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 1يات النسويةمنهج

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 أحالم سلطان الحربيترجمة: 
 
 
 
 

ي الواليات المتحدةالسياق السياحول ورقة 
وز الحركة النسوية ف  ي النسوي فيها، و  ،سي لبر

بزوغ اإلرث الفلسف 

جم ومنهجيات الفلسفة النسوية األمريكية؛ جمة موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و  نص مبر (. ننوه بأن البر

ي الموسوعة عىل 
وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل . هذا الرابطهي للنسخة المؤرشفة ف 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 

 

 

                                                           
1 , "Approaches to Feminism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/feminism-approaches/>. 
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 انطالقظهرت فلسفة النسوية يف الوالايت املتحدة يف السبعينات من القرن التاسع عشر بعد عقد واحد من 
قد نشرت كتاهبا ذو التأثري الكبري " اجلنس ن سيمون دي بوفوار أوعلى الرغم من  الستينات،احلركة النسوية يف 

املظامل اليت فقد استغرق النساء يف الوالايت املتحدة عقداً كاماًل على األقل للبدء بتنظيم  ،١٩٥٣خر " يف اآل
إىل عملها كمصدر  لاللتفاتوقًتا أطول الفالسفة النسويون يف الوالايت املتحدة  حددهتا بوفوار، واستغرق

 لإلهلام.

النسوية املعاصرة يف  اتظهور الفلسفركز يف هذا املقال االفتتاحي على أوعلى الرغم من أين سوف  
متلك الفلسفات  .األكرب من اتريخ الفلسفة النسوية ابب واحدنه جمرد أدد على شأن أفال بد  املتحدة،الوالايت 

 .خمتلفة يف مناطق جغرافية خمتلفة ن هلا أصوالأ، كما بداايت العصور احلديثة النسوية اترخيا يعود على األقل إىل
وبناء على . مثريةمهمة و  قبطر  خرىاألوالفرتات ن اتريخ النسوية والصفة اخلاصة هبا يف الدول كالً مويتفاوت  

 .لنسوية املعاصرة يف الوالايت املتحدةا للفلسفات مقدمةن هذا املقال جمرد أن نفهم أ املهمذلك، من 

سياقني  مراجعةفلسفة النسوية يف الوالايت املتحدة يف الوالايت املتحدة الو ظهور أيتطلب فهم نشأة          
ي_ السياق السياسي على األقل  يف أكادمييات الوالايت  وطبيعة الفلسفة" املوجة الثانية للحركة النسوية " ملا ُسم

  املتحدة.

 

 .النسوية األمريكية بزوغ احلركة السياسي:السياق  .1
 املتحدة.يف الوالايت ة سويبزوغ البحوث الفلسفية الن .2
 الفلسفة. اإلرث من .3
 على املدخالت الفرعية يف املوسوعة نظرة عامة النسوية:الفلسفة  منهجيات .4
 راجعامل •
 األدوات األكادميية  •
 خرى على االنرتنت أ رمصاد •
 مقاالت ذات صلة  •
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 بزوغ احلركة النسوية يف الوالايت املتحدة  السياسي:السياق  .1

، بيد أنه كان العقد املكارثيةعهد كانت الدولة يف قمة   إذ .املتحدةيف الوالايت  عقد مركباكانت اخلمسينيات 
رئيس قسم الفلسفة يف جامعة تيمبل ابروز دهنام  ، استمدعي١٩٥٣ويف  .حركة احلقوق املدنيةذاته الذي شهد 

برئ و نه حوكم أوعلى الرغم من (. HUACب بتهمة القيام بنشاطات مناهضة ألمريكا )جملس النوابواسطة 
عدد من  . واستدعيهتجامعة تيمبل طردن أإال اُسه وعمره وعنوان سكنه  عدااإلدالء أبية معلومات  لرفضه

يف احلزب بسبب عضويتهم البعض من مناصبهم  طمردو  HUACمام أالفالسفة أيضًا لإلدالء بشهاداهتم 
باص يف مونتغمري لمامي األ هامبقعدألهنا احتفظت ركس القبض على روزا اب أملقي ،١٩٥٥ام ويف ع الشيوعي.

التمييز  منعتبراون ضد جملس التعليم واليت يف قضية  احملكمة العلياقرار أالابما بعد عام واحد فقط من 
ي١٩٥٧ويف  .العنصري يف املدارس العامة املشكل حتاد قادة املسيحيني اجلنوبيني ال رئيسالوثر كينج مارتن  ، ُسم

 .وبدأ محلته إلهناء التمييز العرقي حديثا

 فرننساء العودة إىل البيت والع اليتشجلمحلة  قبل سنوات فقط منكانت   ١٩٥٠ أن تذكرمن املهم 
ستيفنسون أدالي  أحد تلك األمثال اجللية هو خطاب 1.كجزء من جهود احلرب  اليت امتهنوهاعمال وترك األ

وة املتعلمات أال يمعرّفن أنفسهن ابلوظيفة وإمنا أن يسامهن ابلساسة رجيات كلية ُسيث الين حثت هبا تلك النسخل
العلم واإلعالم يعمالن  ، عملالتخريب السياسي من جذورهاجتثت املكارثية وبينما  عرب دور األم والزوجة.

نشرت جملة اليف مقابالت مع مخسة أطباء نفسيني  ،١٩٦٠ويف  .على ترسيخ األدوار الصحيحة للجنسني
زواج واملثلية عند األ دالزوجات واإلحباط العاطفي عناملرض العقلي عند  نثى قرارةأن طموح األاجون حيذكور 

 األوالد. 

ضد احلرب على فيتنام االحتجاجات و مسريات احلرية النساء املشاركات بيد أن العدد املتزايد من 
من دراسة ألينور فليكسنر الفارقة،  1975سخة وابلنظر إىل نوعيا يتفتح على اإلجحاف اجلندري. إىل أظهر 

 : 1959تشرح ألينور أن احلركة النسوية يف 

كانت النساء منخرطات يف تلك النضاالت ابتداء ابجلنوب ومن َثم يف كل أحناء البالد. 
تعلمت بعض النسوة البيض الدرجة اليت كانت هبا النسوة السود أسوأ حاال منهن أو عن 

يف احلركة تعلمته النساء القليالت النشطات السود ما وة البيض و وتعلمت النسالرجال السود. 
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صنع السياسة لأن النساء مقصيات بطبيعة احلال من األدوار القيادية  ؛قبلهن بكثريالعمالية 
ة احلمالت السياسيينبغي تعلمه مراراً وتكراراً يف  كاندرس  حىت يف أكثر احلركات راديكالية، 

 (xxix ,1975) .الستيناتالسلمية يف هناية و 

 

يف  نسيلوقف الفصل اجل التماسا (NOW)قدمت املنظمة العاملية للنساء ، ١٩٦٦ويف عام  
 بدأت، ١٩٦٨ويف عام  .ة إنشاء مركز لرعاية األطفال بدعم فيدرايلمطلبت املنظ وبعد عامإعالانت الطلب 

NOW املساواة يف مقرتح تعديل مكارثي قّدم يوجني  ،١٩٦٧ عام يفو  .اإلجهاض تشريعالرتكيز على  يف
توجن عرض ملكة مجال أمريكا و احتجت النسوايت يف نيويورك على  ،١٩٦٨ويف  .احلقوق يف جملس الشيوخ

محاالت الصدر  اليت مشلتو  قمعيةالرموز ال ألقني هبا أعددن "قمامة احلرية"حية كملكة مجال أمريكا و  نعجة
 هذا االحتجاج الرمزي، إال أن نار يفال غياب على الرغم من) اعيةاملستعار والرموش الصن والشعر واملشدات
 سجل ،١٩٦٩ويف عام  (.االت الصدر "" حرق مح شائنة لـ ىل حادثةإحول هذا االحتجاج الرمزي اإلعالم 

املرأة يف سان فرانسيسكو جبهة حترير  اقتحمت، ١٩٧٠ويف  ثليني.الشغب يف ستون وول بداية حركة حقوق امل
منوذج  سمّلمو  نساء،ات يف طريقة تصوير اإلعالم للبتغيري  للمطالبة (CBS)اجتماع مالك شركة كولومبيا للبث 

ثالثة نصوص رئيسية للحركة  تشر نم ويف نفس السنة  . ىل قسم العملإ NOW أعدهتاخطة عمل إجيابية 
واألختية  ميلث،والسياسة اجلنسية لكيت  فريستون،لشوالميث جدلية اجلنس  املتحدة:النسوية يف الوالايت 

يت  ستينيم،برائسة قائدات احلركة النسوية جلوراي مت عقد مؤمتر صحفي  ١٩٧٠ويف  .القوة لروبني مورغان هي
بوتليين ودولوريس أليكساندر وأعربت إيفي  ميلر،سوزان بروان ، سايل كيمبتون كينيدي،فـملمو   أتكنسون،جريس 

، ١٩٧١يف بيد أنه  متعصب جنسيا. يف اجملتمع  احلريةلتحقيق  ثلينيالنسوايت عن تضامنهم مع نضاالت املفيه 
وسائل منع  تقييد اإلجهاض وعدمكافة قوانني لغاء  إب حيث تبنني مطالباتمؤمتر اإلجهاض الوطين خالل 
مسببة احناب العديد من حرية التعبري اجلنسي ضد  صوتت اجملموعةموقف ضد التعقيم القسري،  واختاذاحلمل 

حركة انفصالية داخل احلركة النسوية )انظر مقال ماهي من احلاضرات  احلضور احتجاجا على األمر وزارعة
 ؟(.النسوية

ن. وفحني يف الوالايت املتحدةالفلسفة النسوية  انبثقت ومن هذا املرجل السياسي واالجتماعي القوي 
عكست كذلك، واإلنسانيات  علم االجتماع ، و تطور األفكار والنظرايت يف العلومزعم أن  يناقش البعض اآلن
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حىت عهد قريب مل يولوا لفالسفة يف الوالايت املتحدة ، فإن االفكريةالتارخيية و االجتماعية و  سياقاهتاوأتثرت ب
ثرت أخاصة من انحية كيف ، رينرن العشفلسفة الوالايت املتحدة يف القاهتماًما كافًيا ابلسياقات االجتماعية ل

يقدم انبثاق  .(McCumber 2001) االثقافية والسياسية على حركات الفلسفة داخل األكادمييالعوامل 
ساليب الفلسفية النسوية يف الوالايت املتحدة توضيًحا ممتازًا للتداخل الشديد بني تطور املواقف واأل الفلسفة
 االجتماعية. اوسياقاهت

 

 ة يف الوالايت املتحدةالفلسفية النسويبزوغ البحوث  .2

للتغلب على القضااي اليت نتجت من حماوالت  نسوينيمن الكتاابت املبكرة لفالسفة  عديدال انبثقت 
أفضل كيفية  وتساؤالت مسببات قمع النساءو  عنصرية اجلنسيةمثل: كشف طبيعة ال راك النسائيعن احل

التغيريات الثورية  احلايل مقابل السياسي واالجتماعي هليكلاخل اتساوي احلقوق د- حترير املرأة للحصول على
. ويف هذا العقد وهكذا مثالاإلجهاض  ةخالقيأالتحليالت الفلسفية عن ، "طبيعة املرأة" مسألة هلذا اهليكل،

السفة الكنسيني تعامل الف للبحث كيفانتباههن إىل املاضي  نسوايتفيلسوفات ول من الكتابة، حولت األ
ذا كانت إما و ذا كانت آراؤهم قد تقدم مصادر ملعاجلة القضااي املعاصرة إمع مسألة النساء، من اجل حتديد ما 

 .املمارسات الفلسفية ورمبا االجتماعية والسياسية أيضاً  اجتياح استمرت يفنظرايهتم العنصرية اجلنسية يف 

الوالايت املتحدة  حبوث لظهور علم الفلسفة النسوية يف، حملة، ولو صورة حمدودةميكن احلصول على  
 يصف الفهرس. يف فهرس الفالسفة صنفةامل الصحفية خالل النظر يف عدد من املقاالت منبعد من ذلك أو 

 ، يعودحد عشرأ بعدها إىلقفز الرقم لي ١٩٧٣عام  حىتالكلمة املفتاحية "النسوية"  حتت فقط ثالثة مقاالت
 ذيوال وماركس وارتوفسكيد قولكارول إىل العدد اخلاص من املنتدى الفلسفي الذي كتبته   بشكل كبري الفضل
وازدادت . حنو نظرية التحرر: النساء والفلسفة األساس ألول إنثولوجيا مهمة عن الفلسفة النسوية،أصبح 
 ١٩٨١ بنيشهد العقد  ، كماخالل فرتة سبع سنوات خالمد ١٠٩ إىل ١٩٨٠و ١٩٧٤بني عامي  ما األرقام

ويف . فهرس الفالسفةوضعت يف مدخال مصفوفا  ٧١٨ بـ على الفلسفة النسويةانفجاراً يف العمل  ١٩٩٠ىل إ
  .هذا املسمى الفهرس حتت إىل ة أخرىقالم ٢٠٥٨ أمضيفعشرة سنة الحقة  اثين



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  6

، املتحدة لتوسع املذهل للعمل الفلسفي النسوي يف الوالايتلالعديد من األسباب  أن مثةومن الواضح 
حقيقة  املهمة على وجه اخلصوص. أوال منهاذكر البعض وابلرغم أنه ال ميكنين تتبعها كلها، إال أنين أود أن 

 . وغالبحركات العدالة االجتماعية يف الستيناتيف مشاركني ن الكثري من الفالسفة الوالايت املتحدة أ
بعينات يف الوالايت املتحدة كانوا انشطني او متأثرين يف ظهور الفلسفة النسوية يف الس سامهواالفالسفة الذين 

الناتج عن  جحافاإلبشأن مهتمني كان هؤالء الفالسفة يقظني و وكنتيجة هلذه املشاركة،   ائية.النسابحلركة 
جمال  مشلت هنيةمهاراهتم املن أمبا و  ". عنصرية اجلندريةاملعقدة " ال الظاهرةناشئة من الاملمارسات غري العادلة 

ه حنو على أفضل وجألدوات اليت يعرفوهنا ابن يتوجهو هنم سأمل يكن من املفاجئ ، والتدريس البحوث الفلسفية
ما أُسته دوروثي  يف السبعينياتذكورية يف العادة امتهّن وظائف  ، واجهت النساء اللوايت. اثنياً غاية نسوية

كانت حمل توتر.   املهنية نوبني خرباهتالتقليدية "للدور املناسب للنساء" توقعات " حيث الالصدعخط  "ُسيث 
عنصرية جياهبن ال وفيما انتقلن النساء إىل مهنة الفلسفة يف الوالايت املتحدة وأبعداد متزايدة، وجدن أنفسهن

للنساء  قاس  يف خلق مناخ خرى وساهم التحرش اجلنسي واملمارسات اجلنسية األ شخصيا. يف املهنة اجلندرية
أن يبلعن رسالة اك النساء، كان من غري املرجح حر  الوعي املرتفع نتيجة مشاركتهن يففضل بولكن  .يف الفلسفة

أن النساء بطبيعتهن أقل قدرة على العمل الفلسقي أو أن يرضخن للمحاوالت غري الواعية أحياان إلقصائهن 
 من املهنة.

  
ات النسوايت يف الوالايت املتحدة مجعية املرأة نظمت الفيلسوفيف املهنة،  عنصرية اجلندريةلا وردا على

يف الصعود السريع للبحث لث اث مكون هو SWIPوانبثاق  .١٩٧٢يف عام  (SWIP)يف الفلسفة 
 اختذو  .لتشجيع ودعم النساء يف الفلسفة SWIPأوجدت . يف الوالايت املتحدةالفلسفي النسوي املعاصر 

البحث دعم  -٢ املهنة،يف  العنصرية اجلندريةالعمل على التغلب على املمارسات  -١ شكلني:هذا اهلدف 
 تيف املهنة سامه عنصرية اجلندريةللتغلب على ال SWIPوعلى الرغم من أن جهود . النسوي الفلسفي

أتثريا ابلغا  SWIPإال أنه يف اهلدف الالحق صنعت  ،يف الفلسفة أكثر نساء إدراج واستبقاءابلتأكيد يف 
 SWIPأقسام:  ةثالثيف ، مريكيةبطريقة موازية للرابطة الفلسفية األ SWIPأقسام وتشكلت على البحث. 

تعقد كل  -الكندية(  SWIPويضاف هلا ) الشرقية SWIPالغرب األوسط،  SWIP ،يف احمليط اهلادي
 ذلك،ىل إابإلضافة  النسوية.نصف سنوية مركزة على البحوث الفلسفية و أاجتماعات سنوية واحدة منها 

 النسويةتبادل الفلسفات لكي تدعم  ١٩٧٤يف عام ( IAPh)لفالسفة النسوية أتسست الرابطة الدولية 
  عامليا.
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جملة  هيباتيا:أكادميية إطالق جملة األمريكية  SWIPقرر أعضاء وبعد عقد من االجتماعات، 
حترير حركة املطروح من قبل املسائل الفلسفية يف للحوار  نتدىملتوفري  "هيباتيا وأمعدت  .الفلسفة النسوية

تشعار صلة الفلسفة اسو ، نساءلل القمع العنصري اجلنديلفهم واهناء عمال فلسفيا نسواي ملتزم "ونشرت " املرأة
اهنا سامهت  نمشرت به الفلسفة النسوية، إالالوحيد اليت نتدى املابلتأكيد  هيباتيامل تكن  يف حنيو  ."هبذه املهمة

 أساليبلتطوير  منتدىوكانت وخارجها، فالسفة النسوية يف الوالايت املتحدة اليف خلق حوار مستدام بني 
 .الفلسفة النسويةومناهج 

 
 رث من الفلسفة اإل .3

 آخر بسياقيف الوالايت املتحدة الفلسفة النسوية املعاصرة  حبوثوىل من املوجة األ أتثر أولئك الذين صاغوا
التخرج من الكلية بدراسته مل يكن بوسع املرء جدًا  . وحىت وقت قريبتدريبهم الفلسفيوهو ، مهم جداً 

أو نظروا إىل الوراء اترخييا سيمون دي بوفوار كتاابت   توجه الطلبة والعلماء إىلحني يف . و "الفلسفة النسوية"
معظم كتاابت الفالسفة يف العقود كان كرافت،    وولستونمن النسوايت مثل ماري  "وىلاملوجة األ"كتاابت إىل  
من انجتة عن تدريبهم وخرباهتم خرى أيضًا الفلسفة النسوية يف الوالايت املتحدة والدول األ حبوثمن وىل األ

 . لبحثال من اا اجملتطوير هذأجل 
كمرست يف الوالايت املتحدة  النسوية الفلسفة  حبوثيف ول األن الكثري من الكتاابت يف العقد أومع 

حركة حترير املرأة، مثل اإلجهاض والعمل اإلجيايب والفرص املتساوية ومؤسسة الزواج  أاثرهتالتحليل القضااي 
نفس القضااي اليت كان يتعامل على بشكل متزايد  تركز النسوية الفلسفة  أن حبوثال ، إاحلبواجلنسانية و 

 اليت يعرفوهنا بشكل أفضل ني وظفوا نفس األدوات الفلسفيةسفة النسويفالهؤالء الن أومبا  معها الفالسفة.
ائدة يف الوالايت تظهر من كل التقاليد الفلسفية الس األمريكية ، بدأت الفلسفة النسويةووجدوها واعدة أكثر

يس من املفاجئ لذلك ل .التقليدية األمريكيةالفلسفة التحليلية والقارية و املتحدة يف هناية القرن العشرين وتشمل 
 ابملواضيع والتساؤال أتثرما ن الرتكيز املوضوعي ألعماهلم غالباً أ

م
   ضاءة بتلك التقاليد.ت امل

، ماذا وأدوارهن ومواقعهن ىل النساءإ النتباهالنسوي يف الوالايت املتحدة اب يالفلسف البحثبدأ يو 
كيف هي و منها؟  أم ممقصياتو السياسية اليت كمنَّ النساء جزء منها أوماهي املواقع االجتماعية ؟ تفعل النساء

ه تلك ة خيتلف عن غري نسائيموعات البعض اجمليف وهل النشاطات أو اإلقصاءات ؟ أنشطتهن مقارنة ابلرجال
قّيمت أو ؟ وكيف تعددة للنساءاملواملواقع األدوار  و متنعهأالذي تسمح به  وما؟ وملاذا األخرى اجملموعاتيف 

؟ جنسانيتها على مواقعهاو  وعرقهااالجتماعية  كطبقتهااملرأة  التعقيدات يف مكانة وكيف تؤثر ؟ أدوارهنامخبست 
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هل مت جتاهل أو خبس أي من خربات أو مشاكل  .ىل خربات واهتمامات النساءإىل ذلك االنتباه إونضيف 
عامل  إىلومن هنا ننطلق ؟ و قيمناأاحلالية من أساليبنا يغري  أننتباه لتلك التفاصيل ميكن االوكيف ؟ النساء

سواء  نوثةلعبه األتوما هو الدور الذي نصوص الفلسفة؟  ضمن دعمت األنوثة ابألمثلةو  تشميد كيفالرمزية.  
 وهكذا.للفلسفة؟  يف املفاهيم املركزية او غياهبأ احضورهيف 

فقط يف الوالايت املتحدة من األسلوب الفريد ها تطور  أثناء الفلسفة النسويةحبث  "اختالف" ال أييت
فالسفة النسوية يف الوالايت املتحدة ال أظهرو  .عدسة مهمة للتحليل دراجلنإمنا من الفرضية القائلة أبن و 

مثل: اتريخ  يالفلسف البحثجديدة يف كل جماالت  منظوراتيوفر على حممل اجلد اجلندر أخذ ن أوخارجها 
  .خلإ ا،والفلسفة العلمية والسياسية واالجتماعية وامليتافيزيقيواجلماليات املعرفة علم و األخالق الفلسفة و 

 
 الفلسفة النسوية: نظرة عامة على املدخالت الفرعية يف املوسوعة منهجيات .4

مهمة يف الواقع كانت هناك مناظرات ت. االستنتاجاإن البحث الفلسفي النسوي ليس متجانسا يف املناهج أو 
وجدت  .النسويةاألهداف ضمن الفلسفة لصاحل فاعلية طرق معينة احللقة الفلسفية النسوية تتعلق بضمن 

بعض  تفتقر لدى اجةواحملصيغة لل حاوفرت توضيالفلسفة التحليلية  أساليب أنعلى سبيل املثال بعضها، 
 وأمناط خطابية أساليب على حسابأييت الوضوح املزعوم ن أالبعض بينما جادل  القارية،مدارس الفلسفة 

ووجدت بعض  .و متجسدةأو نفسية تبصرا يف عناصر من التجربة اإلنسانية فعالة أمنهجية تقدم  وأهداف
 ة أحياان من املنهجياتفقوداحملاجة املو  صيغةللالرباغماتية االمريكية توفر الوضوح  ساليب ضمنالنسوايت أ

 التحليلية.املنهجيات مفقود أحياان من حلقيقي اابهتمامات العامل ، كما أن االتصال الفلسفة القارية
من مجيع التقاليد  عمالأونشر  النسويةجملة هيباتيا التنوع يف منهجيات الفلسفة  اناحتض وخالل

وسامهت يف تقدم ، تقدم ومدعم كل حبث يف تلك التقاليد عرب تبادل حبثي يف جمتمعات مهنية متعددة، الثالثة
معية اجل . أتسستاملهنيةالتبادل العلمي يف خمتلف اجملتمعات  خالل النسوية يف كاًل من هذه التقاليد منعلم 

فمسرت بشكل واسع على  دراسة القضااي النسوية ابستخدام أساليب دعمل مثال ١٩٩١النسوية التحليلية عام 
تستطيع  توفري وسائللو  النسوايت،ى قضااي تطبيقها علخالل الختبار استخدام األساليب التحليلية  ،أهنا حتليلية

تشجيع ل ٢٠٠٥جملة فيلوسوفيا يف  أمسست األفكار.من خالهلا املهتمات ابلنسوية التحليلية االجتماع وتبادل 
هي شبكة من فمجعية الظواهر النسوية متعددة التخصصات أما  .البحث النسوي القاري والتطور الرتبوي

و يستخدمون منهجيات ظواهرية يف عملهم أالظواهر من منظور نسوي  علمعملون على الذين ي باحثنيال
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 " للمضياملنتسبني هلا "جني كولكتف باحثنيفقد شكل جمموعة من ال الرباغماتية،ويف جمال النسوية  بحثي.ال
ت مجعية دراسات الفيلسوفا أنشئت(. ١٩٣٥-١٨٦٠لرباغماتية بروح الفلسفة االجتماعية جلني آدامز )ابقدًما 

 .الفلسفة.لتشجيع دراسة مسامهات النساء يف مهنة  ١٩٨٧النسوايت يف عام 
إال أهنن  ،ويف حني اعتنقت النسوايت بشكل واضح منهجيات من خمتلف التقاليد يف الفلسفة

 االمتيازفمثاًل مل ترفض النسوايت  .شكاليات الفلسفةإو عادة تشكيل الكياانت املسلم هبا حاججن على إ
بل  فقط،خالقية الشائعة يف كثري من الفلسفات االمريكية األ االهتماماتعلى املمنوح لالهتمامات املعرفية 

اشكالية النهج تساؤل كهذا عن  دىغالبا ما أو  .ينفصمهذين اجملالني متشابكني على حنو ال أن  حاججن
 .ن أكثر من تقليد فلسفيم لفلسفيةساليب اوأ استخدام منهجيات إىللنسوايت ابفلسفة غالباً حنو الالسائد 

وصول النسوية )وارنك. جورجيا  الحظتهامناطق التداخل اليت  أحدنظرية التحليل النفسي  ويعترب ختصيص
على أمهية منهجية التحليل النفسي  أكدت شانون سوليفانكما   (،ىل التداخل بني الفلسفية القارية والتحليليةإ

وابلنظر اىل أمهية نظرية التحليل  .والقاريةتداخل بني الفلسفة الرباغماتية المنهجيات النسوية حنو يف مقاهلا 
عن هذه املنهجية يف النظرية النسوية  منفصال مقاال إنف الثالثة،يف كل  من التقاليد الفلسفية النسوي النفسي 

 القسم. مشمول يف هذا

 

 القسم:هذا الروابط للمقاالت يف وفيما يلي 

• (Ann Garry) Analytic Feminism/ )النسوية التحليلية )آن غاري 
• (Ann J. Cahill) ntal FeminismContine/ )النسوية القارية )آن ج. كاهيل 
• (Judy Whipps) Pragmatist Feminism/)النسوية الرباغماتية )جودي ويبس 
• Intersections Between Pragmatist and Continental 

(Shannon Sullivan) Feminism/  تداخالت بني الرباغماتية والنسوية القارية )شانون
 سوليفان(

• Intersections Between Analytic and Continental 
(Georgia Warnke) Feminism/  التداخالت بني النسوية التحليلية والقارية )جورجيا

 وارنكي(
 

https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-analytic/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-continental/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-pragmatism/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-prag-cont/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-prag-cont/
https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/win2014/entries/femapproach-analy-cont/
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 علم النفس التحليلي النسوي )إمييلي زاكني( •
من املهم   .للفلسفة النسوية يف الوالايت املتحدة ةالسائد منهجياتاملقاالت يف هذا القسم حملات عامة لل توفر

على  .خرىالفلسفة النسوية يف الوالايت املتحدة قد أتثرت ابلعمل الفلسفي النسوي يف البلدان األمالحظة أن 
يف اململكة املتحدة ني فالسفة النسويأعمال الة من استفادت النسوية التحليلية يف الوالايت املتحد ،سبيل املثال

ولكن من  .يف أورواب وأسرتاليا نيفالسفة النسويال أتثر البحث النسوي القاري بشكل غين أبعمالو .وكندا
ريقيا وأفوجنوب أمريكا سيا آيف  نيفالسفة النسويال املهم مالحظة أيضا، ما عدا يف استثناءات قليلة، أن أعمال

 يف الوالايت املتحدة. يكن مركز انتباه لغالب الفالسفة النسويني ملوروسيا 
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