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 مقدمه

مطالعات زنان و مطالعات نژادی و    چونهمهایی  ( و ایجاد برنامهRGC)  ظهور دیدگاه نژاد، جنسیت و طبقه

  سوی متحده، کانادا، اروپای غربی و فرا در ایاالترا  [  1] گراییها، ظهور و اقتدارِ تقاطعها و دانشگاهقومی در کالج

هایی برداشت  تنیدگی« را فقط استعارهو »درهم  ، »تقاطع«[  2]زمانی که فصل قبل را نوشتمکردند.  تسریع  آن  

،  ی، تقاطعیکنش، برهمی)برای مثال تعامل  هاییشیوه  به  ،نژاد، جنسیت و طبقه  هچگون  دادندمینشان  که  کردم  

می  وغیره(   نده پوشانهم ترکیب  بر با هم  تا  تاثیر    شوند  زنان  و هویت  های  بندیدسته  اخیرا  بگذارند.  تجارب 

  سه مورد اصلی اضافه   بهی(  ملیت، وضعیت شهروندی، توانایی، ترجیح جنس  )مثال  دیگری از تفاوت و هویت

 [  3]گرایی شناخته شده است.عنوان تقاطعها بهاز آن ی ردامو زمانِلحاظ کردنِ همبا  و چارچوب تحلیلی شده

ای، تعهدات نظری و  های حرفهی تخصصدهندهاست که بازتاب  بسیار گسترده و پیچیده  این حوزه  آثار

اساسی بین چارچوب   یام که هیچ تفاوتبه این نتیجه رسیده  [4].ستهاکشورهای محل اقامتِ نویسندگان آن

ی نژاد جنسیت و طبقه وجود شود و رویکردِ اولیهگرایی شناخته میعنوان تقاطعتحلیلی اصلی که امروزه به

آثار  .  شده است متورم    فقط   گانه است که سههمان    گرایی تقاطعندارد: نقد من همچنان پابرجاست زیرا   این 

می  نچنیهم تقاطعنشان  که  دودهند  در  است،بسط  متفاوت  راستای    گرایی    چون همنخست    [5]یافته 

بار   ن)موضوعی که ای قصد مبارزه با تبعیضهای اجتماعی و تغییرات حقوقی بهگری عملی در سیاستمداخله

طور گسترده  بهچارچوبی، که در سراسر علوم انسانی و علوم اجتماعی    چونهمو دوم،  [  6]بررسی نخواهم کرد(؛

»ضروری    ،[7]ی فمینیستی«های نظریهگریعنوان »یکی از مهمترین مداخله، و بهه استگرفته شد  کار  هب

نظریه فمینیستی«برای  می  [8] ی  گرفته  نظر  تقاطعدر  فصل  این  در  نظریهشود.  چارچوب  در  را،  ی  گرایی 

هویت و ارتباط    ازآن  فهم  ی ناشی از  های نظری و برخی موضوعات پیچیدهفمینیستی و با تمرکز بر پرسش

 کنم.  های هویتی، بررسی میآن با سیاست

 های نظری محدودیت

فرد اشاره دارد.  های پیچیده و تجارب منحصربهی از هویتهای ناش« به تالقی ستمگراییاصطالح »تقاطع

پوست،  رنگینمتحده و سایر زنان   ایاالت  پوستی زنان سیاههای آن را تا تجربههای فمینیستی ریشهگزارش

اندیشه بهو  سیاه،  فمینیست  بیانیهی  می  Combahee River Collectiveی  ویژه  ما »  :کنندردیابی 

های  ی سیاستاندازه  پوست به همانهای جنسی در دوران پدرساالری در زندگی زنان سیاهمعتقدیم سیاست

  دشوار برای ما جدا کردن ستم نژادی از ستم طبقاتی و ستم جنسی    چنینهمطبقاتی و نژادی فراگیر است.  

ای  استعاره  دهیتعمیمنوعی    چنینهماین    [ 9]شوند.«زمان تجربه میطور هماغلب به  مان زیرا در زندگی  است
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، برای  ( است   ابداع این اصطالح  ی واسطههحسن شهرتش ب)که   گرِ حقوقی، کیمبرله کرنشاواست که پژوهش

توانستند از کارفرمای خود برای  پوست استفاده کرد؛ زنانی که نمیتصویر کشیدن وضعیت کارگران زن سیاه به

به رسمیت    بر اساس جنسیترا یا  ها تبعیض  پوست شکایت کنند زیرا دادگاهیاهعنوان کارگران زن ستبعیض، به

توانست  کرنشاو استدالل کرد که نه جنسیت و نه نژاد به تنهایی نمینه براساس هردو.    و  یا نژاد  شناختندمی

   [ 10]ها در »تقاطع« جنسیت و نژاد قرار داشتند.ها از ستم باشد زیرا آنی آنمسئول تجربه

وقتی  از زمان انتشار فصل قبلی تغییر نکرده است از تعاریف اخیر مشهود است: » گراییتقاطعمبانی  کهاین

یک    باای مشخص ... تنها  دهی قدرت در جامعههای مردم و سازمانصحبت از نابرابری اجتماعی است، زندگی

شکل  محورهای بسیاری  با  ه است، بلکه  نژاد، جنسیت  یا طبقه، شکل نگرفت  خواه تقسیمِ اجتماعی،    واحدِ  محورِ 

ابزاری تحلیلی دسترسی   چون هم  گرایی تقاطع  گذارند. میتأثیر  دیگر  یک  عمل کرده و بر   دیگر گیرد که با یکمی

مراتبِ  بندی و سلسله... تقسیمگرایی»تقاطع [11]کند«،بهتر افراد به پیچیدگی جهان و خودشان را فراهم می

دسته براساسِ  را  اجتماعی  تمایز  بزرگِ  و  بندیمحورهای  معلولیت  ملیت،  نژاد،  طبقه،  جنسیت/جنس،  های 

های اجتماعی را مسلم  نابرابری  ها در تولید و بازتولیدِمتقابل آنیر  تأث]این استدالل[    ...کندگرایشِ جنسی رد می

طبقه،  مطالعه[  گراییتقاطع]  [12]انگارد«،می جنسیت،  ]نژاد،  نابرابری  ابعاد  این  چگونه  که  است  امر  این  ی 

 [ 13]سازند.«دیگر را میتمایالت جنسی و سایر ابعاد هویت[ یک

دانم،  که من می جاآن تا  [ 14] فمینیسم«، تاریخِ»مهمترین رهاورد نظریِ    چونهمی ممتاز آن  رغم مرتبهبه

گرایی توافق  های کلیدی تقاطعی ایده. دربارهتقاطع وجود ندارد  ی ای دربارهشدهی دقیق و پذیرفتههیچ نظریه

  روابطسازی ها در چگونگی مفهومکه در باال و در فصل قبل مشخص شد، اما فمینیست طورهمان  وجود دارد،

ها و تجارب افراد را شکل  این محورها هویتهایی که روشبین محورهای نابرابری در سطح کالنِ تحلیل، و 

هم  می با  دارنددهند،  اصطالحاتی    .تفاوت  »هم[15] تنیده«»درهم  چونهممعنی  »تقابل«،  ،  ت«ساخ، 

چه سطحی از تحلیل مرتبط    این روابط فرضی در [16] نیست.خودپیدا  سازمان«، »تشکیل متقابل«، و غیره  »هم

« تحلیل  فردیِ  یا  کالن  خرد،  سطوح  در  غیره  و  توانایی  نژاد،  جنسیت،  طبقه،  آیا  متقابل  بههستند؟  طور 

»همهم امر  ساخت«،  این  است،  چنین  اگر  هستند؟  غیره  و  میبهساز«  کار  چگونه  انضمامی  آیا طور  کند؟ 

متقاطع    ظاهرا   در »محورهای سرکوب«ِ   افرادی  مشارکت آگاهانهتأثیرات  اول    یهای پیچیده در درجههویت

گوییم محورهای نابرابری متقاطع هستند  می  کهاینو منظور از    این دو؟  تعامل بینگفتمان، یا    اتتأثیر، یا  است

ای برای این  ، یا تقاطع فقط استعارهگیرندمی  شکلها  تقاطع  در کنند و افراد  چیست؟ آیا محورها تالقی می

  کهاینجنسیت و سن هستند، و    چونهمهای خاصی،  دارای ویژگی  همهای  واقعیت است که در هر جامعه
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ـ   مختلفی شرکت داریمی ما در نهادهای اجتماعی  همه   و متفاوتی   متعدد  اجتماعی و شغلی  هایبنابراین نقش ـ

  ایم؟ گرفتهد قرار  نکبندی که محورهای اصلی نابرابری را تقسیم میرتبه  ترتیبِ  و در جایی از  ــ   کنیممی  ایفا  را

  شناختی نیست؟جامعهگوییِ  نوعی بدیهیمبتنی بر    هاییدر چه جنبهدر نهایت    گراییتقاطعاگر چنین است،  

 های اجتماعی دارند؟ها چه تفاوتی با نقشهویت

است.    گراییتقاطع تبیینی  قدرت  پرسشبه  تواند  نمی  خود خودیبهفاقد  دچنین  پاسخ  قادر  و    هدهایی 

فرآیندهایی که منجر به  آورد،  ها را گرد هم میوجود »محورهای نابرابری«، ماهیت فرآیندهایی که آننیست  

جیه  انگارد توکه بدیهی میشده را  حاصلی هویت  پارچهو نه یک  شود، و ماهیت پیچیدهگیری هویت میشکل 

تشخیصی  قابل  روش تاریخیِها را بهپرسد: »...آیا ساختاری وجود دارد که ستمکه والیس می  طورهمان.  کند

دست   هیت این پیوندها چیست و چگونه شکل کنونی خود را بدهد؟... ]اگر چنین است[ ماهبه هم پیوند می

، اما هیچ پویایی  است  های جزئی و عمدهمدام در حال تغییر،  در سیالن  واقعیت اجتماعی دائما   [17]  اند؟آورده

ها باید در  یعنی آنباید از بیرون آورده شود،    کهاینیا  در »محورهای نابرابری« وجود ندارد؛   اجتماعی ذاتی

را بتوان    ی تغییر اجتماعیو منابع بالقوه  ودگذشته درک ش  حال و زمان  قرار گیرند که در آن    نظری  نوعی بافتار 

 شناسایی کرد.

هنگام  ها را بیلج  برخی از آن  که  اندها پیشنهاد کردههای مختلفی برای جبران این محدودیتها راهفمینیست

توان  : »چگونه میدهدتشخیص میپرسش خود    رایهایی بجوی پاسخودر جست  این حوزه   ادبیات  واکاوی

تقاطعدامنه داد؟«ی نظری  پیچیدگیِ  برخی  [ 18]گرایی را گسترش  را توصیه  تقاطع  واکاوی ِ  افزایش  گرایی 

تقاطعدرحالی  ،کنندمی ادغام  از  دیگران  چارچوبکه  سایر  با  میجانب  نظریهای  گرایی    مانند ،  کنندداری 

های  ها بهبود یافته است، و نظریهی پیچیدگیکه با نظریه  های سیستمنظریههای اجتماعی انتقادی،  نظریه

ادغامِ ساختار فرگوسن،  مثال  برای  پساساختارگرایی.  و  فمینیسمِتقاطع  گرایی  و  را    بازتولید  گرایی  اجتماعی 

گرایی  ی کلیت را، که تقاطعتواند نظریهی بازتولید اجتماعی میکند که نظریهاستدالل می،  کندپیشنهاد می

معتبرترین    چونهمگرایی ]باید[  کند که تقاطعاستدالل می دیویس-یووال  [19]فاقد آن است، به آن ارائه کند.

شناسانی که با  و جامعهها  مارکسیست [20] شناختی معاصر به قشربندی پذیرفته شود.«رویکرد نظری جامعه

نشدهتقاطع متقاعد  تمرکزِ  گرایی  به  توجه  با  اما  نیستند.  موافق  »معتبرترین«  رویکردِ  با  شک  بدون  اند، 

نابرابری، منطقی است که آن گرایی بر منابع چندگانهتقاطع رویکردی به قشربندی اجتماعی    چون همرا    ی 

ـ  های پیچیدههویت  ــ  هاآن  ی های سطح کالن و اثرات بالقوهبدانیم که ویژگی سطح خرد تحلیل را  در    ـ

برگرفته از مارکس و وبر هستند؛ یووال دیویس رویکرد »سیال«تر  قشربندی  های اصلی  کند. نظریهبررسی می
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و فرآیندهای    یافتهتجسمهای  کنش  تعامل بین  ی نتیجهعنوان  بهرا  ها  دهد که »نابرابریبوردیو را ترجیح می

انتخاب    [21]شود.«گسترده انواع مختلف نابرابری می  یکند، که در مجموع باعث توسعهشناسایی می  نهادی

،  ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمنطقی است: افراد با توجه به سرمایه  گراییاو با توجه به تعهدش به تقاطع

  طورهمان،  گراییتوانند تنوعی از تمایزات اجتماعی را ایجاد کنند. تقاطعمی  شان، احتماال های پیچیدهو هویت

  ی کنندهایتهد ابزاری نظری یا چارچوب مفهومیِ  فراتر ازخواهد که از مشاهدات قبلی مشخص است، اگر می

،  )مانند جنسیت، نژاد، توانایی هابندیپیچیدگی تقاطع درون یا بین دستهبه بررسی  ، و  برود  پژوهش تجربی

کالینز بر قدرت و    [22]ها پیوند برقرار کند.ها را واسازی کند، باید با سایر نظریهتمایالت جنسی( بپردازد یا آن

محورهای  که    یتحلیلهای  عالوه بر این، مقوله [23]کند؛  باید بررسیگرایی  قلمروها تمرکز دارد، جایی که تقاطع

مناسبات قدرتِ    ازکنند، »)یعنی جنسیت، نژاد، طبقه، سن و غیره( را شناسایی می های اجتماعیستم و تقسیم

 [ 24] « کنند.معنا پیدا میکشی طبقاتی گرایی و بهرهگرایی، دگرجنسنژادپرستی، جنسیت

میگرایی  تقاطعوقتی   قرار  بافتار  این  دربارهگیرد،  در  عنوان  به  گرایی تقاطع  تحسینِ  دالیلِ  یتعجب 

زمان   [25]فمینیستی ی هنظری این  توضیح   بجاست.  در  ادنهایم  و  میکاربین  ارائه  تقاطعجالبی  گرایی  دهند: 

های مهم سیاسی و نظری، و تضادهای  آفرین« است که تفاوتاجماع  یمدیون موفقیتش در تبدیل شدن به »دالِ

هایی مبتنی بر تجارب  ی متوسط نظریهپوست طبقههای سفیدفمینیست  کند:سازی میها را بهبین فمینیست

شان، نابرابری جنسیتی  ها، با توجه به امتیازات طبقاتی و نژادیبرای آنی متوسط تولید کردند که  زنان طبقه

مبتنی بر نژاد، قومیت، موقعیت مهاجرت و    منبع اصلی ستم بود، بنابراین سایر مناسبات قدرت و منابع ستمِ

مارکسیست،  های  متحده و اروپا، با انتقادهایی از سوی فمینیست ها در ایاالتآن  [26]غیره را نادیده گرفتند.

از  گرا و پسااستعماری به چالش کشیده شدند.  جنسهای همپوست، فمینیستهای سیاه، زنان رنگینفمینیست

به تجارب آنها، نظریهآن  دید فمینیستی  نکرده و  ی  توجه  از ستم  بهها  را  اولویتِ جنسیت  ی  نظریه  عنوان 

پذیر »درست  ای شناختپارچه و تضمین آیندهیک  تاریخیگرایی برای حفظ  تقاطعبرده بود.  سؤال  زیر  فمینیستی  

صورت ناپدید   این ای از مطالعات جنسیتی را که در غیرتوانست رشتهمی  گراییرسید«... تقاطعسر  موقع« » به

ترتیب،   نزمان، روشی مترقی از واکاوی فمینیستی در اختیار این رشته قرار دهد. بدیشد، نجات دهد و هممی

پژوهش    یترین مقولهعنوان مهمبهطبقه«،   های »جنسیت، نژاد ودلیل سیاههرغم یا بهبهتوانست  یجنسیت م

شود حفظ  چالش  [ 27].فمینیستی  نیافتهآن  خاتمه  فمینیستها  تقاطعاند؛  بین  بها  سیاسی،  عنوان  هگرایی 

انتقادی«   اجتماعی«  درجهتِ»پراکسیس  عدالت  به  معطوف  تقاطع  ،»تغییر  آکادمیکِو  در    گرایی  گرفتار 

تقاطعبحث اهمیت جلوه  تغییر تبارشناسی آن، کم  از طریق گرایی«  های فرانظری و درگیر در »سفید کردن 
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  دستورکارِبا  سازگار شدن  به    ،ی فمینیست سیاه و تغییر اهداف آن از مبارزه با ستمآن در اندیشه  هایریشهدادن  

    [ 28]اند.تنوع، تقسیم شده  مبتنی برنئولیبرالیِ

های  ریشه  کهایننظر از  آور نیستند: چارچوبی بدون پیوند با مبانی خاص نظری، صرفاین تحوالت تعجب

برای   باشد،  مهم  چقدر  آن  درسیاسی  است،  باز  چندگانه  تفسیرهای  و  دگردیسی  به برگزینی،  رغم  نتیجه 

این   [29]شود.ای مشترک« تبدیل میها به زمینهفمینیست  یها، »برای همهین فمینیستهای مهم بتفاوت

آن در    گیر چشمدلیلِ صعود    توانند رویش بنویسندها میی فمینیستهمه  لوحی خالی  چون همکه    گراییتقاطع

پذیری  کننده و آسیبعلت موفقیت گیج  طورهمینتلقی شده است؛    به دیدگاه فمینیستی مسلطِ امروزی  شتبدیل

به   نیز  انتقادات  برابر  در  میحآن  بهساب  مثال  آید؛  “  گراییتقاطع” یواژه  فمینیستی،  هایمحفل»  درعنوان 

 از   و  گذارندمی  تأثیر  دیگریک  بر...    هاستم  از  «کنندهخسته  فهرستی»  آن  در  که  شده  روشی  مترادف  کمابیش

  کهاین  بدون  کندمی  پذیرشقابل  را  واژه  این  از   استفاده  عمومی  کاربرد  که  حدی  تا.  پذیرندمی  تأثیر   دیگریک

»دالی شناور« است که    تقاطع  [30«] .چگونه  و  دارند  تقاطع   هم  با  خاص  طور به  یچیزهای  چه  کند  مشخص

کنند، های متفاوت درک میبه شیوهــ   شانو تعهدات سیاسی و نظری  ایبسته به آموزش حرفه ــها  فمینیست

مثال  به روش  چونهمعنوان  نظریه،  حتی استعاره،  تجربی،  چارچوب  تحلیلی،  ابزار  الگو،  گفتمان،  شناسی، 

تحلیلی«،  »شیوه  چونهم یا »حساسیت  تفکر«  میچنانی  تحلیل  اصطالح  که  اگر  حتی  باشد  متقاطع  تواند 

  یاتخاذ روشی متقاطع از تفکر درباره»...کند  چنین می  راه نشده باشد؛ چیزی که آن»تقاطع« استفاد

که در پایان فصل    طورهماندرواقع،    [31] است.«  ی همانندی و تفاوت، و رابطه آن با قدرتمسئله

و برای  مبهم  نظری مفتوح است،    هایتفسیر  یو همه  برای هرگونه  گراییکردم چون تقاطع  استداللقبلی  

 .  ماندتفاسیر متضاد و حتی متناقض گشوده خواهد 

 گرایی مارکسیسم و تقاطع

چالش و  مناسبات  اساسی  نقش  کالنِ  انکار  سطح  مفروضاتِ  نابرابری،  و  ستم  تولید  در  طبقاتی  های 

شده، یعنی  نظر از واژگان سیاسیکند. صرفمی  تعیین را    بین عناصر کلیدی آن   یی رابطهدرباره  گراییتقاطع

  ــ  نیز   گراییداری، نئولیبرالیسم، طبقاتی و غیره، تقاطعبه امپریالیسم، سرمایه  گراییادبیات تقاطعهای  ارجاع

انتزاعی است که    ییک چارچوب تحلیل ــ  از آن آمدپیش  )نژاد، جنسیت، طبقه( که   RGCدیدگاه    چونهم

جامعه پدیدهشناسمانند  بررسی  به  رویکردش  اجتماعیْی  یعنی  غیرتاریخی  های  امکانِ منتزع  ،  شرایطِ    از 

  دربرگرفتنبرای  گویند  کند: »وقتی مردم میشرح زیر بیان می  این نکته را به  اسکگز  [32]است.  داریسرمایه
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  به این چیزها   این است که  نیاز داریم، معنی آن معموال   تقاطعم  ی بیانِشیوهنژاد، جنسیت و هرچیز دیگر به  

  تاریخی   تحلیل  ازکنم،  من اضافه می  و   [33]«داری نظام سرمایه  با ها  آناز ارتباط    تیدریاف  بدون  اما  فکر کنید

 .  داری سرمایه مارکسیستیِ نظری  و

داری، و سطح انضمامی،  تولید سرمایه  یی شیوهنظریه  تحلیلِبین سطح انتزاعی  تمایز  از دیدگاه مارکسیستی  

اجتماعی  بندیصورت  تحلیلتاریخی   استهای  سطح  مهم  یعنی  ناحیه  تحلیلِ،  یا  آن که    ای کشور  در 

»محورهای نابرابری« خود را    گراییرسد تقاطعر مینظ  به  کهدرحالیی تولید غالب است.  داری شیوهسرمایه

ها بر اهمیتِ درنظر گرفتن  ، مارکسیستانگاردامی جوامع حضور دارند بدیهی میعناصری که در تم  چونهم

ها در  های خاصی که جایگاه آنها و شیوهی آندارانههای سرمایهها اصرار دارند، یعنی بنیانمندی آنتاریخ

تحت   بندیشکل عملکرد   مختلف  طبقات  آگاهی  در  و  صورت  تأثیر اجتماعی  یک  نهادهای  و  بندی  تاریخ 

  تحلیل در سطح  ته است.  ها، نظام حقوقی، فرهنگ و غیره( قرار گرف)مانند دولت، ایدئولوژی معیناجتماعی  

انباشت سرمایه  است. منطق مناسبات طبقاتی، بهره  مستور طبقه  هویت  داری،  ی تولید سرمایهشیوه کشی و 

به هویت سرمایه است.  داران و کارگران بینسبت  داری،  سرمایه  اجتماعیِ  هایِبندیدر سطح صورتتفاوت 

طبقاتیِ موقعیت  که  افرادی  اجتماعی   دارند سانی  هم  مجموعه  قشربندی  در  قرارگیری  و  هویت  -برحسب 

تقسیم اقتصادی غیره  و  قومیتی  نژادی،  جنسیتی،  و  تحصیالت(  و  شغل  درآمد،  براساس  مثال  بندی )برای 

تی فراتاریخی به  را تقویت کرده و واقعی  تطابق دارد که گروهیک ایدئولوژی با ها هریک از این گروه شوند.می

تازگی در چارچوب  اجتماعی ریشه داشته باشد و یا به  بندیممکن است در تاریخ شکل  کهاینبخشد، ولو  آن می

سطحی  چه    برای مثال، در   مبارزات سیاسی، اثرات مهاجرت و پیامدهای تحول کیفی اقتصادی ایجاد شده باشد.

عنوان زن«  توان استدالل کرد که زنان »بهداری، و تحت چه شرایط خاص تاریخی میسرمایهی  از توسعه

نژادپرستانه و    یها داری، بردگی، ظهور ایدئولوژیگیرند؟ چه ارتباطی بین انباشت سرمایهتحت ستم قرار می

سرمایه بافتار،  این  در  دارد؟  وجود  نژاد  باشد ــ  داران مفهوم  هرچه  ملیتشان  و  چارچوب  ــ   هویت  در 

از هویت    توانندحال میکنند و درعینی تولید عمل میشده توسط منطق شیوهاعمال  های کورهویتیِمحدودیت

دیگر استفاده  ککاری سطح مزدها و تحریک کارگران علیه یی کارگر برای دستو تقسیمات جایگاهی در طبقه

این    [34]کنند.تضعیف می  است   کارگری متحد   یطبقه  ذاتیِ  ای را کهنتیجه قدرت بالقوه کنند، درکنند و می

کند، گیری میکه آگیالر نتیجه  طور همانکشی طبقاتی نیست؛  های اجتماعی به بهرهنقد متضمن تقلیل ستم

زیربنای آن است که کلیدِ درکِ چراییِ تبدیلِ جنسیت،  داری و مناسبات اجتماعی  ی تولید سرمایه»این شیوه

عنوان سازوکارهای  های هویتی بهمقوله  کند...گرهای هویتی به ظلم و ستم را فراهم مینژاد و سایر نشان
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تنها در کل جمعیت، بلکه نهی کارگر  و باید در نظر داشت که »طبقه [35]شوند.«کشی فعال میتسهیل بهره

ممکن    گراییاگرچه تقاطع  [36] نیز اکثریت را دارد.«  “غیرطبقاتی ”های مختلفِهای خاصِ دستهدر بین جمعیت

های مربوط به آن، جنسیت، نژاد، قومیت و سایر اشکال ستم و  پدیده  است اهمیت بنیادین طبقه را انکار کند،

ی بین طبقه،  نظری مارکسیستی هستند. کنار گذاشتن رابطه تحلیلداری دارند و نیازمند نابرابری علل سرمایه

ا  داری را از مسئولیت مبراقتصادی و جنسیت، نژاد و سایر منابع تبعیض و ستم، سرمایه - نابرابری اجتماعی

طور خودجوش علل مشکالت خود  کند که مردم از طریقشان بههای ایدئولوژیکی را تقویت میسازد و روشمی

تواند  نیز نمی  متحده ایاالتکنند و در  گونه عمل میبدین  های هویتیبندیاز طریق دسته   هانرا درک کنند. آ

از این باشد نابرابری و ستم ضروری  ما  تحلیلبرای    گراییاز سوی دیگر، تقاطع  [37] .غیر  رکسیستیِ طبقه، 

 نیست.  

 هویت  باوری، هویت و سیاستتقاطع

ای متمرکز بر ستم بر زنان مورد ستایش قرار  نظریهیعنی    ،»نظریه«ی فمینیستیعنوان  به  گراییتقاطع

متقاطع یا پیچیده  های  ستم بر زنانی با هویتبر  رسد تمرکز آن  نظر میطور است: بهگیرد. تا حدی همینمی

یعنی »سوژه بیشاست،  ستم.«های  تحت  »آسیببااین  [38] ازحد  به  کرنشاو  زنانِ پذیریحال،  متقاطعِ    های 

   [ 39.]کند« اشاره میشدهراندهحاشیهبهطور اتفاقی مردان به چنینهمشده و راندهحاشیهبه

زنان    ،درک شود  محدودطور  به  گراییتقاطعاگر   برای  است.  قابلفقط    درکنارِ ،  این وجود بااستفاده 

نشینی«، و غیره حاکی از وضعیت  ها، اصطالحات »بیش از حد تحت ستم«، »حاشیهجنسیت، نژاد و سایر ستم

  در های اجتماعی و مقررات رفاهی.  به کمک  ء، مزد پایین، اتکانسبییعنی فقر، فقر    است؛  نامساعد اقتصادی

پیچیده و متقاطع   یهایی ستم هویتی محورها، فقط زنان در انتهای همهگرایینتیجه، در منطقِ تفکرِ تقاطع

باشد،    دارند. چنین  تقاطعآاگر  است؟  گرایییا  فقر«  شدن  »زنانه  برای  جدیدی  را    برچسب  آن  از  باید  فارغ 

تمامی    صاحب امتیازِ  اجراست، حتی اگر زنانِقابلزنان    ی»فمینیست« خواند، گویی که برای همه  صالحیت 

مؤنثِ  ی  ی سوژه»متقاطع« به همان اندازهمؤنثِ  ی  رسد که سوژهبه نظر می   [40]کند؟ها را مستثنی مینژاد

ی فمینیستیِ ستم بر »زنان  تمرکز قبلی نظریهمبنای  که  ی  ی متوسططبقه  احتماال ، سفیدپوستِ و  پارچهیک

 ساز است.  و مشکل کنندهحذفعنوان زنان« بود، خاص،  به

کند.  ها صدق میی نژادها و قومیت، برای همه اعم از زن ومرد و از همهوسیع  در درک   گراییتقاطع

ی زنان به  « به همان اندازهشدهراندهحاشیهبه  طور اتفاقیبههای »مردانِ  پذیری، اگر آسیبکهایندست آخر  
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و    یجنسیت«  کور » نوعی چارچوب تحلیلی  گراییشود که تقاطعمهم است، نتیجه می  [41]  شدهراندهحاشیهبه

طور  در تقاطع محورهای ستم قرار دارند. و اگر این،  مردان سفیدجمله  ، از  مهاست که براساس آن ه  ینژاد

تقاطع مطالعه  چونهم  تر بیشتواند  میدرستی  به  گراییباشد،  برای  تحلیلی  اجتماعی  چارچوبی  نابرابری  ی 

« استدالل  دیویس و همکارش آنتیاس »قویا  -که یووال   طور هماندرواقع،  ای فمینیستی.  توصیف شود تا نظریه

باید همهمی متقاطع  در  یکنند، »تحلیل  و  دربربگیرد  را  جامعه  تقاطع اعضای    چون همباید  را    گرایی نتیجه 

 [ 42]تی برای تحلیل قشربندی اجتماعی در نظر گرفت.«چارچوب نظری درس

عنوان مقوالت  نژاد و جنسیت، به  جویی کرد کهحدی در آن بستری پی  توان تارا میاین ابهامات    منشاء

های  زندگی روزمره و در محدودهدنیای گونه که در ، آنگراییشوند. در تفکر تقاطعتحلیل، درک و استفاده می

،  یابددرمیتاتیس  سکه کارا  طورهماناند؛  سیاسی وجود دارد، مقوالت تحلیلی کدگذاری شده  ای و گفتمانرسانه

و جنسیت   میبافتاری    در نژاد  نژادشوند که  اجتماعی درک  آن  به سیاه داردجنسیت    در  پوست  )فکر کردن 

است شده  نژادی  جنسیت  و  است(  مرد  به  کردن  فکر  به   مستلزم  کردن  فکر  مستلزم  زن  به  کردن  )فکر 

انتقاد دارد:  سپوست است(. به همین دلیل است که کاراسفید  به الگوی متقاطعِ هویت  »تفسیر نژاد و  اتیس 

طور ضمنی نژادی شدن  هایشان، بهتقاطعبه  سیاه  قابل تفکیک و فروکاستن زنان    عنوان امور تحلیلیِبهجنسیت  

که عناصر    ای شیوهاز    ،منطقی  این استنباط و برخالف   [ 43]بخشد.« جنسیت و جنسیتی شدن نژاد را تداوم می

  کندخاطرنشان میتاتیس  س ، کارادارندهای متقاطع  همه هویت  کهاینیعنی  ،  دنشوگرایی مطرح میکلیدی تقاطع

هویت سفید  مردان  »یککه  دارند  های  »سفیدپارچه«  میمردانه    تلویحا    ی زیرا  درحالیشودتلقی  که  «، 

فقط  های متقاطع ندارند: »هویت  ی«؛ بنابراین همهطور ضمنی از لحاظ نژادی سفید استبه  ر یذکت/یانگ»مرد

   [ 44]«. دارند [های متقاطعهویت]  های تحت ستمسوژه

ادعاهای   یعنی  این  یا    و  های متقاطع هستندهمه دارای هویت  کهاینمتضاد،  فقط محرومان 

و مشکالت ناشی    گراییذاتی در تقاطع  گراییو خاص  گراییهای بین عام، تنشاندگونهها اینستمتحت

مورد استفاده برای تشخیص محورهای    دهد که مقوالت تحلیلِای را نشان میاز بافتار ایدئولوژیک و سیاسی

 کندگیری میکند وقتی نتیجهمیبندی  جمع  را  کالینز این بافتارند.  نکهای پیچیده را کدگزاری میستم و هویت

زنان سفیدپوست را دارای جنسیت، زنان    [ 45]،را دارای نژاد  هاافریقایی امریکایی  جاری، : »... مفروضات  که

  چون همرا  سفیدپوست  کنند، و مردان  کسانی که هم نژاد و هم جنسیت را تجربه می  چونهمپوست را  سیاه

   [ 46]بیند.«کنند، میها را تجربه نمیایناز    یککسانی که هیچ
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ایاالت بافتار  بر ج  کدگذاریهای  شیوهمتحده،   در  نژاد  و  و  مفهوم  چگونگی  نسیت  متقاطع  هویتِ  سازی 

شکل  ،نتیجه رد سیاستبر  که  میبه  متقاطع  هایهایی  و    موضوعِگذارد.  می  تأثیر  ،دنگیرخود  پژوهش 

تقاطعسیاست اهویت  گراییهای  پیچیده  طلبِ    گراییتقاطع  جاکهازآنست،  های  در  دارد؛  سیاسی  بُعدی 

انتقادی به معنای    .است  »پراکسیس انتقادی«شکلی از  اجتماعی، هم شکلی از »تحقیق انتقادی« و هم  عدالت

عدالتی اجتماعی  های بی»انتقاد کردن، ردکردن و/یا تالش برای اصالح مشکالت اجتماعی که در موقعیت

  ی »برگرفته از انتقاد  های اجتماعی«؛ این مفهومهانی و نابرابریشوند« از جمله »نابرابری اقتصاد جپدیدار می

 [ 47].«است  های اجتماعی قرن بیستم برای برابری، آزادی و عدالت اجتماعیجنبش 

طبقاتی جدا شوند    یعدالتی، آزادی و برابری زمانی که از مبارزهاز دیدگاه مارکسیستی، مفاهیم عدالت، بی

را    آن  گراییجاکه ابهام نظریِ تقاطع. درست ازآنخواهند بود گرایانهمترقی و واپس  :همگان   در خدمت منافع

های  ، بنابراین سیاستکندمیتفسیرهای نظری  پذیرای انواع    راآن  یعنی  دهد،»در دسترس هر کسی« قرار می

کنند مفتوح است، از جمله کسانی که برایشان عدالت،  هایی که ستم را تجربه میی افراد و گروهآن برای همه

هاست. برای مثال، کالینز و بیلج  آزادی برای سایر گروهنبود  عدالتی، نابرابری و  برابری و آزادی مستلزم بی

برمشاهده می تعجب،  کمال  »در  که  پروژهکنند  ناعادالنهخی  از وضعیت  دفاع  برای  لفاظی  ها  به  موجود  ی 

و    . ..کنند  میانتقاد  سی  های متقاطع از شمول دمکراکارگیری چارچوبهشوند، و با بمتوسل می  گراییتقاطع

های بین زنان،  بستگیهمی سفیدپوستان » طلبانهبرتریادبیات    [ 48]«کنند.توجیه مینابرابری اجتماعی را  

گرا، و اشکال مختلف اختالط را علت اصلی کاهش ثروت  جنس، زنان هم[49]ها«اهان، یهودیان، »لجنسی

می سفیدپوست  اصال   [50]پندارد.«مردان  نیست؛    این  در  لیالقول  بهعجیب  »بارهکه  شکست    لیبرالیسمِ ی 

انتخاباتهویت  از  بعد  در  متحده   تایاال  2016 «  هویتی  جنبش  »اولین  است،  امریکا  نوشته  سیاست 

جنسیتی و اثرات    های نژادی وکدگذاری ستم  [51].«وجود داردمتحده   ایاالتکالن بود، که هنوز در   کوکالس

هویتی  هایی بین تقاطع و سیاستدهد و موضوع رابطههای هویتی را شکل میسیاست  کشی اقتصادیْ بهره

 کند.   را مطرح می

  1960 یهایِ هویتیِ اواخر دهههای سیاستتوان در جنبشرا می  گراییهای تقاطعبرخی از ریشه  مسلما 

که از تجارب    های فمینیستیِیهکه نقد خود را به نظرپوست  رنگینهای سیاه و زنان  فمینیست  چون همیافت،  

بیلج سیاستیابندتعمیم میی متوسط  زنان سفیدپوست طبقه بیان کردند. کالینز و  عنوان  های هویت را به، 

های محروم  گروه  [52]« تعریف کردند.نفسهفیرایی و نه هدفی  گآغازی برای پژوهش و پراکسیسِ تقاطعنقطه»

از هویتمی استراتژیک ضروریهای »از  توانند  قادر می  ای«لحاظ  را  افراد  بهاستفاده کنند که  تا  رغم  سازد 
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سازمانتفاوت جمعی  کنند  دهی  هایشان  مای  یک  ساختن  برای  »هویت  دهند:  تشکیل  ائتالف   اساسی و 

مردم، از    یعامهاند، از میان  ها از کجا منشاء گرفتهاما مهم است که مشخص کنیم این هویت  [ 53]است.«

دارم با    تمایلاست که    همین دلیل  به  [54]دار وضعیت موجود هستند.ت، و یا از سیاستمدارانی که طرفدول

ها را به آن موقعیت  که »آن  سیاسی  ی کند افراد از طریق گفتمانمی  استداللوقتی    موافق باشم،کاراستاتیس  

  [55]قرار گرفته باشند.گونه  بدینعینی  طور  به  کهاینولو  شوند،  های متقاطع تبدیل میبه سوژه  دهد«، نسبت می

ای از الگوها یا  مجموعهاز  هدف    کند کهگوشزد میکرنشاو    عنوان مثالبه  ؛استگفتمانی  چنان    گراییتقاطع

 کنند، پذیر را توصیف میبر زندگی زنان آسیب  تقاطع  تأثیرمختلف، چگونگی  هایی« که در بافتارهای  »توپولوژی

زبانی » که    مردم  به   معرفی  تجربه  هاآناست  جاکه  ازآن  [56] .«بچسبندشان  خود  یبه 

تواند به مردم بیاموزد که تجارب خود را در شرایط متقاطع  داند، میوضعیت موجود را بدیهی می  گراییتقاطع

، درکی  بحث کردم  که قبال    طور همانکند زیرا،  داری را تقویت  حال وضعیت موجود سرمایهعین درک کنند، در

 گیرد.موقعیت طبقاتی را نادیده می تأثیرکند که  از ستم را تقویت می

نظریهایدئولوژیمتحده   یاالتادر   و  جنبشها  اجتماعی،   ایاجتماعی  های  عدالت  برای  مبارزات  به  که 

گفتمان سیاسی  نوعی  های  در محدودهزنند،  های جنسیتی، نژادی قومیتی و غیره دامن میانصاف، علیه نابرابری

اقتصادی، بیتوسعه می پایین، محرومیت  اجتماعی  یابند که در آن فقر، مزد  و سایر مسائل  کاری، بهداشت 

ویژه مادران مجرد،  ، یعنی زنان، بهشوندتلقی می  تناسب فقیربیهای  گروهعنوان مشکالت  بهمعموال     ، اقتصادی

  تر بیششان به نسبت بسیار غیرسفیدپوستان، کسانی که نرخ فقر و فقر نسبی و مشکالت و نیازهای اقتصادی

است که ده  از مسائل و مشکالتی  آزار  را  از هردو جنس  است سفیدپوستان  تقاطعممکن  گفتمان    گرایی د. 

است  ایدئولوژی غالبی  ی  دهندهبازتابکند که  تمرکز می  ،نژادها  تمامیاز    ،محرومبر زنانِ  تناسب  بیچنان  آن

به    سقوطحال    کاران، مردان در کمکاران،  ها، بیخانمانها و مشکالت فقرا، بیکه در چارچوب آن محرومیت

نامرئی    عمال   ــ دهندکه اکثریت جمعیت مردان را تشکیل می ــ  ویژه مردان سفیدپوست، بهترطبقات پایین

های باالتر  ها درآمدطور متوسط، سفیدپوستان نسبت به غیرسفیدپوستان وضعیت بهتری دارند؛ آنبه شوند.می

مخربی بر کارگران    تأثیرشدن  تمرکز است و جهانیی دارند. اما ثروت و درآمد بسیار متر بیش  صو دارایی خال

این مبنایی  کنند.  که در جوامع کوچک روستائی زندگی میداشته است  اندازهای مردمی  چشم  بر، و  آبی ماهریقه

ها پیشرفت  است که هرچه زنان و اقلیت  سفیدپوست  ی کارگرطبقه  ی ازهایدر میان بخشمادی برای این تصور  

به همین دلیل است که    [ 57]هایشان است.های اقتصادیِ مردان سفیدپوست و خانوادهی فرصتهزینهکنند، به

ایدئولوژیی  مشاهده گروهظهور  و  برتریها  زنهای  نژادپرستی،  افزایش  و  سفیدپوست  و  طلب  ستیزی 



12 
 

آور  نیز تعجب  2016 بردر نوام  متحدهایاالتدر این بافتار نتایج انتخابات    [58].آور نیستتعجبهراسی  بیگانه

،  ن بومیاکارگر سفیدپوست، متولدی  نیست؛ با اکثریتی از آرای سفیدپوستان، از جمله بخش بزرگی از طبقه

کسی را انتخاب کردند که کارزار انتخاباتی خود را با محکوم کردن مهاجران    [59]،سواد روستاهاساکنان کم

  [60]عنوان متجاوزین و جنایتکاران، آغاز کرد.همکزیکی ب

ی  که همه  م این استکنم و نه استداللهای سفیدپوستان را توجیه میطلبیباشد که نه برتری  روشنباید  

توضیحی  طلب هستند؛ من فقط  سفیدپوستان برتریحال ریزش به طبقات پایین    در  سفیدپوستِکارگران محرومِ  

به دستاوردهای  که از دست دادن شغل و مشکالت اقتصادی را  کنم  ارائه می  ها،در برخی  ی،باورپذیر برای گرایش

راستی از مشکالت  مداران دستدرست است که سیاست  دهند.نسبت می  های اقلیتناچیزِ زنان و گروه  نسبتا 

و  و    کنندمیسوءاستفاده  سفیدپوست  کارگر    یطبقه آنخشم  فالکت  سرچشمه  یدرباره  هااختالفات  های 

تا  تقریبا   متحده   ایاالتدرست است که در    چنینهمکنند.  می  تربیششان را  اقتصادی و نامرئی بودن سیاسی

اواخر،   اسفبار طبقههمین  از    ی هایشد، بخش  گیرچشمها  در رسانهسفیدپوست  کارگر    ی زمانی که وضعیت 

زنان   شامل عمدتا ، ندبود برخوردار توجه سیاسی و عمومیاز   که یاقتصادی و غیراقتصاد یمشکالتجمعیت با 

نتایج انتخابات توجه را به    ، زیراشودتصدیق می  عمومیطور  بهرفته دارد  رفته  این وضعیت.  بودندها  و اقلیت

سفیدپوست، های  آمریکایی  ،به تنوع  ها[]لیبرال»وسواس خودِ    ؛ شکست »لیبرالیسم هویت« جلب کرده است

  استخود را گروهی محروم بدانند که هویتشان درمعرض تهدید    که  کرده است  ترغیب و مذهبی را    اییروست

ها  دهند... آنما واکنش نشان نمی  متنوعِ   درواقع در برابر واقعیت امریکایِ   [ها]آن  شود... یا نادیده گرفته می

 [ 61]دهند.«ی هویت واکنش نشان میجانبههمه هایعلیه لفاظی

را  متحده   ایاالتدر    گراییتقاطعی  هویتی درباره  های باید روشن شود که من هژمونی سیاست  چنینهم

نمی مقوله  گرایی صرفا تقاطع  .دانممقصر  هویتی  همان  بکدگذاریهای  را  میهشده  تقاطعکار  آیا  گرایی  برد. 

 یا »ابزاری تحلیلی« در خدمتِ   یکه بگوییم چارچوب  استتر  هویت است؟ شاید دقیق  هایشکلی از سیاست

سیاست نتیجه  هایتقویت  است؛  ناخواستههویتی  حضور  ی  و  جانبههمهی  پژوهش  آموزش،  در  آن  ی 

به  گذاریْسیاست مردم،  آگاهی  در  ستم  منابع  سایر  و  ملیت  قومیت،  نژاد،  جنسیت،  میان  تحکیم  در  ویژه 

بوده دیدگاه  [ 62]است،  دانشجویان  از  رسانهدرباره  کنندهگمراه  یبنابراین  در  که  نابرابری  منابع  و  ی  ها 

توان  داران آن، میهای مترقی طرفوجود ارزش  بنابراین باکند.  شود، حمایت میهای سیاسی تصویر میگفتمان

که   کرد  تقاطع  یناخواسته  تأثیراستدالل  سرمایهمهم  جوامع  بافتار  در  است.    داریْگرایی  بین  ایدئولوژیک 

های عمومی  ها و گفتمانهای دانشگاهی به رسانهگرایی، که فراتر از محیطتقاطعتفکرِ  از    گسترده  یادهاستف
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مؤسسات  ها و افزایش »تنوع« در  های هویتی برای جبران نابرابریعمومی از مقوله  یکند، استفادهسرایت می

سازمان و  و  آموزشی  غالب  دیدگاه  و  خصوصی،  و  دولتی  جامعهدکننگمراههای  »  یی  کششِ  آمریکا 

بستگی بین کارگران  ی همعنوان مبنای بالقوهاین دیدگاهی است که آگاهی از طبقه به« وجود دارد.  خویشاوندی 

کند، بر نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر تقسیمات هویتی و منابع ستم هایشان، حذف میرغم تفاوترا، به

از    رویِ  کند و تا حد زیادی مشکالت و نیازهای پیشمیتأکید   سفیدپوست را    کارگرِ   یطبقهبخش زیادی 

کشی و ستم در انحصار زنان محروم و  اذعان کند که بهرهباید    گراییتقاطع  [63] گیرد.کم مینادیده یا دست 

های شغلی و استاندارد زندگی طبقات  داری فرصتاقتصاد جهانی سرمایهکمی از مردان نیست.    تعداد نسبتا 

شوند؛  به حاشیه رانده نمی« گاه ه»گ  عبارت دیگر، مردان محرومِ به [64]جا تحلیل برده است. همه کارگر را در 

 داری هستند.ی سرمایه« دو روی همان سکهیا »مردانه شدن فقر« و »زنانه شدن پرولتار

فمینیسم   طور همان  هم ی  »فریفته«   که  آنان  با  و  جهانی  است،نخبگان  شده  می   [ 65] دست  نظر  رسد به 

های ، در دانشگاه، در جنبش پذیرفته شده است   همه جا   ی نئولیبرالی از زباِن تنوع دربا استفاده نیز  گرایی  تقاطع 

ای اندک عده   صعوِدگرایی تسهیِل  گویی که هدف اصلی تقاطع   [66]ها، ها، کارخانه ها، شرکت مترقی و سازمان 

ای مبتنی بر اجماعی پروژه آمده است تا به  گرا...  سم تقاطع کنند که »فمینیکاربین و ادنهایم اشاره می   بوده است. 

که  لیبرالی   کند  به سرمایه اشاره  را  سرکوب داری  ساختاری  می عنوان  نادیده  گفته  [67] .« گیرد گر  ، پوا   ی به 

انضباطی دولت دستگاه  با  برای چندفرهنگی لیبرالی،    شعاری ابزاری برای مدیریت تنوع و    چون هم ،  گرایی »تقاطع 

چنان « درون  که در آن »تفاوتْ   کندتبانی می ــ   مشخصات نژادی، نظارت   یشناسی، تهیه جمعیت سرشماری،   ــ 

ساختاری  شده   ای ظرف   هویتریختگی  هم به برای    وار فرمول   ای شبکه خواهان    صرفا   که   است  محصور 

صورت   [ 68] «. است سرمایه بندی در  اجتماعی  هیچ های  چارچوب داری  در  کیفی  ساختاری  تغییر  گونه 

گرایی جدا کرد، از تقاطع   توان آن را کامال  آن، که نمی  هویت   هایهای مادی و ایدئولوژیک و سیاست محدودیت 

کشی و سلطه که ساختار بهره   بیانجامد ای  تواند به تغییرات حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیکی امکان ندارد، تنها می 

رسانی اطالع   گراییهای عملِی انتقادی که توسط تقاطع جستارها و رویه   کهاین   [69]نخورده باقی بگذارد. را دست 

اساسی موفقیت ممکن است شرط    توانند تغییر دهند نمی دهند و  داری را تغییر نمی وضعیت موجود سرمایه   شوند می 

 آن باشد.    یالعاده خارق 

 بندی جمع

میتقاطع که  است  تحلیلی  چارچوبی  رشتهگرایی  هر  در  هر  یتواند  در  و  نظری  بافتار  هر  در    پژوهشی، 

ب تحلیل  از  شود.  هسطحی  گرفته  جا  کار  همه  در  تحلیلی[  چارچوب  »نظریه  ینقطه  چونهم]این  ی  اوج 
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زیاد و    استفاده است و عالوه بر جنسیت تعداد نسبتا قابلجاکه برای مردان  شود اما ازآنفمینیستی« تجلیل می

  تعریف شود  فمینیستی  دیدگاهی  عنوانبه  قاطعانه  کهاین  ،شودمتنوعی از دیگر مقوالت تحلیلی را هم شامل می

  ستم بر  یهای فمینیستی دربارهنظریهکننده است.  شوند گیجبرای کسانی که برای اولین بار با آن مواجه می

اما تقاطع ی  کند، مرد و زن، صاحب امتیاز و تحت ستم و همههمه صدق می  ی بارهدر  یگرای زنان هستند، 

موضوع اصلی نظریه و پژوهش،   یمثابهجای ستم بر زنان، بهها در این میان؛ چارچوبی است که بهبندیدرجه

میهویت مطرح  را  ستم  و  نابرابری  پیچیده،  تکند.  های  اصل،  بهقاطعدر  دانشگاهی  گرایی  فعالیتی  عنوان 

مطالعه برای  است  رشتهرویکردی  هر  در  نابرابری  زمینه  یی  یا  مطالعاتیپژوهشی  تاریخ،   ی  )مانند 

از هر دیدگاه نظری  جامعه جز  بهشناسی، مطالعات دگرباشان، مطالعات مردانگی، مطالعات حقوقی و غیره( 

 ینی« آکادمیک و سیاسی از طبقه است.  نشاین آخرین نمونه از »عقبمارکسیسم.  

تقاطع سیاسی،  نظر  میاز  را  بگرایی  سیاسی  بافتار  هر  در  بههتوان  گرفت؛  مبارزات  کار  مثال  عنوان 

های نئولیبرالی که مبارزات مترقی  گرایی و مبارزات برای حقوق مهاجران؛ سیاستجنسیت نژادپرستی، ضد ضد

  چنینهممهاجر، و   کنند، و حتی جناح راست ضدکارخانه و جاهای دیگر، تضعیف میرا با ترویج »تنوع« در  

  ویژه کسانی که آنگرایی، بهطرفداران مترقی تقاطع  ی سفیدپوستان. طلبانههای ناسیونالیستی و برتریجنبش 

کس تحت قانون  هیچ  کهایناز  یافتن  اطمینان  و  های اجتماعی  گذاری بر سیاستتأثیر ابزاری برای    چونهمرا  

گیرند، بدون شک در کار میهماند، بکه اهمیت دارد، نامرئی باقی نمی  اقتصادیاجتماعی یا  بافتار    چدر هیو  

)مانند جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، ملیت، وضعیت مهاجرت   جهت بهبود زندگی کسانی که به دالیل مختلف

اروپا، قانون از افراد    یبرای مثال در اتحادیهدهند.  گیرند کارهای زیادی انجام میو غیره( مورد ستم قرار می

 [ 70] کند.در برابر »تبعیض متقاطع« محافظت می

  های گفتمانی است هماهنگ با سیاست  چنینهمگرایی  که قبال بحث کردم، تقاطع  طورهمانوجود   با این

ناخواسته  تأثیرهویتی؛   بهایدئولوژیک  آن،  نابرابری،  ی  از  که  است  موجود  از وضعیت  حمایت  متناقض،  طور 

   کند. این گفتمان است، حمایت میمرکز توجه هایی که های پیچیده و ستمهویت

ها آواره کردن میلیون  ــ   محصول زمان خود است. اثرات جهانی شدننیز  گرایی  ها، تقاطع نظریه   یمانند همه 

آغاز  و کودکان مردان   مهاجرت  کارگر،  زنان   سابقا    کشورهای  به  سابق  مستعمرات   و   زدهجنگ   کشورهای   از  ، 

گران است. گران و کنش آگاهی پژوهش   چنین هم در حال تغییر شرایط مادی و اجتماعی زندگی،    ــ  استعمارگر 

گرایی های تقاطع رفتن از محدودیت  هایی خواهد شد که هدفشان فراتر چنین تغییراتی در نهایت باعث رشد نظریه 
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یی که ممکن است هارا به روش   سرکوب«شاخص  بین »محورهای    سازگانیپیوندهای  هایی که  نظریه   . است

چنین   ی بازتولید اجتماعی احتماال نظریه پردازی خواهند کرد.  ماتریالیسم تاریخی را دربربگیرد یا نگیرد، نظریه 

در تمرکز ثروت و درآمد در   بازنمودیافته ــ  کشیتشدید بهره ی دیگر این است که  گزینه   [71] ای است. نظریه 

ی کارگر را وارد گفتمان طبقه متحده    ایاالت حال حاضر در    که درــ   ملی و فراملی   و رشد ارتش ذخیره کارِ   س أ ر 

رسانه  و  استسیاسی  کرده  جمعی  عالقه  ــ   های  نهایت  در  است  در ممکن  مارکسیسم  به  گسترده  ی 

کنش   1970و    1960 های دهه  میان  دانشدر  را  ج گران،  دانشگاهیان  و  تجدید   در  بازگرداند. ویان  حاضر  حال 

گرایی، ادغام مستلزم از بین رفتن تقاطع   []تجدید عالقه  این  که این ای به مارکسیسم و فمینیسم وجود دارد؛  عالقه 

حداقل به   حال   ها، و در عین های نژادی، جنسیتی وسایر ستم بر ستم   تأکید آلی از مارکسیسم، با  ای ایده آن با نسخه 

ی ، برعهده است   ی قدرت طبقاتی و مناسبات طبقاتی، یا بازگشتی به ماتریالیسم تاریخی کننده ین تعی رساندن اثرات  

 های جوان است که تصمیم بگیرند. نسل 
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