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  »3«ي  گزینه - 216

 )34و  32، 31هاي  صفحه، )1(شناسی  جامعه( 

شناسـی   شناسی تفهمی و جامعه شناسی پوزیتیویستی برجامعه جامعه

  .شناسی انتقادي تقدم تاریخی دارد تفهمی بر جامعه

هاي اجتماعی بـراي   شناسی پوزیتیویستی شناخت پدیده هدف جامعه

  .ها بود بینی و کنترل آن پیش

ت توجهی که ماکس وبر به ضرورت فهم معانی رفتـار کنشـگران   به عل

  .نامند شناسی تفهمی می شناسی او را جامعه داشت، جامعه

کنـد   شناختی انتقادي به شناخت حسی و تجربی بسـنده نمـی   جامعه

بلکه سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را براي شـناخت علمـی بـه    

علوم  ي ارزشی را نیز جزء ها شناسد؛ به همین دلیل، داوري رسمیت می

  .داند اجتماعی می

  »4«ي  گزینه - 217

 )51ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

)  خرد و کـالن (توان بر اساس اندازه و دامنه  هاي اجتماعی را می پدیده

  . و ذهنی یا عینی بودن، تقسیم کرد

سـوزي کشـتی سـانچی     اعتمـاد اجتمـاعی و متـأثر شـدن از خبـر آتـش      

  .ی و کالن هستندهایی ذهن پدیده

  .اي عینی و کالن است مراقبت از اموال عمومی پدیده

  .اي خرد و ذهنی است عالقه به پوشیدن رنگی خاص پدیده

  »4«ي  گزینه - 218

  )65و  60 هاي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

هـاي آن جهـان    با تغییر جهان اجتماعی موجـود و برداشـته شـدن الـزام    

به  هاي دیگري فت و به دنبال آن الزاماجتماعی جدیدي شکل خواهد گر

  .آید وجود می

ي نـوین   ساختن جهانی جدید نیازمند گسترش معرفت و آگـاهی و اراده 

  .ي بسط آن را نیز ندهد است و ممکن است جهان موجود اجازه

به عناصر هاي عمیق جهان اجتماعی باشد و  الیههایی که مربوط به  تفاوت

هایی اسـت کـه یـک جهـان      جزء تفاوت ها بازگردد، ثابت و محوري آن

  .کند اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگرتبدیل می

  »1«ي  گزینه - 219

 )96ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

عقل در معناي وسیع و عام، ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمی و 

عقل به ایـن معنـا، هـم ابـزار شـناخت امـور کلـی و        . ذهنی انسان است

تجربـی و هـم ابـزار شـناخت      ست و هم ابزار شناخت حسـی غیرطبیعی ا

از  به همین دلیل، براي شـناخت حسـی و تجربـی، گـاه    . عمومی و عرفی

و بـراي   دکنن عبارت عقل جزئی و عقل تجربی یا عقل ابزاري استفاده می

  .برند شناخت عمومی نیز گاه عقل جمعی یا عقل عرفی را به کار می

  »4«ي  گزینه - 220

  )49و  35، 20هاي   صفحه ، )2(ناسی ش جامعه( 

هاي هویتی اجتماعی و فرهنگی هسـتند یعنـی فـرد بـدون      بعضی ویژگی

یک هنرمنـد  «. ده باشتواند آن خصوصیات را داشت حضور در اجتماع نمی

  .هاست نیز از این ویژگی» معروف بودن

» تصویر شـخص «. ی ما فردي و شخصی هستندهاي هویت برخی از ویژگی

  .جزئی از هویت فردي اوست

ـ نهاد فرهنگی نه هـاي   ت بـه فعالیـت  ادي است که از طریق تعلیم و تربی

  .، خانواده و آموزش عالی»رسانه«پردازد؛ مانند  فرهنگی می

رفتاري بـرخالف هنجارهـاي جامعـه و     »دیدگان نکردن به حادثه کمک«

  .ي اجتماعی استدر نتیجه نوعی ناهنجار

جامعـه کسـانی را   . تنبیه و مجازات یکی از مراتب کنترل اجتماعی است

ها، قواعد و  رفتارهایی که برخالف عقاید، ارزش(که به انحراف اجتماعی 

. کنـد  دچار شده باشند، تنبیـه و مجـازات مـی   ) هنجارهاي جامعه هستند

  .نوعی تنبیه و مجازات است »اي حذف گشتن از فعالیت حرفه«

  »1«ي  گزینه - 221

 ) 54ي   ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

هـاي   تا هنگامی که هویت اجتماعی افراد در چهـارچوب عقایـد و ارزش  

 محوري جامعه شکل گیرد، تغییرات هویتی در درون یک جهان اجتماعی

خورد و این تغییرات نه تنها در تعارض با هویـت فرهنگـی    واحد رقم می

ي فرهنگ  تواند مستلزم گسترش و توسعه بلکه میگیرد،  جامعه قرار نمی

تواند مورد تشویق و  گونه تغییرات می و به همین دلیل این اجتماعی باشد

  .تایید جامعه نیز قرار بگیرد

  »1«ي  گزینه - 222

 )64و  63هاي    ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

هاي خـود   در تعامالت بین فرهنگی هرگاه یک فرهنگ بر عقاید و ارزش

هـاي عمیـق آن نیـز سـرایت      پافشاري نکند، داد و ستد فرهنگی به الیـه 

هـاي   کند؛ دراین صورت به مرور زمان فرهنگی که به عقاید و آرمان می

فرهنگـی کـه در مسـیر    . کنـد  خود پشت کند تحوالت هـویتی پیـدا مـی   

ها و عقاید فرهنگ دیگر را قبول کند، بـه آن   تحوالت هویتی خود ارزش

  .شود فرهنگ ملحق می

هاي صلیبی، پس از رویارویی با فرهنـگ اسـالمی،    جهان غرب طی جنگ

  .تحوالتی هویتی پیدا کرد

  »4«ي  گزینه - 223

 )42و  37 ،15 هاي علوم اجتماعی، صفحه( 

شـدند و   در فرهنگ اساطیري یونان، خداوندگاران متکثـر پرسـتیده مـی   

  .گیرد فرهنگ مسیحیت با دعوت به توحید شکل می

که نگاه خود را به موجودات متکثـر ایـن جهـان متمرکـز و      در فرهنگی

ي حقیقتـی برتـر،    سازد، انسان موجودي نیست کـه در سـایه   محدود می

  .ي تدبیر معنوي این جهان را داشته باشد وظیفه

بینـی و   عقالنیتـی کـه از جهـان   (هایی کـه از عقالنیـت نـوع اول     فرهنگ

ـ   ) هاي کالن دفاع نمایـد  ارزش هـاي   تواننـد از الیـه   یمحـروم باشـند، نم

  .شوند بنیادین و هویتی خود دفاع کنند و به نسبیت فرهنگی دچار می

  »2«ي  گزینه - 224

 )117و  89، 51 هاي علوم اجتماعی، صفحه( 

هـاي مرکـز و    ي جهانی را بـه بخـش   فرهنگ امپراطوري و سلطه، جامعه

را بـه  این پدیده، ضمن آنکه کشورهاي پیرامون . کند پیرامون تقسیم می

هـا را نیـز ایجـاد     ي سـتیز و چـالش بـین آن    کند، زمینه مرکز وابسته می

  .کند می

هردو جنگ جهانی اول و دوم با شکست یکـی از دو طـرف نـزاع پایـان     

پذیرفت و بعد از جنگ دوم نیز صلحی پایدار، استقرار نیافت؛ بلکه پـس  

  .متفقین دیروز، جنگ سرد سایه انداختاز پیروزي، بین 
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هاي اسـتعماري   که دولتمردان قاجار به دلیل اثرپذیري از دولتهنگامی 

به جاي مقاومت در برابر بیگانگان به سوي قراردادهاي استعماري قـدم  

آمیـز تغییـر    برداشتند، مقاومت منفی عالمان دینی به سوي فعالیت رقابت

  .کرد

  »3«ي  گزینه - 225

 )52ي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي حاکمیـت سـلوکیان،    یروزي یونانیان، در دورهفرهنگ ایرانی به رغم پ

چین با آنکه از مغوالن شکسـت خـورده بـود،    . هویت خود را حفظ کرد

ي اسالمی نیز شکست نظـامی   جامعه. فرهنگ خود را برآنان تحمیل کرد

  .ي فرهنگی بر آنان جبران کرد از مغول را با غلبه

  »2«ي  گزینه - 226

 )111ي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي سیاسی ناسیونالیستی در حرکت افراطی و اسـتعماري خـود بـا     ندیشها

ي اسالمی و رجوع به دوران پیش از اسالم براي هریـک از   عبور از دوره

هاي تازه تأسیس که بعد از دخالـت اسـتعمار در منـاطق اسـالمی      دولت

ایـن عمـل بـه قصـد     . کـرد  ویژه تدوین میاي  ایجاد شده بود، شناسنامه

شـد کـه بـه اقتضـاي عملکـرد       هایی انجـام مـی   سازي براي دولت هویت

استعماري جهان غرب پدید آمده بودند و براي رسیدن به این هـدف از  

  .شد نگاران غربی کمک گرفته می مستشرقان و تاریخ

  »3«ي  گزینه - 227

  )121و  118، 90، 89 هاي   علوم اجتماعی، صفحه( 

ي منورالفکران، مجلس محلی نبود که در آن قوانین بر مدار  در مشروطه

احکام شریعت تنظیم شود؛ بلکه محلی بود که در آن، قـوانین بـر مـدار    

  .گرفت اراده و خواست بشر شکل می

پردازان غربی پس از فروپاشی بلـوك شـرق، محورهـاي عملیـاتی      نظریه

ها و مکاتب غربی به  ایدئولوژي جنگ و خونریزي را از کشورهاي غربی و

انـد کـه در دوران اسـتعمار تحـت      هایی منتقل کـرده  ها و تمدن فرهنگ

هـا   ي جنـگ تمـدن   نظریـه . سلطه و اقتدار جهان غـرب درآمـده بودنـد   

هاي  هاي غربی را در قبال مقاومت اي بود که عملیات نظامی قدرت نظریه

  .کرد کشورهاي غیرغربی توجیه می

ــردن ســلطه  ديهــاي آزا انقــالب ي سیاســی  بخــش در جهــت از بــین ب

  .کشورهاي غربی عمل می کردند

  »2«ي  گزینه - 228

و علوم  68 ي ، صفحه)1(شناسی  جامعه ،65 ي صفحه،  )2(شناسی  جامعه( 

 )97ي  اجتماعی، صفحه

که ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از  ي خودباخته به دلیل این جامعه

توانـد بـه فرهنـگ     کنـد، نمـی   قلیدي عمل میدهد و به روش ت دست می

دیگري که درمقابل او قرار گرفته و مبهـوت و مقهـور آن شـده اسـت،     

  .ملحق شود

کننـد از   هاي ارزشی مـی  در جهان متجدد، متافیزیک و علومی که داوري

  .روند بین می

هـاي   در نگاه توحیدي، طبیعـت و هرآنچـه درآن اسـت، آیـات و نشـانه     

ي موجـودات طبیعـی بـا ادراك و     د است و همـه حکمت و رحمت خداون

معرفتی که دارند، به تسـبیح خدوانـد مشـغول بـوده و بـه سـوي او بـاز        

  .گردند می

  »3«ي  گزینه - 229

 )40و  39هاي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه ،36ي  ،  صفحه)2(شناسی  جامعه( 

تـوان داوري  » عقـل و وحـی  «علم اجتماعی هنگامی کـه بـا اسـتفاده از    

کند، با حفظ هویت علمـی خـود    هاي اجتماعی را پیدا می ي ارزش رهدربا

علـم  » فارابی«رو،  گیرد؛ از این ي تدبیر اجتماعی را نیز بر عهده می وظیفه

  .نامد اجتماعی را علم تدبیر مدن یعنی علم تدبیر جوامع می

به نظر عالمه طباطبایی، عقـل عملـی انسـان را در انجـام عملـش یـاري       

  .رساند می

ین من نه منم آن که منم گویی کیست؟ گویا نه منم در دهـنم گـویی   ا«

کیست؟ من پیرهنی بیش نیم سر تا پاي، آن کس که تنش پیرهنم گویی 

  .یک رباعی از مولوي در رابطه با هویت و خودآگاهی است» کیست؟

  »1«ي  گزینه - 230

 )85 ي  علوم اجتماعی، صفحه( 

کــردي ســکوالر، بلکــه رویکــرد نظــري مــارکس نســبت بــه عــالم روی

بود؛ یعنی به تفاوت موضوعات علوم انسـانی و  ) گرایانه ماده(ماتریالیستی 

  .طبیعی توجهی نداشت

هـاي فرهنگـی غـرب، بـه حـل مسـائل        مارکسیسم در چهارچوب بنیـان 

  .هاي نظري فرهنگ غرب عبور نکرد پرداخت و از بنیان می

  »1«ي  گزینه - 231

  )101 و 15 ي  ها علوم اجتماعی، صفحهو  32 ي  ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  .هاي اجتماعی انسان است شناسی تفهمی، کنش موضوع جامعه

علمـی در دو بعـد   -با پرسش از مبانی علوم تجربی غربی، بحران معرفتی

هـاي   گیـري جریـان   عد اول آن افـول روشـنگري و شـکل   ظاهر شد که ب

  .مدرن بود پست

هستند که یک فرهنگ را در برابر  مسئولیت و تعهد از جمله ارزش هایی

ــه و . ســازند هــاي رقیــب مقــاوم مــی فرهنــگ رویکردهــاي تقدیرگرایان

ي نفـوذ و   غیرمسئول با از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنـگ، زمینـه  

  .سازند تسلط فرهنگ بیگانگان را فراهم می

  »4«ي  گزینه - 232

  )103و  53ي   اه و علوم اجتماعی، صفحه 98ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

ي نوزدهم و بیستم، نظامات سیاسـی و   با ظهور فرهنگ غرب، در دو سده

اقتصادي جدیدي شکل گرفت و این نظامات، جوامع غربی را به صورت 

طـی  . جوامع مرکزي و دیگر جوامع را به صورت جوامع پیرامونی درآورد

ط و ي رواب این مدت، موقعیت فرهنگی کشورهاي غیرغربی نیز در حاشیه

پـذیر پیـدا    نظامات سیاسی و اقتصادي جهانی، وضعیتی متزلزل و آسـیب 

  .کرد

که عقل نظري و عملی را بـه   رویکرد عقلی به علوم اجتماعی به دلیل این

دهـد، ارزش شـناخت علمـی را نسـبت بـه       شناخت عمـومی تنـزل نمـی   

  .کند ها و جوامع مختلف حفظ می فرهنگ

  .هاي انقالب فرانسه نرسید آرمانفرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به 

  »1«ي  گزینه - 233

و  79، 67ي  ها و علوم اجتماعی، صفحه 67ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

80(  

  .ریزد در جهان رسانه، مرزهاي جغرافیایی و سیاسی فرو می: الف

هاي جهان متجدد  زدایی از جهان از ویژگی زدایی یعنی تقدس افسون: ب

  .است
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هاي اجتماعی مربوط بـه   رعیتی و ارزش-متقدم، نظام اربابلیبرالیسم : ج

اندیشمندانی چون مالتوس در این شرایط اجتماعی، . آن را در هم ریخت

  .شوند، بودند معتقد به نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می

  »4«ي  گزینه - 234

  )88و  70 ي  ها و علوم اجتماعی، صفحه 81ي   ، صفحه)2(شناسی  جامعه( 

ترین شکل، فرهنگ عمومی جوامـع   جهان غرب از طریق رسانه، در وسیع

  .کند غیرغربی را مدیریت می

ترین عوامل وقوع دو جنگ جهانی، رقابت کشورهاي اروپـایی بـر    از مهم

  .سر مناطق استعماري بود

ي  هـاي فرهنگـی دور شـود، زمینـه     ها و آرمان اگر نظام سیاسی از ارزش

  .آورد   هاي فرهنگی و هویتی را پدید می تعارضات، تزلزل و بحران
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علوم  و 38ي  ، صفحه)2(شناسی  ، جامعه40ي   ، صفحه)1(شناسی  جامعه( 

  )53 و  39 ي  ها اجتماعی، صفحه

هـا بـا    جهان طبیعـی و جهـان نفسـانی انسـان    » برخالف«جهان اجتماعی 

  .گیرد فرهنگ و آگاهی مشترك آدمیان شکل می

هایی شکل گرفت که به طور رسمی گسست خود  الب فرانسه دولتبا انق

» هـاي گذشـته   حکومـت «ها برخالف  این دولت. را از دین اعالم کردند

قبـل از   هـاي  شناختند؛ پس حکومـت  خود را با هویتی دینی و معنوي نمی

سیاسـی، تـاریخی و   انـد، نـه    هویت دینی و معنوي داشـته انقالب فرانسه 

  .جغرافیایی

همراه باشد، » شناخت عقلی«با رویکرد دنیوي، هنگامی که با  روشنگري

  .شود پذیرد، به دئیسم ختم می به دلیل اینکه مرجعیت وحی را نمی

شـوند، داراي   هایی که با اعتبار عقل عملی ایجاد مـی  اعتباریات یا پدیده

 .آثار و پیامدهاي غیرارادي و تکوینی هستند

www.konkur.in
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