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مطالعات زنان معطوف به تغييرات  ةيندپژوهي تكوين رشتافر

 پارادايمي جنسيت

 )امريكاهاي  ه دانشگا :مطالعة موردي(

 2، زهره نصرت خوارزمي*1فاطمه قاسمپور

  چكيده
رشـد   تعـداد، تنـوع موضـوع و مـواد درسـي      دليلتأسيس شده و به مريكا ادر  1970مطالعات زنان از دهة  ةرشت

تكوين اين رشته، پيوستگي به واقعيت در حال تغيير وضعيت زنان در جامعـة  مهم از وجوه . روزافزوني داشته است
 هاي مدني زنان و با عنايت به تغييرات مفهـومي و توسـعة مصـداقي    تأسيس اين رشته در كنار جنبش. ستامريكا

رغـم   امريكـا، بـه  مطالعات زنان در  ةبيش از يك دهه است كه رشت. حقوق و توانمندسازي زنان قابل پيگيري است
كه حتي نام  نحوي به؛ رو هستند به گفتماني، با چالشي برخاسته از تغييرات پارادايمي حوزة جنسيت رو پويايي درون

نگارانـة مطالعـات    پژوهي مبتني بر آثار تـاريخ فرايندا روش مقالة حاضر، ب. شود اين رشته ناكافي و نارسا قلمداد مي
هاي پـيش روي   و چالش  ، به تحليل انعكاس تغييرات پارادايمي زنان و جنسيت در تكوين اين رشتهامريكازنان در 
 زنـان در برابـر مـردان   : اعم از پارادايم سيسـتم جـنس دوگانـه    ،تكوين اين رشته در سه دوره فرايند. پردازد آن مي

و  )1990نيمـة دهـة   ــ  1980دهة ( از زنان به جنسيت ـ تغيير پارادايم از زن به زنان، )1980اوايل دهة ـ 1970(
فهـم ايـن   . است شدهواكاوي  ،)تاكنون 1990نيمة دهة (هاي جنسيتي  جنسي و هويت هاي پارادايم تفوق گرايش
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  مقدمه
هاي ورود دانشگاهيان به عرصة مطالعات زنـان را در فعاليـت    اولين بارقه نگاران بسياري از تاريخ

بـا ارائـة واحـد درسـي      1956كنند كه در سال  جو ميو ت استراليايي مگ داوسون جستفمنيس
در دانشگاه سيدني به صورت بسـيار محـدود در بـاب وضـعيت     » زنان در دنياي در حال تغيير«

  ].35[اقتصادي و مشاركت سياسي زنان اروپاي غربي به ارائة درس پرداخت 
هاي مدني پس از  جنبش عمدتاً به پيوند دانشگاهيان باتأسيس رشتة مطالعات زنان در غرب 

نگار مطالعات زنان و ويراستار  آليس گينزبرگ، وقايع. گردد بازمي 1960جنگ جهاني دوم در دهة 
، معتقـد اسـت   هـا، مجـادالت و تغييـرات    بازخورد پيروزي: تكامل مطالعات زنان در امريكاكتاب 

، توسـعة  1960ة دهـ : بيرون آمـده اسـت  » طبيعتاً از سياست زمان خود«تأسيس مطالعات زنان 
گرايان، معترضان به  همجنسهاي حامي  پوستان، جنبش طلبانة سياه هاي عدالت و برابري جنبش

بخش و حامي احقاق حقـوق زنـان، همـه و     هاي آزادي ها جنبش جنگ ويتنام و در كنار همة آن
تغيير نگرش شرط  يافت و تكوين جامعة مدني و مطالبات آن پيش همه، در كنار يكديگر معنا مي

  ].18[شد  سازي بستري براي مطالعات زنان محسوب مي در دانشگاه و آماده
هـاي اجتمـاعي زنـان، بـراي      لحاظ تاريخي و در پيوند با جنـبش  ، بستر دانشگاه بهامريكادر 
نخسـتين  . ترين اشكال مطالعات زنان در اين بازة زماني بسيار مهيا بوده است گيري ابتدايي شكل

چند اولـين گـروه    هر ؛ارائه شد 1969ي مطالعات زنان در دانشگاه كورنل در سال واحدهاي درس
دانشـگاه كورنـل    ].34[د شتأسيس  1970ديگو در سال  رسمي با اين نام در دانشگاه ايالتي سن

سپس توانست مؤسس دومين گروه رسمي مطالعات زنـان نيـز باشـد و ايـن آغـاز رشـد سـريع        
هنري ليبـرال و انـواع مؤسسـات آموزشـي خصوصـي و فـدرال در       هاي  هاي مشابه در كالج گروه

رشد سـريع مطالعـات زنـان    . گرفت مي بر هاي وابسته به كليسا را نيز در بود كه حتي كالجامريكا 
 450، بـه سـه برابـر، يعنـي     1975برنامة آموزشي در  150اي بود كه از تعداد  به گونهامريكا در 

  ].30[رسيد  1990برنامة آموزشي در دهة  600ز و بيش ا 1980برنامه، تا نيمة دهة 
عنـوان   گرايي به با آرمان 1960مطالعات زنان در متن تاريخي و اجتماعي دهة  ةتأسيس رشت

گرايي بودنـد كـه    اين دپارتمان، افراد آرمان انادتن و اسامؤسس. عنصر ذاتي آن گره خورده است
در  اسـتادان تـر نسـبت بـه ديگـر      پـايين ها بدون دستمزد يا بـا حقـوق بسـيار     حاضر شدند سال

هـاي ضـد جنـگ     آن در كمپين از  پيشها  آن بسياري از. به فعاليت بپردازندامريكا هاي  دانشگاه
بـه  ، پوسـتان  ازجمله به نفع سـياه ، هاي حامي حقوق مدني هاي ضد فقر و جنبش ويتنام، كمپين

 هـاي  گـروه عنوان پيشـرو در تأسـيس    هب ،ديگو توان به كالج سن ، مي؛ مثالًفعاليت پرداخته بودند
نگارانه، وضع در آن بر همين منـوال بـوده و ايـن     اشاره كرد كه طبق اسناد وقايع ،مطالعات زنان

  ].30[بوده است  1بخش زنان در ارتباط مستقيم با جنبش آزادي ها گروه

                                                        
1. Liberation Movement 
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ات ملمـوس  منبعـي بـراي ايجـاد تغييـر     منزلـة   در آغاز كار بهامريكا مطالعات زنان در  ةرشت
هاي ديگـر نيـز بـا     شد كه زنان از رشته اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در نظر گرفته مي

ها شريك شوند و به آن  كردند در پيگيري اين آرمان انتخاب واحدهاي درسي مشترك تالش مي
 10 ، بين1970، تا نيمة دهة 1نگار مطالعات زنان، فلورنس هاو طبق بررسي تاريخ. رونق ببخشند

نـام   زنان دانشجو در مقطع كارشناسي، در واحدهايي از مطالعات زنان نيز ثبت همةدرصد  33تا 
نيـز در   ،مؤسس مطالعات زنان در دانشگاه بوفالو نيويورك، اليزابت الپووسكي كندي. كرده بودند

دانشجو  1400يك سال پس از تأسيس كالج مطالعات زنان،  فقطخاطراتش ذكر كرده است كه 
  ].23[طور مستقيم دانشجوي مطالعات زنان نبودند  نام كردند كه بسياري از ايشان به آن ثبت در

. رشتة معطوف به كنش اجتمـاعي بـوده اسـت    مطالعات زنان، بدين ترتيب، همواره يك ميان
از «كنـد كـه    تصـريح مـي   ،ديگو نگار و مدرس پيشرو مطالعات زنان در سن تاريخ، 2مارلين باكسر
مطالعات زنان صرفاً مطالعة جايگاه زنان در جهان نبوده است، بلكـه تغييـر آن بـوده     ابتدا، هدف

بـا مطالعـة مـوارد متعـددي از      شـهامت پرسشـگري  كارين موسل نيز در كتـابش   ].11[» است
تفاوت بزرگي در مطالعـات زنـان   «: به اين نتيجه رسيده استامريكا هاي مطالعات زنان در  گروه

توان گفـت   هست، بلكه مي] در آن[تنها فرصت استدالل  نه: وجود دارد] ها شتهنسبت به ديگر ر[
  ].27[» توان به صورت عملي قدمي براي آن برداشت نوعي چالش وجود دارد كه مي

مطالعـات زنـان در    ةدهد كه تأسيس رشت يي اما نشان ميامريكاشده در منابع  وقايع نگاشته
ن اهاي مؤسسـ  از اولين دغدغه. الش و مقاومت نبوده استخالي از چامريكا جامعة در حال گذار 

، اين بوده كه فضـايي  1970گذارانش در دانشگاه واشنگتن در سال  طبق روايت بنيان ،شتهراين 
: هنجـار دانشـگاهي بپذيرنـد    عنوان يك پديدة به صرفاً زنانه به حساب نيايد و مردان نيز آن را به

ات زنان در دانشگاه واشنگتن، به همين دليـل تصـميم گرفـت    ، از مؤسسان مطالع3مري آيزنباخ
) studies(و مطالعـات  ) women(بين دو واژة انگليسي زنـان   4بدون آپاستروف» مطالعات زنان«

براي زنان نيست و مردان نيـز بـه ورود در آن    فقطاي  تعريف شود تا به مردان بگويد اينجا رشته
يـك رشـته    منزلة  به» مطالعات زنان«شان اهميت داشت كه عالوه، براي اي به ].20[تشويق شوند 

و دانشجويان مرد اين  استادانخصوص توسط  دانشگاهي مشروع و معتبر در نظر گرفته شود و به
هـاي   و روش هااالت، نظرؤتواند محلي براي طرح س هم مي» مطالعات زنان«امر پذيرفته شود كه 
  ].20[تحقيق جديد باشد 

مطالعات  ةتأسيس رشت: معتقد است 5اينسايد هاير  ةاي با روزنام مصاحبهآليس گينزبرگ در 

                                                        
1. Florence Howe 
2. Marilyn Boxer  
3. Mary Eysenbach 
4. Women Studies به جاي   Women’s Studies 

  .كند مريكا منعكس مياها را در  ها و دانشگاه ميليون خوانندة روزانه كه اخبار كالج نوزدهروزنامة مجازي با بيش از  .5
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هايي بـين   چند تفاوت هر؛ شد تي محسوب ميفمنيسهاي  جنبش» بازوي آكادميك«زنان از ابتدا 
ت و مدرسان و محققان دانشگاهي مطالعات زنان در همـان بـدو   فمنيسرويكرد فعاالن اجتماعي 

تـرين تفـاوت از نظـر گينزبـرگ ايـن بـوده اسـت كـه فعـاالن           ممه ].18[امر وجود داشته است 
اين دانشگاهيان بودنـد  . اما هوشمندي سياسي كمتري داشتند ،اند اجتماعي شجاع و متهور بوده

سياسي نيسـت،   و با علم به اينكه هيچ دانشي غير» امر شخصي سياسي است«كه با تثبيت اصل 
كه زنان در آن سخن بگويند، تجارب خـود را بـه    اي فراهم كردند پا به عرصه گذاشتند و صحنه

  ].25[شدن زنان و مردان را نقد كنند  اجتماعي فراينداشتراك بگذارند و 
ميزان حساسيت اجتماعي و سياسي به رشتة مطالعات زنـان در همـان ابتـداي امـر موجـب      

. لش نباشـد خـالي از چـا   شده بود كه حتي انتخاب نام يا عنوان مناسب براي اين رشته و گـروه 
برخي معتقدند كه لزوم رسيدگي به غفلت نسبت به وضعيت زنان و مقابله با فرودستي تـاريخي  

موجـب شـد از ابتـدا ايـن     امريكـا،  ايشان، همچنين عدم توليد دانش در موضوع زنان در جامعة 
ن اسـ حتي مؤس. و نه هيچ طبقه يا قشر اجتماعي ديگر ناميده شود» مطالعات زنان«صرفاً  شتهر

كردند؛ كه همين هدف حـداقلي را حفـظ    كارانه برخورد مي اين رشته خود تا حد زيادي محافظه
  ].29؛ 6[ كنند و به آن مشروعيت ببخشند

در كنار  ها روهگپويايي . رغم موانع موجود، مطالعات زنان هرگز يك پديدة ايستا نبوده است به
ي در تعريف سرفصل دروس و تدوين مواد آموزشي هاي آموزشي، در ابعاد كيف افزايش كمي برنامه

يكي . و در ارتباطي تنگاتنگ با تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعة امريكا پويا بوده است
طوركلي  هاي مهم تغيير و تكوين در مطالعات زنان به تعريف مفهومي، مصاديق و به از سرچشمه

مؤلف كتاب كالسـيك   1كه بتي فريدان ثالً، چنانگردد؛ م مي  تغييرات گفتماني حوزة جنسيت باز
، رشتة مطالعات زنان بـر كيفيـت   1960كند، در نيمة دهة  توصيف مي) 1963( رمز و راز زنانگي

مادري در مقابل مشاركت اجتماعي و سياسي زنان، چگونگي توزيع قدرت در خانواده ازجمله در 
همين نقطة ]. 14[اند  متمركز بوده 2»جنسيعدالت «موضوعات حق سقط جنين و طالق و نهايتاً 

، از مدرسان پيشكسوت در كالج دولتي پترسـون   3تمركز تا يك دهه بعد، به روايت پائال راثنبرگ
زنان بـا عنـوان جامعـة    » فرودستي«معطوف شد و  4نيوجرسي، به اشتغال، خانواده و جنسينگي

توجه،  از پيش مورد  يت جنسيتي بيش ـ اجتماعي و هو از حيث نژاد، طبقة اقتصادي 5چندفرهنگي
و ورود به هزارة  1990به همين نسبت، با گذار به نيمة دهة ]. 33[تدريس و پژوهش قرار گرفت 

هاي متنوع جنسيتي، مطالعات زنان را  هاي جنسي و هويت سوم، به رسميت شناخته شدن گرايش
دريس و پـژوهش در بـاب انـواع    سـازي تـ   مشـروع . رو كرد به با تغييرات بسيار كليدي در نظر رو

                                                        
1. Betty Friedan 
2. “Sex Equity” 
3. Paula Rothenberg 
4. sexuality 
5. Multiculturalism 
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اي نو بدل  هاي مطالعات زنان، آن را به پديده هاي جنسيتي در گروه هاي جنسي و هويت گرايش
هـاي جنسـي و    بـه تبيـين گـرايش    1در مقام يك نظريه در حوزة جنسـيت، نظريـة كـوئير   . كرد

قسيم دوگانـة  شناختي آن اختصاص يافته است تا ثابت كند ت هاي جنسيتي و ابعاد جامعه هويت
هنجارسازي براي پذيرش . جنسيت، به صورت دوگانة مردانگي و زنانگي، نياز به اصالح نياز دارد

انـد   سازي شده در چارچوب اين نظريه قابل فهم و مشروع» هاي جنسيتي جايگزين هويت«انواع 
كوتاهي در  اثري از چنين نظرياتي نبوده است، در بازة زماني 1990چند در اوايل دهة  هر ].13[

توانست موضوع جنسيت به صورت عام و تشكيك در ساختار هنجارمنـدي  «نظرية كوئير  1996
  ]. 32[» مند كند خواهي را مسئله دگرجنس

هـاي   قـدر در فهـم تكـوين دپارتمـان     آنامريكـا  انعكاس گفتمان جنسيتي غالب در فرهنگ 
مـورد تـدريس و حتـي نـام     فصـل دروس، مـواد    مطالعات زنان اهميت دارد كه همة هويت، سـر 

قـرن از تأسـيس ايـن     بـا گذشـت نزديـك بـه نـيم     . مطالعات زنان را تحت تأثير قرار داده اسـت 
ال مطـرح  ؤدانشـگاهي، همـواره ايـن سـ     ةعنوان يك رشت دپارتمان و تكثر و تثبيت جايگاه آن به

د و شـون  عنوان واحد تحليل آن، با چـه مشخصـات هـويتي تعريـف مـي      به» زنان«بوده است كه 
ها خود به مطالعات زنان سفيدپوست طبقة متوسط بـدل شـد و    چگونه مطالعات زنان براي سال

  ].39[منافع هيچ نژاد يا طبقة ديگري را پيگيري نكرد 
گويـاي  » مطالعـات زنـان  «مطرح شده است كـه آيـا نـام     سؤالحتي فراتر از اين، بارها اين 

توان بـا نـامي    هايي را مي يا چنين دپارتمانست اهاي تاريخي  مأموريت آن در شكستن فراروايت
هـاي ديگـري    يا با نـام  3، مطالعات جنسينگي2م، مطالعات اناثفمنيسغير از آن، مانند مطالعات 

خنثـي بـه    يگـذاري اقـدام   حقيقتي را در دل خود جاي داده اسـت؛ نـام  سؤال طرح اين . خواند
دهـد، بلكـه    گذاران شكل مـي  از هويت نام تنها دريافت ديگران را آيد، بلكه ناميدن نه  حساب نمي

تواننـد   هاي متعدد مي بنابراين، نام. كند شده را نيز بازنمايي مي گذاري حقيقت طبيعت پديدة نام
. ها خلق كنند هاي متنوعي از انسان هاي گوناگون بسازند و قلمروهاي جديدي براي گروه واقعيت

ها را نسبت به  دريافت همةت چه كساني باشد، بدين ترتيب، اينكه مالكيت نام يك پديده به دس
هاي اجتماعي و  مانند ديگر عرصه، فكري نيز در فضاي دانشگاهي و روشن ].2[دهد  آن تغيير مي

يـك واحـد    مـا بـا ناميـدنْ   . اي برخـوردار اسـت   سياسي، قدرت نهفته در ناميدن از اهميت ويـژه 
هـاي   كنـيم و دريافـت   مي» خلق«را  آموزشي يا يك موقعيت شغلي آكادميك ةدرسي، يك برنام

بـازتعريف  » سياسـي ــ  5اي معنـايي  شـبكه «در  4موجود از آن برنامة درسي را به قول مايـك رز 
كند چه چيز  سازد و تعريف مي مي خود ساختار جهان اطراف را بر ناميدن، عالوه به ].2[كنيم  مي
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و چـه   ين و پـاس داشـته شـود   در آن مجاز يا واقعي است، كدام ابعاد از هـر پديـده بايـد تحسـ    
 اهميتـي يـك پديـده بـه     حتي اهميت يـا بـي  . هايي مورد انتقاد و حتي تحقير قرار بگيرد ويژگي

 ].10[نهيم  لحاظ اجتماعي و سياسي در گرو نامي است كه بر آن مي 
و امريكـا  هاي مطالعات زنان در  شتهرتكوين  فرايندبه يك بازخواني تحليلي از  مطالعة حاضر

ـ  اسـاس منـابع تـاريخ    بـر  يوستگي و انعكاس گفتمـان جنسـيت در آن  پ  1مطالعـات زنـان   ةنگاران
تنهـا بـه    ست كه نـه امريكادار در  مطالعاتي ريشه ةيك حوز نگاري مطالعات زنان تاريخ. پردازد مي

هاي دانشگاهي، مانند ادبيات و تاريخ زنـان،   آن، بلكه تأثير آن بر ديگر رشته ةسير تاريخي توسع
ـ  تـاريخي ة نگاري مطالعات زنان همچنين در هر مرحلـ  تاريخ. پردازد مي نژادهـا،  «زنـان از   ةتجرب

را به نوعي ثبت كرده است كه واحد تحليل و در عـين  » هاي جنسيتي طبقات اقتصادي و هويت
هـاي   تأكيـد بـر تفـاوت   ] .18[اند  متون، مدرسان و پژوهشگران اين رشته بودهة حال توليدكنند
گرفته در مطالعات زنان، سير تكوين آن را در سه دورة تـاريخي مـورد    ناختي شكلموضوعي و ش

كـه مبتنـي بـر    ) 1980ـ1970دهـة  (زنـان در برابـر مـردان    ) الـف : دادجو قرار خواهـد  و جست
هـاي پدرسـاالر تكـوين     هاي زن و مرد و با انگيزة مبارزه با ظلم تاريخي عليه زنان و نظـام  تفاوت

نيمـة دهـة   ــ  1980دهـة  ( از زنـان بـه جنسـيت    ــ  پارادايم از زن به زنان تغيير) ب؛ يافته است
ها و نهادهاي اجتماعي را در  كند و قدرت وي در خلق شبكه كه عامليت زن را لحاظ مي) 1990

يـايي  ؤر: در اين مرحله، مسائل زنان با تنوع بيشتري مورد محاجه قرار گرفته است. گيرد نظر مي
مثالً نژادپرستي، تبعيض مبتني بر قوميت و شـرايط اقتصـادي رسـميت    با داليل ستم عليه زنان 

تـا   1990نيمة دهة (هاي جنسيتي  جنسي و هويت هاي گرايشپارادايم تفوق ) ج؛ بيشتري يافت
موضوعات مورد ابتالي زنـان در سـطح كـالن و جهـاني     . شود كه زمان گذار محسوب مي) كنون

. يك واحد پيچيدة هويتي اهميت يافتـه اسـت   منزلة  مورد توجه قرار گرفته و موضوع جنسيت به
بنابراين، توليد دانش در مطالعات زنان يا فراتر از آن مطالعات جنسيت بـه ايـن سـمت گـرايش     

مـورد رصـد و ارزيـابي قـرار     ... يابد كه نقطة تالقي جنسيت با تاريخ، مذهب، نژاد، قوميـت و  مي
پيوسـتگي   هاي تكـويني مطالعـات زنـان   فرايندبا تحليل و استخراج  پژوهش حاضر ].37[ بگيرد

امـري كـه در بسـياري از ديگـر نقـاط      : دشو مي يادآوربدنة دانشگاهي را با جامعة مبدأ خود نيز 
  .هاي تاريخي مورد غفلت است هاي مفقودة بسيار و شكاف جهان دچار حلقه

  روش تحقيق
يافت رابطة علت و معلـولي،  روش پژوهش كيفي است كه براي در) رديابي فرايند( 2فرايندپژوهي

بازنماياندن برآيندها يا ماحصل نهايي كه در طول يك فرايند اجتماعي يا سياسي شـكل گرفتـه،   
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هاي موجود،  تواند با انگيزة ارزيابي نظريه فرايندپژوهي به صورت عمومي مي]. 17؛ 5[مناسب است 
تني بر برآينـدهاي حاصـل از آن   منظور توضيح و تبيين فرايندها مب هاي جديد يا به ايجاد نظريه
، 1اساس نياز پژوهش از شواهدي مانند الگوهاي آماري تواند بر در اين مسير، محقق مي. انجام شود

شناسي وقايع به جهت زمان و فضاي  يا گاه 3، بررسي شواهد تجربي2رديابي وجود عناصر مشخص
هدف بازشناسايي فرايند تكـوين  حسب  مطالعة حاضر بر]. 5[تكوين فرايند مورد نظر بهره بگيرد 

هاي مطالعات زنان در نتيجة تغييرات پارادايمي حوزة جنسيت در امريكا، بر شواهد دسـتة   شتهر
ـ  ،اين وجـه از فراينـدپژوهي  در . ، تأكيد دارد4»توالي/ رفت شواهد پي«چهارم، يعني  خصـوص   هب
حـائز   انـد  تجربي دخيل بوده شده از سوي افرادي كه در آن سير تكوين به صورت مطالب تصريح
هـا،   تر بـه دريافـت   كسب يك نگاه عميق«: كنند كه بلتر و هورلند تصريح مي چنان .اهميت است

براي رسـيدن بـه   » عطف و داراي اهميت نقاطدر  ...كنندگان هاي مشاركت بيني ها و پيش انگيزه
خش مهمي از تمركز بـر  بنابراين، در مطالعة حاضر، ب]. 9[ت درك درست از فرايندها ضروري اس

نگاري مورخان مطالعات زنان در امريكا بوده است كه عمدتاً مؤلفان آن از  شواهد مبتني بر تاريخ
هاي متمـادي بـه ضـبط     شوند يا سال ها محسوب مي شتهرهاي اولية مؤسس يا مدرس اين  نسل

  .اند هاي امريكا پرداخته ها در دانشگاه هاي آن ها و چالش وقايع، فرصت
ها  هاي پيش رو، فرايند تأسيس و تكوين رشتة مطالعات زنان و فرصت بدين ترتيب، در بخش

ها مبتني بر تغييرات پارادايمي حوزة زنان و اعم از آن، حوزة جنسيت در قالـب   هاي آن و چالش
زنان در برابـر  : دوگانه پارادايم سيستم جنس: يك چارچوب زماني بدين شرح تحليل خواهد شد

ـ 1980دهة ( ـ از زنان به جنسيت تغيير پارادايم از زن به زنان، )1980ـ اوايل دهة 1970(مردان 
 1990نيمـة دهـة   (هاي جنسـيتي   هاي جنسي و هويت ، پارادايم تفوق گرايش)1990نيمة دهة 

در هر مرحله، توسعة دپارتمان مطالعات زنان در تعامل بـا زمينـه و مـتن اجتمـاعي و     ). تاكنون
به همان نسبت تحليل شده است كه به لحاظ كمي و كيفي . ش تبيين شده استسياسي معاصر

رونـد تغييـرات نشـان    . چه تغييراتي در تعداد، ساختار و محتواي مطالعات زنان ايجاد شده است
مسـتقل   شتةرعنوان يك  دهد كه چگونه از نوعي ابهام هويتي مطالعات زنان توانسته است به مي

تغييرات سيسـتمي از تثبيـت وضـعيت پرسـنلي اسـتادان تـا       . تعريف كند حدود و ثغور خود را
هاي مطالعـات زنـان نظيـر مجـالت پژوهشـي و       نهادي مانند تأسيس رسانه هاي درون نهادسازي

دانشـگاهي بخشـي از تحليـل     اي و ميـان  دانشكده هاي ميان هاي علمي تا تكوين همكاري انجمن
پژوهـي   آنچه فرايند. را به شكل امروزي درآورده است مسيري يا فرايندي است كه مطالعات زنان

كند، تبيين نهادهاي متناظر مانند مطالعـات   مطالعات زنان را در امريكا در مقالة حاضر كامل مي
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هاي جديد مطالعات  است كه نوعي گذار از مطالعات زنان به صورت...  مردان، مطالعات دگرباشان و
پژوهي  ثبت اين تجربه به روش فرايند. دهد ي را نشان ميهاي جنسيت هاي جنسي و هويت گرايش

تواند به مـدلي بـراي مطالعـات     عنوان اولين كشور مؤسس رشتة مطالعات زنان، مي در امريكا، به
  .كشوري و به شكل بومي آن براي رصد مطالعات زنان در ايران استفاده شود

  هاي پژوهش يافته
اوايـل دهـة   ــ  1970(در برابـر مـردان    زنـان : پارادايم سيستم جنس دوگانـه ) الف

1980( 
شـد زنـان    به همين معنا كه گفته مـي  فقط« 1970تشكيل اولين برنامة مطالعات زنان در دهة 

 هـاي  تأسـيس اولـين   ].11[» شـد  بنيـادين محسـوب مـي    ياقدام بايد مورد مطالعه قرار بگيرند
دني و مقارن بـا مـوج دوم   هاي م اي از پازل و امتداد جنبش تكه منزلة  مطالعات زنان به يها هگرو

غلبـه بـر دو   در كتاب  2و امانوئل والرشتاين 1كه ريچارد لي بنابراين، چنان. بودامريكا م در فمنيس
را امريكـا  كنند، ظهور مطالعـات زنـان در    تصريح ميعلم و علوم انساني در جهان مدرن : فرهنگ

لزوم ايجاد يك دانش جايگزين احساس ها  آن كه نحوي ها تفكيك كرد؛ به توان از اين جنبش نمي
 ].26[را ايجاد كردند » توسط زنان و براي زنان«

بخـش   ،بنابراين. گيري بوده است در حال شكلامريكا شالودة مطالعات زنان در ، در اين دوره
در ايـن  . شـده اسـت   هاي گوناگون تغذيه مي ها و دانشكده از رشته استادانمهمي از آن با همت 
هاي درسي در برنامة آموزشي مطالعـات زنـان در سراسـر     انگيزي از سرفصل شرايط، تنوع شگفت

در طـول سـال تحصـيلي     فقـط  4و كارل اهلوم 3طبق بررسي فلورنس هاو: پديد آمده بودامريكا 
واحـد درسـي يافـت كـه در      800هـاي محـدودي بـين     توان شباهت سختي مي به 1972ـ1971

هاو اين تنوع يا به عبارتي سرگشتگي آموزشي را . ستسراسر كشور و با عناوين زنانه ارائه شده ا
كـه  ] 22[تشبيه كـرده اسـت   » اي متشكل از انواع غذاهاي گوشتي گرم و سرد و ساالد بوفه«به 

و دسـتور كـار و    عنـوان يـك رشـتة مسـتقل دانشـگاهي      هاي درسي به تعريف مرز بين سرفصل
. اسـت  ي را بسـيار دشـوار كـرده   هاي مـدن  هاي اجتماعي و سياسي برخاسته از جنبش مانيفست

رفت مطالعـات زنـان از دسـتور كـار ايجـاد تغييـر همسـو بـا          سو، انتظار مي بدين ترتيب، از يك
هـاي   طلب خارج از دانشگاه فاصله نگيرد و از سوي ديگر، اين فشار بـر گـروه   هاي برابري جنبش

پايان بدهنـد و دسـتور كـار    ها  از ديگر رشته» اعانه«آوري  شد كه به جمع مطالعات زنان وارد مي
 ].18[مستقل خود را تعريف كنند 
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مسـتقل در   هـاي  بخشيدن به مطالعات زنان در قالب تبيين برنامة درسـي و سرفصـل   هويت
توانستند به توسعة خودآگـاهي جنسـيتي    نظران اين حوزه مي ابتدا ممكن نبود مگر آنكه صاحب

رد و تئــوريزه كــردن آنچــه جنــبش بــه معنــاي درك ســاختار نــامتوازن قــدرت ميــان زن و مــ
. در صدر دسـتور كـار خـود بپردازنـد     كرد براي آن تالش ميامريكا در جامعة  1بخش زنان آزادي

م موجب شد كه اساس آن بر تشكيك فمنيسدر متن موج دوم امريكا تأسيس مطالعات زنان در 
را در طـول   عنـوان يـك جـنس فرودسـت     هاي اجتماعي بنا شود كه موقعيت زن به در برساخته

اين جنبش بر ايجاد برابري بين زن و مرد در موضـوعات متعـددي،   . اند ها طبيعي جلوه داده قرن
عـدم   ،هاي جنسـيتي  نقد نقش، ازجمله پرداخت دستمزد مساوي، دسترسي به آموزش و اشتغال

تـرين حالـت،    شـرفته نهايـت در پي  برابري ميان زن و مرد در امور حقوقي و در نهاد خانواده و در
شد نيازمند بـازوي   بنابراين، آنچه در عمل پيگيري مي. كرد پيگيري حقوق باروري زن داللت مي

  ].31[دانشگاهي بود كه بسترهاي نظري اين ايده را تثبيت كند 
 جـنس دوم تمركز بر موضوعات زنان و مبتني بر تقابل دو جنس با احياي آثار پيشين، مانند 

و توليـد آثـار    )1963(بتـي فريـدان    نوشـتة  رمـز و راز زنـانگي  و ) 1949(ار نوشتة سيمون دوبو
تأليف الـين   يك ادبيات براي خودشان، )1969(كيت ميلت  هاي جنسي سياستماندگاري مانند 

 زن، )1979(تـأليف سـاندرا گيلبـرت و سـوزان گوبـار       زن ديوانه زير شيرواني، )1977(شووالتر 
تأليف رزيتا پاركر و گريسلدا  زن، هنر و ايدئولوژي: بانوي مسنو ) 1981(تأليف ان اوكلي  سوژه

  .همراه بود 2)1981(پوالك 
، امريكـا هـاي دانشـگاهي در    استراتژيك در ايجاد ساختارها و رسانه يا اين دورة زماني؛ دوره

قرن به كـار خـود    پس از نيمها  آن ازجمله تأسيس مجالت پژوهشي مربوطه است كه بسياري از
 مطالعـات نامـة   ، فصـل )1972(ت فمنيسـ توان به مطالعات  ميها  آن ترين از مهم. دهند مي ادامه
و ) 1975( زنـان در فرهنـگ  ة مجل: ها ، نشانه)1975( مطالعات زنان ةمجل: ، مرزها)1972( زنان

  3.اشاره كرد) 1978(المللي مطالعات زنان  جامعه و فوروم بين
معتقد اسـت كـه مبنـاي    » شده هاي جنسيتي فرهنگ«اش با عنوان  گابريل گريفين در مقاله

خـواهري ميـان   ) طلبي ميان زن و مرد، و ب برابري) الف: بر 1970فكري مطالعات زنان در دهة 
 1970گفتمان دهـة  «كند كه  وي تصريح مي ].19[عنوان امري جهاني استوار بوده است  زنان به

حتـي   ].19[» ، شكل گرفته است5، و نه جنسيت4، حول موضوع زن و جنس1980و اوايل دهة 
                                                        

1. women liberation movement 
2. Kate Millet’s Sexual Politics (1969), Elaine Showalter’s A Literature of Their Own (1977), 

Sandra M. Gilbert and Susan Gubar’s The Madwoman in the Attic (1979), Ann Oakley’s 
Subject Women (1981), and Rozsika Parker’s and Griselda Pollock’s Old Mistresses: 
Women, Art and Ideology (1981). 

3. Feminist Studies (1972), Women’s Studies Quarterly (1972), Frontiers: A Journal of 
Women’s Studies (1975), Signs: Journal of Women in Culture and Society (1975), 
Women’s Studies International Forum (1978). 

4. sex 
5. gender 
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المللـي، ماننـد تصـويب كنوانسـيون محـو       هـاي بـين   افزايي ادبيات توليدشدة جهاني ناشي از هم
دهد كه تمركز در ايـن بـازة زمـاني بـر زن      ، نشان مي)1979) (سيدا(هرگونه تبعيض عليه زنان 

هاي مطالعات  ست در گروهبوده است كه گريفين نهايتاً معتقد ا» بيوفرهنگي«عنوان يك واحد  به
  ].19[ شدندپژوهش و بررسي » نشده مند يك طبقة مسئله«عنوان  بهامريكا زنان در 

رسـانه، ارتباطـات جمعـي و     ةمشاركت رشـت  ديگر عنصر سازندة مطالعات زنان در اين دوره
ت ادبي مطالعات زنان با مطالعا ةچند تفوق مواد درسي در رشت هر. بوده استامريكا بازاريابي در 

 ها و ورود مباحث مربوط به مطالعات فرهنگ عامـه و رسـانه   درس و تاريخي بوده است، ارائة تك
همچنـين، موضـوع زنـان و     ].3[مطالعـات زنـان داشـته اسـت      ةسزايي در تكوين رشـت  تأثير به
، ادبيـات خـاص   اسـت  ناپذيرانكار داري  در يك جامعة سرمايهها  آن هاي تبليغاتي كه نفوذ كليشه

پـژوهش در بـاب نقـش    «بـر   المللي زنان دايرةالمعارف بين ].24[ود را وارد مطالعات زنان كرد خ
كه معتقد است زنان براي تنظـيم   نحوي به]. 24[، در اين بازة زماني تأكيد دارد »مبتني بر جنس

 ساز از نقش فرودست زنان در خـانواده و اجتمـاع در   اشكال كليشه همةرابطة قدرت با مردان، با 
و امريكـا  داري  مهـم متوجـه نظـام سـرمايه     يكي از ايـن انتقـادات  . اين نسل به مبارزه پرداختند

اي از زن بود؛ اينكه زنان عمومـاً در محـيط خانـه نمـايش داده      سيستم تبليغات و تصاوير رسانه
ايـن زنـان   . شـد  عنوان يك ابژة جنسي استفاده مي اهميت به هاي كم در نقشها  آن شدند و از مي

 دادن يـا توانـايي انجـام    گرفتند مي» مهم«ها و تبليغات تصميمات به اصطالح  بودند كه در فيلمن
عنوان موجـوداتي نيازمنـد حمايـت و     كارهاي مهم و كليدي را داشتند؛ و نهايتاً، بازنمايي زنان به
  .مراقبت مردان مورد انتقاد پيشروان در مطالعات زنان بود

دهد كـه نـوعي اغتشـاش     نشان مي 1970ات زنان در دهة شناسي ساده از مطالع يك آسيب
تالش براي ارائة خوانش زنانـه   :از آغاز وجود داشته است زمان در اين رشته معرفتي و هويتي هم

كردن نگاه  وارد. دادن زنان به رفتار و كردار اجتماعي به سبك مردانه از موضوعات در مقابل سوق
يي مبتني بر فردگرايي و با ارزش غالب رقابت امريكال فرهنگ توان در مقاب زنانه به مسائل را مي

قرار داد كه زنـان را بـه سـوي نـوعي      1970داري در دهة  و كسب موفقيت در يك نظام سرمايه
استاد دپارتمان رهبـري و مشـاوره در دانشـگاه ميشـيگان     ، 1دانا اشميت. داد بودگي سوق مي مرد

مبتنــي بــر ] و[تقليــد روش مردانــه «نــان بــه معتقــد اســت در ايــن دهــه، ز ،)1995(شــرقي 
شدند كه زنانگي خود را كنار بگذارند  ، تهييج و بدين سوي راهبري مي»مراتب در رهبري هلسلس

اسـاس   مـدت بـر   هاي كوتـاه  اساس منفعت شخصي و ائتالف اي شوند كه دوستي بر و چنان حرفه
  ].37[هاي سياسي را سرلوحة خود قرار دهند  واقعيت

                                                        
1. Donna Schmitt 
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  1980اوايل دهة ـ 1970ة دوگان تيجنس ستميس ميپارادا. 1ار نمود

هاي  امتداد جنبش
طلب  مدني و تساوي

 زنان

 موج گفتماني تفوق
 فمينيسم دوم

 دهايواح ةارائ
 مطالعات درس تك

 دانشگاه در زنان
 )1970( كورنل

 اولين تأسيس
 مطالعات دپارتمان

 دانشگاه در زنان
 )1970( ديگو سن

  نهادي ةتوسع
  مريكاا سراسر در زنان مطالعات هاي  روهگ تعداد برابري سه رشدـ 
  )1980 ةدهة نيم تا برنامه 450(

 در روهيگ ميان سطح در ياندانشجو و انداتاس ةخواهان آرمان همكاريـ 
  درسي وادم و ها رفصلس تعريف

 و رسانه هاي  روهگ به تاريخ و ادبيات هاي  روهگ مشاركت از توسعهـ 
  جمعي ارتباطات

 همچون آكادميك جالتم قالب در زنان مطالعات هاي رسانه تأسيسـ 
 مطالعات جلهم يك: مرزها زنان، مطالعات ةنام فصل فمنيست، مطالعات

 مطالعات المللي بين فوروم و جامعه و فرهنگ در زنان جلهم: ها نشانه زنان،
 زنان

محتوايي  ةتوسع
مطالبه تساوي و 

عدم تبعيض 
ة مبتني بر دوگان

 جنس زن و مرد

هاي جنسينقد ابژه
ها و تبليغات  نهاسدر ر

 دارينظام سرمايه

مبارزه با 
 پدرساالري

آموزش، اشتغال 
داخت و پر

 دستمزد مساوي

» مردوارگي«
زنان در 

پذيري  نقش
اجتماعي و 
 سياسي

تساوي زن 
و مرد در 
خانواده و 
 اجتماع

تغيير قوانين 
... مانند ارث و

براي كسب 
 تساوي

بيني و  پيش
تالش براي 

تحقق خواهري 
  بين زنان  جهاني
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در  1980و اوايل  1970مطالعات زنان در دهة  ةتأسيس و تكوين ساختاري و محتوايي رشت
بـه  ( محـور دانسـت   م و گفتمان جـنس فمنيستوان بسيار متأثر از انعكاس موج دوم  را ميامريكا 
جنس زن و مرد و تالش براي رفع تبعيض نسـبت  تفكيك جهان به دو ). مراجعه كنيد 1نمودار 
عنوان جنس فرودست، در كنار هدايت توليد دانـش بـراي كسـب برابـري و بـه سـوي        به ،به زن

هاي زنانه، زمينه را براي تغييرات گفتماني ديگري مهيا كرد كـه در بخـش    شنيدن صدا و روايت
  .پردازيم بعد به آن مي

  انتقادي هويت مطالعات مطالعات زنان به مثابة) ب
  )1990نيمة دهة ـ 1980دهة (از زنان به جنسيت  ـ تغيير پارادايم از زن به زنان

شد كـه تكـوين سـاختاري و محتـوايي      1980در حالي وارد دهة امريكا مطالعات زنان در  ةرشت
كـردن آثـار زنـان بـه آثـار كالسـيك        توان بـه وارد  مي مشهودي يافته بود و ازجمله توفيقات آن

فرهنگي و توسـعة آن در مقابـل تسـلط    ـ  عنوان يك عنصر اجتماعي زن به ديدگاهي، درج فرهنگ
 ].19[مردان بر اين ادبيات اشاره كرد 
هـاي   ، شـاهد جهـش در كميـت تأسـيس برنامـه     1990و  1980هاي  با تغيير پارادايم در در دهه

نـد انگلسـتان، هلنـد و    مطالعات زنان و جنسيت در امريكا و برخي كشورهاي پيشـرو ايـن عرصـه، مان   
چند، اين فزوني كمي در اياالت متحـده معطـوف بـه     هر]. 15[ايم  برخي كشورهاي اسكانديناوي، بوده

وضعيت اجتماعي در حال تغيير و تغييرات پارادايمي جنسيت، بازبيني كيفـي مطالعـات زنـان را نيـز     
كنـد و معتقـد    هي ارزيـابي مـي  گريفين تغييرات پارادايمي اين برهه را عميق و چنـدوج . همراه داشت

در ميـان زنـان   » تفـاوت «است در اين دوره، بيش از آنكه تفاوت بين زن و مرد مهم باشد، صـحبت از  
مقدمـة نـوع ديگـري از تغييـر     » زنانگي«تنوع تعابير موجود از مفهوم . مورد بحث و تمركز قرار گرفت

از آن  ت بـا كاركردهـايي كـه پـيش     مثابة يك برساختة اجتماعي و جنسـي  توجه به جنسينگي به: شد
شدن، تعريف از زنـانگي   واقع، با توجه به توسعة گفتماني در سير جهاني در. مورد غفلت قرار گرفته بود

مطالعـات زنـان    ].19[تبديل شـد  » هاي متعدد به يك سؤال با پاسخ«هاي مبتني بر جنسيت  و نقش
ذار از مـوج دوم بـه مـوج سـوم فمنيسـم را      رفت كه جامعة امريكا گ در حالي پيش مي 1980در دهة 

ترين انتقادات بـه   ، از مهميك تئوري موج سوم از مشتركات زناندر كتاب  1نائومي زك. كرد تجربه مي
هاي زن را همـواره بـا ارجـاع بـه مـرد       داندكه ايشان تعريف و تفاوت هاي موج دوم را اين مي فمنيست

عنـوان   ن در اين صورت يك عنصر عرضي در مقابـل مـرد بـه   ز. شناختند، نه با ارجاع به خود زن مي باز
طـوري از  » جهـاني «هاي موج دوم بـا طـرح ادعاهـاي     فمنيست]. 40[شد  يك عنصر ذاتي تصوير مي

نقـاط جهـان يـك بدنـة واحـد بـا نيازهـا و         كردند كه گويي همة زنان را در اقصـي  حقوق زنان ياد مي
مـا تمـام   «يـا  » خـواهري قدرتمنـد اسـت   «وج ماننـد  شعارهاي اين مـ . پنداشتند مطالبات يكسان مي

                                                        
1. Naomi Zack 
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در . نمايـانگر ايـن فراروايـت اسـت    » خوانيم تا با ما در اين كشاكش متحـد شـوند   خواهرانمان را فرامي
خـوانش تئـوري   در كتـاب   2و سـوزان پترسـون   1كه سوزان مـان  خواه، چنان مقابل اين روايت تماميت

د، يك اتحاد مبتني بـر زنـانگي و برخاسـته از طبيعـت     كنن تأكيد مي مدرن از مدرن به پست: فمنيسم
تواند ابزار مناسبي براي تعريـف يـك سياسـت هـويتي      ها معنايي ندارد و نمي براي موج سوم فمنيست

هويت براي موج سوم به اشـكال بسـيار متكثـر و در تقـاطعي از جنسـيت، نـژاد،       . واحد محسوب شود
هـاي مـوج    عالوه، فمنيست به. ديگر قابل تعريف استبخش  قوميت، طبقة اقتصادي و هر عنصر هويت

داري جهـاني،   سوم خود را نه صرفاً در مقابل مردان، بلكه در رويـارويي بـا دنيـايي پيچيـده از سـرمايه     
شناسانه از مدرن به پسـامدرن و پسااسـتعمار    هاي معرفت سابقة فناوري اطالعات، تغيير پايگاه رشد بي

بلكـه در  » مسـائل زنـان  «كردند كه خـود را نـه در مقابـل     احساس نياز ميبنابراين، ايشان . ديدند مي
  ].27[پيوستة جهاني بازيابي كنند  هم شمار و به مواجهه با مسائل بي

مطالعات زنان بر يك طبقة كامالً جهاني از  ةشده در رشت هاي آغازين، واحدهاي ارائه در سال
پوست در آن مورد تغافل يا حتي  اي رنگينه كرد و زن زنان طبقة متوسط سفيدپوست داللت مي

كـه وي معتقـد    چنـان  دادند؛آماج انتقاد قرار  فعاالن موج سوم را اين امر. گرفتند تحقير قرار مي
 ].36[» بايد مورد تغيير اساسي قرار بگيرد) به معناي مطلق كلمه(م با اف بزرگ فمنيس« :بود

زنان به همـين نسـبت در امريكـا قابـل پيگيـري       مطالعات هاي  روهگها و رويكردها در  تغيير رويه
و با تأسيس انجمن ملي مطالعات زنـان، مقـدمات بـه رسـميت شـناختن       1980با ورود به دهة : است

توسـط ايـن    پاسخ به نژادپرسـتي : زناناين صداهاي در حاشيه تا حدي مهيا شد و برگزاري كنفرانس 
يـك مـورد بسـيار    . آيـد  شمار مي در اين حوزه به بخشي از اقدامات اوليه براي آگاهي 1981انجمن در 

اي  واقـع شـد؛ پـروژه    1983ـ1981هاي  گفتماني در مطالعات زنان بين سال جالب در اين بسط درون
 4كـالج  5در كونسـرتيوم   3نشـده  همكـاري محقـق  : مطالعـات زنـان  / تبارها با عنوان مطالعات افريقايي

ثة اين دو گروه در طول دو جلسـه در هفتـه سـپري    فقط يك سال از اين پروژه به مباح. شكل گرفت
هـاي مشـترك    شد تا نقاط اشتراك، افتراق و امكان همكاري با يكديگر را دريابند و بـه تعريـف پـروژه   

اي بـراي مطالعـات زنـان داللـت      رشته اين نوع همكاري مداوم به عزم تغيير و ايجاد افق ميان. بپردازند
فمنيسـت بـودن،   : دسـتور كـار مـوج سـوم    در كتـاب   6دريـك و جنيفـر   5لسلي هيـوود ]. 33[داشت 

بـه  «كننـد كـه مـوج سـوم را      ، اين تغيير پارادايمي را نقطة عطفي ارزيابي ميعملياتي كردن فمنيسم
انديشيدن در اتصال با منابع چندگانه و دائمـاً در حـال تغييـر ظلـم و در تقـاطع محورهـاي       ] آستانه[

پـذيرش اجحـاف و ظلـم بـه زنـان در      ]. 22[ون بـوده اسـت   رهنمـ » نفوذكنندة هويت متكثر و درهم

                                                        
1. Susan Mann 
2. Susan Patterson 
3. African Studies/Women’s Studies: an overdue Partnership 

ـ        پـنج كنسرتيوم كالج متشكل از پنج  .4 كانكتيكـات و   ةكـالج هنرهـاي ليبـرال واقـع در دره مشـرف بـه رودخان
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ها و منابع مـرتبط را چنـان تحـت     هاي مختلف، گرايش رشتة مطالعات زنان براي تعريف سرفصل اليه
، از پيشروان در دانشـگاه كلمبيـا، مطالعـات زنـان بايـد بـه       1تأثير قرار داد كه به قول كارولين هيلبرن

كـل  «در تفكر ايجاد كنـد كـه بتوانـد    » انقالبي«رفت  و انتظار مي پرداخت مي» اختراع مجدد زنانگي«
  ].33[» ساختار دانش را بازسازي نمايد

، امر جنسي در يك پيونـد جـدي   1990موازي با ورود تكثرگرايي به مطالعات زنان، در اوايل دهة 
جنسيت، هرگونـه  شد و درنورديدن مرزها از مطالعات زنان به مطالعات  بازخواني مي 2»تنوع«با عنصر 

اين تغيير پارادايمي، از منظر باربار بنـك و همكـارانش   ]. 1[كرد  نگري را نفي مي نگاه مبتني بر دوگانه
، 1990تا نيمـة دهـة    1980، در طول يك دهه، از نيمة دهة المعارف دايرةيك : جنسيت و آموزشدر 

كـه همـة مفـاهيم اعـم از      نحـوي  ؛ بهرو كرد به مطالعات زنان را با بحران ساختار، مشروعيت و هويت رو
از معنـاي عـادي و جاافتـادة خـود     ... نژاد، قوميت، مذهب، طبقة اجتماعي، امكان دسترسي به منابع و

شكنانه، مطالعات زنان به سـوي چيـزي    مدرني و ساخت و در يك چرخش پست] 4[خارج شده بودند 
ها و توليد ادبيات، جنسـيت   رفصلس. رفت كه پس از چند سال، مطالعات جنسيت نام گرفت پيش مي
كـرد؛   هـا بـود، دور مـي    زده، كه مورد توجه مـوج دومـي   كرد و آن را از بدن جنس زدايي مي را طبيعت

سـاز، اهميـت پوشـش     يافتن فهم جنسيت، همواره با ضريبي از ديگـر عناصـر هويـت    كه اولويت چنان
  ].12[و چالش مواجه كرد مطالعات زنان را با سؤال  هاي شتهرصرف موضوع زنان در 

بردنـد، نسـبت بـه     تري هم بهـره مـي   استادان مطالعات زنان، كه حال از شرايط استخدامي باثبات
وجوي تجربة زيسـتة   عالوه، جست به. دادند وبيش اقبال نشان  موضوعات جديدتر در حوزة جنسيت كم

اقتصادي مختلف در امريكا و پيونـد   تبارها و زنان از طبقات اقشار مختلف زنان اعم سياهان و اسپانيايي
مطالعات زنان بـا ديگـر انـواع مطالعـات، اعـم از مطالعـات چيكـانو، مطالعـات يهوديـت يـا مطالعـات            

در اين نگاه جديد، نظام فرادسـتي و قـدرت هژمـون    . اولويت ويژه يافت شتهرگرايان، در اين  همجنس
رد سؤال استادان و دانشجويان مطالعات زنـان  هاي گفتماني مو شد و پيچيدگي دست پنداشته نمي يك

پوستان، فرودستي ايشـان نسـبت بـه     گرفت؛ مثالً، فرادستي زنان سفيدپوست نسبت به رنگين قرار مي
توجه بـه ايـن وجـوه، البتـه بـا واقعيـت فرادسـتي و        ]. 1[زمان در دل خود داشت  مردان سفيد را هم

پيمايشي در امريكا بـين  : داد لة معناداري را نشان ميفرودستي در خود رشتة مطالعات زنان، هنوز فاص
درصـد از مـديران    93، نشان داد كـه  1996برنامه و مركز مطالعات زنان موجود در سال  598از  276

بدين ترتيـب، تغييـرات    ].16[اند  تبار بوده درصد التينو و مكزيكي 2پوست و تنها  درصد سياه 1آنگلو، 
طوركلي جنسيت با تعميـق نظـري در موضـوع سـاختارهاي اجتمـاعي و       گفتماني در حوزة زنان و به

دسـتخوش    ،1990هـاي آغـازين دهـة     و سـال  1980سياسي، رشتة مطالعات زنان را در طـول دهـة   
؛ اما از وجوه مهم آن، چالش ذاتي و محتوايي بود كه )مراجعه كنيد 2به نمودار (تغييرات بسياري كرد 

اين . منزلة نوعي از آموزشِ اعم از مطالعات زنان برگزينند ت جنسيت را بهبسياري را بر آن داشت مطالعا
  .وجه از تغييرات با پيامدهاي متعدد آن در بخش بعد بررسي خواهد شد

                                                        
1. Caroline Heilburn 
2. Diversity 
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نيمة دهـة  (اي جنسيتي ه جنسي و هويت هاي گرايشپارادايم تفوق  )ج
  )تاكنون 1990

را از » جنسـيت « به» زنان« نوعي تغيير از تمركز بر متفكران بسياري معتقدند كه مطالعات زنان
تـوان تـأثيرش را بـر عرصـة      نمـي امريكـا  خصـوص در   تجربه كرده است كه بـه  1990نيمة دهة 

ونـاگون زنـدگي ناديـده    در اركان گ» كردارهاي معنابخش« آموزش يا به زعم گريفين در كليت
  ].33 ؛21؛ 19[گرفت 
» مطالعـات زنـان  « انـد كـه آيـا    رو بـوده  به رو سؤالبا اين  مطالعات زنان از بدو تأسيس ةرشت

از اواخـر   سـؤال اين . قابليت پوشش ابعاد بسيار گوناگون هويت مبتني بر جنسيت را دارد يا خير
بـار   و ايـن امريكـا  ادبيـات آكادميـك    با اهميت روزافزون موضوع جنسيت دوبـاره در  1980دهة 

دهـد كـه    مروري ساده بر عملكرد نظام آموزشي ايـن كشـور نشـان مـي    . بسيار جدي عنوان شد
، واحـدهاي درسـي   1970، از اواخر دهة مثالًاند؛  داده» خير« پاسخسؤال بسياري از ابتدا به اين 

گـذاري شـد و طبـق آمـار انجمـن       پايهامريكا عنوان قرينة مطالعات زنان در  به 1مطالعات مردان
واحـد   500، به 2005و تا سال  300به ها  آن ، تعداد1990تا نيمة دهة  2امريكامطالعات مردان 

، گرايش به تأسـيس  1980همچنين، از دهة  ].16[هاي مختلف افزايش يافت  درسي در دانشگاه
، در »عات زنـان و قوميـت  مطال«ة مانند رشت، با اسامي تغييريافته و تركيبي مطالعات زنان ةرشت

در  مطالعات زنـان  ةنهايت، باور به ناكارآمدي رشت در. خورد به چشم ميامريكا محافل دانشگاهي 
گرايـان مـرد، زن و    حل تبعيض مبتني بر جنسيت موجب شد اولـين گـروه مطالعـات همجـنس    

د كه تا فرانسيسكو با درجة ليسانس تأسيس شو در كالج شهر سن 1989در سال  3ها دوجنسيتي
درس مربوطـه در   واحـدهاي تـك   نيز تنها گروه با اين نام بود؛ البته در همين دوران 2006سال 

 ].16[شد  يي ارائه ميامريكاكالج و دانشگاه  40
منتشـر كـرد؛ كـه     مطالعـات زنـان در مـرز   اي با عنـوان   مقاله 1997در سال  4تفاوت ةمجل 

هـاي در جريـان جنسـيت در زمـان      بـه پـروژه   سؤال مهمي را مطرح كرد؛ با عنايت نويسندة آن
مطالعـات   =كـوئير  +گرايـان زن و مـرد   همجـنس  +مردان +مفمنيس +آيا مطالعات زنان« معاصر،

استدالل كرد كـه چنـين اسـت؛ بنـابراين، از منظـر وي       ؛ و خود در طول مقاله»جنسيت است؟
و بازبيني مثبتي بـود كـه   منزلة توسعة فكري  به تغيير عنوان مطالعات زنان به مطالعات جنسيت

 واقع معتقدنـد كـه مـا در دوران    امثال اوسلندر در. داد مي» صداي مساوي« برده به همة انواع نام

                                                        
1. men’s studies 
2. American Men’s Studies Association 
3. Gay, Lesbian and Bisexual Studies 
4. Difference 
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به صـورت   1990اين باور در نيمة دوم دهة  ].38[كنيم  زندگي مي» عدم امكان مطالعات زنان«
تغيير عنوان مطالعات زنان هاي مطالعات زنان توسعه يافت كه  اپيدمي با رشد روزافزون در گروه

  .كرد ترغيب مي» مطالعات جنسيت« يا» مطالعات زنان و جنسيت« را به
شناسـي از   ، بـه يـك تيـپ   »در يك نام چه نهفته است« با عنوان ي، در نوشتار1كلر همينگز

پردازد و معتقد اسـت   انگيزة موافقان و مخالفان تغيير نام مطالعات زنان به مطالعات جنسيت مي
دانند كه آن را براي پـذيرش   ساختن ضعف تاريخي مطالعات زنان مي اين تغيير را مرتفع قانمواف

كند و در توسعة آن در بعد نظري و كـنش اجتمـاعي    آماده مي و تحليل مسائل جنسيتي نوپديد
 از منظـر ايشـان ايجـاد يـك فضـاي آكادميـك       اولويت تغيير نام زنـان بـه جنسـيت   . مؤثر است

جاي تمركز بر زنانگي صرف، بر انواع روابط مبتني بر جنسيت داللـت دارد   است كه به» خنثي«
از منظـر   ].21[بدل كرده اسـت   شتهرگرا را به يك واحد تحليل در اين  و حتي مردان همجنس

 ةبـه يـك رشـت    حاميـان ايـن تغييـر نـام، مطالعـات زنـان اكنـون بـرخالف ادعـاي اوليـة خـود           
هــاي در حاشــيه ماننــد  بــدل شــده اســت كــه جمعيــتمحدودكننــده، انحصــاري و هنجــاري 

كند؛ بنابراين، تغييـر نـام آن    ها را از تمركز علمي و آكادميك خارج مي ها و دگرباش تراجنسيتي
كردن تعاريف مفهومي و نظـري پساسـاختارگرايانه در    اي براي لحاظ به مطالعات جنسيت نسخه

  ].8  ؛7[شود  مطالعات زنان انگاشته مي حوزة جنسيت و به عبارتي توسعة گفتماني نسخة اولية
رغـم توسـعة سـريع، همـواره بـا       بـه يي به اين تغيير نـام و محتـوا،   امريكااقبال دانشگاهيان 

شـدت ايـن تغييـر     بـه  مواردي نيز وجود دارد كـه رو بوده است؛  هايي نيز روبه پيچيدگي و چالش
ث مطالعـات زنـان و دسـتاوردهاي    كنندة ميرا پارادايمي را در محافل دانشگاهي مخرب و تضييع

نظران اين طيف، عمدتاً بـا تأسـيس    ن و صاحبامنتقد. داند اجتماعي و سياسي آن براي زنان مي
مطالعات جنسيت و شمول كامل مباحث انواع جديد گرايش جنسي و هويت جنسـيتي در   ةرشت

ـ    دانشگاه  .كننـد  ان اسـتقبال نمـي  ها توافق دارند، اما لزوماً از تغيير عنوان يا هويـت مطالعـات زن
هاي حامي حقوق زنان  تأسيس مطالعات زنان پاسخ دانشگاهي به واقعيت جنبشمعتقدند ايشان 

بوده كه موفق شده است زن به ما هو زن را در مركزيـت واحـد تحليـل و پـژوهش قـرار دهـد؛       
زدايي خواهـد   و حقوق زنان را سياست بنابراين، تغيير نام مطالعات زنان دوباره مطالعات فمنيسم

اي  نيـز واژه » جنسـيت « هـر چنـد واژة  . كند كرد و زنان را از موضوع درجة يك علمي خارج مي
ايشان جنسيت به صورت سنتي و همچنان امروز، مردانگـي و حتـي در    ديدگاهخنثي نيست، از 
. گرا را اولويت قـرار خواهـد داد   هاي جنسيتي، براي مثال هويت مردان همجنس بين انواع هويت

هاي آموزشي به تغيير نام به  حتي معتقدند تشويق گروه اين هواداران حفظ عنوان مطالعات زنان
مـديران  : هـاي سياسـي دارد   هاي علمي و هويت مطالعات جنسيت، داليلي به غير از تغيير نظريه

                                                        
1. Clare Hemmings 



  1397 زمستان، 4، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   542

انديشند و چـه   ها به جذب حداكثري دانشجو و كسب بيشترين منابع و حاميان مالي مي دانشگاه
جنسـي   هاي گرايشبهتر از آنكه بتوانند به جمعيت هدف گسترده و نامحدود اعم از افراد با چيز 

مخالفان تغيير نام مطالعات زنان معتقدنـد   ].8  ؛7[هاي جنسيتي متعدد دسترسي يابند  و هويت
رنگ خواهد شد و موضوع زنان بـه   ها به مروركم تفمنيسفعاليت اجتماعي و جنبش  بدين شكل

  ].33[به دست فراموشي سپرده خواهد شد  نفع جنسيت
توان در عمـل و   را نيز ميامريكا هاي مطالعات زنان در  گذاري دپارتمان كشاكش دوقطبي نام

برنامـة   600در ايـن سـال، بـيش از    . دريافـت  2006ها طبق آمار سال  سازي دانشگاه در تصميم
ر وجود داشته است كه در اين اي حول مطالعات زنان و جنسيت در اين كشو رشته آموزشي ميان
ناميدند؛ امـا  » مطالعات زنان و جنسيت« يا» مطالعات جنسيت« برنامة خود را 100ميان حدود 
هـا   آن اساس اين نام دريابند كه ماهيت موضوعات و مواد آموزشي در بر فقطتوانند  منتقدان نمي

ت متنـوع جنسـيت نيسـت،    لزوماً با يك گروه مطالعات زنان كه ديگـر امـروز خـالي از موضـوعا    
ايـن دانشـگاه از   . دانشگاه كورنل نمونة خوبي از اين حيث اسـت . تر باشد ضرورتاً متفاوت يا غني

هاي جنسيتي، ازجملـه مباحـث    جنسي و هويت هاي گرايشمباحث مربوط به  1990اوايل دهة 
 ي گـروه داده اسـت و اعضـا   مربوط به دگرباشان را در قالب برنامـة مطالعـات زنـان پوشـش مـي     

لحـاظ   ، نـه بـه  »ديگري« مطالعات زنان با مأموريت مطالعه و احقاق حق ةدريافته بودند كه رشت
توجه به اين موضوعات بـه آمـوزش    بيامريكا تواند در فرهنگ معاصر  اجتماعي و نه سياسي، نمي

لعـة  هـا مطا  و پس از سال 2002بدين ترتيب، مطالعات زنان در اين دانشگاه در سال . ادامه دهد
تغيير نام داد كه لزوماً اين تغييـر نـام    1»م، جنسيت و جنسفمنيسمطالعات « عنوان جنسيت به

  ].33[به معناي تغيير ماهوي آن نيست 
هاي اخير بـه   مطالعات زنان به مطالعات جنسيت در سال ةحال، تغيير نام و هويت رشت هر در

مطالعـات زنـان و   نسـون در مقالـة   كـه رابي  شـود و چنـان   پيگيري ميامريكا صورت فراگيري در 
درست مثل زمان تأسيس مطالعات زنان، ردپاي سياسـت بـه معنـاي     ،كند استدالل مي جنسيت

مي كـه ايـن بـار بـا     فمنيس. شود ميمالحظه  م در اين ميانفمنيسقدرت يافتن موج جديدي از 
، 2ال بويـد نـن آالمـي   ].33[همـراه اسـت   امريكا هاي اجتماعي حامي حقوق دگرباشان در  جنبش

، نيـز  امريكـا گرايي و كوئير در  نگار مطالعات همجنس نسيسكو و تاريخافر استاد دانشگاه ملي سن
، درسـت ماننـد   1990گرايي در دهـة   هاي مطالعات همجنس كند كه تشكيل دپارتمان يد مييتأ

 ريشـه هاي مدني و تغييـرات اجتمـاعي در ايـن كشـور      ، از جنبش1970مطالعات زنان در دهة 
زمان عضـو جمعيـت    ، هم3گرايان اتحادية آكادميك همجنس تعداد زيادي از اعضاي .فته استگر

                                                        
1. Feminist, Gender and Sexuality Studies 
2. Nan Alamilla Boyd 
3. Gay Academic Union 
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. شـوند  محسـوب مـي   گرايان بخش همجنس اصطالح آزادي ، جنبش مدني به1گرا فعاالن همجنس
تـالش  ، و پژوهشـگران مطالعـات زنـان    اسـتادان گرا، مانند نسل اول  هاي همجنس اولي اين نسل

از پرچم مطالعات زنان در ايـن   ها ن خود را تثبيت كنند و بسياري از آنكردند مشروعيت گفتما
گرايـان نسـبت بـه     بويد معتقد است تفاوت يا دسـت بـاالي همجـنس    چند هر. مسير بهره بردند

اي است كه از خارج از دانشگاه دريافـت   مطالعات زنان البته حمايت اجتماعي و سياسي و بودجه
  ].12[بوده است  مراتب بيشتر اند كه به كرده

رسـد پايـان راه ايـن رشـته در      تغيير از مطالعات زنان به مطالعات جنسيت البته به نظر مـي 
گرايـي و زنـان و مـردان     تمايل بـه مشـروعيت بخشـيدن بـه مطالعـات همجـنس      . نباشدامريكا 

چنـان افراطـي    گـاهي آن ، 2000خصـوص پـس از سـال     و ديگر انواع دگرباشي، بـه  گرا همجنس
، امـروز  3، مؤسس انجمـن ملـي مطالعـات زنـان    2بِك. اوِلين تيشود كه فردي مانند  ميپيگيري 

در ويسكانسين معتقد به لزوم تأسـيس   4تفمنيسگرايان  عنوان مؤسس سازمان ملي همجنس به
 هـاي  گـرايش زنان بـا   زعم وي گراست تا به هايي با عنوان خاص مطالعات زنان همجنس دپارتمان

  ].6[تفاوت را نمايندگي كند جنسي و هويت جنسيتي م
تـاكنون مسـيري جديـد را بـراي      1990تغييرات گفتماني رشتة مطالعات زنان از نيمة دهة 

نهايـت، يـك ابهـام در ادبيـات آكادميـك       ؛ امـا در )مراجعه كنيـد  3به نمودار (آن رقم زده است 
نـش و تسـري   گرايـي در توليـد دا   امريكا باقي اسـت و آن اينكـه بـا پـذيرش پـارادايم برسـاخت      

هـاي جنسـي و    گـري انـواع گـرايش    اي مشـروعيت و مطالبـه   ها، چگونه و با چـه پشـتوانه   ارزش
از آن در جامعة امريكـا بـدين شـدت     ها و به طريق اولي و پيش  هاي جنسيتي در دانشگاه هويت

وسو نبايد مـا را از يـك سـؤال     توسعة گفتمان جنسيت در امريكا بدين سمت. رو به توسعه است
هـاي مختلـف    چگونه دانش بـين رشـته  «: دي غافل كند كه روثنبرگ نيز تصريح كرده استكلي

شـود و منـافع چـه كسـاني بـا ايـن نـوع         برسـاخته مـي  ] ... در اينجا مطالعات زنان، جنسـيت و [
  ].33[» برساخت تأمين خواهد شد

                                                        
1. Gay Activists Alliance 
2. Evelyn Torton Beck 
3. National Women’s Studies Association (١٩٩٧) 
4. National lesbian Feminist Organization 
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  ناكنوت 1990 ةده ةمين يتيجنس يها تيهو و يجنس هاي گرايش تفوق ميپارادا. 3نمودار 

شرفت سريع گفتمان پي
 اجتماعي دگرباشان ـ سياسي

جنسي  هاي ق گفتمان گرايشوفت
 هاي جنسيتي و هويت

 مطالعات زنان

 

  مطالعات زنان يا 
  مطالعات جنسيت 
  مطالعات دگرباشان

 ؟؟؟...

  زنان
√ 

هويتهاي 
جنسيتي

گرايشات 
 × جنسي

  محتوايي ةتوسع
هاي فراهنجاري در  نظريهتوسعه سريع ادبيات مربوط به دگرباشان و ـ 
 و مواد درسي رفصلس
رشد ادبيات نقادانه نسبت به نام و كاركرد مطالعات زنان در پوشش ابعاد ـ 

گوناگون گرايش جنسي و هويت جنسيتي به عنوان يك جمعيت در حاشيه 
 و متفاوت

  نهادي ةتوسع
قوميت،  گيري نهادهاي موازي مانند مطالعات مردان، مطالعات زنان و شكلـ 

 ها گرايان زن، مرد و دوجنسيتي مطالعات همجنس
براي  روه مطالعات زنانگهاي جديد حداكثري كردن جمعيت هدف  سياستـ 

 كسب منافع مالي بيشتر
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 گيري بحث و نتيجه
هـاي پـيش روي    ها و چالش مطالعات زنان، فرصت ةتكوين رشت فرايندپژوهش حاضر به تحليل 

پرداختـه   1970ديگـو در   در دانشگاه سنها  آن از آغاز تأسيس اولينامريكا در اياالت متحدة  آن
هـاي   را در دپارتمانانعكاس و تأثير تغييرات پارادايمي حوزة زنان و جنسيت  ده استكرو تالش 

ت در فمنيسهاي مدني  مطالعات زنان از ابتدا بال دانشگاهي براي جنبش. كند يمذكور بازشناس
شده است و پيوند ناگسستني آن با تغييـرات اجتمـاعي و سياسـي تـا امـروز       مي محسوبامريكا 

يـرد و قطعـاً   گ بـر مـي   قـرن را در  بازة زمـاني حـدود نـيم    كه اين مطالعه آنجا مسجل است؛ اما از
هاي بسياري را پشت سر گذارده اسـت، مطالعـة حاضـر     فرازونشيب مطالعات زنان در اين دوران

مطالعات زنان را در سه دورة تـاريخي، منطبـق بـا نظـر متخصصـاني ماننـد        ةتكوين رشت فرايند
: پارادايم سيستم جـنس دوگانـه  : بدين شرح مورد تحليل قرار داده است) 1992(كارلين موسل 

از زنـان بـه    ــ  تغييـر پـارادايم از زن بـه زنـان    ، )1980اوايـل دهـة    ـ1970(نان در برابر مردان ز
هـاي   جنسـي و هويـت   هـاي  گـرايش ، پـارادايم تفـوق   )1990نيمة دهـة  ـ 1980دهة ( جنسيت

 ).تاكنون 1990نيمة دهة (جنسيتي 
و تـدوين   هـا  هاي آموزشي، تعريف سرفصـل درس  مطالعات زنان، برنامه ةتكوين رشت فرايند

ي پويا و مبتني بر تغييرات پارادايمي حوزة زنـان و جنسـيت   امريكا فرايندمواد مورد تدريس در 
با مفاهيم و مصاديق در حال تغيير و توسيع روزافزون بـوده اسـت؛ بنـابراين، مطالعـة حاضـر بـا       

نيـاد و  عنـوان يـك روش تحقيـق نسـبتاً نوب     بـه ) فراينـد رديـابي  (پژوهي فراينداستفاده از روش 
امريكـا  مطالعات زنان در متن جامعـة   ةكاربردي بيچ و پدرسون، به تحليل رشت آرايكارگيري  به

نگاران برجستة مطالعات زنـان   منطبق با همين روش، تالش شده است آثار تاريخ. پرداخته است
هـاي ايـن كشـور     هاي پيشرو در تأسيس و تكامـل ايـن دپارتمـان در دانشـگاه     و نسلامريكا در 

توان به افرادي مانند فلورنس  مي ،از اين ميان. عنوان منابع اصلي مطالعة مورد نظر قرار بگيرند هب
  .اشاره كرد... نن آالميال بويد وهاو، كارل اهلوم، مارلين باكسر، پائوال روثنبرگ، آليس گينزبرگ، 

پارادايمي  تغييراتشده،  دهد كه در هر سه دورة تاريخي بررسي هاي پژوهش نشان مي يافته
 ةخوبي در توسعة گفتماني و محتـوايي و همچنـين ابعـاد نهـادي رشـت      زنان و جنسيت به  ةحوز

زنـان در برابـر مـردان    ، پـارادايم سيسـتم جـنس دوگانـه    تحـت  . مطالعات زنان مؤثر بوده اسـت 
بيني مبتني برابـر نهـادن    م موج دوم و جهانفمنيس، با تفوق گفتمان )1980اوايل دهة  ـ1970(

آميز، پدرساالرانه و برخاسته  زن در مقابل جنس مرد، تأكيد بر اصالح رويكردهاي تبعيض جنس
از فرودستي جنس زن در خانواده، قـوانين و تقسـيم كـار مترتـب بـر آن در كنـار تسـري ايـن         

مطالعات زنان در ايـن دوره  . اصالحات به ساحت مشاركت اجتماعي و سياسي مشهود بوده است
لحاظ نهادي مشروعيت و جايگاه كسـب كنـد و    تمركز كرده بوده است تا بهتالش خود را م همة

هـا، انـواع خـوانش     از ديگـر رشـته   اسـتادان خواهي بسيار و مشاركت دانشجويان و  حتي با آرمان
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. داري را اسـتحكام ببخشـد   آميـز سـرمايه   طلبانه تا دفاع از جايگاه زنـان در نظـام تبعـيض    برابري
سـازي بـراي    مهم در مسير تحكيم گفتمان يهي مطالعات زنان نيز قدماندازي مجالت دانشگا راه

چه بـه   ،مطالعات زنانة توان گفت، رشت نهايت مي در. شود محسوب مي» خواهري جهاني« تحقق
عنـوان يـك    براي پذيرش موضوعات و روايـت زنـان بـه    ،جهت كمي و چه به جهت هنجارسازي

  .بسياري دست يافتهاي  عرصة آكادميك در اين دوران به موفقيت
، بـازة  )1990نيمـة دهـة   ــ   1980دهـة  ( از زنان بـه جنسـيت   ـ تغيير پارادايم از زن به زنان

شـاهد انتقـال از مـوج دوم بـه مـوج سـوم       ، در اين دور. گيرد را دربرمي دهش تاريخي دوم مطالعه
عرصـة   ازپيش به يـك نگـاه پلوراليسـتي در    بر همين اساس بيش امريكاجامعة . م هستيمفمنيس

دانشـگاهي، بـا پوشـش ادبيـات      هاي ميـان  گيري از همكاري زنان و جنسيت تمايل دارد و با بهره
كنـد تجربـة زيسـتة     تالش مـي ... ها، اديان، طبقات اقتصادي و اجتماعي و زنان از نژادها، قوميت

، بـا اتخـاذ رويكـرد مثبـت و جـامع      1990خصوص با ورود به دهـة   به. ايشان را رسميت ببخشد
هـاي   هاي جنسيتي گوناگون در جامعـه و دانشـگاه   جنسي و هويت هاي گرايشبت به افراد با نس

مطالعات زنان براي پوشش مسـائل مبتالبـه در حـوزة     ة، هويت، ساختار و مشروعيت رشتامريكا
شدن،  همچنين، در اين برهه با سير رو به رشد جهاني. شود رو مي جنسيت با تشكيك جدي روبه

ــد موق ــان باي ــين زن ــام ب ــرمايه عيتشــان را در نظ ــي س ــات و   الملل ــاوري و اطالع داري، عصــر فن
آنكه مطالعات  از  همه بيش كردند؛ و اين مدرني و پسااستعماري بازتعريف مي هاي پست پيچيدگي
عنوان يك متن توليد دانش از سوي زنـان بـراي زنـان حفـظ كنـد، تغييـر در سـطوح         زنان را به

بـدين ترتيـب، در   . پـردازي در آن را موجـب شـد    تا محتوا و نظريـه  مختلف از نام و عنوان رشته
پارادايم دوم، توجه از زن، به ما هو زن، به تنوعي از روايات زنانه و سـپس از عرصـة زنـانگي بـه     

  .هاي جنسيتي معطوف شد موضوعات مبتالبه افراد با طيفي از هويت
بـا  ) تـاكنون  1990ة دهـة  نيمـ (هـاي جنسـيتي    جنسي و هويـت  هاي گرايشپارادايم تفوق 
هـا ماننـد    ايـن جنـبش  . مقـارن بـوده اسـت   امريكـا  هاي مدني دگرباشان در  فراگيرشدن جنبش

عنـوان عرصـة طـرح مطالبـات و      مطالعـات زنـان بـه    ةبه رشت 1970تي دهة فمنيسهاي  جنبش
يـن  كوئير در مطالعات زنـان ا   ةتوسعة سريع نظري. نگريستند نشيني مي ها حاشيه شكايت از سال

رو بود، اكنون بـا سـير    به اين با سؤاالت جدي رو از  مطالعات زنان كه پيش. كرد امر را تشديد مي
ايـن  . يافت و مشتقات آن، تغييرات ماهوي بسياري مي» مطالعات جنسيت« تغيير نام، ازجمله به

ن آن ست و بسياري از منتقـدا امريكاميان دانشگاهيان  امر همچنان يكي از مسائل مورد مناقشه
ي كه سؤال. دانند در مغفول داشتن تبعيض عليه زنان در عصر معاصر و آينده مي را قدمي به پس

خصـوص از   جاست ديگر محققان به آن بپردازند، اين است كه چه كساني يا چه نهادهـايي بـه   به
 هـاي  گـرايش هـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر      ند كه توسعة جنبشا نفع ذيامريكا منظر اقتصادي در 

هاي آموزشـي دانشـگاهي را بـه     و انعكاس آن در گروه ،گرايي خصوص همجنس به ،متنوعجنسي 
  .كنند سابقه پيگيري و حمايت مي صورتي بي
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