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دﺭاسات المرأة  -ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

  
ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

دﺭاسات المرأة ،المعرﻭفة أيضًا باسم الدﺭاسات النسائية ھي تخصصية ﻣجال أكاديمي تستكشف الشؤﻭن السياسية ﻭالمجتمع ﻭاإلعالﻡ ﻭالتاﺭيخ ﻣن ﻣنظوﺭ النساء
ﻭ/أﻭ ﻣفھوﻡ ﻧسائي .ﻭتتضمن المنھجيات الشائعة ﺿمن ﻣجال الدﺭاسات النسائية ﻧظرية ﻭﺟھة النظر ﻭعملية التقاطع ﻭالثقافات المتعددة ﻭالمساﻭاة االﻧتقالية بين
الجنسين ﻭاألﻧثوغرافيا العرقية ﻭﻣماﺭسات القراءة المرتبطة بـالنظرية النقدية ﻭﻣا بعد الھيكلية ﻭﻧظرية الغرباء .ﻭيقوﻡ ھذا المجال ببحث ﻭﻧقد العادات االﺟتماعية
المتمثلة في النوع ﻭساللة ﻭطبقة ﻭالجنس ﻭغيرھا ﻣن ﻣظاھر عدﻡ المساﻭاة االﺟتماعية .ﻭھذا المجال يرتبط بشدة بمجال دﺭاسات النوع األﻭسع ﻣجاالً.
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برزت دﺭاسات النساء إلى الوﺟود للمرة األﻭلى كقاعدة أكاديمية ﻣنفصلة عن األقساﻡ األﺧرى في أﻭاﺧر الستينيات ﻣن القرن الماﺿي ،ﻣع اكتساب الموﺟة الثاﻧية
ﻣن المساﻭاة بين الجنسين لتأﺛير سياسي في األكاديمية ﻣن ﺧالل فعالية الطالب ﻭھيئة التدﺭيس .ﻭكتخصص أكاديمي ،تمت ﺻياغتھا اقتدا ًء بنموذج الدﺭاسات
األﻣريكية ﻭالدﺭاسات العرقية )ﻣثل الدﺭاسات األفرﻭ أﻣريكية( ﻭدﺭاسات األﻣريكيين ذﻭي األﺻول المكسيكية التي ﻧشأت قبلھا بوقت قصير.
ﻭتم عقد أﻭل دﻭﺭة دﺭاسية ﻣعتمدة للدﺭاسات النسائية عاﻡ  1969في ﺟاﻣعة كوﺭﻧيل [1].كما تم إﻧشاء أﻭل برﻧاﻣجين للدﺭاسات النسائية في الواليات المتحدة عاﻡ
 1970في كلية سان دييجو )المعرﻭفة اآلن باسم ﺟاﻣعة سان دييجو( ﻭﺟاﻣعة ﻭالية ﻧيويوﺭك  -بافالو .ﻭقد بدأ برﻧاﻣج ﺟاﻣعة سان دييجو بعد عاﻡ ﻣن التنظيم
المكثف بواسطة ﻣجموعات ﺭفع الوعي النسائية ﻭالتجمعات ﻭتوزيع المطالب ﻭتشغيل دﻭﺭات دﺭاسية ﻭعرﻭض غير ﺭسمية أﻭ تجريبية أﻣاﻡ سبع لجان
ﻭتجمعات [2].كاﺭﻭل ﺭﻭيل كاﻭﻧسل كاﻧت ھي الطالبة المشاﺭكة في تأسيس ھذا البرﻧاﻣج ﻣع الدكتوﺭة ﺟويس ﻧوير ،ﻭھي ﻣدﺭسة أدب .كما ﻅھر برﻧاﻣج ﺟاﻣعة
ﻭالية ﻧيويوﺭك  -بافالو كنتيجة لمناقشات قوﺷة ﻭتنظيم ﻧسائي قادته إليزابيث البوفسكي كيندي ﻭاﻧبثق في ﻧھاية األﻣر ﻣتفرعًا ﻣن قسم الدﺭاسات األﻣريكية .ﻭفي
عاﻡ  ،1972أﺻبحت كلية ساﺭة لوﺭاﻧس أﻭل ﻣؤسسة تمنح دﺭﺟات الماﺟستير في التاﺭيخ النسائي .ﻭطوال ﻣرﺣلة السبعينيات الالﺣقة قاﻣت عدة ﺟاﻣعات ﻭكليات
بإﻧشاء أقساﻡ ﻭبراﻣج في الدﺭاسات النسائية ،ﻭأﺻبحت ﻣناﺻب األستاذ ﻣتاﺣة في ھذا المجال الذي لم يكن يتطلب ﺭعاية األقساﻡ األﺧرى.
ﻭفي أﻭاﺧر القرن العشرين ،توفرت دﻭﺭات الدﺭاسات النسائية في العديد ﻣن الجاﻣعات ﻭالكليات ﺣول العالم .ﻭھناك استبيان تم إﺟراﺅه عاﻡ  2007بواسطة
الجمعية القوﻣية للدﺭاسات النسائية قاﻡ بتضمين  576ﻣؤسسة تقدﻡ الدﺭاسات النسائية أﻭ الدﺭاسات النوعية على بعض المستويات .ﻭاعتباﺭًا ﻣن عاﻡ  ،2012كاﻧت
ھناك  16ﻣؤسسة تمنح دﺭﺟة الدكتوﺭاه في ھذا المجال في الواليات المتحدة [4][3].ﻭيمكن العثوﺭ على دﻭﺭات دﺭاسية في المملكة المتحدة ﻣن ﺧالل ﺧدﻣة االلتحاﻕ
][5

بالجاﻣعات ﻭالكليات.

ﻭفي كندا ،تم توفير ﻭاﺣدة ﻣن أﻭلى دﻭﺭات الدﺭاسات النسائية في ﻣدينة توﺭﻧتو بجاﻣعة توﺭﻧتو ،ﻭكذلك في ﺟاﻣعتي ﻣوﻧتريال ﻭﻭﻭترلو .ﻭتم توﺛيق تطوﺭ ھذه
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البراﻣج ﺟيدًا في كتاب "Minds of her own: Inventing Feminist Scholarship and Women's Studies in Canada and Quebec,
 ،"1966-76الذي قاﻣت بتحريره ﻭيندي ﺭﻭبينز ﻭﻣيج لوكستون ﻭﻣاﺭﺟريت إيشلر ﻭفراﻧسين فيسكاﺭيس ،ﻭتولى ﻧشره ﻣطبعة ﺟاﻣعة ﻭيلفريد لوﺭييه ).(2008
ﻭﻣن المنتظر أن تحتفل ﺟاﻣعة توﺭﻭﻧتو عبر ﻣعھد الدﺭاسات النسائية ﻭالدﺭاسات النوعية بالذكرى السنوية األﺭبعين لبرﻧاﻣجھا .فقد تم تقديم أﻭل دﻭﺭة دﺭاسية
ھناك في العاﻡ  .1972 - 1971ﻭﻣن المؤسسين المشاﺭكين في البرﻧاﻣج سيتا ﺭاﻣخاالﻭاﻧسينغ ﻭكاي أﺭﻣاتاج .ﻭفي عاﻡ  1970عندﻣا كاﻧت ﻣا تزال طالبة ﻭعض ًوا
في لجنة الدﺭاسات ﻣتعددة التخصصات بالجاﻣعة ،عملت سيتا ﻣع فريق ﻣن الطالب الخريجين بھدﻑ الحشد ﻣن أﺟل البرﻧاﻣج .ﻭقاﻣت ﻣجموعة ﻣن الطالب
الخريجين إلى ﺟاﻧب أﺣد أعضاء ھيئة التدﺭيس بتقديم البرﻧاﻣج األﻭل في ﺧريف عاﻡ  .1971ﻭقد تم توﺛيق قصة ھذا البرﻧاﻣج بشكل ﺟزئي في ﻣقالين بكتاب
" ."Minds of her ownﻭقد ساھمت كاي أﺭﻣاتاج بكتاب " ."Blood on the Chapel Floor: Adventures in Women's Studiesﻭيأتي عنوان
الكتاب ﻣن الحقيقة المتمثلة في أن المكتب ﻭغرفة الحلقات الدﺭاسية المخصصة للبرﻧاﻣج كاﻧت كنيسة ﺻغيرة بقصر سابق في  97ﺷاﺭع ساﻧت ﺟوﺭج في ﺣرﻡ
ساﻧت ﺟوﺭج لجاﻣعة توﺭﻭﻧتو .ﻭقد ساھمت سيتا ﺭاﻣخاالﻭاﻧسينع بكتاب "Women's Sight: Looking backwards into Women's Studies in
."Toronto

       
يماﺭﺱ أعضاء تدﺭيس الدﺭاسات النسائية ﻣجموعة ﻣتنوعة ﻣن أﺻول التدﺭيس .ﻭﺭغم ذلك ،فھناك ﻣوﺿوعات ﻣشتركة للطرﻕ التي يتم بھا تدﺭيس العديد ﻣن
دﻭﺭات الدﺭاسات النسائية ،فبشكل ﻧموذﺟي تعتمد ﻣماﺭسات التدﺭيس ﻭالتعلم على أﺻول التدﺭيس النسائية .غالبًا ﻣا تشجع ﻣناھج الدﺭاسات النسائية الطالب على
المشاﺭكة في أﻧشطة تعلم الخدﻣات باإلﺿافة إلى المناقشة ﻭالتفكير في ﻣواد الدﻭﺭة الدﺭاسية .ﻭال ﺷك أن تطوير القراءة النقدية ﻭالكتابة ﻭالتعبير الشفھي ﻣھاﺭات
أساسية لھذه الدﻭﺭات الدﺭاسية ،ﻭالتي يمكن تضمينھا في ﺟميع المناھج في الدﺭاسات اإلﻧساﻧية ﻭالعلوﻡ االﺟتماعية ﻭالعلوﻡ .ﻭغالبًا ﻣا يكون إلغاء ﻣركزية األستاذ
الجاﻣعي كمصدﺭ للمعرفة أﻣرًا أساسيًا بالنسبة لثقافة الفصل الدﺭاسي للدﺭاسات النسائية [6].غالبًا ﻣا تكون الدﻭﺭات الدﺭاسية أكثر ﻣساﻭاة بين الطالب ﻣن تلك التي
تقدﻡ في التخصصات التقليدية ،ﻣع التركيز على التحليل النقدي للنصوﺹ ﻭتطوير الكتابة النقدية ﻭالتوكيد على التجربة الشخصية ذات المنطق المقنع كمصدﺭ
للمعرفة .ﻭبما يتطابق ﻣع الدﺭاسات النوعية ،فإن الدﺭاسات النسائية توﻅف ﻧسائية ﻭغريب األطواﺭ ﻭﻧقدي .ﻣنذ سبعينيات القرن الماﺿي ،تبنى علماء الدﺭاسات
النسائية ﻣناھج تنتمي لمرﺣلة بعد الحداﺛة لفھم النوع ﻣن ﻧاﺣية تداﺧله ﻣع الساللة ﻭالطبقة ﻭالعرﻕ ﻭالتوﺟه الجنسي ﻭالدين ﻭالعمر ﻭالقدﺭة )اإلعاقة( لخلق ھياكل
للسلطة ﻭالحفاﻅ عليھا داﺧل المجتمع .ﻭﻣع ھذا االتجاه ،كان ھناك تركيز على اللغة ﻭالموﺿوعية ﻭالھيمنة االﺟتماعية ﻭكيفية النظر إلى ﺣياة األفراد بصرﻑ
النظر عما يمثلون .ﻭﻣن األﻣوﺭ الرئيسية في ھذه النظريات الفكرة القائلة بأﻧه بصرﻑ النظر عما يمثله المرء ،فإن النوع ﻭالجنس ﻭالتوﺟه الجنسي ليست أﻣو ًﺭا
ﺟوھرية ،ﻭلكنھا ﻧشأت ألسباب اﺟتماعية.
يتم تضمين براﻣج الدﺭاسات النسائية في ﻣناھج العدالة االﺟتماعية ﻭالتصميم المدﻣجة ﻣع النظرية ﻭكذلك الفعالية ﺧاﺭج الفصل الدﺭاسي .بعض براﻣج "الدﺭاسات
النسائية" تقدﻡ ﻣنحًا دﺭاسية داﺧلية تعتمد على المجتمع ﻣما يتيح للطالب الفرﺻة للحصول على فھم أفضل لكيفية تأﺛير االﺿطھاد بشكل ﻣباﺷر على ﺣياة النساء.
ﻭھذه التجربة التي تكوﻧت ﻧظريًا ﻣن الدﺭاسات النسائية ﻭﻧظرية غرابة األطواﺭ ﻭﻧظرية النساء السود ﻭالدﺭاسات اإلفريقية ﻭغيرھا ﻣن أطر العمل النظرية العديدة
تتيح للطالب الفرﺻة للتحليل النقدي للتجربة إلى ﺟاﻧب ﻭﺿع ﺣلول ﻣبتكرة للمشكالت على المستوى المحلي .ﻭﺭغم ذلك ،فقد اﻧتقدت دافني باتاي ،ﻣن ﺟاﻣعة
ﻣاساتشوستس أﻣھيرست ھذا الجاﻧب ﻣن براﻣج الدﺭاسات النسائية ،زاعمة أﻧھا تعطي أﻭلوية للشؤﻭن السياسية على التعليم ،ﻭﺣاﻭلت أن تثبت أن "إستراتيجيات
أعضاء ھيئة التدﺭيس في ھذه البراﻣج قاﻣت بتضمين لغة بوليسية ال تراعي المشاعر ﻭطرﻕ بحثية ﻣؤيدة تعتبر ﻣالئمة للنساء )ﻣثل الطرﻕ النوعية بدالً ﻣن
الكمية( ﻭتقديم الدﻭﺭات الدﺭاسية كما لو كاﻧت ﺟلسات عالﺟية [7]".ﻭﻣن المھم ﺭغم ذلك أن ﻧشير إلى أن العديد ﻣن ﻣناھج "الدﺭاسات النسائية" توﻅف ﻣجموعة
ﻣتنوعة ﻣن المماﺭسات الفلسفية المعرفية ﻭالمنھجية .تتميز الثقافة النسائية بتنوعھا ﻭاستغاللھا لإليجابية ﻭالواقعية النقدية ﻭﻧظرية ﻭﺟھة النظر في ﺛقافتھا ﻣتعددة
التخصصات.

][8

 
إن النشاط النسائي ال يركز فقط على قضايا المرأة بل اﻧتشر ليشمل العديد ﻣن الحركات األﺧرى بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( القضايا البيئية
ﻭسياسات الدﻭلة ﻭالفن النسائي ﻭقضايا الھوية ﻭتناسلي ﻭقضايا النوع ﻭﺣقوﻕ الحيوان ﻭﺣقوﻕ الشواذ ﺟنسيًا ﻭﺣقوﻕ األقلية العرقية .ھذه الصوﺭ ﻣن النشاط قد
تتضمن كتابة الطابات ﻭالمقاطعة ﻭاالﺣتجاج ﻭالفنون البصرية ﻭالمظاھرات الجسدية ﻭالتعليم ﻭكتابة المنشوﺭات .ﻭفي الحركة النسائية الحالية ،اﻧتقل التركيز
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ليتضمن ﻧظرة ﻭﺭغبة للمساﻭاة لألﻧظمة ﻭالقوى المستبدة الشاﻣلة ﺣول العالم التي تؤﺛر على ﺟميع أﻧواع الكائنات .يستكشف النشاط النسائي ﻣجاالت التداﺧل بين
التاﺭيخ االﺟتماعي ﻭالسياسي ﻭالثقافي )ﺿمن المستويات المختلفة األﺧرى( ﻭﻣضاعفاتھا ﻭيخصص الوقت ﻭالطاقة لتحرير ﺟميع األﺷخاﺹ ﻣن ﻣظاھر عدﻡ
العدالة.
بل إن ﻣجرد دﺭاسة الدﺭاسات النسائية أﻭ كون المرء ﻣن داﺭسيھا يمكن النظر إليه كنشاط في ﺣد ذاته .ﻭﻣن ﺛم ،فبالنسبة لمعظم طالب الدﺭاسات النسائية ،ھناك
ﺣالة ﻧشاط يشاﺭكون فيھا بالفعل .لتبني عملية تطوﺭ ھيئة الدﺭاسة ،ﻣن الجواﻧب الرئيسية لدﻭﺭات ﻭبراﻣج الدﺭاسات النسائية الربط بين الفصل الدﺭاسي ﻭالتغير
االﺟتماعي .تركز فصول ﻭبراﻣج الدﺭاسات النسائية على ھياكل توزيع السلطات ﻭاالﺿطھاد ﻭعدﻡ المساﻭاة ﻭالمعاﻧاة االﺟتماعية .يتم تشجيع الطالب على الربط
بين ﻣا تعلموه ﻭبين ﻣشاﺭكة المجتمع ﻭاتخاذ إﺟراء على أﺭض الواقع لتبني التحول االﺟتماعي اإليجابي .ال يتعلم الطالب ﻭالنشطاء في المجال النسائي فقط ﻣا
ضا إلى اﺣتمالية تحقيق ﻭﺣدة عالمية بشكل ﻣختلف.
يتعلق باالﺿطھاد في المجتمع بل ينظرﻭن أي ً

  
كجزء ﻣن النشاط ،بدأت ﻣعظم الكليات في الواليات المتحدة في تبني أقساﻡ الدﺭاسات النسائية ﻭالدﺭاسات النوعية ذات الصلة بھا .ﻭتتضمن أبرز المؤسسات التي
تفخر بوﺟود براﻣج دﺭاسات ﻧسائية على ﻣستوى الطلبة ﻭالخريجين ﻧظاﻡ ) UCﺟاﻣعة كاليفوﺭﻧيا( ﻭﺟاﻣعة إيموﺭي ﻭﺟاﻣعات أﺧرى في ﻭاليات ﻣيتشيجان
ﻭﻭيسكوﻧسن ﻭﻧيو ﺟيرسي ﻭكوﻧيكتكت ﻭبنسلفاﻧيا ﻭﻧيو يوﺭك [9].ﻭﻣواقع الويب الخاﺻة بھذه الجاﻣعات ﻣفتوﺣة للجمھوﺭ ﻭتوفر ﻣعرفة ﻭﻣعلوﻣات عاﻣة ﺣول
المجال.
ﻭقد تم تصميم العديد ﻣن الدﻭﺭات الدﺭاسية للدﺭاسات النسائية بحيث تستكشف ﻧقاط التداﺧل المشتركة بين النوع ﻭالموﺿوعات األﺧرى )ﻭﻧعني بھذا النوع
ﻭالعلم( .في أبحاﺙ النوع ﻭالعلم ،يتم استكشاﻑ العلوﻡ ﻭﻧقدھا ﻣن ﻭﺟھة ﻧظر ﻧسائية .على سبيل المثال ،فإن آن فاﻭستو  -ستيرلنج ،أستاذ األﺣياء في ﺟاﻣعة براﻭن،
تستكشف األﺣياء ﻣن عدسة ﻧسائية .ﻭﻣن ﺧالل بحثھا ﻧشرت العديد ﻣن الكتب ﺣول ھذا الموﺿوع بما يتضمن Sexing the Body: Gender Politics and
 the Construction of Sexualityعاﻡ  2000ﻭ.The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough
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