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کـه اعضـاي جهـان     آیـد گاهی میان دانش عمومی و دانش علمی یک جهان اجتماعی، تعارض هایی پدید مـی  زیرا )الف 
  )6صفحه .(اجتماعی بخشی از ذخیره دانشی را به نفع بخش دیگر رها می کند

  )13صفحه . (با داوري درباره ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و انتقاد از آنها ) ب 
  )21صفحه . (با هنر آشنایی زدایی از امر مانوس ) ج 
صـفحه  .(کنـد به قفس آهنین تعبیر می ، ها و نیازهاي واقعی آنها داردسلطه نظمی که هدفی جدا از انسان از ماکس وبر) د

37(  
  )56صفحه . (به دو صورت تبعیت با کراهت و تبعیت با رضایت ) ه 
  )69صفحه . (این است که مزایاي اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند) و 
  .جوامع کمک می کند که تفاوت هاي همدیگر را درك کنند و به این تفاوت ها احترام بگذارنداین شناخت به افراد و ) ز 
  )87صفحه ()ذکر یک مورد.( وهم اشتراکاتی را ایجاد می کند که به بهتر شدن روابط شان منجر می شود 
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                                                                                        )109 صفحه.(با توجه به واقعیت هاي اجتماعی ایران و با استفاده از فقه نظام مشروطه را تبیین کرد) ط
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از جمله ارزش هاي سیاسی را قابل مطالعـه   تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی ارزش هاي انسانی یجامعه شناس
  از این رو با ارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت آن را به عنوان یک پدیـده خنثـی و فاقـد معنـا مطالعـه      . علمی نمی داند

  )65صفحه . (می کند
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نتقادي نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی و تجویز راه حل هایی براي رسیدن بـه یـک   ا مهم ترین هدف جامعه شناسی 
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او در مطالعات خود به روش عقلی توجه . ابن خلدون با تاثیرپذیري از قرآن به دنبال شناخت سنت هاي الهی در جامعه بود   15
  )100صفحه . (نی سخن نگفت بنابراین از جامعه آرما، چندانی نداشت و بیشتر از روش هاي حسی و تجربی استفاده می کرد
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  .قدرت فهم، تفسیر و توصیف پدیده هاي اجتماعی را دارد -1      16
  .توان تبیین و شناخت علل شکل گیري و پیدایش پدیده هاي اجتماعی را دارد -2
  )113و  112صفحه ( ) اشاره به دو مورد از پنج مورد قابل قبول است( .درباره جامعه آرمانی سخن می گوید -3
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  20  جمع نمره                    "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
 




