
مثبت،خوب وخیر ارزیابی می کند.ثروت راخاکستری )نه خوب قدرت،ثروت،دانش ،   دانش راکامل 

ونه بد( وقدرت رابیشتر منفی)بد( می داند.

کنارگذاشتن ارزیابی اخلقی به قدرت  ومحدود شدن علم به علوم ابزاری وتجربی چه نتایجی به  -۲

 تدنبال داشت؟ با وجود توسعه قدرت وثروت پیامدهای فقر،نابرابری،سرکوب،جنگ،تخریب طبیع

و...ظاهرشدند. وثروت دیگر نه یک امرخنثی)نه مثبت نه منفی( بلکه ریشه ظلم ها وشرارت ها 

خوانده شد.خوش بینی نسبت به دانش نیز مورد تردید قرارگرفت ودیگر راهنمای سعادت نبود بلکه 

همراه قدرت وثروت روبه تاریکی وظلمت شد.

قدرت چیست؟ توانایی انجام کاری با آگاهی واراده -۳

انواع قدرت راتوضیح دهید: قدرت فردی که محدوداست.قدرت اجتماعی که توانایی تاثیربراراده  -۴

دیگران است.یعنی توانایی به خدمت گرفتن اراده دیگران درجامعه 

چرا نهادها وسازمان ها ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟ چون توان تاثیر گذاری بیشتری  -1

برافراد دارند.

جلب تبعیت  دیگران با رضایت درونی   -۱چه راه هایی برای تاثیر گذاری براراده دیگران وجود دارد؟ -6

جلب رضایت دیگران ناشی ازترس وتهدید بیرونی -۲

قدرت اجتماعی چگونه به وجود می آید؟ وقتی دیگران بپذیرند که اراده خود رابه دیگری آگاهانه  -7

واگذارکنند.

قدرتی که بدون استفاده از تهدید وبارضایت طرف مقابل به دست می مقبولیت واقتدار چیست؟ -8

آید،قدرت مقبول است.قدرت مقبولی که به صورت رسمی پذیرفته شده باشد اقتداراست.

قدرتی که دیگران بااکراه ازآن تبعیت می کنند تاچه زمانی می تواند تدوام داشته باشد؟ تا زمانی که  -9

شد این تبعیت با اکراه ادامه خواهد داشت.تهدید وترس فرد وجود دلشته با

مشروعیت قدرت به چه معنایی است؟ قدرت مطابق یک نظام عقیدتی وارزشی اعمال شود. -۱1

مقدار مقبولیت ومشروعیت قدرت اجتماعی چیست؟ مدارمقبولیت : خواست واراده کسانی  -۱۱

گر مطابق با حکم است که قدرت برآنها اعمال می شود.مدارمشروعیت حق وباطل بودن است که ا

الهی  باشد مشروعیت حقیقی ودرغیراین صورت مشروعیت دروغین است.

وهم مشروعیت حقیقی است؟اگر قدرت درچه صورتی قدرت  هم دارای مقبولیت اجتماعی  -۱۲

مطابق قانون وحکم الهی باشد وتبعیت ازآن نیز بارضایت ومیل همراه باشد.

هنگامی که قدرت برخلف حکم وقانون  درچه صورتی قدرتی مقبول ولی غیرمشروع ست؟ -۱۳

الهی باشداما تبعیت ازآن ،ازروی رضایت باشد.

آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم،فرهنگ دینی است،قدرت نامشروع می تواند  -۱۴

مقبولیت داشته باشد؟ اگر فرهنگ عمومی مردم ،فرهنگ دینی مطابق با احکام الهی باشد نه 

ین ،قدرت نامشروع نمی تواند مقبولیت داشته باشد.ایدئولوژی های ساختگی ودروغ



قدرت سخت وقدرت نرم  راتوضیح دهید.قدرتی که ازطریق ابزارهای خشن،بازور وآشکارا  -۱1

توسط نهادهای نظامی اعمال می شوند قدرت سخت هستند.قدرتی که به شکل پنهان وازطریق 

می شوند قدرت نرم هستند.جنگ فرهنگی وبه کمک ابزارهای رسانه ای ونهادهای آموزشی اعمال 

وحمله نظامی نمونه قدرت سخت است. نفوذ درنظام آموزشی وفرهنگی یک جامعه وتغییرفرهنگ 

آن جامعه مطابق با منافع خود نمونه ای از قدرت نرم است.

قدرت سخت وقدرت نرم درگذشته وامروزه چه تاثیراتی به همراه دارند؟ درگذشته قدرت سخت یک -۱6

طه سیاسی واقتصادی برسایرکشورها می شد.اما امروزه قدرت نرم سبب سلطه کشور موجب سل

فرهنگی می شود.درگذشته نبرد  بین دولت ها نظامی بودولی امروزه نبرد درحوزه فرهنگ وبا ابزار 

رسانه صورت می گیرد.گاهی تاثیرگذاری کنشگران فردی درفضای مجازی بیشترازتاثیرگذاری دولت 

ریتی ها)ستارگان هنری و ورزشی ( ها هستند. مثل سلب

نمونه هایی از قدرت مندان مقبول ولی نامشروع رانام ببرید: استالین درشوروی سابق. هیتلر  -۱7

درآلمان

منظور ازانقلب های رنگین چیست؟ انقلب هایی که با استفاده ازقدرت رسانه ها  -۱8

صورت گسترده از فضای درصددبراندازی حکومت های مخالف غرب برآمدند.این انقلب ها به 

مجازی وشبکه های استفاده کردند مانند  انقلب گرجستان )نماداین انقلب گل سرخ بود.(انقلب 

اوکراین )ازرنگ نارنجی به عنوان نماد استفاده کردند.(

سیاست چیست؟ چه رابطه ای باقدرت دارد؟ سیاست یعنی اعمال قدرت سازمان یافته برای  -۱9

.سیاست نوعی سازماندهی واستفاده ازقدرت است. دست یابی به هدف معین

منظور ازنظام سیاسی چیست؟ مجموعه سازوکارهایی که برای اعمال سیاست های جهان  -۲1

اجتماعی  ورسیدن به آرمان ها وارزش های اجتماعی وجود دارد.

دریک جهان اجتماعی نظام سیاسی بادیگر نظام ها چه ارتباطی دارد؟ نظام سیاسی برنظام  -۲۱

هنگی ،نظام اقتصادی،نظام آموزشی اثر می گذارد وازآنها نیز اثرمی پذیرد.مثل نظام سیاسی فر

شوروی سابق بر اقتصاد دولتی تاکید داشت.نظام سیاسی جمهوری فرانسه بر جدایی دین ازسیاست 

تاکید داشت.یا نظام فرهنگ دینی مردم ایران ،نظام سیاسی جمهوری اسلمی رابه وجود آورد.

براساس  -۱های سیاسی رابراساس چه ملک هایی می توان دسته بندی کرد؟ نظام  -۲۲

تعدادافرادتاثیرگذاروتصمیم گیرنده )یک نفر تصمیم گیرنده یا گروه اقلیتی)کوچکی( تصمیم گیرنده 

براساس روش تصمیم گیری  -۲هستند یا اکثریت مردم درسرنوشت خود تاثیرگذارهستند.(

ضیلت و مواطین عقلی تصمیم می گیرند یا براساس اهداف وحکومت داری)براساس حقیقت وف

وامیال خود تصمیم می گیرند و هرنوع تصمیمی رابرای خود جایز می دانند.(



ملک تعدادافراد  -۱ارسطو با چه ملک هایی نظام های سیاسی رادسته بندی می کرد؟  -۲۳

یی که مبنای تصمیم گیری روش ها -۲تاثیرگذار وتصمیم گیرنده)یک نفر/ چندنفر/ اکثریت مردم( 

 افراداست)عقل و فضیلت واخلق/ امیال شخصی(

طبق نظر کتاب کدام حکومت ها به دسته بندی نظام های سیاسی ازنظر ارسطو نزدیک  -۲۴

 ترند؟

 حاکمیت فردی براساس فضیلت )مونارشی(: حکومت پاپ

 باستانحاکمیت اقلیت براساس فضیلت )آریستوکراسی(: حکومت نخبگان دریونان 

 حاکمیت اکثریت براساس فضیلت )جمهوری(:جمهوری اسلمی

 حاکمیت فردی براساس خواست ومیل حاکم)استبدادی(: حکومت های پادشاهی

 حاکمیت اقلیت براساس خواست ومیل حاکم )الیگارشی(: حکومت سرمایه داران درغرب

 ربیحاکمیت اکثریت براساس خواست ومیل حاکم )دموکراسی(:برخی کشورهای غ

ملک های  فارابی برای دسته بندی نظام های سیاسی  چگونه است؟ دین مداری یا  -۲1

دنیامداری. نظام سیاسی دینی ودین مدار براساس احکام وقوانین الهی سازمان می یابد. نظام 

 سیاسی دنیا مدارفقط ارزش ها وآرمان های دنیوی واین جهانی رامورد توجه قرارمی دهد.

ه ازقدرت به چه منظوری انجام می شود؟ قصدتغییروضع موجودیا حفظ وضع کنش سیاسی واستفاد-۲6

 موجود

چگونه می توان تشخیص دادکه انجام کنش سیاسی با هدف ایجادتغییرات،وضعیت موجود  -۲7

رابهتر می کندیا بدترمی کند؟چون هدف ما درزندگی دستیابی به فضیلت های انسانی وسعادت 

یاسی با هدف دستیابی به فضیلت وسعادت باشداین تغییرات همگان است اگر فعالیت وکنش های س

 مثبت وقابل ستایش اند.

داوری ارزش های سیاسی به چه معنایی است؟ امورسیاسی مورد تایید یا رد،انتخاب یا  -۲8

طرد،ستایش یا نکوهش انسان ها قرار می گیرند.این امورازانسان ها اطاعت ،وفاداری وتصمیم می 

 خواهند.

 ارزیابی امکان زیابی ارزش های سیاسی وداوری درباره آنها وجود دارد؟ بلهآیا امکان ار -۲9

 از خوب دقیق تشخیص است ممکن چند هر دارد، وجود آنها به نسبت داوری و سیاسی های ارزش

 نظر از را دیگر های فرهنگ و جوامع بکوشیم باید خطا از جلوگیری برای. باشد دشوار بسیار بد

 .بپردازیم آنها بررسی به تفسیری تفهمی رویکرد با یعنی کنیم، مطالعه خودشان

 دارند؟ هایی تفاوت چه یکدیگر با قوانین نظر از اجتماعی فرهنگی جهان و طبیعت هانج -۳1

 هر در طبیعت روی بر مطالعه نتایج رو این از اند یکسان هازمان و هامکان همه در طبیعت قوانین

 همانند ها فرهنگ و جوامع ولی. شود داده تعمیم زمانها و مکانها تمامی به تواندمی زمانی و مکان

 به مای آورده دست به جامعه یک بررسی و مطالعه از که را نتایجی توانیم نمی ما و نیستند طبیعت



 یم دست به غربی جوامع مطالعه از که را نتایجی این تواننمی مثل. بدهیم تامین دیگر جوامع همه

 .دهیم تأمین دارند تفاوت غرب جهان با که دیگر جوامع به آوریم

 علوم وقتی رود؟ می دست از ها ارزش و ها فرهنگ داوری و مقایسه امکان صورتی چه در -۳۱

 را آن که مردمی منظر از فقط را فرهنگ این که باشد مجبور فرهنگ ی مطالعه برای اجتماعی

 .کند بررسی و ببیند اندپذیرفته

 غلط های ارزش از صحیح های ارزش تشخیص برای ها ارزش مقایسه از ناگزیر ما چرا -۳۲

 معموالا  مختلف های فرهنگ همچنین ، قدیمی و معاصر جوامع و ها فرهنگ تنوع و تعدد هستیم؟

 .مانند نمی محدود خودشان مرزهای به

 مطالعه معنا فاقد و خونساز پدیده یک عنوان به را قدرت پوزیتیویست شناسان جامعه چرا -۳۳

 را انسانی های ارزش تجربی علوم به علم کردن منحصر با پوزیتیویستی شناسی جامعه کنند؟می

 یک عنوان به را آن قدرت از زدایی معنا و جدایی ارزش با رو این از. داندنمی علمی مطالعه قابل

 .کند می مطالعه معنا فاقد و خنثی پدیده

 چون داند؟ نمی ارزشها درباره داوری به قادر را شناس جامعه تفهمی شناسی جامعه چرا -۳۴

 هک جایی تا اما داندمی ارزشی و معنادار هاییپدیده را سیاسی امور اگرچه نیز تفهمی شناسیجامعه

 امعهج تواند نمی بشناسد معتبر و علمی را تجربی روش فقط پوزیتیویستی شناسی جامعه همانند

 .بداند هاارزش داوری به قادر را شناس

 جامعه چیست؟ سیاسی های ونظام سیاسی امور به نسبت تفهمی شناسی جامعه نگاه -۳1

 و هاارزش توصیف  به صرفاا ولی داندمی ارزشی و معنادار های پدیده را سیاسی امور تفهمی شناسی

 مثل دهدنمی ارائه آنها علمی ارزیابی برای معیاری و ملک و کندمی بسنده سیاسی هاینظام

 معتقد ولی بیند می معنا بحران و اراده بحران دچار را جوامع این غربی جوامع مطالعه در وبر ماکس

.ندارد وجود وضعیت این از رفت برون برای علمی حل راه هیچ که است

 صرفاا  جوامع این چون بیند؟ می معنا بحران و اراده بحران دارای را غربی جوامع وبر ماکس چرا-۳6

.ندارد ارزشی داوری توانایی و کندمی توصیف را سیاسی هاینظام و هاارزش

 داند؟ می کار محافظه را تفهمی و پوزیتیویستی رویکردهای انتقادی شناسان جامعه چرا -۳7

 راهکاری هیچ تنها نه تفاهمی و پوزیتیویستی رویکردهای که معتقدند شناسان جامعه این چون

 ورمجب و منفجره موجود وضعیت برابر در را ها انسان بلکه ندارند موجود وضعیت ساختن بهتر برای

 .سازند می

 انتقادی شناسان جامعه چیست؟ ارزشی داوری به نسبت انتقادی شناسان جامعه دیدگاه -۳8

 می ضروری و قدرت عرصه در ویژه به اجتماعی های ارزش درباره علمی داوری برای راهی یافتن

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



 آرمان از شستن دست چیست؟ انتقادی شناسان جامعه دیدگاه از انسان زندگی بست بن -۳9

قدرت عرصه در ویژه به اجتماعی های ارزش به نسبت علمی داوری بزرگ

 دنبال به نتایجی چه اجتماعی و سیاسی های ارزش درباره علمی داوری از شستن دست -۴1

 یا و باشد داشته اجتماعی و سیاسی عرصه در صحیحی هایانتخاب تواندنمی فرد داشت؟ خواهد

 ایهانتخاب به تواند نمی و میدهد دست از را خود اجتماعی و سیاسی مشارکت ،انفعال با فرد اینکه

.بدهد معنا خود

پرسش ها وپاسخ های درس هفتم: 

 نمی و شوند می نامیده اسمی های تفاوت هاتفاوت برخی -۱دهید؟ توضیح را افراد میان تفاوت انواع -۱

 زن دن،بو پوست رنگین بودن سفیدپوست مثلا  کرد بندی رتبه تفاوتها این اساس بر را افراد توان

 هب نسبت آنها و. داد برتری  یکدیگر بر تواننمی را نژاد و جنسیت کلی طور به بودن مرد بودن

 مانند شوند می نامیده ای رتبه های تفاوت هاتفاوت برخی -۲.نیستند رتبه دارای یا برتر یکدیگر

 اه ویژگی این از بیشتر برخی و کمتر افراد برخی یعنی. تحصیلت و ثروت هوش قطع در تفاوت

 یا برابرند هم با هستند متفاوت هوشی ضریب و قد دارای که افرادی مثال برای هستند برخوردار

 نوع سه به توان می را ها تفاوت .برابرند هم با هستند متفاوت تحصیلت و ثروت دارای که افرادی

 های ینابرابر یا قد در تفاوت مانند طبیعی های نابرابری یا پوست رنگ در تفاوت مانند اسمی تفاوت

.کرد تقسیم تحصیل در تفاوت مانند اجتماعی

  هوشی ضریب و قد در افراد نابرابری مانند طبیعی های نابرابری -۱. دهید توضیح را ها نابرابری انواع -۲

.ثروت و تحصیلت در نابرابری مانند شوندمی ایجاد جامعه در که اجتماعی های نابرابری -۲

 ا،ه ایستگاه عمومی، اماکن در نژادی تفکیک آپارتاید نظام در است؟ نظامی چگونه آپارتاید نظام -۳

 ربرت بسیار پوستان سیاه به نسبت را سفید نژاد. شد می اجرا مدارس ها، ،بیمارستان ها ورزشگاه

.دانستندمی

 و ها فرهنگ از بسیاری تاریخ طول در شد؟ می توجیه چگونه اجتماعی های نابرابری تاریخ طول در -۴

 اند داده قرار اجتماعی هاینابرابری برای ایبهانه را طبیعی های نابرابری و اسمی های تفاوت جوامع

 ایجاد اجتماعی های نابرابری آنها میان مختلف های نژاد یا جنس دو میان تفاوت دلیل به مثلا

 .کردندمی

 و اسمی های تفاوت گرفت؟می قرار شناسان جامعه توجه مورد طبیعی های نابرابری صورتی چه در -1

 جامعه توجه مورد شوند منجر اجتماعی های نابرابری به که صورتی در طبیعی های نابرابری

 .گیرند می قرار شناسان

 علت معتقدند شناسان جامعه دانند؟ می چه را اجتماعی های نابرابری علت شناسان جامعه -6

 نابرابر صورت به دانش و قدرت ثروت یعنی اجتماعی مزایای که است این اجتماعی هاینابرابری


