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چكيده
اين مقاله پس از مرور تعاريف و ديدگاههاي مختلف در باب نقطهي آغازين
«نظريه» به عنوان نقطهي ثقل توليد و خلق دانش به «مسئله» ميرسد .در آغاز،
مسائل به شکل تدريجي مطرح ميشوند و سپس مسائل متعدد تحت عنوان موضوع
واحد ،انسجام يافته و دانش را به وجود ميآورند .اين مهم با تمرکز بر جامعهشناسي
جنسيت و جامعهشناسي خانواده جستوجوي مصداقي ميشود و با تمرکز بر حوزهي
«مباحث بحثانگيز» ،که به نوبهي خود نقطهي آغازين مسئله تلقي ميشود ،به طرح و
بحث «سؤاالت راهبردي» در اين دو شاخه علمي ميپردازد .طرح مباحث بحثانگيز
در قالب سؤاالت راهبردي در جاي خود بصيرتي ويژه در درک چشماندازها و افقهاي
پيش رو را موجب ميشود و جايگاهي براي کندوکاو و طرح مسائل جديدتر علمي در
حوزهي مسائل زنان و خانواده را به وجود ميآورد.
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طرح مسئله

انقالب اسالمي ايران حرکتي عظيم در جهت احياي مجدد دين و معنويت
در مقياس جامعهي جهاني است .با پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،اسالم
ظه��ور دوب��اره يافت و راه جديدي را به س��مت حيات معن��وي و در عين
حال تأمين معيش��ت در س��ايهي معنويت پيش روي بشر گشود .اصليترين
شاخصهي انقالب اسالمي ،که يکي از عمدهترين عوامل تأثيرگذار در مسائل
جهاني و بينالمللي در س��دهي اخير هم ميباش��د ،اين اس��ت که دين را به
عن��وان يک عامل تأثيرگذار و تعيينکنن��ده وارد عرصهي فرايندها ،تغييرها،
تح��والت و تحليله��اي اجتماعي کرد؛ هرچند تبدي��ل اميدها و آرمانهاي
نوين انقالب اس�لامي نيز منوط به اجراي برنامههاي علمي و نشان دادن راه
عملي رسيدن به ايدههاست .تبديل ايدههاي اسالم به سازوکارهاي محقق و
عـملياتي هـمان نهضت گس��ـتردهاي است که دنـياي اسالم ،به ويژه تشيع،
عهدهدار آن اس��ت .البته يک سوي اين نهضت ،حوزههاي علميه قرار دارند
که مکلفاند ،نسبت به معارف ديني و ارائهي تفقه جامع ديني بازنگري کنند
و در سوي ديگر ،محافل علمي و دانشگاهياند که بايد در جهت توليد علم
هماهنگ با معارف ديني تالش کنند.
 )1ضرورت نظريهپردازي در مسائل زنان

زندگي فردي و اجتماعي انسان و كليهي آثار و مصنوعات بشري و قواعد
اجتماعي در بس��تر جامعه و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي آن قرار دارد و
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انس��ان تأثيرگذار اس��ت .با درك اين معنا و فهم تأثيرات و تأثرات آن معلوم
ميشود علم ،پديدهي فرهنگي است و ارزشها (اعم از علمي و غير علمي)،
به انتخاب و گزينش موضوعات مطالعه ش��دهي محقق شكل ميدهند و اثر
ميگذارند.
توليدات و آفرينشهاي علمي انس��ان ،مملو از پيامهاي ارزش��ي است و
بر خوشايند و ناخوشايندهاي صاحب اثر داللت دارند .مطلوبيتهاي علمي
محق��ق يك «ارزش» از طرف وي تلقي ميش��ود و حام��ل معاني متعدد و
منجمله «رس��يدن به حقيقت» به عنوان يك امر مطلوب و خواستني است.
حقيقتي كه رسيدن به آن براي محقق يك ارزش تلقي ميشود و ثمرهي عمر
محقق و تالشهاي خس��تگيناپذير براي كشف و فهم حقيقت در صحنهي
واقعيتهاي اجتماعي و فرهنگي اس��ت .حقايقي كه در صحنهي واقعيتها
پنهان هس��تند و فقط چشم تيزبين محقق علوم انساني و عطش بيپايان وي
براي درك بيپيرايهي حقيقت اس��ت كه اين امور پنهان را به امور آش��كار و
ديدن��ي تبديل ميکند ،لذا ميزان مطابقت تولي��دات جديد علمي با نيازها و
ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه ميتواند از يک مسئلهي اساسي به
عنوان چالش آتي بر سر راه تحقق اين هدف پرده بردارد.
بدينجهت بررسي و پژوهش در مسائل زنان در جامعهي اسالمي ايران
مستلزم گشودن ابواب جديدي است؛ گشودن ابواب جديد نيز در گرو توجه
به نکات کليدي اس��ت .از جمله از منظ��ر توليدکنندگي علم و دانش ،نقش
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و س��هم تمام رشتههاي علمي بهخصوص رشتههاي حوزهي زنان و خانواده
مورد بازبيني و پرسش جدي قرار گيرد .در اين راستا بايد وضعيت پژوهش
مسائل زنان و رشتههاي مطالعات زنان و خانواده در فرايند توليد دانش از دو
منظر مطمح نظر قرار گيرد:
اول ،ب��ه عنوان رش��تهاي علمي در مجموعهي علوم انس��اني و فرهنگي
کش��ور و نيز رش��تهاي خاص که خانواده و مناس��بات انساني و جنسيتي را
موض��وع مطالعه قرار دهد و توليد فرهنگ خانواده را در بازتوليد مناس��بات
انساني و اجتماعي جامعه بر عهده داشته باشد.
دوم ،از آنج��ا ک��ه علوم اجتماعي و علوم انتزاع��ي از جمله علوم خنثي
نيستند؛ بلکه هدف اين علوم تحليل پديدهها به سبب تغيير و تحوالت جامعه
اس��ت و جامعهي اسالمي ايران به سبب اوضاع و احوال اجتماعي ،تاريخي

و روش خاص خود الزامًا هويت مس��تقل علوم اجتماعي اس�لامي ـ ايراني
دارد .بنابراي��ن اگر بتوان مس��ائل مربوط به زنان و خان��واده را به تبع تغيير
ش��رايط اجتماعي ،سياس��ي و فرهنگي در ايران در حوزهي علوم اجتماعي
بررسي ،تحقيق و تتبع کرد و اگر معلوم شود که به تبعيت از انقالب اسالمي
و دس��تاوردهاي سياس��ي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتص��ادي و اوضاع و احوال
خاص جامعهي اس�لامي به تبعيت از انديشه و تفکر اسالمي صاحب علوم
اجتماعي خاص بوده ،آنگاه بررسي مسائل زنان و خانواده نيز از نظريات و
روششناسي خاصي برخوردار خواهد شد (باقري .)190 :1386
همچنين مس��ائل مورد پژوهش و تحقيق زنان بررس��ي رابطهي دو شيء
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مركب و چند بعدي است كه هر يك در نوع خود صاحب ويژگيهاي متنوع
و مهمي اس��ت .بايد توجه داشت ،يكي از خصوصيات مهم اين دو مجموعه
محدود و بسته نبودن آنهاست ،البته بررسي نسبت دو مجموعه بسيار سهلتر
از بررسي رابطهي دو مجموعهي باز و متحرك است .نه تنها مطالعهي مسائل
و امور زنان چند خاستگاهي است ،بلكه فروعات و شاخههاي آن و به تعبير
ديگر مس��ائل برخاسته از آن نيز ريشه در زمينههاي متعدد داشته و از منابع و
مصادر و آبشخورهاي متنوعي مشروب و تغذيه ميشود و به نوبهي خود از
آثار گوناگوني نيز در زمينههاي مختلف معرفتي برخوردار است .مهمترين آنها
عبارتاند از جامعهشناسي(جامعهشناسي جنسيت و جامعهشناسي خانواده)،
روان شناسي ،فلسفهي علم (از جمله تحليلهاي جنسيتمحورانهي فلسفهي
عل��م) ،الهیئت (ش��اخههاي مرتبط اعم از علوم قرآني ،علوم اس�لامي و ،)...
معرفتشناسي ،تاريخ ،حقوق (اسالم و غرب ،عمومي و خصوصي ،بينالمللي،
جنحه و جزا و  ،)...انسانشناسي (شاخههاي مرتبط در اسالم و غرب ،اعم از
انسانشناسي اسالمي ،مردمشناسي فرهنگي ،مردمشناسي جسماني و .)...توجه
به اين نکته نيز ضروري است که تحقيق و پژوهش علمي 1وجودي تدريجي
و تراكمي دارد و دائم در حال پويايي و دامنگس��تري اس��ت .پژوهش علمي
از بيرون در حال گستردگي و از درون در حال تقسيم به اجزاي کوچکتر و
تخصصي است .تخصصي شدن دانشها در مجموعهي علم مصداق تجزيهي
 Scientific Researchـ 1
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دروني اس��ت و پيدايش «مس��ائل جديد» و مهمتر از آن پيدايش «دانشهاي
جديد» مصداق گستردگي بيروني آن است .در تاريخ علم ،هرگز ابتدا موضوع
به ميان نيامده اس��ت ت��ا به دنبال خود مباحث يا مس��ائل خاص را به عنوان
عوارض ذاتي به ميان آورد ،بلكه در آغاز مس��ائل تدريجي مطرح ميشوند و
س��پس مسائل متعدد ،تحت عنوان موضوع واحد ،انسجام يافته و دانش را به
وجود ميآورند .مطالعهي فرايند رش��د و تحول تاريخي علوم نشان ميدهد
موضوع امري ثانوي و تبعي اس��ت و علم چيزي جز مسائل نيست .به همين
جهت تحقيق ،كه نيروي محركه و موتور دروني تحول علم است ،جز يافتن
پاسخ مسئله نيست .بدين ترتيب بايد اذعان کرد مسائل زنان در ابعاد مختلف
مطرح اس��ت .مسائل زنان ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،خانوادگي و …
دارد که هر کدام از اين ابعاد نيز يك مجموعهي مركب محسوب ميشوند و با
ابعاد ديگر رابطهي متقابل و متعامد دارند .اين منظومهي روابط و ابعاد متحرك
و متعامد ،در گذر زمان و در معبر نيازهاي عصري نيز تغيير و تحوالت خاص
داش��ته و به نوبهي خود ،مس��ائل جديدتري را به وجود ميآورد كه ميتوان
مطالب��ات و نيازهاي جدي��د زنان از خود ،مردان ،جامع��ه ،دولت ،خانواده و
نهادهاي مدني را در اين راستا بررسي کرد.
ب��ه نظر ميرس��د ،در اولين مرحل��ه از فرايند توليد دان��ش بايد تعريف
«نظريه» ارائه شود و در گام بعدي محدودهي «مباحث بحثانگيز» در رشتهي
مطالعات زنان و خانواده مش��خص ش��ود تا از اين رهگذر بتوان کنش��گران
علمي اين رشته را به کارامدي هر چه بيشتر نزديک کرد.
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ب��راي خلق و ايجاد دانش ،نظريات مختلفی ارائه ش��ده كه بارزترين آن
الگوي چهار مرحلهاي نوناكا  1و همكارانش است .در اين مدل دانش را به دو
نوع «صريح» و «نهفته» تقس��يم كردهاند .دانش صريح يا آشكار دانش مدوني
اس��ت كه با واژهها و لغات و كلمات به س��ادگي بيان و منتقل ميش��ود ،در
حالي كه دانش نهفته بصيرت ،ذهنيات و دانش نامدوني است كه به سادگي
منتقل و ارائه نميش��ود .دانش صريح يا تصريحي دانشي قابل رمزگذاري و
در نتيجه قابل پردازش س��هل و انتقال و ذخيره در پايگاه دادهها و اطالعات
در سازمان اس��ت .دانش تصريحي را ميتوان به صورت راهنماها ،جزوات
آموزشي ،رويههاي انجام كار و ساير مكتوبات سازماني ارائه کرد .در مقابل،
دانش نهفته و ضمني دانشي شخصي بوده كه رمزگذاري ،انتقال و آموزش در
آن به س��ادگي امکانپذير نيست .اين نوع دانش ريشه در اعمال و رفتارهاي
ش��خصي ،ارزشها ،تجربيات و الگوهاي ذهني داشته و يكي از منابع عظيم
دانايي در سازمانهاست ).(Nonaka & et al 2000
اگر دانش بش��ري را به صورت كوه يخي در نظر گرفت ،بخش كوچك
و بيروني دانش صريح و مدون و بخش بزرگتر دانش نهفته و ضمني است.
اين نش��ان دهندهي اهميت و عظمت دانش نهفته در مجموعهي آگاهيهاي
بش��ري است .پوالني 2اهميت دانش نهفته را اينگونه بيان ميکند« :ما خيلي
بيشتر از آنچه ميتوانيم بيان كنيم ،ميدانيم» ) .(Polanyi 1989يعني دانش نهفته
 Polanyiـ 2
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ي��ا ضمني مجموعهاي از تجارب ،مهارتها ،ديدگاههاي حرفهاي و كاري و
الگوهاي ذهني در درون فرد اس��ت كه به س��ادگي انتقالپذير نبوده و كام ً
ال
جنبهي شخصي و فردي دارد .بدين ترتيب دانش ضمني در عمل و از طريق
كاربرد آشكار ميشود و از اين ويژگي براي انتقال و آموختن آن بايد استفاده
كرد .دانش ضمني از راه ارتباطات و تعامالت ش��خصي با خبرگان و كساني
ك��ه واجد اين دانشاند ،ياد گرفته ميش��ود .به عبارت ديگر يادگيري دانش
ضمني عملي بوده و به شکل نظري انتقالپذير نيست .دانش نهفته هم ابعاد
فني ،مانند مهارتها و تجربيات عملي افراد ،و هم ابعاد ذهني و ش��ناختي،
مانند الگوهاي ذهني ،مفاهيم ايدهآل و ارزشهاي افراد ،را داراست.
دانش صريح ()E

دانش نهفته ()T

ظهور خارجي دانش

جامعه پذيري

با توجه به اهميت دانش نهفته و ضمني مديريت دانش در س��ازمان بايد
تالش كند تا از اين بخش عظيم دانش بهرهمند شود و از اين طريق به خلق و
ايجاد دانش جديد در سازمان علمي و نظام آموزش عالي بپردازد .مدل چهار
مرحلهاي خلق دانش در يك مسير حلزوني چنين مهمي را تحقق ميبخشد.
نوناكا و همكارانش معتقدند« :دانش نهفته از راه مديريت گفتوگو و ارتباط
عينيت پيدا ميكند و آشكار ميشود و پس از دروني شدن ،دوباره بصيرت و
آگاهي دروني را ايجاد ميكند كه اين سير به صورت حلزوني موجب اعتالي
دانش در سازمان ميشود .شايد مديريت گفتوگو و ارتباط ،اتاقهاي فكر،
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ارتباط ذهني باش��ند» ,اما به نظر برن اش��تاين 1براي درك و شناخت واقعي،
بايد به دنبال مفاهمه و همذهني بود ) . (Bernshitin 1976گفتمان عملي فرصتي
فراهم ميآورد تا طرفين ذهن خود را نزد يكديگر بگشايند و با اعتماد به هم،
آنچه را در ذهن دارند ،براي هم آشكار كنند .وجود اعتماد ،همهدفی و تمايل
دروني ،الزمهي تحقق گفتمان است.
خلق داﻧﺶ
ايای ﺧﻠﻖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
چهارﭼﻬﺎر
مدل :1ﻣﺪل
شكل :1ﺷﮑﻞ
دانش
مرحله
ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ )(E

ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ )(T

ﻇﻬﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﻧﺶ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮي

E

T

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮ

E

E

T

ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﺪﻥ

T

T
E

ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ )(T
ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ )(E

)(Nonaka & et al 2000

 (Nonaka,زير طي شود:
بايد مراحل
بنابراين براي خلق دانش و نظريه
)et al 2000
 2ـ  )1دانشآفريني

فرايند دانشآفريني از قسمت جامعهپذيري آغاز و دانش نهفتهي ( )Tافراد
به يكديگر منتقل ميش��ود .افراد با ش��رکت در جلسات و كارهاي جمعي در
انديش��هها و دانش نهفتهي يكديگر شريك ميشوند .تمام افراد ميكوشند تا
تفكر و احساس ديگري را دريابند و به ذهن ديگري نفوذ كنند .مديريت براي
تحقق اهداف در اين مرحله بايد شرايطي فراهم آورد كه افراد با عالقه و رغبت
 Bernshitinـ 1

237

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

جلس��ات بيان افكار و انديشهها ،تدابيري ساده براي ايجاد تعامل و برقراري

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

احساس��ات ،ادراكات ،تجربيات ،انديشهها و مدلهاي ذهني خود را با هم در
ميان نهند و در انديش��ههاي هم ش��ريك و سهيم شوند .در اين فضا افراد بايد
با هم يكي شده ،حجابهاي بين آنها از ميان برداشته شود و دانستههاي خود
را به هر زبان و وسيلهاي به هم منتقل کنند .اين فضا ،فضاي دوستي ،اعتماد و
اهميت به همديگر و آگاه شمردن است .اين مرحله را به دليل تشکيل فرايند
جمعي و گروهي «جامعهپذيري» مينامند .افراد و اعضاي گروههاي تخصصي
با هم بودن ،با هم درك كردن ،به درون هم نفوذ كردن ،رابطهي چهره به چهره
و ذهن به ذهن داشتن را تجربه ميكنند .بنابراين در اين مرحله دانش دروني و
نهفتهي افراد طي فرايند جامعهپذيري به هم انتقال مييابد و مفاهمه که اولين و
مهمترين گام در خلق دانش است ،برداشته ميشود.
دانش دروني فرد ب

دانش دروني فرد الف
جامعه پذيري



 2ـ  )2ظهور خارجي و عيني دانش

در اي��ن مرحله دانش به ص��ورت عيني و انتقالپذي��ر در ميآيد .دانش
نهفتهي مدون شده به شكل تجربهي همگاني در ميآيد .دانش نهفته ،ذهني و
انتزاعي به دانشي صريح ،عيني و ملموس تبديل ميشود .نظريهپردازي ،تنظيم
و تدوين تئوريهاي تجربي همگاني و مفهوم براي همه ،از فعاليتهاي اين
مرحله است .يکي شدن ذهنيتها در مرحلهي قبل در اين مرحله به صورت
يك ذهنيت جمعي تبيين و تدوين ميشود.
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دانش بيروني و صريح جمع


ظهور خارجي و عيني دانش
 2ـ  )3تركيب و تلفيق

دانش صريح و بيروني مرحلهي قبل به دانشي پيچيدهتر و كاملتر تبديل
ميشود .در واقع با تلفيق دانشهاي متنوع و مختلف دانشي تركيبي و كامل
حاصل ميشود .دانشهاي صريحي كه در بخشهاي مختلف سازمان علمي
حاصل و ويراس��ته ش��دهاند به هم پيوند خورده ،كامل گرديده و به صورت
سيس��تمي در ميآيند .در اين مرحله «دانش» ايجاد ميشود؛ تحقق فرايند در
اين مرحله نيازمند همكاري و همراهي همهي واحدهاي سازمان و روحيهي
جمعي اس��ت .در شبكهي دانشآفريني دانش��گاهي ،گروههاي تخصصي به
عنوان واحدها و بخشهاي مرتبط به هم دانش بيروني را به هم پيوند داده و
دانشي كامل و پااليش شده را به دست ميدهند.
دانش دروني در بخشها

دانش بيروني و كامل در سازمان

تركيب و تلفيق



 2ـ  )4درونيسازي دانش

در اين مرحل��ه ،دانش صريح ،بيروني کامل و جديد که حاصل ترکيب
و تلفيق نظرات جمعي اس��ت به دانش نهفته در درون افراد تبديل ميش��ود.
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افراد س��ازمان يا اعضاي گروههاي تخصصي که در جريان دانش جديد قرار
گرفتهاند آن را دروني ميسازند و بصيرت و بينشي جديد در درون اعضاي
شبکه به وجود ميآورند.
دانش بيروني در سازمانها

دانش نهفته در افراد



درونيسازي دانش

پس از طي اين مراحل ،دور دوم اين س��ير آغاز ميشود ،بدينترتيب که
دانش دروني ش��دهي مرحلهي چهارم به ص��ورت دانش نهفتهي کاملتر از
طريق جامعهپذيري به ديگر اعضاي گروههاي تخصصي انتقال پيدا ميکند و
به ترتيب مراحل ظهور خارجي دانش ،ترکيب و درونيس��ازي طي ميشود.
طي اين مراحل در هر دور ،موجب اعتالي دانش و رسيدن به آگاهي بيشتر
و دانش سازماني کاملتر ميشود .در يک روند حلزوني ،با گذر از هر مرحله
بر وسعت و عمق دانش حاصله افزوده ميشود و ترفيع و بالندگي مستمر در
دان��ش رخ ميدهد .مدل چه��ار مرحلهاي خلق دانش به صورت ديگري نيز
ارائه ميشود که در شکل ذيل مالحظه ميشود.
ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺪﻝ ﺷﺒﮑﻪﺍي ﺧﻠﻖ ﺷﺒﮑﻪ

شکل  :2مدل شبکهاي خلق شبکه
ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ

ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﺷﺒﻜﻪي ﻋﻴﻨﻴﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺫﻫﻨﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ

ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻧﺪﻭﺯي ﺍﺯ ﻫﻢ
ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ

ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ

ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺷﺒﻜﻪي ﻳﺎﺩﮔﻴﺮي ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺫﻫﻨﻲ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻥ

)(Back & a.et al 2005

ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
)(Back,a.et al 2005
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طراحي ش��دهاند که از مرحل��هي تجربهآموزي آغاز ش��ده و از دانش نهفته
هم آگاه ميش��وند ،سپس دانش نهفته عينيت يافته و به دانش صريح تبديل
ميش��ود .دانش صريح در اين مرحله تکميل و س��رانجام به عنوان «شبکهي
يادگيري» محسوب ميشود و از دانش صريح دانشهاي نهفتهي جديدي در
اذهان شکل ميگيرد ) .(Back,a & et al 2005
بنابراي��ن ح��وزهي نظريهپردازي در مس��ائل زنان وادي بس��يار عميقي
اس��ت که بايد از ش��تاب و عجله و قضاوتهاي س��ريع در آن پرهيز کرد.
همچني��ن بنيادهاي عميقي براي اين کار مهم پيشبيني و طراحي کرده و آن
را بر پايههاي اس��توار و عميق بنيانگذاري شود .لذا توليد دانش در رشتهي
مطالعات زنان محتاج و نيازمند ش��بکههاي تجربهاندوزي محققان کنشگران
علمي و مراکز پژوهشي از يکديگر حول مفاهيم و نظريات جنسيت و هويت
جنس��ي برون داد و انتشار فرآوردههاي متني و صريح از مفاهيم ،نظريههاي
هويت جنسي ،نظامدهي مجدد به متون و انتشارات علمي و تکميل نواقص،
ايجاد شبکهي يادگيري از دانش متني و صريح و نيز پيدا کردن دانش ذهني
جديد از جنسيت ،خانواده و مشتقات آن است.
 )3چيستي نظريه

يکي از داليل وجود ابهام در مورد نظريه تعدد تعاريف آن اس��ت .تکثر
تعاريف در باب نظريه از يک س��و اين امکان را به نظريه ميدهد که بتواند
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به مثابه ي��ک طيف ،توصيفها ،تبيينها و تحليلهاي مختلف را با درجات
متفاوت در خود جاي دهد و از س��وي ديگر ،بايد راهنماي عمل مفيدي را
براي نظاممندسازي ساخت نظريه تدارک ديد.
تعاريف بسيار زيادي از تعريف نظريه وجود دارد که برخي از اين تعاريف
بيان ميش��ود« :مجموعه گفتارهاي جامع که بر اس��اس علم منطق به يکديگر
مرتبط بوده و مبين بخشي از واقعيت هستند» (رفيع پور  35 :1381ـ « .)33مجموعهاي
علي
از قوانين ،تعاريف ،اگزيوم ،قضايا و مجموعهاي از توصيفها در فرايندهاي ّ
علي بين پديدهها (متغيرها)
اس��ت»(« ، (Reynolds1971:30مجموعهاي از روابط ّ

نظريه اس��ت» (دوبين « .)43 :1388نظريه ،توصيف ،تبيين و بازنمايي يک پديدهي
مشاهده شده يا تجربه شده است» ) 602ـ .(Gioia & pitre 1990: 584
از تجزيه و تحليل تعاريف مختلف نظريه چهار عنصر «ساختار منطقي»،
«کارکرده��ا»« ،عناصر» و «رابط هي نظريه با پژوهش» تعيين ميش��ود .نظريه،
حصر استقرايي و اس��تدالل تمثيلي نيست ،بلکه چگونگي و چرايي رخداد
پديدههاست و بايد توجه داشت که سازوکارهايي ويژه و مخصوص دارد.
از منظ��ر کارکرد ،نظريه به س��ؤال جواب نميدهد بلکه مس��ئله را حل
ميکند ،زيرا بين سؤال و مسئله فاصلهی بسيار زيادي وجود دارد .تفاوت ميان
مس��ئله 1و سؤال 2تفاوت مهمي در مباحث روششناختي محسوب ميشود.
در نظريهپردازي کس��ي در پي پاسخ به سؤال نيست بلکه پاسخ به سؤال در
ن جهت از منظر روششناسي نيز کسي که
حوزهي فعاليت آموزش است .بدي 
 Questionـ 2

242

 Problemـ 1

راهبرد نظریه پردازی در جامعهشناسی جنسیت و جامعهشناسی خانواده

در تئوريسازي نيز ،اگر قرار بر حل مسئلهاي است ،ابتدا بايد آن مسئله
تعريف و قبل از ارائهي نظريه فايدهي آن بيان ش��ود ,اما وقتي مس��ئله نباشد
چگونه ميتوان نظريهپردازي کرد؟ هدف حل مسائل جامعه و مسائل علمي
است و هر مسئلهاي تعريف ،مقتضيات و حصر خاص دارد.
بس��ياري از پژوهشگران نقطهي آغازين نظريهپردازي را تشخيص يک
مس��ئله ميدانند ) (Cohen 1989: 28; Vandeven 2007: 97; Lynham 2002: 53گرچه
ممکن است نقط هي آغازين تکميل پازل يک داستان ) ،(Polanyi 1989: 34سؤال
) ،(Tuner1987: 424م��واد پژوهش راهب��ردي ) (Merton 1987: 23يا نابهنجاري
علمي باشد ).(Schank1988: 76
بنابراين وقتي ميتوان در حوزهي پژوهش نيز تئوريسازي کرد که مسئله
باشد و بدون اطالعات و آموزش نيز نميتوان صاحب روش و متد پژوهشي
بود .اطالعات و آموزش به مثابه هيزمهاي آمادهي اشتعال براي نظريهپردازي
است .از همين رو بسته به اينکه پژوهش نظريهمحور 1يا مسئلهمحور 2باشد،
ميتوان نقطهي آغازين نظريهپردازي را تش��خيص «موضوع بحث انگيز» در
يک حوزه دانست.
 3ـ  )1موضوعات بحثانگيز در جامعهشناسي جنسيت

در ادبيات جامعهشناس��ي جنسيت 3با مسائلي از اين دست روبهرو بوده
 Problem Driven Researchـ 2

Theory driven researchـ 1
 Sociology of Genderـ 3
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که بين جنس 1و جنس��يت 2تفاوت بارزي وجود دارد به طوري که اولي بر
خصوصيات کام ً
ال بيولوژيک و فيزيولوژيک زن يا مرد داللت ميکند و دومي

بر خصوصيات نس��بت داده شدهي اجتماعي و فرهنگي جوامع و گروهها به
زن يا مرد داللت دارد.

همچنين بحث ميش��ود که لزوم��ًا در همهي جوام��ع و فرهنگها اين

گونه نيس��ت که خصوصيات جنس��ي زن و مرد م�لاک زنانگي و مردانگي
آنها باش��د ،حتي چه بسا خصوصيات جنسيتي آنها مالک و مبناي زنانگي و
مردانگي است .در ادبيات جامعهشناسي جنسيت دامنهي وسيعي از نظريات
در مورد جنس ،جنسيت ،تقسيم کار جنسي در خانواده ،و شکلگيري جنسي
زن و م��رد وجود دارد .قلمروهاي بس��يار متنوع و چش��ماندازهاي مختلف
زيستشناختي ،روانشناختي و جامعهشناختي به تبيين شکلگيري نقشهاي
جنسيتي پرداختهاند و از ديـدگاه جامعهشناسي زيستي ،روانشناسي اجتماعي
و جامعهشناسي صرف مباحثي بيان شده و حتي گاه نظريههاي تلفيقي مانند
«زيس��تي ـ اجتماعي» يا «روانشناس��ي ـ اجتماع��ي» و گاه نظريات تندتر و
کالنتر همچون «طبقات جنسي» (فايرستون) 3و «پدرساالري» (اوکلي) 4هم
طرح شده است .به هرحال مسائل بحث برانگيز در اين قسمت مطرح است
که برخي از آنها بيان ميشود:
ـ آيا جايگاه خصوصيات َخلقي و ُخلقي در زن و مرد به رسميت شناخته
ميشود؟
 Genderـ 2

 Sexـ 1

 Okleyـ 4

3- Fireston
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شوهر برقرار است؟
ـ در ک��دام قلم��رو ميتوان از تفاوتهاي روانش��ناختي يا تفاوتهاي
فيزيولوژيک زن و مرد در جامعه و زن و شوهر در خانواده بحث کرد؟
ـ جاي��گاه هر ک��دام از اين تفاوته��ا در زندگي اجتماع��ي و زندگي
خانوادگي چيست؟ تا چه مرحلهاي قدرت بدني و خصوصيات هورموني و
روانشناختي پاسخگو و راهگشاست؟
ـ آي��ا از تعامل «قدرت بدني و ش��رايط فيزيولوژي��ک» و «تفاوتهاي
روانش��ناختي» بين زن و مرد ،عامل و فاکتور جديدي به دس��ت ميآيد که
شرايط را به گونهي ديگري رقم بزند؟

ـ آيا برهم نهادِ جس��م و روان و تداخالت آنها با هم ،سيستم پيچيدهي

ديگري را براي تحليل و تبيين به وجود ميآورد؟
البـته به رس��ـميت شناختن دو عامل جسـم و روان و تأثـيرگذاريهاي
فيمابي��ن آنها بر ه��م کافی نيس��ت و کليگوييهاي اينچنين��ي نميتواند
پاسخگوي مسائل اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي باشد .همچنين اگر
ضروري اس��ت تا عامل اجتماع را در تداخالت جسم و روان مدخليت داد،
بايد توجه داش��ت که چـگونه سيـستمي پيـچيدهتر از سـيستم قبلي ساخته
ميشود و در پيشروي انسانها قرار ميگيرد.
در حـال حاضر بحـثهاي کلـي و گاه مناقشـهآميزي بين صاحبنظران
ملي و بينالمللي وجود دارد که راهگشاي مسائل امروز جامعهي بشري نيست.
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حتي گفتمان غالب برخي متخصصين داخلي که اذعان دارند« :اسالم وجود
برخ��ي پيشزمينههاي فطري براي تمايز جنس��يتي نقشها را بدون پذيرش
خصلت جبري براي آنها تأييد کرده اس��ت» (بستان  )17 :1385به تنهايي به حل
معضالت و پرس��شهاي جامعهي امروز نميانجامد .در حال حاضر بايد به
سؤاالت ذيل پاسخ داده شود:
ـ الگوي اس�لامي ـ ايراني تقس��يم کار اجتماعي و تقسيم کار خانگي و
خانوادگي چيست؟
ـ رهآورد و دس��تاورد زن و ش��وهر براي يکديگ��ر در عرصهي زندگي
اجتماعي چيست؟
ـ رهآورد و دس��تاورد زن و ش��وهر براي يکديگ��ر در عرصهي زندگي
خانوادگي چيست؟
ـ زن بودن و مرد بودن و تعيين هويت نقشهاي جنس��يتي چگونه و در
قلمرو چه عوامل ،زمينهها و حوزههايي است و چگونه شکل ميگيرد؟
بهطور قطع بدون پاس��خ به اين سؤاالت ،تبيين مسائل مربوط به اشتغال،
مديري��ت ،قضاوت ،س��بک زندگي بهينه ،فعاليتهاي اجتماعي ،سياس��ي،
فرهنگي و اقتصادي زنان پاسخ در خور خود را نخواهد يافت و صاحبنظران
را در نظامسازي و ساختارسازي اجتماعي با مشکالت عديده مواجه ميکند.
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مباحث مربوط به جامعهشناس��ي خانواده 1با بحث ازدواج شروع ميشود.
در تعري��ف خانواده آمده« :پيوند بين دو جنس مخالف بر پايهي روابط پاياي
جنسي كه مستلزم انعقاد قراردادي اجتماعي است و مشروعيت روابط جسماني
را موجب ميگردد» (س��اروخاني .)23 :1370در اينگونه تعاريف ،بر چهار ويژگي
مهم ارتباط جسماني ،تخالف جنسي،پايائي و قرارداد تأکيد ميشود.
ب��ه باور عدهاي از صاحبنظران «واژهي خانواده برخالف واژهي ازدواج
ب��ا فرهنگها و جوامع اروپايي و آمريكايي و پيش��ينهي تاريخي آنها ارتباط
دارد؛ لذا هر چند تعدادي از انديشمندان علوم اجتماعي ،خانواده را «اجتماعي
جهان��ي» قلمداد كردهان��د ،گروهي ديگر اين واژه را براي اش��اره به ويژگي
متمايز حي��ات اجتماعي در بعضي فرهـنگها و دورهه��اي تاريخي به كار
بـردهاند» ).(Kuper & Kuper 1985: 29
از آنجا كه نهاد خانواده در طول تاريخ و در فرهنگهاي مختلف به شكلهاي
گوناگوني بروز يافته و ممكن اس��ت در معرض حوادثي از قبيل فوت همسر،
طالق و توقف رابطهي جنسي به داليلي مانند نقص عضو يا بيماري قرار گيرد،
لذا از نظر جامعهشناسان ،ارائهي تعريفی جامع و جهانشمول از واژهي خانواده

دش��وار است و به همين دليل تعريفهاي ارائه شده معموالً با مشكل جامع يا
مانع نبودن روبهروست .همچنين ارائهي تعريف جامع بر اين پيشفرض استوار
است كه خانواده را نهادي جهاني تلقي کرد ،در حالي كهنظريهي خاصي در اين
مورد وجود ندارد.
 Sociology of Familyـ 1
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با چشمپوشي از مباحث اصطالحي و واژهشناسي خانواده در تمام جوامع
بش��ري به ش��كلهاي متنوعي وجود دارد و كاركردهاي به نس��بت مشابهي
را برآورده ميکند .جامعهشناس��ان و مردمشناسان تعدادي از اشكال خانواده
را شناس��ايي و طبقهبن��دي كردهاند كه برخي از آنها در بيش��تر جوامع ديده
ميش��وند و برخ��ي ديگر محدود ب��ه جوامع خاصي هس��تند .در مهمترين
تقسيمبندي ،خانواده بر اس��اس تعداد اعضا ،نسلها ،اقتدار و مكان استقرار
ن طبقهبندي ميش��ود .برخي از مهمترين اش��كال خان��واده از ديدگاه
زوجي 
جامعهشناسان و مردمشناسان به قرار ذيل است:
خانوادهي هستهاي ـ گسترده ،1خانوادهي پدرساالر ـ مادرساالر ،2خانوادهي
پدرمكان ـ مادرمكان ،3خانوادهي تكهمسر ـ چندهمسر ،4خانوادهي ناقص
ـ تك سرپرست 5و خانوادة ناتني .6اشكال جايگزين خانواده هم به اين قرار
اس��ت :همخانگي يا زندگي مش��ترك بدون ازدواج ،7كمونها يا اجتماعات
اش��تراكي 8و زوجه��اي همجنسب��از

9

(گيدن��ز 42 :1374؛ س��اروخاني525 :1370؛

& (Lee & Newby 1995: 292; Nazroo 1999: 418; Ssabini 1995: 389 ;Allan
)Crow 2001: 26; Lott 1993: 230; Cunningham & Antill 1995

 Matriarchal/ Patriarchal Familyـ 2

 Nuclear/ Extended Familyـ 1

 Monogamy/Polygamy Familyـ 4

 Patrilocal/ Matrilocal Familyـ 3

 Step Familyـ 6

 Single Parent Familyـ 5

 Communitiesـ 8

 Cohabitationـ 7
 Homosexualـ 9
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اجتماعي نهاد خانواده بكاهد يا به ثبات ،دوام ،پايداري و استحكام آن خدشه
واردکن د مخالف اس��ت و هيچ كدام از اش��كالي كه به نحوي دربردارندهي
بيبندوباري و بيثباتي باش��د را نميپذيرد؛ لذا همجنسگرايي ،هماهنگي و
ايجاد اجتماعات اش��تراكي و نظاير آن جايگاهي در تفكر ديني اسالم ندارد
و اين سؤال مطرح ميشود که پايداري و استحكام خانواده چيست ،چگونه
حاصل ميش��ود و چه سازوكاري دارد؟ آيا فقط يك روش خاص دارد يا از
روشهاي متفاوت ميتوان به استحكام و پيوندهاي پايدار خانواده رسيد؟ آيا
ميتوان از فلسفهي منسجم شدن و از مناسبات آن در خانواده و اصول حاكم
بر آن در خانواده بحث به ميان آورد؟ آيا ميتوان دربارهي اشكال و مدلهاي
انس��جام خانوادگي بحث کرد و نقش هر يك از اين مدلها و الگوها را در
افزايش يا كاهش ضريب استحكام خانواده برآورد؟
آيا با در دس��ت داشتن فلسفه و مدل انسجام اجتماعي و بالطبع انسجام

خانوادگي ميتوان نقشه��اي اجزاي خانواده ،مث ً
ال جايگاه زن در خانواده و
جايگاه شوهر و فرزندان ،را تحليل کرد؟ نقش هر يك از اعضاي خانواده در
انسجام خانواده چيس��ت؟ آيا ميتوان به تعيين مواضع آنها در گروه خانواده
پرداخت و س��هم و جايگاه آنها را در تعيين انس��جام خانواده و نوع انسجام
آورندگي براي خانواده مش��خص ک��رد؟ آيا ميتوان از اين مباحث به تحليل
مباحث مهم ديگري همچون مديريت در خانواده رسيد؟ آيا از دستاوردهاي
مباحث انسجام خانوادگي ميتوان بهترين نحوهي مديريت اجتماعي و نظام
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حمايت از خانواده را مشخص کرد؟ آيا در شرايط كنوني که مـديريت دولتها
حداكثـ��ري اس��ت و همهي عرصـههاي اجتماع��ي را تحت مديريت واحد
هماهنگي ميکنند ،نبايد جايگاه مديريت در خانواده و مديريت بر خانواده را
مش��خص کرد؟ آيا نبايد تكليف ساختارهاي اجتماعي را با خانواده مشخص
کرد و بهترين س��اختار اجتماعي را براي انس��جام خانوادگي توضيح داد؟ آيا
نبايد تكليف ساختارهاي اجتماعي را با نظام موجود حمايت از خانواده روشن
و ضعفها و كاس��تيها را نش��ان داد؟ راه حل ملي ب��راي برونرفت از اين
وضعيت چيست؟ سؤاالت اخير پيوند نظريهپردازي در حوزهي انسجام را با
مسائل اجتماعي خانواده روشن ميكند و ضرورت آن را مينماياند.
به نظر ميرسد در اين حال با يك خأل نظري و نظريهپردازي مواجه بوده
و به همين دليل پاسخ روشن و قاطعي براي موضوعات فوق نيست .خانواده
عرصهي به هم پيوس��تن و تعامل زن ،ش��وهر و فرزندان اس��ت .اين ب ههم

پيوستگي قطعًا متضمن عواملي است و با تصادف و اتفاق حاصل نميشود.
وج��ود جذبههاي مختلف فردي ،روان��ي ،فيزيولوژيكي و اجتماعي اين امر
را امكانپذي��ر ميكند .از اين منظ��ر ،خانوادههايي كه اعضاي آن به يكديگر
جذب نش��دهاند ،خانوادههاي متالشياي هستند كه از نظر سطح انسجام در
پايينترين ح��د خود قرار دارند .برعكس ،خانوادههايي که زن و ش��وهر و
فرزندان جذب همديگر ميش��وند و س��ختتر كار ميكنند ،امكان بيشتري
دارند تا به هدف خود برسند زيرا توافق آنها موجب ميشود تا نوعي ارتباط
عاطفی ميان آنها برقرار شود.
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ت توافق ،سازگاري و هماهنگي بيشتري بين آنها اتفاق ميافتد و كارايي
صور 
آنه��ا افزايش مييابد و فرايند زماني رس��يدن به مقصد كاهش پيدا ميكند و
اعض��اي خانواده با آرامش و امني��ت رواني بهتري فعاليت ميكنند زيرا اميد
دس��تيابي ب��ه موفقيت در بين آنه��ا افزايش مييابد و فعالي��ت زن و مرد در
خانواده مفيد و س��ازنده تلقي و ارزيابي ميش��ود .در ادبيات جامعهشناسي،
نظريهاي تحت عنوان نظريهي انسجام اجتماعي وجود دارد كه در پي توضيح
علت همپيوندي افراد يك جامعه است و دو نوع انسجام اجتماعي را تحت
عنوان انس��جام مكانيكي و انسجام ارگانيكي معرفی ميکند .هر كدام از اين
يکند ،لذا
دو علت متفاوت را براي بههم پيوستگي اعـضاي جامعه معرفی م 
دو علت متفاوت ميتواند دو نوع انس��جام متفاوت در جوامع،اجتماعات و
گروهها بيافريند .از يک جهت ش��باهت افراد ب��ه يكديگر و از جهت ديگر
تفاوت ميان افراد جذبهآفرين است.
بر اين اس��اس برمبناي شباهتها و تش��ابهات عقيدتي ،بينشي،فرهنگي،
رفتاري و حتي ظاهري بين زوجين «همسان همسري» اتفاق افتاده و در ادبيات
و اصطالحات ديني دختر و پسر را «هم كفو» قلمداد ميکنند و هر قدر زوجين
به افق فك��ري ،روحي ،رواني و رفتاري يكديگر نزديكتر باش��ند ،درجهي
استحكام و خوشبختي و پايداري زندگي خانوادگي آنها بيشتر ارزيابي ميشود.
گاه��ي اوق��ات هم در واقعيت اي��ن اتفاق نميافتد و دختر يا پس��ر در
انتخاب همس��ر خود دنبال معيارها و صفاتي ميگردند كه مكمل آنها باشند
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و چي��زي به آنها بيافزايد .يعني به دنبال چيزي ميگردند كه در طرف مقابل
وجود دارد .اين عامل محور پيوند و زندگي بخش آنها محس��وب ميش��ود.
وجود زوجيني كه از طبقات مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي هستند
يا از وجاهت ظاهري بس��يار متفاوتي نسبت به هم برخوردارند ،شاهدي بر
نقش تفاوتها در پيوندآفريني و انسجام خانوادگي است .وجود تفاوتهاي
فيزيكي ،فيزيولوژيكي و اندامي و حتي روانش��ناختي بين جنس زن و مرد،
دليل ديگري بر نقش تفاوتها در ايجاد جاذبه است.
س��ؤال اساس��ي اين اس��ت که کدام يک از اين دو عامل فوق به نوعي
استحکامبخش و جذبهآفرين زندگي خانوادگي است؟ آيا بايد تالشها متمرکز
در جهت شباهت هرچه بيشتر ميان زن و شوهر باشد؟ آيا تأکيد تفاوتهايي
که ميتواند مکمل زن و مرد باشد و هر يک از طرفين براي تکميل و تکامل
و ارض��اي خود به دنبال ويژگي ،صفات و ش��رايطي ميگردند که به تنهايي
ندارند و آن را در وجود ديگري پيدا ميکنند ،ميتواند پيوندبخش باشد؟
در ادبيات جامعهشناس��ي و روانشناسي اجتماعي و در مدلهاي انسجام
گروهي و اجتماعي که تفاوتهاي فردي و اجتماعي بحث و بررسي ميشود،
تفاوت و ش��باهت ب ه رسميت شناخته ش��ده ،با آنکه برخي مدلها در سطح
کالن و براي تبيين انسجام ملي طراحي شده ولي در ارتباط با مباحث مربوط
به انسجام خانوادگي قابل برداشت و استفادهي اساسي است.
مسئلهي مهم اين است که در عالم واقع بين زندگيهاي خانوادگي هيچگاه
«شباهت مطلق» و «تفاوت مطلق» مشاهده نميشود و ميتوان جايگاهي براي
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تفاوت را با هم پذيرفت ،اگرچه به تنهايي اين مطلب کافی نيست.
در اي��ن بخ��ش ،احتياج به نظريهاي احس��اس ميش��ود ک��ه عالوه بر
برخورداري از پشتوانههاي فلسفی قوي ،حدود و تقريب دامنهي شباهتها،
تفاوتها و قلمرو هر ک��دام را براي زوجين در بدو ازدواج ،حين ازدواج و
پس از آن روش��ن کند .در حال حاضر با فقدان چنين نظريهاي مواجه بوده،
هرچند ميتوان پش��توانههاي فلسفی خوبي براي آن ارائه کرد .فقدان چنين
نظري��هاي (ولو در مقام توصيف صرف واقع) ،ميتواند زمينهي «مديريت در
خانواده» و «مديريت بر خانواده» را دچار مشکل کند .همچنين بايد استدالل
شود که مطابق با نظريهي انسجام خانوادگي ،اگر مديريت کالن خانواده با زن
يا مرد باشد چه تبعاتي دارد و زندگي خانوادگي چگونه مستحکم ميشود؟
همچنين بايد به اين س��ؤال پاس��خ داد که چرا مطاب��ق آموزههاي ديني
در ش��رايط ع��ادي ،مديريت کالن خانواده با ش��وهر اس��ت و در واقعيت
مديريت ش��وهر چه نقشي در انسجام و اس��تحکام خانوادگي پيدا ميکند؟
جايگاه «انسجام عاطفی زن» در خانواده چيست؟ نقش زن و مرد در «انسجام
رابطهاي»« ،انسجام هنجاري» و «انسجام انگيزشي» چيست؟
با فـقدان چنين نظريهاي روشـن ميشود که چرا برخـي از سياستهاي
اجرايي و برنامهاي که توس��ـط برنامهريزان و سياستگذاران اجتماعي براي
خانواده اعمال ميش��ود ،موفق نبوده و چارهساز برخي خانوادهها محسوب
نميشود .حتي در صورت فقدان چنين نظريهاي ،معلوم نيست که چه روش،
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برنامه و طرحي براي پيش��گيري از آسيبهاي خانواده امروز مفيد و کارامد
اس��ت .حتي نميتوان بالطبع از ايجاد يا حذف س��اختارها و س��ازمانهاي
اجتماعي مدافع يا محافظ خانواده سخن راند يا توصيهي دقيقي در اين مورد
داش��ت؛ همچنين مشخص نميشود که بهطور دقيق چه طرحها يا نظامهاي
حمايتي از خانواده در س��طح کالن در ش��رايط موجود قابل تجويز و ترويج
اس��ت و همه چيز به روايتهاي فردي ،گروهي ،صنفی و س��ليقهاي واگذار
ميشود و آشفته بازار سليقهها شکل و حاکميت پيدا ميکند.
 )4تأمالت و توجهات
 4ـ  )1توجهات

چند نکته در ساخت علوم اجتماعي خاص جامعهي اسالمي براي بررسي
مسائل زنان ايراني و مسلمان بايد رعايت شود که در ذيل بيان ميشود:
ف ـ در نظر گرفتن زن به عنوان ي��ک «کل» يا يک «تماميت»1؛ با اين
ال�� 
ن��گاه تمام ابعاد مادي ،فکري ،معن��وي و اجتماعي وي درهمآميخته در نظر
گرفته ميشود .نگرش به وجوه انساني زن به عنوان موجودي که بعد معنوي
(جانشين خداوند در روي زمين) دارد و همزمان يک موجود اجتماعي است،
چش��ماندازهاي جديدي را براي بررس��ي اين موجود اجتماعي ميگشايد.
موجودي که نقش محوري در خانواده دارد و حيات رواني و عاطفی خانواده
 Totalityـ 1
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فرشتگان آسمان دعاگوي وي هستند (متقي هندي  :1397ج ،16ص461؛ محدث نوري
 :1408ج ،15ص.)180

ب ـ شناس��ايي و احص��اء پژوهشه��ا در زمين��هي مس��ائل ،نقشهاي

خانوادگي و اجتماعي زنان ،مشکالت عمومي و موضوعات بحثانگيز؛ بايد
در رويارويي محققانه ،روش��مند و متديک ،1اين مسئله يا مشکل به مسائلي
با وضوح و تعين کامل تبديل شود .به عبارت ديگر بايد حوزههاي مفهومي
مختلف را در رويارويي با مس��ائل زنان و نقشهاي وابس��ته به آن شناسايي
ش��ود و نسبت هستيشناسانه و معرفتشناسانهي آنها در نگرش به پديدهي
مس��ائل زنان ،تفکيک و ارزيابي کرد .تشخيص حوزههاي مفهومي مختلف،
مفهومس��ازي و قالبس��ازيهاي مفهومي متنوع در نگرش به مسائل زنان،
ميتواند در تشخيص ترکيبهاي مختلف از مسائل زنان مؤثر باشد .در اين
رابطه ،براي نمونه سؤاالتي در حوزههاي مفهومي مختلف بيان ميشود:
ـ نسبت جنسيت با ويژگيهاي روانشناختي و جامعهشناختي چيست ؟
ـ نسبت خانواده به نقشهاي دروني و از جمله نقش همسري و مادري
چيست؟
ـ آيا خانواده يک «کل منس��جم» ي��ا مجموعهي حاصل از جمع جبري
پدر ،مادر و فرزندان است؟ آثار و عوارض هر دو نگاه چيست؟ چه اثري در
«مديريت اجتماعي جامعه» و «مديريت خانواده» دارد؟
 Methodologicـ 1
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 4ـ  )2موانع

در اي��ن مرحله برخي موانع درون حوزهاي در راه نظريهپردازي مس��ائل
زنان نيز بيان ميشود:
الف ـ «فرا آزمايش��گاهي بودن» و «خاصيت هرمنوتيک» موضوعات مورد
مطالعه؛ دو مانع بزرگ در راه ايجاد نظريهپردازي و ارتقاء توليدات علمي است.
ب ـ ضعف در نيروي انساني ،علمي ،آموزشي و پژوهشي اعم از استاد،
دانشجو و پژوهشگر؛
ج ـ فقدان محافل علمي ـ پژوهش��ي الزم در رش��تهي مطالعات زنان و
خانواده؛
د ـ فقر روششناسي در حوزهي مسائل زنان و خانواده؛
هـ ـ عدم زايندگي در کاربرد روششناس��يها در اين حوزه وحوزههاي
علمي نزديک؛
و ـ وجود پژوهشهاي بيثمر ،تزئيني و تصنعي؛
ز ـ بياعتقادي به توليدات داخلي و دانش بومي؛
ح ـ ناآگاهي از روند علم معاصر و تغيير و تحوالت جاري؛
ط ـ فقدان رابطهي علمي الزم و مؤثر بين استاد و دانشجو؛
ي ـ پاسداري از روششناسي به جاي ارتقاي محتواي فکري پژوهشها؛
ک ـ گسست بين تاريخ علمي ملي ـ ديني و توانمنديهاي فعلي؛
ل ـ نبود گفتمان و تضارب آراء و انديشه.
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راهکارها و پيشنهادهايي در راستاي ارتقاي توليدات در حوزهي مطالعات
زنان و مطالعات خانواده با تأکيد بر مس��ائل بيان ش��ده ،به ش��رح ذيل ارائه
ميشود:
الف ـ تزريق انديش��هي اسالمي در قالبهايي چون فلسفهي اسالمي به
رشتههاي مطالعات زنان و مطالعات خانواده ،جامعهشناسي و علوم اجتماعي
وابسته (باقري  200 :1386ـ )190؛
ب ـ تنوعبخش��ي به روششناسي در پژوهشهاي علوم انساني و علوم
اجتماعي با تأکيد بر رشتههاي مطالعات زنان و مطالعات خانواده؛
ج ـ پيوند آگاهانه و روشمند دانش بومي و غير بومي؛
د ـ حف��ظ حريم حوزهي مطالعات زنان و مطالعات خانواده با پرهيز از
گسترش آرايشي دورههاي تحصيالت تکميلي؛
هـ ـ تقويت پايگاههاي اطالعاتي حوزهي مطالعات زنان و مطالعات خانواده؛
وـ ارتقاي فرهنگ پژوهشگري و پژوهشطلبي در ميان عالقهمندان؛
زـ ط��رح ايدههاي جديد در حوزهي مطالعات زنان و مطالعات خانواده
از طريق چاپ نشريات و مجالت معتبر علمي ـ پژوهشي.
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