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چكیده
آغازین  نقطه ی  باب  تعاریف و دیدگاه های مختلف در  از مرور  مقاله پس  این 
»نظریه«  به عنوان  نقطه ی ثقل تولید و خلق دانش  به »مسئله« می رسد. در آغاز، 
مسائل به شکل تدریجی مطرح می شوند و سپس مسائل متعدد تحت عنوان موضوع 
واحد، انسجام یافته و دانش را به وجود می آورند. این مهم با تمرکز بر جامعه شناسی 
جنسیت و جامعه شناسی خانواده جست وجوی مصداقی می شود و  با تمرکز بر حوزه ی 
»مباحث بحث انگیز«، که به نوبه ی خود نقطه ی آغازین مسئله تلقی می شود، به طرح و 
بحث »سؤاالت راهبردی« در این دو شاخه علمی می پردازد. طرح مباحث بحث انگیز 
در قالب سؤاالت راهبردی در جای خود بصیرتی ویژه در درک چشم اندازها و افق های 
پیش رو را موجب می شود و جایگاهی برای کندوکاو و طرح مسائل جدیدتر علمی در 

حوزه ی مسائل زنان و خانواده را به وجود می آورد.
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انقالب اسالمی ایران حرکتی عظیم در جهت احیای  مجدد دین و معنویت 

در مقیاس جامعه ی جهانی است. با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، اسالم 

ــوی و در عین  ــمت حیات معن ــاره یافت و راه جدیدی را به س ــور دوب ظه

ــایه ی معنویت پیش روی بشر گشود. اصلی ترین  ــت در س حال تأمین معیش

شاخصه ی انقالب اسالمی، که یکی از عمده ترین عوامل تأثیرگذار در مسائل 

ــت که دین را به  ــد، این اس ــده ی اخیر هم می باش جهانی و بین المللی در س

ــده وارد عرصه ی فرایندها، تغییرها،  ــوان یک عامل تأثیرگذار و تعیین کنن عن

ــل امیدها و آرمان های  ــای اجتماعی کرد؛ هرچند تبدی ــوالت و تحلیل ه تح

ــالمی نیز منوط به اجرای برنامه های علمی و نشان دادن راه  نوین انقالب اس

عملی رسیدن به ایده هاست. تبدیل ایده های اسالم به سازوکارهای محقق و 

ـــترده ای است که دنـیای اسالم، به ویژه تشیع،  عـملیاتی هـمان نهضت گس

ــت. البته یک سوی این نهضت، حوزه های علمیه قرار دارند  عهده دار آن اس

که مکلف اند، نسبت به معارف دینی و ارائه ی تفقه جامع دینی بازنگری کنند 

و در سوی دیگر، محافل علمی و دانشگاهی اند که باید در جهت تولید علم 

هماهنگ با معارف دینی تالش کنند. 

1( ضرورت نظریه پردازی در مسائل زنان  

زندگی فردی و اجتماعی انسان و كلیه ی آثار و مصنوعات بشری و قواعد 

ــتر جامعه و ارزش های اجتماعی و فرهنگی آن قرار دارد و  اجتماعی در بس



231

راهبرد نظریه پردازی در  جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده
13

89
ن  

ستا
زم

  /
 5

0 
ره

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا ــتر بر امور فردی و اجتماعی  مداخالت، تعامالت و حتی معارضات این بس

ــت. با درك این معنا و فهم تأثیرات و تأثرات آن معلوم  ــان تأثیرگذار اس انس

می شود علم، پدیده ی فرهنگی است و ارزش ها )اعم از علمی و غیر علمی(، 

ــده ی محقق شكل می دهند و اثر  به انتخاب و گزینش موضوعات مطالعه ش

می گذارند.

ــی است و  ــان، مملو از پیام های ارزش تولیدات و آفرینش های علمی انس

بر خوشایند و ناخوشایندهای صاحب اثر داللت دارند. مطلوبیت های علمی 

ــل معانی متعدد و  ــود و حام ــق یك »ارزش« از طرف وی تلقی می ش محق

ــیدن به حقیقت« به عنوان یك امر مطلوب و خواستنی است.  من جمله »رس

حقیقتی كه رسیدن به آن برای محقق یك ارزش تلقی می شود و ثمره ی عمر 

ــتگی ناپذیر برای كشف و فهم حقیقت در صحنه ی  محقق و تالش های خس

ــت. حقایقی كه در صحنه ی واقعیت ها  واقعیت های اجتماعی و فرهنگی اس

ــتند و فقط چشم تیزبین محقق علوم انسانی و عطش بی پایان وی  پنهان هس

ــكار و  ــت كه این امور پنهان را به امور آش برای درك بی پیرایه ی حقیقت اس

ــدات جدید علمی با نیازها و  ــی تبدیل می کند، لذا میزان مطابقت تولی دیدن

ارزش های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه می تواند از یک مسئله ی اساسی به 

عنوان چالش آتی بر سر راه تحقق این هدف پرده بردارد. 

بدین  جهت بررسی و پژوهش در مسائل زنان در جامعه ی اسالمی ایران 

مستلزم گشودن ابواب جدیدی است؛ گشودن ابواب جدید نیز در گرو توجه 

ــر تولیدکنندگی علم و دانش، نقش  ــت. از جمله از منظ به نکات کلیدی اس
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ــهم تمام رشته های علمی به خصوص رشته های حوزه ی زنان و خانواده سا و س

مورد بازبینی و پرسش جدی قرار گیرد. در این راستا باید وضعیت پژوهش 

مسائل زنان و رشته های مطالعات زنان و خانواده در فرایند تولید دانش از دو 

منظر مطمح نظر قرار گیرد: 

ــانی و فرهنگی  ــته ای علمی در مجموعه ی علوم انس ــه عنوان رش اول، ب

ــبات انسانی و جنسیتی را  ــته ای خاص که خانواده و مناس ــور و نیز رش کش

ــبات  ــوع مطالعه قرار دهد و تولید فرهنگ خانواده را در بازتولید مناس موض

انسانی و اجتماعی جامعه بر عهده داشته باشد.

ــی از جمله علوم خنثی  ــه علوم اجتماعی و علوم انتزاع ــا ک دوم، از آنج

نیستند؛ بلکه هدف این علوم تحلیل پدیده ها به سبب تغییر و تحوالت جامعه 

ــت و جامعه ی اسالمی ایران به سبب اوضاع و احوال اجتماعی، تاریخی  اس

ــالمیـ  ایرانی  ــتقل علوم اجتماعی اس و روش خاص خود الزامًا هویت مس

ــواده را به تبع تغییر  ــائل مربوط به زنان و خان ــن اگر بتوان مس دارد. بنابرای

ــی و فرهنگی در ایران در حوزه ی علوم اجتماعی  ــرایط اجتماعی، سیاس ش

بررسی، تحقیق و تتبع کرد و اگر معلوم شود که به تبعیت از انقالب اسالمی 

ــادی و اوضاع و احوال  ــی، اجتماعی، فرهنگی، اقتص ــتاوردهای سیاس و دس

ــالمی به تبعیت از اندیشه و تفکر اسالمی صاحب علوم  خاص جامعه ی اس

اجتماعی خاص بوده، آن گاه بررسی مسائل زنان و خانواده نیز از نظریات و 

روش شناسی خاصی برخوردار خواهد شد )باقری 1386: 190(.

ــی رابطه ی دو شی ء  ــائل مورد پژوهش و تحقیق زنان بررس همچنین مس
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سا ــش از دو مجموعه و دو شیء یا چند شیء  ــاده و بسیط نیست،  بلكه پرس س

مركب و چند بعدی است كه هر یك در نوع خود صاحب ویژگی  های متنوع 

ــت. باید توجه داشت، یكی از خصوصیات مهم این دو مجموعه  و مهمی اس

محدود و بسته نبودن آنهاست، البته بررسی نسبت دو مجموعه بسیار سهل تر 

از بررسی رابطه ی دو مجموعه ی باز و متحرك است. نه تنها مطالعه ی مسائل 

و امور زنان چند خاستگاهی است، بلكه فروعات و شاخه  های آن و به تعبیر 

ــائل برخاسته از آن نیز ریشه در زمینه  های متعدد داشته و از منابع و  دیگر مس

مصادر و آبشخور های متنوعی مشروب و تغذیه می شود و به نوبه ی خود از 

آثار گوناگونی نیز در زمینه  های مختلف معرفتی برخوردار است. مهم ترین آنها 

عبارت اند از جامعه شناسی)جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده(، 

روان شناسی، فلسفه ی علم )از جمله تحلیل  های جنسیت محورانه ی فلسفه ی 

ــالمی و ...(،  ــاخه  های مرتبط اعم از علوم قرآنی، علوم اس ــم(، الهیئت )ش عل

معرفت شناسی، تاریخ،  حقوق )اسالم و غرب، عمومی و خصوصی، بین المللی، 

جنحه و جزا و ...(، انسان شناسی )شاخه  های مرتبط در اسالم و غرب، اعم از 

انسان شناسی اسالمی، مردم شناسی فرهنگی، مردم شناسی جسمانی و...(. توجه 

به این نکته نیز ضروری است که تحقیق و پژوهش علمی1 وجودی تدریجی 

ــت. پژوهش علمی  ــتری اس و تراكمی دارد و دائم در حال پویایی و دامن گس

از بیرون در حال گستردگی و از درون در حال تقسیم به اجزای کوچک تر و 

تخصصی  است. تخصصی شدن دانش ها در مجموعه ی  علم مصداق تجزیه ی 

Scientific Research ـ 1
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ــائل جدید« و مهم تر از آن پیدایش »دانش  های سا ــت و پیدایش »مس درونی اس

جدید« مصداق گستردگی بیرونی آن است. در تاریخ علم، هرگز ابتدا موضوع 

ــائل خاص را به عنوان  ــا به دنبال خود مباحث یا مس ــت ت به میان نیامده اس

ــائل تدریجی مطرح می شوند و  عوارض ذاتی به میان آورد، بلكه در آغاز مس

ــپس مسائل متعدد، تحت عنوان موضوع واحد، انسجام یافته و دانش را به  س

ــد و تحول تاریخی علوم نشان می دهد  وجود می آورند. مطالعه ی فرایند رش

ــت و علم چیزی جز مسائل نیست. به همین  موضوع امری ثانوی و تبعی اس

جهت تحقیق، كه نیروی محركه و موتور درونی تحول علم است، جز یافتن 

پاسخ مسئله نیست. بدین ترتیب باید اذعان کرد مسائل زنان در ابعاد مختلف 

ــت. مسائل زنان ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، خانوادگی و …  مطرح اس

دارد که هر کدام از این ابعاد نیز یك مجموعه ی مركب محسوب می شوند و با 

ابعاد دیگر رابطه ی متقابل و متعامد دارند. این منظومه ی روابط و ابعاد متحرك 

و متعامد، در گذر زمان و در معبر نیاز های عصری نیز تغییر و تحوالت خاص 

ــائل جدیدتری را به وجود می آورد كه می توان  ــته و به نوبه ی خود، مس داش

ــه، دولت،  خانواده و  ــد زنان از خود، مردان، جامع ــات و نیاز های جدی مطالب

نهاد های مدنی را در این راستا بررسی کرد.

ــش باید تعریف  ــه از فرایند تولید دان ــد، در اولین مرحل ــه نظر می رس ب

»نظریه« ارائه شود و در گام بعدی محدوده ی »مباحث بحث انگیز« در رشته ی 

ــگران  ــود تا از این رهگذر بتوان کنش ــخص ش مطالعات زنان و خانواده مش

علمی این رشته را به کارامدی هر چه بیشتر نزدیک کرد. 
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سا 2( خلق دانش و نظریه در فرایند یک مدل

ــده كه بارزترین آن  ــرای خلق و ایجاد دانش، نظریات مختلفی ارائه ش ب

الگوی چهار مرحله ای نوناكا 1 و همكارانش است. در این مدل دانش را به دو 

ــیم كرده اند. دانش صریح یا آشكار دانش مدونی  نوع »صریح« و »نهفته« تقس

ــود، در  ــادگی بیان و منتقل می  ش ــت كه با واژه ها و لغات و كلمات به س اس

حالی كه دانش نهفته بصیرت، ذهنیات و دانش نامدونی است كه به سادگی 

ــود. دانش صریح یا تصریحی دانشی قابل رمزگذاری و  منتقل و ارائه نمی ش

ــهل و انتقال و ذخیره در پایگاه داده ها و اطالعات  در نتیجه قابل پردازش س

ــت. دانش تصریحی را می توان به صورت راهنماها، جزوات  در سازمان اس

آموزشی، رویه های انجام كار و سایر مكتوبات سازمانی ارائه کرد. در مقابل، 

دانش نهفته و ضمنی دانشی شخصی بوده كه رمزگذاری، انتقال و آموزش در 

ــادگی امکان پذیر نیست. این نوع دانش ریشه در اعمال و رفتارهای  آن به س

ــخصی، ارزش ها، تجربیات و الگوهای ذهنی داشته و یكی از منابع عظیم  ش

.(Nonaka & et al 2000) دانایی در سازمان هاست

ــری را به صورت كوه یخی در نظر گرفت، بخش كوچك  اگر دانش بش

و بیرونی دانش صریح و مدون و بخش بزرگ تر دانش نهفته و ضمنی است. 

ــان دهنده ی اهمیت و عظمت دانش نهفته در مجموعه ی آگاهی های  این نش

ــری است. پوالنی2 اهمیت دانش نهفته را این گونه بیان می کند: »ما خیلی  بش

بیشتر از آنچه می توانیم بیان كنیم، می دانیم« (Polanyi 1989). یعنی دانش نهفته 

Polanyi ـ Nonaka                                               2 ـ 1
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ــا ضمنی مجموعه ای از تجارب، مهارت ها، دیدگاه های حرفه ای و كاری و سا ی

ــادگی انتقال پذیر نبوده و كاماًل  ــت كه به س الگوهای ذهنی در درون فرد اس

جنبه ی شخصی و فردی دارد. بدین ترتیب دانش ضمنی در عمل و از طریق 

كاربرد آشكار می شود و از این ویژگی برای انتقال و آموختن آن باید استفاده 

ــخصی با خبرگان و كسانی  كرد. دانش ضمنی از راه ارتباطات و تعامالت ش

ــود. به عبارت دیگر یادگیری دانش  ــه واجد این دانش اند، یاد گرفته می ش ك

ضمنی عملی بوده و به شکل نظری انتقال پذیر نیست. دانش نهفته هم ابعاد 

ــناختی،  فنی، مانند مهارت ها و تجربیات عملی افراد، و هم ابعاد ذهنی و ش

مانند الگوهای ذهنی، مفاهیم ایده آل و ارزش های افراد، را داراست.

)T( دانش نهفته )E( دانش صريح

جامعه پذيری                         ظهور خارجی دانش

ــازمان باید  با توجه به اهمیت دانش نهفته و ضمنی مدیریت دانش در س

تالش كند تا از این بخش عظیم دانش بهره مند شود و از این طریق به خلق و 

ایجاد دانش جدید در سازمان علمی و نظام آموزش عالی بپردازد. مدل چهار 

مرحله ای خلق دانش در یك مسیر حلزونی چنین مهمی را تحقق می بخشد. 

نوناكا و همكارانش معتقدند: »دانش نهفته از راه مدیریت گفت وگو و ارتباط 

عینیت پیدا می كند و آشكار می شود و پس از درونی شدن، دوباره بصیرت و 

آگاهی درونی را ایجاد می كند كه این سیر به صورت حلزونی موجب اعتالی 

دانش در سازمان می شود. شاید مدیریت گفت وگو و ارتباط، اتاق های فكر، 
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سا ــات بیان افكار و اندیشه ها، تدابیری ساده برای ایجاد تعامل و برقراری  جلس

ــتاین1 برای درك و شناخت واقعی،  ــند«, اما به نظر برن اش ارتباط ذهنی باش

باید به دنبال مفاهمه و هم ذهنی بود (Bernshitin 1976) . گفتمان عملی فرصتی 

فراهم می آورد تا طرفین ذهن خود را نزد یكدیگر بگشایند و با اعتماد به هم، 

آنچه را در ذهن دارند، برای هم آشكار كنند. وجود اعتماد، هم هدفی و تمایل 

درونی، الزمه ی تحقق گفتمان است. 

شكل 1: مدل چهار مرحله ای خلق دانش

 (Nonaka & et al 2000)

بنابراین برای خلق دانش و نظریه باید مراحل زیر طی شود: 

2 ـ 1( دانش آفرینی

فرایند دانش آفرینی از قسمت جامعه پذیری آغاز و دانش نهفته ی )T( افراد 

ــرکت در جلسات و كارهای جمعی در  ــود. افراد با ش به یكدیگر منتقل می ش

ــه ها و دانش نهفته ی یكدیگر شریك می شوند. تمام افراد می كوشند تا  اندیش

تفكر و احساس دیگری را دریابند و به ذهن دیگری نفوذ كنند. مدیریت برای 

تحقق اهداف در این مرحله باید شرایطی فراهم آورد كه افراد با عالقه و رغبت 

 Bernshitin ـ 1

 ۷

 ای خلق دانش مدل چهار مرحله:1ل شک
 

  (T)دانش نهفته  (E)دانش صريح 
 ظهور خارجي دانش

T                        E 
 جامعه پذيري

T                        T 
 

 (T)دانش نهفته 
 كيب و ايجاد دانش برترتر

E                        E 
    دروني شدن

E                        T 
 

 
 (E)دانش صريح 

 
 
 

(Nonaka, et al 2000) 
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ــات، ادراكات، تجربیات، اندیشه ها و مدل های ذهنی خود را با هم در سا احساس

ــریك و سهیم شوند. در این فضا افراد باید  ــه های هم ش میان نهند و در اندیش

با هم یكی شده، حجاب های بین آنها از میان برداشته شود و دانسته های خود 

را به هر زبان و وسیله ای به هم منتقل کنند. این فضا، فضای دوستی، اعتماد و 

اهمیت به همدیگر و آگاه شمردن است. این مرحله را به دلیل تشکیل فرایند 

جمعی و گروهی »جامعه پذیری« می نامند. افراد و اعضای گروه های تخصصی 

با هم بودن، با هم درك كردن، به درون هم نفوذ كردن، رابطه ی چهره به چهره 

و ذهن به ذهن داشتن را تجربه می كنند. بنابراین در این مرحله دانش درونی و 

نهفته ی افراد طی فرایند جامعه پذیری به هم انتقال می یابد و مفاهمه که اولین و 

مهم ترین گام در خلق دانش است، برداشته می شود. 

   
  دانش درونی فرد الف                     دانش درونی فرد ب

              
                                جامعه پذیری

2 ـ 2( ظهور خارجی و عینی دانش

ــر در می آید. دانش  ــورت عینی و انتقال پذی ــن مرحله دانش به ص در ای

نهفته ی مدون شده به شكل تجربه ی همگانی در می آید. دانش نهفته، ذهنی و 

انتزاعی به دانشی صریح، عینی و ملموس تبدیل می شود. نظریه پردازی، تنظیم 

و تدوین تئوری های تجربی همگانی و مفهوم برای همه، از فعالیت های این 

مرحله است. یکی شدن ذهنیت ها در مرحله ی قبل در این مرحله به صورت 

یك ذهنیت جمعی تبیین و تدوین می شود. 
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سا دانش بیرونی و صریح جمع                      دانش درونی افراد

               

ظهور خارجی و عینی دانش

2 ـ 3( تركیب و تلفیق

دانش صریح و بیرونی مرحله ی قبل به دانشی پیچیده تر و كامل تر تبدیل 

می شود. در واقع با تلفیق دانش های متنوع و مختلف دانشی تركیبی و كامل 

حاصل می شود. دانش های صریحی كه در بخش های مختلف سازمان علمی 

ــده اند به هم پیوند خورده، كامل گردیده و به صورت  ــته ش حاصل و ویراس

ــتمی در می آیند. در این مرحله »دانش« ایجاد می شود؛ تحقق فرایند در  سیس

این مرحله نیازمند همكاری و همراهی همه ی واحدهای سازمان و روحیه ی 

ــگاهی، گروه های تخصصی به  ــت. در شبكه ی دانش آفرینی دانش جمعی اس

عنوان واحدها و بخش های مرتبط به هم دانش بیرونی را به هم پیوند داده و 

دانشی كامل و پاالیش شده را به دست می دهند.
      

          دانش درونی در بخش ها        دانش بیرونی و كامل در سازمان  

              
                                تركیب و تلفیق

2 ـ 4( درونی سازی دانش

ــه، دانش صریح، بیرونی کامل و جدید که حاصل ترکیب   در این مرحل

ــود.  ــت به دانش نهفته در درون افراد تبدیل می ش و تلفیق نظرات جمعی اس
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ــازمان یا اعضای گروه های تخصصی که در جریان دانش جدید قرار سا افراد س

گرفته اند آن را درونی می سازند و بصیرت و بینشی جدید در درون اعضای 

شبکه به وجود می آورند.

دانش نهفته در افراد                 دانش بیرونی در سازمان ها

              
                        درونی سازی دانش  

ــیر آغاز می شود، بدین ترتیب که  پس از طی این مراحل، دور دوم این س

ــورت دانش نهفته ی کامل تر از  ــده ی مرحله ی چهارم به ص دانش درونی ش

طریق جامعه پذیری به دیگر اعضای گروه های تخصصی انتقال پیدا می کند و 

ــازی طی می شود.  به ترتیب مراحل ظهور خارجی دانش، ترکیب و درونی س

طی این مراحل در هر دور، موجب اعتالی دانش و رسیدن به آگاهی بیشتر 

و دانش سازمانی کامل تر می شود. در یک روند حلزونی، با گذر از هر مرحله 

بر وسعت و عمق دانش حاصله افزوده می شود و ترفیع و بالندگی مستمر در 

ــار مرحله ای خلق دانش به صورت دیگری نیز  ــش رخ می دهد. مدل چه دان

ارائه می شود که در شکل ذیل مالحظه می شود. 

شکل 2: مدل شبکه ای خلق شبکه

(Back & a.et al 2005)

   

 ۱۰

 اي خلق شبکه مدل شبکه۲شکل 
 

  دانش نهفته دانش صريح                    
 بخشي به دانش ذهني عينيتي شبكه

  هفتهدانش نهفته                       دانش ن
 اندوزي از همهاي تجربه         شبكه

 دانش صريح دانش صريح                    
شبكه سيستم دهي مجدد به دانش صريح و 

 تكميل آن

     دانش نهفته                       دانش صريح
 يادگيري از دانش صريح و دانش ذهني يشبكه

 جديد پيدا كردن
 

(Back,a.et al 2005) 
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سا ــه و صریح به هم  ــبکه هایی برای تبدیل دانش های نهفت ــن مدل ش در ای

ــده و از دانش نهفته  ــه ی تجربه آموزی آغاز ش ــده اند که از مرحل طراحی ش

ــوند، سپس دانش نهفته عینیت یافته و به دانش صریح تبدیل  هم آگاه می ش

ــرانجام به عنوان »شبکه ی  ــود. دانش صریح در این مرحله تکمیل و س می ش

یادگیری« محسوب می شود و از دانش صریح دانش های نهفته ی جدیدی در 

.(Back,a & et al 2005  ) اذهان شکل می گیرد

ــیار عمیقی  ــائل زنان وادی بس ــوزه ی نظریه پردازی در مس ــن ح بنابرای

ــریع در آن پرهیز کرد.  ــتاب و عجله و قضاوت های س ــت که باید از ش اس

ــن بنیادهای عمیقی برای این کار مهم پیش بینی و طراحی کرده و آن  همچنی

ــتوار و عمیق بنیان گذاری شود. لذا تولید دانش در رشته ی  را بر پایه های اس

ــبکه های تجربه اندوزی محققان کنشگران  مطالعات زنان محتاج و نیازمند ش

علمی و مراکز پژوهشی از یکدیگر حول مفاهیم و نظریات جنسیت و هویت 

ــی برون داد و انتشار فرآورده های متنی و صریح از مفاهیم، نظریه های  جنس

هویت جنسی، نظام دهی مجدد به متون و انتشارات علمی و تکمیل نواقص، 

ایجاد شبکه ی یادگیری از دانش متنی و صریح و نیز پیدا کردن دانش ذهنی 

جدید از جنسیت، خانواده و مشتقات آن است.

3( چیستی نظریه 

ــت. تکثر  یکی از دالیل وجود ابهام در مورد نظریه تعدد تعاریف آن اس

ــو این امکان را به نظریه می دهد که بتواند  تعاریف در باب نظریه از یک س
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ــک طیف، توصیف ها، تبیین ها و تحلیل های مختلف را با درجات سا به مثابه ی

ــوی دیگر، باید راهنمای عمل مفیدی را  متفاوت در خود جای دهد و از س

برای  نظام مندسازی ساخت  نظریه تدارک دید.

تعاریف بسیار زیادی از تعریف نظریه وجود دارد که برخی از این تعاریف 

ــاس علم منطق به یکدیگر  ــود: »مجموعه گفتارهای جامع  که بر اس بیان می ش

مرتبط بوده و مبین بخشی از واقعیت هستند« )رفیع پور 1381: 35ـ  33(. »مجموعه ای 

از قوانین، تعاریف، اگزیوم، قضایا و مجموعه ای از توصیف ها در فرایندهای علّی 

ــت«)Reynolds1971:30) ، »مجموعه ای از روابط علّی بین پدیده ها )متغیرها(  اس

ــت« )دوبین 1388: 43(. »نظریه، توصیف، تبیین و بازنمایی یک پدیده ی  نظریه اس

.(Gioia & pitre 1990: 584 ـ مشاهده شده یا تجربه شده است« (602 

از تجزیه و تحلیل تعاریف مختلف نظریه چهار عنصر »ساختار منطقی«، 

ــود. نظریه،  ــا«، »عناصر« و »رابطه  ی نظریه با پژوهش« تعیین می  ش »کارکرده

ــتدالل تمثیلی نیست، بلکه چگونگی و چرایی رخداد  حصر استقرایی و اس

پدیده هاست و باید توجه داشت که سازوکارهایی ویژه و مخصوص دارد.

ــئله را حل  ــؤال جواب نمی دهد بلکه مس ــر کارکرد، نظریه به س از منظ

می کند، زیرا بین سؤال و مسئله فاصله ی بسیار زیادی وجود دارد. تفاوت میان 

ــئله1 و سؤال2 تفاوت مهمی در مباحث روش شناختی محسوب می شود.  مس

ــی در پی پاسخ به سؤال نیست بلکه پاسخ به سؤال در  در نظریه پردازی کس

حوزه ی فعالیت آموزش است. بدین  جهت از منظر روش شناسی نیز کسی که 

Question ـ Problem                                           2 ـ 1
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سا یک نظریه دارد، قبل از نظریه سازی باید مسئله مشکل داشته باشد.

در تئوری سازی نیز، اگر قرار بر حل مسئله ای است، ابتدا باید آن مسئله 

ــئله نباشد  ــود, اما وقتی مس تعریف و قبل از ارائه ی نظریه فایده ی آن بیان ش

چگونه می توان نظریه پردازی کرد؟ هدف حل مسائل جامعه و مسائل علمی 

است و هر مسئله ای تعریف، مقتضیات و حصر خاص دارد. 

ــیاری از پژوهش گران نقطه ی آغازین نظریه پردازی را تشخیص یک  بس

ــئله می دانند (Cohen 1989: 28; Vandeven 2007: 97; Lynham 2002: 53) گرچه  مس

ممکن است نقطه  ی آغازین تکمیل پازل یک داستان (Polanyi 1989: 34)، سؤال 

ــردی (Merton 1987: 23) یا نابهنجاری  ــواد پژوهش راهب (Tuner1987: 424)، م

.(Schank1988: 76) علمی باشد

بنابراین وقتی می توان در حوزه ی پژوهش نیز تئوری سازی کرد که مسئله 

باشد و بدون اطالعات و آموزش نیز نمی توان صاحب روش و متد پژوهشی 

بود. اطالعات و آموزش به مثابه هیزم های آماده ی اشتعال برای نظریه پردازی 

است. از همین رو بسته به اینکه پژوهش نظریه محور1 یا مسئله محور2 باشد، 

ــخیص »موضوع بحث انگیز« در  می توان نقطه ی آغازین نظریه پردازی را تش

یک حوزه دانست. 

3 ـ 1( موضوعات بحث انگیز در جامعه شناسی جنسیت

ــی جنسیت3 با مسائلی از این دست روبه رو بوده  در ادبیات جامعه شناس

Problem Driven Research ـ Theory driven research                       2ـ 1
Sociology of Gender ـ 3
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ــیت2 تفاوت بارزی وجود دارد به طوری که اولی بر سا که بین جنس1 و جنس

خصوصیات کاماًل بیولوژیک و فیزیولوژیک زن یا مرد داللت می کند و دومی 

ــبت داده شده ی اجتماعی و فرهنگی جوامع و گروه ها به  بر خصوصیات نس

زن یا مرد داللت دارد.

ــع و فرهنگ ها این  ــًا در همه ی جوام ــود که لزوم همچنین بحث می ش

ــالک زنانگی و مردانگی  ــی زن و مرد م ــت که خصوصیات جنس گونه نیس

ــد، حتی چه بسا خصوصیات جنسیتی آنها مالک و مبنای زنانگی و  آنها باش

مردانگی است. در ادبیات جامعه شناسی جنسیت دامنه ی وسیعی از نظریات 

در مورد جنس، جنسیت، تقسیم کار جنسی در خانواده، و شکل گیری جنسی 

ــم اندازهای مختلف  ــیار متنوع و چش ــرد وجود دارد. قلمروهای بس زن و م

زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی به تبیین شکل گیری نقش های 

جنسیتی پرداخته اند و از دیـدگاه جامعه شناسی زیستی، روان شناسی اجتماعی 

و جامعه شناسی صرف مباحثی بیان شده و حتی گاه نظریه های تلفیقی مانند 

ــی« و گاه نظریات تندتر و  ــیـ  اجتماع ــتیـ  اجتماعی« یا »روان شناس »زیس

کالن تر همچون »طبقات جنسی« )فایرستون(3 و »پدرساالری« )اوکلی(4 هم 

طرح شده است. به هرحال مسائل بحث برانگیز در این قسمت مطرح است 

که برخی از آنها بیان می شود: 

ـ  آیا جایگاه خصوصیات َخلقی و ُخلقی در زن و مرد به رسمیت شناخته 

می شود؟

Gender ـ Sex                                                        2 ـ 1
3- Fireston                                                 4 ـ Okley
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سا ــن زن و مرد و زن و  ــناختی و فیزیولوژیک بی ــا تفاوت های روان ش ـ  آی

شوهر برقرار است؟

ــناختی یا تفاوت های  ــرو می توان از تفاوت های روان ش ــدام قلم ـ  در ک

فیزیولوژیک زن و مرد در جامعه و زن و شوهر در خانواده بحث کرد؟

ــی و زندگی  ــا در زندگی اجتماع ــدام از این تفاوت ه ــگاه هر ک  ـ جای

خانوادگی چیست؟ تا چه مرحله ای قدرت بدنی و خصوصیات هورمونی و 

روان شناختی پاسخ گو و راه گشاست؟

ــک« و »تفاوت های  ــرایط فیزیولوژی ــا از تعامل »قدرت بدنی و ش  ـ  آی

ــت می آید که  ــناختی« بین زن و مرد، عامل و فاکتور جدیدی به دس روان ش

شرایط را به گونه ی دیگری رقم بزند؟ 

ــم و روان و تداخالت آنها با هم، سیستم پیچیده ی   ـ آیا برهم نهاِد جس

دیگری را برای تحلیل و تبیین به وجود می آورد؟

ـــمیت شناختن دو عامل جسـم و روان و تأثـیرگذاری های  البـته به رس

ــی نمی تواند  ــت و کلی گویی های این چنین ــم کافی نیس ــن آنها بر ه فیمابی

پاسخ گوی مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باشد. همچنین اگر 

ــت تا عامل اجتماع را در تداخالت جسم و روان مدخلیت داد،  ضروری اس

ــت که چـگونه سیـستمی پیـچیده تر از سـیستم قبلی ساخته  باید توجه داش

می شود و در پیش روی انسان ها قرار می گیرد. 

در حـال حاضر بحـث های کلـی و گاه مناقشـه آمیزی بین صاحب نظران 

ملی و بین المللی وجود دارد که راه گشای مسائل امروز جامعه ی بشری نیست. 
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حتی گفتمان غالب برخی متخصصین داخلی که اذعان دارند: »اسالم وجود سا

ــیتی نقش ها را بدون پذیرش  ــی پیش زمینه های فطری برای تمایز جنس برخ

ــت« )بستان 1385: 17( به تنهایی به حل  خصلت جبری برای آنها تأیید کرده اس

ــش های جامعه ی امروز نمی انجامد. در حال حاضر باید به  معضالت و پرس

سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:

ــیم کار اجتماعی و تقسیم کار خانگی و  ــالمیـ  ایرانی تقس ـ  الگوی اس

خانوادگی چیست؟

ــر در عرصه ی زندگی  ــوهر برای یکدیگ ــتاورد زن و ش ـ ره آورد و دس

اجتماعی چیست؟

ــر در عرصه ی زندگی  ــوهر برای یکدیگ ــتاورد زن و ش ـ ره آورد و دس

خانوادگی چیست؟

ــیتی چگونه و در  ـ زن بودن و مرد بودن و تعیین هویت نقش های جنس

قلمرو چه عوامل، زمینه ها و حوزه هایی است و چگونه شکل می گیرد؟ 

ــخ به این سؤاالت، تبیین مسائل مربوط به اشتغال،  به طور قطع بدون پاس

ــی،  ــبک زندگی بهینه،  فعالیت های اجتماعی، سیاس ــت، قضاوت، س مدیری

فرهنگی و اقتصادی زنان پاسخ در خور خود را نخواهد یافت و صاحب نظران 

را در نظام سازی و ساختارسازی اجتماعی با مشکالت عدیده مواجه می کند.
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سا 3 ـ 2( موضوعات بحث انگیز در جامعه شناسی خانواده 

ــی خانواده1 با بحث ازدواج شروع می شود.  مباحث مربوط به جامعه شناس

ــف خانواده  آمده: »پیوند بین دو جنس مخالف بر پایه ی  روابط پایای  در تعری

جنسی كه مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است و مشروعیت روابط جسمانی 

ــاروخانی1370: 23(. در این گونه تعاریف،  بر چهار ویژگی  را موجب می گردد« )س

مهم ارتباط جسمانی،  تخالف جنسی،  پایائی و قرارداد تأکید می شود. 

ــه باور عده ای از صاحب نظران »واژه ی خانواده برخالف واژه ی ازدواج  ب

ــینه ی تاریخی آنها ارتباط  ــا فرهنگ ها و جوامع اروپایی و آمریكایی و پیش ب

دارد؛ لذا هر چند تعدادی از اندیشمندان علوم اجتماعی،  خانواده را »اجتماعی 

ــاره به ویژگی  ــد،  گروهی دیگر این واژه را برای اش ــی« قلمداد كرده ان جهان

ــای تاریخی به كار  ــات اجتماعی در بعضی فرهـنگ ها و دوره ه متمایز حی

 .(Kuper & Kuper 1985: 29) »بـرده اند

از آنجا كه نهاد خانواده در طول تاریخ و در فرهنگ های مختلف به شكل های 

ــت در معرض حوادثی از قبیل فوت همسر،  گوناگونی بروز یافته و ممكن اس

طالق و توقف رابطه ی جنسی به دالیلی مانند نقص عضو یا بیماری قرار گیرد، 

لذا از نظر جامعه شناسان، ارائه ی تعریفی جامع و جهان  شمول از واژه ی  خانواده 

ــوار است و به همین دلیل تعریف های ارائه شده معمواًل با مشكل جامع یا  دش

مانع نبودن روبه روست. همچنین ارائه ی تعریف جامع بر این پیش فرض استوار 

است كه خانواده را نهادی جهانی تلقی کرد، در حالی كه  نظریه ی خاصی در این 

مورد وجود ندارد. 
Sociology of Family ـ  1
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با چشم پوشی از مباحث اصطالحی و واژه شناسی خانواده در تمام جوامع سا

ــبت مشابهی  ــكل های متنوعی وجود دارد و كاركردهای به نس ــری به ش بش

ــان و مردم شناسان تعدادی از اشكال خانواده  را برآورده می کند . جامعه شناس

ــتر جوامع دیده  ــدی كرده اند كه برخی از آنها در بیش ــایی و طبقه بن را شناس

ــتند. در مهم ترین  ــه جوامع خاصی هس ــی دیگر محدود ب ــوند و برخ می ش

ــاس تعداد اعضا، نسل ها،  اقتدار و مكان استقرار  تقسیم بندی،  خانواده  بر اس

ــواده از دیدگاه  ــكال خان ــود. برخی از مهم ترین اش زوجین  طبقه بندی می ش

جامعه شناسان و مردم شناسان به قرار ذیل است: 

خانواده ی هسته ایـ  گسترده1، خانواده ی پدرساالرـ  مادرساالر2، خانواده ی 

پدرمكان ـ مادرمكان3، خانواده ی تك همسر ـ چندهمسر4، خانواده ی ناقص 

ـ تك سرپرست5 و خانوادة  ناتنی6. اشكال جایگزین خانواده هم به این قرار 

ــترك بدون ازدواج7، كمون ها یا اجتماعات  ــت: هم خانگی یا زندگی مش اس

ــاروخانی1370: 525؛  ــز 1374: 42؛ س ــاز9 )گیدن ــای هم جنس ب ــتراكی8 و زوج ه اش

 (Lee & Newby 1995: 292; Nazroo 1999: 418; Ssabini 1995: 389 ;Allan &

Crow 2001: 26; Lott 1993: 230; Cunningham & Antill 1995)

Matriarchal/ Patriarchal Family ـ Nuclear/ Extended Family                2 ـ  1
Monogamy/Polygamy Family ـ Patrilocal/ Matrilocal Family             4 ـ 3
Step Family ـ  Single Parent Family                         6 ـ 5
Communities ـ  Cohabitation                                      8 ـ 7
Homosexual ـ 9
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سا ــه از نقش حیاتی و  ــكال و عواملی ك ــالم با همه ی اش ــت اس بدیهی اس

اجتماعی نهاد خانواده بكاهد یا به ثبات،  دوام، پایداری و استحكام آن خدشه 

ــكالی كه به نحوی دربردارنده ی  ــت و هیچ كدام از اش وارد  کند  مخالف اس

ــد را نمی پذیرد؛ لذا هم جنس گرایی، هماهنگی و  بی بندوباری و بی ثباتی باش

ــتراكی و نظایر آن جایگاهی در تفكر دینی اسالم ندارد  ایجاد اجتماعات اش

و این سؤال مطرح می شود که پایداری و استحكام خانواده چیست، چگونه 

ــود و چه سازوكاری دارد؟ آیا فقط یك روش خاص دارد یا از  حاصل می ش

روش های متفاوت می توان به استحكام و پیوندهای پایدار خانواده رسید؟ آیا 

می توان از فلسفه ی منسجم شدن و از مناسبات آن در خانواده و اصول حاكم 

بر آن در خانواده بحث به میان آورد؟ آیا می توان درباره ی اشكال و مدل های 

ــجام خانوادگی بحث کرد و نقش هر یك از این مدل ها و الگوها را در  انس

افزایش یا كاهش ضریب استحكام خانواده برآورد؟

ــت داشتن فلسفه و مدل انسجام اجتماعی و بالطبع انسجام   آیا با در دس

ــای اجزای   خانواده، مثالًً جایگاه زن در خانواده و  خانوادگی می توان نقش ه

جایگاه شوهر و فرزندان، را تحلیل کرد؟ نقش هر یك از اعضای خانواده در 

ــت؟ آیا می توان به تعیین مواضع آنها در گروه خانواده  انسجام خانواده چیس

ــجام خانواده و نوع انسجام- ــهم و جایگاه آنها را در تعیین انس پرداخت و س

ــرد؟ آیا می توان از این مباحث به تحلیل  ــخص ک آورندگی برای خانواده مش

مباحث مهم دیگری همچون مدیریت در خانواده رسید؟ آیا از دستاوردهای 

مباحث انسجام خانوادگی می توان بهترین نحوه ی مدیریت اجتماعی و نظام 
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حمایت از خانواده را مشخص کرد؟ آیا در شرایط كنونی که مـدیریت دولت ها  سا

ــی را تحت مدیریت واحد  ــت و همه ی عرصـه های اجتماع ــری اس حداكثـ

هماهنگی می کنند، نباید جایگاه مدیریت در خانواده و مدیریت بر خانواده را 

ــخص کرد؟ آیا نباید تكلیف ساختارهای اجتماعی را با خانواده مشخص  مش

ــجام خانوادگی توضیح داد؟ آیا  ــاختار اجتماعی را برای انس کرد و بهترین س

نباید تكلیف ساختارهای اجتماعی را با نظام موجود حمایت از خانواده روشن 

ــرای برون رفت از این  ــان داد؟ راه حل ملی ب ــتی ها را نش و ضعف ها و كاس

وضعیت چیست؟ سؤاالت اخیر پیوند نظریه پردازی در حوزه ی انسجام را با 

مسائل اجتماعی خانواده روشن می كند و ضرورت آن را می نمایاند.

به نظر می رسد در این حال با یك خأل نظری و نظریه پردازی مواجه بوده 

و به همین دلیل پاسخ روشن و قاطعی برای موضوعات فوق نیست. خانواده 

ــت. این به  هم  ــوهر و فرزندان اس ــتن و تعامل زن، ش عرصه ی به هم پیوس

پیوستگی قطعًا متضمن عواملی است و با تصادف و اتفاق حاصل نمی شود. 

ــی، فیزیولوژیكی و اجتماعی این امر  ــود جذبه های مختلف فردی، روان وج

ــر، خانواده هایی كه اعضای آن به یكدیگر  ــر می كند. از این منظ را امكان پذی

ــده اند، خانواده های متالشی ای هستند كه از نظر سطح انسجام در  جذب نش

ــوهر و  ــد خود قرار دارند. برعكس،  خانواده هایی که زن و ش پایین ترین ح

ــخت تر كار می كنند، امكان بیشتری  ــوند و س فرزندان جذب همدیگر می ش

دارند تا به هدف خود برسند زیرا توافق آنها موجب می شود تا نوعی ارتباط 

عاطفی میان آنها برقرار شود.
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سا ــوهر است. در این  ــجام خانواده  یكپارچگی زن و ش نتیجه ی نهایی انس

صورت  توافق، سازگاری و هماهنگی بیشتری بین آنها اتفاق می افتد و كارایی 

ــیدن به مقصد كاهش پیدا می كند و  ــا افزایش می یابد و فرایند زمانی رس آنه

ــت روانی بهتری فعالیت می كنند زیرا امید  ــای خانواده با آرامش و امنی اعض

ــت زن و مرد در  ــا افزایش می یابد و فعالی ــه موفقیت در بین آنه ــتیابی ب دس

ــود. در ادبیات جامعه شناسی،  ــازنده تلقی و ارزیابی می ش خانواده مفید و س

نظریه ای تحت عنوان نظریه ی انسجام اجتماعی وجود دارد كه در پی توضیح 

علت هم پیوندی افراد یك جامعه است و دو نوع انسجام اجتماعی را تحت 

ــجام مكانیكی و انسجام ارگانیكی معرفی می کند. هر كدام از این  عنوان انس

دو علت متفاوت را برای به هم پیوستگی اعـضای جامعه معرفی می  کند، لذا 

ــجام متفاوت در جوامع،  اجتماعات و  دو علت متفاوت می تواند دو نوع انس

ــه یكدیگر و از جهت دیگر  ــباهت افراد ب گروه ها بیافریند. از یک جهت ش

تفاوت میان افراد جذبه آفرین است.

ــابهات عقیدتی،  بینشی،  فرهنگی،  ــاس برمبنای شباهت ها و تش بر این اس

رفتاری و حتی ظاهری بین زوجین »همسان همسری« اتفاق افتاده و در ادبیات 

و اصطالحات دینی دختر و پسر را »هم كفو« قلمداد می کنند و هر قدر زوجین 

ــند، درجه ی  ــری،  روحی، روانی و رفتاری یكدیگر نزدیك تر باش به افق  فك

استحكام و خوشبختی و پایداری زندگی خانوادگی آنها بیشتر ارزیابی می شود.

ــر در  ــن اتفاق نمی افتد و دختر یا پس ــات هم در واقعیت ای ــی اوق  گاه

ــر خود دنبال معیارها و صفاتی می گردند كه مكمل آنها باشند  انتخاب همس
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ــزی به آنها بیافزاید. یعنی به دنبال چیزی می گردند كه در طرف مقابل سا و چی

ــود.  ــوب می ش وجود دارد. این عامل محور پیوند و زندگی بخش آنها محس

وجود زوجینی كه از طبقات مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی هستند 

ــیار متفاوتی نسبت به هم برخوردارند، شاهدی بر  یا از وجاهت ظاهری بس

نقش تفاوت ها در پیوندآفرینی و انسجام خانوادگی است. وجود تفاوت های 

ــناختی بین جنس زن و مرد،  فیزیكی،  فیزیولوژیكی و اندامی  و حتی روان ش

دلیل دیگری بر نقش تفاوت ها در ایجاد جاذبه است.

ــت که کدام یک از این دو عامل فوق به نوعی  ــی این اس ــؤال اساس س

استحکام بخش و جذبه آفرین زندگی خانوادگی است؟ آیا باید تالش ها متمرکز 

در جهت شباهت هرچه بیشتر میان زن و شوهر باشد؟ آیا تأکید تفاوت هایی 

که می تواند مکمل زن و مرد باشد و هر یک از طرفین برای تکمیل و تکامل 

ــرایطی می گردند که به تنهایی  ــای خود به دنبال ویژگی، صفات و ش و ارض

ندارند و آن را در وجود دیگری پیدا می کنند، می تواند پیوندبخش باشد؟ 

ــی و روان شناسی اجتماعی و در مدل های انسجام  در ادبیات جامعه شناس

گروهی و اجتماعی که تفاوت های فردی و اجتماعی بحث و بررسی می  شود، 

ــده، با آنکه برخی مدل ها در سطح  ــباهت به  رسمیت شناخته ش تفاوت و ش

کالن و برای تبیین انسجام ملی طراحی شده ولی در ارتباط با مباحث مربوط 

به انسجام خانوادگی قابل برداشت و استفاده ی اساسی است.

مسئله ی مهم این است که در عالم واقع بین زندگی های خانوادگی هیچ گاه 

»شباهت مطلق« و »تفاوت مطلق« مشاهده نمی شود و می توان جایگاهی برای 
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سا نوع سوم انسجام اجتماعی و خانوادگی مطرح کرد که همان وجود شباهت و 

تفاوت را با هم پذیرفت، اگرچه به تنهایی این مطلب کافی نیست. 

ــه عالوه بر  ــود ک ــاس می ش ــش، احتیاج به نظریه ای احس ــن بخ در ای

برخورداری از پشتوانه های فلسفی قوی، حدود و تقریب دامنه ی شباهت ها، 

ــدام را برای زوجین در بدو ازدواج، حین ازدواج و  تفاوت ها و قلمرو هر ک

ــن کند. در حال حاضر با فقدان چنین نظریه ای مواجه بوده،  پس از آن روش

ــتوانه های فلسفی خوبی برای آن ارائه کرد. فقدان چنین  هرچند می توان پش

ــه ای )ولو در مقام توصیف صرف واقع(، می تواند زمینه ی »مدیریت در  نظری

خانواده« و »مدیریت بر خانواده« را دچار مشکل کند. همچنین باید استدالل 

شود که مطابق با نظریه ی انسجام خانوادگی، اگر مدیریت کالن خانواده با زن 

یا مرد باشد چه تبعاتی دارد و زندگی خانوادگی چگونه مستحکم می  شود؟

ــق آموزه های دینی  ــخ داد که چرا مطاب ــؤال پاس همچنین باید به این س

ــت و در واقعیت  ــوهر اس ــادی، مدیریت کالن خانواده با ش ــرایط ع در ش

ــتحکام خانوادگی پیدا می کند؟  ــوهر چه نقشی در انسجام و اس مدیریت ش

جایگاه »انسجام عاطفی زن« در خانواده چیست؟ نقش زن و مرد در »انسجام 

رابطه ای«، »انسجام هنجاری« و »انسجام انگیزشی« چیست؟

با فـقدان چنین نظریه ای روشـن می شود که چرا برخـی از سیاست های 

ـــط برنامه ریزان و سیاست گذاران اجتماعی برای  اجرایی و برنامه ای که توس

ــود، موفق نبوده و چاره ساز برخی خانواده ها محسوب  خانواده اعمال می ش

نمی شود. حتی در صورت فقدان چنین نظریه ای، معلوم نیست که چه روش، 
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ــگیری از آسیب های خانواده امروز مفید و کارامد سا برنامه و طرحی برای پیش

ــازمان های  ــاختارها و س ــت. حتی نمی توان بالطبع از ایجاد یا حذف س اس

اجتماعی مدافع یا محافظ خانواده سخن راند یا توصیه ی دقیقی در این مورد 

ــت؛ همچنین مشخص نمی شود که به طور دقیق چه طرح ها یا نظام های  داش

ــرایط موجود قابل تجویز و ترویج  ــطح کالن در ش حمایتی از خانواده در س

ــلیقه ای واگذار  ــت و همه چیز به روایت های فردی، گروهی، صنفی و س اس

می شود و آشفته بازار سلیقه ها شکل و حاکمیت پیدا می کند.

4( تأمالت و توجهات

4 ـ 1( توجهات

چند نکته در ساخت علوم اجتماعی خاص جامعه ی اسالمی برای بررسی 

مسائل زنان ایرانی و مسلمان باید رعایت شود که در ذیل بیان می شود:

ــک »کل« یا یک »تمامیت«1؛ با این  ــف ـ  در نظر گرفتن زن به عنوان ی ال

ــوی و اجتماعی وی درهم آمیخته در نظر  ــگاه تمام ابعاد مادی، فکری، معن ن

گرفته می شود. نگرش به وجوه انسانی زن به عنوان موجودی که بعد معنوی 

)جانشین خداوند در روی زمین( دارد و هم زمان یک موجود اجتماعی است، 

ــی این موجود اجتماعی می گشاید.  ــم اندازهای جدیدی را برای بررس چش

موجودی که نقش محوری در خانواده دارد و حیات روانی و عاطفی خانواده 

Totality ـ 1
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سا ــت. موجودی که به سبب شرافت مادری بهشت زیر پایش و  مرهون وی اس

فرشتگان آسمان دعاگوی وی هستند )متقی هندی 1397: ج16، ص461؛ محدث نوری 

1408: ج15، ص180(.

ــائل، نقش های  ــه ی مس ــا در زمین ــاء پژوهش ه ــایی و احص ب  ـ  شناس

خانوادگی و اجتماعی زنان، مشکالت عمومی و موضوعات بحث انگیز؛ باید 

ــمند و متدیک1، این مسئله یا مشکل به مسائلی  در رویارویی محققانه، روش 

با وضوح و تعین کامل تبدیل شود. به عبارت دیگر باید حوزه های مفهومی 

ــته به آن شناسایی  ــائل زنان و نقش های وابس مختلف را در رویارویی با مس

ــود و نسبت هستی شناسانه و معرفت شناسانه ی آنها در نگرش به پدیده  ی  ش

ــائل زنان، تفکیک و ارزیابی کرد. تشخیص حوزه های مفهومی مختلف،  مس

ــازی های مفهومی متنوع در نگرش به مسائل زنان،  ــازی و قالب س مفهوم س

می تواند در تشخیص ترکیب های مختلف از مسائل زنان مؤثر باشد. در این 

رابطه، برای نمونه سؤاالتی در حوزه های مفهومی مختلف بیان می شود:

ـ  نسبت جنسیت با ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی چیست ؟

 ـ نسبت خانواده به نقش های درونی و از جمله نقش همسری و مادری 

چیست؟

ــا مجموعه ی حاصل از جمع جبری  ــجم« ی  ـ آیا خانواده یک »کل منس

پدر، مادر و فرزندان است؟ آثار و عوارض هر دو نگاه چیست؟ چه اثری در 

»مدیریت اجتماعی جامعه« و »مدیریت خانواده« دارد؟ 

Methodologic ـ 1
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4 ـ 2( موانعسا

ــائل  ــن مرحله برخی موانع درون حوزه ای در راه نظریه پردازی مس در ای

زنان نیز بیان می شود: 

ــگاهی بودن« و »خاصیت هرمنوتیک« موضوعات مورد  الفـ  »فرا آزمایش

مطالعه؛ دو مانع بزرگ در راه ایجاد نظریه پردازی و ارتقاء تولیدات علمی است.

ب ـ ضعف در نیروی انسانی، علمی، آموزشی و پژوهشی اعم از استاد، 

دانشجو و پژوهش گر؛

ــته ی مطالعات زنان و  ــی الزم در رش ج ـ فقدان محافل علمی ـ پژوهش

خانواده؛

د ـ فقر روش شناسی در حوزه ی مسائل زنان و خانواده؛

ــی ها در این حوزه وحوزه های  هـ ـ عدم زایندگی در کاربرد روش شناس

علمی نزدیک؛

و ـ وجود پژوهش های بی ثمر، تزئینی و تصنعی؛

ز ـ بی اعتقادی به تولیدات داخلی و دانش بومی؛

ح ـ ناآگاهی از روند علم معاصر و تغییر و تحوالت جاری؛

ط ـ فقدان رابطه ی علمی الزم و مؤثر بین استاد و دانشجو؛

یـ  پاسداری از روش شناسی به جای ارتقای محتوای فکری پژوهش ها؛

ک ـ گسست بین تاریخ علمی ملی ـ دینی و توانمندی های فعلی؛

ل ـ نبود گفتمان و تضارب آراء و اندیشه.
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سا نتایج و راهکارها

راهکارها و پیشنهادهایی در راستای ارتقای تولیدات در حوزه ی مطالعات 

ــرح ذیل ارائه  ــده، به ش ــائل بیان ش زنان و مطالعات خانواده با تأکید بر مس

می شود: 

ــه ی اسالمی در قالب هایی چون فلسفه ی اسالمی به  الف ـ تزریق اندیش

رشته های مطالعات زنان و مطالعات خانواده،  جامعه شناسی و علوم اجتماعی 

وابسته )باقری 1386: 200 ـ 190(؛

ــی به روش شناسی در پژوهش های علوم انسانی و علوم  ب ـ تنوع بخش

اجتماعی با تأکید بر رشته های مطالعات زنان و مطالعات خانواده؛ 

ج ـ پیوند آگاهانه و روش مند دانش بومی و غیر بومی؛

ــظ حریم حوزه ی مطالعات زنان و مطالعات خانواده  با پرهیز از  د ـ حف

گسترش آرایشی دوره های تحصیالت تکمیلی؛

هــ  تقویت پایگاه های اطالعاتی حوزه ی مطالعات زنان و مطالعات خانواده؛  

وـ ارتقای فرهنگ پژوهش گری و پژوهش طلبی در میان عالقه مندان؛ 

ــرح ایده های جدید در حوزه ی مطالعات زنان و مطالعات خانواده  زـ  ط

از طریق چاپ نشریات و مجالت معتبر علمی ـ پژوهشی.
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