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 و فمینیسم عملگرایی

 1شانون سالیوان

 سارا اسکندری

 

 عملگرایی و تجربه

در محاوره اغلب به معنی واقع گرایانه یا بر اساس قضاوت صحیح به کار می رود، پیش از پرداختن به نقاط تلاقی عملگرایی و « 2عملگرایانه»از آنجا که 

اغلب در شناخته شده ترین شاخه آن است،  مسلماًعملگرایی ریشه های فلسفه امریکایی که  کرد.فمینیسم باید سخنی چند درباره معنای فلسفی این عبارت بیان 

دوره کلاسیک فلسفه امریکا نامیده می شود، بعدتر یعنی در اواخر قرن نوزده تا اواسط قرن بیست و به واسطه  اصطلاحاً آنچه که. قرار دارد 4توروو  3امرسون استعلاگرایی

، 12پیرس س، چارلز سندر11، جورج هربرت مید10، آلن لاک9، ویلیام جیمز8، شارلوت پرکینز گیلمن7، جان دیویی6، دبلیو. ای. بی دو بواز5چهره هایی چون جین آدامز

زیرا این مسئله که چه کسانی در زمره چهره های « طلاحاًاص»می گویم  در ایالات متحده امریکا شکل گرفت. 15وایت هد و آلفرد نورث 14جورج سانتایانا ،13جوزیا رویس

خلاصه می  -پیرس، دیویی، جیمز، مید، وایت هد و رویس–امریکایی این لسیت -آنها غالباً به مردان آنگلوفلسفه امریکا قرار می گیرند، مورد مناقشه است.  پذیرفته شده
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ن حدود، یاما در دهه گذشته یا همشناخته می شوند. عملگرایی امریکایی « 1اتحاد سه گانه مقدس» به عنوان است که در کنار همشوند و تمرکز ویژه بر سه نفر اول 

ای که خدمات برجسته ای به فلسفه امریکا کرده بودند، خصوصاً آدامز، دو بواز، گیلمن و لاک را نیز امریکایی -این عرصه گسترش یافت تا زنان سفید و مردان آفریقایی

 در بر گیرد. 

رونقی دوباره یافت که تا امروز ادامه دارد و اغلب آن را  0791فلسفه عملگرایی امریکا که محبوبیتش پس از جنگ جهانی دوم رو به افول گذاشته بود، در دهه 

و در پی نقد  0791، در دهه انتشار یافته اششکل در فمینیسم عملگرایانه معاصر . را ببینید( می دانند 0797)خصوصاً رورتی  2عملگرایانه ریچارد رورتی-ار نومرهون آث

 زایگفریدزمانی که  ،0771در اواسط دهه . (0791 زایگفرید) متولد شدجیمز « 5تجربه گرایی افراطی عملگرایانه»از منظر  4از سیمون دوبوار 3زایگفریدچارلین هادوک 

( را 0771) 7عملگرایی و فمینیسم: بافتن دوباره تار و پود اجتماع( و تک نگاری خود، 0771را در عملگرایی و فمینیسم اصلاح نمود ) 6هیپاتیامسئله خاصی درباره 

 8چون السی ریدلی کلپ افرادی به رسمیت شناختن، با عملگرایی و فمینیسمکتاب  بود.به وجود آورده بر بستر فلسفه مکان کاملاً امنی  این حوزه جدید، منتشر ساخت،

و ، به عنوان زنان فمینیست عملگرا و نیز افراد شناخته شده تری چون آدامز و گیلمن بودند، 1107که نوآوران امر آموزش در اوایل دهه  9و لوسی اسپراگ میچل

همراه ساختن نظریه فمینیستی معاصر با فلسفه امریکایی، خصوصاً در موضوعاتی چون علم، تجربه و اخلاقیات، و تنش های ناشی از  فوایدی از رخهمچنین با بررسی ب

پدید آمده را . از زمان انتشار کتاب زایگفرید، مجموعه وسیعی از مقالات، درباره یا بر مبنای دیدگاه فمینیسم عملگ(1110a. :9)سالیوان  اقدامی بی سابقه انجام داد

تا از تله مسائل  اند ترغیب کردهچهار پژوهش عمده درباره فمینیسم عملگرا که هریک از آنها در حد و اندازه های یک کتاب است، مطالعات علم فمینیستی را  و است

که آینده پویای حاصل از هوش انتقادی را به تصویر می  ی تدوین کرده اندیک مدل فرآیندی از جهان آرمان، (1111 10)کلاف معرفت شناختی ساختگی اجتناب کند
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درباره یک پیوستار فکری که با ویلیام جیمز آغاز (، و 1110b)سالیوان  پیوند زده اند(، فمینیسم عملگرا را حول محور بدن به فلسفه قاره ای 1110 1کشد )مک کنا

 (.1110 3)لیوینگستون است به بحث نشسته اند خاتمه یافته 2شده و با فمینیست پست مدرن، جودیت باتلر

عملی بودن واقعیت  ،ضد نظریه که با ساده انگاری قرار گرفتن در جایگاهفلسفه عملگرایی به دور از زیرا عملگرایی به طور خاص برای فمینیسم سودمند است 

این فلسفه تلاش می به مبارزه می طلبد، بر رابطه پویای میان نظریه و عمل و خصوصاً بر ارزش هرکدام از این دو در دگرگون سازی دیگری تاکید می کند.  محوری را

ن بردارد چراکه چنین طبقه بندی ، اهداف و وسیله ها، و طبیعت و فرهنگ را نیز از میام و ذهن، سوژه و ابژهای دیگر، از جمله دوگانگی میان جسکند تا دوگانگی ه

عملگرایی با نگریستن به دانش به چشم ابزاری برای غنی سازی تجربه، جستجو برای قطعیت مطلق را را خدشه دار می کند.  زیستههای شدیدی جریان سیال تجربه 

رشی بهبودگرا اتخاذ می کند مبنی بر اینکه کنش انسانی گاه می تواند ، نگتکثر گرایی، تجربه گرایی و طبیعت گرایی ، با خطاپذیری،فلسفه عملگراییکنار می گذارد. 

 (.1111)سالیوان  بهبود بخشددنیا را 

 بسط و گسترش یافت، به بهترین شکل آن را از سایر حوزه های فلسفی متمایز می کند. 4داروین تکاملنظریه  پی احتمالاً تاکید عملگرایی بر تجربه، که در

این کار برای رد و به بوته آزمایش بگذارد.  زیستهبه تجر« زمین»حدود قابلیت های خود گسترش یابد و آنها را در  می کند که فلسفه به خارج ازن طلب عملگرایی چنی

با مسائل ساختگی یک رشته  بر این امر است که فلسفه با مسائل اصیل و حقیقی ارگانیزم های زنده سر و کار دارد، نه پافشاریانکار انتزاع نیست بلکه بیشتر به جهت 

به نقل  0799b :09در می یابند )در دیویی « گانهدو»عملگرایان، مفهوم تجربه در سخنان جیمز را به صورتی ن حال، دانستن این نکته اهمیت دارد که با ای آکادمیک.

که مورد تجربه آن قرار می گیرد نیز اشاره «  عینی»نمی گردد بلکه به دنیای موجود زنده نامیده می شود، اطلاق « ذهنی»تجربه تنها به آنچه اصطلاحاً تجربه  از جیمز(.

به ما می آموزند که گیاهان و جانوران به غیر از انسان نمی توانند جدا از محیط هایی که آنها را تغذیه کرده و از آنها محافظت  تکاملمی کند. زیست شناسی و نظریه 

انی را بایستی به عنوان یک تبادل هم افزا میان ارگانیزم و عملگرایی این درس را با اصرار بر اینکه تمام تجربیات از جمله تجربیات انسفلسفه می نمایند زندگی کنند. 

دارد )سالیوان تمایزات کارکردی ایجاد کرد ولی برای عملگرایی هیچ تقابل ماهوی ای میان آنها وجود ن ،می توان میان این دومحیط در نظر گرفت، بسط می دهد. 

1111 .) 
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در حالی که دیویی یک بار به این مسئله اشاره نمود با سلسله مراتب قدرت، ظلم و تعدی، و برتری آمیخته شود؟  ،ه انسان هاگاناما چطور است اگر تجربه دو

، جنس گراییجنسیت و تاثیر  از بیشتر فیلسوفان کلاسیک امریکا، (0799a :51آن را دارد )دیویی  بنیادیکه ورود زنان به فلسفه آکادمیک توان بالقوه دگرگون سازی 

 خودِ ادعاهایطرف دیگر اما، می توان آن را تصویر و توصیف مناسبی از  از. این غفلت از یک سو کنایه آمیز استو نژاد و نژادگرایی بر تجربه زیسته غافل بودند. 

دستچین کرده و دنیا را  یصهکه چند خصشکل می گیرند اصرار عملگرایی بر اینکه تمام تجربیات به وسیله یک تمایل انتخابگر  توجه بهبا عملگرایی کلاسیک دانست. 

و  ست که جنسیت ، نژادبقیه را نادیده می گیرد، عملگرایان مذکر سفید پوست را می توان از جنبه نظری مجهز، اما در عمل اغلب ناتوان از شناسایی روش هایی دان

 سایر خصایص برجسته تجربه انسانی از طریق آنها به تبادلات ارگانیزم و محیط شکل می دهند.

موقعیت گروه ارد. از این جهت احتمالاً فمینیسم عملگرا، با تاکید عملگرایی بر رابطه پویا میان نظریه و عمل، بیش از خود نظریه سنتی عملگرایی مطابقت د

فمینیسم عملگرا با وارد کردن  .(011: 0771داد )زایگفرید  به طور کامل توضیح سلطه نظریه بر عملمثل زنان را نمی توان صرفاً با نقد عملگرایانه های تحت تعدی 

فمینیست کمک می کند.  است،نبوده کاملاً شناخته شده  نیز همواره ی فلسفه امریکایی که برای پایه گذاران آنتوان بنیاد به توسعهبینش فمینیستی در عملگرایی، 

بر تجربه، ارزش نهادن به های عملگرا از جنبه عملگرایانه آنچه بدیشان رسیده است، منابع غنی متافیزیکی، معرفت شناختی و غیر از آن را برای حمایت از تاکیدشان 

از فمینیسم، تمرکز بر رابطه  .، کسب می کنند«1چشم خدا»طرف  ، روابط میان نظریه و عمل، و رد دیدگاه بیاجتماعکثرت و  به دنبال زمینه و محیط، جستجو

نظریه فمینیستی به طور خاص به عملگرایی ، اعمال، و سایر حیطه های تجربه زیسته را اخذ می کنند. اجتماعاتمحیط های انسانی،  باسرشت جنسی جنسیت، نژاد و 

)فمینیسم  مانند همه دیدگاه ها محصول یک دیدگاه استقرار یافته تاریخی است و به همین دلیل، آن همتا دریابد تاکیدش بر جامعیت دموکراتیک، خود کمک می کند 

-1110a :91پنهانی دارد که شناخت آنها بدون کمک سایر دیدگاه ها برایش دشوار است )سالیوان  و مفروضات ، آثار منحصر به فرد بالقوهعملگرا هم به همین صورت(

0). 

 

 کلاسیک عملگرایی و فمینیسمتلاقی های 

، بنیان گذار هال آدامزجین آدامز به طور قطع از همه مهمتر است. زنانی که خدمات برجسته ای به شکل گیری فلسفه کلاسیک امریکا کرده اند، میان تمام  در

یک عمر فعالیت صلح طلبانه، مفهوم پردازی عملگرایانه به خاطر  0710، و برنده جایزه صلح نوبل در سال 1به همراهی الن گیتس استار 0997در  2هاوس شیکاگو
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. (xi، 1111. این روش بعداً بخش مرکزی فلسفه دیویی شد )زایگفرید عهده دار شد را که به عنوان یک روش زندگیدموکراسی، نه تنها به عنوان یک سیستم سیاسی، 

به یک ملاحظه جامع دموکراسی ی، شمول گروه های مختلف در جریان های رای گیری و انتخابات برای ساختن یک جامعه دموکراتیک کافی نیست. برای آدامز و دیوی

 و بها دادن به تجربیات افراد مختلف در تبادلات روزمره شان با یکدیگر نیاز دارد. 

عمل عینی رشد می کند، آراء خود درباره دموکراسی و اجتماع را که از تجربه کار با ایرلندی ها، درون آدامز با نشان دادن اینکه تئوری عملگرایی چگونه از 

ته اقلیتی، هال هاوس، مستقر در میان این اجتماعات بس ایتالیایی ها، یونانی ها، لهستانی ها، یهودی ها و سایر مهاجران اروپایی امریکا بدست آورده بود، توسعه داد.

تغییر جهت به خاطر یکدیگر  همه باید در آن معمول و پرازدحامی است کهاختلاط و پیوستن به مسیر »کار آن ول اخلاق، مبادله ای اجتماعی است که اصنشان داد که 

 .(9، 1111)آدامز  است« د را ببینندهریک به دوش می کش میزان باری کهو دست کم  بدهند

اما مشکل در شیکاگو و بیشتر قسمت های ایالات متحده این بود که طبقات و نژادهای مختلف مردم به یکدیگر وابسته اند.  کهآدامز اعتقاد راسخ داشت 

میان مهاجران جدید و طبقه متوسط سفیدپوستان  تعامل، افزایش لذا هدف هال هاوس. نشده بودیا به درستی فهم  شده ووابستگی متقابل و نیاز آنها اغلب انکار 

پایان دادن به انزوا و جداسازی این گروه های مختلف به آنها کمک می کرد تا  (.0-1: 0971میان گروهای مهاجر مختلف بود )آدامز  این تعاملشیکاگو، و نیز افزایش 

 فراتر از خواست های محدود طبقه یا گروه نژادی خود، پربارتر سازند. الزامات اخلاقی خود را گسترش دهند و زندگی شان را با اهداف اجتماعی

دم را مجبور یک ویژگی مهم اخلاقیات اجتماعی آدامز این است که نه تنها برای تجربیات و دیدگاه های افراد مختلف ارزش قایل می شود، بلکه همچنین مر

به طور قطع ار، ادعایی ضمنی مبنی بر اینکه فرد می تواند تمام جنبه های زندگیش را کنترل کند، نیست؛ این اجبمی کند که به نحوه انتخاب تجربیاتشان توجه کنند. 

ادعای عملگرایی مبنی  آدامز ازدر اینجا می توانیم بسط با این حال گاهی می توان انتخاب را تجربه کرد.  تجربیاتی وجود دارند که فرد به ناگزیر در آنها فرو می غلتد.

انسان ها می توانند به صورت انتخابی، خود را به روی سایر مردم و موقعیت ها بگشایند یا  ببینیم. به تمام تجربیات انسان شکل می دهد راکه تمایل انتخابگر بر این

ی داند که دیدگاه های بنابراین آدامز این ادعا را که فرد هرگز نمی تواند تجربیات خود را انتخاب کند، تلاشی دغلکارانه برای حفظ یک شیوه زندگی متعصبانه مببندند. 

 گرفته ایمتصمیم  از قبلافراد خاصی که  به را ماناتاگر حس تحقیر همنوعان مان را در خود پرورش دهیم و هشیارانه مراود»طبق نظر او، دیگران را نادیده می گیرد. 

 (.9: 1111)آدامز « گستره زندگی مان را محدود کرده ایم، بلکه دامنه اخلاقیاتمان را هم کاهش داده ایم، نه تنها به شدت تقلیل دهیمبه آنها احترام بگذاریم 

نظریه را  در تلاش برای کمک به فقیران طبقه کارگر، مرفهن باملاحظه خیریه های طبقه مندابا نشان دادن سرگشتگی های کار او کهزمانی است  آدامزاوج کار 

کارمند خیریه با ایده آل های بورژوایی خود که موفقیت اقتصادی را به سخت کوشی و فقر را به بیکاری و بطالت مرتبط می داند از راه می  .به عمل مرتبط می سازد
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این  سردرگم می شود.گیج و در مورد کاربردپذیری آن ایده آل ها  کار می کنند، چه سختمورد بازدیدش فقیر نان رختشوی اینکه ز رسد و خیلی زود با دیدن

برای تعیین آنچه در هر  زمینه نشان می دهد کهدر این را آگاهی در حال رشد او سرگشتگی نشانه گسترش حساسیت های اخلاقی آن کارمند خیریه است چراکه 

این مسئله همچنین نشانه ای از رشد را مدنظر قرار داد. هردو طبقه مرفه و کارگر جامعه  تجربه های زیسته و استانداردهای اخلاقی موقعیت خاص بهتر است، باید

که بی عیب و با سلیقه لباس پوشیده با ورود به خانه یک زن رختشوی،  کارمند خیریه است. زویر گروه مرفه در نادیده گرفتن آناین دو گروه و ت تعاملآگاهی او درباره 

ی که ایده آل که برای کسب درآمد انباشته از لباس های کثیف شده، کم کم متوجه می شود که پاکیزگی و موقعیت اجتماعی اش به زن رختشوی وابسته است؛ زن

 (.01-01: 1111د )آدامز سخت کوشی را بهتر از اکثر کارمندان خیریه به تصویر می کش

آدامز از می شود. با این حال، اثر آدامز وقتی به این مسئله می رسد که طبقات مختلف در رابطه متقابلشان با یکدیگر باید چه چیزی را عرضه کنند، مسئله س

)به قولی( سفیدپوستان متمدن و که  گرفته بودمانند بسیاری دیگر در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، به طور ضمنی یک سلسله مراتب نژادی را مفروض نیز 

که در پایان قرن  هودی هال هاوسایرلندی، ایتالیایی، یونانی، لهستانی و ی ، از جمله همسایگانبدوی و وحشی غیر سفیدپوستانپیچیده را در تقابل با )به قولی( 

دارای یک قدرت وحشی و زندگی بخش هستند که در سفیدپوستان به دست تمدن « بدوی»آدامز فکر می کرد مردم  سفیدپوست به حساب نمی آمدند، قرار می داد.

که از هیچ راه  حیات بخش و ارتقا دهندهی نزد ما می آیند، چیزی از طریق ارتباط با گروه هایی که از کشورهای خارج»آنها می توانستند  به همین دلیلرام شده است. 

، یک سلسله مراتب نژادی را تعاملپس تاکید ارزشمند آدامز بر  .فراهم آورندبرای طبقه مرفه سفیدپوستان  (501: 0711)آدامز  «دیگری نمی توانیم بدان دست یابیم

با وجودی که ایده آل آدامز از اجتماع، غیر سفیدپوستان را نیز شامل می شود، ولی شمول آنها به  گرایش دارد. اوکه به دور زدن نیروی دموکراتیک آثار  شامل می شود

سفیدپوستان بها می عنوان بدویانی در طلب تمدن، کلیشه های نژادپرستانه را تداوم می بخشد و تنها از دریچه علایق محدود طبقه مرفه سفیدپوست به زندگی غیر

 دهد. 

گیلمن احتمالاً بیش از هر چیز به یکی دیگر از مادران فلسفه امریکا، شارلوت پرکینز گیلمن نیز مشاهده کرد. سلسله مراتب نژادی مشابهی را می توان در آثار 

در خانه اش، که بخشی از  عالیتعدم فزن جوانی در پی اجبار به  که در آن (، شناخته شده است0791) 1کاغذدیواری زردخاطر داستان کوتاه شرح حال مانندش، 

با این حال، گیلمن برجسته ترین خدمات خود به فمینیسم عملگرا را با نوشته های  .برای به اصطلاح ضعف اعصاب اش است، دیوانه می شود او« استراحت با معالجه»

معتقد بود که آزادی زنان به یک ساختاردهی (، 0799 1شده است )آلننامیده « 2فمینیست معماری»گیلمن که یک  است. انجام دادهخود در زمینه اقتصاد و خانه 
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برای بحث  تکاملتمرکز بر محیط زندگی و استفاده از نظریه  او با ریشه ای مجدد به فضای فیزیکی خانه و جایگاه اقتصادی زنان در این فضای جدید وابسته است.

و سلسله  اما از آنجا که گیلمن آنها را با یک ترقی خواهی غایت انگارانه به کار گرفت.اهداف مشخصاً فمینیستی  را در جهتعملگرایانه  ایده هایدرباره تغییر اجتماعی، 

 مراتب های نژادی مخرب ترکیب کرد، آنها نیز فمینیسم عملگرای کلاسیک را به دام نژادپرستی و برتری نژاد سفید انداختند. 

این مسئله بدان جهت بود که گیلمن فکر می کرد  به عنوان یک جامعه شناس شناخته شود. ترجیح می داد گیلمن خود را یک فمینیست نمی دانست بلکه

همچون دیویی و آزادی کامل زنان ضرورت داشت. بر حق رای زنان مترکز اند در حالی که آزادی اقتصادی نیز برای  کوته نظرانه تنهااکثر فمینیست های هم عصرش 

موقعیت های نمی تواند مشکلات جامعه را برطرف کند.  -حداقل تا زمانی که حیطه محدودی را دربرگیرد–ین عقیده بود که سیاست به تنهایی آدامز، گیلمن نیز بر ا

طبق ع تمام بشریت است. به علاوه، این تغییر نه تنها به سود زنان، که به نفمحیطی گسترده تر مانند روابط اقتصادی و تاثیر آنها بر فضاهای زیستی باید دگرگون شوند. 

از طریق خدمت به جامعه  بشریت تعالیاین موضوع زنان را از کمک به نظر گیلمن، وابستگی اقتصادی زنان به مردان تاثیری زیان آور بر تمام نوع بشر داشته است. 

تبدیل  زنان، افتاده در دام خانه با تمام مسئولیت های داخلی آن، بیش از آنکه محرکی برای رشد تکاملی نوع بشر باشند، به مانعی بر سر راه آنبازداشته است.  بزرگتر

 شده اند. 

ش مهمی در تکامل گیلمن اظهار می کند که وابستگی اقتصادی زنان به مردان و رشد گسترده خصلت های زنانه، نقولی همیشه بدین صورت نبوده است. 

ت با پیش بینی اخلاقیات مراقبت و توجه معاصر، ادعا می کند که در مرحله ابتدایی تر حیات بشر، توجه زنان و انرژی مادرانه، آنها را نسبگیلمن ایفا کرده اند.  بشریت

زنان موقتاً ند، می بایست زنان برسبه  مردان بتوانند در مقیاس تکاملیه برای اینکبه مردان که به رقابت طلبی و فردگرایی کورکورانه گرایش داشتند، برتری می داد. 

 که امید داشتندمردان زنان با رشد بیش از اندازه زیبایی، ضعف، و سایر خصایص کلیشه ای زنانه، مردان را به خود جذب کردند. قرار دهند.  مردانخود را تحت لوای 

بدین ترتیب اتحادی به وجود آمد که در آن، کار کنند تا نه تنها از شخص خودشان، بلکه از زنان نیز حمایت کنند. ند که ، آموخترا از دست ندهند این موجودات وابسته

 تر تبدیل شوند. « مادرانه»انقیاد زنان باعث شد مردان به افرادی باملاحظه تر و 

از کهتری اجتماعی موقتی خود نسبت به مردان خشمگین  نباید که نقش انقیادشان در رشد نوع بشر به درستی فهمیده شد، آنگاه ،گیلمن می گوید که زنان

ت چنان به جهبهره بزرگی برای نوع بشر، و چنان  به خاطرانقیاد آنها به دست مردان در دوره های ابتدایی تر تکامل، »چیزهایی را قربانی کرده اند ولی زنان قطعاً شوند. 

: 0711)گیلمن « آن خسران اشاره کنند، که حتی نباید بدان بیندیشندهرگز نباید به  نه تنها جمعیت زنانی که به نیروی خود آگاهند، منافع زیبا و باشکوهی بود که

 (.011: 0711و نتیجه آن ممانعت از رشد بیشتر هر دو جنس زنان و مردان بود ) بدون قربانی زن، مردان از نظر تکاملی عقب مانده باقی می ماندند (.011
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رشد فزاینده خصایص امروزه نگرانی شدیدتر گیلمن این است که اما اکنون که مردان تغییر کرده اند، رشد گسترده خصایص جنسی زنانه دیگر لازم نیست. 

تکامل در دیدگاه غایت انگارانه –نوع بشر می خواهد به پیش رود مدنیت بیشتر بشر را به تعویق می اندازد.  جنسی زنانه، از جمله وابستگی اقتصادی شان به مردان،

رشد »برای گیلمن،  در خانه، همزمان هم عقب نگه داشته می شوند و هم نوع بشر را عقب نگه می دارند. شاناما زنان به واسطه محدود شدن -گیلمن چنین می خواهد

، یعنی مردم زمانی بیشتر و بیشتر متمدن می شوند که افراد مختلف در کار خود تخصص کسب کنند و در نتیجه برای تامین «د ارگانیک استاجتماعی یک رش

ستگی متقابل گیلمن با ترکیب تاکید عملگرایانه بر اجتماعی بودن و واب(. 0711691نیازهای انسانی خود به طور فزاینده به یکدیگر مرتبط و وابسته شوند )گیلمن 

آنطور که گیلمن تکامل ضروری نوع بشر، بیان می کند که زنان به زندگی مولد و با معنی در خارج از خانه های خویش نیاز دارند. پافشاری ترقی گرایانه بر  وانسان ها، 

 بهجامعه  پاسخ کارکردهای ویژه، به طوری که برای زندگی مان بهخدمت بیشتر و گسترده تر به یکدیگر؛ زندگی کردن تنها با چنین خدماتی؛ رشد »ادعا می کند، 

مجبور کردن زنان به  (.95: 0711« )این است تمدن، شکوه انسانی ما و وجه ممیزه گونه انسان -وابسته باشیم، خدمات مان که کاربرد مستقیمی برای خودمان ندارند، 

یعنی گرفتن فرصت کار حرفه ای و تخصصی از ، -ر و سامان دادن به امور خانوادهنظافت، پرورش کودکان و سآشپزی، –در فعالیت های خانگی  همه فن حریف بودن

 آنها و از جامعه.

خانه های فاقد آشپزخانه مجاور  ،گیلمن عملگرایانه و خلاقانه، تغییر محیطی، یعنی سازماندهی فیزیکی مجدد خانه ها را درخواست می کند که در آنبنابراین 

خارج کردن آشپزخانه ها از منازل، نه تنها تولید  (.151: 0711)گیلمن  ، مشترکندقابل دسترسی استراهروهای سرپوشیده  طریق که از« گاه-خوردن»، در یک هم

، آنچه از علاوه بر این آلودگی خانواده را نیز برطرف می سازد. می شود، بلکه یکی از منابع اصلی چربی و را باعثغذای سالمتر توسط آشپزهای خبره در زمینه تغذیه 

آهن آلات، لوله کشی ساختمان و مانند اینها تخصص توسط افراد حرفه ای آموزش دیده که در رسیدگی به رخت و لباس، خانه داری و نظافت باقی می ماند نیز باید 

 مادران قرار داشته باشند.، باید به سهولت در دسترس می دهنداز خانه که مراقبت تخصصی از کودک را ارائه به همین ترتیب، شیرخوارگاه های خارج دارند انجام شود. 

با اجازه دادن به زنان جهت کسب تخصص در مشاغل درآمدزای مورد علاقه شان خارج از خانه های خویش،  ،این تغییرات فیزیکی و اجتماعی در رابطه با زندگی خانگی

وابستگی اقتصادی به مردان  همزمان هم با فراهم آوری بهتر نیازهای اولیه افراد، کیفیت زندگی آنها را بهبود می بخشد، و هم زنان را از محدودیت فلج کننده خانه و

  رهایی می بخشد.

اهداف او یکی از اولین کسانی بود که ادعاهای عملگرایی در باب رابطه محیط فیزیکی با توان و اصالت بسیاری از نظرات گیلمن را نباید دست کم گرفت. 

مانی که گیلمن آن را مطرح ز از کودکان، هنوز پس از گذشت یکصد سال از یمراقبت ارائه خدماتاجتماعی همچون آزادسازی زنان را به صورت عینی بررسی نمود و 

گیلمن اغلب با این وجود نباید ته رنگ نژادپرستانه تفسیر غایت انگارانه او از نظریه تکامل را هم نادیده گرفت. نمود، یک مسئله مهم فمینیستی باقی مانده است. 
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نسان ها درگیر این فرآیند نوع بشر به گونه صحبت می کند که گویی تمام ااو درباره تعالی استفاده می کند، به مبهم گویی روی می آورد. « نژاد»هنگامی که از لغت 

هنوز حتی به نقطه غایی تمایز « بدوی»دیگر نژادهای  اما تنها نژاد سفید است که به قدر کافی متمدن است که بتواند از انقیاد زن عبور کند.یا می توانند باشند.  هستند

ها که «آنگلوساکسون»تنها در زندگی تکامل اجتماعی را  (.91، 11، 17: 0711نرسیده اند )گیلمن  بدان وابسته است،آزادی آنان  به دنبالشجنسیتی، که انقیاد زنان و 

 (.059: 0711می توان یافت ) هستند،« نیرومندترین بروز جریان متاخر زندگی نژادیِ تر و تازه شمالی»

 برای« 1پذیرفته شدهمیان نژادی  زناشوییِ» موقعیتایجاد  به معنیوابستگی اقتصادی آنها به مردان، بنابراین عقب نگه داشتن زنان )سفید( از طریق حفظ 

وحشیان یک » بابر سر مردان با هم رقابت می کنند  که در یک استراحتگاه تابستانی ی جوانگیلمن با مقایسه زنان (.117: 0711)گیلمن  است مردان و زنان )سفید(

می یابند چراکه برای اطمینان از ، زنان )سفید( را طوری به تصویر می کشد که به قول معروف به نژادهای پست تر شباهت «بررسی شده استکه به تازگی جنگل 

تولید ی در کنار مردان )سفید( که متمدن تر هستند، یعنی «پست تر»قرار دادن چنین موجودات  (.017: 0711) متکی اندگذران زندگی خود به تلاش های فردی 

ای را روشن تر از این «محصولات پیوندی»گیلمن نمی تواند عواقب زیانبار عدم تجانس چنین  یک انسان ضعیف و دورگه به جای رشد و پیشرفت نژاد انسان )سفید(.

 :(07116110) بیان کند

 

یک  اگر یک وحشی بدوی را به همسری یک مرد متمدن درآورید، فرزند آنها سرشتی دوگانه خواهد داشت. اگر یک آفریقایی یا یک شرقی را به همسری

مربوط به نژادش و کیفیات اخلاقی آراسته به فعالیت های تخصصی اگر مردی از یک ملیت پیشرفته، آنگلوساکسون درآورید، فرزند آنها سرشتی دوگانه خواهد داشت. 

اهد بود که همه ما به همراه با آن را به همسری موجود مونث بدوی و عقب مانده ای درآورید که او را از روی دینداری در کنار خود نگه دارد، نتیجه آن چیزی خو

دنانه و لوچ چشمانه اش، خیزش های کودکانه هوس آلودش، و تکانه کورقت انگیز و خوش طینتانه اش، اشتباهات روح انسانی در تلاش های -خوبی می شناسیم، 

 ها.تردیدهای ترقی خواهانه زیبا و دائمی اش از میان تمام این 

 (111: 0711)گیلمن 

 

تمرکز انحصاری آن بر زنان طبقه متوسط و مرفه سفیدپوست و وابستگی آن  ازپس بحث فمینیستی عملگرایانه گیلمن درباره آزاد سازی زنان )سفید( از خانه، 

غیر عمدی را در آثار بسیاری از عملگرایان کلاسیک هرچند نژادپرستی ضمنی و آسیب دیده است. انسان های غیرسفیدپوست « توحش»به مفروضات نژادپرستانه درباره 
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محیطی، آشکارا فرض را بر این می گذارد که سفیدپوستان از لحاظ اخلاقی و  تغییر دلمشغولی او در رابطه باو  تکاملمی توان یافت، اما استفاده ویژه گیلمن از نظریه 

 تکاملی نسبت به غیرسفیدپوستان برتری دارند. 

 

 تلاقی های معاصر عملگرایی و فمینیسم

، موضوعات مربوط به چهره های آن برجسته ترینبه مجموعه متنوعی از مسائل و موضوعات اشاره می کند، بعضی از  ی معاصرکه فمینیسم عملگرا از آنجا

و ساندرا  2بر مبنای نظرات جان دیویی و فمینیست هایی چون اولین فاکس کلر 1لیزا هلدکهمعرفت شناسی و علم، از جمله نظریه تکامل را مورد توجه قرار داده اند. 

 (.0799: 0799)هلدکه  نداردگرایی را  دو رویکرد مطلق گرایی و نسبی از نواقص هیچ یک را در معرفت شناسی تدوین کرده است که« 4مسئولگزینه »، 3هاردینگ

داننده مستقل است.  های خود، از انسان« حقایق»یافت شده است و به عنوان مثال، دنیای واقع، در  زمینه ایبنیان های غیر  ،می کند که برای دانش بیانمطلق گرایی 

 رد.گرایی ادعا می کند که هیچ بنیانی برای دانش و در نتیجه هیچ راهی برای داوری میان ادعاهای مختلف در باب اخلاقیات یا حقیقت وجود ندا نسبی ،از سوی دیگر

این پایه های معرفت شناختی، تاریخی و می داند.  گروهی پژوهشبا رد هردو گرایش مطلق گرایی و نسبی گرایی، بنیان های دانش را در فرآیندهای  مسئولگزینه 

ریخی، زمینه ای و در نتیجه تاعبارت بهتر: دقیقاً بدان جهت که  یا به زمینه ای هستند )برخلاف مطلق گرایی( ولی اختیاری و قراردادی نیستند )برخلاف نسبی گرایی(.

تلاش می  مسئولرا مرتفع سازند. پس گزینه  وهش به وجود آمده اند و باید آن نیازهاتیاری نیستند چراکه در پاسخ به نیازهای شرکت کنندگان در پژموقتی هستند، اخ

تجربه های هرروزه دانستن به جای ضاوت کند، و هم آن استانداردها را به کند تا هم مطلوب استانداردهای معرفت شناختی را تامین کرده و از طریق آن خوب و بد را ق

  دانش پیوند بزند.  به خاطر خوددانش تنها 

فعالیتی است که میان دو »انش به مسئولیت پذیری نیاز دارد. بر طبق نظر هلدکه، یک فرآیند گروهی پژوهش، داشاره می کند، « مسئول»همانطور که کلمه 

مطلق گرایی در این باره که دنیای ثابت (. 017: 0799)هلدکه  «دارند و ناگزیرند با احترام و توجه با یکدیگر روبرو شوند، روی می دهد مسئولیتچیز که نسبت به هم 

مانند گیاه که با قرار گرفتن در اشتباه می کند.  جدا از انسان ها وجود دارد که منتظر است تا شناخته شود ولی شناخت انسان ها از آن، تاثیری بر آن ندارد، و ایستایی

به عنوان با جهان، آن را دگرگون می کنند. دیگر تبادلات خود  معرض آفتاب، آب و مواد غذایی خاک دنیا را تغییر می دهد، انسان ها نیز با تبادلات معرفت شناختی و
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می سازد که آن دنیایی بسیار متفاوت را نسبت به زمانی  ،و امتیازات مردانه تبعیض جنسیدرک توجه مشفقانه یک مرد نسبت به همکار زنش به عنوان گواهی بر مثال، 

انسان ها می توانند دنیا را تماماً مطابق میل خود  اینکه یا «جایز است همه چیز»نیست که این بدان معنی اقدام را به صورت بازتابی از حقارت ذاتی زنان درک کنیم. 

چه تصدیق کنیم و چه نکنیم، زمانی که درگیر پژوهش » دانند و چه می دانند را بپذیرند.اینکه چگونه می بلکه معنی آن این است که داننده ها باید مسئولیت بیارایند. 

اینکه به دنیا به  بخش بزرگی از (.09: 0799هلدکه ) بشناسیمشان می خواهیم که« موضوعاتی»داننده ها و با  ، روابطی با دیگر«ممی شوی می شویم، وارد روابطی

ر ارتباط با آن به عهده می چشم یک ابزار صرف برای استفاده انسان بنگریم و یا آن را شریکی در پژوهش بدانیم که سزاوار احترام است، به مسئولیتی بر می گردد که د

 گیریم. 

مسئولیت پذیری قرار دارد. اگر جهان یک عطیه حاضر و آماده که  معنیدر ارتباط نزدیک با بازتعریف او از عینیت به گزینه مسئول هلدکه در معرفت شناسی، 

و به قولی فارغ از تمام دیدگاه های ذهنی یا شخصی،  از جهان« بی طرفانه»رسیدن به عینیت از طریق فرآهم آوردن توصیفی نباشد،  ارزانی می داردخود را به ما 

همزمان با ن مسئولیت در فرآیند پژوهش گروهی یافت می شود. و سپس گسترش داد به انجام رساندندر شناختن،  ،بلکه به نظر هلدکه عینیتامکانپذیر نخواهد بود. 

قدم بعدی، عینیت در درجات رو به افزایشی پیدا می شود. د، ن، در مرکز فرآیند دانستن قرار دارو دیگر داننده ها صرفاً دریابد و بپذیرد که آن روابط با جهاناینکه فردی 

، بلکه معنی باید مطابق با شرایط خاص آن برآورده شوداین بدان معنی نیست که هر تقاضایی از طرف دیگران در آن روابط است.  فردبه انجام رساندن مسئولیت های 

و بالاخره، عینیت زمانی به گاری را به عهده داشته باشد. نادیده انیت این مسئولبدون اینکه نادیده بگیرد نیازهای دیگران را  به راحتی آن این است که کسی نمی تواند

بر این نکته که در اینجا گزینه مسئول هلدکه به خوبی اصرار عملگرایی کلاسیک حداکثر خود می رسد که فرد شبکه مسئولیت هایی که متوجه اوست را گسترش دهد. 

عینیت زمانی بدست می آید که  افزایش شکوفایی انسان است، ،دانش به اینکه هدفِ با توجه تکمیل می کند. نسبت به جهان ندارد را« چشم خدا»عینیت دیدگاه 

به بیان دیگر، عینیت عملگرایانه به وسیله تمایل انتخابگر منتشر می شود؛ به برآورده شود. در هر موقعیت موجود  نیازها و تمایلات  انسانی بیشترین تعداد ممکن از

جین آدامز مبنی بر افزودن  درخواستعینیت، با  انبساط پذیرجنبه این یری های تحت نظر، راهی است برای رسیدن به عینیت بیشتر. طوری که افزایش تعداد سوگ

جستجوی افراد و موقعیت های بیشتری که نسبت ما با  حساسیت های اخلاقی مان از طریق بسط دادن گستره تجربیاتی که در معرضشان قرار می گیریم، مرتبط است.

، همچنین 119-7: 0771)هلدکه و کلرت عینی تر و اخلاقی تر می شویم  می دهیم، افزایش در خود اخلاقی را التزامبه ایشان مسئولیت داشته باشیم، همچنان که 

 را ببینید(. 091، 011-1: 0771زایگفرید 
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نند، درگیر سوالاتی در باب عینیت و مسئولیت پذیری نقش هایی که جنسیت و نژاد در فرهنگ علمی غرب ایفا می ک هدربارنیز در بررسی خود  1دانا هاراوی

 179: 0779آنطور که هاراوی توضیح )گرفته می شوند. ثر هاراوی به آسانی یک اثر فمینیستی قلمداد می شود ولی ابعاد عملگرایانه آن اغلب نادیده ا می شود.

بنابراین بسیاری از آثار هاراوی را می توان وایت هد، دست کم از بعد از دوره لیسانس، در افکار او تاثیرگذار بوده است.  ثفلسفه فرآیند آلفرد نور( می دهد، 10شماره.

 غربی دانست. یتکنولوژپاسخی فمینیستی عملگرایانه به فعالیت ها و اشتغالات فکری علم و 

فتیشیسم زمانی روی می متمایز هاراوی، بیش از هر چیز در نقد اخیر او از فتیشیسم علوم فنی آشکار است.  فمینیسم عملگرای نتیجه،تاثیر وایت هد و در 

در کلام وایت هد، علم فنی به جهت شیء (. 011: 0779)هاراوی  بگذارد« چیز ثابتی را به جای اعمال موجودات زنده ای با توان های متفاوت»به اشتباه دهد که کسی 

)به  -مانند مفهوم کیفیات اولیه یک چیز، یا جایگاه ساده آن در فضا و زمان–انگاری مفاهیم محکوم است. این خطا زمانی اتفاق می افتد که ساختارهای منطقی انتزاعی 

در نظر  فعالیت های علمی غربی معاصر تمایل دارند که موضوعات مورد بررسی خود را ثابت و معینگرفته شود. اشتباه( به جای واقعیت هستی های فرآیندی یا حقیقی 

در بیان هلدکه، فتیشیسم علم بگیرند و روابط اجتماعی را منجمد شده و مبهم بدانند به صورتی که بتوان آنها را چیزهای در خود فرو رفته فارغ از محیط قلمداد کرد. 

آنها را به انجام می رساند یا گسترش  ،و به مراتب کمتر–خود، مسئولیت هایش را نمی پذیرد  چراکه در بستر بررسی طریق از عینی بودن آن جلوگیری می کند،بدین 

 می دهد. 

کامپیوتری که یک مولفه ضروری و به غایت ، در مورد تراشه های 2ماوسهاراوی نشان می دهد که فتیشیسم علوم فنی چگونه در کنار ژن ها، جنین ها و اونکو

و کدهای الکترونیکی، از  یو پلاستیک یولی ما با قرار دادن ارزش تراشه در قطعات فلز و تکنولوژیک متاخر هستند، نیز روی می دهد. یارزشمند جوامع سرمایه دار

کامپیوتر، این محصول جنگ جهانی دوم، برای کمک به ده اند، غافل می شویم. فرآیندهای کاری و تاریخی که هستی کامپیوتر را به وجود آورده و آن را حفظ کر

تراشه های کامپیوتری  امروزه و کشتن افراد بیشتر( توسعه یافت. اموالگسترده تر کارایی هرچه بیشتر بمب ها )بخوانید: تخریب  به منظورخانه، محاسبه خط پرتاب توپ

به  شان« شرقی»کار چابک دستانه و دقت  که به خاطر زنانیاغلب توسط زنان آسیایی در ایلات متحده و کشورهای مختلف جهان سوم تولید می شوند؛  و مادربوردها

تصرف »بود این  وقتی از تراشه یک فتیش می سازیم، دیگر قادر نخواهیم(. 099، 015: 0770هاراوی ) ندا نین مشاغلی مناسبچبه طور خاص برای  ،جزئیات کوچک

به عبارت دیگر، خودمان را از فهم اینکه چگونه مصالح، فرآیندها و دلمشغولی های یک فرهنگِ به (. 015: 0770) را ببینیم« غایی بدن زنان در عیاشی مردانه جنگ

 -مسئول–وانیم نسبت به تراشه های کامپیوتری، عینی و بدون فهم این موضوع، نمی تعلمی به جهان و خود ما شکل می دهد، ناتوان می سازیم. -غایت نظامی و فنی
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گرچه  می دهد، مسئولیتی بپذیریم.باشیم زیرا قادر نیستیم در قبال زنان استثمار شده ای که آنها را تولید می کنند و شبکه ارتباطات پیچیده ای که ما را به آنها پیوند 

دانش و ذیری ایجاد نمی کند، اما گامی ضروری در جهت مسئولیت پذیری کامل نسبت به دیگران و علمی به طور خودکار مسئولیت پ-برطرف نمودن فتیشیسم فنی

 (. 1111عمل خودمان است )سالیوان، 

در  گروشپژوهش های است.  1گروشتاثیرات عملگرایی بر آثار خود را برجسته ساخته، الیزابت سرانجام، فمینیست دیگری که به علم پرداخته است و اخیراً 

در واژه  گروش(. 017: 1110 گروش) متمایل می شود« مدل های عملگرایانه»و ایستا، به  ثابت و نهپویا و خلاق  به شکلیفضا  تجدید نظر دربارهزمینه معماری برای 

(. 017: 1110) گردهم می آورد را عمل می کنند« جهت گیری تکاملی خودآگاه»تمام اندیشمندان فلسفه امریکایی و فلسفه قاره ای که طبق یک « عملگرا»

سرانجام با می رسد و  2برگسون آنریعملگرایی فلسفی از زمان داروین تغییر جهت می دهد، از نیچه عبور می کند و به آثار چارلز سندرس پیرس، ویلیام جیمز و »

 (.017: 1110« )از سوی دیگر منتهی می شود 3دلوز ژیلانشعاب در شاخه های مختلف، به موضع گیری های متباعد ریچارد رورتی از یک سو و 

 برتا  در حالی که گیلمن آن را غایت انگارانه تفسیر می کندبا اهدافی کاملاً متفاوت نسبت به شارلوت پرکینز گیلمن، به نظریه تکامل روی می آورد.  گروش

 در اندیشه تکاملی ابزاری برای کاستن از لزوم دوگانگی های شدید و ثنویت گروش، صحه بگذاردپیشرفته « تمدن»عقب مانده و « وحشیان»تقابلات نژاد پرستانه میان 

فیلسوفان »با قرار دادن خود در تبار داروین، پیرس، جیمز و دیگران،  گروش می یابد. انعطاف ناپذیر که غالباً از امتیاز مردان و برتری نژاد سفید حمایت می کنند، های

، تجدید نظر او امید دارد که نتیجه(. 017: 1110 گروشتایید می کند ) را « مل و حرکت را در مرکز هستی شناسی می نشاننددرباره کنش، ععملگرا که پرسش 

ن اینکه ساختارهای فهمید درباره زندگی مادی و تبدیل آن به چیزی فراتر از موجودیتی ایستا باشد که بتواند تغییرات مثبتی در تجربه زیسته فضایی ایجاد کند.

صورتی که به نحو امکان بازسازی آنها به  -هرچند که حقیقتاً از سنگ ساخته شده باشند« در سنگ نقش نبسته اند»آنها –فیزیکی مانند بناها قابلیت تغییر دارند 

ا نیز مانند گیلمن می توان یک فمینیست معماری دانست که با ر گروشبهتری نیازهای فیزیکی، روان شناختی، هیجانی و سایر نیازها را برطرف سازند، مهیا می سازد. 

تا پروژه تکاملی آزادی بخشی اش، تنها برخلاف گیلمن می کوشد  گروشجدیت نیروی فضای محیطی را در جهت پیشبرد اهداف فمینیستی در اختیار می گیرد. اما 

 نباشد. زنان سفیدپوست شامل 
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 برای زندگی ارگانیک بداند «، یک برانگیزانندهیک سوالرا  ]غیر ارگانیک[ چیزهر »به او کمک کرده است  که بدان جهتداروین را ارج می نهد  گروش

این را باید به جد یک گشایش تکاملی به سوی آینده دانست چراکه جرات می کند چیزهای ثابتی که اصطلاحاً بی جان نامیده می شوند را  (.017: 1110 گروش)

آنها عملی می  هم افزای میان جاندار و بی جان به منظور نشان دادن تعاملات گذاری این کار با افتراق. بداند -شامل زندگی انسان–امتداد زندگی جاندار، پویا و ارگانیک 

به از هم جدا شوند. ت این ایده اعلام می کند که جاندار و بی جان، دو سر پیوستاری هستند که در آن تفاوت ها در هم می آمیزند به جای اینکه با سختی و مقاومشود. 

 (.1111)سالیوان  پایان می دهد ممانعت به عمل می آورد، سازنده آن چیزها مسئولیت پذیر بودن ما در قبال شبکه ارتباطات ازعبارت دیگر، به فتیش سازی چیزها که 

فیلسوفان و معماران با چیزها، با خطای شیء  نشان می دهد که مواجهه بسیاری از ، اما اثر اورجوع نمی کندهیچگاه به فلسفه فرآیند وایت هد  گروشگرچه 

این نیست که  گروشبا این حال، هدف واقعیت حقیقی آن است، نه موقعیت ثابت آن در مکان و زمان.  ،شدنِ یک چیز ، فرآیندِگروشبرای انگاری مفاهیم همراه است. 

بلکه هدف او به هم پیچیدن  .با تاکید بر شدن و زیر سوال بردن مرزهای قراردادی میان چیز و غیر از آن، همه تمایزات میان طبقه بندی های دوگانه را به کلی فروپاشد

این پیچیده سازی می توان به دیده گسترش عینیت در دیدگاه هلدکه نیز نگریست چراکه این کار تعداد  به .سر بر آورندابط آنها به نحوی است که احتمالات جدیدی رو

 سراسراش برای زندگی در جهانی رار بر تل، اصگروشولی هدف اثر ارتباطات با چیزهایی که باید به خاطر آنها و نسبت به آنها مسئولیت بپذیریم را افزایش می دهد. 

باید به « انباشتن جریان از واقعیت»جیمز بر این مسئله پای می فشارد که  تبعیتبه  گروشبلکه  .نیز نیست -ن پذیر استگویی چنین چیزی امکاچنانکه – جریان

اما چیزی که او اضافه می کند  (.097: 1110 گروش) این کار را انجام ندهندتصمیم بگیرند که موضوعات مجرد اختصاص یابد و اینکه موجودات انسانی نمی توانند 

جهان، آن را به تمامی و با  نندهبخش بندی ک یتصدیق کنند که طبقه بندی ها -یعنی با مسئولیت پذیری–این است که فلسفه و معماری می بایست به صورت عینی 

این بقایای به جا مانده، در تضاد انعطاف ناپذیری با موضوعات و طبقه بندی ها قرار ندارند؛ بلکه به جا می ماند.  از آن تمام چندگانگی هایش در بر نمی گیرند و بقایایی

غیر قابل اجتناب است، اما هیچ لزوم  تجریدگرچه پیش و پس می روند.  با این موضوعات، سوال و جوابآنها و دنیای جریان به دنیای موضوعات مجرد پیوسته اند و در 

شاید بتوانیم در آینده جهان را به شکلی متفاوت، و بر مبنای جنبه هایی از چندگانگی های آن که د، وجود ندارد. رابطه با شکلی که به خود می گیر غیر تاریخی ای در

ماده ای است که گویی موضوعات مجرد از آن به وجود می آیند و این بدان معنی است  ،جریانقبلاً به حداقل رسیده و یا نادیده گرفته شده بودند، بخش بندی کنیم. 

، اندیشیدن به رابطه میان جریان و موضوع سیال، یعنی اندیشیدن به آن به شکل واقعیتی پیچیده و پویا گروشتجرید وجود ندارد. برای که مرز محکمی میان جریان و 

 (. 1111اعی ساده و ثابت )سالیوان به جای فتیش سازی آن به صورت انتز
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کار  همفمینیست های عملگرای معاصر، موارد بسیار بیشتری در رابطه با فمینیسم عملگرا وجود دارد که نمی توان در این مقاله کوتاه به همه آنها پرداخت. 

دلمشغولی های فمینیستی )برای مربوط ساختن سنت فلسفه امریکایی به مسائل و هم و  را ببینید( 1111 1)برای مثال مک دونالد« از دست رفته»احیای مادربزرگان 

اما همانطور که میراث مبهم آدامز و گیلمن نشان می دهد، این کار باید با بررسی دقیق نقاط تلاقی جنسیت با نژاد، . را ادامه می دهند را ببینید( 1110 2مثال کیت

بحث دبلیو. ای. بی دو بواز درباره موقعیت زنان سیاه پوست، یک نمونه ت جنسی و دیگر محورهای بارز تجربه زیسته همراه باشد. قومیت، ملیت، طبقه اجتماعی، سرش

ا از که زنان ر مانند گیلمن می پنداشت که رهایی زنان به دگرگونی هایی ساختاری وابسته استهدو بواز نیز قابل تحسین برای چنین تحلیل هایی فراهم می آورد. 

دو بواز به جای اینکه منحصراً بر زنان سفیدپوست تمرکز کند، اظهار می دارد که چون زنان سیاه اما ان مراقبت کننده و خانه دار آزاد کند. نقش های محدودشان به عنو

؛ 0777)دو بواز  خواهد بودپوست هم در منازل خانواده های سفیدپوست و هم در خانه های سیاه پوستان مرکزیت دارند، مبارزه آنها برای آزادسازی تمام زنان حیاتی 

019-71 .) 

اثر وست با ترکیب عملگرایی امرسون،  ، ارزش فلسفه امریکایی برای مبارزه بر علیه نژادپرستی را نشان داده است.4کورنل وست« 3پیش بینلگرایی عم»اخیراً 

نظر به وضعیت  کنند.ترویج داده است که در آن تمام انسان ها می توانند مشارکت نوعی فرهنگ دموکراسی خلاق را دیویی و دو بواز با سوسیالیسم و مسیحیت، 

با بدون امید به اینکه حتماً می توان تمام بدی ها را برطرف ساخت،  این رویکردهمزمان هم آرمانگرایانه و هم غم انگیز است.  پیش بینمصیبت زده دنیا، عملگرایی 

بااین حال از گسترده و چندوجهی قدرت آگاه است،  عملکردهایاز  پیش بین. اگرچه عملگرایی جدیت با نژادپرستی و دیگر بدی های موجود در دنیا برخورد می کند

سانی متمایل می شود. مفهوم سازی انحصاری از دنیا در قالب نیروهای غیرشخصی سر باز می زند و در عوض به فاعلیت انسان در دگرگونی جوامع، تواریخ و اعمال ان

خود را در مسیر خدمت به شکوفایی انسان قرار می دهد  ،نقد فرهنگی و التزام سیاسی، بر این نکته پای می فشارد که فلسفه در طلب پیش بینبنابراین عملگرایی 

 (. 100-17: 0797)وست 

ت متوسط و مرفه بدین ترتیب دو بواز و وست به این موضوع اشاره می کنند که موارد مورد توجه فمینیسم عملگرا چگونه می توانند از زنان سفیدپوست طبقا

، چنانچه با حذف نژاد، طبقه اجتماعی و سایر جنبه های مهم عام ترفمینیسم عملگرا نیز همانند فمینیسم در معنای  ( فراتر روند.1110 5و پاپاس 0779)آثار هلدکه 
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و این می توانند به تقویت یکدیگر ادامه دهند کز خود عملگرایی و فمینیسم با بسط و گسترش تمرباشد.  اثربخشتجربه زیسته، بر جنسیت تمرکز کند، نمی تواند 

  بپردازد.  مردان و زنان همهبه بهبود زندگی  به جای حل مسائل غیر واقعی ساخته شده توسط فلاسفه آکادمیک، که فلسفه بایدرا به اشتراک بگذارند عقیده 
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