
  1400شناسي كنكور انساني خارج از كشور  ي تشريحي جامعه پاسخنامه
  شناسي محمدابراهيم مازني، دبير و مسئول درس جامعه

  
  

  4ي  ) گزينه216پاسخ 
  شود.  صورت حقوق و تكاليف افراد ظاهر مي هاي جهان اجتماعي به ها و محدوديت فرصت

  هاي عميق آن هستند.  ها، از اليه هاي سطحي جهان اجتماعي و عقايد و ارزش هنجارها و نمادها از اليه
ها و  بندي اين اجزا براساس اندازه و دامنه، جزو پديده هاي جهان اجتماعي هستند كه مطابق با دسته فرهنگ و جامعه، از پديده

  آيند. اجزاي كالن جهان اجتماعي به حساب مي
  

   1 ي ) گزينه217 پاسخ
) 2( .شود مي باز اجتماعي آن جهان فرهنگي هويت دگرگوني براي راه )،1آيد ( پديد هويت بحران اجتماعي جهان يك در اگر
 در فرهنگي تحوالت صورت به ) و3روند ( مي فراتر جهان اجتماعي درون تغييرات محدودة از اجتماعي تغييرات صورت آن در
  )5( .شود مي تبديل ديگري جهان اجتماعي به اجتماعي جهان ) و4آيند ( مي
  

  1ي  ) گزينه218پاسخ 
 جامعه نوع اين تعريف در نامد. او جامعة تغلب مي را جاهلي جوامع انواع از يكي جوامع، شناسي گونه در فارابي محمد ابونصر

 كه آيد مي پيش هنگامي اين و كنند مي همكاري يكديگر با ها ملت ساير بر يافتن غلبه براي مردم تغلب، جامعة در: نويسد مي
 ملت خواهند نمي ها آن .است ديگران كردن مقهور و خوار مردم اين هدف باشند. ديگر ملل و اقوام بر غلبه شيفتة ها، ن آ همة

 كه جا آن از ولي شوند چيره نيز خود جامعة مردم يكايك بر دارند دوست افرادي چنين. باشد ...و خود مال و جان مالك مقهور،
 از ناچارند نيازمندند، هم به خود بر ديگر اقوام غلبة از جلوگيري و ديگر اقوام بر غلبه خود، بقاي براي مردم جامعه يك در

 بايد و( اند ديگران رشك مورد و پيروز خوشبخت، آنان فقط كه برند مي گمان مردمي چنين .كنند خودداري يكديگر بر چيرگي
 حس آنان در ها انديشه گونه اين .شمرند مي ارزش بي و خوار را ديگر جوامع مردم ها آن برترند. ديگر جوامع همة از و باشند)

 ديگر هاي ملت كه برند مي گمان كنند. ستايش را آنان ديگران خواهند مي همواره پس،. كند مي تقويت را خودخواهي
  شناسند. نمي را سعادتي چنين اصوالَ و برسند اند، آورده دست به آنان كه موقعيتي به اند نتوانسته

  
  2ي  ) گزينه219پاسخ 

 الملليبين سياسي و هاي اقتصادي سازمان و نهادها از استفاده با خود، اقتصادي قدرت به اتكا با استعمارگر كشور نو، استعمار در
  .گيرد مي اختيار در را كشورهاي ديگر سياست و بازار كنترل نشانده، هاي دست دولت از طريق و
  

  4ي  ) گزينه220پاسخ 
  روشنگري

  پيامد  ويژگي  دورة زماني
  دئيسم  گرايي، نفي وحي عقل  18و  17قرون 

  20و  19قرون 
گرايي، نفي عقل و  حس

  وحي
دانش ابزاري 

  (سكوالر)

  20پايان قرن 
گرايي، نفيافول تجربه

  تجربه، نفي عقل و وحي
  بحران معرفتي
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  3 ي ) گزينه221پاسخ 

  ها: داليل رد ساير گزينه
  يك از بلوك شرق و غرب نبود. : انقالب اسالمي هويتي فرهنگي داشت و مورد حمايت هيچ1ي  گزينه
گيري با  چنين، شكل هم .داشت تمدني و فرهنگي هويتي بلكه نبود سياسي انقالب يك فقط ايران اسالمي انقالب: 2ي  گزينه
  بخش قرن بيستم است. اديهاي آز هاي چريكي، ويژگي نهضت جنبش
در  و خود آورد وجود به فرهنگي جديد بندي قطب يك غرب، و شرق سياسي بندي قطب از بيرون : انقالب اسالمي،4ي  گزينه
  .گرفت قرار اسالم جهان فرهنگي قطب كانون

  
  4ي  ) گزينه222پاسخ 
كند و از اين منظر،  جوامع را با معيار كمي ارزيابي مي - 2كند،  شود تمركز مي برآنچه مشاهده مي - 1شناسي تبييني:  جامعه

  تراند.  برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده
  هاست. ها براي فهم و يافتن معناي آن شناسي تفسيري: روش آن، نگاه از درون به پديده جامعه
  شناسي انتقادي: انتظار دارد علوم اجتماعي، با تشخيص و افشاي سلطه در مناسبات انساني، به رهايي انسان كمك كند.  جامعه

  
  2ي  ) گزينه223پاسخ 

 شروع نقطة و كند فراهم براي همگان را رقابت امكان دارد وظيفه جامعه اما شود نمي لغو خصوصي مالكيت عادالنه، رويكرد در
  نمايد. يكسان را رقابت

 برقرار عدالت ثروت، برابر توزيع با كه معتقدند دانند و مي مهم را اقتصادي مخالفان قشربندي اجتماعي (رويكرد دوم)، عدالت
  شد. خواهد

 هستند، طبيعي هاي نابرابري ها ياتفاوت نتيجة اجتماعي هاينابرابري كه پندارندمي چنين اجتماعي قشربندي طرفداران
  اند. عادالنه بنابراين

  
  3ي  ) گزينه224پاسخ 

شود.  مي ديگري تحميل فرهنگ يا گروه فرد، بر گروهي يا فرد هاي اراده و معناها شناسي انتقادي، پيامدهاي از ديدگاه جامعه
  شناسي انتقادي است نه تفسيري. جامعه  حل، ويژگي انتقاد، تحسين و تجويز راه

  
  4ي  ) گزينه225پاسخ 

 انديشه، علم، نوع اساس بر مختلف را جوامع عقلي، استدالل با همچنين و گذشته جوامع و خود زمان جوامع به توجه فارابي با
  است. كرده تقسيم انواعي به دارند، كه رفتاري و فرهنگ

  
  1ي  ) گزينه226پاسخ 

 را تفسير تفسيري، رويكرد برخالف رو، اين از. كنند نمي محدود تجربي و حسي دانش به را علمي انديشمندان مسلمان، دانش
 .دانند مي استدالل نيازمند هم را تفسير زيرا آورند؛ مي شمار به نوعي تبيين را تفسيري هر بلكه دانند نمي تبيين با تقابل در

 تجويز، و تفسير تبيين، آنان نظر از .برند مي بهره وحي و عملي عقل نظري، عقل ظرفيت از ها ارزش دربارة داوري آنان براي
  .است حقايق و ها واقعيت كشف دنبال به اجتماعي پژوهشگر سه سطح، هر در و دارند را خود ويژة هاي استدالل
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  4ي  ) گزينه227پاسخ 

ها و خوب يا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر  در بحران معرفت شناختي، امكان تشخيص درست يا غلط بودن باورها و انديشه
  شود.  سلب مي
  عدالتخانه، يك انقالب اجتماعي بود.جنبش 

ها،  ها و محدوديت هاي اجتماعي اطراف ما هستند كه به صورت فرصت كنيم، محصول پديده بسياري از آدابي كه ما مراعات مي
  گيرند.  پيش روي ما قرار مي

و فرهنگ معاصر غرب را  هاي عميق آن تسري داد هاي سطحي فرهنگ غرب به اليه هاي روشنفكري، سكوالريسم از اليه فلسفه
  پديد آورد. 

  
  1ي  ) گزينه228پاسخ 

  افول معاني  - 3ها،  سقوط ارزش - 2ها،  ركود اراده - 1هاي آن است و پيامدهايي دارد:  ناديده گرفتن كنش، ناديده گرفتن ويژگي
 از معنا و آگاهي اخالق، و ارزش خالقيت، و اراده حذف به اجتماعي ساختارهاي و نظم بر تبييني رويكرد ي اندازه از بيش تأكيد
  گيرد. مي ها انسان از را زندگي شور و انجامد مي اجتماعي زندگي

 و ضعيف ملي گيري توليد شكل كند، باعث مي ايجاد زحمتي بدون و هنگفت درآمد كه جهت آن اقتصاد وابسته به نفت، از
 را اقتصادي رفاه كوشد مي كه آيد مي وجود به دولت بزرگي است؛ نفت به وابسته غيرمستقيم و مستقيم شود كه مي اي شكننده

 محل از دنيا نقاط بيشتر در كه  را بهداشت و آموزش هاي هزينه حتي و دهد كار، افزايش و كسب رواج نه و نفت مدد به
  كند. تأمين نفتي درآمدهاي كمك به  شود مي هاپرداخت ماليات

  ايم. كرده عادت نظم زيرا به كنيم؛ نمي مشاهده را نظم و بينيم مي بيشتر را نظمي بي ما
  

  4ي  ) گزينه229پاسخ 
ها با زمين بستگي داشت. برخي ارباب و گروهي رعيت بودند. در  در جوامع فئودالي غربي، موقعيت اجتماعي افراد به رابطة آن

َشد.  ها به طبقة سوم ياد مي ل از آناي مردم عادي هم وجود داشت كه نه اشراف بود نه رعيت. به همين دلي اين جوامع، طبقه
اين طبقه هويت منفي و پست داشت و از نظر قانوني و اجتماعي از هيچ اهميت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولي به علت فوايد و 

 شد.  تحمل مي  كاركردهايي كه داشت،
 آن از انتقاد به بايد و است سلطه مصداق سركوب گردد، گروهي يا فرد اراده شناسي، اگر مطابق با رويكرد انتقادي در جامعه

  پرداخت.
 و توقعات چه كه بدانيد شود شما مي باعث نمايد؛ مي پذير امكان را ها آن با همكاري و ديگران رفتار بيني پيش اجتماعي نظم

  ندارند. باز ديگران با همكاري از را غيرمنتظره، شما اتفاقات و باشيد داشته ديگران از توانيد مي انتظاراتي
  

  2ي  ) گزينه230پاسخ 
  است. اي هويتي مسئله هاي اجتماعي، جهان براي جمعيت مناسب تأمين
  شناسي است. هاي كيفي در جامعه ي موردي از روش مطالعه

  رود. مي كار متن به و گفتار انسان ها، كنش مانند معنادار پديده هاي تفسير و فهم عقل تفسيري، براي
  هويت به جاي قشربندي و كشمكش طبقاتي، محور اصلي مباحثات فكري و سياسي شد.در اواخر قرن بيستم، 
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  3ي  ) گزينه231پاسخ 
 كنشگران، خلّاقيت و فعاليت همين .اند خلّاق و فعال فرهنگي، معاني در هم و ذهني معاني در هم جمعي، و فردي كنشگران

 اجتماعي جهان هر درون مختلف، هاي گروه و ها فرهنگ دهآمدن خر پديد آن، نتيجة در و گوناگون معاني پيدايش موجب
  .شود مي

  كند. شود و از منابع عقالني و وحياني نيز استفاده مي هاي علمي جهان اسالم به شناخت تجربي محدود نمي تبيين
  سرعت بخشيد.داران را  در مرحلة دوم از مراحل تكوين نظام نوين جهاني، صنعت، عنصري بود كه انباشت ثروت سرمايه

 و اقتصادي اجتماعي، هاي آسيب به و كرد سرايت نيز يكديگر با جوامع و ها انسان روابط به تدريج به محيطي زيست بحران
  .شد منجر اي فرامنطقه و اي منطقه سياسي اختالفات و فقر بيكاري، و نشيني حاشيه مهاجرت، چون هم سياسي

  
  4ي  ) گزينه232پاسخ 

  داند. آيد، علم مي هاي تجربي به دست مي جهان متجدد فقط علومي را كه با روشاز نظر ماكس وبر، 
   .يافت راه آن به توان مي هنر با كه است نهفته و رازي رمز ابهام، وراي در پاول كله، گفته به

  شود.  داري، فقط با يك حركت انقالبي حل مي هاي نظام سرمايه از نظر ماركس، چالش
  كرد. گيري جوامع ياد مي شكل پيرامون از عصبيت به عنوان عامل جوامع تاريخي تجربة از استفاده با خلدون ابن
  

  1ي  ) گزينه233پاسخ 
  اند. ساز قرن بيستم دانسته هاي زيست محيطي را مشكل سرنوشت برخي از متفكران، بحران

 پديد كليسا قدرت افول با غربي در اروپاي بار نخستين كه بودند جديدي اقتصادي  سياسي هايحاكميت ها، ملت - دولت
 ها آن هويت بودند. سكوالر كامالً و شناختند نمي معنوي و هويت ديني با را خود پيشين، هاي حاكميت برخالف ها آن آمدند.
  است. قومي و گرا) ناسيوناليستي (ملي اغلب

سازد، از جهان فردي (ذهني) به جهان فرهنگي  اي مي ورزد يا مجسمه نويسد يا به ديگري مهر مي وقتي فردي كتابي مي
  شود.  (اجتماعي) وارد مي

 عالم اين بر تسلط انسان و دنيوي زندگي از برخورداري جهت در و دارد جهاني اين و دنيوي رويكردي متجدد، از نظر وبر، جهان
  د.دار برمي گام

  
  2ي  ) گزينه234پاسخ 

  هاي نادرست: تشريح گزاره
  شود. رشد يا افول اقتصاد، موجب تغيير هويت جهان اجتماعي نمي - 
 تنها و بيندنمي خويش نهايي هدف سلطه را جهاني نظام در پيراموني، كشورهاي و ها ملت موقعيت تغيير اسالمي، بيداري - 

 تنگناي در تا نگرد نمي عالم به متجدد جهان افق اسالمي از بيداري پندارد؛نمي است، عدالت به توجهبي كه صلحي را بشر آرمان
 خود وظيفة را جهان مستضعفان و محرومان از دفاع بيداري اسالمي، گردد. متوقف آن هاي بحران و ها چالش و سكوالر جهان
  .بيندمي خود رسالت محدودة در را بشريت معنوي و معرفتي حل مشكالت و دهد مي قرار مخاطب را بشر نوع داند؛ مي
  

  3ي  ) گزينه235 پاسخ
و در  هاي اجتماعي است گويي و كنترل پديده بيني، پيش هاي كمي، به دنبال پيش شناسي تبييني، با استفاده از روش جامعه

 اي فرهنگي زمينة بايد به كنش، هاي داللت فهميدن برايشناسي تفسيري،  . جامعهكند برقرار مي  اين راستا، بين عوامل رابطه
تواند  كند اما نمي هاي اجتماعي انتقاد مي شناسي انتقادي از پديده جامعهكند.  مي مراجعه كند، مي عمل آن در كنشگر كه

  »)1«حقيقت و فضيلتي را كشف كند. (رد گزينة 


