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جامعهشناسی مردمحورِ رایج

نگرشهای فمینیستی و پژوهش فمینیستی هر چند اکنون از سوی 

میدهدکهاینمقوالتدر
میشوداماهنوزدرحاشیهماندهاست.اینکتابنشان 
بهرسمیتشناخته 

جامعهشناختینقشیمحوریدارند.

آموزشوپژوهش
نمیتوانند
ناقصاند زیرا  

آنها ،در بهترین حالت خود ،
یافتههای پژوهشیِ  
نظریههای مردمحورانه و  

جامعهشناسی را باید از اساس بازسازی کرد تا

بهدرستی مورد توجه قرار دهند.
دیدگاه زنان را  
کردهانددردلخودجایدهد.
فمینیستهاتولید 

بتوانددانشیراکه
جامعهشناسی وارد

آشنایی با مطالبی که در این کتاب عرضه شده برای دانشجویانی که به رشته" 
میشوندضرورتیانکارناپذیراست.

های اجتماعی انسان و رابطه میان تجربیات
کنش 
رفتارها یا  

جامعهشناسی علمی است که به مطالعه 

میپردازد .اما در دهه  ۰۶۹۱زنان به اعتراض برخاستند که
ساختارهای جامعه  

انسانها و 

مینگرد.
جامعهشناسیبازندگیوتجربیاتایشانارتباطیندارد،زیرابهجهانصرفاًازدیدمردان 

نظریهها و تعابیر موجود ،جای

میآمد ،
دیدگاههای زنان نیز به حساب  

به نظر زنان معترض ،اگر 
بیطرفی ،جانب مردان را
جامعهشناسی به رغم  

فمینیستها معتقدند علت اینکه 

تردید بسیار داشت.
میداندودرنتیجهزنانرا
میگیردایناستکهاینعلم،تجربیاتومسائلزنانراذهنیوشخصی 

جامعهشناسی در بهترین

فمینیستها 

میکند و به عبارت دیگر از نگاه 
از دریچه چشم مردان تصور  
نمیدهد که موقعیت زنان در ساختار اجتماعی و تجربیات ناشی
حالت ،کور جنس است و تشخیص  
جنسپرست است و تجربیات زندگی زنان را عمالً

از آن با مردان یکسان نیست و در بدترین حالت 
میانگارند.
میکندیانادیده 
تحریف 
واقعیتهایاجتماعیتوجهنشدهاست؛

فمینستهاایناستکهبهتجربهزناندرتفسیر

اولینادعای
واقعیتها در نهایت

واقعیتهای اجتماعی هستند ،نحوه تفسیر 

عهدهدار تفسیر 
زیرا از آنجا که مردان  
جامعهشناسی به

میشود و از سوی دیگر زنان در تحقیقات 
مردساالری تمام  
به نفع مردان و نظام  
فعالیتهای مختص آنان مثل کار خانگی توجه کمی مبذول شده

پژوهشها بوده و به 

ندرت موضوع 
است.
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جامعهشناسی را در

سالهی مقدمات 
پامال آبوت و کلر واالس که تجربه ی تدریس چندین  
جامعهشناسی دیگری از

جامعهشناسی و ایجاد 

دانشگاههای انگلستان دارند ،معتقد به بازسازی 

چشماندازهایزنانههستند،تابتوانعالوهبرنگاهبهجهانازدیدگاهمردانه،بهآنازدیدزنانهنیز

جامعهشناسی در میان دو جنس

بیطرف بودن علم 
جامعهشناس معتقدند ادعای  

نگریست .این دو 
همهیعلومدیگرنگاهیجانبدارانهومردانهدارد.
جامعهشناسینیزهمچون 

حرفییاوهاستو
نوشتهی این دو نویسنده و

نگرشهای فمینیستی» ،کتابی 

جامعهشناسی زنان با نام فرعی «

کتاب 
جامعهشناسی

جامعهشناسکهدرسال۰۶۶۰بهچاپرسیدهاست ،سعیدرداشتننگاهیزنانهدر

زنانداردوگرایشآنبهسمتفمینیسمسوسیالیستیاستکهآبوتوواالسدرکتابآنرااعالم
میدارند.
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