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  q65   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  چند مفهوم و نظریه :شناسی خانواده در ایران جامعه
  1باقر ساروخانی

موجبات بقاء دستاوردهاي دانش را فراهم : داراست ار دانش نقش هاي بسیاري از تولید مفاهیم و نظریه هاي جدید، در هر حوزه
، چنانچه هر محقق، در هر رشته از دانش، صرفاً به آمار و ارقام پراکنده بپردازد، آن تحقیق ظرف چند دقیقه که بدین معنی: آورد می

دي را اکنون بنگریم یک چنانچه رو: تمثیل رودخانه را به یاد داریم. قدیمی می شود، زیرا واقعیت در حال حرکت سریع است
در حوزه دانش اجتماعی، تمثیل کتاب  خودکشی اثر امیل دورکیم، . ي دیگر خواهد بوددواقعیت است، اگر برگردیم و بازنگریم، رو

چنانچه این دانشمند صرفاً به آمار خودکشی اکتفا می کرد، اثرش به زودي دچار قدمت می شد، لیک، او مفاهیمی . قابل طرح است
سپس نظریه خأل ارتباطی را تولید نمود و اثر، بدینسان . چون خودکشی دگرخواهانه، خودخواهانه و بی هنجار تولید نمودجدید 

  . پایدار شد
ها  ، نظریهخزانه اي فعالیت نماید، چرا که  تواند بدون چنین هیچ دانشی نمی. ا فراهم می آوردموجبات تقویت خزانه دانش رمفاهیم 

ت تعریف اباالخره با آنان واقعی و یابند، با آنان واقعیات متغیر می شوند با آن واقعیات تمییز می ؛اند اخت واقعیتو مفاهیم کلید شن
نماید و حاضر  می شود و این خزانه و قدرت و استحکام آنست که قدرت دانش را تولید می کند، یعنی جامعه بدان احساس نیاز می

  . است، براي آن دانش هزینه نماید
بخشد و خود  این گفتگو را اعتال می ،ها شفافیت و استحکام نظریه. کنند ها، به گفتگوي اصحاب دانش کمک می اهیم و نظریهمف

  . آورد موجبات قوام و ارتقاء دانش را فراهم می
ن قاعده مستثنی حوزه جامعه شناسی خانواده نیز از ای. ، تولید مفاهیم جدید و نظریه ها در دانش اجتناب ناپذیر استبنابراین

  . آید، چند مفهوم و نظریه در این حوزه از دانش است نیست؛ آنچه در سطور زیر می
ایست که یکی  خانواده: خانواده فصلی: شود در کالن جامعه شناسی در ایران، چند گونه خانواده تمییز داده می: در حوزه کالن: الف

هایی است که در  منظور خانواده: خانواده دورزي. ی از سال دور از خانواده استاز ارکان آن، معموالً شوهر، به طور منظم، در فصول
آن عواطف انسانی حاکم است، لیک به جهت الزام شرایط اقتصادي و گاه فرهنگی و یا اجتماعی اعضاء خانواده دور از یکدیگر زندگی 

منظور خانواده : خانواده اضطراري. ر سطح بین المللیخانواده هاي دورزي را هم در سطح ملی می تواند بازیافت، هم د. کنند می
از دور زیباست، لیک از . لذا در خانواده جز اسکلتی باقی نیست. ایست که دچار طالق عاطفی یا طالق خاموش یا هر دو شده است

آنان در این چکیده میسر که طرح ... کی و ستاهاي دیگري نیز قابل تمییز هستند، نظیر خانواده تفردي،  خانواده. درون تهی است
  .نیست

ازینرو، تالش . مفاهیم نو، در هر حوزه، از جمله جامعه شناسی خانواده، در حوزه هاي خرد نیز ضرورت دارد تعبیه: در حوزه خرد: ب
واع آن، شکاف نااشتغال زنان، عوامل و تبعات آن، خشونت در خانواده و : هاي نو تولید شود شد تا در حوزه هاي زیر، مفاهیم و نظریه

   ...و  هاي ایرانی، هرم قدرت در خانواده نسلی در خانواده
  . ، خانواده فصلی، خانواده دورزي، خانواده اظطراري، خانواده ستاکیدر ایران خانواده :واژگان کلیدي

  
 

  
  
  

                                                             
 )b.saroukhani@yahoo.com(عضو هیات علمی دانشگاه تهران .  1
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