آثار و پیامد های آن بحث می کند. علوم انسانی 

فهم  کنش با آگاهی و اراده انسان انجام می شود و هدف و معنای خاصی دارد؛ پس شناخت کنش بدون   

 هدف و معنای آن ممکن نیست.

 )پزشکی، زمین شناسی، نجوم، شیمی، فیزیک و ...(  درباره پدیده های طبیعی بحث می کند.علوم طبیعی 

 پدیده های طبیعی مستقل از اراده و انسان ها و اهداف و معنای مورد نظر آنها وجود دارند.  

 )جامعه شناسی، مردم شناسی و ...(  عه می کند.کنش های اجتماعی و پیامد های آن را مطالعلوم اجتماعی 

موضوع علوم انسانی عام تر از علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می   

 ند ولی برخی علوم انسانی در زمره علوم اجتماعی نیستند. شو

 

 :علوم اجتماعی 

گذاری آنها بر کنش ها و شیوه زندگی ما و همچنان اثر  دانش هایی که اجتماعات انسانی و چگونگی اثر  

پذیری آنها از کنش ها و شیوه زندگی ما را به روش علمی مطالعه می کنند/ پدیده های اجتماعی را مطالعه  

 می کند.
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 جهان طبیعت و پدیده های آن را مطالعه می کنند.                                   

طبیعت   شناخت  و  با  طبیعی  حوادث  بینی  پیش  قدرت  انسان  به  آن  قوانین  و 

 پیشگیری از آنها را می دهد و به او در استفاده از طبیعت کمک می کنند.

 همچنین وسیله غلبه او بر محدودیت های طبیعی اند. و    ابزار بهره مندی انسان از طبیعتفواید علوم طبیعی           
 

 
 

 فواید علوم اجتماعی 

شناخت پدیده های اجتماعی به انسان ها امکان می دهند که آثار و پیامد های پدیده های اجتماعی را  با   

)به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش های اجتماعی پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده  پیش بینی کنند. 

 تر از علوم طبیعی است( 

 ان اجتماعی را کشف کنند.دانشمندان علوم اجتماعی تالش می کنند نظم و قواعد جه   

 با کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی می توانند تاثیر اجتماعات بر زندگی مارا توضیح دهند.  

با شناخت قواعد زندگی از فرصت های پدیده های اجتماعی برخوردار می شویم و از آسیب های احتمالی   

 زندگی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم. 
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 متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می سازند.زمینه فهم   

 به افزایش همدلی و همراهی انسان ها کمک می کنند.   

  اعی و نقد و اصالح آنها را دارند و به همین خاطرظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجار های اجتم 

 می کند. فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم

درباره فرصت ها و محدودیت  و فناوری حاصل از آن را هم دارند/  ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی    

های فناوری به انسان آگاهی می دهند و به آنها کمک می کنند از طبیعت و علوم طبیعی به شیوه صحیح  

 یشتری برخوردارند( )از این رو علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت ب استفاده کنند.
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به دلیل اینکه ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... دارد، )کنش اجتماعی(  زندگی اجتماعی انسان   

 دانش ها و شاخه های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است.

جمعیت شناسی، )اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، باستان شناسی، ارتباطات، مردم شناسی، جامعه شناسی،  

   زبان شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی و جغرافیای انسانی( 
  

 )جامعه شناسی خرد(  و سایر پدیده های خرد علم شناخت کنش اجتماعی

 .یکدیگرندنیازمند به هم و مکمل جامعه شناسی                                                                        

 )جامعه شناسی کالن(و سایر پدیده های کالن علم شناخت ساختار اجتماعی 
 

 در جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکرد های مختلفی شکل گرفته است.  

سه رویکرد اصلی جامعه شناسی انتقادی  و  جامعه شناسی تبیینی )پوزیتیویستی(، جامعه شناسی تفسیری   

 ه شناسی هستند.جامع
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 "   امتحان نهایی" 

 (98)خرداد چرا پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است؟  .1

 ( 98)شهریور جامعه شناسی خرد کنش اجتماعی و سایر پدیده های اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه می کند؟  .2

علوم اجتماعی زمینه فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می کند و به افزایش ...............   .3

 (98)دی و ................. انسان ها کمک می کند. 

)دی  علوم اجتماعی فرصت موضع گیری مناسب و صحیح را برای دانشمندان اجتماعی فراهم می آورد؟    چگونه  .4

98 ) 

 ( 1401و خرداد   98)دی  دلیل شکل گیری رویکرد های مختلف در جامعه شناسی چیست؟  .5

.  ص / غ    علوم انسانی به دلیل اینکه به فهم معانی کنش های انسان ها می پردازند علوم تفهمی نامیده می شود .6
 ( 99داد )خر

 ( 99)خرداد ؟ ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی از محدودیت های طبیعی اند .7

 ( 99)خرداد به انتقاد از کنش های ناپسند انسان ها می پردازد؟  .8

 ( 99)خرداد از فعالیت های غیر ارادی انسان ها بحث نمی کند؟  .9

 ( 1401و شهریور  99)خرداد چرا علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟  .10

موضوع علوم انسانی عام تر از علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می   .11

 ( 99)شهریور   شود.  ص/غ

 ( 99)شهریور می کند.    علوم اجتماعی، کنش های اجتماعی و پیامد های آن یعنی ...................... مطالعه .12

 ( 99)شهریور  به علوم انسانی به دلیل انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان نیز گفته می شود.  .13

 ( 99)شهریور   درباره فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها آگاهی می دهد. .14

 ( 99)شهریور برای پیشگیری و تسلط بر طبیعت. پیش بینی حوادث طبیعی   .15

 ( 99)شهریور در علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی پیچیده تر است؟  چرا پیش بینی  .16

 ( 1401خرداد )علوم اجتماعی رفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارند.    ص/غ    .17

 ( 1401 یورشهر)عه جامعه شناسی خرد چیست؟  موضوع مورد مطال .18
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 نظمی  بیدیده می شود/ در واقع ما    کمتر بی نظمی بیشتر به چشم می آید ولی نظم هم وجود دارد، هرچند   

 کرده ایم.  عادتبه نظم          کنیم نمی و نظم را مشاهده  بینیم میرا بیشتر 

: از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره اطراف خود نگاه کردن  )عادت زدایی(  آشنایی زدایی 

 از امور مأنوس و آشنا( برای شناختن نظم)  در کنار بی نظمی، نظم را شناختنو 

 

 
    

 هم زندگی کردن پذیرفته ایم.در نتیجه قواعدی برقرار می شود که ما انسان ها برای با    

 پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنها را امکان پذیر می نماید. نظم اجتماعی         

باعث می شود فرد بداند چه توقعاتی و انتظاراتی از دیگران داشته باشد و اتفاقات غیر  

 منتظره شما را از همکاری با دیگران باز ندارند. 

 

 گرفتن هر پدیده در جای خود که جای پدیده ها را قواعد اجتماعی تعیین می کنند.: قرار نظم
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 چگونه بوجود می آیند؟                                                                                    

 آورند؟ قواعد و هنجار های با هم زندگی کردن        چگونه دوام می  :شناختن نظم اجتماعی

 چگونه تغییر می کنند؟ 

 ارتباط میان پدیده های اجتماعی  ساختار اجتماعی          

 چگونگی رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف                                 

سازمانی حقوق و  ساختار اجتماعی را در گروه های رسمی مانند سازمان ها بهتر می توان دید/ در هر   

 تکالیف مربوط به هر نقش، چگونگی روابط میان اعضاء و ... مشخص است.

 یک ساختار اجتماعی پویاست )بخش های مختلف آن بر یکدیگر اثر می گذارند( نظام اجتماعی          

)برداشت روز افزون از    هم می تواند در خود تغیراتی ایجاد کند و هم در محیط خود.

ید ناپذیر از جمله تغییراتی است که نظام اجتماعی بر محیط ایجاد می کند و  منابع تجد

 رشد جمعیت نیز از جمله تغییراتی است که یک نظام در خود ایجاد می کند( 

با تغییر در محیط و خود، نیاز های خود را تامین کند و خود را در بلند مدت   نظام اجتماعی تالش می کند 

   حفظ نماید.

گاهی تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در پدیده دیگر همراه است. این دو پدیده را هم  هم تغییر:   

تغییر می گویند. )یعنی می توان تغییرات یکی از آنها را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد. برخی از  

 ی مطالعه کرد(این هم تغییری ها قابل مشاهده اند و می توان آن ها را با روش کمی و آمار

 با پاسخ های چند گزینه ای از ابزار های گردآوری اطالعات در روش های کمی است.پرسشنامه ها  
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 جامعه شناسی تبیینی )پوزیتیویستی( 

بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است/ در تبیین، پدیده هایی   منظور از تبیین: 

که قبال مستقل به نظر می رسیدند در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند و در میان پدیده هایی که پیش تر 

 در ارتباط با هم بودند روابط جدیدی کشف می شود. 

م است؛ یعنی در همه دانش های علمی، روش مطالعه یکسان است  وحدت روش علو  منظور از پوزیتیویسم:

با محدود دانستن دانش علمی به دانش تجربی صرفا تبیین    19و آن هم روش تجربی است. )در اوایل قرن 

 دانش علمی تنها ا راه حس به دست می آید(  /های تجربی به رسمیت شناخته می شد

نزدیکی به علوم طبیعی به ویژه علم فیزیک         اگوست         19آغاز شکل گیری جامعه شناسی قرن   

 نامید.   فیزیک اجتماعیکنت جامعه شناسی را 

 در زمره دانش های ابزاری قرار می گیرد )ابزار تسلط انسان بر طبیعت( 

دیده های طبیعی دانسته می شوند و جامعه همانند  پدیده های اجتماعی مانند پ         جامعه شناسی پوزیتیویستی

 طبیعت بنابراین روش مطالعه آنها نیز یکسان است 

 روش مطالعه، حسی و تجربی است.
 

همانطور که علوم طبیعی با شناخت نظم موجود در طبیعت امکان پیش بینی و پیشگیری و کنترل طبیعت   

بینی و پیشگیری و    شبا شناخت نظم اجتماعی امکان پیرا برای انسان فراهم می کند. جامعه شناسی نیز  

 کنترل جامعه را می دهد. 

طبیعت بیرون و مستقل از ماست/ ما آن را پدید نیاورده ایم و قبل از ما وجود داشته است )جهان تکوین(  

طبیعی به    ما فقط می توانیم قوانین طبیعی را بشناسیم سپس با استفاده از علوم طبیعی، تا جایی که قوانین  /

پیش بینی و  ما اجازه می دهند در طبیعت و پدیده های طبیعی تغییراتی ایجاد نماییم و آن پدیده ها را  

     کنترل کنیم.
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موقعیت های بی سابقه علوم طبیعی برخی جامعه شناسان را این دوره را عالقه مند کرده بود که جامعه   

 شبیه نماید. شناسی را هر چه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و 

 

 

 

 می توانیم از دانش های ابزاری خود استفاده کنیم و جامعه و پدیده های اجتماعی را بشناسیم.  فقط (1

 تغییری بنیادین در جامعه بوجود آوریم. قادر نخواهیم بود (2

 با آن تطبیق دهیم.بیرون و مستقل از ما خواهد بود و فقط باید خود را  نظم اجتماعی  (3

 را به پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد.  انسان ها  (4

 جامعه شناسی تبیینی که قصد داشت انسان را بر جامعه مسلط کند او را مغلوب جامعه ساخت.  

 

 

 

 

 

 

 عتـــــــــعه = طبیــــــــجام
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 یدگاه جامعه شناسان پوزیتیویست د

در حالی که   می شود انسان ها صرفا یک موجود طبیعی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی دانسته ( 1

 .انسان ها با سایر موجودات طبیعی تفاوت های بنیادی دارند 

 جامعه نیز صرفا یک پدیده طبیعی پیچیده دانسته می شود.  ( 2

تفاوت میان جوامع مختلف تنها تفاوت کمّی است/ برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند و در   ( 3

 پیشرفته ترند.رفع نیازهای خود تواناترند در نتیجه 

 طی می کنند )نگاه تک خطی(. پیشرفتهمه جوامع مسیر یکسانی را به سوی  ( 4

از جامعه ساده به جوامع پیچیده تبدیل می شوند در حالی که واقعیت آن است که انسان می تواند  ( 5

 جوامع و تاریخ های گوناگون را پدید آورند. 
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 "   امتحان نهایی" 

 ( 98)خرداد چگونگی پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنها را کدام مفهوم امکان پذیر می نماید؟  .1

 الف( کنش اجتماعی        ب( قواعد اجتماعی          ج( نظم اجتماعی             د( ساختار اجتماعی 

 ( 98)خرداد تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی حاصل چیست؟  .2

 الف( یکسان دانستن طبیعت و جامعه      ب( جامعه محصول کنش های انسان هاست  

 ج( تسلط انسان بر طبیعت و جامعه        د( تفاوت های بنیادی انسان ها با موجودات طبیعی 

 ( 98)شهریور ساختار اجتماعی، چگونی و رابطه و پیوند میان پدیده های اجتماعی مختلف است.    ص / غ     .3

 ( 98)شهریور مسیر رشد و پیشرفت جوامع از دیدگاه جامعه شناسان پوزیتیویست چگونه است؟  .4

 ( 98)شهریور شناخت نظم مقابل بی نظمی؟  .5

 ( 98)شهریور شناخت و کنترل طبیعت را امکان پذیر می سازد؟  .6

 ( 98)شهریور مانند خودرو روشن شده و در حرکت است؟  .7

 ( 98)شهریور ابتدا نام فیزیک اجتماعی را برای جامعه شناسی برگزید؟  .8

 (98)دی ارتباط میان پدیده های اجتماعی ......................... نامیده می شود.  .9

 98)دی   "هنر جامعه شناسان برای شناختن نظم در کنار بی نظمی" عبارت مقابل به کدام مفهوم اشاره دارد؟  .10

 ( 1400و 

 الف( هویت زدایی         ب( ارزش زدایی        ج( آشنایی زدایی         د( معنا زدایی 

 ( 1401شهریور و  98)دی تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره های نظم اجتماعی؟  .11

ییینی معتقدند که جامعه محصول و مخلوق کنش های انسان هاست و بود و نبود آن وابسته  جامعه شناسان تب  .12

 ( 99)خرداد به انسان است؟   ص / غ     

بینی و کنترل پدیده های اجتماعی"عبارت .13 تبیینی اشاره "پیش  به کدام یک ازویژگی های جامعه شناسی 

 ( 1400  و دی  و شهریور 99)خرداد دارد؟

به کدام یک از ویژگی های جامعه شناسی تبیینی    "پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی"عبارت   .14

 ( 1400و دی  99)خرداد اشاره دارد؟ 

 ( 1400و دی  99)خرداد ارتباط میان پدیده های اجتماعی را می گویند؟  .15

.     نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط، نیازهای خود را تامین کند .16

 ( 99 شهریور) ص/غ 
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 ( 99 شهریور) روش جامعه شناسی تبیینی در مطالعه جامعه .................. و .................. است. .17

 ( 99 شهریور)؟ در نتیجه قواعدی برقرار می شود که ما انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم .18

 ( 99 شهریور)ارتباط میان پدیده های اجتماعی؟  .19

 ( 99 شهریور)جامعه شناسان از دید یک فرد غریبه به موضوعات روزمره اطراف خود نگاه می کنند؟  .20

در جامعه شناسی تبیینی برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده ترند و در رفع نیازهای خود تواناترند و به   .21

 ( 1400)خرداد همین دلیل پیشرفته ترند.   ص / غ     

 ( 1400)خرداد ظم چه می کنند ؟  جامعه شناسان برای شناخت ن .22

 ( 1400)خرداد بیان چرایی یک پدیده ؟    .23

می ردر .24 گرفته  درنظر  همانندطبیعت  وجامعه  طبیعی  های  همانندپدیده  اجتماعی  های  پدیده  ویکردتبیینی 

 ( 1400)شهریور شود.   ص / غ  

های خود را تامین کند و خود را  نظام اجتماعی همانند یک ........ تالش می کند با تغییر در خود و محیط نیاز   .25

 ( 1400)شهریور در بلند مدت حفظ نماید.    

 ( 1400)شهریور در رویکرد جامعه شناسی تبیینی تفاوت میان جوامع چگونه است؟   .26

 ( 1400)شهریور به کدام یک از ویژگی های جامعه شناسی تبیینی اشاره دارد؟  " حس و تجربه"عبارت  .27

 ( 1400)شهریور جامعه شناسی در آغاز شکل گیری به آن نزدیک شد؟  .28

یاز های خود را تامین کند  ، ننظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تالش می کند با تغییر در خود و محیط  .29

 ( 1400)دی و خود را در بلند مدت حفظ نماید.   ص/غ   

با سایر  ا .30 بلکه  دانسته می شود،  پیچیده  تنها یک موجود طبیعی  نه  تبیینی  نسان در دیدگاه جامعه شناسی 

 ( 1401)خرداد عی تفاوت های بنیادین دارد.     ص/غ    موجودات طبی

 ( 1401)خرداد ی پنهان و شگفت انگیز زندگی انسان کشف می شود؟    چگونه نظم ها  .31

ایجاد می  زون از منابع تجدیدناپذیر، از جمله تغییراتی است که یک نظام اجتماعی در محیط  برداشت روزاف .32

 ( 1401 یورشهر)ک نظام در خود ایجاد می کند.    ص/غ   ی از جمله تغییراتی است که کند و رشد جمعیت نیز 

 ( 1401 یورشهر)  نظم اجتماعی نتیجه چیست؟  .33
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 می دهد. شکل آنها  اقدامات بر افراد است و به   حاکمتا حد زیادی   نظم اجتماعی 

 خشت بنای جامعه است و تمامی پدیده های خرد و کالن با کنش اجتماعی پدید می آیند. کنش اجتماعی   

 با کنش های افراد بوجود آمده اند و برقرار اند.ساختار های اجتماعی   

اجتماع  های  کنش  با  هستند  جامعه  از  عضوی  که  آنجا  از  افراد  موجود                         همه  وضع  حفظ  در  خود  ی 

 تغییر وضع موجود اثر گذارند.و 

 تاثیر همه افراد جامعه یکسان نیست/ برخی نسبت به برخی دیگر اثر گذاری بیشتری دارند.  

 

 انسان ها صرفا مجریان نظم نیستند.

 تغییر می دهند.انسان ها با توجه به آرمان ها و ارزش های خود نظم اجتماعی را 

 انسانها باتوجه به آرمان ها و ارزش های خود از مشکالت ساختارهای اجتماعی می کاهند.انسان و نظم           

هرچقدر ارزش ها و آرمان ها واالتر و انگیزه افراد قوی تر باشد، تغییر مهم تری ایجاد  

 می شود.

 
 

 که با توجه به دیگران انجام می شود. است  : فعالیت معناداری کنش اجتماعی

آن را    نمی توانمتفاوتی دارد       به همین دلیل    معانیاست و در شرایط مختلف    آگاهانهکنش انسان   

 کنش انسان ها را ندارد. معانی فهم تحلیل کرد       روش تجربی توان  تجربی فقط با روش 

بر آنچه مشاهده می شود تمرکز می کند       اغلب معنای کنش و آنچه   (پوزیتیویستیتبیینی )رویکرد  

 درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.

 نادیده گرفتن کنش        نادیده گرفتن ویژگی های آن است.  

 

 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

30 
 

 یامد های نادیده گرفتن کنش: پ
 

 انسان.از  کنش  ارادی بودن : گرفتن ویژگی (خالقیت زداییرکود اراده ها ) (1

با تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن آن با نظم    (پوزیتیویستیتبینی )جامعه شناسان   

 طبیعی اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد.

اجتماعی، افراد بدون آنکه بدانند این نظم برای تحقق چه آرمان    ساختاربا تاکید بیش از اندازه و افراطی بر   

روحیه خالق انسان ها در عرصه هنر، ارتباط و  چنین  ، همها و ارزش هایی است آن را رعایت می کنند

 اندیشه سرکوب می شود.

انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکار های هنری و اختراعات بزرگ زمانی پدید می آیند که   

 گذارد. انسان از نظم موجود گامی فراتر می 

 قفس آهنین نیاز های واقعی آنها دارد به    ماکس وبر از سلطه چنین نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و 

 تعبیر می کند.

 دو بال موفقیت انسان ها هستند.   نظم اجتماعی و خالقیت 
 

 کنش از انسان. بودن هدفدار: گرفتن ویژگی (ارزش زداییسقوط ارزش ها ) (2

هستند که  برخی اهداف کنشگران قابل مشاهده است، ولی اغلب به دنبال تحقق ارزش ها و هدف هایی   

 دیگران نمی توانند آنها را ببینند.

  ارزش بودن )مهربانی، فداکاری( و ضدارزش بودن )کینه توزی و خودخواهی(  تبیینیدر جامعه شناسی   

 فهم نیست/ زیرا با روش تجربی فضیلت اخالقی و رذیلت اخالقی مشخص نمی شود.  مشاهده و قابل 

عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی را ندارد و آنها را انکار  رویکرد پوزیتیویستی توانایی توضیح کنش های   

می کند و دچار اخالق گریزی می شوند )بزرگترین کشتار جهان در جنگ جهانی اول و دوم/ فاجعه  

 (: هر دو میان توسعه یافته ترین کشورهای جهان اتفاق افتادهیروشیما و ناکازاکی
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 کنش از انسان.  آگاهانه و معنادار بودن: گرفتن ویژگی (معنا زداییافول معانی ) (3

 برای فهم رفتارها و هیجانات نمی توان از روش های تجربی استفاده کرد. 

 برای فهم کنش ها باید با افراد همدالنه همراه شد تا مسائل زندگی و آرزو های آنان را فهمید. 

نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان  به معنای تایید کنشگران نیست، بلکه به معنای  همراهی همدالنه   

 و تالش برای فهم آنها است.

 

 
 

تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آگاهی و معنا را از زندگی حذف   

 می کند و شور زندگی را از انسان می گیرد.

و زندگی    ن ویژگی کنش اجتماعی می دانندرا مهم تری  آگاهی و معناداری نظریه پردازان کنش اجتماعی   

 اجتماعی انسان را با تاکید بر آگاهی و معنا مطالعه می کنند.

که برخاسته از آگاهی و تابع    ارزشو    : ارادهعبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی به جامعه شناسی تفهمی 

 معناداری شکل می گیرد.دیگر ویژگی های کنش در راستای آگاهی و همچنین و  آن هستند
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 "   امتحان نهایی" 

و   98)خرداد نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر خودشان و تالش برای فهم آن ها ........................ نام دارد.  .1

1401 ) 

)خرداد تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیاز های واقعی آنهاست چه نام دارد؟   .2

98 ) 

 الف( هویت زدایی         ب( اخالق گریزی        ج( معنا گرایی          د( قفس آهنین 

نا مسائل زندگی و آرزو های آن ها    برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان باید از روش های تجربی استفاده کرد  .3

 ( 98)شهریور را فهمید و آنان را یاری کرد.    ص / غ     

 ( 98)شهریور انقالب های اجتماعی و اندیشه های جدید نتیجه چیست؟  .4

به کدام پیامد نادیده   "محدود شدن مطالعات جامعه شناسی به توصیف خصوصیات و رفتار های قابل مشاهده" .5

 ( 1400و  98)شهریور شاره دارد؟ گرفتن کنش ها ا

)شهریور  به کدام پیامد نادیده گرفتن کنش ها اشاره دارد؟    " ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل فهم نیست" .6

 ( 99و خرداد  1400و  98

 ( 98)شهریور خشت بنای جامعه ؟  .7

اجتماعی می   .8 را مهمترین ویژگی کنش   ........................... و   ......................... اجتماعی  پردازان کنش  نظریه 

 ( 98)دی دانند. 

 ( 1400و  98)دی منظور خشت بنای جامعه ......................... است.  .9

 ماعی            د( نظم اجتماعی الف( نظام اجتماعی          ب( کنش اجتماعی             ج( ساختار اجت

 (98)دی ؟ نیست همراهی همدالنه به چه معنایی  .10

همراهی همدالنه به معنای تایید کنشگران نیست بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان   .11

 ( 1400، خرداد و شهریور  99)خرداد و تالش برای فهم آنهاست.     ص / غ      

نادیده می گیردبا یکسان دانس" .12 اراده انسان ها را  نادیده    "تن نظم اجتماعی و نظم طبیعی  پیامد  به کدام 

 ( 99)خرداد گرفتن کنش ها اشاره دارد؟ 

 ( 1400و شهریور  99)خرداد تمامی پدیده های اجتماعی خرد و کالن با آن شکل می گیرند؟  .13

 ( 99)خرداد چرا جامعه شناسان تبیینی دچار اخالق گریزی می شوند؟  .14

تاکید افراطی بر نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیه خالق انسان ها در بسیاری عرصه ها مانند هنر، ارتباط   .15

 ( 99)شهریور و اندیشه می شود.   ص / غ   
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 ( 99)شهریور تعبیر وبر از نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیاز های واقعی آنها دارد؟  .16

 ( 99)شهریور هده می شود تاکید می کند؟ کدام رویکرد جامعه شناسی بر آنچه مشا .17

 ( 99)شهریور کدام رویکرد جامعه شناسی آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند؟  .18

حس و تجربه از ابزار های مهم شناخت علمی هستند و روش تجربی، توان فهم و تحلیل معانی کنش انسان   .19

 ( 1400)خرداد ها را نیز دارد.   ص / غ  

 ( 1400)خرداد اجتماعی انسان را چگونه مطالعه می کنند؟  نظریه پردازان کنش اجتماعی زندگی  .20

ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیاز های واقعی آنها دارد به ....... تعبیر می کند.   .21
 ( 1400)شهریور 

 ( 1400)شهریور ژگی های کنش اجتماعی چیست؟  در دیدگاه نظریه پردازان کنش اجتماعی، مهم ترین وی .22

ند با توجه  بلکه قادرزندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد یکدیگرند اما انسان ها صرفا مجریان نظم نیستند  .23

 ( 1400)دی آرمان های ارزش های خود نظم اجتماعی را تغییر دهند.     ص/غ     به  

ها را    حس و تجربه از ابزار های مهم شناخت علی هستند ولی روش تجربی توان ............... کنش انسان .24

 ( 1401شهریور  1400)دی ندارد.   

 ( 1400)دی اه نظریه پردازان کنش اجتماعی مهمترین ویژگی های کنش اجتماعی کدامند؟   در دیدگ .25

، شاهکار های هنری و اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که  یشه های جدید، اندانقالب های اجتماعی .26

 ( 1401)خرداد انسان نظم موجود را رعایت کند.    ص/غ    

 ( 1401 یورشهر)سید.    ش بر مطالعات تبیینی را بنوی نادیده گرفن معنای کن تاثیر .27

تاکید افراطی بر ساختارهای اجتماعی به تدریج سبب می شود افراد بدون آنکه بدانند این نظم برای تحقق  " .28

به کدام پیامد نادیده گرفتن کنش ها اشاره    "چه آرمان ها و ارزش هایی است، صرفا آن را رعایت می کنند

 ( 1400 )شهریوردارد؟ 
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 های اجتماعی از جمله کنش ها، مطرح است.  پدیده تمامانسان و در مورد  زندگی کلدرباره  معنامسئله  

چگونه می توان معنای زندگی و معنای کنش انسان های دیگر را فهمید )پرسش کلیدی اندیشمندان علوم   

 .اجتماعی(

 

مطالعه پدیده های انسانی و اجتماعی بدون توجه به عمق آنها به نتیجه گیری های غلط و اشتباه بررسی و  

 منجر می شود: 

سال دفاع مقدس       رقابت تنگاتنگ رزمندگان برای شهادت        شوق به حیات جاودانه، عشق   8در   (1

 باطل و ...  به دیدار محبوب، دفاع از دین، مبارزه با ظلم، اقامه حق، مبارزه با 

در همه جنگ ها        افرادی که با آگاهی کامل از کشته شدن، پا به میدان جنگ می گذارند برای دفاع   (2

 دفاع از غرور ملی، میهن دوستی، غلبه بر دشمن، کشورگشایی، هیجان و ...         از وطن 

رنج        یعت و سرشت انسان   خودکشی       گرایش به مردن به جای زنده ماندن/ گرایشی بر خالف طب (3

 گریزی، احساس پوچی، فشارهای اقتصادی، بحران های اجتماعی، بحران معنویت و ...

 

 دست شستن از زندگی و استقبال از مرگ شباهت سه مورد باال: 

معنای متفاوت آنها )همین معنای متفاوت هویت آنها را تعیین می کند و از آنها سه  تفاوت سه مورد باال:  

 ده مختلف می سازد( پدی
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پدیده های اجتماعی و    عمقو    پیچیدگیمتفاوت در مورد یک موضوع یا پدیده، نشانه    نظریاتوجود   

 آنهاست. فهم  دشواری البته 

برخی رویکردها برای دست یابی به پاسخ های ساده، سرراست، و کامال قابل پیش بینی درباره چرایی   

می گیرند و از پدیده های اجتماعی    نادیدهو عمق این پدیده ها را    پیچیدگیوقوع پدیده های اجتماعی،  

 می کنند.   زدایی هویتو انسانی 

 

 تفسیری  –تفهمی    جامعه شناسی

مانند    19در قرن    انسان ها  از جمله ویلهلم دیلتای و ماکس وبر معتقد بودند  برخی متفکران آلمانی 

 موجودات طبیعی نیستند و پدیده های اجتماعی نیز با پدیده های طبیعی تفاوت دارند. 

را نمی توان از طریق حواس مطالعه کرد بلکه باید    معناداراست و پدیده های    معنادارکنش اجتماعی  وبر :  

 جامعه شناسی تفهمی معنای آنها را فهمید         

 روش ویژه علوم اجتماعی )ماکس وبر( 

اثبات شود وگرنه ارزش علمی    تجربی  روش آنچه جامعه شناسان می گویند باید با  جامعه شناسی تفهمی          

و تفهم را روش مستقلی برای    می دانست  ودمحدندارد )علم را به علم تجربی  

علوم انسانی نمی دانست بلکه آن را مقدمه ای برای روش علمی یا همان روش 

 ( تجربی می انگاشت

جامعه شناس فقط می تواند آرمان ها و ارزش های اجتماعی را توصیف کند اما  

کند    ری داو  که پدیده هایی نا محسوس و غیر تجربی اند   نمی تواند درباره آنها

 )روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد( 
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این باور که مرز علم و غیر علم را تجربه و تبیین تجربی تعیین می کند مورد تردید قرار  در قرن بیستم   

 فراهم شد.رویکرد تفسیری و تفسیر گرفت و زمینه رونق و غلبه 

علوم انسانی و اجتماعی دیگر   ا غلبه رویکرد تفسیری، این بار تبیین در حاشیه تفسیر قرار می گیرد؛ ب 

طبیعی را ندارند و تفسیر به عنوان روش مستقل و ویژه علوم انسانی و اجتماعی  دغدغه نزدیک شدن به علوم  

 به رسمیت شناخته می شود. 

بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند  در تقابل با رویکرد تبیینی  این رویکرد   

به معنای نهفته در کنش ها راه  بنابراین برای فهم کنش باید از ظاهر عبور کرد و دست به عمل می زنند:

 یافت.

برای پی بردن به هدف کنش باید به ذهن کنشگران راه یابیم و برای فهمیدن داللت های کنش باید به   

هر کنش مستلزم دسترسی به معنای    فهم  زمینه فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل می کند مراجعه کنیم:

 ه در آن است.)اجتماعی( نهفت فرهنگی)فردی( و معنای  ذهنی

پیدایش    خالقیت و    فعالیت  موجب  است:  گوناگون   معانی کنشگر  آمدن  شده  ها،  پدید  خرده   فرهنگ 

 فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی. 
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 متفاوتی پدید می آورند.ذهنی و فرهنگی  جهان های اجتماعی مختلف معانی  

 معانی آنها می شود. فهمیدن دشواری معانی موجب پیچیدگی کنش های انسانی و تنوع و تکثر  

 گیرد. کنش انسان ها باید به سراغ روش هایی رفت که این تنوع ها و تفاوت ها را در نظر می  فهمبرای   

)پوزیتیویستی( به    تبیینیقرار می گیرند که در جامعه شناسی    روش های کمیاین روش ها در مقابل   

 شناخته می شوند.  روش های کیفیکار می روند و به نام 

 
 

 روش های فهم کنش های انسانی )روش های کیفی( 

 مطالعه موردی قوم نگاری

 

پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد  

می کند/   زندگیتحقیق درباره آنها را دارد 

آن قوم قرار می   فرهنگیخود را در شرایط 

بر   /می کند تجربهدهد و کنش های آن را 

اساس مشاهده مشارکتی که در آن محقق به  

 دنبال پرده برداشتن از معنای کنش ها است. 

 

یک پدیده   ابعاد  تمامیاگر محقق بخواهد  

اجتماعی خاص را مطالعه کند و عمق پنهان  

 و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد. 

موقعیت جغرافیایی، اوضاع جمعیتی، )

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بطور کلی  

 ( جزئیات زندگی مردم
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 "   امتحان نهایی" 

فعال و خالق بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف می شود.                          .1

 (98)خرداد ص / غ    

 (98)خرداد مسئله معنا درباره برخی از ابعاد زندگی انسان از جمله کنش ها مطرح است.     ص / غ    .2

و  98)خررداد جتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند از کدام روش استفاده می کندد؟ اگر محقق بخواهد یک نهاد ا .3

 (1400 و دی  شهریور

 الف( قوم نگاری     ب( روش آزمایش         ج( مطالعه موردی          د( مطالعه کمی

عه کند اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص مثال یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطال .4

 (1401و  98)شهریور  از روش ........................... استفاده می کند.

 (98)شهریور معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است؟  .5

 (98)شهریور . روش هایی که در جامعه شناسی پوزیتیویستی بکار می رود بنام .................. شناخته می شود .6

 کمی           ج( مشاهده مشارکتی           د( روش های کیفیالف( قوم نگاری         ب( روش های 

 (98)شهریور  پیدایش فرهنگ های مختلف نتیجه چیست؟ .7

 (98)دی  جهان های اجتماعی مختلف معانی ....................... و ..................... متفاوتی را پدید می آورند.   .8

 (1400 و شهریور خرداد ، 98)دی  چه روش هایی استفاده می شود؟ نام ببرید.برای فهم معانی کنش های انسان ها از  .9

 (98)دی علت پیدایش خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف با معانی گوناگون؟  .10

برخی رویکرد ها برای دستیابی به پاسخ هدای کدامال قابدل پدیش بیندی دربداره چرایدی وقدوع پدیدده هدای  .11

و  1400و دی  99)خررداد  اجتماعی، پیچیدگی این پدیده ها را نادیده می گیرند و از آنهدا ...................... مدی کنندد.  

 (1401خرداد 

جتمداعی، فرهنگدی و بطدور در کدام روش پژوهش، محقق موقعیت جغرافیایی، اوضاع جمعیتی، اقتصدادی، ا .12

 (99)خرداد کلی جزئیات زندگی مردم یک ده یا یک روستا را بررسی می کند؟ 

 الف( روش کمی         ب( مطالعه موردی           ج( روش های آماری          د(قوم نگاری

 (99)خرداد فهم هر کنش نیازمند چیست؟  .13

 (1401و  99)خرداد انی نمی دانست؟ چرا ماکس وبر تفهم را روش مستقلی برای علوم انس .14

خالق و فعال بودن انسان ها در .......................... موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف  .15

 (99)شهریور  می شود.
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 قوم نگاری و مطالعه موردی در مقابل ............. قرار می گیرد که در جامعه شناسدی تبیندی بکدار مدی روندد. .16
 (99)شهریور  

 الف( روش تفسیری        ب( روش های کمی             ج( روش های تفهمی           د( روش های کیفی

 (1400و  99)شهریور مسئله معنا در مورد کدام پدیده ها مطرح است؟  .17

 (99)شهریور چرا برخی رویکرد های اجتماعی هویت زدایی می کنند؟  .18

سانی و اجتماعی بدون توجه به عمق آنها به نتیجه گیری های غلدط و اشدتباه بررسی و مطالعه پدیده های ان .19

 (1400)خرداد منجر می شود.      ص / غ   

 (1400)خرداد دانش محلی )اینجایی و اکنونی( ؟؟؟   .20

عد خاصی دارد و انسان هدا نیدز همانندد موجدودات طبیعدی از جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی نظم و قوا .21

 (1400)دی طریق حواس مطالعه می شوند.     ص/غ      

و بسددیاری از ذهددن انسددان هددا ، همددواره ش از معنددای زندددگی و ده هددا پرسددش دیگددر مددرتبط بددا آنسددپر .22

ظدران علدوم ها در جهدان متجددد و در میدان صداحب ن ، این پرسشغول کرده استاندیشمندان را به خود مش

 (1401 یورشهر)بوده است.    ص/غ    اجتماعی نیز مطرح 

 (1401 یورشهر)ای فهمیدن داللت های کنش چه باید کرد؟    بر .23

تجدویزی ، رویکرد تبیینی به حاشیه رفت و راه بازگشت دعاوی دعاوی  ه کدام رویکرد جامعه شناسیبا غلب .24

 (1401 یورشهر)به علوم اجتماعی باز شد؟   

 (1401 یورشهر)، ارزش ها و امور سیاسی را چگونه مطالعه می کند؟   جامعه شناسی تفسیری .25

به کدام رویکرد و روش پژوهش   "کنش گران بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل می زنند   " .26

 ( 1400 )شهریوراشاره دارد؟ 

پژوهش گر خود را در شرایط فرهنگی قوم قرار می دهد و کنش هاشان را تجربه می کند تا آنها را بهتر    " .27

 ( 1401و  1400 )شهریور به کدام رویکرد و روش پژوهش اشاره دارد؟  "بشناسد
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و    سعادتو پیش نیاز دستیابی به    ارزش های واسطه ای انسان همواره سه گانه قدرت، ثروت و دانش را   

ولی هنگامی که عملکرد    قلمداد می کردو خیر    خوب  از این رو هر سه آنها را  ،کمال حقیقی می دانست

( / یا خنثی   می کردیم: دانش )کامال مثبت( / ثروت )خاکستری   مقایسهآنها را در دستیابی به سعادت  

 قدرت را بیشتر منفی ارزیابی می کردند.

 

 ارزش واسطه ای

آدم و عالم بیهوده و عبث خلق نشدند، خلقت آنها هدف و غایتی دارد. رسیدن به این غایت، همان   

 سعادت و کمال انسانی است که از آن به ارزش غایی تعبیر می شود

به هرچیزی که مقدمه و راه رسیدن به ارزش غایی باشد، ارزش واسطه ای گفته می شود به این معنا که   

ارزش خود را از ارزش غایی می گیرد، وقتی ارزش غایی انکار می شود ارزش های واسطه ای نیز فاقد  

 ند معنا و ارزش می شو

 خیر شود خودش نیز خیر است. هر چیزی که واسطه 

 

و نگاه های واسطه ای به قدرت و ثروت   ارزیابی های اخالقیبرخی مدعی شدند که همین در دوره اخیر   

قدرت و ثروت دیگر آنها شده است لذا بعد از آن بود که    مانع توسعه و پیشرفتدست و پا گیر بوده و  

تا با توسعه  و گسترش آنها زمینه  و شروع به توسعه و گسترش کردند  نگرفتندمورد داوری اخالقی قرار  

 .آسایش و آرامش دنیوی بشر بیشتر فراهم شود

ثروت دیگر یک امر خنثی نبود بلکه ریشه بسیاری از ظلم ها و شرارت ها قلمداد می شد/ خوش بینی به   

 تردید جدی قرار گرفته بود.دانش نیز مورد 
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از این پس این پدیده ها    /ارزش هر سه مزیت دانش و ثروت و قدرت مورد شک و تردید قرار گرفت 

برای انسان هیچ گونه معنا و ارزش ذاتی ندارند و انسان صرفا به لذت و منفعت مادی که قدرت، ثروت و  

 .استدانش تولید می کنند، دل خوش 

این موقعیت هرگز پایان راه بشر و اندیشه و تجربه او نبوده است و انسان ها، فرهنگ ها و جوامع بشری،   

 ره این مقوله ها می اندیشند. همواره دربا
 
 

 نیز می شود.   نزاع و کشمکشقانون، نظم و انضباط است ولی گاهی محل   یادگیری جهان اجتماعی محل   

هم زیستی انسان ها و زندگی جمعی آنها، مسائل مشترکی پدید می آورد       که باید باهم )به صورت   

 جمعی( درباره آنها تصمیم بگیرند.

و جوامع انسانی به دالیل مختلف همواره متفاوت بوده اند؛ وقتی انسان ها به صورت جمعی  افراد، گروه ها  

 زندگی می کنند، تفاوت ها و اختالف ها و تضاد هایی را بوجود می آورد. 

تصمیم گیری درباره مسائل مشترک و رفع اختالف ها و تضاد ها میان افراد و گروه هایی که با هم زندگی   

 را در زندگی اجتماعی پدید می آورد. اعمال سیاسی و سیاست می کنند 

 هرچه جوامع پیچیده تر می شوند       سیاست هم ضروری تر و پیچیده تر می شود. 

 

 :نمونه هایی از سیاست

 کار عظیمی که فرعون های مصر برای طغیان رود نیل انجام داده بودند. (1

باید کارهای جمعی و فعالیت های منظم انجام شود تا قدرت از مشکالت جلوگیری کند: چنین بود  (2

 رسالت نخستین امپراطوران چین در برابر باران های سیل آسا )یوی کبیر: رام کننده آب ها( 

 

 ابعاد سیاست 

 ضمانت اجرای قانون ظیم امور تدبیر و تن

 قدرت قاون
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انتظار می رود که هرکس با اتکا به عقل، ایمان و تقوا خویش قانون را رعایت کند ولی برای اجرای قانون   

باید از قدرت نیز استفاده کرد، یا حداقل باید تهدید کرد که در صورت تخلف از قانون، از قدرت استفاده  

 می شود.

 عینی و محسوس سیاست و جنبه الزام آور آن است.قدرت وجه  

 

 سیاست و قدرت 

 امروزه در گذشته 

هر گز قدرت مسئله اول و اصلی سیاست  

نبوده است بلکه قدرت وسیله و ابزاری برای  

تحقق اهداف و فضیلت های اخالقی قلمداد 

 می شده است 

خود قدرت صرف نظر از اینکه وسیله تحقق  

غایات اخالقی باشد، مستقال داری  اهداف و 

 اهمیت شده است. 

 

 امروزه قدرت به مسئله اصلی سیاست و جوهر آن تبدیل شده است؛  

 سیاست را قدرت می دانند. همهبرخی  (1

 سیاست را قدرت می دانند. بخش عمدهبرخی  (2

پیروزی و    بلکه بیشتر با آرمان: سیاست با غایت و هدف سعادت و فضیلت داوری نمی شود  در این نگاه

 موفقیت و تسلط )قدرت( ارزیابی می گردد. 
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 یاست و قدرت س

 امروزه در گذشته 

 تمامی جامعه می تواند قلمرو سیاست باشد  سیاست محدود به حکومت و دولت بود 

 

 هر واحدی از جامعه 

 قدرت کار دارد سیاسی به شمار میرود.که مستقیما در تنظیم اهداف جامعه مشارکت و با            هر کنشی از افـراد

 گروه های اجتماعی 

 

 سیاست و قدرت 

 امروزه در گذشته 

 سیاست و نهاد حکومت یکی گرفته می شد 
سیاست را با هیچ مقوله عینی و محسوسی  

 یک نمی گیرند 

 

 .در کل جامعه و همه اجزا آن وجود دارد

 واحد اجتماعی برای تحقق اهداف جمعی به کار می گیرد. مجموعه روش هایی است که هر  سیاست              

 به شیوه کارآمد و موثر است.قدرت محقق کردن اهداف یک نظام اجتماعی 

 

 ضمانت اجرای هرگونه عمل جمعی است. 

 آمریت )فرماندهی و فرمانبری( نهادینه شده در جامعه است.

 . هر وقت در جامعه از کار بیافتد از زور استفاده می شود

 از سطح خرد تا کالن در جامعه وجود دارد.            قدرت

 در صورت فقدان آن جامعه با خطر جدی روبرو می شود.

 پشت سر تمام نقش ها و روابط آنها وجود دارد و در همه قسمت های جامعه جاری است.

 م می دهد. اهرکس قدرت بیشتری دارد عمل جمعی بیشتری انج
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کمتر    تنبیهی ابزار های اعمال قدرت از گذشته تا کنون تغییراتی داشته است        امروزه از ابزار های   

 استفاده می شود.   اقناعیکمتر از ابزارهای    تشویقیاستفاده می شود و از ابزارهای    تشویقیاز ابزار های  

 

 :قدرت تنبیهی

عمدتا منحصر و متمرکز    /به دلیل اجبار پیروی می کندفرد  پیروی کننده نسبت به تبعیت و پیروی خود آگاهی دارد/  

در دست دولت ها است/ از طریق قانون و پیمودن مراحل قانونی اعمال می شود/ انتظار می رود افراد مطمئن شوند که از 

قرار نمی گیرند/ هیچ کس نباید به صور خود سرانه به اعمال خشونت  ناحیه هیچ فرد یا گروهی مورد ضرب و شتم و تنبیه  

 و تنبیه دیگران مبادرت کند. 

از این رو بر خالف گذشته کمتر خبری بر مبنا نزاع ها و دعواهای فردی و دسته جمعی به گوش می رسد و اگر هم  

جایگاهی ندارد و آن را رفتاری مذموم  در ذهنیت جامعه و عموم مردمدر گوشه و کنار چنین رفتار هایی مشاهده شود 

 و به دور از عقالنیت قلمداد می کنند. 

 :قدرت تشویقی

 به دلیل پاداش پیروی می کند.فرد پیروی کننده نسبت به تبعیت و پیروی خود آگاهی دارد/  

 :  قدرت اقناعی

پندارد موجب تبعیت او از اراده و با تغییر نگرش و اعتقاد فرد اعمال می شود/ آنچه فرد درست و حق و هنجار می  

خواست دیگران می شود/ در این نوع قدرت تبعیت و پیروی نشانه کار درست است/ پیروی کننده در مواردی متوجه  

تبعیت و پیروی خود نمی شود و به عبارتی برای پیروی محاسبه سود و زیان خود را نمی کند/ در مواردی از مسیر درست 

 ی از مسیر نادرست و ناشایست شکل می گیرد.و شایسته و در موارد
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 عالوه بر ابزار های سه گانه قدرت )تنبیهی، تشویقی، اقناعی( باید از منابع و عوامل قدرت نیز یاد کرد.  

که ابزار سه گانه قدرت    ( سازمان 3( مالکیت  2( شخصیت  1  شودچیز موجب دسترسی به قدرت می    3 

 درون آنها شکل میگیرد و اعمال می شود.

 

 :شخصیت

ویژگی های جسمانی، فکری، بیانی، اخالقی، هوش، جاذبه یا دیگر ویژگی های شخصیتی است که موجب  

 دست یافتن به یک یا چند ابزار قدرت می شود.

 

 سیاست و قدرت 

 امروزه در گذشته 

قدرت بدنی منبع قدرت تنبیهی بود البته هنوز 

برخی از گروه ها برای مردان قوی  در  هم 

 هیکل منبع قدرت است 

شخصیت با قدرت اقناعی )توانایی ترغیب یا  

 ایجاد باور( نزدیکی بیشتری دارد
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 :مالکیت

همان اراده وسیله جذب اطاعت دیگران است/ ثروت، وجهه و شکوهی به فرد عامل قدرت می دهد که  

 و قاطعیت اوست و می تواند موجب اطاعت اقناعی دیگران شود.

 مالکیت بیشتر با قدرت تشویقی قرابت دارد.

 
 : سازمان 

جمع کسانی که منافع، ارزش ها یا برداشت های مشترکی دارند/ مهمترین منبع قدرت در جوامع امروزی/ 

)انسجام اجتماعی(/ پیوند میان نقش   همکاران و هموطنان پیوند میان افراد و گروه های انسانی مثل رابطه  

 ها، واحد ها و ساختار های اجتماعی مثل رابطه اقتصادی و سیاست یا علم و سیاست )یکپارچگی نظامی(.

 با قدرت اقناعی در درجه نخست قرابت بیشتری دارد.  

 الزمه سازمان، پذیرفتن هدف های سازمان توسط افراد و اعضا آن است.  

سازمانی که اعضا آن به صورت یکپارچه اهداف آن را قبول نداشته باشند نمی تواند اطاعت افراد بیرون   

از خود را تضمین کند       مثل جوامع پزشکی که اگر نظرات متفاوتی وجود داشته باشد مردم دیگر  

 اعتنایی نمی کنند و نظام پزشکی مانع چنین اختالف نظرهایی می شود.

بزرگترین و موثرترین سازمان ها هستند        جوامعی که اختالف و چند دستگی درآنها  جوامع خود  

 پیدا شود، آسیب پذیر تر می شوند. 
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 سازمان موثر واقع می شوند.مالکیت و شخصیت به پشت گرمی  

 
 قدرت 

مفهومی مسئله برانگیز و ارزشی است/ سخن گفتن از قدرت و سیاست به ندرت بی طرفانه است )برای  

برخی تحسین آمیز و برای عده ای نفرت انگیز است(/ برای برخی، سیاستمدار فردی مقتدر و با نفوذ و  

 و ریاکار/ مقدار زیادی از این واکنش ها به سوگیری خود افراد بر می گردد.  برای برخی ستم پیشه

 سابقه تاریخی اعمال تنبیهی قدرت، شهرت هراسناکی برای قدرت پدید آورده است. 

قدرت اقناعی در بسیاری از اعمال قدرت ها سرپوش می گذارد و آن را پنهان می کندکه وقتی آشکار   

 ناروا به نظر می آید. می شود، بسیاری ناحق و  

قدرت یک ضرورت اجتماعی است/ در جامعه و زندگی اجتماعی اعمال قدرت )تبعیت عده ای در  

 .برابر خواست و اراده دیگران( اجتناب ناپذیر است و بدون آن خیلی از کارها شدنی نیست

ت نیز همانند ابزار اعمال  منابع و عوامل قدر

از اثرگذاری و تاثیر شخصیت تا حدود   قدرت در طول تاریخ تغیراتی کرده اند 

زیادی کاسته شده است و همینطور از سهم  

مالکیت، در مقابل نقش سازمان افزایش یافته 

امروزه بیشترین قدرت ها درون سازمان ها   است

 متمرکز شده اند 

به طور مثال: در شرکت های بزرگ از سهم مالکیت و نقش  

سهامداران کاسته شده و نقش مدیران و مشاوران افزوده شده  

 است
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اجتماعی باشد       خود قدرت  قدرت نامشروع )غیراخالقی و غیر قانونی(         می تواند یک فساد و شر  

به هیچ وجه امر شر و پلیدی نیست         به همین دلیل باید قدرت ها را با رویکردی عالمانه و انتقادی  

بنگریم تا شرعی، اخالقی و قانونی بودن آن را دریابیم          در عین حال باید مراقب باشیم از مواجهه بد  

 ود داری کنیم. بینانه و زاهدانه با قدرت نیز خ

 

استفاده از قدرت به قصد تغییر وضع موجود )ایجاد وضعیت بهتر( و حفظ وضع موجود )پیشگیری از   

 . (ی که وضعیت را بدتر می کندتغییر

 هدایت می شوند.  بدتر و  بهترتمامی کنش های سیاسی با دو مفهوم  

ت، فضیلت و سعادت در مهمترین هدف در زندگی رسیدن به فضیلت های انسانی و سعادت همگان اس 

  جامعه خوب و  برای دستیابی به   باید   زندگی خوب و جامعه خوب به دست می آید، فعالیت های سیاسی 

 فضیلت و سعادت می باشد.

 نیستند: مورد تایید یا رد، انتخاب یا طرد، ستایش یا نکوهش انسان ها قرار می گیرند.  خنثیامور سیاسی   

 بد بسیار دشوار باشد اما غیر ممکن نیست( )شاید در عمل تشخیص دقیق خوب از

 
 

جوامع و فرهنگ ها همانند طبیعت یکسان نیستند و ما نمی توانیم نتایجی را که از مطالعه جوامع غربی به دست آورده ایم به 

 همه جوامع دیگر تعمیم دهیم. 

 

 مطالعه و بررسی کنیم.ناگزیر باید سایر جوامع و فرهنگ ها را نیز برای جلوگیری از اشتباه،  

 

 تفسیری(  – از منظر خودشان مطالعه کنیم )با رویکرد تفهمی باید جوامع و فرهنگ های دیگر را 

 

 مقایسه و داوری فرهنگ ها و ارزش ها از دست می رود. به دلیل تنوع و تکثر جوامع و فرهنگ ها امکان  

 
ارزش های انسانی را قابل مطالعه علمی نمی داند، از این رو با جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، 

 ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده خنثی و فاقد معنا مطالعه می کند.
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جامعه شناسی تفسیری، اگر چه امور سیاسی را پدیده هایی معنادار و ارزشی می داند، اما صرفا ارزش ها و   

 سنده می کند و مالک و معیاری برای ارزیابی علمی آنها ارائه نمی دهد. نظام سیاسی ب

 

جامعه شناسی انتقادی یافتن راهی برای داوری علمی درباره ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصه قدرت   

 را ضروری می دانند و دست شستن از این آرمان بزرگ را بن بست زندگی انسان معرفی می کنند. 

 

 

 "   امتحان نهایی" 

 .به کتاب اضافه شده و نمونه سوال امتحان نهایی ندارد  1402 –  1401این درس در سال تحصیلی 
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: نمی توان افراد را بر اساس این تفاوت ها رتبه بندی  تفاوت های اسمی

)هیچ کدام بر دیگری برتری  کرد/ مثل: رنگ پوست و زن ومرد بودن  

 ندارند(. 

: می توان افراد را بر اساس این تفاوت ها رتبه بندی  انواع تفاوت های میان افراد       تفاوت های رتبه ای 

  /، برخی افراد کمتر و برخی بیشتر از این ویژگی ها برخوردارندکرد

 )نابرابری(. مثل : قد، وزن، هوش، ثروت، تحصیالت و ... 

 

 : قد و ضریب هوشی و ...طبیعی

 انواع نابرابری

 : تحصیالت و ثروت و ...)در جامعه ایجاد می شوند(  اجتماعی
 

 

 

 

 

 

 

منجر شوند مورد توجه   اجتماعیدر صورتی که به نابرابری های    طبیعیو نابرابری های    اسمی تفاوت های   

 جامعه شناسان قرار می گیرند.
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می گویند در مطالعه نابرابری های اجتماعی به قشربندی اجتماعی در جوامع توجه دارند و  جامعه شناسان   

  نابرابر اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت    مزایای نابرابری های اجتماعی این است که    علت

  پایینسلسله مراتب اجتماعی قرار میگیرند و برخی افراد در    باالید/ برخی افراد در  میان افراد توزیع شده ان 

 آن.
 

 رویکردهای مختلف نسبت به نابرابری اجتماعی و عدالت  ❖
 

دارد/ نابرابری اجتماعی از تفاوت    ضرورتاجتماعی برای جامعه    نابرابری رویکرد اول )رویکرد لیبرالی(:  

اجتماعی هستند و معتقدند که   قشربندی ها یا نابرابری های طبیعی بر می خیزد/ این جامعه شناسان طرفدار  

از گذشته تا به حال هیچ جامعه ای بدون قشربندی اجتماعی نبوده است/ قشربندی پدیده ای است که در 

آنان چنین می پندارند که نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجه    /همه زمان ها و مکان ها وجود داشته است

نابرابری های طبیعی هستند در حالی که در مواقعی یک نابرابری اجتماعی مقدمه نابرابری های  تفاوت ها و  

اجتماعی بعدی می شود )مثل تولد فرزندی در خانواده ی ثروتمند و فرزندی در خانواده فقیر(/ طرفداران  

با طبیعی دانستن قشر بندی اجتماعی نقش جوامع و انسان ها را در پدید آمدن و ادامه یافتن آن    قشربندی

از این نکته نادیده می گیرند به عالوه با تاکید بر کارکرد های قشربندی، آن را تایید و تثبیت می کنند/  

 یکرد اول( غافل اند که در رقابت عادالنه باید نقطه شروع رقابت یکسان باشد )ایراد رو 

 

قشربندی اجتماعی )نابرابری های اجتماعی ناشی از روابط   مخالفان رویکرد دوم )رویکرد کمونیستی(:  

 توزیعرا مهم می دانند و با    اقتصادی   عدالتسلطه جویانه میان انسان هاست و باید با آن مبارزه کرد(/  

میان افراد و در نتیجه نابرابری    انه ظالمموجب روابط    خصوصی  مالکیت عدالت برقرار می شود/    ثروت  برابر 

اجتماعی شده است/ برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت و همچنین آنان خواهان  

 از میان برداشتن قشربندی نیز هستند.

از بین می رود/ این امر سبب می شود تالش و شایستگی    رقابت  انگیزهمالکیت خصوصی    حذفبا   

نقطه شروع رقابت ها یکسان می شود اما به دلیل  بیشتر افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته می شود/  

 اینکه انگیزه رقابت از بین می رود راه پیشرفت مادی مسدود می گردد. 

  



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

55 
 

  /طه آغاز و در رویکر دوم نقطه پایان عادالنه نیستدر رویکرد اول نقرویکرد سوم )عدالت اجتماعی( :  

اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همه فراهم   شود  نمی  لغودر رویکرد عادالنه مالکیت خصوصی  

همه افراد   ضروریبه نمایندگی از جامعه موظف است نیاز های    دولت   / سازد  یکسان را    شروع  نقطه کند و  

 رفعمالیات بیشتری می گیرد و از آن برای    ثروتمندان و از    )خوراک، پوشاک و مسکن( را فراهم کند

، بدین ترتیب همه افراد می توانند بر اساس توانایی های خود با دیگران  در جامعه استفاده می کند  فقر 

 . تری می اندیشدکنند/ دولت نیز برای کاهش نابرابری های اجتماعی تدابیر بیش رقابت

 

: مالیات ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی است/ دولت ها برای حمایت از به طور مثال در این رویکرد

اقشار کم درآمد آنها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهند/ طرح خانه سازی عمومی برای  

 اقشار کم درآمد در برزیل.

 
 

مطلق/ نه اجرای عدالت را به دست نامرئی   کنترلمطلق موافق است نه با    رهاسازی این رویکرد نه با   

است اما    اجتماعی  عدالتبازار می سپارد و نه دخالت همه جانبه دولت را می پذیرد/ به دنبال برقراری  

 به این بهانه آزادی های افراد و رقابت میان آنها را از بین نمی برد.

 
 

 جامعه شناسی انتقادی:  

ش ها را خارج از قلمرو علوم اجتماعی قرار داد و این کار را غیر  کار داوری درباره ارزرویکرد تبیینی  

علمی قلمداد کرد. )در نگاه تبیینی انتقاد از وضعیت موجود و تجویز راه حل برای بهتر شدن آن کار علم  

بیان می شد؛ یعنی دانش و ارزش دو قلمرو متمایز و    ارزش    ز جدایی دانش انبود( / این اعتقاد با عنوان  

 ل دارند. متقاب 
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 )خلق و بازسازی ارزش ها(   قلمرو تفسیرارزش:  /    )کشف و بازخوانی واقعیت ها(  قلمرو تبییندانش:   

انتقادی و تجویزی به علوم  با غلبه رویکرد تفسیری، رویکرد تبیینی به حاشیه رفت و راه بازگشت دعاوی 

 شکل گرفت.دانش انتقادی  اجتماعی باز شد/ از پیوند دانش و ارزش سخن به میان آمد و 
 

: از وضعیت موجود انتقاد می کند و می خواهد برای عبور از ضعیت موجود و رسیدن به  دانش انتقادی 

توصیف و تبیین بسنده نمی کند وضع مطلوب راه حل ارائه کند/ از درون رویکرد تفسیری پدید آمد/ به  

 بلکه به داوری ارزشی پدیده ها می پردازد و آن را با مالک های ارزشی و هنجاری ارزیابی می کند 

 از علوم طبیعی فاصله گرفت. بیشتر از جامعه شناسی تفهمی  پدید آمد و  جامعه شناسی انتقادی  20در قرن 

کند و تالش می کند از محدودیت  علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی  

 های علم تجربی رها شود.

برای رسیدن  و تجویز راه حل هایی نقد وضعیت موجود جامعه  ، مهم ترین هدف        جامعه شناسی انتقادی

 بهتر است.به وضعیت  

به   را  شناسی  جامعه  اجتماعی،  مطلوب جهان  و وضع  موجود  میان وضع  فاصله 

 انتقاد از از آنها می کشاند.داوری درباره ارزش ها و 

جامعه شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد به معیار های علمی نیاز دارند تا بر  

اساس آن وضعیت موجود را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم  

 کنند و راه عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب را پیشنهاد دهند.

 

زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختار های  افراد در  

 آن را می سازند. 

 وجوه زندگی اجتماعی انسان

 هر جهان اجتماعی الزام هایی دارد که زندگی انسان ها را متاثر می سازد. 
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باقی  تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پا برجاست، پیامد های آن نیز   

است، با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدید شکل می گیرد و 

 پیامد های دیگری به دنبال می آورد.

و تاکید قرار گیرد   توجههمواره این امکان وجود دارد که یکی از دو وجه زندگی اجتماعی بیشتر مورد   

)یعنی گاهی نظام اجتماعی و ساختارهای آن و گاهی کنش های  گرفته می شود    نادیدهو وجه دیگر آن  

 برای زندگی بوجود آورد.  مطلوبینااجتماعی مورد توجه قرار می گیرند(/ می تواند آثار و پیامد های 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جامعه شناسان انتقادی:  

همانند جامعه شناسان تفسیری بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تاکید می کنند اما کم   

 به ساختارهای اجتماعی و تاثیر این ساختارها بر زندگی افراد را درست نمی دانند. توجهی رویکرد تفسیری  

زیر    به  را  سازندگان خودآن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند    ساختارهای و    اجتماعی جهان گاهی   

 در می آورند. سلطه

از ساختارهای    انتقادبی توجهی به ساختار های اجتماعی به معنای چشم پوشی از آثار مخرب آنهاست زیرا   

 .آثار مخرب آنها را ناممکن می سازد کنترلاجتماعی و در نتیجه 

گاهی پیامدهای معناها، ارزش ها و ساختارهایی که گروه یا قومی می سازند گروه یا قوم دیگری را زیر   

 سلطه خود در می آورد و سرکوب میکند. 

  پیشگیری   از سلطه چنین ساختارهایی  /تاکید می کنند  سرکوبگر ساختارهای  های علمی از    انتقاد بر  آنها   

 . را شکل می دهند انسانی تر ساختار های اجتماعی   /ی کنندم

 جامعه شناسی انتقادی به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها می پردازد.
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 ارزیابی دستاورد جامعه شناسی انتقادی

پرداخته اراده  با پذیرش رویکرد تفسیری معتقد است که تمام معانی و ارزش ها، ساخته و   

 های افراد، گروه ها و فرهنگ هاست.
 اراده خاص خود را دارد و معانی و ارزش های ویژه خود را خلق می کند. هر فرد، گروه و فرهنگی  

 هیچ کدام بهتر یا بدتر نیستند یا هیچ کدام درست و غلط یا حق و باطل نیستند 

نمی کند تا بر اساس این حقایق و  رویکرد انتقادی هیچ گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف  

 فضایل به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازد.

برای دفاع از اراده افراد، گروه ها و فرهنگ ها معتقد است، نباید اراده فرد یا گروهی را   

 بر فرد یا گروه دیگر تحمیل کرد یا فرهنگی بر فرهنگ دیگر اعمال سلطه کند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

59 
 

 "   امتحان نهایی" 

 (98)خرداد در قرن بیستم جامعه شناسی انتقادی بیشتر از ........................... از علوم طبیعی فاصله گرفت.  .1

 (98)خرداد اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند کدام عامل را مهم می دانند؟  .2

 فطرت انسانیالف( عدالت اقتصادی     ب( تثبیت رقابت اجتماعی     ج( طبیعی دانستن قشر بندی اجتماعی    د( 

و   1401و    98)خررداد  از دیدگاه جامعه شناسان طرفدار قشربندی اجتماعی نابرابری های اجتماعی نتیجه چیسدت؟   .3

 (1401شهریور  

 (98)خرداد ی تاکید می کنند؟ جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمیِ کدام پدیده های اجتماع .4

 (98)خرداد را مشخص کنید.  "تحصیالت و ثروت"و  "زن و مرد از نظر جنسیت"نوع تفاوت در  .5

 (1400و  98)خرداد در رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی، دولت به نمایندگی از جامعه چه وظایفی دارد؟  .6

....... بود که فقرا و ثروتمندان را به دو گدروه متخاصدم جهان متجدد ظاهر شد ................  چالشی که دراولین   .7

 (98)شهریور تبدیل کرد. 

 (1400و خرداد  98)شهریور نابرابری در ثروت، قدرت و دانش ........... می باشد.  .8

 الف( اسمی           ب( فطری                 ج( اجتماعی               د( طبیعی

 (1401و خرداد  98)شهریور با حذف مالکیت خصوصی در دیدگاه مخالفان قشربندی اجتماعی نتیجه چه شد؟  .9

 (98)شهریور چگونه امکان رقابت برای همگان در رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی فراهم می شود؟  .10

 (98)شهریور دو رویکرد پوزیتیویستی و تفهمی را محافظه کار می دانست؟  .11

 (98)دی جامعه شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ........................... تاکید می کنند.  .12

.  برخی تفاوت هامیان افراد تفاوت های اسمی نامیده می شود ونمی توان افراد براساس آنها رتبه بندی کرد  .13

 (98)دی ص/غ   

 ( 98)دی کدام رویکرد به نابرابری، نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق؟  .14

 الف( مخالفان قشربندی اجتماعی             ب( طبیعی دانستن قشر بندی اجتماعی  

 ج( طرفداران قشر بندی اجتماعی              د( طرفداران عدالت اجتماعی  

 ( 98)دی هوش و تحصیالت، چه نوع تفاوتی است؟ تفاوت در قد،   .15

 ( 99و خرداد  98)دی  علت نابرابری در دیدگاه جامعه شناسان چیست؟  .16

طرفداران قشربندی اجتماعی چنین می پندارند که نابرابری های اجتماعی نتیجه تفاوت ها یا .......... هستند.   .17
 ( 1400 و دی و شهریور 99)خرداد 
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و شهریور   99)خرداد برخی تفاوتها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیالت ................... نامیده می شوند.  .18

1400 ) 

 اجتماعی        ب( نابرابری های طبیعی        ج( تفاوت های اسمی      د( تفاوت های رتبه ای  الف( نابرابری های

 ( 99)خرداد دانش انتقادی چه نوع دانشی است؟  .19

 ( 1400و  99)خرداد در رویکرد عدالت اجتماعی دولت چگونه برای کاهش نابرابری ها تالش می کند؟  .20

 ( 99 شهریور)  ه می کند؟ کدام گزینه به تفاوت های رتبه ای اشار .21

 ضریب هوشی و قد           ب( رنگ پوست و لهجه      ج( ابزار نظامی      د( نفوذ فرهنگی  الف(

 ( 99 شهریور)مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟  .22

 ( 99 شهریور)نتیجه طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی بر نقش انسان از سوی طرفداران قشربندی چه بود؟  .23

 ( 99 شهریور)از دیدگاه مخالفان قشربندی اجتماعی نتایج از بین رفتن مالکیت خصوصی را بنویسید.  .24

یع  .25 اجتماعی  مزایای  که  است  این  اجتماعی  های  نابرابری  علت  گویند  می  شناسان  و  نی  جامعه   ..............

 ( 1400)خرداد    .............. و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.

در کدام رویکرد نابرابری اجتماعی، عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت و  .26

 ( 1400)خرداد حذف مالکیت خصوصی، عدالت برقرار خواهد شد؟    

 ب: مدل لیبرالی                     الف: مدل عدالت اجتماعی       

 ج: طرفداران قشربندی اجتماعی         د: مخالفین قشربندی اجتماعی 

 ( 1400)خرداد چه عاملی جامعه شناسی را به داوری درباره پدیده های اجتماعی و انتقاد از آنها می کشاند؟   .27

 ( 1401و  1400)شهریور معه شاسان در مطالعه نابرابری های اجتماعی به کدام عامل توجه دارند؟  جا .28

 ( 1400)شهریور زندگی انسان دو وجه دارد آنها را بنویسید.   .29

خرداد و    1400)دی  .  ..... نامبده می شود................  پوست، جنسیت، رنگ  فاوت در لهجه برخی تفاوت ها مانند ت .30

1401 ) 

 ( 1400)دی جامعه شناسان در مطالعه نابرابری های اجتماعی به کدام عامل توجه می کنند؟     .31

 ( 1400)دی سان ها می دانند؟  کدام رویکرد نابرابری های اجتماعی را نتیجه روابط سلطه جویانه میان ان .32

 ( 1400)دی کاهش نابرابری های اجتماعی چیست؟   در رویکرد عادالنه تدبیر دولت برای   .33

 ( 1401)خرداد نویسید.    را بموضوع و هدف جامعه شناسی انتقادی  .34

 ( 1401)خرداد ؟    انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر چیستعلت تاکید جامعه شناسان انتقادی به ضرورت  .35
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ژادی نمی پردازد بلکه آن را تقبیح و از آن  صرفا به توصیف و تبیین تبعیض نکدام رویکرد جامعه شناسی   .36

 ( 1401 یورشهر)د؟   انتقاد می کن

ماعی و نادیده گرفتن آنها چیست؟     ، نتایج بی توجهی به ساختار های اجتن انتقادیاز دیدگاه جامعه شناسا .37
 ( 1401 یورشهر)
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 پاسخ به سوال من کیستم ؟؟؟

 ویژگی هایی که فرد با آنها خود را با برخی مشابه و با برخی دیگر متمایز می کند. 

 آگاهی فرد از کیستی خود و احساس تعلق اجتماعی به یک جهان اجتماعی و قلمرو جغرافیایی.   هویت          

 جلوه حمعی و بیرونی پیدا می کند. 
 

 شناسنامه نخستین سند رسمی هویت ماست. )تاجیک ها: زادنامه، عرب ها: هویه، انگلیسی: سند هویت( 

 :جمهوری اسالمی ایران 

 آرمان ها و ارزش های اسالمی. بیان حاکمیت مردم بر اساس  

بامرزهای معین در بخش غربی آسیا/ مأوای نژاد آریایی بوده/ قلمرو دولت جمهوری اسالم/ قدم  ایران   

 رو مردم ایران/ محدوده نفوذ قلم و اقتدار دولت ایران و محدوده قدم و اقدام مردم ایران. 

 

 جای ایران سرای من است. همه مردم ایران در هویت ملی مشترک اند           همه 

برای   و  کنند  پاسداری  ایران  کشور  از  اند  موظف 

 استقاالل و آزادی و آبادی آن بکوشند. 
 

 همان نشانی است که وسط پرچم ایران نیز وجود دارد.  " اهلل  "در شناسنامه کلمه  

نشان دهنده تصمیم دولت برای ثبت احوال و افعال مهم    "سازمان ثبت احوال" و  " وزارت کشور"عبارت   

 شهروندان ایرانی است.

 دولت هویت فرد فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آنها را به رسمیت می شناسد. 

 )شناسنامه سند هویت شماست برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری کنید( 

 سند هویت دست برد و آن را تغییر داد. نمی توان خودسرانه و به دلخواه خویش در این  

 )هر گونه تغییر یا تحریف در شناسنامه یا سوءاستفاده از آن جرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد( 
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 رقمی در صفحه اول شناسنامه          جنبه اختصاصی سند هویت 10شماره ملی  

ت جنسی، خانوادگی، سنی، نژادی و فرهنگی را  عکس افراد در صفحه اول چاپ شده است          هوی 

 آشکار می کند.

 وحدت یا کثرت هویت ها
 

 

در هر جامعه وجود دارد(   مختلفمدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره مدرن )که اقوام و گروه های   

 همانند سازی بود.

 ارزش ها و سبک زندگی یک گروه، توسط سایر گروه های جامعه. پذیرش

  یکسان های هویتی گروه های مختلف و    تفاوت سیاستی که دولت ها برای از بین بردن  همانند سازی          

 در پیش گرفتند. سازی 

 

 همانند سازی  مدل
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 نسل کشی در کامبوج توسط خِمِر های سرخ )حزب کمونیست(  

 میانمار موسوم به روهینگیا اخراج و کشتار مسلمانان   

 در ایرانط گشت ارشاد مرگ مهسا امینی توس 

 در جریان پاکسازی قومی در یوگوسالوی سابق، هزاران مسلمان بوسنیایی جان خود را از دست دادند. 

قرار گرفت و همچنین هویت های    نقدپدید آمده بود مورد    مدرن : همه آنچه در دوره  در دوره پسامدرن 

ثباتی و  و    تنوع ،  تکثر قرار گرفت/    توجه مورد    فردیخرد، محلی و   هویت ها    مداوم   تغییرات حتی بی 

 پنداشته شد.   نامطلوبو استمرار همراه با آن   ثباتو  وحدت، ملیدانسته شد/ هویت  مطلوب

 

 
 

 . پسامدرن محصول دوران 

 موضوعی برای نزاع و درگیری هویت هاست. 

 سیاست هویت 

 تاکید می کند.  محلیو  خاص بر هویت ها و تفاوت های  

 بازشدن جعبه پاندورا )در اساطیر یونان جعبه ای حاوی تمام بالهاست(همانند 
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هویت محور اصلی مباحث فکری و سیاسی شد/ مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی    20در اواخر قرن   

 تابع عالقه های فرهنگی و هویتی.

 

 کشمکش می شوند. عالوه بر ثروت و قدرت، هویت و دانش نیز کانون نزاع و  20در اواخر قرن  

 

هانی شدن و توسعه ارتباطات موجب می شود فرهنگ ها دیگر خالص نباشند و هویت ها به شدت تغییر ج 

کنند و بسیاری از گروه ها و جوامع در برابر هویتی که جهانی شدن را بر آنها تحمیل می کند به دفاع  

د بازگشتند و خواهان رهایی از این برخاسته اند و با ساختن هویتی خاص برای خود به هویت واقعی خو

 هویت تحمیلی هستند.

امریکایی ها، آسیایی تبارها، جوانان، اقلیت های قومی،   –)جنبش هایی که سبک زندگی، زنان، آفریقایی  

 مدل تکثرگرا به جای مدل همانندسازیمذهبی و جنبش زیست محیطی(           
 

 
 

تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد/ همچنین  :  مدل تکثرگرا

وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود، که گروه های مختلف را به یکدیگر  

 پیوند می دهد. 

: به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند/   اول   چهره

 ( تکثرگراگی سیاسی و فرهنگی می شود. )سبب چند پار

 چهره های سیاست هویت 

: گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنها    دوم  چهره

 ( همانندسازی حمایت می کند. )

 

 تکثرگرا مدل
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شناخت متقابل افراد، گروه ها و جوامع از  در مقابل الگوی همانندسازی و تکثرگرا قرار می گیرد و به   

 یکدیگر توجه دارد.

 ارائه می کند. قرآناین الگو همان الگویی است که  

 : شناخت متقابل افراد و گروه ها از یکدیگر فواید  

 به افراد کمک می کند که تفاوت های یکدیگر را درک کنند و به این تفاوت ها احترام بگذارند.  

 ایجاد می کند که به بهتر شدن روابطشان منجر می شود.اشتراکاتی را  

 

 

 

 .در مقابل الگوی تنازع قرار می گیرد تعارفالگوی  

 
 وبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواإِنََّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ُشعُ

زنی  ا از مرد و  را نخست  ما همه شما  را  آفریدیم و آن گاه شعبه ی مردم،  یکدیگر  تا  و فرق مختلف گردانیدیم  بسیار  های 

 .بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند، همانا خدا كامال دانا و آگاه است

 

فقط سپس تاکید می کند که هیچ کدام از این ویژگی ها مالک برتر دانستن خود از دیگری نیست و   

 زندگی بر اساس تقوا معیار برتری، بزرگی و بزرگواری است. 

 تعارف )شناخت متقابل هویت ها( الگوی 

 الگوی تنازع 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

68 
 

الگوی مطلوب قرآنی تکثر و تنوع زبانی و نژادی قومی را مانع وحدت و همدلی نمی داند بلکه انسان ها   

 را به منشاء وحدت رهنمون می کند.

 لِلْعَالِمِینَ  لَآیَاتٍ  ذَلَِك  ِفی إِنََّ مْ وَأَلْوَانِکُمْأَلْسِنَتِکُ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ

و یکی از آیات )قدرت( او خلقت آسمانها و زمین است و یکی دیگر اختالف زبانها و رنگهای شما آدمیان، كه در  

 .ای )از صنع و حکمت حق( برای دانشمندان عالم آشکار استاین امور نیز ادله 

 بود. الگواز این  پیرویرشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری نیز به دلیل  

برای جهان اسالم به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یک   

 ایرانی به نام سیبویه است و مهم ترین حکمای جهان اسالم فارابی و ابن سینا هستند. 

: مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند/ افراد معموال به دیگرانی که آنها را به  ی )ع( می فرمایدامام عل

درستی نمی شناسند بدبین اند و از آنها دوری می کنند/ یکی از راه های ایجاد دوستی و صفا و اتحاد و آشتی  

ی تواند با زمینه سازی برای  در میان گروه ها و ملت ها شناخت متقابل است/ در این میان حکومت نیز م

شناخت مردم از یکدیگر در سطح محلی، ملی و منطقه ای بسیاری از مشکالت را حل کند و امکان همدلی  

 مردم با یکدیگر را فراهم آورد.

 علوم اجتماعی و سیاست هویت

تو نمی خواهد درباره ارزش ها و هنجار ها اس  داوری علمیبه دنبال مالک هایی برای    جامعه شناسی انتقادی 

به این وضعیت تن دهد که داوری ارزش ها، بیرون از دایره علم صورت گیرد، زیرا در آن صورت سرنوشت  

ارزش ها به قدرت و ثروت سپرده می شود و همواره ارزش های غالب در زندگی ارزش های ثروتمندان و  

 قدرتمندان خواهد بود. 

انتار دارد ظرفیت افشاگری و ررویکرد انتقادی می خواهد   هایی بخشی را برای علوم اجتماعی نگه دارد و 

 علوم اجتماعی با تشخیص و افشای سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.
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می شمارد و راه رهایی انسان را نه از   ناممکنکارکرد علمی را برای علوم اجتماعی    جامعه شناسی تفسیری 

درون علم بلکه در بیرون از آن جست و جو می کند و معتقد است خود علم با درست و غلط دانستن و خوب  

و بد کردن امور سلطه گری می کند/ علم چراغی نیست که تاریکی ها را روشن کند/ آنچه که تا امروز به  

 صرفا ابزار عده ای برای سرکوب عده ای دیگر بود.نام علم و دانش جهان شمول مطرح بود 

بشر همواره به سرکوبی ای که از طریق قدرت و ثروت صورت می گرفت حساس بوده و اکنون متوجه 

 سرکوبی ای است که به وسیله دانش اعمال می شود و دیگر به آن تن نمی دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 :  در رویکرد باال

بخشی از یک حقیقت مغفول آشکار می شود/ هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود و هر  

خود را تولید کند/ پس هیچ فرهنگ و هویتی نمی پسندد    فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب با

 که موضوع نظریه هایی باشد که در فرهنگ و تاریخ دیگری شکل گرفته باشد.

نظریه فمینیستی   /هر گروه، جامعه و فرهنگی می خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم دیگران 

 ی نتیجه چنین مطالبه و درخواستی هستند. معاصر، نظریه آفریقایی تبار، نظریه آمریکایی بوم 

دارای هویت هستند/ در رابطه با  جامعه شناسان جوامع و فرهنگ ها را مطالعه می کنند؛ که 

آنها سخن می گویید و آنها را قضاوت می کنند/ همواره درگیر سیاست هویت هستند/  

برخی را تحسین و برخی دیگر را تحقیر می کنند/ از دید فرهنگی و هویتی، فرهنگ ها و  

نگاه   هویت ها را می نگرند نه از منظر علم، که همه هویت ها و فرهنگ ها را با یک چشم 

می کند/ جامعه شناسان همواره مشغول پیش بردن برخی فرهنگ ها و هویت ها و پس  

 راندن برخی دیگر هستند.
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این گروه ها معتقدند آنچه تا امروز به اسم علوم اجتماعی به مطالعه گروه ها، جوامع و فرهنگ ها می پرداخت  

می پنداشتندو هویت   مردان سفید پوست اروپاییدانشی جهان شمول نبود بلکه روایت آن چیزی بود که  

 زنان، رنگین پوستان و غیر اروپائیان را نادیده می گرفتند. 

است/ اما گاهی    ارزشمند، و مخالفت با این امر  ناپسندبه حاشیه راندن و حذف هویت های انسانی و فرهنگی  

هاست و  بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به آن به معنای انکار اشتراک و وحدت انسان    تاکید

 و معارفه انسان ها و فرهنگ ها از بین می رود. گفت و گوفرصت 

: اگر دانش تماما محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و جوامع و فرهنگ ها نیز متفاوت اند  نتیجه گیری 

و هر کدام دانش خاص خود را تولید می کنند؛ چگونه می توان گفت که دانش و شناختی بهتر از شناخت  

 ت؟ چگونه میان شنالخت های مختلف می توان داوری کرد و شناخت صحیح را تشخیص داد.دیگر اس

پایبندی کامل به این رویکرد امکان شناخت واقعی را از انسان ها می گیردو قطعا رویکردی که اساس دانش  

 را انکار می کند نمی تواند قابل قبول باشد. 
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 "   امتحان نهایی" 

...................... است و بر تفاوت ها و هویت های خاص و محلی تاکید می کند.  محصول دوران پسامدرن ..... .1
 ( 98)خرداد 

 ( 1400و دی  98)خرداد الگوی تعارف به چه معناست؟  .2

 ( 98)خرداد مدل رایج سیاست گذاری هویتی در دوره مدرن و پسامدرن را مقایسه کنید.  .3

 ( 98)خرداد ؟ رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم هجری به کدام دلیل بود .4

ی  الگوی مطلوب قرآنی ................... است که تکثر و تنوع زبانی و نژادی و قومی را مانع وحدت و همدلی نم  .5

 ( 98)شهریور داند. 

 ( 98)شهریور مدل رایج سیاست گذاری در دوره ................... همانند سازی بود.  .6

 الف( پسامدرن                        ب( تکثرگرایی                     ج( بعد از تجدد                     د( مدرن 

 ( 1400خرداد  و 1401و  98)شهریور چیست؟  سیاست هویت محصول کدام دوران است؟ و تاکید آن بر .7

 ( 98)شهریور گرا چه ویژگی هایی دارد؟ مدل تکثر .8

در مدل تکثرگرا، تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد.    ص/غ       .9
 ( 1401و شهریور  1400و  98)دی 

 ( 1400 و دی و شهریور 98)دی رشد و شکوفایی جهان اسالم از قرن سوم و چهارم بدلیل پیروی از الگوی ......... بود.  . 10

 الف( تکثرگرا            ب( تعارف                  ج( همانندسازی                     د( تنازع

 (98)دی ریف می شود؟ دوره ای که هویت از منظر گروه های اجتماعی مختلف و توسط آنها تع .11

 (98)دی تاکید بر تفاوت ها و هویت های خاص محلی؟  .12

 ( 1400و  98)دی مدل همانند سازی به معنای چیست؟  . 13

آنها سیاست  .14 و یکسان سازی  تفاوت های هویتی گروه های مختلف  بردن  بین  از  برای  دولت های مدرن 

 ( 99)خرداد ....................... را در پیش گرفتند. 

از مدل های سیاست گذاری هویتی تفاوت های موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و در کدام یک   .15

 ( 1401و  99)خرداد حتی تشدید می گردد؟ 

 الف( مدل تکثرگرا            ب( مدل یکسان سازی            ج( مدل تعارف           د( مدل شناخت متقابل 

 (99)خرداد کدیگر را بنویسید؟ دو مورد از فواید شناخت متقابل افراد و جوامع از ی .16

 ( 1400و شهریور  99)خرداد چهره های متفاوت سیاست هویت را بنویسید.  .17

 ( 1400و  99)خرداد دیدگاه الگو مطلوب قرآنی، به تکثر و تنوع زبانی، نژادی و قومی چگونه است؟  .18
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 ( 99 شهریور)کدام الگوی هویتی به شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر توجه دارد؟  .19

 الف( الگوی تکثر گرا       ب( الگوی همانند سازی       ج( الگوی تنازع         د( الگوی تعارف 

 ( 99 شهریور)نتایج جهانی شدن و توسعه ارتباطات را بر هویت بنویسید.  .20

 ( 99 شهریور)چگونه حکومت می تواند امکان همدلی مردم را با یکدیگر فراهم کند.  .21

.......... است و پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه به معنای سیاست   .22

 ( 1400)خرداد   مربوط به دوره ............ می باشد.

 ( 1400)خرداد   الگوی تعارف در مقابل کدام الگو قرار دارد؟ .23

کدام رویکرد جامعه      "به دنبال مالک هایی برای داوری علمی درباره ارزش ها و هنجارها است"عبارت   .24

 ( 1400)خرداد   شناسی و نوع هویت را نشان می دهد؟ 

کدام رویکرد جامعه شناسی و نوع هویت را       " ملی گرایی و وطن دوستی مشخصه اصلی آن است"عبارت   .25

 ( 1400)خرداد   نشان می دهد؟

در دوره پسامدرن همه آنچه در دوره مدرن پدید آمده بود از جمله سیاست ........ مورد نقد قرار گرفت.    .26
 ( 1400)شهریور 

 ( 1400)شهریور چرا جامعه شناسی انتقادی نمی خواهد که داوری علم بیرون از دایره علم صورت بگیرد؟    .27

 ( 1400)دی نتایج شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر را بنویسید.  .28

 ( 1401)خرداد ه ها و ملت ها .............. است.   یکی از راه های آشتی دوستی و همدلی در میان گرو .29

اد  )خرد     ، محور اصلی مباحثات فکری و سیاسی شد.تی یستم .................. به جای کشمکش طبقااخر قرن ب در او .30

1401 ) 

 ( قشر بندی هویت                 د(قدرت            ب( ثروت                 ج(  الف

 ( 1401رداد )خ؟     ، معیار برتری و بزرگی چیستدر دیدگاه الگو مطلوب قرآنی .31

ه های مختلف و بین بردن تفاوت های هویتی گرو  ی بود که دولت های برای از ت ، سیاسم الگو سیاستکدا .32

 ( 1401)خرداد ؟      دیکسان سازی آنها در پیش گرفتن

 ( 1401)خرداد .    مقایسه کنیدچهره های متفاوت سیاست هویت را  .33

. این عبارت به کدام الگو هویتی اشاره د: مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند یا امام علی )ع( می فرم .34

 ( 1401 یورشهر)دارد؟   

د بلکه انسان ها را به ، نزادی و قومی را مانع وحدت و همدلی نمی دانکدام الگو هویتی تکثر و تنوع زبانی  .35

 ( 1401 یورشهر)سازد؟    منشا وحدت رهنمون می 
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ری شکل می گیرد، راه رهایی انسان را بیرون علم جست و جو می  از درون رویکرد تفسی دی که  رویکرچرا   .36

 ( 1401 یورشهر)کند؟   
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 قرآن کریم کتاب علم است و پیامبر برای تعلیم و تربیت آدمیان مبعوث شده است. 

: در اسالم؛ مهمترین ارزش ها/ در قرآن کریم؛ هدف آفرینش/ علت برتری انسان بر فرشتگان/ به  علم

 خلیفه خداوند بر زمین.سبب علم  

همه علوم ارزش یکسانی ندارد، یادگیری برخی علوم مانند سحر در اسالم منع شده و یادگیری برخی   

علوم الزم و ضروری دانسته شده )به یادگیری علم نافع تشویق و از علمی که فایده ای نداشته باشد منع 

 گردیده اند(
 

 ما را آسان می کند.ما را به اهدافمان نزدیک می کند و حرکت 

 در ما روحیه حرکت ایجاد می کند و ظرفیت های ما را به فعلیت می رساند. علم نافع         

علمی است که به کار کشور بیاید و برای حل مشکالت کشور مفید باشد )علم مقدمه عمل  

 است(.

علوم پایه/ علومی که درباره چگنگی  : علوم ابزاری مثل پزشکی، فنی و مهندسی و  نمونه هایی از علوم نافع

استفاده از علوم ابزاری و اهداف و ارزش ها و ارمان های انسان صحبت می کنند/ علومی که درباره حقیقت  

انسان و آغاز و انجام او سخن می گویند )علم به نفس، علم توحید، علم به مبداء و معاد از نافع ترین علوم  

لوم اجتماعی( به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانین اند(/ علم به جامعه و تاریخ )ع

 اجتماعی برای استفاده از آن قوانین در حال و آینده. 
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 علوم اجتماعی در قرآن   ➢

 کتاب هدایت بشری/ توجه ویژه به زندگی اجتماعی انسان 

 توصیف 

 تبیین 

 نگ ها می پردازد و جامعه آماری خود را ترسیم می کند.قرآن به                             جوامع و فره

 نقد  

 ارزیابی 

 

 : قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امت های مختلف. سنت های الهی

 سنت های تاریخی: محمدباقر صدر 

 کتاب هاب مرتبط 

 سنت های اجتماعی در قرآن: احمد حامد مقدم 

 

ارزیابی قرار می دهد: رفتار عاقالنه شان را تایید می کند و از قرآن رفتار و فرهنگ گذشتگان را مورد  

 رفتار جاهالنه آنها انتقاد می کند. 

 

: در آن به عدالت و قسط رفتار می شود/ فرهنگ حق دارد/ در آن به کسی  جامعه آرمانی از نظر قرآن 

 ن جهان یاری می دهد.ظلم نمی شود و در برابر ظلم دیگران مقاومت می شود/ به ستم دیدگان و مستضعفا 
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 ند. پیامبران برای تعلیم این گونه معارف و ساختن جامعه و فرهنگ بر اساس عدالت و قسط مبعوث شد 

فارابی/ ابوریحان بیرونی/ ابن خلدون و ابوعلی مسکویه از جمله دانشمندانی هستند که در علوم اجتماعی   

 آثار مهمی از خود به جا گذاشته اند.

 

زمان خود، زمان گذشته و  : علم اجتماعی زیر مجموعه علوم انسانی )علم مدنی(/ با توجه به  فارابی 

 تقسیم بندی می کند.  علم، اندیشه، فرهنگ و رفتارجوامع را بر اساس نوع  استدالل عقلی 

 

 مدینه جاهله 

جوامعی که از علوم عقلی بی بهره اند/ در جوامع جاهلی علم به عنوان ابزار  

دارد اما علمی که از ارزش ها و آرمان ها و حقیقت زندگی انسان  وجود 

 سخن بگوید وجود ندارد.

 مدینه فاضله 

جامعه ای که بر محور علم سازمان یافته باشد/ جامعه آرمانی مورد نظر  

فارابی/ علم به علوم تجربی محدود نمی شود و علوم عقالنی و وحیانی نیز به 

 رسمیت شناخته می شود.

 فاسقه  مدینه

انحراف عملی از مدینه فاضله/ مردم از علوم عقالنی و وحیانی بهره نمی  

گیرند در صورتی که آن را می شناسند/ مردم بر اساس حقیقت و عدالت  

 عمل نمی کنند.

 مدینه ضاله 
انحراف نظری از مدینه فاضله/ نظرات علمی هم تحریف می گردند/ آرمان  

 ان ها و ارزش ها عقالنی معرفی می شوند.ها و ارزش ها و امور عقالنی، آرم

 

 مدینه فاسقه و مدینه ضاله در نتیجه انحراف از مدینه فاضله شکل می گیرند.  

 فرابی جوامع زمان خود را مدینه های فاسقه یا ضاله می داند. 

 

 

 

 



 دوازدهم جامعه شناسی                                                   تهیه و تنظیم : علیرضا مختاری                                   

78 
 

 علم مدنی فارابی از همه ظرفیت های علوم اجتماعی برخوردار است:  

 ساختارهای جوامع مختلف می پردازد. به توصیف و فهم کنش ها و  (1

 به تبیین واقعیت های اجتماعی می پردازد. (2

 .داوری علمی می کند و رویکرد انتقادی به جامعه دارد (3

 بایدها و نبایدهایی برای جامعه تجویز می کند و در رابطه با الیه های سطحی و عمیق سخن می گوید.  (4

 

 نگاهی تبیینی( در هشت جلد تالیف کرده.: کتاب تجارب االمم )با بوعلی مسکویها 

 

کتاب تحقیق ماللهند )با روش تجربی و تفهمی( فرهنگ جامعه هند را توصیف می    : ابوریحان بیرونی 

 کند و به ارزیابی انتقادی می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :ابن خلدون  

 جامعه آرمانی سخن می گفت. بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده می کرد یا با بهره گیری از قرآن از   

 از عصبیت به عنوان عامل شکل گیری جوامع یاد می کند و دریافت خود را به همه جوامع تعمیم می دهد. 

 جامعه شناسی او در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه کارانه است.  

 ابن خلدون علم اجتماعی خود را علم عمران می نامد. 

 سال بعد کنت در جامعه شناسی پوزیتیویستی به کار برد.  روش او روشی است که چهارصد  
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 "   امتحان نهایی" 

 ( 98)خرداد ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت.   ص / غ     .1

ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند توانست با روش تجربی به ارزیابی انتقادی از فرهنگ جامعه هند   .2

 (98)خرداد بپردازد.  ص/غ   

 ( 1400 و دی و شهریور 98)خرداد فارابی جامعه ای را که بر محور علم سازمان یافته باشد چه می نامد؟  .3

 ج( مدینه فاضله              د( مدینه ضاله            الف( مدینه جاهله             ب( مدینه فاسقه  

 ( 1400دی  98)خرداد ابن خلدون عامل شکل گیری جوامع را چه می دانست؟  .4

 ( 98)خرداد هر یک از مثال های زیر استفاده کدام یک از انواع عقل در معنای عام را نشان می دهد؟  .5

 درک عوامل مهاجرت  

 انسانی ارزیابی وضعیت عدالت در روابط  

 ( 98)خرداد هر یک از عبارات سمت راست به کدام یک از مفاهیم سمت چپ اشاره دارد؟  .6

 مفاهیم  عبارات 

الف( علمی است که به کار کشور بیاید و برای حل مشکالت کشور  

 مفید باشد. 
 جامعه آرمانی قرآنی  (1

 ( علم مدنی 2 ب( فرهنگ حق دارد و در آن به کسی ظلم نمی شود. 

 ( مدینه ضاله 3 نظر فارابی زیر مجموعه علوم انسانی است. ج( از 

د( جامعه ای که نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله را  

 تحریف می کند. 
 ( علم نافع 4

 مدینه فاسقه  (5 

 

 ( 98)شهریور فارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند ......................... نامیده است.  .7

 ( 1401و  98)شهریور رویکرد فارابی در مقایسه با ابن خلدون ................... است.  .8

 فا توصیفی الف( انتقادی            ب( محافظه کارانه               ج( تفهمی                   د( صر

 ( 1400و خرداد  98)شهریور هر عبارت به کدام نوع علم اشاره دارد؟  .9

 علم به جامعه و تاریخ  

 نافع ترین علوم  

 ( 98)شهریور دو مورد از ویژگی های جامعه آرمانی قرآن را بنویسید.  .10
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 (98)دی  رویکرد ابن خلدون انتقادی است و جامعه شناسی او با جامعه شناسی فارابی تفاوتی ندارد.   ص/غ     .11

 ( 98)دی فارابی علوم اجتماعی را زیر مجموعه علوم انسانی می دانست و آن را چه می نامید؟  .12

 د( علم طبیعی      الف( علم عمران           ب( علم ابزاری              ج( علم مدنی         

 (98)دی ابوریحان بیرونی با کدام روش فرهنگ جامعه هند را توصیف کرد؟  .13

 ( 98)دی قرآن کریم مسلمانان را به آموختن آن تشویق کردند؟  .14

 ( 1401و خرداد  98)دی ویژگی های مدینه ضاله در دیدگاه فارابی را بنویسید.   .15

 ( 99)خرداد ویژگی های مدینه فاضله فارابی را بنویسید.  .16

 ( 99)خرداد  چرا ابن خلدون از جامعه آرمانی سخن نگفت؟  .17

 ( 1401و خرداد  99 شهریور)دو مورد از ویژگی های علم مدنی فارابی را بنویسید.   .18

 ( 99 شهریور)چگونه علم به جامعه و تاریخ )علوم اجتماعی( می توانند در گروه علوم نافع باشند؟  .19

 ( 1400)خرداد  قرآن کریم، قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امت های مختلف را ............ می نامد.  .20

 ( 1400)خرداد فهمیده می شود؟  در کدام یک از انواع عقل در معنای عام، معنای برخاستن یک فرد در جمع   .21

 الف: عقل بزاری          ب: عقل انتقادی            ج: عقل تفسیری         د: عقل تجربی 

عبارت »علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد، اما علمی که از ارزش ها وآرمان ها و حقیقت زندگی سخن   .22

 ( 1400)خرداد ی فارابی اشاره دارد؟   بگوید وجود ندارد« به کدام یک از انواع مدینه ها 

عبارت »مردم حقیقت و عدالت را می شناسند یا امکان شناخت آن را دارند، اما بر اساس آن عمل نمی  .23

 ( 1400)خرداد کنند« به کدام یک از انواع مدینه های فارابی اشاره دارد؟   

دو مورد از ویژگی های آن را بنویسید.   علم مدنی فارابی از همه ظرفیت های علوم اجتماعی برخوردار است،   .24
 ( 1400 و دی )خرداد

   در کدام یک از انواع عقل در معنای عام اصل انقباض و انبساط فلزات در علوم طبیعی درک می شود؟  .25
 ( 1400)شهریور 

 الف: عقل انتقادی         ب: عقل ابزاری        ج: عقل تفسیری         د: عقل عملی 

 ( 1400)شهریور  روش مطالعه پدیده های اجتماعی از دیدگاه ابن خلدون چگونه بود؟     .26

 ( 1400)شهریور ویژگی های جامعه آرمانی از دیدگاه قرآن کریم را بنویسید.   .27

 ( 1400)دی یده است.   نامفارابی جوامعی را که از علوم عقلی بی بهره اند .................  .28

و بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده    ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت  .29

 ( 1401)خرداد می کرد و بنابر این از ..................... سخنی نگفت.   
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محسوس از کدام نوع عقل استفاده می    های طبیعی و مادی و دانشمندان برای کسب دانش درباره پدیده   .30

 ( 1401)خرداد کنند؟   

 ( 1401و شهریور  1401)خرداد موختن کدام نوع علم تشویق شده اند؟    ، مسلمانان به آدر فرهنگ اسالم .31

 ( 1401)خرداد را چه می نامند؟     جامعه ای که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شکل می گیرد .32

، از کدام  برای اصالح یک رابطه ظالمانه استفاده می کنیم هنگامی که در سخن گفتن با دیگری از زبان خود   .33

 ( 1401 یورشهر)فاده می کنیم؟   نوع عقل است 

 ( 1401 یورشهر)را بنویسید.    جامعه آرمانی مورد نظر فارابی چه نام دارد؟ ویژگی های آن  .34
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 نیست. اسالم دین زندگی و حیات است/ دین زمان و مکان خاصی  

 علوم اجتماعی جهان اسالم همواره ناظر به مسائل و نیازهای اجتماعی آن بوده است. 

 )یکی از شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان(  علوم اجتماعی مسلمانان           علم فقه 

 علم فقه   

 کند.درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسالمی احکام و قواعدی را مطرح می   

 رفتار ها و هنجار های اجتماعی را ارزیابی و نقد می نماید و داوری می کند. 

ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص می کند و راه های برون رفت از وضعیت موجود به  

 سمت وضعیت مطلوب را تجویز می کند. 

ی این تفاوت ها را به فرصتی فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی و فقه 

 برای شکل گیری امت اسالمی تبدیل کرد.

مدارای اجتماعی با مسلمانان و همه کسانی که به دنبال زندگی  

 صلح آمیزند. 

 دفاع از مرز های اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان  آرمان های اجتماعی فقه اسالمی          

 تالش برای تحقق و گسترش عدالت.

یعه همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته/ نظرات فقه ش 

 ( انقالب اسالمی 2( انقالب مشروطه 1برای دو انقالب مهم پدید آورده است: 
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 مشروطه         میرزای نائینی

 دو انقالب مهم                                                             

 انقالب اسالمی و والیت فقیه         امام خمینی )ره(

 دو انقالب مهم ذکر شده نتیحه مقبولیت و مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی  

 

 :جامعه مطلوب از نظر فقه شیعه

 ن با مشارکت و همراهی مردم، عادالنه باشد.: روابط و ساختار های آویژگی اول

: حاکمان و کارگزاران جامعه نیز عالم به عدالت و عمل کننده به آن باشند )عالم و عادل ویژگی دوم

 باشند(. 
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 (20میرزای نائینی )آغاز قرن 

ما نمی توانیم ویژگی دوم جامعه مطلوب را تحقق بخشیم ولی می توانیم ویژگی اول چنین  

 جامعه ای را محقق کنیم 

 مردم از طریق مجلس، سازمان ها و ساختارهای اجتماعی را به گونه ای عادالنه شکل دهند.  

 بر حمایت مردم تاکید می کند.  

 

 مشروطه نظام مطلوب در زمان غیبت نیست ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود بود. 

 

 
 

 (20امام خمینی )پایان قرن 

نتیجه رسید که مردم ایران می توانند با مشارکت و حضور فعال خود جامعه را ایجاد  به این  

 کنند که هر دو ویژگی را داشته باشد. 

هم قوانین عادالنه داشته باشد و هم مجریان این قوانین از دو شرط علم و عدالت برخوردار   

 ند(باشند )مردم از طریق مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان مشارکت کن 
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 مجلس شورای اسالمی موظف است شرط اول را محقق کند.  

بر اساس معیارهای اسالمی    مجلس خبرگان موظف است شرط دوم را محقق بخشد )رهبر جامعه را 

 شناسایی و معرفی کند و بر عملکرد او نظارت نماید(.

فراهم آورد/ به مسلمانان  تعامل جهان اسالم با علوم اجتماعی جهان متجدد، زمینه طرح نظریات جدید را   

جهان امکان می دهد علوم اجتماعی جهان اسالم را گسترش دهند و مسائل جامعه جهانی را هم تحلیل 

 کنند.

 

 در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد  ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالمی 

 ناسب با معنای علم در جهان اسالم است.متاین دانش  (1

ابزار های تجربی استفاده خواهد کرد اما تبیین های جهان اسالم به شناخت تجربی محدود  از منابع و   (2

 نمی شود و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می کند. 

 عقالنیت مورد استفاده در جهان اسالم الیه های عمیق و سطحی را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهد. (3

تعامل با فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود، به گونه ای مستقل    عقالنیت در جهان اسالم به رغم (4

 به ارزیابی فرهنگ و تاریخ مربوط به خود می پردازد.

عقالنیت جهان اسالم در تولید دانش علمی نقش محوری دارد ولی همه عرصه های علمی را به تنهایی   (5

 حی شامان می بخشد.سامان نمی دهد/ بخشی را به کمک حس و تجربه و بخشی را به کمک و

علوم اجتماعی جهان اسالم درباره وضعیت مطلوب جامعه اسالمی و جامعه جهانی داوری خواهد کرد   (6

 و وضعیت موجود را تبیین می کند برای رسیدن به وضعیت مطلوب.
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 کارکرد های علوم اجتماعی جهان اسالم 

 اجتماعی قدرت فهم و تفسیر و توصیف پدیده های  (1

 توان تبیین و شناخت علل شکل گیری و بوجود آمدن پدیده های اجتماعی  (2

 داوری درباره ارزش ها، هنجارها و آرمان های درون فرهنگ خود (3

 سخن گفتن درباره جامعه آرمانی  (4

شناسایی راه های برون رفت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب با توصیف وتبیین   (5

 وضعیت موحود.
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 "   امتحان نهایی" 

از نظر امام خمینی مردم چگونه می توانند در تحقق بخشیدن به نظام مطلوب در عصر غیبت مشارکت کنند؟  .1
 ( 98)خرداد 

 ( 1400و  98)خرداد دو مورد از پیامد های تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعی مدرن را ذکر کنید.  .2

 ( 98)خرداد مسلمان از نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی نیست؟  چرا علوم اجتماعی متفکران  .3

یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان ............................. است که جامعه اسالمی با استفاده  .4

 ( 98)شهریور . از آن می تواند درباره هنجار های اجتماعی و رفتار ها داوری کند 

نظریات الزم برای دو انقالب اجتماعی قرن بیستم ایران یعنی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی را ...............  .5

 ( 1400و دی  98)شهریور پدید آورد. 

 الف( علوم اجتماعی مدرن         ب( فقه شیعه            ج( جامعه شناسی انتقادی         د( شناخت عمومی  

 ( 98)شهریور از نظر میرزای نائینی مشروطه به چه معنایی بود؟  .6

مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان چگونه می توانند در تحقق بخشیدن به نظام مطلوب در عصر غیبت   .7

 ( 98)شهریور نند؟ مشارکت ک

فقه شیعه در قرن بیستم توانسته است نظریات الزم برای دو انقالب اجتماعی در ایران را پدید آورد.    ص/غ   .8
 ( 98)دی 

در جهان اسالم .............. نه تنها ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص می کند بلکه راه های برون   .9

 (98)دی ت مطلوب را نیز تجویز می کند. رفت از وضعیت موجود به سوی وضعی

 الف( علم فقه         ب( علوم انسانی            ج( علوم اجتماعی              د( علم عمران

 ( 1400و  98)دی دو مورد از آرمان های اجتماعی که فقه اسالمی عهده دار بیان آنهاست را بنویسید.  .10

 ( 98)دی تبیین نظام مشروطه؟  .11

امام خمینی در ادامه تالش و مبارزه برای تشکیل جامعه مطلوب به کدام نتیجه رسید؟  در پایان قرن بیستم   .12
 ( 98)دی 

 ( 99)خرداد نقش مهم فقه شیعه در ایران را بنویسید.  .13

 ( 99)خرداد کدام نوع عقل در معنای خاص، علوم انسانی و علوم اجتماعی را پدید می آورد، توضیح دهید.  .14

 ( 99 شهریور)در جامعه ایران شکل گرفت؟  20رن چگونه دو انقالب اجتماعی در ق .15

 ( 99 شهریور)چرا علوم اجتماعی اندیشمندان مسلمان از نوع تفسیری نیست؟  .16

در ایران ........... همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم ا قدرت های داخلی و خارجی داشته است.    .17
 ( 1400)خرداد 
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کدام شاخه علوم اجتماعی، رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزیابی و نقد می  جامعه اسالمی با استفاده از   .18

 ( 1400)خرداد کند و درباره آن ها داوری می کند؟   

 الف: علم تاریخ        ب: علم فقه            ج: علم جامعه شناسی            د: علم فلسفه 

مردم در جامعه اسالمی چگونه می توانند در تحقق بخشیدن به نظام مطلوب در عصر غیبت مشارکت کنند؟      .19
 ( 1400)خرداد 

یک از انواع عقل در معنای خاص اشاره  عبارت »قانون علیت در فلسفه با این عقل شناخته می شود« به کدام   .20

 ( 1400و شهریور )خرداد دارد؟   

عبارت »علوم انسانی و علوم اجتماعی را پدید آورد« به کدام یک از انواع عقل در معنای خاص اشاره دارد؟    .21
 ( 1400)خرداد 

یکی از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان ......... است که مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین   .22

و جامعه اسالمی احکام و قواعدی را مطرح می کند.      نمی کند اما درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان 
 ( 1400)شهریور 

 ( 1400)شهریور .    یک مورد از کارکرد های علوم اجتماعی جهان اسالم را بنویسید .23

عبارت »خوبی عدالت و بدی ظلم را می شناسد« به کدام یک از انواع عقل در معنای خاص اشاره دارد؟     .24
 ( 1400)خرداد 

 ( 1400)شهریور چرا علوم اجتماعی اندیشمندان مسلمان از نوع تبیینی نیست؟   .25

ته  داخلی و خارجی داش  در ایران .................. همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با قدرت های .26

 ( 1400)دی .  ستا

 ( 1400)دی عی در یک قرن در جامعه ایرانی چه بود؟   علت شکل گیری دو انقالب اجتما .27

 ( 1400)دی   زی متناسب با معنای علم در جهان اسالم است؟چه چی  .28

 ( 1400) دی علوم اجتماعی جهان اسالم را بنویسید.   و مورد از کارکرد های د .29

به وجود می آیند مانند ارزش ها  وآرمان ها با .............. شناسایی  واقعیت هایی که با آگاهی و اراده انسان   .30

 ( 1401)خرداد می شود.   

ب شد که دو انقالب اجتماعی در یک  مقبولیت و مرجعیت ........... در فرهنگ عمومی جامعه ایران موج  .31

 ( 1401)خرداد یرد.   ل بگقرن در جامعه ایران شک

 تاریخ             د( علم جامعه  الف( علوم اجتماعی             ب( علم فقه            ج( علم

 ( 1401)خرداد ویژگی های جامعه مطلوب فقه شیعه را بنویسید.    .32

 ( 1401)خرداد ان را می شناسد چه نام دارد؟     قوه ای که انسان به کمک آن قواعد و حقایق جه .33
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 ( 1401)خرداد یعیات، فلسفه و ریاضیات را پدید می آورد؟    ی مانند طب چه عقلی علوم .34

 (1401)خرداد قایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد را بنویسید.   ویژگی های علوم اجتماعی جهان اسالم در م  .35

را به فرصتی برای  ، این تفاوت ها  بانی و فقهی ، ز دی، نژا فقه اسالمی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی .36

 ( 1401 یورشهر)ری ................ تبدیل می کند.   شکل گی

ماید و درباره  از ............... رفتار ها و هنجار های اجتماعی را ارزیابی و نقد می ن  المی با استفادهجامعه اس  .37

 ( 1401 یورشهر).    آنها داوری می کند 

 ( 1401 یورشهر)شناسایی خوبی عدالت و بدی ظلم چگونه امکان پذیر است؟    .38

 ( 1401 یورشهر)  جتماعی اندیشمندان مسلمان از نوع جامعه شناسی تفسیری نیست؟  چرا علوم ا .39
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