
 1«اینترسکشنالیتی»مارکسیسم، فمینیسم، و 

 4سارا کارپنتر |23شهرزاد مجاب

. با آنکه است یاجتماع یبرساخته یتفاوتها چندگانگیِ نییتب یبرا یستینیفم یدیکل میاز مفاه یکی «یتینترسکشنالیا»: هدیچک
ها در خط مقدم اشاره دارد که دهه یااست؛ اما به مسئله 1۹۷۰در دهه  اهیس یهاتینسیفم یاصطالح، برآمده از کنشگر نیا

 ییطبقه، توانا ته،یسکسوال ت،یانسان را براساس  نژاد، جنس یسازمان زندگ دیچگونه با نکهیاست، ا هبود یستینیفم یمبارزات جهان
یپاسخ م یزندگ تیعوامل در واقع نیا به چندگانگیما چطور  یاسیس یهاهبرنامو  م،یدرک کن گری( و موارد دیو ذهن ی)جسم
 برالی/ ل دیسف سمینیاز فم نیادیبن یباور که گسست نیپرسش است؛ اما با ا نیها به ااز پاسخ یکی یتینترسکشنالی[ امفهوم] دهند؟
در  کیهژمون یِشناختو روش یلیابزار تحل کیجامعه است، به  یاعضا نیتردهیدنسبت به ستم یاسیس یتعهد یدهندهو نشان

 یاسیو س یرنظ یمسئله این انحوه برخورد ما ب تصرمخ انینوشتار ب نیا یشده است. هدف اصل لیو محققان تبد انیدانشجو انیم
 را به عنوان مناسباتِ  یو خاستگاه مل ییتوانا ته،یطبقه، سکسوال ت،یجستجو نژاد، جنس نیاست. در ا یستیمارکس سمینیاز موضع فم

 یکیالکتید کردیرو کی اب و طبقه 5شیءواره شدنبدون ، خاصِ تاریخی یِدارهیسرما دیتول وهیدرون یک ش در به وجود آمده
 .میکنیم یسازمفهوم ،یخیتار یِستیالیماتر

آنکه . با رودیبه کار م یاجتماع یبرساخته یهاتفاوت چندگانگی نییتب یاست که برا یستینیفم یدیکل میاز مفاه یکی «یتینترسکشنالیا»
 یها در خط مقدم مبارزات جهاناشاره دارد که دهه یااست؛ اما به مسئله 1۹۷۰در دهه  اهیس یهاتینسیفم یاصطالح، برآمده از کنشگر نیا

 ( و مواردیو ذهن یسم)ج ییطبقه، توانا ته،یسکسوال ت،یانسان  را براساس  نژاد، جنس یسازمان زندگ دیچگونه با نکهیاست، ا هبود یستینیفم
ی یهااز پاسخ یکی یتینترسکشنالیامفهوم  دهند؟یپاسخ م یزندگ تیعوامل در واقع نیما چطور به تعدد ا یاسیس یهاو پروژه م،یدرک کن گرید
  داد.پرسش  نیبه ا توانکه می تاس

 از آمریکا  پوستِتجربه زنان سیاهبرای بیان  را مفهوماین  و محققان فعاالن نخستدارد.  اهیس سمینیدر فم شهیر اینترسکشنالیتیمفهوم 
هایی در تالش 8انجمن رودخانه کمباهیو  ۷نزیکال لیه ایشیپاتر، 6تیباربارا اسمی آثار برجستهبه کار بردند.  ،ستم مانأتوو  چندگانهاشکال 

 برای گفتگو درباره رامفهوم این  ،تبار ییقایآفر-ییکایآمر ستِینیفم حقوقدان، ۹کرنشاو یمبرلیک سپس،(. 2۰1۷، لوری)ت همین راستا است
 سمینیفم یزمینه ( در1۹۹2) نزیکال لیه ایشیپاتر لیفأت. داد گسترش ،کایآمر یفریعدالت ک نظامبا خشونت و فقر در  تینژاد و جنس یتالق
 میان در اصطالح نیگذشته، ا یدر طول سه دههتر مفهوم کمک کرد. پردازی کاملبه نظریه زین «1۰سلطه هایسیماتر» تدوینو  اهیس

 ی یافتهشناختو روش ینظر ها[ مقبولیتدیگر ]رشتهو  یو مطالعات فرهنگ یستینیمطالعات فم ی،ضدنژادپرستانتقادی  آموزشهای[ ]رشته
 ایظریهنبه عنوان آن را  ابدا  اما کرد،  مطرحبه عنوان یک نظریه را  اینترسکشنالیتی» کرنشاوکند، یم گوشزد 11الریآگهمانطور که  اما .است

ها]ی رشته میاندر  چه اندازهیا  زنددامن میرا  مناقشاتی دانست چهنمیو مطمئنا   در نظر نداشت یشناسروش کی یحت ای، نگرتمامیت

                                                           
، نشر زد بوک) «سمینیو فم سمیمارکس»( و 2۰1۷پلوتو ،  نشر) «و دانش سمینی، فمسمی: مارکسیانقالب یریادگی»ما در کتاب به طور کامل  ی این مقالهچارچوب نظر 1 

 است.درآمده  فیتألبه  شهرزاد مجاب شیرایبا و( 2۰15

 ، کاناداوینتارو، دانشگاه تورنتو، تورنتو، ادی، کالج جدمطالعات عدالت 2 

 تورنتو، اونتاریو، کانادا ، دانشگاه تورنتو،، موسسه اونتاریو برای مطالعات آموزشبزرگساالنعالی و آموزش ، گروه رهبری 3 
4 Sara Carpenter 
5 reifying 
6 Barbara Smith 
۷ Patricia Hill Collins 
8 Combahee River Collective 

 )مترجم(. کردیم فایدر آن ا یمرکز ینقش تیدر بوستون شکل گرفت و باربارا اسم 1۹۷4سال ی کمباه یرودخانه انجمن
۹Kimberlé Crenshaw 
1۰ matrices of domination   
11 Aguilar 

https://bidarzani.com/34942
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ها و امدرنپسویژه ، به ستینیفم پژوهشگرانها، در طول دهه(. 2۰8: 2۰15)آگیالر،  «رودپیش می جغرافیاهای مختلف و درسی[
 نیااز . انددادهگسترش  را مفهوم اینترسکشنالیتی، پردازندمی 1ذهنیتو  تیهوپردازی به نظریه آنهایی که به طور خاص و  پساساختارگراها

 یاسیس ایبرنامه همچون، و یانتقادبررسی روش یک ، ستم یدربارهای نظریه، 2یتفاوت اجتماع یدرباره یلیتحل ایبرنامهبه عنوان  مفهوم
محبوب  مجالت دانشگاهیی به همان اندازهها وبالگ میاناین مفهوم . (2۰16، 3)هنکاک انداستفاده کرده دربرگیرندگی بنیادیبا هدف 

ی( از آن استفاده مکایآمر 2۰16در انتخابات  نتونیکل یالری)مانند ه هم گذاراناستی، سیگاه یو حت معلمان، انیفعاالن، دانشگاه و است
آن  سترشگ گیچگونو مفهوم  نیا قیدق یمعنا سازیشفاف هبکه  چندین اثر منجر شد انتشاربه  اخیرا  کاربرد این مفهوم،، این رواز کنند. 
  (. 2۰16ک، ؛ هانکا2۰16، 4. )کالینز و بیلگاندپرداخته

م فمینیساز چنین تحلیلی با این اعتقاد که  معمول استِ امری دانشجویان و محققان  در میان« 5تحلیل اینترسکشنالیتییک » ادعایامروزه 
خود اغلب  کنشگریترین افراد جامعه است. ما در آموزش و دیدهستمتعهد سیاسی نسبت به  یدهندهو نشانگسست بنیادی دارد لیبرال سفید/

 دنلحاظ شایران، برای اطمینان از  های محرومان در. به عنوان مثال، در یک گردهمایی همبستگی در حمایت از شورشبینیمرا میاین ادعا 
طیف که  آوردبه شمار می گیعملِ همبست به مثابه یکرا ، اینترسکشنالیتی طرحاین  ارائه شد. طرحیدر همه اقدامات،  اینترسکشنالیتی
و  6یبازنمای، سن و غیره )جسمی و ذهنی( توانینااز جمله نژاد، جنسیت، سکسوالیته، مذهب، زبان، منطقه، طبقه،  را هاوسیعی از تفاوت

 یفاوت در تجربهت یچندگانهاشکال  آن یبه واسطه هایی است کهشیوه به معنای فهم ویژهبه  ]اینترسکشنالیتی در اینجا[. کندمی ۷بازشناسی
برای توضیح و توجه به ها تفاوت ،اقدامی سیاسی است همراه باکه خواستار تحلیلی متقاطع ، بازشناسی عملِ این  در . آمیزنددر هم میزیسته 

 (1۹۹5، 8رجین. )بشوندنامگذاری می اند،تولید کردهرا )باز(  هاتفاوت شرایط تاریخی، بومی، فراملی و ساختاری که آن

ارتقای »، «۹یازسقدرتمند»مانند  یستینیمهم فم میمفاهبرخی  های دیگر عالوه بر اینترسکشنالیتی،ابورژو و برالیلذینفعان  میدانیما م
که به نظر  میمفاه نیچرا ااما پرسش مهم این است که . کننداند و میکار دیگری، از آن خود کردهبرای دستور ، را«11عدالت»و « 1۰آگاهی
به  وند وش تصاحبند، اهشد ایجاد شاننقد یبرا اساسا که  هاییوضعیت دیتول)باز(  برای توانندیم یهستند، به راحت یادیبن نییقدرت تب یدارا
. اندسوق داده یبقاتو ط یتی، جنسینژاد سائلم]لحاظ کردن[ سوی  را به دیسف سمینیفم اینترسکشنالیتی، کنشگرانو  پردازانهی. نظرروندکار 
 .اندحدود کردهم بازشناسی،/ تحلیل بازنمایییک از  برای فرا رفتنپتانسیل اینترسکشنالیتی را  ،وستهیبهم پ ندیدو فرآ بر این باوریم که ما ،اما

ی طبقاتهای بندیصورتطبقاتیِ  لیتحل جیبه تدر 1۹8۰ یدر دهه [یو نظر یدانشگاه یهاعرصه]در  سمیمارکس نشینیآنکه عقب نخست
 یهاتفاوت گرِیاشکال د ی، با کمرنگ شدن طبقه همهدر همین راستاو  . دومکرد فیضعترا  دارانهتحت نظام مردساالری سرمایه 12خاص
  13زمانبه طور هم هاانسان یزیسته یدر تجربه یاجتماع یهاتیکه هو میدانیاما م قرار گرفتند. یستینیفم هایپژوهش مرکزیتدر  یاجتماع

. 16]موقت[ رویدادیو  15زمان[]ناهم منفرد ،کنندهای اینترسکشنالیتی مطرح میآنگونه که برخی سنت، نه کنندبا هم تالقی می 14زماندر و 
را به نحوی  یاجتماع یهاتیهو اندتومیچگونه یک فرد  میبپرس دی، بابریمسر میه ب ابدی یتنیدهحالت در هم کیکه در  میریاگر بپذ پس

                                                           
1 subjectivity 
2 social difference 
3 Hancock 
4 Collins & Bilge 
5 intersectionality analysis 
6 Representation  
7 Recognition 
8 Himani Bannerji 
9 empowerment 
10 Consciousness raising 
11 Equity  
12 particular 

 درونی اجزاء )م(تحلیل روابط 13 

 نگرش تاریخی )م(14 

15 fragmented 
16 episodic 
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، سکسوالیته، طبقه، نژاد، تیجنس ی، بعد از تالقگرید ارت؟ به عبتبدیل شود یستیالیسوس-یستینیفم یِخیتار رییتغ یسوژهبپروراند که به 
 ؟چیست، در هم تنیده یتیخطوط هو نیااجتماعی  یبرساخته؟ شویمبه چه تبدیل می، گریو موارد د )جسمی و ذهنی( ناتوانی

ی ستیمارکس سمینیفم از موضع یاسیو س ینظر یمسئلهاین  با ما یمواجهه ینحوه این نوشتار بیان روشن و مختصرِما در  یهدف اصل
. دهیممی ای دیگر توضیحرا به گونه [تیواقع] آن ،توضیح آن است در پیواقعیتی که اینترسکشنالیتی  ختنشنارسمیتبه ضمن ما . است

جداسازی ساختگی مناسبات امر اجتماعی و  1به عینت درآوردن بدون از هم، یمناسبات اجتماعجداکردن معتقدیم  (1۹۹5) یبنرجهمانند 
هینظر یبه مسئله. بار دیگر ممکن نیست ،کندیو طبقه مجزا م هیرا از سرما تیکه نژاد و جنس یفرهنگ یمنطق طریقیکدیگر از از  سلطه
 با مفاهیم ایتفاوت ریشه مفهوم نی، ابدیهی است .میگردرب 2در طول تاریخ ذهنی انسان عملمتفاوت از  امری اجتماعی به مثابه امری پرداز

در اثر  مارکسیستی یرویکردبا  (2۰1۷اگوست،  1) 4تیشارون اسم .دارد 3تیو موقعاینترسکشنالیتی محبوب  یهاتفاوت و تجربه از چارچوب
 .کندیم تهی تحلیل مادیرا از هرگونه  آن که داندمیاینترسکشنالیتی  مفهوماز  یانهگراپساساختار/مدرناپس برداشتِدر  مسئله را ،اخیر خود

ی انسانی از هستی، های تجربهگسستگیِ حوزه] سانهشنایهست 5چندپارگی به بلکه ربطی ندارد طبقاتی تحلیلبه فقدان  مسئله معتقدیمما اما 
ها ستیمارکس نه به ،تیهو یهاسیبه ماتر طبقه افزودن صرف با ،لیدل نی. به هممربوط است [های خُرد و مجزاها و قطعههمچون بخش

ای برای درک مناسبات مادی به شیوه ستیمارکسریغ یهاستینیبه فم نه و یو ضدنژادپرستی ستینیفم ترگسترده لیتحل برای دستیابی به یک
لحاظ  به نیز کنندرا تولید می یعاجتما شده زیها و تجارب متماتیهو اینکه  سلطه هایشکل به اعتقاد ما .کرد خواهیمکمک  اجتماعی

در نظر  «6هاتقاطع» چونهم یتاخشنمعرفت به لحاظآنها را  است که اتیتجربخود از این  خوانشدر . فقط ستندیناز هم جدا  سانهشنایهست
 گری، ملت، زبان و موارد د)جسمی و ذهنی( یی، تواناتیبر اساس نژاد، جنس یاجتماع سلطهو  گذاریتفاوت هایصورت، به عالوه. گیریممی
تدا اب، مانتحلیل روشن شدن یبرا. فهمید، تیاز هو یگرید صورتاستثمار نه فقط  یِاجتماع رابطه مثابه یکبه  طبقهبا  هاآن تنسبدر  دیرا با
 رامونیهان پج درکو  حی: توضمیسه هدف دار زیرا کنیممی آغاز یامر اجتماع بارهدر یستیمارکس یستینیفم هینظر کاز ی ادراک خود بیانبا 

 رای کیتالکید یاجتماع اتمناسباز  یمفهوم، منظور این به  .های انقالبیسیاستزایش و  ،آگاهیدانش و  طلبانهتحول هایصورت دیما، تول
، ۷ییگراذات از جمله حل کنیم؛ به آن مشغولند،معاصر  یپردازان اجتماعهیکه نظررا  مسائل بسیاریدهد می فرصتبه ما  که میریگیبه کار م
 .11ییگرایو نسب اینترسکشنالیتی، 1۰نگریخطی، ۹هایباینر، 8انگاریدوگانه

 داریهیسرما در حصار یاجتماعمناسبات  کیالکتید | 1

فکر  ای تیکه خارج از مردم وجود دارد و فعال میدانینم ی«نظام» ای «ساختار»، «ءیش»به مثابه را  «جامعه» ای یاجتماع تی، ما واقعدر آغاز

 میدانیم یسازمان اجتماع شکلی از -یانسان های خودآگاهیشیوه و کنشگریمرادمان –خود را  یِاجتماع زندگی، بلکهکند. یم نییآنها را تع
 یکه جهان اجتماع کنیم، چرااستفاده می یجهان اجتماع فیتوص یبرا 12یاجتماع مناسباتاصطالح ما از . یابدتکامل می تاریخ طولدر که 
 قیقتح یبرا یعزیمت یو هم نقطه أمبدهم  یاجتماع مناسبات شناسیم.می انسانی یافتهسامانو  بالفعل هایفعالیت مجموعه همچونرا 

 تیو فعال یهر دو شکل آگاه یاجتماع مناسبات .میکن جداخودمان را از آنها  میتوانینمدامی که به دنبال درک این مناسبات هستیم است. ما
 هایمندینسبت دربرای حضور  یاجتماعمناسبات  نیا (.میدهی، بلکه آنچه انجام ممیکنیاست )نه فقط آنچه فکر م یانسان احساسی ،یعمل

                                                           
1 Objectifying 
2 historically subjective human practice 
3 positionality 
4 Sharon Smith 
5 Fragmentation 
6 intersections 
۷ essentialism 
8 dualism 
۹ binaries 
1۰ linear thinking 
11 relativism 
12 social relations 
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 مارکس و انگلس کردی، از رویخیتار یستیالیدر سنت ماتر یکیالکتید یسازمفهوم .شوندمی پذیرادراک 1تاریخی یِستیالیماتری کیالکتید
 ایگانهچند یهادهیپد مناسباتِ میان به عنوان مجموعه ی راجهان اجتماع کند، یعنیپیروی می2یآلمان یدئولوژیایِ لیتفص قیدر تحق( 1۹68)

 یاجتماع جهان که یکیالکتید هایمندینسبت .دهندرخ می کل /یو جهان جز/ یمحل سطوحدر و در طول زمان،  زمانکه به طور هم بیندمی
 نیا یدرون یالف( تضادها :ارجاع دارد ییایدر درجه اول به دو پو رییو تغ جنبش نی. اانددگرگونیو  جاییجابهدائما  در حال سازند، را میما 

 یفن قیاست که فقط از طر در تضاد دهیدو پداتحادی از  شهیهم یکیالکتید رابطه کی. یاجتماع یهادهیپد ریسا بیرونی طیروابط و )ب( شرا
 اسباتمناز ای چونان آمیختهخود  یاجتماع جهانبه ، ما گریبه عبارت د .یابدتحول میرابطه  عنصرهر دو  دگرگونیو  مندی()نسبت ارتباط
تجربه را از  که دهدیمرا امکان این به ما  یکیالکتید بینش. کنیمتوجه می، دهدتشکیل میما را  هرروزه یکه تجربه ایکنندهنییتع متقابال 

  .درک کنیم روابط یایپو یهاشبکه نیا قیطر

 خیاست که در طول تار نیما ا . منظورمیکن واکاوی یسازمان اجتماع مختلفِ هایبندیصورت از ایمجموعهبه عنوان را  خیتار میتوانیم
سازمان نید. انکنمی خود را سازماندهی یلحاظ اجتماع به خاصیهای ترتیببا  ،خود یماد هستی و زندگی برای بازتولید هاانسان، بینیممی
 یخیتارکه از نظر  نامیممی 3دیتول یهاوهیشرا  یاجتماع یسازمانده هایشکل نی. ما استندیطرف نیو ب آزاربیوجه  چیبه ه یجتماعا یها

 یروین به مثابه، از جمله افراد است نیمع یدوره کیدر  یاجتماع یزندگ یمجموعه کل یدارندهدربر، دیتول یشیوه کی هستند. معین
 (.کنندیم یسازماندهخود را ها انسانای که )نحوه دیتول مناسبات( و خودمادی  یزندگو  هستی دیولت یبرا های کار انساننحوه) آن یدیتول

 یتماعاج جهان دیو بازتول دیتول برایما ها[ آورند که در آن ]موقعیتهایی را فراهم میموقعیت دیتول مناسباتو  دیتول یروهایندر مجموع، 
 سبک»یک  به مثابه یسازمفهوم نیا به مارکس و انگلس ،بندیدر تفسیر اقتصادی از صورتاز این طریق است که  .میکنیم کارانسانی 
 به یاجتماع مناسباتمفهوم  پیوند بارا در  دیتول یوهیما مفهوم ش (.32، ص  1۹68) کنندیم رجوع]سبک زندگی[ مسلط، با  متمایز «4یزندگ

منحصر به  هایشیوهو  است یخیو تار یابندهتحول، دهیچیپکه  یسازمان انسان از شکلی عنوانرا به  تا بتوانیم رابطه اجتماعی بریمکار می
از  یاوهیرا به عنوان ش یدارهی، سرمابیترت نیبه ا. درک کنیم ،کرده است جادیادر طی زمان را  یآگاه هایصورتو  ینسانا مناسبات فردِ
، به یدارهیرماس دیتولشیوه  در کنار .است و طبقه تینژاد، جنس خاصِ هایترتیباز جمله  یاجتماع مناسباتدربرگیرنده که فهمیم می دیتول

یشاره ما انباشت ارزش افزوده سازیخصوصی کاالها و وابستگی به، مزدوریرابطه  قیاز طر یزندگ دیتولبازو  دیتول یسازمانده از روشی
ب پول شده به منظور کس یگذارهیسرما یمال رهیذخ) هیسرما دیبا هدف تول یوراز کار مزد ی، استخراج ارزش اضافدیتول شیوه نیا . درمیکن
ی و مداخله تیرا فعال این نیروی کار، که ما وابسته استکار  یرویاز ن یبرداربه بهره یرداهیاست. سرما یاجتماع دیتول غایی( هدف شتریب

بر این باوریم ، اندداده حیتوض 6بواپیتر لینو  5یچیفدر ایلویسنگارانی چون همان طور که تاریخ. میدانیم عتیانسان در طب یهدفمند و آگاهانه
 نیا یدارهیظهور سرما باوجود داشته است، اما  یدارهیقبل از ظهور سرما ر، طبقه و استعماسکسوالیته، تینژاد، جنس یِاجتماع که مناسبات

به  مناسبات نیا گذار ی،خیتار فراشد نیا جهی. نتاندشدهتبدیل ی دارهیسرما دیتول وهیش تیگسترش و تثب یِاساس یهاجنبه به مناسبات

                                                           
1 historical materialist dialectical 
2 German Ideology 
3 modes of production 
4 mode of life 
5 Silvia Federici 

استاد  واو مورخ است. طرفدار خودگردانی  کالِیراد یستِینیفم مارکسیستو  آنارشسیتیسنت  در  ییکایآمر-ییایتالی، معلم و فعال امورخ (1۹42ی )چیفدر ایلویس
را در گی خان یکارها یدستمزد براکارزار که  یبود، سازمان یستینیفم یالمللنیمجموعه ب انگذارانیاز بن یکی یو 1۹۷2در سال . است ورکیویدانشگاه هوفسترا در ن

 االتیادر و جنبش ضد مجازات اعدام  یسازی، در جنبش ضدجهانهیجریدر ن قیو تحق سیدوره تدر کیپس از  ی، و1۹۹۰کرد. در دهه  یاندازراه یالمللنیسطح ب
 یساختار لیعدت هیعل قایو معلمان در آفر انیاز مبارزات دانشجو تیحما جادیکه به ا یاست، سازمان قایدر آفر یعلم یآزاد تهیکم انگذارانیاز بن یکیفعال بود. او  حدهمت

در دانشگاه هافسترا  یاسیفلسفه س یهاو دوره انمطالعات زن  یالمللنیدروس ب سیبه تدر 2۰۰5تا  1۹8۷از  یاختصاص دارد. و قایآفر یآموزش یهاستمیاقتصاد و س
یجهان هیعل یزنان، آموزش و فرهنگ، و مبارزه جهان خی، تاریستینیفم هیدر مورد فلسفه و نظر ییسالها او کتابها و مقاله ها نیپرداخت. در طول ا ورکیویدر همپستد، ن

 )توضیح از مترجم به نقل از پی ام پرس( .شتنو یدارهیسرما یساز
6 Peter Linebaugh 

تامپسون  یپیکه شاگرد ا بوانیاست. ل یاستعمار کیو آتالنت ایتانیدر بر ی. او مورخ مبارزات طبقاتشودیم یعصر حاضر تلق ستیاز مورخان مارکس یکی بوانیل تریپ
در  «ول ماه مهروز ا زیبرانگرتیو ح لیاص ،یناقص، واقع خیارت» بوا،نیکتاب ل نیکرده است. آخر سیتدر دویهاروارد و دانشگاه تول ورک،یوین یهاوده است، در دانشگاهب

 پرس  منتشر شده است. امیتوسط پ 2۰16سال 
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، نژاد، تیجنس مناسباتاز  متفاوته را طبق ،یدارهیسرما دیتول وهیدر ش ما نیاست. بنابرا یدارهیسرما یِو نژادپرست یمردساالر هایشیوه
 کنیم.می تجربهسکسوالیته و  ییتوانا

یم یو فرهنگ یمادسازمانی انسان را  یسازمان اجتماع شناسیم ومی یارابطه را جهان یاجتماع جهانما  ،توان گفتمی خالصهبه طور 
 مناسباتمانند  یمی. ما مفاهمیکنیم آن را بازتولیدو  میکنیم مشارکتدر آن ی خود آگاهاز طریق کار و  چیزی است که یاجتماع جهان. یمدان

، به کار به هم مرتبط و ایجاد شده است یانسان عاملیت از طریقکه  یاجتماع یتکلیک  فیتوص یبرا را دیتول وهیو ش کیالکتی، دیاجتماع
ک از هر ی به یفمینیستهای سنت از جمله یاجتماع علوم، دانشمندان یاجتماع یک نظریه ابیدر غ رایاست ز یضرور کار نیا .بریممی

انه و جزئی ]جداگ عناصربه  یاجتماع ازمانس چندپارگی منجر به که اندی تحمیل کردهاجتماع یتمستقل از کل یتیوضع ی،اجتماعمناسبات 
 مناسباتر د چگونه یاجتماع هایصورت نیا مینیبب گذاردنمی چندپارگیگونه  نیا .شده است دولت ای، نی، اقتصاد، نژاد، دتیجنسی[ شده

 .تبیین کندبه شمار آورد و را ها گذاریتفاوت نیا کارکردو  هستی دیبا یاجتماع جهانما از  درک، نی. بنابراهستندای کنندهتعیین متقابال 

، تیمانند جنس یاجتماع یهااست. در نظر گرفتن تفاوت یتفاوت اجتماع ی، مسئلهیستیمارکس یپردازهیدر نظر دیرپا یاخالق مسائلاز  یکی
به این  یستیارکسم سمینیدر فم یاجتماع مناسباتتفاوت و  ییک نظریه. بسیار مهم است سکسوالیته برای فمینیسم مارکسیستینژاد و 

 طالعهم باما  .یابدمیو طبقه سازمان  سکسوالیته، تینژاد، جنس یعنی «تفاوت»ما در امتداد خطوط  یجهان اجتماع پردازد که چراپرسش می
ها ها، گسترش آنها در طول تاریخ، و رواج معانی آناین تفاوت ایجاد یبه واکاویِ نحوه یو ضداستعمار یضدنژادپرست یِستینیفم یِانتقاد

توضیح  ربو شویم ی دور میفرهنگ یهادهیبه عنوان پد «هاتفاوت» نیا دادرخ ینحوهاز  ،ییزبان و بازنما یمطالعهبا ، اما .شویمنزدیک می
در مقابل تنها ها را تفاوت خواهیم عملکردمیما ، دیگر انیبه ب .کنیمتمرکز می «هاتفاوت»توسط این مناسبات اجتماعی دهی سامانینحوه
جداییشد،  پیشتر مطرحکه  یشناسیهستآن شکلی از  نسبت به تفاوت یِستیمارکس-یستیفمن درک طریق نیا به. کنیم مطرح شانمعانی

  است. ریاپذن

 ای ینظرگونه فرصت چیه که خاستگاه آن در اروپا و آمریکای شمالی است، هیاول یستینیفم یهینظرکند استدالل می( 1۹۹6) 1ترزا ابرت
 انزن 2بیرونی-تفاوتو به عنوان  مطرح بود تیتفاوت فقط از نظر جنس کند.یطبقه فراهم نم اینژاد  مبتنی بر «تفاوت» میمفاه یبرا یتجرب
 همان-دقیقاکه منسجم و ای /یگانهجزئی یهامقولهرا همچون مرد -زن بیرونی-، تفاوتسمینینوع فم نیا .شدمیبندی صورت انو مرد

 همگانبرابری  ،روشنگری یاز اندیشه دریافتشانکه  نامدمی« 3نوگرا» را هاستینیفم نیا ابرت .کندتصور می (جورکی ذاتا یعنی) هستند 
 تفاوت، یپردازهینظرسبک  نی. اامتداد دارد کالیتا راد برالیلطیف از  نوگرا سمینیفم. استشان عقالنی و شعورها براساس ذات اصلی انسان

ی ساالر ، مردانگاره نی. اکندطرد می یمنطق هایبرابر به عنوانو آنها را  کشدرا به انقیاد میکه زنان  داندمی ناعادالنه نظام کرا ناشی از ی
جهان/  انهیگراذات بندیطبقه کیبه  نوگرا سمینی. فمگیرددر نظر می یفرد میان یبه عنوان سلطه شتریو ب یفرهنگ تفکری را همچون

و  یاجتماع یبرساخته یهاتفاوت پوشی ازچشمبا  جهانی، تنهاهمگون  یمقوله کیبه عنوان  «زن»ساختن بر است. یمتک «زن»از  شمول
« زنان»از بندی طبقه نی. اگیردیم ی، صورتدارهیسرما مناسبات ونزنان در متفاوت یهاگروه یزندگ یهاشیوه انگاریدهینادبا و  یخیتار
 یواقع ی، تضادهایاجتماع مناسبات ریاز سا تیجنس ی، با جداسازبیترت نی. به هممشخص کندو جامعه  خیتار رزنان را دجایگاه »تواند ینم

ا دیگر مناسبات در ارتباط ب تی، جنسیبه گفته بنرج (.68، ص 1۹۹5، ی)بنرج «سازدمیافسانه و انتزاع  کاز زن یو  برداز بین می را زنان میان
 .یابیمدرمردساالرانه  مناسبات دیدر بازتول یا یطبقات/یدر سلطه نژاد سهم زنان را چه میتوانیما نم نینشده است، بنابرا یپردازهینظر یاجتماع

 پیامدهای یاندازه همان بهکه را  تیهو یِشناختو معرفت یشناختیهست هایگانهدو بیرونی تفاوت گراپساساختار/مدرنتپس یهاستینیفم
 ه حذفب بیرونی-است که تفاوت نیا سمینیدوم فم سنخ یبحث اصل. کنندرد می، محدودکننده است یروشنگر یهاتیهو یِسازیجهان

 چیه چون کندبا هویت برابری نمیتفاوت  ،درونی-تفاوت ]معتقد به[ هایفمینیستاز نظر  .دانجاممی نگروه مانند زنایک  4یدرون -تفاوت
تقسیم خودش  هیدائما  علدرونی -تفاوت سمینیسوژه در فم شود.یم اش تکه تکهیگریدو  خود توسطهمواره  تیهو. ستین منسجم یتیهو
 هاییتفاوتدارند.  دیتأک و تحول رییدر حال تغ / گانهچند یسوژه یهاتیو موقع جزئیاتبر تنوع،  درونی-های تفاوتفمینیست، نیشود. بنابریم

                                                           
1 Teresa Ebert 
2 difference-between  
3 Modernist 
4 difference-within 
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 مجزا از واضح و مشخصِ تیهو کیمرد »، در این دیدگاه د.ندار انیمعنا جر یاست که در قلمرو ییو بازنما داللت هایتفاوتکه وجود دارد 
 تکه وتکه -ش استمنسجم و وجود کامل یبه معناوابسته  شو تفاوت ستاو مکملکه - زن یعنی، اشیگرید خود و بلکه توسط زن نیست
 سلطه یپردازهیاز نظر اغلب و از ناکجا یاهدرونی، گ-تفاوتم یسفمیندر  «تفاوت»رسد یبه نظر م (.163، ص 1۹۹6، برتی)ا «شودتقسیم می

، به امر مادیگفتمان و  ی میانرابطهبا  درونی-وتتفاپردازان هی. نظرآیدگیرد، میمیاستثمار شکل  مناسبات به صورت دیالکتیکی درونکه 
و  یسازمان اجتماع با، بلکه ستین ییبازنما ای یک امر معناییتفاوت صرفا   نیکه ا نندیبنمی. آنها چالش دارند ،هیسرما یماد نهیزم ژهیو

 شود.یم ساخته مندخیتار مناسبات وندر هااما توسط انسان ندارد تینیشود که عیم یکیالکتیوارد رابطه د سمیالیماتر کیو  یاقتصاد

ینم سمیمحدود است. از آنجا که مدرن اری، بسییستپست مدرن بیرونی-تفاوتو  یستیمدرن درونی-تفاوتمواضع،  نیاز ا یناش یهااستیس
 ای، مانند دولت رفاه، ]درآمد[ حداقلی عیتوزباز یآن به حوزه یهااستیرا حل کند، س یگفتمان یو دموکراس یدارهیسرما نیتواند تناقض ب

و داللت محدود  ییبازنما رییمدرن تنها به تغپست استی. سماندمیمحدود  یبازشناسو  بازنمایی هایاستیبه عنوان س 1یفرهنگگرایی تکثر
 گرامدرن / پساساختار پست یهااستیکه س میهست همدلانتقاد  نیباشد. ما با ا آمیزتحول/رادیکال 2یشکنشالوده کی رییتغ نیا حتی اگر، است
دهیدر انتقاد از ا (1۹68) قبال  توسط مارکس و انگلس یموضع فلسف نیاست. انتقاد از ا یبورژواز یهاشیگرا یامن برا یپناهگاه تیدر نها

 که شده استمطرح جوان  یهایهگل سمیآل

. شودمتفاوت منجر می ریتعبتوسط یک  بازشناسی یعنی، گرید یگونهبه  موجودنیاز برای تغییر دنیای به  یآگاه رییتغ نیاز بهاین 
گاه آن متاخرترین هگلی جوانهستند.  سرسختیبسیار کاران محافظه، های جوان، هگلی«پرنفوذشان»عبارات به ظاهر رغم یعل
خود کنند که یآنها فراموش ماما . است کرده دایخود پ تیفعال یبرارا  انیبترین ، صحیحدجنگیم «باراتع»فقط با گوید میکه 

در حال وجه  چیکنند، به هیجهان مبارزه م نیبا عبارات ا فقط یو وقت آورند،می یگریعبارات، فقط عبارات د نیا برای مخالفت با
 (.3۰)ص  نیستند یواقع موجود یایبا دنجنگ 

رض فپیش  نیبا اتنها گفتمان  یبازساز .ماندسازی آن محدود میبه وارونه، تمرکز دارد یگفتمان یشکنشالودهبر  که اینظریه سیاسیبسط 
در  رییتغمان ه آگاهی رییتغ نی. اشودمنجر میانسان  به تغییر عمل تیدر نها تیواقع فیدر توص و تحولی رییتغهر  که سازدواقعیت را می

 هایشیوهرا به  ایفقط دن فیلسوفان»کند: یدر مورد فوئرباخ ادعا م یازدهمتز ( در 1۹68، همانطور که مارکس )نیست یادم اجتماعیِسازمان 
 (.662)ص  «آن است رییتغهدف که[ ]درحالیاند: کرده ریتفس متفاوت

ساختارگرا  تیِسیالیماتر سمینیفم یایدهدر که  استتفاوت  معانی یدرباره یستینیفم یاندیشهسوم  کند سیر( استدالل می1۹۹5) یبنرج
 نی. اداندمی یدارهیسرماابداعات  از نوعی ،یدارهیسرما« 3پیامدهای»به عنوان را  تینژاد و جنسچنین تصوری از تفاوت،  .شودخالصه می

 ینظر مسائلدر انواع  به ناچارکه  کار و سرمایهکار و تناقضات  مربوط به موجود یهانظریهزنان را در  کندسعی می یستیمارکس سمینینوع فم
. کنندنمی سکسوالیته ای یمسائل نژاد ریدرگخود را غالبا   ی،و عموم یخصوص منازعات مربوط به سپهر به جزآنها  جا دهد. ،وجود دارد

 یبه واسطهه است ک از هم گسیخته یاسیچپ س کی برآیند ؛ بلکهستین ینظر تبایناتبه  منحصر ییرگراموضع ساختا نیا یهاتیمحدود
مسئله و  نیا( 2۰۰5) یبانرج .دنرانیمخود  یدستهرا از  کوئیر اندیشمندانو  کنشگرانو  های ضد نژادپرستیستینیفم ،هاستیمارکس آن

 یزندگ ساختگی ییجدا یبه معنا میکنیکه به آن اشاره م یانتزاع ندی. فرآنشاندمی انتزاع فرایندرا در  سمیمدرناپسو  سمیمدرن ینظر مسائل
از  سمینیفم نظریهانواع  ی. از آنجا که همهیاز اقتصاد یاسیسامر  ای یاز ماد یامر اجتماع انتزاعِ ،به عنوان مثال ،آن است یسازندهاز روابط 
 .را به چالش بکشندآن  یهایدگیچیتوانند پی، نمدکننیم یخودداراجتماعی  کلتعامل با 

و  دیگلس تول. مارکس و اناستتفاوت  از یخیتار-یکیالکتید یِستیالیماتر برداشتمعنی و یک  دربارهپردازی نظریهما  یوظیفه، نیبنابرا
دهد یمرا امکان این ، اما به ما بسط نیافتهدر کار آنها  به طور کامل این نگرش  چه اگر دانستندمی خیکننده تارنییرا عامل تع یزندگ بازتولید

ی یوهش ،یاجتماع کلدر  «تفاوت». میریفاصله بگ یکیمکان ای گراگرا، فرهنگلیتقلفمینیسم  هایگونهو هم از  یاقتصادجبرگرایی هم از که 
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 اییاجتماع مناسباتتمام شامل  دیتول یشیوه به این معنا وجود دارد. ،است یسازمان اجتماع ییافتهتکامل شکلبه لحاظ تاریخی که  یدیتول
 کنند. یمخویش را بازتولید  ، اجتماعی، و فرهنگییماد جهانو د و خو دیرا تول یشخو یرفاه مادمردم ، هاآن قیطراز  هاست ک

و  یجامعه مدن میان سانهشنایو هست یفیک ییجدا»از که است  «جزئیات یافتندر حال  دائماو  منسجم یِخیتار سپهر» کی دیتول یوهیش
 یِاجتماع تامناسب نیا (.151ص  ،2۰۰5نرجی، ب) .گریزدمی «یو خانوادگ یاز خصوص یعمومو  یاسیس سپهر ،دولت، اقتصاد و فرهنگ

فمند هد. هر دو یابندعینیت می ،بالفعل و واقعی یاجتماع اعمالو  یآگاه هایصورت نیو همچن مشخص یاجتماع مناسبات قیاز طر متمایز
 یماعاجت مناسبات( و است یگریدال بر وجود د یکیوجود ند و گریکدیوجود  لیهر دو دل یعنی ؛کندیاستفاده م «1کنندهداللت» از واژه ی)بنرج
 یاجتماع مناسباتمجموعه  قیاز طر دیتولی وهیش کی، نیکرد. بنابرامجرد جدا و  گریکدیتوان از یرا نم یاجتماع مناسباتهستند.  بالفعل
 ت کهنیس  تفاوت صورتی ازکمتر از  ای شتریب یزیچ نژادبینیم که می»کند، یاستدالل م ی. همانطور که بنرجردیگیشکل م عینیو  زیمتما

)ص. « داردوجود نبه تنهایی تفاوت است و  یک نژاد در واقع .کندایجاد می انهنژادپرست یو فرهنگ یاقدامات عمل قیاز طر را دیتول شیوه کی
  «2انتزاعی»توان کار را یوجه نم چیو به ه ستندین یخیفراتار «هاتفاوت» یعنیاست.  «شدهمتمایز»و  شدهی، جنسشدهینژاد امر مادی (.152

و نژاد، بلکه  تیجنس یمعنا. نه تنها شوندمی متمایز دیتول یوهیشیک  یبرا معین یبه روش یاجتماع مناسباتاست که  نیدانست. مقصود ا
و منحصر به  خاص ،یدارهیسرما دیتول یوهیش وندر یکیالکتید هایمندینسبتدر  یاجتماع یزندگ یسازمانده یبرا کاربست آنها ینحوه
 .هستند فرد
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به  (رهیو غ) یمل خاستگاه، )ذهنی و جسمی( یی، تواناسکسوالیته، طبقه، تینژاد، جنس از یسازهرگونه مفهوم مقابله با ضرورت، چارچوب فوق
به عنوان  آنها سازیمفهومی که وجود دارد ، چالشدر عوض. کندرا ایجاب می تیهو ای یاجتماع یزندگ متقاطعِو  مجزا یهامیدانعنوان 

 گفته است،( 2۰۰۷) 3پاوال آلمنچنانچه . اندگرفتهشکل  ی تولیددارانهسرمایه یوهیش کیبودگی تاریخیِ خاص درونکه مناسباتی است 
 است. بیرونیهای همبسته به عنوانها دهیپد داشتنباور  ای جزمی پردازیمفهوم رد کردن ،یاجتماع مناسباتدر مورد اندیشیدن  یکیالکتید

، اماکند. یبت مصح که به آن یزبان همزمان ؛دهدرا نشان می هافکرطرز  نیاز ا ضایتینار اینترسکشنالیتینهفته در  اصلی یِ تجرب یزهیانگ
 متقابال سازنده)الف(  مناسباتی آنها به عنوان فهم ازما را باز هم ، ندافتیبه طور همزمان اتفاق م اگر این گونه بیندیشیم که این مناسبات یحت
  کند.ینم دور، معین به لحاظ تاریخیدارند( و )ب(  گریکدی که از مناسبات با ایهستی)

 صورتی و نه تیهو ی ازگرید یمقوله نه . طبقهنشویم یپردازهینظردرگیر این گونه  تا بپرهیزیم شیءوارگی طبقهاز نیاز داریم آشکارا  ،بعالوه
را به  یطبقات مناسبات هایصورت، (2۰۰5) یبنرج لیتحلآنکه برای . است استثمارو  تصاحباز  ایهو رابط 4فراشد؛ بلکه گی استسوژهاز 

، یی، تواناتهسکسوالی، تینژاد، جنس یتماعاج یبر ساختارها یمبتن یسلطه مناسبات قیاز طربخشی، ابزار عیبنتبه عنوان  طبقه، کار گیریم،
میان  کیالکتیدسوی به  سلطهمتقاطع  هایصورتاندیشیدن به ما را از  باید یعنی نقد اینترسکشنالیتی .ردیگیفرهنگ و خاستگاه شکل م

 یستیمارکس هایحلقهدر سازی این مفهوم شبردیپ یبرا یو ضدنژادپرست یستینیفم شمندانی. اندسوق دهد سلطهو  سلب مالکیتاستثمار، 
 اشاره دارد. دیالکتیک 5«بسط دادن» به ضرورت، گویدمی (1۹63)فانون که  طورهماناین چارچوب مفهومی اند. تالش کرده
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