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اول اجتماعي) فصل  (علوم 
)كنش انساني( درس اول

 كنش انساني چيست؟كنش انساني چيست؟

ميبه فعاليتي كه انسان انج ميمي» كنش انساني«دهد ام و آگاهي انجام مي شود. فعاليت گويند كه با اراده گيرد مثـل هايي كه در بدن انسان انجام
 شود. ها كنش انساني تلقي نمي ضربان قلب يا رشد سلول

 انواع كنش انسانيانواع كنش انساني
و تفكر1  ) دروني مثل ادراك
و نشستن←) بيروني2  راه رفتن
 مسواك زدن←) فردي3
 سالم كردن←) اجتماعي4

 هاي كنش انسانيهاي كنش انساني ترين ويژگيترين ويژگي مهممهم
گفتن، اگر فردي آگاهي خود را الف) آگاهانه بودن: فعاليت به آگاهي آدمي وابسته است. با از بين رفتن آگاهي رفتار ادامه نخواهد يافت. مثل سخن

و معاني از دست بدهد از گفتار بازمي  ماند. نسبت به كلمات
ميب) ارادي بودن: فعاليت و اختيار توأم است، لذا كارهايي كه بدون اراده از انسان سر مـي هايي كه انسان انجام زنـد كـنش انسـاني دهد با اراده

 شود. محسوب نمي
ميدار بودن: هر فعاج) هدف و هدف خاصي انجام رسد. مثل فردي كـه ها در برخي موارد به مقصود نمي شود، هرچند اين فعاليت ليت انسان با قصد

 گيري دارد. قصد ماهي
مي معنادار بودن: كنش انساني با توجه به آگاهيد) مي اي كه بر اساس آن شكل و هدفي كه دنبال نسـاني كند، داراي معناي خاصي است. لـذا كـنشا گيرد

بهاست اي از معناهايي بدون توجه به معناي آن قابل شناسايي نيست. مثل سخن گفتن، كه مجموعه مي يلهوس كه  شود.ي صدا به ديگري منتقل
و اجتماعي. مثل برخورد آدمي با آشنايان، با برخورد او با افراد ناآشنا كه تفاوت دارد هـ) تناسب داشتن با موقعيت . هاي زماني، مكاني

 كنش انسانيكنش انساني پيامدهايپيامدهاي
 كنش انساني داراي دو نوع نتيجه يا پيامد است:

ي خود كنشگر يا فرد ديگر وابسته است. به ارادهپيامد ارادي: پيامد ارادي:--11
د به اراده پيامد طبيعي يا غيرارادي:پيامد طبيعي يا غيرارادي:--22 و غيرارادي←2رسي فرد بستگي ندارد. مثل ياد گرفتن  پيامد طبيعي

و دادن نمره خوب هاي امت پاسخ دادن به پرسش (دانش كه اولي به اراده پيامد ارادي كنش اوست←حاني و دومي به ارادهي خود او ي معلـم آموز)
 وابسته است.

و غيرارادي كنش انساني قطعي است، يعني حتماً انجام مي  شود. پيامدهاي طبيعي
ب پيامدهايي كه به اراده  شود يا نشود.ي انسان وابسته است، احتمالي است يعني شايد

مي تر مواقع افراد كنش در بيش تذكر:تذكر: و غيرارادي انجام  دهند. هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي

 اولاولهاي درس هاي درس نمونه تستنمونه تست
 است؟ نادرستكدام گزينه-1

 ) آگاهانه بودن كنش انساني به اين معناست كه فعاليت به آگاهي آدمي وابسته است.1
 هاي كنشگر رفتار نيز ادامه پيدا نخواهد كرد. آگاهي ) با از بين رفتن2
مي3  آيد. ) كنش انساني تنها با آگاهي انسان پديد
مي هايي كه بدون اراده ) فعاليت4  شود. زند كنش انساني خوانده نميي انسان سر

3پاسخ: گزينه
 هاي انساني است؟ يك از ويژگي اين مطلب مربوط به كدام-2

ف« »سالي متفاوت است. رد در دوران كودكي با رفتار او در دوران بزرگرفتار يك
و اجتماعي ) تناسب داشتن با موقعيت1  ) معنادار بودن2 هاي زماني، مكاني

 ) آگاهانه بودن4 ) ارادي بودن3
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1پاسخ: گزينه
 هاي انساني هستند؟ يك از كنش ترتيب جزء كدامبه-3

و تفكر« ن-ادراك و »سالم كردن-شستنراه رفتن
 دروني-اجتماعي-) فردي4 اجتماعي-دروني-) بيروني3 اجتماعي-بيروني-) دروني2 فردي-بيروني-دروني)1

2پاسخ: گزينه
مي در بسياري از موارد آدميان كنش-4  دهند؟ هاي خود را با توجه به كدام پيامدها انجام

و غيرارادي1 و مستقل2 ) طبيعي و ارادي)3 ) هماهنگ و غيرارادي4 طبيعي  ) ارادي
4پاسخ: گزينه
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دوم )علوم انساني( درس 

 تعريف علوم انسانيتعريف علوم انساني

مي بسياري از دانشمندان تفاوت علوم را به تفاوت موضوعات آن آن ها و پيامـدهاي دانند. علوم انساني، علومي هستند كه موضوع ها كنش انساني
ميكنند. علومي كه به كارهاي آن بحث مي  پردازد مثل علم پزشكي جزء علوم انساني نيستند. غيرارادي

و علوم طبيعي و علوم طبيعيتفاوت علوم انساني  تفاوت علوم انساني

 اراده
 آگاهي كنش انساني←موضوع علوم انساني

و معناي خاص است  هدف
و معناي آن ممكن نيست. و هدف  به همين دليل شناخت كنش انساني بدون فهم

مي هاي پديده←موضوع علوم طبيعي و اهدافي كه انسان در نظر  گيرد. جهان طبيعي است، مستقل از معاني
و طبيعي را از تفاوت نگاه زبان تذكر:تذكر: و فيزيك تفاوت علوم انساني مي شناس  توان دريافت. دان به صداي يك انسان

و علوم انساني و علوم انسانيمتافيزيك  متافيزيك

و فلسفه با هم تفاوت دارد. علوم طبيعي مثل1  شناسي زيست) موضوع علوم طبيعي
و فلسفه نيز با هم متفاوت است.2  ) موضوع علوم انساني

مي←موضوع فلسفه و قوانين كلي موجودات را شناسايي (شامل همه اصل وجود است اي كـهي موجودات). مثل قانون عليت، يعني هر پديده كند
 شود داراي علت است. واقع مي

د و طبيعي نيست بلكه  انشي مستقل است. فلسفه جزء علوم انساني

 هاي درس دومهاي درس دوم نمونه تستنمونه تست

مي-1  دانند؟ بسياري از دانشمندان تفاوت در علوم را مربوط به تفاوت در كدام مورد زير
و نتايج4 ) موضوع3 ) هدف2 ) روش1  ) پيامد

3پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستكدام گزينه-2

و فلسفه با هم تفاوت دارند.1  ) موضوع علوم طبيعي
و فلسفه با هم تفاوت دارند.)2  موضوع علوم انساني
مي3 و انساني  پردازد. ) موضوع فلسفه اصل وجود است يعني به موجودي خاص مانند موجودي طبيعي
مي4 و خود يك دانش مستقل است. ) فلسفه قوانين كلي موجودات را شناسايي  كند

3پاسخ: گزينه
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سوم  درس 

 اهميت علوم انسانياهميت علوم انساني

و برتري آن نسبت به رشته ) براي1  هاي ديگر نيازمند معيار مالكي هستيم. تشخيص يك رشته علمي
مي تر با مالك آينده هاي علمي با يكديگر بيش ها در مقايسه رشته ) بسياري از خانواده2  پردازند.ي شغلي به داوري
و مالك آينده3 مي ) معيار و با تغييري شغلي را محيط اجتماعي تعيين مي كند  كنند. شرايط محيطي، تغيير پيدا

 فوايد علوم طبيعيفوايد علوم طبيعي

 الف) شناخت طبيعت
و تسلط بر طبيعت بيني حوادث طبيعي براي پيشب) پيش  گيري

ج) رها ساختن انسان از اسارت طبيعت
و وسيله تذكر:تذكر:  گويند.مي» علوم ابزاري«اند هاي طبيعيي رهاسازي از محدوديت علوم طبيعي چون ابزار تسلط بر طبيعت

 فوايد علوم اجتماعيفوايد علوم اجتماعي

و فهم معاني كنش-1  هاي آدميان شناخت
و كنش-2 و پيامدهاي آن براي پيش بيني كنش هاي او تأثير دارند يا پيش شناسايي عواملي كه بر زندگي  گيري ها
و ارزش-3 و راه صحيح زندگي د شناخت فضيلت، عدالت، سعادت اي كنش بارهرگذاري و بد ها نسانهاي خوب
و ظالمانه انتقاد از كنش-4 هاي انسان هاي ناپسند
و آزادسازي انسان-5 و اسارت ها از ظلم رها مي هاي انسان هايي كه در اثر كنش ها  آيد. ها پديد
و دانش ابزاري-6  نشان دادن راه درست استفاده از علوم طبيعي

 اهميت علوم انسانياهميت علوم انساني

 تذكر:تذكر:
مي چون به فهم معاني كنشعلوم انساني علوم تفهمي: علوم تفهمي: مي هاي انساني  شوند. پردازد، علوم تفهمي ناميده

مي چون به انتقاد از كنشعلوم انتقادي: علوم انتقادي: مي هاي ناپسند آدميان  گويند. پردازد علوم انتقادي
 دهد. الف) علوم انساني مثل چراغي است كه راه صحيح استفاده از علوم ابزاري را به انسان نشان مي

مي انساناي براي رسيدن اني علوم طبيعي وسيلهب) زم و سعادت و فضيلت گردند كه در مسير ارزش ها به عدالت هايي قرار گيرنـد كـه توسـط ها
 شوند. علوم انساني شناخته مي

و جهان شود.ج) علوم طبيعي بدون استفاده از علوم انساني ممكن است وسيله و تباهي انسان ي فساد
ا ميد) علوم طبيعي شود ولي اگر علوم انساني دچار مشكل شـود، انسـان ازشـناخت گر دچار مشكل شود قدرت تسلط انسان بر طبيعت محدود

و آرمان ارزش  ماند. هايي كه بايد دنبال كند بازمي ها
و گمراهي شد علوم ابزاري نيز بر مشكالت او مي  افزايد.ذ) زماني كه انسان دچار بحران

مير) علوم انساني چون و علوم طبيعي را نشان  تري برخوردار است. دهد نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيش راه استفاده از طبيعت

 هاي درس سومهاي درس سوم نمونه تستنمونه تست

و مالك آينده-1 مي معيار  كند.ي شغلي را ............... تعيين
و هنجارها ) ارزش1  ) محيط اجتماعي2 ها

و عرف اجتماعي4 هاي مرتبط با آن شغل ) ارزش3  ) قوانين
2پاسخ: گزينه

و دانش نشان دادن شيوه-2  هاي ابزاري از فوايد كدام علوم است؟ي صحيح استفاده از علوم طبيعي
 ) اجتماعي4 ) فلسفي3 ) طبيعي2 ) انساني1

1پاسخ: گزينه
هم.-3 ميچون ابزاري هستند كه در دست انسان قرار دارند، ......... .............. .دهد ...... چراغي هستند كه راه صحيح استفاده از اين ابزار را به انسان نشان

 علوم انساني-) علوم اجتماعي4 علوم انساني-) علوم طبيعي3 علوم انساني-) علوم فلسفي2 علوم فلسفي-) علوم طبيعي1
3پاسخ: گزينه
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ميي رسيدن انسان به عدالت در چه صورتي علوم طبيعي وسيله-3  گردد؟و سعادت
 هاي انساني قرار گيرد. ) در مسير فهم معاني كنش1
و فضيلت ) در مسير ارزش2 مي ها  شود. هايي قرار گيرد كه توسط علوم انساني شناخته
 هاي صحيح استفاده از علوم انساني قرار گيرد. ) در مسير نشان دادن شيوه3
بههاي ناپسند آدم ) در مسير انتقاد از كنش4 مي وسيله يان كه  شود قرار گيرد.ي علوم انساني شناخته

2پاسخ: گزينه
 اگر علوم انساني دچار مشكل شود:-4

و از شناخت هنجارهايي كه بايد دنبال كند بازمي1  ماند. ) انسان از تدبير زندگي خود
و عدالت موفق2 مي ) انسان در رسيدن به سعادت  كند. تر عمل
ا3 مي) قدرت تصرف  شود. نسان در طبيعت محدود
و از شناخت ارزش4 و آرمان ) انسان از تدبير زندگي خود  ماند. هايي كه بايد دنبال كند بازمي ها

4پاسخ: گزينه
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)كنش اجتماعي( درس چهارم

 تعريف كنش اجتماعيتعريف كنش اجتماعي

و ارادهدهيم، اجتماع كنش اجتماعي نوعي از كنش انساني است كه با توجه به ديگران انجام مي ي آدميي بودن كنش به معني اين است كه آگاهي
و در نظر گرفتن ويژگي آن با توجه به ديگران و اعمال ي اجتماعي است. ها باشد. كنش اجتماعي نخستين پديده ها

و ارزش مثل: هاي اجتماعيهاي اجتماعي پديدهپديده--11  هاي اجتماعي هنجارها
و كنترل اجتماعي جامعه  پذيري

و نظام نظام نقش خرده  هاي اجتماعي ها
ي كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. شيوههنجارهاي اجتماعي: هنجارهاي اجتماعي:--22
و افراد جامعه به آن گرايش دارند. ارزشهاي اجتماعي: هاي اجتماعي: ارزشارزش--33  هايي هستند كه مورد قبول همگان است

و سـعادت تحقـق يك از ارزشو هيچگيرد در صورت فقدان كنش اجتماعي هيچ هنجاري شكل نمي--44 ها مثل حقيقت، عـدالت، امنيـت، آزادي
 يابد. نمي

و ارزش--55 آن هنجارها و تنبيـه، پديـده ها بعد از و پرورش، تشويق ي كه از طريق كنش اجتماعي انسان تحقق پيدا كردند، از يك طرف با آموزش
به جامعه و كنترل اجتماعي را مي پذيري  آورند. وجود

و ارزش--66 و توقعات زمينه هنجارها بهي الزم را براي نقش ها از طرف ديگر با تعيين انتظارات مي هاي اجتماعي  آورند. وجود

(خرد مي-كنش اجتماعي متقابل باعث پيدايش نظام اجتماعي  شود. كالن)

 نظام اجتماعينظام اجتماعي

 هاي اجتماعي مستقل از يكديگر تحقق نخواهد يافت. پديده-1
يك-2 مي هاي اجتماعي در تناسب با ديگر پديده از پديده هر  گيرد. هاي اجتماعي شكل

مي مثال: هر كنش با هنجارهاي خاصي سازگار است. اگر كنشي ناسازگار با آن هنجار باشد، نابه  شود. هنجار شمرده
مي-3 و معناي خاصي شكل و هدف كنش هر كنش بر اساس نيت، هدف هـاي اجتمـاعيي موردنظر او تناسب دارد. ارزشها گر با ارزش گيرد. نيت

 هاي متناسب با خود هستند. مقتضي كنش
مي هاي اجتماعي از كنش ارزش-4 و كنش هايي حمايت و مغاير باشد كنترل هايي را كه متناسب با ارزش كند كه مناسب با آن باشد هاي ناشناخته

و جامعه مي و هنجارهاي اجتماعي است. متناسب با باورها، ارزش پذيري نيز كند. به عبارتي كنترل اجتماعي  ها
و تأثر متقابل هستند. در نظام اجتماعي پديده-5  هاي مختلف اجتماعي داراي تأثير
و نظاميي خرد اجتماعي از نسبتي هماهنگ برخوردار باشند، نظام اجتماعي كالن انسجام خواهد داشت ولي اگر خرده اگر پديده-6 مثل آمـوزش
و ... ناسازگار عمل كند، نظام اجتماعي كالن متناسب با آن ناسازگاري دستخوش تغييراتي خواهد شد.پ  رورش، سياست

 هاي درس چهارمهاي درس چهارم نمونه تستنمونه تست

به«مطلب-1 اگـري ديگران حتي تنهايي در اتاق شخصي، انتخاب كردن خيابان براي آواز خواندن، باال رفتن فرد از ديوار خانه سيگار كشيدن فرد
 هاي اجتماعي است؟ يك از پديده ترتيب جزء كدامبه» خيابان خلوت باشد

 كنش اجتماعي-كنش فردي-) كنش اجتماعي2 كنش اجتماعي-كنش اجتماعي-) كنش فردي1
 كنش فردي-كنش فردي-) كنش اجتماعي4 فرهنگ معارض خرده-هنجاري اجتماعي نابه-) كنش اجتماعي3

1پاسخ: گزينه
ي اجتماعي كدام است؟ تين پديدهنخس-2

و هنجار اجتماعي3 ) كنترل اجتماعي2 پذيري ) جامعه1  ) كنش اجتماعي4 ) ارزش
4پاسخ: گزينه

؟گيرد نمياگر ............... نباشد، هيچ ............... شكل-3
 ارزش-ي) كنش اجتماع4 هنجار-) كنش اجتماعي3 فرهنگ-پذيري ) جامعه2 ارزش-) كنش فردي1

3پاسخ: گزينه
؟نيستگيري يك كنش كدام مورد مؤثر در شكل-4

 ) روش4 ) معنا3 ) هدف2 ) نيت1
4پاسخ: گزينه
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و ارزش-5 آن هنجارها و تنبيـه باعـث كه از طريق كنش ها بعد از و تشـويق و پرورش هاي اجتماعي انسان تحقق پيدا كردند از سويي با آموزش
ميدهيك از پدي پيدايش كدام  شوند؟ هاي اجتماعي

و كنترل اجتماعي ) جامعه1 كل نظام ) خرده2 پذيري و نظام اجتماعي  ها
و انتظارات نقش3 و پيامد و هنجارهاي اجتماعي ) ارزش4 ) نقش اجتماعي  ها

1پاسخ: گزينه
و جامعه-6  پذيري متناسب با كدام مورد زير است؟ كنترل اجتماعي

و نظا نظام ) خرده1 كلها و هنجارهاي اجتماعي ) باورها، ارزش2م اجتماعي  ها
و فرهنگ اجتماعي ) باورها، ارزش3 و نقش اجتماعي ها، آرمان ) ارزش4 ها  ها

2پاسخ: گزينه
و سياسي ناسازگار عمل كند ............... هاي خرد مثل خرده اگر پديده-7 و پرورش، نظام اقتصادي  نظام آموزش

 ها بدون تغيير خواهد ماند.ي كالن متناسب با آن ناسازگاري) نظام اجتماع1
مي ) نظام اجتماعي كالن با سرعت بيش2  كند. تري در مسير تكامل حركت
 ها دستخوش تغييراتي خواهد شد. ) نظام اجتماعي كالن، متناسب با آن ناسازگاري3
 هد بود. ها خوا نظام ) سرعت حركت نظام اجتماعي كالن كندتر از خرده4

3پاسخ: گزينه
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)علوم اجتماعي( درس پنجم

 تعريف علوم اجتماعيتعريف علوم اجتماعي

مي بسياري از دانشمندان، علوم اجتماعي را بر اساس موضوع آن تعريف كرده آن اند. علوم اجتماعي را و پيامـدهاي توان شناخت كنش اجتمـاعي
ي: تعريف كرد. اين تعريف دربردارنده

مي پديدهب) الف) كنش اجتماعي انسان و كالن اجتماعي  شود. هاي اجتماعي ديگر مثل نظام خرد
و واقعيت توان علم به پديده به عبارتي علوم اجتماعي را مي  هاي اجتماعي تعريف كرد. ها

 اهميت علوم اجتماعياهميت علوم اجتماعي

و موضوع علوم اجتماعي، كنش اجتماعي انسان است.  موضوع علوم انساني، كنش انساني
ع  تر از موضوع علوم اجتماعي است، علوم اجتماعي بخشي از علوم انساني است. لوم انساني عامبه عبارتي موضوع

 هاي علوم اجتماعيهاي علوم اجتماعي فايدهفايده

و پيامدهاي فعاليت ها، قدرت پيش هاي اجتماعي انسان شناسايي كنش-1 مي بيني نسبت به آثار را هاي اجتماعي را پديد و نقش علوم ابزاري آورد
 كند. ايفا مي

بهت پيشقدر و تنوع كنش انساني از پيچيدگي بيش بيني علوم اجتماعي و ارادي بودن  تري نسبت به علوم طبيعي برخوردار است. دليل آگاهانه
مي با فهم معاني كنش-2 و همراهي با ديگران را پديد  آورد. هاي ديگران امكان همدلي
و ارزش ظرفيت داوري درباره-3 خوي هنجارها و اجتماعي وجود دارد.هاي رفتاري و به دنبال آن امكان انتقاد نسبت به خطاهاي رفتاري و ديگران د

و انتقاد درباره و موضعي كنش علوم اجتماعي با داوري مي هاي اجتماعي، فرصت واكنش و صحيح را براي دانشمندان فراهم  آورد. گيري اجتماعي مناسب

 هاي علوم اجتماعيهاي علوم اجتماعي شاخهشاخه

جغرافيـاي-شناسـي اجتمـاعي روان-مديريت-شناسي زبان-شناسي جامعه-شناسي مردم-شناسي باستان-تاريخ-استسي-حقوق-اقتصاد
و ... را مي  توان نام برد. انساني

مي هاي اقتصادي در زمينه به علم كنش اقتصاد:اقتصاد: و مصرف  پردازد. هاي توليد، توزيع، مبادله
و قواعد زندگي اجتماعي است كه ضمانت::حقوقحقوق ميباجراي رسمي دارند  كنند. خشي از روابط اجتماعي افراد را تعيين

و حكومت است.ي جامعه يا علم به پديده علم اداره::سياستسياست ي قدرت
و اجتماعي را از گذشته واقعيت::شناسيشناسي باستانباستان و بقاياي انساني جست هاي انساني ميي دورتر، بر اساس آثار  كند. وجو
اج::شناسيشناسي مردممردم و گروهكنش و روابط اقوام محلي مي تماعي و جوامع شهري را مطالعه و ابعاد فرهنگي جوامع پيشين  كند. هاي نژادي

و مـدرن مـي شناسي وجوه مشترك فراواني دارد. بيش با مردم::شناسيشناسي جامعهجامعه و شـاخه تر بـه جوامـع معاصـر هـاي مختلفـي دارد مثـل پـردازد
ص شناسي شهري، جامعه جامعه و  شناسي علم شناسي روستايي يا جامعه نعت، جامعهشناسي كار

 شناسيشناسي تعريف جامعهتعريف جامعه

مي ) گروهي جامعه1 (كنش اجتماعي) نظر دارند به پديدهو دانند شناسي را شناخت كنش اجتماعي انسان شناسـي جامعـه كـه هاي اجتماعي خرد
 خرد نام دارد. 

مي شناسي را شناخت نظام ) گروهي جامعه2 و پديدهدان هاي اجتماعي مي ند شناسـي كـالن دهند كه به جامعه هاي اجتماعي كالن را موردنظر قرار
 معروف است. 

مي شناسي پديده در نتيجه جامعه و كالن مورد بررسي قرار  دهد. هاي اجتماعي را در سطوح خرد

 هاي درس پنجمهاي درس پنجم نمونه تستنمونه تست

و واقعيت علم به پديده-1 ميهاي اجتماعي را اصطالحاً ....... ها  نامند. .........
 شناسي ) مردم4 ) تاريخ3 ) علوم انساني2 ) علوم اجتماعي1

1پاسخ: گزينه
و موضوع ............... كنش اجتماعي انسان است.-2  موضوع ............... كنش انساني است

 علوم اجتماعي-) علوم انساني2 علوم انساني-) علوم اجتماعي1
 علوم انساني-) علوم انساني4 علوم ابزاري-) علوم اجتماعي2

2پاسخ: گزينه
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مي-3  كند؟ به كدام دليل علوم اجتماعي نقش علوم ابزاري را ايفا
مي ) با فهم معاني كنش1 و همراهي با ديگران را پديد  آورد. هاي ديگران امكان همدلي
مي2 و تحليل و اجتماعي را تجزيه  كند. ) امكان خطاهاي رفتاري
و پيامدهاي فعاليت ) قدرت پيش3 مي بيني نسبت به آثار  آورد. هاي اجتماعي را پديد
مي هاي اجتماعي ديگر از جمله نظام ) پديده4 و كالن اجتماعي را بررسي  كند. هاي خرد

3پاسخ: گزينه
ب بيني علوم اجتماعي از پيچيدگي بيش به كدام دليل قدرت پيش-4  رخوردار است؟تري نسبت به علوم طبيعي

و تنوع كنش1 و غيرارادي بودن و تنوع كنش2 هاي انساني ) آگاهانه و غيرارادي بودن  هاي اجتماعي ) آگاهانه
و يكسان بودن كنش3 و ارادي بودن و تنوع كنش4 هاي انساني ) آگاهانه و ارادي بودن  هاي انساني ) آگاهانه

4پاسخ: گزينه
و موضعيك از فوايد علوم اجتما كدام-5 مي عي فرصت واكنش و صحيح را براي دانشمندان فراهم  آورد؟ گيري اجتماعي مناسب

به) با فهم معاني1 و همراهي با ديگران را مي كنش ديگران، امكان همدلي  آورد. وجود
و انتقاد درباره2  هاي اجتماعيي كنش ) با داوري
و ارزش ) با ظرفيت داوري درباره3 ري هنجارها و ديگرانهاي  فتاري خود
و پيامدهاي فعاليت ) قدرت پيش4 مي بيني نسبت به آثار  آورد. هاي اجتماعي را پديد

2پاسخ: گزينه
به يك از شاخه كدام-6 مي پديده«ترتيب هاي علوم اجتماعي از واقعيت«و» كند هاي اجتماعي را به لحاظ زماني بررسي و اجتمـاعي را هاي انساني

و بقاياي آن جستي دورت گذشته مي ر، بر اساس آثار ؟»كند وجو
 شناسي باستان-شناسي ) مردم4 شناسي باستان-) تاريخ3 تاريخ-شناسي ) مردم2 شناسي جامعه-) تاريخ1

3پاسخ: گزينه
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ششم )شناسيي جامعه تاريخچه( درس 

 شناسي قرن نوزدهمشناسي قرن نوزدهم ويژگي جامعهويژگي جامعه

حس-1 شن در قرن نوزدهم نوعي از ميگرايي كه و تجربي محدود را اخت علمي را به دانش حسي يـا» گرايـي اثبـات«كرد غالب شد. اين جريـان
 نامند.مي» پوزتيويسم«
ميي اثبات با غلبه-2 و روش خود را از علوم طبيعي و رشد علوم طبيعي، نوع جديدي از دانش اجتماعي كه الگو به گرايي  وجود آمد. گرفت
را ار اثباتگذ بنيان» اگوست كنت«-3 و سـپس لفـظ» فيزيـك اجتمـاعي«گرايي است. ابتدا با تأثيرپذيري از علوم طبيعـي ايـن دانـش ناميـد
 را انتخاب كرد.» شناسي جامعه«

و هدف جامعه و هدف جامعهموضوع، روش »»پوزتيويستيپوزتيويستي««شناسي شناسي موضوع، روش
و پديده موضوع:موضوع:--11 ميو هاي اندامي را مثل يكي از پديدههاي اجتماع جامعه را ار طبيعي در نظر و علوم اجتماعي و تفاوت ميان علوم طبيعي گرفت

 گرفت. ناديده مي
به روش:روش:--22 و تجربي را  عنوان روش علمي به رسميت قبول دارد. روش صرفاً حسي
و هنجارهاي پيشين جامعه گرفتار تزلزل شده بود. هدف جامعهي صنعتي جديد، ارزشي رويكرد دنيوي در جامعه با غلبه::هدفهدف--33 سـي در شنا ها

و كنترل آن بود. هاي اجتماعي براي پيش آن زمان شناخت پديده  بيني

 ميميشناسي تفهشناسي تفه جامعهجامعه

و آغاز قرن بيستم با آن هم در پايان قرن نوزدهم به كه روش تجربي علمـي بـود،ي عنوان روش اصلي شناخت علمي مـورد پـذيرش جامعـه چنان
به هايي در جامعه تعديل اث شناسي به ها نوع جديدي از جامعهر اين تعديلوجود آمد كه در  شناسي تفهمي. نام جامعه شناسي شكل گرفت

و علوم طبيعي پي برد.» ديلتاي«-1 و معنادار بودن كنش آدميان به نظارت موضوعات علوم انساني  متفكر آلماني با توجه به ويژگي كنش انساني
د جامعه» ماكس وبر«-2 كم يلتاي نوع جديدي از جامعهشناس آلماني، با تأثيرپذيري از مي شناسي را بنيان گذاشت كه  گرفت. تر از علوم طبيعي الگو

و هدف خصوصيات جامعهخصوصيات جامعه و هدفشناسي تفهمي از نظر موضوع، روش  شناسي تفهمي از نظر موضوع، روش

شناسي از نوع موضوعات طبيعي نيست كـه شناسي كنش اجتماعي انسان است، بر اساس اين ديدگاه موضوع جامعه موضوع اين جامعهموضوع: موضوع:--11
و آزمون شناخته   شود.ميصرفاً با مشاهده

 شناسي تفهمي نام گرفت. شناسي او، جامعه دليل توجهي كه ماكس وبر به ضرورت فهم معاني رفتار كنشگران داشت، جامعه به
به روش:روش:--22 و تجربه مي ماكس وبر به حس :ولي ذكر دو نكته ضروري است،داد عنوان شاخص اصلي شناخت علمي اهميت

و عقل انسان در جريان شناخت تأثير فعال دارد. الف)  ذهن
به هايي دارد. ماكس وبر بر اين اعتقاد بود كه جامعه شناخت علمي به روش تجربي محدوديتب) توانـد دليل خصلت تجربي خـود نمـي شناسي علمي

و درباره داوري و ارزشي آرمان هاي ارزشي داشته باشد ي آرماني سخن بگويد. قضاوت كند يا از جامعه هاي اجتماعي در جوامع مختلف ها

و انتقادي نسبت به ارزش در جامعه::هدفهدف--33 هاي اجتماعي بـراي ها در نظام اجتماعي نيست بلكه فهم پديده شناسي تفهمي، هدف داوري ارزشي
آن پيش و كنترل  ها است. بيني

ي ابزاري دارد. تر جنبه شناسي مثل علوم طبيعي بيش لذا جامعه

 شناسي انتقاديشناسي انتقادي جامعهجامعه

و طي قرن بيستم با توجه به تفاوت» موضوع«از پايان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت-1 به» روش«خود از علوم طبيعي فاصله گرفت تـدريج خود
به هاي غيرتجربي نيز اهميت داد. اين امر نوع جديدي از جامعه به روش به نام جامعه شناسي را  آورد. وجود شناسي انتقادي

و ديدگاه تفاوت جامعهتفاوت جامعه و ديدگاهشناسي انتقادي و هدف هاي پايان قرن بيستم با جامعههاي پايان قرن بيستم با جامعه شناسي انتقادي و هدفشناسي قرن نوزدهم از نظر موضوع، روش  شناسي قرن نوزدهم از نظر موضوع، روش

و به كنش شناسي تفهمي، موضوع خود را از نوع موضوعات طبيعي نمي مانند جامعهموضوع: موضوع:--11 و اراده در آن توجه دارد. داند و نقش آگاهي  هاي انساني
و تجربي بسنده نمي روش:روش:--22 و عرف اجتمـاعي بشـر حضـور دارد، به شناخت حسي و عقالنيت را كه در فرهنگ و سطوح ديگري از معرفت كند

 شناسد. براي شناخت علمي به رسميت مي
آن به اين دليل داوري خـ دانـد. داوري كه معياري تجربي ندارند جزء علـوم اجتمـاعي مـي هاي ارزشي را نيز، با و ود را بـا روش هـاي ارزشـي هـا

مي استدالل و غيرتجربي دنبال  كند. هاي غيرحسي
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و به پيش جامعه::هدفهدف--33 و پيش شناسي انتقادي صرفاً يك علم ابزاري نيست تا در خدمت وضع موجود باشد گيري حوادث مشـغول باشـد، بيني
و هنجارها، توصيه بلكه دانشي است كه با داوري نسبت به ارزش را ها بههاي خود مي جهت گذار از نظام موجود  دهد. سوي نظام مطلوب انجام

و تفهمي ديدگاه محافظه تذكر: جامعه و بـه كارانه دارند. چون قادر به داوري نسبت به ارزش شناسي پوزتيويستي و هنجارهاي اجتماعي نيستند ها
 دهند. شرايط موجود تن مي

 هاي درس ششمهاي درس ششم نمونه تستنمونه تست

ج چه كسي بنيان-1 مي» پوزتيويسم«شناسي امعهگذار و ابتدا با تأثيرپذيري از علوم ............... اين دانش را ............... مـي شناخته و شود؟ خوانـد
 سپس لفظ ............... را براي آن برگزيد؟

 شناسي جامعه-فيزيك اجتماعي-طبيعي-) ماكس وبر2 شناسي جامعه-فيزيك اجتماعي-طبيعي-) اگوست كنت1
 علوم اجتماعي-فيزيك اجتماعي-طبيعي-) اگوست كنت4 شناسي مردم-فيزيك اجتماعي-تجربي-) ديلتاي3

1پاسخ: گزينه
 است؟ نادرست» پوزتيويسم«شناسي جامعه» موضوع«ي كدام گزينه درباره-2

مي ) جامعه1 مي ) تفاوت ميان موضوع علوم2 كند. شناسي را كنش اجتماعي انسان معرفي و علوم اجتماعي را ناديده  گرفت. طبيعي
و اراده در آن توجه دارد. ) به كنش3 و نقش آگاهانه و هنجارهاي اجتماعي نيست. ) قادر به داوري نسبت به ارزش4 هاي انساني  ها

2پاسخ: گزينه
 ........... كه .... نام گرفت به سبب اين» تفهمي«شناسي جامعه» ماكس وبر«شناسي موردنظر جامعه-3

و فهم فلسفه داشت. ) درك مفاهيم اين جامعه1  شناسي نياز به درك
و تجربه تكيه نداشت. ) اين شاخه از جامعه2  شناسي بر حس
و فهم فوق3  اي برخوردار باشند. العاده ) دانشمندان اين رشته بايد از درك
 گران امري ضروري بود. ) فهم معاني رفتار كنش4

4ينه پاسخ: گز
و در اثر كدام رويداد، هدف جامعه-4 و كنترل آن بود؟ هاي اجتماعي براي پيش در آن مقطع، شناخت پديده» پوزتيويسم«شناسي در چه تاريخي  بيني

و اوايل قرن بيستم1 و هنجارهاي پيشين جامعـهي صنعتي جديد ارزشي رويكرد معنوي در جامعه با غلبه-) در پايان قرن نوزدهم گرفتـار ها
 تزلزل شده بود. 

و عقل انسان در جريان شناخت تأثير فعال دارند. با غلبه-) قرن نوزدهم2 ي اين باور كه ذهن
و هنجارهاي پيشين جامعه گرفتار تزلزل شده بود.ي صنعتي جديد، ارزشي رويكرد دنيوي در جامعه با غلبه-) قرن نوزدهم3  ها
و وحي براي شناخت عالم استفاده كنند از معرفت علمي بهره بر اين- پايان قرن نوزدهم)4  اي ندارند. اساس كه افرادي كه از منابع معرفتي عقل

3پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستشناسي انتقاديي جامعه كدام گزينه درباره-5

د ) موضوعات خود را از موضوعات طبيعي نمي1 و اراده و نقش آگاهي و به كنش انساني ر آن توجه دارد. داند
آن ) داوري2 مي هاي ارزشي را نيز، با  داند. كه معيار تجربي ندارند جزء علوم اجتماعي
و تجربي بسنده نمي3 مي ) به شناخت حسي و عقالنيت را در نظر و سطوح ديگري از معرفت  گيرد. كند
به» روش«) در قرن بيستم با توجه به تفاوت4 تج سرعت به روش خود  ربي اهميت داد. هاي

4پاسخ: گزينه
و ارزشي آرمان تواند درباره شناسي علمي نمي به كدام دليل جامعه» ماكس وبر«از نظر-6 از ها هاي اجتماعي جوامـع مختلـف قضـاوت كنـد يـا

ي آرماني سخن بگويد؟ جامعه
و عقل انسان در جريان شناخت تأثير فعال ندارد.1  هاي ارزشي داشته باشد. ند داوريتوا ) خصلت تجربي نمي2 ) ذهن

 شناسي از نوع موضوعات طبيعي هستند. ) موضوع جامعه4 ) شناخت علمي به روش تجربي نامحدود است.3
2پاسخ: گزينه

و به پيش هدف جامعه-7 و پيش شناسي انتقادي، فقط يك علم ابزاري نيست تا در خدمت وضع موجود  گيري حوادث مشـغول باشـد، بلكـه بيني
 دانشي است كه ...............

و هنجارها، توصيه ) با داوري نسبت به ارزش1 به ها مي هاي خود را جهت گذار از نظام موجود  دهد. سوي نظام مطلوب انجام
مي ) قادر به داوري نسبت به ارزش2 و به شرايط موجود تن و هنجارهاي اجتماعي نيست  دهد. ها
را ) داوري3 و استدالل با روش هاي ارزشي خود مي ها و غيرتجربي دنبال  كند. هاي حسي
و استدالل هاي ارزشي خود را با روش ) داوري4 مي ها و تجربي دنبال  كند. هاي غيرحسي

1پاسخ: گزينه
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جهان اسالم پيشينه( درس هفتم يونانو  در  علوم اجتماعي  )ي 

به نوزدهم در تاريخ انديشهعلوم اجتماعي قبل از قرن-1  صورت يك دانش مستقل حضور داشت.ي بشري
ي نگاه آنان به موضوع علوم اجتماعي است.ي نحوه دهنده جايگاه علوم اجتماعي نشان-2
حس قبل از غلبه-3 و قبل از آنان انديشمندان يوناني مثل ارسطو، علـوم را بـر اسـاس موضـوع گرايي دانشمندان اسالم مثل فارابي، ابني سينا،

 به دو دسته تقسيم كردند.ها آن
 الف) علوم نظري
ب) علوم عملي

مي فلسفه يا علم نظري:فلسفه يا علم نظري: و آگاهي انسان است. به علمي گفته  شود كه موضوع آن مستقل از اراده
مي::عمليعمليفلسفه يا علم فلسفه يا علم مي به دانشي اطالق و آگاهي انسان پديد  علوم انساني است. در اين تعريف معادل فلسفه آيد. شود كه موضوع آن با اراده

و شامل سه بخش است. علوم نظري به علوم طبيعي يا تجربي منحصر نمي::تذكرتذكر  شود
مي←اول (فلسفه به معني خاص): علمي است كه به قوانين عالم هستي  پردازد. متافيزيك
و مقدار است.←دوم  علم رياضي: موضوع آن اندازه
و طبيعي هستند. فلسفه طبيعي: موضوع آن موجودات←سوم  مادي

(علوم انساني) (علوم انساني)انواع علوم عملي  انواع علوم عملي

 علم اخالق-1
و تدبير منزل-2  علم خانواده
مدن-3 (سياست) تدبير  علم جامعه

 متافيزيك
 رياضي ) فلسفه يا علم نظري1

 طبيعي
(حكمت)  فلسفه به معناي عام

مدن  تدبير
 تدبير منزل ) فلسفه يا علم عملي2

القاخ

مدن مدنعلم تدبير  علم تدبير

و نظري دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نمي از الف) متفكران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملي و دانش اجتمـاعي آنـان دانستند
 شناسي پوزتيويستي نيست. نوع جامعه
و تجربي نمي دليل اينب) آنان به و مقيد به شناخت حسي شناسـي تفهمـي گرفتـار هـاي جامعـه نند، به محدوديتك كه شناخت علمي را محدود

 شدند. نمي
كهانشناسج) جامعه از در روش خود از محدود كردن شناخت علمي به شناخت تجربـي فاصـله مـي انتقادي هنگامي و بـا فراتـر رفـتن گيرنـد
به محدوده و ابزاري و هنجاري علم تجربي ميدنبال سطوح ديگر از علم كه توان داوري ارزشي  گردند، با مشكل مواجه هستند.ي داشته باشد

و براي همگان معتبر باشد بازمي و تاريخي انسان بوده و ميزاني كه فراتر از محصوالت اجتماعي  مانند.د) از نشان دادن معيار
بهذ) متفكراني كه در مباحث فلسفي خود، عقل را نيز هم و تجربه شناسـند بـراي داوري رسـميت مـي عنوان ابزار مستقل معرفتي بـه چون حس

و هنجاري با مشكل مواجه نيستند.   ارزشي

 انواع عقلانواع عقل
مي::عقل نظريعقل نظري--11 و با روش تجربي هستي به شناخت هستي مي پردازد، به كمك حس به هاي طبيعي را و طور مسـتقل بـا روش تجريـدي، شناسد

و متافيزيكي را درمي  يابد. احكام رياضي

ميبايدها::عقل عمليعقل عملي--22 و احكام ارزشي را و دربارهو نبايدها ميي ارزش شناسد و اجتماعي انسان داوري  كند. هاي فردي
و وحي توان داوري درباره::نكتهنكته ي هاي اجتماعي را پيدا كند، با حفظ هويت علمي خـود وظيفـهي ارزش علم اجتماعي زماني كه با استفاده از عقل

 گيرد. تدبير اجتماعي را به عهده مي
(علم تدبير جوامع) مي::تذكرتذكر مدن (علم تدبير جوامع) ميفارابي علم اجتماعي را علم تدبير مدن  نامد. نامد. فارابي علم اجتماعي را علم تدبير
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و پديده و پديدهعقل عملي ييهاي اعتبارهاي اعتبار عقل عملي
نه-1 و فعاليت شناسي را براي داوري تنها مشكالت جامعه عقل عملي مي هاي ارزشي و كند، بلكه راز تفاوت پديده هاي تدبيري حل هاي اجتمـاعي

ميهاي طبي انساني را با پديده  گشايد. عي
مي-2 و پديده عالمه طباطبايي اعتقاد دارد كه عقل عملي انسان را در انجام عملش ياري مي كند و اعتبار  كند. هايي را ايجاد
به پديده-3 و اعتبار عقل عملي مي هايي كه با قرارداد ان» اعتباريات«آيد وجود و مقرراتي كه و قواعد مينام دارد. مثل خانواده، جامعه  كند. سان وضع

به ويژگي پديدهويژگي پديده مي هايي كه با اعتبار عقل عملي بههايي كه با اعتبار عقل عملي  آيند:آيند: وجود ميوجود
و اراده به الف) به خواست ميي انسان  آيد. وجود

و تكويني هستند. و پيامدهاي غيرارادي ب) داراي آثار

 هاي درس هفتم هاي درس هفتم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
و آگاهي انسان پديد-1 ميمي به دانشي كه موضوع آن با اراده و آگاهي انسان است آيد ............... و به دانشي كه موضوع آن مستقل از اراده شود

 گويند. ............... مي
 عقل عملي-) عقل نظري4 علوم عملي-) علوم انساني3 علوم عملي-) علم نظري2 علم نظري-) علوم عملي1

1پاسخ: گزينه
ك از علوم هستند؟ي ترتيب جزء كدامبه،موارد زير-2

مي« و مقدار است-پردازد به قوانين عام هستي و طبيعي هستند-موضوع آن اندازه »موضوع آن موجودات مادي
ي طبيعي فلسفه-رياضي-) متافيزيك2ي طبيعي فلسفه-متافيزيك-) رياضي1

 رياضي-متافيزيك-ي طبيعي ) فلسفه4 متافيزيك-رياضي-ي طبيعي ) فلسفه3
2خ: گزينه پاس

بهي قديم، شاخهي فالسفه بر اساس نظريه-3 (انساني) مي ترتيب به چه بخش هاي علوم عملي  شوند؟ هايي تقسيم
مدن-علم اقتصاد-) علم خانواده1  علم اخالق-علم سياست-) فلسفه2 تدبير

 حكمت-علم خانواده-) علم اخالق4 علم سياست-علم خانواده-) علم اخالق3
3پاسخ: گزينه

؟نيستشناسي پوزتيويستي به كدام دليل دانش اجتماعي متفكران مسلمان از نوع جامعه-4
مي1 و نظري دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي  دانستند. ) با شناخت تفاوت موضوع علم عملي
مي2 و تجربي و مقيد به شناخت حسي  كنند. ) شناخت علمي را محدود
خو3 مي) در روش  گيرد.د از محدود كردن شناخت علمي به شناخت تجربي فاصله
و نظري دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نمي4  دانستند. ) با شناخت تفاوت موضوع علم عملي

4پاسخ: گزينه
و هنجاري مشكلي-5 ؟ندارندبه كدام دليل بعضي از متفكران، براي داوري ارزشي

خ1 هم) چون در مباحث فلسفي به ود، عقل را نيز و تجربه مي چون حس  شناسند. عنوان يك ابزار مستقل معرفتي به رسميت
هم2 به ) چون در مباحث فلسفي خود، عقل را نيز و تجربه  شناسند. عنوان يك ابزار مستقل معرفتي به رسميت نمي چون حس
فا3 مي) چون در روش خود از محدود كردن شناخت علمي به شناخت تجربي  گيرند. صله
و براي همگان معتبر باشد بازمي4 و تاريخي انسان بوده و ميزاني كه فراتر از محصوالت اجتماعي  ماند. ) چون از نشان دادن معيار

1پاسخ: گزينه
مي-6 به تواند وظيفه علم اجتماعي چه زماني  عهده بگيرد؟ي تدبير اجتماعي را

و وحي توان1 ي هنجارهاي اجتماعي را پيدا كند. داوري درباره) با استفاده از عقل
و وحي توان داوري درباره2  هاي اجتماعي را پيدا كند.ي ارزش ) با استفاده از عقل
و تجربه درباره3 و با استفاده از حس  هاي اجتماعي داوري كند.ي ارزش ) با حفظ هويت علمي خود
و اجتماعي انسان داوري كند. هايي ارزش ) با حفظ هويت علمي خود درباره4  فردي

2پاسخ: گزينه
مي هاي اعتباريات يا پديده كدام عبارت از ويژگي-7 ؟نيستشود هايي كه با اعتبار عقل عملي ايجاد

و اراده2 ) داراي آثار غيرارادي هستند.1 به ) به خواست ميي انسان  آيند. وجود
دا4 مدت هستند. ) داراي آثار كوتاه3  راي پيامدهاي تكويني هستند.)

3پاسخ: گزينه
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دوم اجتماعي( فصل  )جهان 
طبيعي( درس هشتم )جهان اجتماعيو جهان 

 هاي مشترك موجودات زندههاي مشترك موجودات زنده ويژگيويژگي

و اعضاي متفاوتي هستند.-1  داراي اندام
آن-2 به ها به يكديگر وابسته اعضاي و  توانند تداوم يابند. صورت مستقل نمي اند
آنزكه موجودي از اعضا هنگاميبرخ-3 به نده به مي ها نياز داشته باشد مي وجود  روند. آيد يا بعد از رفع نياز از بين
و نظم برخوردارند.-4  براي تأمين هدف مشترك از جنبش
و اراده-5 به بر اساس آگاهي و با اراده وجود نميي اعضا  كنند.ي اعضا تغيير نمي آيند

 در مقايسه با موجودات زندهدر مقايسه با موجودات زندهجهان اجتماعي جهان اجتماعي

(نظام اجتماعي) با شباهت-1 و جنـبش هايي دارد. مهم هايي كه با موجودات زنده دارد، ولي تفاوت جهان اجتماعي ترين تفاوت اين است كه نظـم
و آگاهي انسان تعريف مي و تكويني نيست، لذا با اراده و اعضاي جهان اجتماعي طبيعي و عناصر و با قرارداد به اعتبار انسان شود مي ها  آيد. وجود

و اعتباري است، ولي موجودات زنده پديده جهان اجتماعي پديده-2  اي تكويني است. اي ارادي

و بازتوليد جهان اجتماعي و بازتوليد جهان اجتماعي فرهنگ  فرهنگ

و تكويني نيست، بلكه هستي-1 و نظم آن، حقيقتي طبيعي  اي آگاهانه دارد. جهان اجتماعي
ا آگاهي-2 ميهايي كه جهان و عمومي است. جتماعي بر اساس آن شكل  گيرد، آگاهي فردي نيست بلكه مشترك
بي گران نمي هاي اجتماعي نيز كنش در واكنش-3 و نقش آنان و جايگاه بي توانند نسبت به حضور ديگران و  نظر باشند. توجه

مي تعريف فرهنگ:تعريف فرهنگ: ميگ به مجموعه شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل و تربيـت يرد گفته و از طريـق آمـوزش، تعلـيم شود
 كند. انتقال پيدا مي

شـود. هـر ريزد يا دگرگـون مـي اگر يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا آن را به نسل بعدي منتقل كند، جهان اجتماعي آن فرومي::تذكرتذكر
 پردازد.ميهاي مختلف با انتقال فرهنگ خود به بازتوليد خويش اي طي نسل جامعه

 هاي درس هشتمهاي درس هشتم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
 است؟ نادرستي جهان اجتماعي كدام گزينه درباره-1

و تكويني نيست.1 و نظم آن، حقيقتي طبيعي  ) جهان اجتماعي
و تكويني است.2 و نظم آن، حقيقتي طبيعي  ) جهان اجتماعي
مي3 و شناختي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل و عمومي است. گير ) آگاهي  د، آگاهي مشترك
و اعتباري است. ) جهان اجتماعي پديده4  اي ارادي

2پاسخ: گزينه
مي به مجموعه-2 ميي شناخت مشتركي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل  شود. گيرد ............... گفته

 ) نظام جهاني4 ) فرهنگ3 ) هنجارهاي اجتماعي2 هاي اجتماعي ) ارزش1
3: گزينه پاسخ

به اگر يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا آن را به نسل-3 مي هاي بعدي منتقل سازد، در جهان اجتماعي آن چه وضعيتي  آيد؟ وجود
مي1 و تحرك جهاني كندتر  شود. ) سرعت انتقال فرهنگ
مي ) جهان اجتماعي با سرعتي بيش2  دهد. تر به حركت خود ادامه
مي) جهان اجت3  دهد. ماعي بدون تأثير از اين امر به حركت خود ادامه
مي ) جهان اجتماعي فرومي4  شود. ريزد يا دگرگون

4پاسخ: گزينه
مي-4  شود؟ فرهنگ يك جامعه چگونه منتقل

 هاي تصويري ) رسانه2 ) صفات ارثي1
و تربيت3 و نظام آموشي همگ ) رسانه4 ) آموزش، تعليم  ون ها با برد فراملي

3پاسخ: گزينه
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نهم )هاي جهان اجتماعي اجزاو اليه( درس 

و دامنه و دامنه تقسيم بر اساس اندازه  تقسيم بر اساس اندازه

مي در اين تقسيم و در سوي ديگر پديده توان پيوستاري رسم كرد، كه در يك سوي آن پديده بندي هاي كـالن هاي خرد مثل كنش اجتماعي افراد
مي هايي كه دامنه ستار، پديدهي پيو مثل نظام اجتماعي قرار دارد. در ميانه  گيرند.ي متوسط دارند قرار

و عيني بودن و عيني بودن تقسيم بر اساس ذهني  تقسيم بر اساس ذهني

و ذهني دارند، ولي همه پديده و عيني نيستند، پديدهي پديده هاي اجتماعي هويتي معنايي بعد محسوس ي را از اجتمـاع هاي هاي اجتماعي داراي
و نام و محسوس بودن يا ذهني مينظر عيني  توان در يك پيوستار قرار داد. حسوس بودن

و اداري، كنش هايي هستند كه بعد محسوس قوي در يك سوي پيوستار، پديده و در سـوي ديگـر تري دارند مثل ساختمان مسكوني هاي بيرونـي
و ارزش هاي كامالً ذهني مثل عقايد، آرمان پديده  هاي اجتماعي ها

 هاي جهان اجتماعيهاي جهان اجتماعي اليهاليه

و بخش-1  هاي مختلف جهان اجتماعي داراي اهميتي يكسان نيستند. اجزا
مي بعضي از بخش-2 آن ها تغيير و با تغيير به كنند مي وجود نمي ها تحولي مهم در جهان اجتماعي آن آيد. برخي و با حـذف هـا توانند حذف شوند

ج جهان اجتماعي استمرار دارد. ولي بعضي از بخش ريزد، برخي طوري هستند كـه بـا تغييرشـان جهـان هان اجتماعي فروميها اگر حذف شوند،
به اجتماعي تغيير بنيادين پيدا مي و  آيد. صورت جهان جديدي درمي كند

و اساسي ندارند. هاي سطحي جهان اجتماعي: امكان تغيير بيش الف) اليه-3 و نقش حياتي  تر داشته
و بنيادين جهان اجتماعيب) اليه و تعيين : بخشهاي عميق  كننده براي جهان اجتماعي دارند. هايي را گويند كه تأثير حياتي

و عقايد و عقايدنمادها  نمادها

به-1 به عنوان نشانه يا نماينده به چيزي كه ميي چيز ديگر مي»»نمادنماد««رود كار  شود. گفته
ه از نماد براي انتقال معاني استفاده مي و نوشتاري جزء نمادهايي ميكنند، زبان گفتاري و جـزء ستند كه در كنش انساني مورد استفاده قرار گيرند

و سطحي  اند. هاي اجتماعي ترين پديده آشكارترين
و تا زماني نمادها برحسب شرايط در زمينه-2 و تغيير كه به تغيير در اليه هاي مختلف قابل تغييرند هاي عميق اجتماعي منجر نشود، موجب تحول

 شود. جهان اجتماعي نمي
و ارزش-3 و ارزش هاي اجتماعي عقايد كالني هستند كه بر آرمان ترين اليه هاي عميق قرار دارند، عميق ها در اليه هنجارها مي ها  گذارند. هاي اجتماعي تأثير
و مـرگ خـود دار-4 و تفسيري كه انسـان از زنـدگي و جايگاه انسان در آن دارد و اعتقادي كه انسان نسبت به اصل جهان تـرين د، عميـق باور

 اند.ياجتماع هاي پديده
مي جامعه-5 مي اي كه جهان را به زندگي دنيا محدود و دل به اين جهان و ارزش سپارد، آرمان كند و نمادهاي خود را متناسـب بـا ها و هنجارها ها

 دهد. آن شكل مي
مي جامعه-6 ان اي كه جغرافياي هستي را فراتر از زندگي دنيا مي ها، ارزش ساني، آرمانبيند، جايگاه و تكاليف او را متناسب با آن سازمان  دهد. ها، حقوق

 هاي درس نهمهاي درس نهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
ميي بر چه اساسي تقسيماجتماع هاي پديده-1  شوند؟ بندي

كل نظام ) خرده1 و نظام اجتماعي كل ) خرده2 ها و فرهنگ  فرهنگ
و انتظارات نقش ) نقش3 خر4 هاي اجتماعي كلده) و نظام اجتماعي  فرهنگ معارض

1پاسخ: گزينه
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و كدام يك پيوستار را در نظر بگيريد. كدام-2  يك كامالً ذهني هستند؟ يك از موارد زير بعد محسوس قوي دارند،
 هاي بيروني ساختمان مسكوني، كنش-ها ) عقايد، آرمان1
و ارز-هاي بيروني ) ساختمان مسكوني، كنش2  هاي اجتماعيشعقايد، آرمان
 هاي اجتماعي هاي بيروني، ارزش كنش-) ساختمان اداري، عقايد3
و هنجارهاي اجتماعي آرمان-هاي بيروني، عقايد ) كنش4  ها

2پاسخ: گزينه
 از نماد براي ...............-3

مي2ي ارتباطي است. ) نوعي وسيله1  كنند. ) تعامل بين افراد استفاده
مي) انتقال معا3 مي4 كنند. ني استفاده  شود. ) حفظ فرهنگ جامعه استفاده

3پاسخ: گزينه
 است؟ نادرستي نمادها كدام گزينه درباره-4

بي ) هيچ جامعه1 و رفتار نمادين نيست. اي  نياز از كنش
و تا زماني ) نمادها برحسب شرايط در زمينه2 و هاي كه به تغيير در اليه هاي مختلف قابل تغييرند عميق اجتماعي منجر نشوند، موجب تحـول

 شود. تغيير جهان اجتماعي نمي
و نوشتاري بخشي از نمادهايي است كه در كنش3 و سـطحي هاي انساني مورد استفاده قـرار مـي ) زبان گفتاري و آشـكارترين تـرين گيـرد

 اند.ياجتماع هاي پديده
ت ) نمادها برحسب شرايط در زمينه4 و تا زمانيهاي مختلف قابل و كه تغيير در اليه غييرند هاي سطحي اجتماعي منجر نشـود، موجـب تحـول

 شود. تغيير جهان اجتماعي نمي
4پاسخ: گزينه

 هاي اجتماعي كدام است؟ ترين اليه عميق-5
و ارزش ) عقايد كالني كه بر آرمان1 مي ها  گذارد. هاي اجتماعي تأثير
ا2 مي) عقايد فردي كه كنش اجتماعي  كند. نسان را كنترل
و ارزش ) عقايد كالني كه بر آرمان3  هاي اجتماعي تأثير ندارد. ها
آن4  شود. ها هيچ تغييري در جهان اجتماعي ايجاد نمي ) عقايد كالني كه با حذف

1پاسخ: گزينه
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دهم اجتماعي جهان( درس  )هاي 

 گوناگوني جهان اجتماعيگوناگوني جهان اجتماعي

را اگر انسان-1 كهب ها فقط جهاني مي در آن متولد شدهبينند و صورت اند، تصور كـه هاي متنوعي ندارد. هنگامي كنند كه جهان شكل واحدي دارد

مي به تاريخ گذشته ميي خود رجوع و جهان خود را با آن مقايسه به كنيم مي سرعت به تنوع جهان كنيم،  بريم. هاي اجتماعي پي

و اجزاي جها-2 ن اجتماعي با موجودات ديگر اين است كه رفتار آن موجودات غيرآگاهانه يا غريزي است. دليل تفاوت همكاري اعضا

و برخوردار از خالقيت استوار است. جهان اجتماعي بر دوش انسان-3  هاي آگاه

مي-4 و پذيرنده نيست، بلكه كنش انسان از طريق فرهنگي كه به او منتقل و تأثي شود، فقط موجودي منفعل  رگذار است. گري فعال

آن تنوع معرفت انسان-5 و اختيار و تنوع اراده مي ها باعث پيدايش جهان ها  شود. هاي مختلف

 تغيير جهان اجتماعي تغيير جهان اجتماعي

 توان از نوع تغيير جهان اجتماعي دانست. دهد، نمي الف) هر نوع تغيير را كه در زندگي اجتماعي رخ مي

و صورت مي هايب) يك جهان اجتماعي واحد، تحوالت مي مختلفي را در درون خود يا پذيرد. مثالً جمعيت يك جامعه تغيير كند، اقتصاد آن رشد

و لهجه افول مي مي كند، زبان ميي آن تغيير مي كند، ولي هويت خود را حفظ و گاهي جمعيت ثابت كنـد، زبـان ماند، درآمد ملي تغييـر نمـي كند

به شود، ولي تفاوت متحول نمي  آيد كه نشان از ظهور جهان جديد دارد.ميوجود هاي ديگري

و پايين جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به اليه تفاوتج) مي هاي سطحي  شود. هايي است كه درون يك جهان واحد واقع

و محوري آن بازگردد هايي كه مربوط به اليهد) تفاوت و به عناصر ثابت هايي اسـت كـه يـك جهـان، جزء تفاوتهاي عميق جهان اجتماعي باشد

 كند. اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي

و اعتقادات اصلي بازمي هاي كالن، آرمان هايي كه به ارزشذ) تفاوت و ميـان جهـان هـاي گردد، از نوع تفـاوت ها هـاي اجتمـاعي مختلـف اسـت

و مانند آن باز هايي كه به حوزه تفاوت تـر هاي عميـق تر نباشد يا به تفاوت در اليه گردد، تا زماني كه ناشي از تغييرات عميقميي نمادها، هنجارها

 منجر نشود، درون يك جهان اجتماعي واحد باقي خواهد ماند. 

 عناصر محوري جهان اسالمعناصر محوري جهان اسالم

و يكتاپرستي، عميق-1 به ترين اليه توحيد و نوبهي اعتقادي جهان اسالم است. اين معنا و هـمي خود خالفت و نشـانه كرامت انسان چنـين آيـت

و ارزش بودن جهان را نسبت به خداوند سبحان به و نمادهاي دنبال آورد و هنجارها و معنا بخشيد. ها  بعدي را سازمان داد

بت-2 و و معاني بنيادين اسالم، مفاهيم محوري جهان جاهلي يعني شرك و قبيله با آمدن مفاهيم و نگاه نژادي ب پرستي و اي ه انسـان فروريخـت

 نمادهاي مربوط به اين معاني درهم شكست.

و بنيادين هر فرهنگ در حكم بنيان-3 و سنگرهاي اصلي آن فرهنگ معاني عميق  اند. ها

و اليه اسالم با نابود كردن سنگرهاي كليدي جامعه-4 و حياتي خـو هاي مابين جامعهي جاهلي، سطوح د قـراري جاهلي را در خدمت معاني عميق

و بيان الهي شد. و از اين طريق زبان عربي نيز حامل كالم  داد

 هاي درس دهمهاي درس دهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه

مي كه به تاريخ گذشته هنگامي-1 ميي خود رجوع به كنيم، جهان خود را با آن مقايسه  سرعت ............... كنيم،

مي1 مي2 بريم. ) به تنوع جهان اجتماعي پي ك ) گمان ه جهان اجتماعي شكل واحدي دارد. كنيم

مي3  هاي متنوعي ندارد. ) جهان اجتماعي شكل واحدي دارد، ولي صورت4 يابد. ) جهان اجتماعي با سرعت يكنواختي ادامه

1پاسخ: گزينه

مي چه عاملي سبب پيدايش جهان-2  شود؟ هاي مختلف

هم ) تنوع معرفت انسان1 و و اختيار ها هاآن چنين يكساني اراده

هم ) تنوع معرفت انسان2 و آن ها و اختيار ها چنين تنوع اراده

هم ) تنوع كنش انسان3 و آن ها و اختيار ها چنين يكساني اراده

مي4 مي دهد سبب پيدايش جهان ) هر نوع تغييري كه در زندگي اجتماعي رخ  شود. هاي مختلف

2پاسخ: گزينه
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و پايين جهان اجتماعي باشد از نوع تفاوت هايي كه مربوط به اليه تفاوت-3  هايي است كه ............... هاي سطحي
 هاي اجتماعي مختلف است. ) ميان جهان1
مي2  كند. ) يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل
مي3  شود. ) در درون يك جهان اجتماعي واحد واقع
از4 مي) جهان اجتماعي بدون تأثيرپذيري  دهد. اين امر به حركت خود ادامه

3پاسخ: گزينه
 هاي ميان جهان اجتماعي مختلف است؟ اي از تفاوت هاي نمونه يك از تفاوت كدام-4

و هنجارها1 و هنجارها ) ارزش2 ) نمادها  هاي كالن، نمادها
و اعتقادات اصلي ) ارزش3 ك ) ارزش4 هاي خرد، نمادها و اعتقا ن، آرمانالهاي  دات اصليها

4پاسخ: گزينه
و ... بازمي هايي كه به حوزه تفاوت-5  گردد، چه زماني درون يك جهان اجتماعي واحد باقي خواهد ماند؟ي نمادها، هنجارها

 تر منجر شود. هاي عميق تر نباشد يا به تفاوت در اليه ) ناشي از تغييرات عميق1
د2  تر منجر شود. هاي سطحير اليه) ناشي از تغييرات سطحي باشد يا به تفاوت
 تر منجر شود. هاي سطحي تر باشد يا به تفاوت در اليه ناشي از تغييرات عميق)3
 تر منجر شود. هاي عميق تر نباشد يا به تفاوت در اليه ) ناشي از تغييرات عميق4

1پاسخ: گزينه
ي اعتقادي جهان اسالم كدام است؟ ترين اليه عميق-6

ا1 و و يكتاپرستي2 مامت) عدل و نبوت3 ) توحيد و معاد4 ) توحيد  ) توحيد
2پاسخ: گزينه
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)اجتماعي جهان پيامدهاي( درس يازدهم

 پيامدهاي الزاميپيامدهاي الزامي

و خواستهالف) مي جهان اجتماعي از مسير اعتبار مي هاي آدميان پديد و رفتار انسان تحقق پيدا كند، پيامـدها آيد، اين پديده، پس از آن با كنش
ا به لزامو مي هايي را و اراده دنبال و انتخابي ما نيست. البته اين پيامدها موقعيت جديدي براي كنش آورد كه به اعتبار هاي بعـدي مـا نيـز ها
مي به  آورد. وجود

مي در اين جهان باورها، عقايد، ارزشب) و نمادهاي آن شكل و پيامدهاي گيرد. الزام ها، قواعد، مقررات، هنجارها ي خـود را بـر اين جهان سايهها
ميگر منفعل نيستيم، گستراند. هر يك از ما صرفاً يك كنش وجود ما نيز مي و توسعه بلكه و بسط ي اين جهان حركت توانيم يا در جهت تداوم

 سوي جهاني جديد گام برداريم. كنيم يا در مسير حركت به
ا و و آگاهي ي بسط آن را ندهد.ي نوين بوده ممكن است جهان موجود اجازه رادهج) ساختن جهان جديد نيازمند گسترش معرفت

و الزامي آن باقي است.د) تا زماني  كه يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي ضروري
و برداشته شدن الزامهـ مي ) با تغيير جهان موجود و الزام هاي آن جهان اجتماعي شكل بهها گيرد ميي ديگري آيد كه بر فعاليـت اجتمـاعي وجود

 گذارد. اعضاي آن تأثير مي

و محدوديت فرصتفرصت و محدوديتها  هاها ها

و محدوديت هر بخشي از جهان اجتماعي، فرصت-1 و هر جهان اجتماعي نيز بر اساس عقايد، آرمان ها و ارزش هايي دارد هاي مربوط بـه خـود، ها
و ظرفيت افق ميهاي جديدي را براي انسا ها و ممكن است ظرفيتن پديد و توانمندي آورد  هاي ديگر بشر را ناديده بگيرد. ها

و آرمان هاي اجتماعي مختلف را بر اساس ارزش جهان-2 به ها و نتايجي كه و مطابق با پيامدها مي هاي آن  آورد، داوري كرد. دنبال
مي» معنوي«ها، استعدادهاي برخي از جهان-3 و شكوفايي سطوح مختلف عقالنيت را فراهم نمي انسان را ناديده  آورند. گيرند يا امكان باروري
مي» ابعاد دنيوي«ها، مانع بسط برخي از جهان-4 و با رويكرد دنياگريز خود، از توانمندي آدمي براي آبـاد كـردن ايـن جهـان وجود انسان شوند

 كنند. استفاده نمي

 جهان متجددجهان متجدد

 يعني جهان غرب چهارصد سال اخير است. منظور غرب بعد از رنسانس،

و منفي جهان متجدد از نظر ويژگيويژگي و منفي جهان متجدد از نظر هاي مثبت »»ماكس وبرماكس وبر««هاي مثبت

و اين جهاني:--اولاول و اين جهاني:رويكرد دنيوي و زمينـه رويكرد دنيوي و تسلط انسان بر اين عـالم گـام برداشـت هـاي جهان غرب در جهت به خدمت گرفتن زندگي دنيوي
و معرفتي خود را نيز در اين مسير به  گرفت. كار تاريخي

و تقدس زدايي:زدايي: افسونافسون--دومدوم و موجـودات خـالي سـاخته شـده اسـت كـه زدايي از جهان است. جهاني كه در آن زندگيمي منظور معنازدايي كنيم از مواد
و كنترل بشرند، دگرگون مي و به مصرفمي همگي در اختيار و هيچ شوند ج رسند و قداستي ندارند. عناصر مقدس از اين و رمز ميگونه راز  شوند. هان طرد

و توسعه--سومسوم و توسعهبسط و علوم تجربي است. اين علوم با روش تجربي خود، قدرت پيش منظور دانش::ي عقالنيت ابزاريي عقالنيت ابزاري بسط و پيش ها و بيني گيري حوادث
 دهد. مسائل طبيعي را به انسان مي

و منظور از هدف::هاي عقالني معطوف به هدفهاي عقالني معطوف به هدفي كنشي كنش غلبهغلبه--چهارمچهارم ، امور قابل دسترس در اين جهان است. يعنـي در ايـن منظور عقالنيت ابزاري
مي جهان آدميان متوجه اهداف دنيوي و براي رسيدن به اين هدف از علوم تجربي استفاده  كنند. اند.

و اهداف زندگي به تأمـ ها، آرماني ارزش منظور از عقالنيت ذاتي، سطحي از عقالنيت است كه درباره::زوال عقالنيت ذاتيزوال عقالنيت ذاتي--پنجمپنجم ل بپـردازد. در ها
و علوم كه داوري مي جهان متجدد، متافيزيك مي هاي ارزشي  روند. كنند از بين

به::قفس آهنينقفس آهنين--ششمششم مي شده ريزي تدريج اسير يك نظام اجتماعي برنامه افرادي كه قصد تسلط بر اين جهان را داشتند، شوند كه مثـل يـك اي
مي قفس آهنين همه  ند.كي ابعاد وجود آنان را احاطه

مي معتقد بود انسان جهان متجدد نميمعتقد بود انسان جهان متجدد نمي» » ماكس وبرماكس وبر««تذكر: تذكر:  سازد رهايي پيدا كنند. سازد رهايي پيدا كنند. تواند از قفسي كه براي خود ميتواند از قفسي كه براي خود

 هاي درس يازدهمهاي درس يازدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
و خواسته-1 مي جهان اجتماعي از مسير اعتبار آن آيد. اين پديده هاي آدميان پديد و رفتار انسان تحقق پيدا ها پس از  كرد ............... كه با كنش

و الزام1 به ) پيامدها مي هايي را و اراده دنبال ي ما نيست. آورد كه به اعتبار
و انتخاب ) اين پيامدها، موقعيت جديدي براي كنش2 مي ها  برد. هاي بعدي ما را از بين
 گر منفعل هستم. ها صرفاً يك كنش ) در جهان اجتماعي هر يك از انسان3
و الزام) پيامده4 بها مي هايي را و اراده دنبال ي ما بستگي دارد. آورد كه به اعتبار

1پاسخ: گزينه
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 ساختن جهان جديد نيازمند كدام مورد است؟-2
و اراده1 و آگاهي ي بسط آن را بدهد.ي نوين كه ممكن است جهان موجود اجازه ) گسترش معرفت
 گذارد. اجتماعي اعضاي آن تأثير نمي هاي ديگر كه بر فعاليت گيري الزام ) شكل2
و اراده3 و آگاهي ي بسط آن را ندهد.ي نوين كه ممكن است جهان موجود اجازه ) گسترش معرفت
و پايين جهان اجتماعي ايجاد شود. ) تغيير در اليه4  هاي سطحي

3پاسخ: گزينه
مي-3  گيرد؟ جهان اجتماعي جديد چگونه شكل

ا1 و برداشته شدن الزام) با تغيير جهان آن جتماعي موجود  هاي
به2 بي وجود آمدن الزام)  اثرند. هاي ديگري كه بر فعاليت اجتماعي اعضاي آن
مي ) با تغيير اليه3 و پايين كه در جهان اجتماعي واحد رخ  دهد. هاي سطحي
و الزام4 و اراده ) با ايجاد پيامدها ي ما بستگي ندارد. هايي كه به اعتبار

1پاسخ: گزينه
مي جهان-4  توان داوري كرد؟ هاي اجتماعي مختلف را بر چه اساسي

و محدوديت ) فرصت1 و افق ها و ظرفيت هايي مي ها  آورد. هاي جديدي كه براي انسان پديد
و ) ارزش2 و هنجارها آن و الزاماتي كه به همراه دارد. ها  مطابق با پيامدها
و شكوفايي سطوح مختلف عقالنيت را از بين ببرد.3 و فرصت باروري  ) استعدادهاي معنوي انسان را در نظر بگيرد
و آرمان ) ارزش4 به ها و نتايجي كه و نيز مطابق با پيامدها  دنبال دارد. هاي آن

4پاسخ: گزينه
 زدايي در جهان متجدد چيست؟ از افسون»س وبرماك«منظور-5

و تقدس1  ) حاكميت عناصر مقدس در اين جهان2 زدايي ) معنازدايي
مي4 ) امور قابل دسترس در اين جهان3  كنند. ) از بين رفتن علومي كه داوري ارزشي

1پاسخ: گزينه
و توسعه» ماكس وبر«منظور-6 ي عقالنيت ابزاري كدام است؟ از بسط

و براي رسيدن به اين هدف ) در اين جهان آدميان متوجه اهداف دنيوي1 مي اند  كنند. ها از علوم تجربي استفاده
و علوم تجربي كه با روش تجربي خود، قدرت پيش ) دانش2 و پيش ها را بيني و مسائل طبيعي ميبگيري حوادث  دهد.ه انسان
به) افرادي كه قصد تسلط بر اين جهان را دار3 مي شده ريزي تدريج رسيد يك نظام اجتماعي برنامه ند،  شوند. اي
مي ها، آرماني ارزش ) سطحي از عقالنيت است كه درباره4 و اهداف زندگي به تأمل  پردازد. ها

2پاسخ: گزينه
 كدام عبارت بيانگر زوال عقالنيت ذاتي است؟-7

و علومي كه با روش تجربي قدرت پيش ) دانش1 و گير ها مي مسائلي حوادث  دهد. طبيعي را به انسان
مي2 و براي رسيدن به آن اهداف از علوم تجربي استفاده  كنند. ) اهداف دنيوي كه آدميان متوجه آن شده
به3 آن ) تنگناهايي كه انسان متجدد به دست خود و قادر به رهايي از  ها نيست. وجود آورده
ع4 و مي لومي كه داوري) در جهان متجدد، متافيزيك مي هاي ارزشي  روند. كنند از بين

4پاسخ: گزينه
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دوازدهم )انواع جهان اجتماعي( درس 

هم جهانجهان  هاي اجتماعي در طول همهاي اجتماعي در طول

مي شناسان بر اين باورند كه همه گروهي از جامعه-1 دري جوامع انساني شبيه يكديگرند، گروهي جوامع را در مراحل اوليه قرار و گروهـي دهنـد
 تر. تب پيشرفتهمرا

مي كساني كه براي همه-2 و واحدي در نظر تكي جوامع مسير مشابه اند مانده خطي به تاريخ دارند. جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب گيرند، نگاه
 بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند، مثل كارل ماركس. 

مي شناسان حركت طولي جوامع بشري يكي از جامعه-3 (دوركيم): را به دو مقطع تقسيم  كند
و ابتدايي است. و يا در حد ساده  الف) جوامع مكانيكي: تقسيم كار شكل گرفته

 اي هستند.ب) جوامع ارگانيكي: مربوط به عصر جديد است، داراي تقسيم كار گسترده

هم جهانجهان  هاي اجتماعي در عرض همهاي اجتماعي در عرض

م-1 ميگروهي از دانشمندان اجتماعي به تفاوت و و علوم طبيعي پرداختند هاي اجتمـاعي سرشـار از معـاني گويند پديده وضوع علوم اجتماعي
آن اند، كه اين معاني صورت متفاوت و هر نوع به هاي مختلفي دارند مي ها جهاني متناسب با خود  آورند. وجود

به-2 و تمدن مناسب با خود را مي هر جهان اجتماعي، فرهنگ اس وجود هاي اجتمـاعي مختلـف در طـول يكـديگر اس اين ديدگاه جهانآورد. بر
 اند. نيستند بلكه در عرض هم

و تمدن فرهنگ-3 و ارزش ها بر اساس آرمان ها مي ها مي هاي خود، تحوالتي را دنبال و مقاطع مختلفي را و پيمايند. مسير تحول فرهنگ كنند هـا
مي تمدن ميي ها يكسان نيست، برخي در درازمدت تداوم و برخي پس از مدتي از بين  روند. ابند

مي هاي مختلف جوامعي كه متعلق به فرهنگ-4 آن توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند، ولي هيچ اند، با روابط متقابلي كه دارند هـا بـا يك از
 تواند مسير فرهنگ ديگر را ادامه دهد. حفظ هويت خود نمي

و فعال مثل موج-5 ميفرهنگ سالم را هايي از ديگر فرهنگ كند. چنين فرهنگي مطابق با نياز خود بخش ود زنده با جهان اطراف خود برخورد هـا
آن انتخاب مي و در صورت الزام تغييراتي در آن كند، مي ها ايجاد كرده سپس از  كند. ها استفاده
و تمدن شناسان از فرهنگشناسان از فرهنگ تذكر: مردمتذكر: مردم و تمدنها و هند. قرار دارند نام ميقرار دارند نام ميهاي متفاوتي كه در عرض يكديگر هاي متفاوتي كه در عرض يكديگر ها و هند. برند مثل فرهنگ غرب، اسالم، چين  برند مثل فرهنگ غرب، اسالم، چين

و دنيوي جهانجهان و دنيويهاي معنوي  هاي معنوي

و اعتقادات: تقسيم و معنوي بر اساس نوع فرهنگ  بندي جهان دنيوي
(سكوالر): (سكوالر):الف) فرهنگ دنيوي و ارزش منظور فرهنگي است كه عقايد، آرمان الف) فرهنگ دنيوي ميهاي آن مربوط به اين جهان است. جهان ديگر انكا ها يار شود

ميي منافعي كه براي خواسته در محدوده  شود. هاي اين جهان بشر دارد پذيرفته
و استعدادهاي انسان در خدمت اين جهان است، ظرفيتي ظرفيت همه» سكوالر«ي در جامعه از هاي معنـوي فرامـوش مـي ها شـود. غـرب بعـد

و دنيوي دارد.ي جوامع متفاوتي كه در آن پديد آمده است، رنسانس با همه  هويت سكوالر

ميب) فرهنگ معنوي:ب) فرهنگ معنوي: ي مرزهاي اين جهان عبور كـرده، داند، انسان در اين فرهنگ از محدوده جغرافياي هستي را فراتر از جغرافياي طبيعت
مي چهره و ملكوتي پيدا  كند. اي آسماني

و معنوي انواع جامعهانواع جامعه و معنويي مقدس ي مقدس
و فرهنگ انب الف) توحيدي:الف) توحيدي: ميفرهنگ اسالم و الهي از انسان  دهد. ياي الهي تفسير توحيدي

و قدرت::فرهنگ اساطيريفرهنگ اساطيري))بب و خـروج انسـان از جهـاني به خداوندگان هاي فوق طبيعي قائل است، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحيدي
و آفرينش او متعلق است.   است كه به فطرت

عق تقسيمتقسيم و آرمان ايد، ارزشايد، ارزشبندي جهان اجتماعي بر اساس صادق يا كاذب بودن عقبندي جهان اجتماعي بر اساس صادق يا كاذب بودن و آرمانها  هاها ها

حق-1
 شامل

 باطل-2

مي قرآن كريم حركتقرآن كريم حركتتذكر: تذكر: و باطل تقسيم و باطل تقسيم ميهاي اجتماعي بشر را به دو جريان حق  كند. كند. هاي اجتماعي بشر را به دو جريان حق
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 هاي درس دوازدهمهاي درس دوازدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
به برخي از جامعه-1 مق شناسان حركت طولي جوامع بشري را راترتيب به كدام و نقش تقسيم كار  اند؟ا در هر مقطع چگونه بيان كردهطع تقسيم كرده

و ارگانيكي)1 به-مكانيكي  صورت گسترده در مكانيكي در حد ساده، در جوامع ارگانيكي
و مكانيكي2 به-) ارگانيكي  صورت گسترده در هر دو مقطع تقسيم كار
و مكانيكي3 بهدر جوامع ارگانيكي تقسيم كار در حد ساده، در جوامع مكانيك-) ارگانيكي  صورت گستردهي
و ارگانيكي4 و ابتدايي-) مكانيكي  در هر دو مقطع تقسيم كار در حد ساده

1پاسخ: گزينه
هم بر اساس كدام ديدگاه جهان-2  اند؟ هاي اجتماعي مختلف در طول يكديگر نيستند بلكه در عرض

بهاجتماع هاي ) پديده1 ميي سرشار از معاني يكساني  آيند. وجود
ج2 به) هر و تمدن مناسب با خود را مي هان اجتماعي، فرهنگ  آورد. وجود
و تمدن ) مسير تحول فرهنگ3  ها يكسان است. ها
و تمدن ) فرهنگ4 مي ها بر اساس آرمان ها و هنجارهاي خود تحوالتي را دنبال  كنند. ها

2پاسخ: گزينه
و تمدن هاي علوم اجتماعي، از فرهنگ يك از شاخه كدام-3  اند؟ هاي متفاوتي كه در عرض يكديگر قرار دارند ياد كرده ها

 شناسي ) مردم4 ) تاريخ3 شناسي ) باستان2 شناسي ) جامعه1
4پاسخ: گزينه

و معنوي بر اساس چه معياري است؟ تقسيم-4  بندي جهان، به دنيوي
و خرده1 آن نظام ) نظام فرهنگي آن2 هاي و اعتقادات  ) فرهنگ

و ) ارزش3 آنها ان ) آرمان4 هنجارهاي و اعتقادات  ها
2پاسخ: گزينه

 است؟ نادرست» سكوالر«ي فرهنگ كدام گزينه درباره-5
و ارزش ) عقايد، آرمان1  هاي آن مربوط به اين جهان است. ها
بهي ظرفيت ) همه2 و استعدادهاي انسان در خدمت اين جهان مي ها  رود. كار
م3 ياي) جهان ديگر يا انكار ميي منافعي كه براي خواسته محدودهدر شود  شود. هاي بشر دارد پذيرفته
مي4 و زندگي اين جهان را در سايه ) جغرافياي هستي را فراتر از جغرافياي طبيعت مي بيند و متعالي  داند.ي حيات زندگي برتر مقدس

4پاسخ: گزينه
و معنوي را به دو صورت ........ جامعه-6 ميي مقدس و ............... به ....... و فرهنگ ............... معناي خروج انسان از جهاني اسـت توان تقسيم نمود

و آفرينش او تعلق دارد؟  كه به فطرت
 اساطيري-اساطيري-) توحيدي2 سكوالر-سكوالر-) ديني1

 مادي-غيرمادي-) مادي4 ليبرال-ديني-) ليبرال3
2پاسخ: گزينه

مي بر چه اساسي جهان-7 و باطل  بندي كرد؟ توان تقسيم هاي اجتماعي را به حق
و آرمان ) صادق يا كاذب بودن عقايد، ارزش1 و هنجارها ) صادق يا كاذب بودن عقايد، ارزش2ها ها  ها

و مذهب جامعه4 ) صادق يا كاذب بودن معاني مورد پذيرش جامعه3  ) صادق يا كاذب بودن فرهنگ
1ينه پاسخ: گز

 ها تقسيم كرده است؟ هاي اجتماعي بشر را به كدام جريان قرآن كريم حركت-8
و ديني1 و اساطيري2 ) سكوالر و باطل3 ) توحيدي و ديني4 ) حق  ) ليبرال

3پاسخ: گزينه
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اجتماعي( فصل سوم )شناخت 
سيزدهم  درس 

 شناخت عموميشناخت عمومي

و شناخت دروازه و هاي فراواني دارنـد، عـامي جهان اجتماعي خود، دانستني ها درباره است. انساني ورود انسان به جهان اجتماعي آگاهي تـرين
عر گسترده ي يا شناخت عمومي است.فترين شناخت اجتماعي فهم

و بدون آگاهي: هاي اجتماعي ما بدون آگاهي به آن انجام نمي كدام از كنش هيچ  شود
مي زندگي اجتماعي انسان-1 . ها مختل ميج-2 شود  رود. هان اجتماعي از بين

و آگاهي شناخت مشترك همان شناخت عمومي است، اندوخته كنـيم. هاست كه ما هنگام تعامل با ديگران از آن استفاده مـيي مشتركي از دانش
كم درباره ميي شناخت عمومي مي انديشيم ولي بيش تر به تر از آن استفاده و آن را مي كنيم  بريم. كار

 ميميشناخت علشناخت عل

مي افراد يك جامعه هنگامي متوجه شناخت عمومي مي و استفاده از آن دچار مشكل شوند، مثل زماني كه در جمعي قرار گيريم شوند كه در كاربرد
 شويم. ها را متوجه نمي ولي زبان آن

 ها شناخت علمي در مقايسه با شناخت عموميها شناخت علمي در مقايسه با شناخت عمومي ويژگيويژگي

مي آگاهانه بودن:آگاهانه بودن:--11 به شناخت علمي آگاهانه دنبال و بدون اين شود ولي شناخت عمومي اغلب در صورت ناخودآگاه كه متوجه يادگيري آن شـويم
 شود. جريان زندگي اجتماعي حاصل مي

و استدالل--22 و استداللتأمل مي::تأمل و تفكر دنبال از شناخت علمي از طريق تأمل و اسـتفاده شود، ولي شناخت عمومي فهمي است كه در اثر زندگي اجتماعي
مع اندوخته ميهاي  شود. رفتي جامعه حاصل

و پديدهشناخت علمي::وجوي حقيقتوجوي حقيقت جستجست--33 و شناخت درست يا نادرست بودن امور تـر ها است، ولي شناخت عمومي بيش براي كشف حقيقت
و زندگي در جهان اجتماعي است. براي استفاده ي عملي

و شناخت علمي رابطهرابطه و شناخت علميي شناخت عمومي ي شناخت عمومي
ش درباره ميي تأثير شناخت علمي بر  توان اشاره كرد. ناخت عمومي به سه مورد

مي زماني انسان الف) حل مشكالت:الف) حل مشكالت: و شناخت عمومي در كارآيي خود دچار مشكل شـود، شـناخت ها متوجه شناخت عمومي شوند كه فهم عرفي
و عمومي به مي علمي براي حل مشكالت عرفي  رود. كار

به كشف حقيقت:كشف حقيقت:))بب ميو درباره دنبال كشف حقيقت است شناخت علمي  كند.ي درست يا نادرست بودن، حق يا باطل بودن شناخت عمومي داوري
به::رشد فرهنگرشد فرهنگ))جج و عمومي تدريج به عرصه شناخت علمي با روشن كردن خطاهاي شناخت عمومي، ميهاي فهم عرفي و از خطاهـاي وارد شـود

ميمي كنند، به حدي كه نتايج شناخت علمي جذب شناخت عمومي عمومي كم مي و باورهاي غلط دور  شود. شود، فرهنگ عمومي از خرافات

مي دربارهدرباره  توان نام برد. توان نام برد.ي تأثير شناخت عمومي بر شناخت علمي موارد زير را ميي تأثير شناخت عمومي بر شناخت علمي موارد زير را

ميطرح پرسش: طرح پرسش:--11 و مشكالتي كه با آن مواجه به شناخت عمومي به تناسب مسائل و مسئله مي شود، براي شناخت علمي پرسش  آورد. وجود
و ارزشايت: ايت: حمحم--22 ي آن را مورد حمايـت هايي كه در آن وجود دارد، ممكن است بخشي از شناخت علمي يا همه شناخت عمومي به تناسب عقايد

مي نوبه قرار دهد. در اين صورت، شناخت عمومي نيز به و رشد و آثار شناخت علمي استفاده  كند.ي خود از ثمرات
ازگيري: گيري: پيشپيش--33 مي فرهنگ شناخت عمومي در برخي و ارزش ها مانع پيدايش يا بسط شناخت علمي هايي كه در شناخت عمومي شود. اگر عقايد

آن وجود دارند با همه ميي علوم يا برخي از  شود. ها ناسازگار باشند مانع از آموزش يا گسترش علمي

 هاي درس سيزدهمهاي درس سيزدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
و گسترده عام-1 ا ترين  ست؟ترين نوع شناخت كدام

عر2ي يا شناخت عمومي) فهم عرف1 ي يا شناخت علميف) فهم
عر3 عر4ي يا شناخت حاصل از زندگي اجتماعيف) فهم و كنش فرديف) فهم ي

1پاسخ: گزينه
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 شناخت عمومي ...............-2
به ) اندوخته1 و تفكر ميي مشتركي است كه از طريق تأمل  آيد. دست
و آگاهيي مشتركي ) اندوخته2 مي از دانش  كنيم. هاست كه هنگام تعامل با ديگران از آن استفاده
و پديده ) اندوخته3 و شناخت درست يا درست بودن امور ميي مشتركي است كه براي كشف حقيقت  كنيم. ها از آن استفاده
به ) اندوخته4 ميي مشتركي است كه اغلب  شود. صورت آگاهانه دنبال

2پاسخ: گزينه
 كدام است؟ نادرستي هاي شناخت علمي در مقايسه با شناخت عمومي گزينهي ويژگي درباره-3

و شناخت عمومي بيش1 و زندگي در جهان اجتماعي است. تر براي استفاده ) شناخت علمي براي كشف حقيقت ي عملي
مي2 به ) شناخت علمي آگاهانه دنبال ميصورت ناخو شود، اما شناخت عمومي اغلب  شود. دآگاه در جريان زندگي اجتماعي حاصل
و استفاده از اندوخته3 مي ) شناخت علمي فهمي است كه در اثر زندگي اجتماعي از هاي معرفتي جامعه حاصل شود، ولـي شـناخت عمـومي

و تفكر دنبال مي و استدالل  شود. طريق تأمل
و قلب آدمي است در حالي)4 اب ابزار شناخت عمومي دل و غيرالهي است. كه و الهامات الهي  زار شناخت عمومي وحي

3پاسخ: گزينه
ي تأثير شناخت علمي بر شناخت عمومي درست است؟ي ............... درباره گزينهجزبههاي گزينه همه-4

مي ) انسان1 عر ها هنگامي متوجه شناخت عمومي مشفشوند كه فهم و شناخت عمومي در كارآيي خود دار كل باشد. شناخت علمـي بـرايي
مي حل مشكالت شناخت عمومي به  آيد. كار

مي) شناخت عمومي به تناسب2 و مشكالتي كه با آن مواجه مي مسائل و مسئله طرح  كند. شود براي شناخت علمي پرسش
به3 مي نوبه ) شناخت عمومي نيز و آثار شناخت علمي استفاده  كند.ي خود از ثمرات
و ارزشاگر عقاي)4 آن هايي كه در شناخت عمومي وجود دارند با همهد ميي علوم يا برخي از  شود. ها سازگار باشند، مانع از آموزش يا گسترش علمي

4پاسخ: گزينه
به-5 مي نوبه در چه صورتي شناخت عمومي نيز و آثار شناخت علمي استفاده  كند؟ي خود از ثمرات

و ارزششناخت عمومي به تناسب عقاي)1 ي آن را مورد حمايت قرار دهد. هايي كه در آن وجود دارد، ممكن است بخشي از شناخت علمي يا همهد
مي2 و مشكالتي كه با آن مواجه به ) شناخت عمومي به تناسب مسائل و مسئله مي شود براي شناخت علمي پرسش  آورد. وجود
مي3 فر ) نتايج شناخت علمي جذب شناخت عمومي ميشود، و باورهاي غلط دور  شود. هنگ عمومي از خرافات
مي ) شناخت عمومي در برخي از فرهنگ4  شود. ها مانع پيدايش يا بسط شناخت علمي

1پاسخ: گزينه
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شناخت علمي( درس چهاردهم )انواع 

و علم و علمفرهنگ  فرهنگ

و نيازهاي خود با قوان جوامع مختلف بر اساس شناخت عمومي، اعتقادات، ارزش-1  ين علمي برخوردهايي متفاوت دارند. ها
و ارزش-2 و با عقايد مي تمام جوامع علومي را كه به آن احتياج دارند آن هايشان مخالفت ندارد، به سهولت و كشف و در جهت شناخت هـا پذيرند

و از آن مي اقدام و علومي كه به آن نياز ندارند دنبال نمي ها حمايت  كنند. كنند
ع-3  ماند. تر باقي نمي يكي از دو راه بيشمومي با بخشي از شناخت علمي مخالف باشد، وقتي شناخت

مي الف) يا شناخت عمومي جامعه تغيير مي و اصالح  شود. يابد
و طرد مي  شود.ب) يا آن بخش از علوم انكار

ميميهايي از شناخت علمي را انكار ها بر اساس شناخت عمومي خود، بخش بسياري از فرهنگ-4 و معناي علم را محدود از كند سـازند، بعضـي
و كشف كند. ها نيز هيچ حقيقتي را قبول ندارند تا علم آن را جست ها با هر نوع شناخت علمي مخالفت دارند. بعضي از فرهنگ فرهنگ  وجو

و عقلي و عقليشناخت حسي  شناخت حسي

 در كالس.شناخت حسي، شناخت امور جزئي است مثل ديدن دوست خود در خيابان، معلم-1
و گوش.-2  ابزار شناخت حسي، حواس آدمي است مثل چشم
 منبع شناخت حسي، عالم طبيعت است، امور غيرطبيعي محسوس نيستند.-3
و احس-4 س با حواس مختلف است.اروش شناخت حسي مشاهده

و عام است. شناخت عقلي: شناخت عقلي: و قوانين كلي  شناخت مسائل

 تر از انسان هستند ولي فاقد شناخت عقلي هستند. حيوانات از نظر برخي حواس قوي الف) ابزار: عقل انسان، بعضي از
و غيرطبيعي ب) منبع: حقايق طبيعي

و استدالل ج) روش: تفكر
و استدالل درباره آني اموري كه قبالً حس كرده يا امور طبيعي كه قابل حس كردن نيستند، به شناخت عقلي درباره انسان با تفكر  رسد.ميهاي

 انواع استداللانواع استدالل

مي هاي عقلي درباره استدالل تجربي، به استدالل-1 و طبيعي  گويند.ي امور محسوس
(تجريدي) به استدالل-2 مي هاي عقلي درباره استدالل غيرتجربي و غيرطبيعي  گويند.ي امور غيرمحسوس

 شناخت شهوديشناخت شهودي

 نوع شناخت برخوردي يكسان ندارند. هاي مختلف با اين از انواع شناخت علمي است. فرهنگ
و قلب آدمي و←الف) ابزار: دل و عقلـي بسـياري از امـور محسـوس  انسان از درون خود بدون استفاده از ابزارهاي حسي

مي شناخت شهودي  شناسد. غيرمحسوس را
و غيرالهي است. و الهامات الهي ب) منبع: وحي

 گويند.مي» وحي تشريعي«ط به پيامبران است، به اين معني خاص الف) وحي به معني خاص مربو
ميب) وحي به معني عام، شناخت مرموز دروني است كه شامل همه  شود.ي الهامات

مي:كننده وحي (شيطان) باشد. خداوند به شيطان وحي را نسبت داده است. در معناي عام،  تواند خداوند سبحان يا غير او
م وحي  تواند انسان يا غيرانسان باشد، مثل خداوند سبحان از وحي به زنبورعسل خبر داده است.يگيرنده:

و استدالل نيست بلكه رياضت، سل و نحوهوج) روش: روش شناخت شهودي مشاهده و عمـل انسـان ك، تصفيه، تزكيه هاسـت. هـر نـوعي رفتار
 شهودي با نوعي خاص سلوك همراه است. 

 انواع شناخت شهوديانواع شناخت شهودي

مي::شهودهاي رحمانيشهودهاي رحماني--11 مي با وحي مستقيم الهي يا از طريق فرشتگان انجام و اولياي الهي از اين نوع وحي بهره و انبيا  برند. شود

مي وسيلهبه شهودهاي شيطاني:شهودهاي شيطاني:--22  دهد.ي شيطان براي فريب انسان رخ
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 هاي درس چهاردهمهاي درس چهاردهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
؟ماند نميت علمي مخالف باشد كدام راه باقي كه شناخت عمومي با بخشي از شناخ زماني-1

مي1  كند. ) شناخت عمومي جامعه تغيير
مي2  شود. ) شناخت عمومي جامعه اصالح
مي3 و طرد  شود. ) بخشي از علوم انكار
 ) تمام جوامع بر اساس شناخت عمومي با قوانين علمي برخوردهاي يكساني دارند.4

4پاسخ: گزينه
2-.. مي ............. بر اساس شناخت ............... خود، بخشبسياري از و معناي علم را محدود  كنند؟ هايي از شناخت ............... را انكار كرده

 عمومي-علمي-ها ) ارزش2 علمي-عمومي-ها ) فرهنگ1
 عمومي-علمي-ها ) فرهنگ4 علمي-عمومي-) هنجارها3

1پاسخ: گزينه
ابه-3 و روش شناخت حسي كدام است؟ترتيب  بزار، منبع

و قلب آدمي1 و الهامات الهي-) دل و احساس با حواس مختلف-وحي  مشاهده
و احساس با حواس مختلف-عالم طبيعت-) حواس آدمي2  مشاهده
و غيرطبيعي-) عقل انسان3 و استدالل-حقايق طبيعي  تفكر
و تزكيه رياضت، سلوك-امور غيرطبيعي-) حواس آدمي4

2پاسخ: گزينه
 هاي مختلف با اين نوع شناخت برخوردي ............... ندارند. شناخت شهودي از انوع شناخت ............... است، فرهنگ-4

 متغيري-) عمومي4 متغيري-) علمي3 يكسان-) عمومي2 يكسان-) علمي1
1پاسخ: گزينه

عقبه-5 و روش شناخت  لي كدام است؟ترتيب ابزار، منبع
و قلب آدمي1 و الهامات غيرالهي-) دل و استدالل-وحي و احساس-امور غيرطبيعي-) حواس آدمي2 تفكر  مشاهده

و غيرطبيعي-) عقل انسان3 و استدالل-حقايق طبيعي و نامحسوس-) عقل انسان4 تفكر و عمل آدمي نحوه-حقايق طبيعي ي رفتار
3پاسخ: گزينه

 دي با نوعي خاص از ............... همراه است. هر نوع شهو-6
و عمل آدمي ) نحوه3 ) تزكيه2 ) تصفيه1  ) سلوك4ي رفتار

4پاسخ: گزينه
ميي اموري كه قبالً حس كرده ها چگونه درباره انسان-7  رسند؟ اند يا امور طبيعي كه قابل حس كردن نيستند، به شناخت عقلي

و استدالل1 ا2 ) با تفكر و الهامات الهي) ز طريق وحي
و عقل2 و عام4 ) با حواس  ) با شناخت قوانين كلي

1پاسخ: گزينه
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تجربي( درس پانزدهم اجتماعي  )شناخت 

 جهان امروزجهان امروزشناخت تجربي در شناخت تجربي در

مي امروزه انسان-1 به ها در جهاني زندگي و تجربي مي كنند كه فقط از شناخت حسي  شود. نام علم ياد
و تجربي نباشد به شناختي-2  گويند.مي» معرفت«كه حسي
و انديشه-3 و حتي در جهان غرب مربوط به نيمه محدود كردن معناي علم به علم تجربي در تاريخ ازي بشر ي دوم قرن نوزدهم است. اين تعريف

ي دوم قرن بيستم مورد ترديد فيلسوفان علم قرار گرفت. علم در نيمه
م-4 بهرويكرد دنيوي انسان حس عاصر عامل مهمي است كه او را هم به سوي و هم و سوي انكار بخش گرايي  غيرحسي علوم سوق داد.هاي غيرتجربي
و نقطه-5 مي حس ابزار دنيوي شناخت بشري است و تجربي نيز در اين است كه انسان را در تسلط بر عالم طبيعت ياري  كند.ي قوت علوم حسي
و علت ترديد فيلسوفان علم-6 در محدود بودن علم به شناخت حسي، آگاهي آنان به اين حقيقت است كه شناخت حسي بدون استفاده از ذهـن

به عقل بشر نمي و  صورت شناخت كلي علمي درآيد. تواند سازمان يابد

 رويكرد تجربي به علوم اجتماعيرويكرد تجربي به علوم اجتماعي

دري جامعه به شناخت تجربي پديدهالف) بخشي از شناخت علمي جامعه، شناخت تجربي است. محدود كردن شناخت علم اي اجتماعي است كـه
 اي خاص از جهان اجتماعي غرب رخ داده است. دوره

و تجربي محدود مي و تاريخي، شناخت علمي به دانش حسي شود. شناخت علمي جامعه نيز به بخـش تجربـيب) در جهاني كه به داليل فرهنگي
 شود. آن محدود مي
(قرن نوزدهم) جامعهحسي ديدگاهج) هنگام غلبه نه گرايانه مي شناسي شد، بلكه موضوع آن نيز مانند موضـوعات تنها فقط با روش تجربي دنبال

 گرفت. طبيعي مورد بررسي قرار مي
به» آگوست كنت«د) و تجربه  دست نيامده باشد، شناخت علمي نيست. معتقد بود شناختي كه از راه حس

ونذ) او شناخت شهودي وحيا ميهمي آن چنين شناخت عقلي را شناخت غيرعلمي و و نوجـواني داند ها را پندارهاي مربـوط بـه دوران كـودكي
 خواند. بشريت مي

حس غلبهر) به هاي پيشين بشر نسبت به جامعه گرايانه باعث شد تا آگاهيي ديدگاه به كه از روش دليل ايني انساني نيز دست نيامده بـود هاي صرفاً حسي
و جامعهيا   شناسي دانشي معرفي شود كه در قرن نوزدهم متولد شده است. از روش عقلي استفاده كرده بود، آگاهي غيرعلمي دانسته شود

و تجربه يكي از راه و جامعهز) بدون شك حس و تجربي به شناخت جهان اجتماعي هاي مهم شناخت جهان خارج است شناساني كه با روش حسي
بهپردختند، دستاو مي و اطالعات ارزشمندي را  دست آورند. ردها

و شناخت جهان اجتماعي وجود دارد كه مورد غفلت يا انكار قرار دارند. گرايان اين است كه راهس) مشكل حس  هاي ديگري براي شناخت عالم
بهش) محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي محدوديت مي هايي براي علوم اجتماعي  ورد.آ وجود

 رويكردهاي بعد تجربيرويكردهاي بعد تجربي
و تجربي به علوم اجتماعي آسيبآسيب و تجربي به علوم اجتماعيهاي رويكرد صرفاً حسي  هاي رويكرد صرفاً حسي

و از اين زاويه زبان به انتقاد نسبت به پديدهاجتماع هاي شناسان نسبت به پديده مانع اين شد كه جامعه-1 و هنجاري كنند ها يـاي داوري ارزشي
 بگشايند. نظام اجتماعي 

بهبا حذف ابعاد ارزشي،-2  صورت يك علم ابزاري در رديف علوم طبيعي قرار دارد. علوم اجتماعي را
و به آن خصلتي محافظه شناسي با ارزشي جامعه ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مقابله-3 و هاي حاكم را از بين برد كارانه نسبت به جهـان

 نظام اجتماعي موجود بخشيد. 

 شناسان انتقاديشناسان انتقادي جامعهجامعه

ب و براي گريز از مشكالت منطقي علم تجربي، هايي كه جامعه راي خارج كردن علوم اجتماعي از محدوديتالف) شناسي تجربي گرفتار آن شده بود
و بخش  هاي ديگري از شناخت پناه بردند. به سطوح

و جامعه ها براي رفع كاستيب) شناختي كه آن هاي اجتماعي شناخت بشـري اسـت وختهشناسي تجربي استفاده كردند، همان اند هاي علم حسي
مي كه تحت عنوان شناخت عمومي مي  شود. توان از آن ياد كرد كه فهم عرفي يا عقل جمعي ناميده

و عقل، شناخت علمي را در حاشيه ميج) استفاده از اين نوع شناخت ميي شناخت عمومي قرار و به آن ملحق  گرداند. دهد
عح) شناخت علمي به ميتبع شناخت و متغير و مومي سيار و اين ديدگاه برخالف ديدگاهي خواهد بود كه شناخت علمي را كاشـف حقيقـت شود

 داند. معياري براي درست نادرست بودن شناخت عمومي مي
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 هاي درس پانزدهمهاي درس پانزدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه

مي-1 و تجربي نباشد ............... گفته  شود. به شناختي كه حسي

ع2 ) معرفت1  ) تجريدي4 ) ذهني3 قلي)

1پاسخ: گزينه

و در چه تاريخي مورد ترديد فيلسوفان علم قرار گرفت؟-2  محدود كردن معناي علم به علم تجربي مربوط به چه تاريخي است

ي دوم قرن بيستم نيمه-ي دوم قرن نوزدهم ) نيمه2ي دوم قرن نوزدهم نيمه-ي اول قرن نوزدهم ) نيمه1

ي اول قرن بيستم نيمه-ي اول قرن نوزدهم ) نيمه4ي اول قرن بيستم نيمه-قرن نوزدهمي دوم ) نيمه2

2پاسخ: گزينه

 علت ترديد فيلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسي، كدام است؟-3

مي1 و عقل بشر و ) آگاهي به اين حقيقت كه شناخت حسي بدون استفاده از ذهن  صورت شناخت كلي علمي درآيد.بهتواند سازمان پيدا كند

و عقل بشر نمي)2 به آگاهي به اين حقيقت كه شناخت حسي بدون استفاده از ذهن و  صورت شناخت جزئي علمي درآيد. تواند سازمان پيدا كند

و عقل بشر نمي)3 به آگاهي به اين حقيقت كه شناخت حسي بدون استفاده از ذهن و  رت شناخت كلي علمي درآيد.صو تواند سازمان پيدا كند

و محدود كردن شناخت علمي جامعه بـه شـناخت تجربـي4 ) آگاهي به اين حقيقت كه بخشي از شناخت علمي جامعه، شناخت تجربي است

 اي اجتماعي است. پديده

3پاسخ: گزينه

 ابزار دنيوي شناخت بشر كدام است؟-4

حس4 ) آگاهي3 ) تجربه2 ) معرفت1 (

4 پاسخ: گزينه

و تجربي است؟ يك نقطه كدام-5 ي قوت علوم حسي

 ) ياري انسان در تسلط بر عالم غيرطبيعي2 ) ياري انسان در تسلط بر عالم طبيعت1

 ) محدود بودن علم به شناخت حسي4 ) محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي3

1پاسخ: گزينه

 است؟ نادرستكدام گزينه-6

كه1 مي ) در جهاني و تجربي محدود و تاريخي، شناخت علمي به دانش حسي شود، شناخت علمـي جامعـه نيـز بـه بخـش به داليل فرهنگي

 شود. تجربي آن محدود مي

حس ) هنگام غلبه2 (قرن نوزدهم) جامعهي ديدگاه نه گرايانه شـد بلكـه موضـوع آن نيـز ماننـد تنها فقط با روش تجربي دنبـال مـي شناسي

ميموضوعات طبي  گرفت. عي مورد بررسي قرار

بي3 و تجربه يكي از راه) و جامعه ترديد حس و تجربـي بـه شـناخت جهـان هاي مهم شناخت جهان خارج است شناساني كه با روش حسـي

به اجتماعي مي و اطالعات ارزشمندي  دست آوردند. پرداختند، دستاوردها

حس ) هنگام غلبه4 (قرن نوزدهمي ديدگاه مي ) جامعهگرايانه شد، بلكه موضوع آن مانند موضوعات طبيعي شناسي فقط با روش تجربي دنبال

 گرفت. مورد بررسي قرار مي

4پاسخ: گزينه

بهمعتقد» اگوست كنت«-7 و تجربه  دست نيامده باشد، شناخت ............... بود شناختي كه از راه حس

 ) عقلي است.4 ) شهودي است.3 ) علمي است.2 ) علمي نيست.1

1پاسخ: گزينه

حس-8 (عالم) اجتماعي كدام است؟ مشكل  گرايان در شناخت جهان

و تجربه را يكي از راه1 مي ) حس  دانند. هاي مهم شناخت جهان خارج

به ) محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي، محدوديت2  وجود آورد. هايي براي علوم اجتماعي

مي) شناخت شهود3 و عقلي را علمي و وحياني  دانستند.ي

(جهان اجتماعي) وجود دارد قبول دارند. ) راه4  هاي ديگري را كه براي شناخت عالم

2پاسخ: گزينه
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و تجربي به علوم تجربي محسوب نمي يك، از آسيب كدام-9  شود؟ هاي رويكرد صرفاً حسي
و هنجاري داشته باشد. اجتماعايه شناسي نسبت به پديده ) مانع اين شد كه جامعه1 ي داوري ارزشي
به2  صورت يك علم ابزاري در رديف علوم طبيعي قرار داد. ) با حذف ابعاد ارزشي، علوم اجتماعي را
و آن را خصلتي محافظه شناسي با ارزشي جامعه ) ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مقابله3 ن هاي حاكم را از بين برد سبت به جهان كارانه

 داند.و نظام اجتماعي مي
و عقل، شناخت علمي را در حاشيه4 مي ) استفاده از اين نوع شناخت ميي شناخت عمومي قرار و به آن ملحق  گرداند. دهد

4پاسخ: گزينه
و جامعه شناسي انتقادي براي رفع كاستي شناختي كه جامعه-10  كدام است؟ شناسي تجربي استفاده كردند، هاي علم حسي

ي اجتماعي شناخت بشري، فهم عرفي يا عقل جمعي ) اندوخته1
ي اجتماعي شناخت بشري، فهم عرفي يا حس جمعي ) اندوخته2
ي اجتماعي شناخت بشري، فهم يا عقل فردي ) اندوخته3
 ) محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي، فهم يا عقل فردي4

1پاسخ: گزينه
بهدومي-11 و تجربي به علوم اجتماعي اين است كه با حذف ابعاد ...............، علوم اجتماعي را درن آسيب رويكرد حسي صورت يك علم ...............

 رديف علوم ............... قرار داد. 
 انساني-بزاريا-) هنجاري4 ابزاري-طبيعي-) ارزشي3 طبيعي-ابزاري-) ارزشي2 طبيعي-ابزاري-) هنجاري1

2پاسخ: گزينه



30

شانزدهم عقلي( درس  )شناخت اجتماعي 

به: : انواع شناخت عقليانواع شناخت عقلي و خاص مي عقل در دو معناي عام  رود. كار

و ذهني انسان است.-1 و تالش علمي و عام: ابزاري براي هر نوع شناخت  عقل در معناي وسيع
و غيرطبيعي است.  الف) شناخت امور كلي

 تجربي است.-ب) شناخت حسين معنا ابزار: عقل به اي
و عرفي است. ج) شناخت عمومي

و تجربي، گاه از عبارت مي» عقل ابزاري«يا» عقل تجربي«و» عقل جزئي«به همين دليل براي شناخت حسي  كنند. استفاده
 كنند. براي شناخت عمومي از عقل جمعي يا عرفي استفاده مي

و فعاليتعقل در معناي خاص:-2 و ذهني هاي روش فقط در تأمالت فكري مي مند علمي  پردازد. اي حضور دارد كه به درك حقايق كلي

 انواع عقل در معناي خاصانواع عقل در معناي خاص
مي به شناخت هستي الف) عقل نظري:الف) عقل نظري:  پردازد. ها
ميب) عقل عملي:ب) عقل عملي: و احكام ارزشي را شناسايي و نبايدها  كند. بايدها

ييرويكرد عقلي به علوم اجتماعرويكرد عقلي به علوم اجتماع
و عملي)، استفاده كند. اين معنا از علوم اجتماعي فقط خـاص، منظور از علوم اجتماعي عقلي-1 (عقل نظري علومي است كه از معناي خاص عقل

 معناي خاص در آن جامعه پذيرفته شده باشد. جوامعي است كه عقالنيت به
حس معناي خاص عقالنيت در جهان غرب تا قبل از غلبه-2 (نيي ي اول قرن نوزدهم) حضور داشته است.مهگرايي
و بخش-3 و تبيـين در جهان اسالم و به همين دليل در اين جوامع تفسيرها و عملي مورد توجه قرار گرفته هـاي هايي از جامعه يونان عقل نظري

ي وجود داشته است. اجتماع هاي عقلي نسبت به پديده
(فارابي-4 (ارسطو)، سياست مدينه و برخي از آثار هگل، نمونهكتاب سياست  اند. هايي از شناخت اجتماعي عقلي)
حس-5 و در فرهنگ در جوامعي كه و عملي را گرفته باشـد، علـوم اجتمـاعي گرايي بر آن غالب باشد، هايي كه شناخت عمومي جاي عقل نظري

 تواند وجود داشته باشد. عقلي نمي

و آسيب رويكرد عقلي توانمنديتوانمندي و آسيب رويكرد عقليها  ها
ميالف) علم را اجتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري و كمال آدمـي و بر اين اساس، سعادت و جهان بپردازد تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان

 شناسايي كند. 
ر سيدن به آرمانب) اين علم با استفاده از عقل عملي ارزش و احكامي را كه براي مي ها  كند. هاي انساني موردنياز است شناسايي

و فهم عرفي دانش ابـزاري موردنيـاز را بـراي تـدبير پديـده و با كمك شناخت عمومي و استفاده از عقل تجربي  هـايج) اين علم با كمك حس
مياجتماع  آورد.ي فراهم
به::11تذكر تذكر و توا دليل توانمندي علوم اجتماعي با رويكرد عقلي ن برخورد انتقادي بـا هاي فوق قدرت داوري ارزشي نسبت به جوامع مختلف را دارد
 ها را دارد. آن

به::22تذكر تذكر و عملي را به شناخت عمومي تنزل نمي دليل اين رويكرد عقلي به علوم اجتماعي دهد، ارزش شناخت علمي را نسبت بـه كه عقل نظري
مي فرهنگ و جوامع مختلف حفظ  كند. ها

به آسيبآسيب مي هاي مهم رويكرد عقلي چه هنگامي بههاي مهم رويكرد عقلي چه هنگامي  آيد؟آيد؟ وجود ميوجود
مياين رو مي يكرد شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود و شهودي و منكر ارزش علمي شناخت حسي  شود. كند

 پذير است. هگل انديشمندي است كه شناخت اجتماعي او از اين نظر آسيب

 هاي درس شانزدهمهاي درس شانزدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
و عام ابزاري است براي:-1  عقل در معناي وسيع

ع1 و تالش و ذهني انسان) هر نوع شناخت و طبيعي2 لمي  ) شناخت امور جزئي
عر4 ) شناخت درك حقايق كلي3 و يف) شناخت علمي

1پاسخ: گزينه
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؟شود نمياستفاده» عقل«براي شناخت حسي از كدام انواع-2
 ) عرفي4 ) ابزاري3 ) تجربي2 ) جزئي1

4پاسخ: گزينه
 عقل در معناي كلي ...............-3

و تجربي است. ) ابزار1  شناخت حسي
و غيرطبيعي است.2  ) ابزار شناخت امور كلي
و فعاليت3 و ذهني حضور دارد. هاي روش ) فقط در تأمالت فكري  مند علمي
و عرفي دخالت دارد.4  ) فقط در شناخت عمومي

3پاسخ: گزينه
مي عقل ............... به شناخت هستي-4 و عقل ......... ها ميپردازد و احكام ارزشي را شناسايي و نبايدها  كند. ...... بايدها

 ابزاري-) جمعي4 عرفي-تجربي)3 عملي-) نظري2 نظري-) عملي1
2پاسخ: گزينه

 منظور از علوم اجتماعي عقلي كدام است؟-5
مي1 و عملي)، استفاده (عقل نظري  كند. ) از معناي خاص عقل
و ذهني انسان است. ) از معناي عام ابزاري براي2 و تالش علمي  هر نوع شناخت
و عملي را گرفته باشد.3  ) شناخت عمومي جاي عقل نظري
و هنجارها را داشته باشد. ) قدرت داوري بين ارزش4  ها

1پاسخ: گزينه
 اي است؟ معناي خاص عقالنيت در جهان غرب خاص چه دوره-6

حس1 قر نيمه-گرايي ) بعد از غلبه حس2ن نوزدهمي اول ي اول قرن نوزدهم نيمه-گرايي ) قبل از غلبه
(عقل جمعي)4ي اول قرن بيستم نيمه-) قبل از ابعاد ارزشي3 ي دوم قرن بيستم نيمه-) قبل از فهم عرفي

2پاسخ: گزينه
و بخش-7 و تبيين هايي از جامعه به كدام دليل در جهان اسالم ي وجود داشت؟اجتماع هايت به پديدههاي عقلي نسبي يونان، تفسيرها

و عرفي1 و تجربي2 ) مورد توجه قرار گرفتن عقل جمعي  ) مورد توجه قرار گرفتن ابزار شناخت حسي
و عملي3 و عملي4 ) مورد توجه قرار گرفتن عقل نظري  ) مورد توجه قرار گرفتن شناخت عمومي جاي عقل نظري

3پاسخ: گزينه
 اند؟ هايي از شناخت اجتماعي عقلي نمونه يك از آثار زير كدام-8

 برخي از آثار ماركس-سياست مدنيه از فارابي-) سياست از ارسطو1
 برخي از آثار هگل-سياست مدنيه از فارابي-) شفا از بوعلي2
 برخي از آثار ماكس وبر-سياست مدنيه از فارابي-) سياست از ارسطو3
 برخي از آثار هگل-از فارابيسياست مدنيه-) سياست از ارسطو4

4پاسخ: گزينه
 وجود داشته باشد؟ تواند نميدر چه جوامعي علوم اجتماعي عقلي-9

حس1 و فرهنگ)  هايي كه شناخت عملي جاي شناخت عمومي را گرفته باشد. گرايي بر آن غالب باشد،
حس2 و فرهنگ) عق گرايي بر آن غالب باشد، و عملي را گرفته باشد.هايي كه شناخت عمومي جاي ل نظري
و فرهنگ3 و تجربي را گرفته باشد. ) استدالل عقلي بر آن غالب باشد،  هايي كه شناخت عمومي جاي عقل جزئي
و فرهنگ4  هايي كه شناخت علمي جاي درك حقايق كلي را گرفته باشد. ) استدالل تجربي بر آن غالب باشد،

2پاسخ: گزينه
و آسيبي توانمنديرهكدام گزينه دربا-10  است؟ نادرستهاي رويكرد عقلي ها

مي)1 و كما علوم اجتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري و سعادت و جهان بپردازد  آدمي را شناسايي كند.لتواند به شناخت ابعاد معنوي انسان
و احكامي را كه براي رسيدن به آرمان ) با استفاده از عقل عملي ارزش2 ميه ها  كند. اي انساني مورد نياز است شناسايي
و فهم عرفي، دانش ابزاري موردنياز3 و با كمك شناخت عمومي و با استفاده از عقل تجربي ي اجتمـاع هاي را براي تدبير پديده) با كمك حس

 كند. فراهم مي
و استدالل، دانش اجتم)4 و تفكر و با كمك شناخت علمي ميبا استفاده از عقل عرفي  كند. اعي موردنياز را براي تدبير هنجارهاي اجتماعي فراهم

4پاسخ: گزينه
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مي رويكرد عقلي به علوم اجتماعي به كدام دليل ارزش شناخت علمي را نسبت به فرهنگ-11 و جوامع مختلف حفظ  كند؟ ها
و عملي را به شناخت عمومي تنزل نمي1 به2 دهد. ) عقل نظري و عملي را مي ) عقل نظري  دهد. شناخت عمومي تنزل

و عرفي را به شناخت علمي كاهش نمي3 و جمعي را به شناخت علمي تنزل نمي4 دهد. ) عقل جزئي  دهد. ) عقل تجربي
1پاسخ: گزينه

مي-12  افتد كه ............... آسيب مهم رويكرد عقلي زماني اتفاق
ا1 و منكر و شهودي شود. ) شناخت را فقط به معرفت حسي محدود كند  رزش علمي شناخت عقلي
و شهودي شود.2 و منكر ارزش علمي شناخت حسي  ) شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود كند
و حسي شود.3 و منكر ارزش علمي شناخت عقلي  ) شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود نكند
و منكر ارزش علمي4 و شهودي نشود. ) شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود كند  شناخت حسي

2پاسخ: گزينه
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شهودي( درس هفدهم )شناخت اجتماعي 

 جهان اساطيريجهان اساطيري

 بيند، بلكه به موجودات فوق طبيعي نيز قائل است. انسان جهان اساطيري، هستي را در جهان محدود نمي-1

و مقدس بازنمي-2 و خداوندگان متعددند. بلكه الهه گردند موجودات فوق طبيعي در عالم اساطير به يك حقيقت متعالي  هاي متفرق

گونه كه نگاه دنيوي حاصل نگاه انحرافي انسان بـه موجـودات جهان اساطيري حاصل نگاه انحرافي انسان به موجودات فوق طبيعي است. همان-3

 طبيعي است. 

به در جهان اساطيري انسان-4 آن ها و نيروهاي دنبال و معنوي خود را نيز تأمين كنند. اند تا با استفاده از قدرت  فوق طبيعي نيازهاي مادي

و انديشه آنان كنش-5 مي هاي اسطوره هاي خود را با الهامات شيطاني و اي سازمان و جنـگ و از اين طريق نظام اجتماعي، روابط اجتمـاعي دهند

و اراده ميي الهه صلح خود را با خواست و خداوندگاران متعدد پيوند  زنند. ها

مي در اين جهان با همه-6 و فقط شناخت عمومي يا عقل عرفي كه اندوختهي مراتب عقالنيت مخالفت و ميـراث فرهنگـي شود ي تاريخي جامعه

 شود. گذشتگان است، محترم شمرده مي

و ابزاري ارزشي ندارد. انسان اسطوره-7 كند، بلكه از طريق ارتباط دنبال نمي اي سلطه بر طبيعت را از راه طبيعت در جهان اساطيري، عقل تجربي

و نيروهاي فوق طبيعي به مي با موجودات مي دست و علومي كه اين ارتباط را تأمين و ... كنند، علوم غريبه آورد  اند، مثل سحر، جادو، كهانت، نجوم

 جهان توحيديجهان توحيدي

مي-1 بهكنند. اعتقاد به توح توحيد در كانون جهاني است كه انبياي الهي معرفي از يد به يك موجود مقدس است، مقدس بودن معناي منزه بـودن

و منزه بودن از صفات كمالي است كه با نقص همراه باشد مثل علم محدود يا قدرت محدود. موجود مقدس همـه صفات  و ناتواني ي نقص، مثل جهل

 كماالت را به نحو نامحدود داراست.

به موجودي كه همه-2 و نامصورت نامي كماالت را و يگانه است و كماالت مختلف وي داللـت حدود داراست واحد هاي مختلفي دارد كه بر اوصاف

و اهللا. مي  كنند، مثل عالم، قادر، حي، رزاق، قدوس، ...

مي-3 و صفات ديگر او باشند، زيرا اسـتقال اعتقاد به توحيد مانع از اين آنشود كه ديگر موجودات مستقل از علم، قدرت، اراده هـا بـه معنـايل

 محدود بودن او خواهد بود. 

و غيرآن همه-4 و نشانهي موجوداتي كه در عالم طبيعت به هاي اويند. اين نشانه اند، آيات و  گردد. سوي او بازمي ها از سوي او آمده

و نشانه انسان بزرگ-5 مي ترين آيت  صفات او را آشكار كند. تواندي خداوند است، يعني موجودي كه بيش از ساير موجودات

را-6 و خداوند ديگر موجودات جهاني كه مخلوق خداوند است، بر اساس حكمت آفريده شده است. اولين مخلوق خداوند در اين جهان عقل است

 بر اساس آن آفريده است. در نتيجه نظام جهان عقالني است. 

به-7 و رستگاري انساني نيز در بازگشت و نزديك شدن به آن هستي قدسي است. سوي خداوند سعادت

 علوم وحياني علوم وحياني

و شناخت عمومي وجود دارد.6الف) شناخت وحياني انبيا و در فرهنگ  ناظر به مسائلي است كه براي بشر در زندگي اين جهان

و بندهايي آمده و رفع موانع و تعالي اند كه نظامب) پيامبران براي حل مشكالت به هاي اجتماعي در راه رشد  اند. وجود آورده انسان

و امـوري از ايـن قبيـل اسـتفادهج) وحي الهي با آن و مشكالت اجتماعي بشر دارد، از منبع طبيعت يا شناخت عمـومي كه نظر به مسائل طبيعي

و اراده نمي و علم مي كند، بلكه از منبع شناخت وحياني ميي الهي استفاده ب كند. وحي از طرف خداوند نازل و علـم«ه همـين دليـل بـه آن شود

مي» لدني  گويند. نيز

و علم عقالني مخالفتي ندارد. وحي الهي انسان را به استفاده از عقل نيز فرامي كه7خواند. عليد) شناخت وحياني با شناخت از جمله كارهايي

 گيزانند. هاي عقل انسان را بران اند تا دفينه كند اين است كه آنان آمده براي پيامبران بيان مي

ميذ) شناخت وحياني حس را نيز به  دهد. عنوان يكي از ابزارهاي شناخت مورد توجه قرار

مي ها را از وسوسهر) انبياي الهي، انسان و شهودهاي شيطاني برحذر و اين نوع از شناخت را معتبر نمي ها و شناخت عمومي را نيـز كـه دارند دانند

با ميراث گذشتگان است تا آن مي جا كه  كنند. مراتب مختلف شناخت عقلي يا شناخت وحياني مخالف نداشته باشد، قبول
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 هاي درس هفدهمهاي درس هفدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
ي جهان اساطيري درست است.ي ............... درباره گزينهجزبههاي گزينه همه-1

 وق طبيعي نيز قائل است.فبه موجودات بيند بلكه ) انسان در جهان اساطيري، هستي را در جهان طبيعت محدود نمي1
و مقدس بازنمي2 و خداوندگان متعدند. گردند، بلكه الهه ) موجودات فوق طبيعي در عالم اساطير به يك حقيقت متعالي  هاي متفرق
 ) جهان اساطيري حاصل نگاه انحرافي انسان به موجودات فوق طبيعي است.3
مي) در اين جهان با برخي مراتب عقال4 و فقط شناخت علمي يا عقل عرفي كـه اندوختـه نيت مخالفت و ميـراث شود هـاي تـاريخي جامعـه

 شود. گذشتگان است، محترم شمرده مي
4پاسخ: گزينه

؟ندارددر جهان اساطيري كدام مورد ارزشي-2
و ابزاري1  ) شناخت عمومي يا عقل عرفي2 ) عقل تجربي

و ابزاري3 نظ4 ) عقل عرفي و عملي) عقل  ري
1پاسخ: گزينه

به در جهان اساطيري انسان اسطوره-3 مي اي سلطه بر طبيعت را چگونه  آورد؟ دست
و نيروهاي فوق طبيعي1 و ارتباط با موجودات  ) از راه طبيعت
و نيروهاي طبيعي2 و موجودات  ) از طريق سحر، جادو، نجوم
و نيروهاي فوق طبيعي3  ) ارتباط با موجودات
ا4 و نيروهاي طبيعي)  رتباط با موجودات

3پاسخ: گزينه
مي-4  كنند؟ ............... در كانون جهاني است كه انبياي الهي معرفي

 ) معاد4 ) نبوت3 ) توحيد2 ) عدل1
2پاسخ: گزينه

 در مورد معناي مقدس بودن كدام است؟ نادرستي گزينه-5
و ناتوان1  ) منزه بودن از صفات كمالي كه با نقص همراه باشد.2ي) منزه بودن از صفات نقص مثل جهل
ي كماالت را به نحو محدود داراست. ) موجود مقدس همه4ي كماالت را به نحو نامحدود داراست. ) موجود مقدس همه2

4پاسخ: گزينه
مي-6  شود؟ اعتقاد به توحيد مانع از چه موردي

و صفات ديگر او نباشند. ) ديگر موجودات مستقل از علم، قدرت، ارا1  ده
آن2 به ) استقالل  معناي نامحدود بودن او خواهد بود. ها
و صفات ديگر او باشند.3  ) ديگر موجودات مستقل از علم، قدرت، اراده
2و1) موارد4

3پاسخ: گزينه
 اولين مخلوق خداوند در اين جهان ............... است.-7

حس1  ) وحي4 ) انسان3 ) عقل2)
2پاسخ: گزينه

مي-8 مي وحي از طرف ............... نازل و به همين دليل به آن ............... نيز  گويند. شود
 علم شهودي-) پيامبران4 علم لدني-) خداوند3 علم اساطيري-) خداوند2 علم لدني-) پيامبران1

3پاسخ: گزينه
 منبع شناخت وحي الهي كدام است؟-9

ط1 و يا شناخت عمومي) و اراده2 بيعت  الهي ) علم
و اراده3  ) طبيعت يا شناخت علمي4ي پيامبران ) علم

2پاسخ: گزينه
مي«است؟7اين جمله از كدام امام-10 را هاي عقل انسـان اند تا دفينه كنند اين است كه آنان آمده از جمله كارهايي كه براي پيامبران بيان هـا

»برانگيزانند.
7) حضرت موسي74) حضرت علي73) امام حسن72) امام حسين1

3پاسخ: گزينه
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 در مورد شناخت وحياني كدام است؟ نادرستي گزينه-11
و علم عقالني مخالفتي ندارد.)1  شناخت وحياني با شناخت
 خواند. ) وحي الهي انسان را به استفاده از عقل نيز فرامي2
حس3 به ) شناخت وحياني مي را  دهد. عنوان يكي از ابزارهاي شناخت مورد توجه قرار
و علم عقالني در تعارض است.4  ) شناخت وحياني با شناخت

4پاسخ: گزينه
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قرآن(( درس هجدهمدرس هجدهم قرآنشناخت اجتماعي  ))شناخت اجتماعي 
 روش شناخت اجتماعيروش شناخت اجتماعي

مي-1 و همه جهاني كه قرآن براي زندگي انسان ترسيم و نشانهي موجود كند، جهان توحيدي است و مخلوقات آيات به هاي خداوند سبحان ات اند.
مي همين دليل همه  پردازند.ي علوم به شناخت آيات الهي

(نشانه-2 (نشانه علوم طبيعي آيات آفاقي و علوم انساني آيات انفسي و علـوم اجتمـاعي، هاي طبيعي) راآهاي انساني) يـات اجتمـاعي خداونـد
و به همين شناسايي مي و تحصيل علم از برترين عبادت دليل، علم وسيلهكنند و خشوع در برابر اوست  هاست.ي نزديك شدن انسان به خداوند

به-3 و وحي مي از نظر قرآن، شناخت اجتماعي با سه ابزار حس، عقل  آيد. دست
و دقت در پديده مي قرآن كريم به نظر و در برخي آيات نيز انسا هاي اجتماعي نيز فرمان بهندهد و جوامـع دليل اين ها را كه در سرنوشـت اقـوام

مي تعقل نمي  كنند. كردند، نكوهش
مي قرآن كريم برخي از شناخت-4  دهد. هاي اجتماعي را نيز از طريق وحي در دسترس بشر قرار
مي بعضي از دانش-5 و انسـان از راه هايي است كه براي تأمين آموزد، دانش هايي كه خداوند متعال از راه وحي به بشر سعادت بشر موردنياز است

و عقل نمي مي گونه از دانشي اين تواند ياد بگيرد. خداوند سبحان درباره حس خداوند به تو چيزي آموخت كه نزد خـود«فرمايد: ها به پيامبر خود
»توانستي بياموزي. نمي

به-6 و مراتب مختلف عقل شناخت اجتماعي قرآن و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعي محـدود دليل استفاده از وحي بشري، به مراتب مشاهده
و انتقادي نيز دارد. نمي  شود بلكه ابعاد ارزشي، هنجاري

 جامعه در قرآنجامعه در قرآن

ي انساني كه قرآن ترسيم كرده است به قرار زير است: هاي جامعه ويژگي
و اراده الف) تأثير فرد بر جامعه:الف) تأثير فرد بر جامعه: شك هاي انسان بر اساس خواست ميها و خداوند جامعه را بر اساسل و جـان تغييري كه انسانگيرد هـا در نفـس

مي خود ايجاد مي  دهد. كند، تغيير
)انّ اهللا يغير ما بقوم حتي پيغيروا ما بانفسهم(

آ درستي كه خداوند قومي را تغيير نميبه«يعني: »هاي خود را تغيير دهند. كه نفسندهد، مگر
و حيات جوامع))بب و حيات جوامعزندگي مي اي نتيجه هر جامعه::زندگي و قوانيني پيروي و از احكام و حياتي برخوردار است كند. اين احكامي كار آدمي است. از زندگي

و به اختيار انسان  ها نيستند. پيامدهاي الزامي جامعه بوده
و مجرمانه جوامعي كه بر اساس كنش::اسارت انسان در نظام ظالمانهاسارت انسان در نظام ظالمانه))جج شي انسان هاي ظالمانه ميها اند كه بـر گـردن گيرند، مانند زنجيرهايي كل

مي آدميان افكنده مي و قسط و برقراري عدالت و خداوند پيامبران را براي برداشتن اين زنجيرها  فرستد. شوند
و جاودانه جامعه::ي توحيديي توحيدي محور بودن جامعهمحور بودن جامعه حقحق))دد و راه سعادت معنوي كنـد. وار مـيي انسـان را همـي توحيدي بر اساس فطرت انسان است

و آداب گذشتگان سازمان نمي جامعه و عبرتي توحيدي بر مدار عقايد آمـوزي از كـردار آنـان برمحـور يابد، بلكه با نقد عقالني تاريخ گذشتگان
 گيرد. حقيقت شكل مي

 هاي اجتماعيهاي اجتماعي سنتسنت

نـام اعي وجود دارند. قـرآن كـريم از ايـن قـوانين بـه ها همان قوانيني هستند كه در زندگي اجتم هاي اجتماعي انسان پيامدهاي الزامي كنش-1
مي» هاي الهي سنت«  كند. ياد
و غيرقابل تغييرند از نظر قرآن كريم سنت-2 .هاي الهي جامعه، عام
و لنت تجد لنه اهللا تحويال( و تغيير وجود ندارد. براي سنت«يعني)فن تجد لنه اهللا تبديال »هاي الهي تبديل

س سچند نمونه از  هاي الهي كه در قرآن بيان شده عبارت است از:هاي الهي كه در قرآن بيان شده عبارت است از: نتنتچند نمونه از

و سقوط امت--11 و سقوط امتسنت ظهور و فرهنگي بر اساس ظرفيت ها:ها: سنت ظهور و توانمندي هر جامعه و بـر ها هايي كه دارد، از حيات مخصوص به خود برخوردار اسـت
 شود. همان اساس مدت زندگاني آن مشخص مي

و ابتالي الهيسنت سنت--22 و ابتالي الهيامتحان و ارادهها در جوام انسان::امتحان ميي خود كنشع مختلف بر اساس اختيار و نظام اجتماعي را شكل و از اين طريق ها دهند
و آزمايش قرار مي  گيرند. در معرض امتحان

(فرستادن پيامبران)سنت سنت--33 (فرستادن پيامبران)ارسال رسل آن هر جامعه::ارسال رسل هـا، هنجارهـا، كه از سطوح مختلف عقالنيت بـراي داوري نسـبت بـه ارزش اي عالوه بر
و رفتارها برخوردار است، از وحي الهي نيز بهره آرمان  مند است. ها

 مجازاتمجازاتسنت سنت--44
 استدراجاستدراج--55
و پيروزي--66 و پيروزيمكر  مكر
 حق بر باطلحق بر باطل--77
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و تاريخي تأليف كردند:ي سنتي سنت هايي كه برخي از متفكران اسالمي دربارههايي كه برخي از متفكران اسالمي درباره چند نمونه از كتابچند نمونه از كتاب و تاريخي تأليف كردند:هاي اجتماعي  هاي اجتماعي

 سيد محمدباقر صدر←هاي تاريخي قرآن سنت-1

 دكتر احمد حامد مقدم←هاي اجتماعي در قرآن كريمنتس-2

 هاي درس هجدهمهاي درس هجدهم اي از تستاي از تست نمونهنمونه
و اجتماعي كدامبه-1 مي ترتيب علوم طبيعي، انساني  كنند؟ يك از آيات خداوند را شناسايي

(نشانه1 (نشانه-هاي طبيعي) ) آيات آفاقي  آيات اجتماعي-هاي انساني) آيات انفسي

(نشانه) آيات انف2 (نشانه-هاي طبيعي) سي  آيات اجتماعي-هاي طبيعي) آيات آفاقي

(سنت3 (نشانه-هاي اجتماعي) ) آيات انفسي  آيات اجتماعي-هاي طبيعي) آيات آفاقي

(ارسال رسل)4 (سنت امتحان الهي)-) آيات آفاقي  آيات اجتماعي-آيات انفسي

1پاسخ: گزينه

به از منظر قران شناخت اجتماعي-2 مي با كدام ابزار  آيد؟ دست

و تجربه1 و وحي2 ) حس، عقل  ) حس، عقل

و فرستادن پيامبران ) حس، سنت3 و ميراث4 هاي اجتماعي  هاي فرهنگي ) عقل، حس

2پاسخ: گزينه

مي بعضي از دانش-3 تأ آموزد، دانش هايي كه خداوند متعال از راه ............... به بشر مين سعادت بشر موردنياز است ولي انسان هايي است كه براي

و ............... نمي  تواند ياد بگيرد. از راه ...............

حس1 حس4 عقل-حس-) وحي3 وحي-حس-) عقل2 وحي-عقل-)  وحي-عقل-)

3پاسخ: گزينه

و انتقادي دارد؟-4  به كدام دليل شناخت اجتماعي قرآن ابعاد ارزشي، هنجاري

اس1 و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعي محدود نمي) و مراتب مختلف حس بشري، به مراتب مشاهده  شود. تفاده از عقل

مي2 و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعي محدود و مراتب مختلف عقل بشري، به مراتب مشاهده  شود. ) استفاده از وحي

و مراتب يكسان عقل بشري، به مراتب3 و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعي محدود نمي ) استفاده از حس  شود. مشاهده

و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعي محدود نمي4 و مراتب مختلف عقل بشري، به مراتب مشاهده  شود. ) استفاده از وحي

4پاسخ: گزينه

م خداوند جامعه را بر اساس تغييري كه انسان«اين مطلب-5 و جان خود ايجاد مييها در نفس هاي يك از ويژگي مربوط به كدام» دهد كنند تغيير

ي انساني است كه قرآن ترسيم كرده است؟ جامعه

و حيات جوامع2 ) تأثير فرد بر جامعه1  ) زندگي

حق3  ) اسارت انسان در نظام ظالمانه4ي توحيدي محور بودن جامعه)

1پاسخ: گزينه

و جوامعي كه بر اساس كنش-6 ميي انسان مجرمانههاي ظالمانه و اند كه بر گـردن آدميـان افكنـده مـي گيرند، مانند زنجيرهايي ها شكل شـوند

 فرستد. خداوند پيامبران را براي ............... مي

و كمال1 و قسط2 ) سعادت و امامت4 ) تشخيص حق از باطل3 ) عدالت  ) عدل

2پاسخ: گزينه

مي جامعه-7  گيرد؟ي توحيدي بر چه اساسي شكل

و آداب گذشتگان1 و آداب معاصران2 ) مدار عقايد  ) تحليل عقايد

 هاي اجتماعي ) سنت4 ) فطرت انسان3

3پاسخ: گزينه

هاي اجتماعي انسان همان قوانيني هستند كه در زندگي اجتماعي وجود دارند، قرآن كريم از ايـن قـوانين تحـت چـه پيامدهاي الزامي كنش-8

 ند؟كن عنواني ياد مي

و ابتالي الهي2 هاي اجتماعي ) سنت1  ) سنت امتحان

 ) سنت الهي4 ) سنت ارسال رسل3

4پاسخ: گزينه
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 هاي الهي جامعه ............... از نظر قرآن كريم، سنت-9
و غيرقابل تغييرند.1 و قابل تغييرند.2 ) عام  ) عام

و غيرقابل تغييرند.3 و قابل تغييرند.4 ) خاص  ) خاص
1پاسخ: گزينه

و فرهنگي بر اساس ظرفيت«اين مطلب-10 و توانمندي هر جامعه و بر همان اساس نيـز مـدت ها هايي كه دارد، از حيات مخصوص برخوردار است
 هاي الهي است؟ يك از سنت مربوط به كدام» شود. زندگاني آن مشخص مي

و ابتالي الهي1 و پيروزي3 ) ارسال رسل2 ) امتحان و سقوط امت4 ) مكر ها ) ظهور
4پاسخ: گزينه

آن هر جامعه-11 و رفتارها برخوردار اسـت از ............... ها، هنجارها، آرمان كه از سطوح مختلف عقالنيت براي داوري نسبت به ارزش اي عالوه بر ها
 مند است. نيز بهره

 ) پيامبران الهي4 ) سنت اجتماعي3 ) سنت الهي2 ) وحي الهي1
1سخ: گزينه پا

و رفتار خود از چه موردي برخوردار است؟ ها، هنجارها، آرمان اي براي داوري نسبت به ارزش هر جامعه-12  ها
و تجربه1  ) سطوح مختلف عقالنيت2 ) سطوح مختلف حس

و اجتماعي ) سنت4 ) سطوح يكسان عقالنيت3  هاي الهي
2پاسخ: گزينه

 يك از متفكران اسالمي است؟ ترتيب تأليف كدامبه» هاي اجتماعي در قرآن كريم سنت«و» هاي تاريخي قرآن سنت«كتاب-13
 اهللا مطهري شهيد آيت-) دكتر احمد حامد مقدم2 اهللا محمدباقر صدر شهيد آيت-) دكتر احمد حامد مقدم1

صد ) شهيد آيت4 اهللا محمدباقر صدر شهيد آيت-) شهيد دكتر محمد بهشتي3  دكتر احمد حامد مقدم-راهللا محمدباقر
4پاسخ: گزينه


