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جامعهشناســی در لغــت بــه معنــای علمــی اســت کــه بــه جامعــه و نهادهــا و مناســبات اجتماعــی میپــردازد و پیدایــش،
ســاختار و کارکــرد گروههــای انســانی را بــه منزلــه الگوهــای ســازمانیافته رفتــار جمعــی مــورد بررســی قــرار میدهــد.
نویســندگان کتــاب پامــا آبــوت و کلــر واالس معتقدنــد کــه جامعهشناســی رســمی و رایــج ماننــد ســایر علــوم نگاهــی
مردانــه دارد و در نظریههــا و پژوهشهــای مردمحورانــه خــود همــواره زنــان را نادیــده گرفتــه یــا تصویــری نادرســت از
آنهــا نشــان داده اســت .آن دو در مقدمــه کتــاب بــه نقــل از آنــا اُکلــی آوردهانــد:

ناشر :نشر نی
چاپ اول1380 :
نوبت چاپ :پانزدهم
مشخصات ظاهری 371 :صفحه

جانــبداری مردانــه بــر پیکــره علــم جامعهشناســی چنــان ســایهای میانــدازد کــه
نادیــده گرفتــن زنــان در آن تنهــا نقصــی ســطحی نیســت بلکــه بینــش مردان ـهای اســت
کــه در ســاختار آن ریشــه دوانــده اســت .توجــه بــه مــردان کــه بــه تعاریــف نیــز راه
پیــدا کــرده اســت ،از همــان ابتــدا زنــان را بــه موضوعــی حاشــیهای تبدیــل میکنــد.

آبــوت و واالس نــه کتــاب خــود را تصویــری حقیقــی از واقعیــت جامعــه معرفــی میکننــد و نــه خــود را دانشــمندانی
بیطــرف بــه حســاب میآورنــد .آنــان در پیشگفتــار کتــاب بــه درســتی اشــاره میکننــد کــه ادعــای موضعــی بیطــرف
ندارنــد و حتــی همیــن دانــش فمینیســتی نیــز میتوانــد جان ـبدار باشــد.
بنابرایــن از ابتــدا تاکیــد دارنــد کــه در مقــام دو فمینیسـ ِ
ـت منتقــد بــه جامعهشناســی مردمحــور دســت بــه نوشــتن زدهانــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه فراوانــی و گوناگونــی گرایشهــای زنان ـهای کــه زیــر چتــر بــزرگ فمینیســم گــرد آمدهانــد،
از ابتــدا گرایــش خــود را فمینیســم سوسیالیســتی بــه خواننــده اعــام کردهانــد.
نگرشهــای فمینیســتی و پژوهــش فمینیســتی هــر چنــد اکنــون از ســوی جامعهشناســی
مردمحــورِ رایــج بــهرســمیت شــناخته میشــود ولــی هنــوز در حاشــیه مانــده اســت.
ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه ایــن مقــوالت در آمــوزش و پژوهــش جامعهشــناختی
نقشــی محــوری دارنــد .نظریههــای مردمحورانــه و یافتههــای پژوهشــیِ آنهــا در
بهتریــن حالــت خــود ،ناقصانــد؛ زیــرا نمیتواننــد دیــدگاه زنــان را بــهدرســتی مــورد
توجــه قــرار دهنــد .جامعهشناســی را بایــد از اســاس بازســازی کــرد تــا بتوانــد دانشــی
را کــه فمینیســتها تولیــد کردهانــد در دل خــود جــای دهــد.

آشــنایی بــا مطالبــی کــه در ایــن کتــاب عرضــه شــده بــرای دانشــجویانی کــه بــه رشــته جامعهشناســی وارد میشــوند
ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.

