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 مقدمه

مارکس  هب آیینی ی، نقدنویسندمینابرابری  یبارهکه در یهایویژه آنامروزه اکثر نشریات علوم اجتماعی، به

ادعایی آن در نظر گرفته « هایشکست»های نظری که برای اصالح و مارکسیسم را در روند معرفی بدیل

 خاطر بهها رایج شد: مارکس و مارکسیستنیز فمینیستی  نخستین آثاراین روال در  دانند.شده است، بدیهی می

 های تحلیلیمقوله و« گرایی طبقاتیتقلیل» «اقتصادزدگی» عمیق از ستم بر زنان، تحلیلیی عدم ارائه

ژاد، توجهی به نبی در نیز مارکسیسم مرسوم شد که ادعا چندی بعد این. آماج نقد بودندشان «کورجنسی»

در غرب اهمیت « های اجتماعی جدیدجنبش»چه برای هرآن شناسی، قومیت، محیط زیست و عمالًجمعیت

های سیاسی رونق از همان دغدغهمتأثر  پژوهیِ، دانشفروکش کردندها جنبش کهزمانی .استمقصر  داشت

های آکادمیک )مانند مطالعات زنان، ی عمومی صرف شود در برنامهتوانست در عرصهای که میگرفت؛ انرژی

 موسسات افرادِ تعدادِی درسی و در برنامه« تنوع»برای افزایش  هاییتالشدر مطالعات نژادی/قومی( و 

  تجلی یافت.آموزشی 

نژاد، جنسیت به  )که بعداً ، ٣٩٩١در سال  (Race, Sex & Class) نژاد، جنس و طبقهی انتشار مجله

گرایی آن عالیق سیاسی و فکری ی همدهندهنشان ،(نام دادتغییر   Race, Gender & Classو طبقه

 ازدیادِ زا کهچنان، توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرد زودعلوم اجتماعی بود که خیلی در جدید  یدیدگاهبا 

اما  همه از یشپ را که این دیدگاه .پیداست نژاد، جنسیت و طبقههایی با عناوین و کتاب های ژورنالیستیمقاله

ای که تیهای فمینیسبه نظریه بود واکنشیمطرح کردند  پوستدانشمندان علوم اجتماعی رنگین نه منحصراً

ی هایی در مورد نابرابری نژادی/قومگرفتند، نظریههای نژادی/قومی و طبقاتی در میان زنان را نادیده میتفاوت

 رودانتظار می طور کهگرفتند، و همانپوست را نادیده میجنسی در میان مردان و زنان رنگینکه تبعیض

نژاد، گذار ، سردبیر و بنیانبرای مثال ژان بلخیر .آمدبه شمار می ارکسیسمهای ادعاییِ مکاستی تصحیحی بر

یسم مارکس“شکست”»آورد: ی این موضوع به شرح زیر میدرباره را ایمقالهعنوان مقدمه به، جنس و طبقه

 [٣]«قومیت، جنسیت و طبقه مسلم است. هایی موضوعای جامع دربارهی ابزارهای کافی و نظریهدر توسعه

ز اما چه چیزی را فراتر ا تر بشودطوالنیکه بخواهیم قدر ههرچ ستتوانمیفرضی  هایی شکستسیاههاین 

ان علوم های آن دانشمندهای سیاسی و نظری مارکس و انگلس با اولویتکند که اولویتاین واقعیت اثبات می

رچه بحث این است که مارکسیسم اگمغرضانه و البته قابل ترکم گیرینتیجه اجتماعی معاصر متفاوت بود؟

یلی ابزارهای تحل یبه توسعهنیاز »دهد، داری ارائه میکارکرد سرمایه یدرباره« نظیریهای مهم و بیبینش»

، برشمردن «گراییطبقه»را طبقه  [2]«دارد.گرایی گرایی و طبقهنژادپرستی، جنسیت یمطالعه یابیِزمینهبرای 
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یک ایدئولوژی  است زیرا طبقه صرفاً  [١]«کنندهگمراه بندی عمیقاًیک فرمول»ی مارکسیستی، از دیدگاه نظریه

ی واسطه اکشانه بین مردم، ببهرهمناسبات گر دیگر برای مشروعیت بخشیدن به ستم نیست؛ بلکه بیان

صرف  قدر تالشآنمسئله این است که نه مارکس و نه انگلس  این، با وجودشان با ابزار تولید است. روابط

نظر  - «ِگناهان» برتأکید نکردند که منتقدان امروزی را راضی کند.  بررسی جنسیت و نژاد )و مسائل دیگر(

و  های نظریرهاوردگیری از از بهرهتر آسانبسیار  هاآن یکرده و ناکرده -ی سیاسی کنونیهاحساسیت به

ه داری است کهای اجتماعی سرمایهبندیصورت از آن جنبهپردازی و بررسی نظریه برایها شناختی آنروش

 استثناهایکند(. میتأیید این نکته را  های این حوزهآثار و نوشته مروری بر) شودبه ما مربوط میامروزه 

های نیروآن با مرتبط کردن ستم جنسیتی و نژادی به انباشت سرمایه، که  [۴]بربراغلو عبارتند از: توجهقابل

بررسی کرده  دشورا موجب می رگر ایاالت متحدهی کاتقسیمات جنسیتی و نژادی طبقه که را طبقاتیزیربناییِ 

 آن سازی تضادهای اجتماعی،و زنانه ی شدنضرورتِ اجتناب از نژاددر راستای  قاطعانهکه  [۵]است، و کندال

 . کرده است استداللبه حداقل رساندن یا نادیده گرفتن طبقه،  م باأهم تو

و  ازیپردنظریه مارکسیسم حاوی ابزارهای تحلیلی ضروری برایکه استدالل کنم  قصد دارمدر این مقاله 

ه برای هایی را کی مارکسیستی استداللنظریه دیدِاز  خواهممیتعمیق درک ما از طبقه، جنسیت و نژاد است. 

ا ارزیابی بطور انتقادی و به ها ارائه شده است،مطالعات نژاد، جنسیت و طبقه توسط برخی از حامیان اصلی آن

ی طبقه، جنسیت و نژاد دهم که اگر مطالعهبنشان میان و در این بررسی کنم،  شاننقاط قوت و محدودیت

ها در آن یرکیبتاثرات و برجستگی نسبی در  تغییرات پایانِ بی آوری مستنداتجمعاز فراتر قرار است به چیزی 

 دست یابد، مارکسیسم از لحاظ نظری و سیاسی ضروری است.  های بسیار خاصبافتارها و تجربه

 علوم اجتماعی ی دردیدگاه چونهمنژاد، جنسیت و طبقه 

شناسان (، اکثر جامعهRGC) «طبقهـ جنسیت  ـ نژاد»دیدگاه  شدنرایجها قبل از مدتکنم گمان می

ها ند. برای مثال، سالاهکارورزهایی ماهر بود ترپیشدادند می قشربندی اجتماعی را آموزشمارکسیست که 

 یبارهرد ایاش دورهساالنه یدر برنامه آمریکا شناسیجامعه انجمنشناسی مارکسیستی بخش جامعه

ها اجتماعی و سایر موضوعاتی که در آنقشربندی  سال تدریسِ 2٩در  من طبقه، جنسیت و نژاد گنجانده بود.

ثیر تأدادم که زندگی همه تحت میبه این واقعیت توجه شک بیجویان خود را دانش ،دخیل استنابرابری 

ه تعبیر ما ب نابرابری( قرار دارد.ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومیتی )عالوه بر سن و سایر منابع 

 روابط اجتماعیِ  شماری از تالقی هستیم، و زندگی خود را در [6]«ای از روابط اجتماعیمجموعه»مارکس، 

ژگی تاریخی وی معرفِ  گذرانیم که مجموعاًمراتبیِ مرتبط با یکدیگر میمبتنی بر ساختارهای سلسله نابرابرِ 
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ن چنیمن هم .ودریم شماربه هاآن مشهودهای جلوه زیربنایو است  داریسرمایههای تولید و بازتولید شیوه

ا، همنافع، ایدئولوژیوجود مسلم شمردنِ  رایجِی در رویهجویان خود را به مشکالت ذاتی همواره توجه دانش

 و تفاوت زیرا موقعیت طبقاتی ،کردمها و تجربیات مشترکِ مبتنی بر جنسیت، نژاد و قومیت جلب میسیاست

اقشاری با منافع های جمعیتی را به طبقات و این مجموعه ،درون طبقات اقتصادیِ - اجتماعی هایجایگاه

ات سان، یا مختصموقعیت طبقاتی یکدرون طبقه  درهایی که مجموعهکند. متضاد و متناقض تقسیم می

ابراین فرض ناند، بجنسیت، نژاد و قومیت تقسیم شدهبا ی خود نیز به نوبه دارنداقتصادی مشابهی  -اجتماعی

یافته و خودآگاه طبقاتی یا موقعیتی ادغام های سازماندر گروه طور خودانگیختهبهها ممکن است که آناین

 ی فمینیستیهانظریه به ٣٩٩١ یو اوایل دهه ٣٩6١ی در اواخر دههمن  دلیلبه همین ساز است. شوند، مشکل

 درساالریهای پنظریه به و ،گرفتندرا نادیده می که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومیتی در بین زنان و مردان

بعدها یک ارزیابی انتقادی [ ٩].اعتنا بودند، انتقاد داشتمبیداری تر مردان تحت سرمایهبیش ناتوانی نسبیِبه که 

، تقسیمات اقتصادی - اجتماعی طبقاتیِ موقعیتِتأثیراتِ به  نسبت زیراشر کردم منت« زنانه شدن فقر»از تز 

ه فقر زنان و فقر مردان را نادیده گرفت هایپیوستگی جنسیتی و قومیتی در میان زنان و مردان حساس نبود:

ر امریکا ی کارگطبقهاقشار پایینِ  ی بینواسازی ِ مسئلهمند از قدرتشاخصی  در مقام بود و به اهمیت این تز

 [8]نبرده بود.پی

تی و نژادی، ستم جنسی پردازانِگیرند و نظریهشناسان مارکسیسم را جدی نمیدانم که اکثر جامعهحال می با این

ملکتی جا متر از آن، اینمهم .اندورزیدهمارکسیسم دشمنی منتسب به ادعایی  هایِگراییدر مجموع، با تقلیل

مداران و طور آشکاری از واژگان سیاست به وندارد جهان جایی در فهم عقل سلیم از طبقه در آن که  است

 ی مبارزات کارگریِ وجود سابقه به همین دلیل است که با غایب است. های جمعیاکثر کارشناسان رسانه

های های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالبافراد نارضایتی رود کهتر احتمال میبیش ایاالت متحده، امروزه

از  ازدودنین رغم این واقعیت که طبقه یک بٌعدهای طبقاتی، بهجنسیتی، نژادی و قومیتی درک کنند تا قالب

ی دارند، و رتکمهای مبتنی بر جنسیت یا نژاد اهمیت که نارضایتی کنممی استدالل من نه زندگی همه است.

صرف نظر از هستند؛ در شرایط تاریخی کنونیِ ایاالت متحده، « آگاهی کاذب»از  شکلیها که آنایننه 

روز دشوارتر های جنسیتی و نژادی/قومیتی روزبههای طبقاتی جدا از نارضایتینارضایتیبازگو کردن استثنائات، 

، اند کهودهآمیز بچنان موفقیت آن« گرایی طبقاتیتقلیل»و سیاسی علیه  مبارزات ایدئولوژیکشده است. 

این . دانجامنمی گرایی جنسیتی و نژادی/قومیتی، چیزی معادِل تقلیله استطور که کندال اشاره کردهمان

بین تغییرات  یطهراب بلکهزندگی مردم نیست،  بنیادیی کنندهتعییین عنوانبهطبقه  نابودیاز حاکی وضعیت 



5 
 

ای هروایتتر از آن چیزی است که های طبقاتی و آگاهی سیاسی بسیار پیچیدهبندیساختاری، صورت

بین  یدبا است که اصل مهم ماتریالیسم تاریخی این یک ند.نکی مارکسیسم پیشنهاد میانگارانهساده

، های حقوقیمثال روشبه عنوان ) ایهای ایدئولوژیکیروش واقتصادی  فرآیندهای مادی یا عینیِ تغییرِ

، تمایز کنندیافته و با آن مبارزه میآگاهی و تضادها  ( که مردم از این فرآیندهای تغییرسیاسی، فلسفی و غیره

 کردممیاستقبال کردم، زیرا فکر  «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»از ظهور دیدگاه  منهمین دلیل به [ ٩].قائل شویم

توان ستم نژادی و ستم جنسیتی نمیتا چه حد که این ، وواقعیت و اهمیت طبقه ازافزایش آگاهی  سهمی در

 که یحال انتظارات من نابجا بود: جایگاه با این .داشته باشدهای استثمار طبقاتی درک کرد، را جدا از واقعیت

کرد نیز در این رویی اهمیت نسبی آن بازگوکننده دارد، ،«نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»ی گانهسه ترتیب طبقه در

 چندان اهمیتیگانه جایگاه طبقه در سه البته تغییر [٣١].است« ترین حلقه در این زنجیرهضعیف»: طبقه هست

بری و ستم نابرا هایخاستگاههای کیفی بین طبقه و سایر تفاوت «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»، زیرا دیدگاه ندارد

 غیرنظری آن ریشه دارد.  اساساً ماهیتِ، زدایشی که در زدایدمیرا 

 [٣٣]است.« نژاد، جنسیت و طبقه هایتقاطع»چیست؟ در اصل،  «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»ی مطالعهموضوع 

عنوان د: بهکنند متفاوتنها استفاده میهایی که برای توصیف ماهیت این تقاطعنویسندگان برحسب استعاره

گانه، ی سهکنشی، رابطههم، [٣2]متقابل، اثرات تجمیعی، پیوندهای متقابل یگانه، تعامل، رابطهمثال ستم سه

زمان بلکه ستم هم چندینتنها نه»چندگانه، به معنای  ی، ورطه [٣١]های تعاملیپوشانی پینگ، نظامهم

[ ٣۵]ی یک کل.هم پیوستهزمان و بهتکثیرپذیر، هم یها، نظام[٣۴]«هابین آن پذیرضرب همچنین روابط

ی نژاد، ها )یعندارد که آناظهار می ریاضی از این روابط مخالف است، زیرا با تفسیرِ  زکالین سدراما به نظر می

ها آن نتیجه در، [٣6]«هم اضافه کرد هب اصطالح ستم بزرگبهیک برای ایجاد »توان جنسیت و طبقه( را نمی

 های کالینز برای شناخت عناصر اصلی این رویکرد بسیار سودمند است:کرد. دیدگاه در هم ضرب توانرا نمی

 [٣٩]هستند.« ی سرکوبتنیدهعین حال درهم متمایز و در هایزهسا». نژاد، جنسیت و طبقه ٣

 [٣8]«های ستم، مانند نژاد، طبقه و جنسیت اشاره دارد.به پیوندهای سطح کالنِ نظام ،تنیدگیمفهوم درهم. »2

 که چگونه هر فرد و گروه موقعیتی اجتماعیاین - کندرد را توصیف میفرآیندهای سطح خُ تقاطع،مفهوم . »١

 [٣٩]«توصیف شده است. تقاطعی کند با استعارهی ستم اشغال میتنیدهرا در ساختارهای درهم

 [2١]«دارد. یای خاصنژادی/جنسیتی/طبقه هویتِ هر کس. »۴
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 [2٣]«ستم است.گر و تحتستم» زمانهر فردی هم. ۵

: برای نیمککشمکش است  تربنیادین ستمکه کدام باید درمورد ایننو کرد بندی باید رتبهن را ها. ستم6

ت حمای« هاارزی بین ستمهمکارگشا مبنی بر ی از نوعی فرضیه»است  الزمها پردازی این ارتباطنظریه

 [22]«کنیم.

در  تیفرادستی و فرودس مناسبات» :؛ مانندکنیمجدیدی مطرح های این دیدگاه مستلزم آن است که پرسش. ٩

های موازی نظام چونهم ،نژاد، طبقه و جنسیت ؟است اقتصاد سیاسی امریکا چگونه ساختاریافته و حفظ شده

 [2١]دهند؟را شکل می فرودستیو  فرادستی ی اساسیِکنند که این رابطهچگونه عمل می تنیدهدرهمو 

 ینا بهپرداختن  در پی که قبلی هایاستعاره در که است چیزی این کند )وطور که کالینز اذعان میهمان

ی با این پرسش پیچیده که چگونه درباره نژاد، طبقه و جنسیتمطالعاتِ ی حوزه»است(  مشهود ندبود موضوع

مبتنی بر این فرض که جنسیت،  حلِیک راه [2۴]«کند.وپنجه نرم میدست بیندیشیمهای ستم نظام تقاطع

؛ مبگیریدر نظر « موقعیتی هایدستاورد» چونهمها را شوند، این است که آنزمان تجربه مینژاد و طبقه هم

دیگرانی ، «دآینبه دست می دیگرانچیزی هستند که در تعامل با »فردی نیستند بلکه  هایویژگیها فقط آن

از این موضع  [2۵].سازنندموجه میهای نهادی محیط دررا  هاویژگیاین  ی خودکه به نوبه

ب )یعنی برحس« کنندرفتار می»متفاوت  زمانهمشناختی، مردم در فرآیند تعامل با دیگران روش - قومی

ه طور کهمانکنند. می کمکبازتولید آن ساختارها  بهخود « رفتارهای»جنسیت، نژاد و طبقه(، و از طریق 

گر را به اجتماعی که ساختارهای سرکوب گرایساختکند، این تحلیل پسامدرن و کالینز به درستی اشاره می

نار ک ،هستند ی ستمدهندهتشکیلکه را مناسبات قدرت و نابرابرهای مادی »دهد، تقلیل می« تفاوت»

فروضات م ینتیجهکه  کننده استناخشنودشناختی به دالیل دیگری نیز روش - حلِ قومی راه [26]«.گذاردمی

اتی هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبق که این فرضآن است، یعنی  «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» دیدگاه اصلی

 [2٩] .است« طبقاتی»و « نژادی»، «جنسیتی»زمان هم تعامالت اجتماعیْ یهمه اثراتِ  کهدارد، و این

که این موقعیت ساختاری این – ساختاری موقعیتبین  [isomorphic] ریختای همرابطه قراردادن مبنا

 اریها مستلزم جبری ساختو هویت یا هویت - سازی شده باشد تفاوتی نداردصورت تکی یا متقاطع مفهومبه

ر از این غی وکه درست است با اینشود. نسبت داده می« مارکسیسم ارتدوکس»چیزی که به ، مشابه آناست

تجارب و  ساختار قرار دارند که مجموعاً چندین زمان در ی معین همااعضای جامعه یتواند باشد که همهنمی

یا  یگرفتنقرار چنان مستلزم آگاهی از ساختاری لزوماً موقعیتاما دهد، ها را شکل میآن هایفرصت چارچوبِ
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وان فرض تکند، نمیطور که کالینز استدالل میبنابراین، آنها نیست. تهای متناظر با آن موقعیرشدِ هویت

قاطعِ در ت یاین درست است که هرکس اصوالًکرد که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، اگرچه 

 که ل داردتر احتماکه اکثر افراد در این کشور بیشاینساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومی قرار دارد. 

بازتابی  ،ه و خودآگاهانه به نمایش بگذارندرا پذیرفت قومی /های جنسیتی و نژادیهویت به جای هویتِ طبقاتی،

داری، هچون میراث بردهم عوامل بسیاری است،ها نیست، بلکه اثر ترکیبی های ساختاری آنخودکار از موقعیت

کارتیسم، توازن قدرت بین حال و گذشته، مک یهای مهاجرتترکیبِ جریان ،های استعمارشدهحضور اقلیت

و  ٣٩6١ یهای دههترین، آثار جنبشاهمیت طبقاتی و آخرین اما نه کم یهای مبارزهطبقات و ویژگی

ژاد ـ جنسیت ن» گنجیده در یاندیشهکنند. می تعیینهای گفتمان سیاسی را که محدوده مسلطهای ایدئولوژی

وبژکتیو درکِ س؛ یعنی آمیزددرهم میها ساختارهای نابرابری و ستم با هویتتقاطع موقعیت عینی را در  «ـ طبقه

ی[ ریه]نظشناختی روش - قومی آمیختگی راه را برای راه حلِدرهمو این چه کسی هستند،  که واقعاًافراد از این

 ،دنگیرکار میاجتماعی بهها را در جریان تعامل آن هویت ی افرادهمهکند ، که فرض میگشایدمی «تقاطع»

تواند ادامه هستند )و این سیاهه می« طبقاتی»و « جنسیتی»، «نژادی» تبادالت اجتماعیْی کلیهای که گونهبه

 و غیره(. « قومیتی»، «سنی»یابد: 

های تموقعیشوند که افراد را در مراتبی مشخص میسلسله یبا ساختارهای نهادیهای محیطجا که اکثر از آن

ری هر تصوجدا از کنند، این احتمال وجود دارد که، میپخش قدرت، امتیاز و غیره،  ،هاجایگاهتفاوت مرتبط با 

 شود: با عبارات مختلفی تفسیر معموالًها چه کسی هستند داشته باشند، رفتار آن که واقعاًافراد از اینخودِ که 

 ر دارند،ها قرامراتبی در جایگاهی باالتر از آنهای سلسلهکسانی که در ساختار از سویشان و از سوی همتایان

 روییقلم هویت دهد.بر زندگی مردم دیگر را میمؤثر گیری ها قدرت تصمیمهایی که به آنیعنی در منصب

در  هاست ک افراد های سیاسیخودانگیخته و انتخاب عقل سلیم و آگاهیخود مورد مناقشه است، هم محصولِ

عنوان مثال از سوی زنی از باال )بهو هم محصول برچسب کندها کمک میآن خویش بهدرک هستی 

 بنابراین مهم است که بین. است های قدرتکارفرمایان و دولت( یا توسط همتایانشان، یعنی اثرات کنش

م از دل مردکه « های مقاومتهویت»هستند، و  مسلطهای که محصول نهادها و گروه« های مشروعهویت»

ی سیاس خود فرآیندی کامالً« تقاطع»ی بنابراین چگونگیِ تجربه [28]، تمایز قائل شویم.آوردعادی سربرمی

با  ندبود« های مقاومتهویت»چه زمانی آن کند کهاین احتمال ایجاد می یهایی دربارهاست که پرسش

ام آن هنگ د،نشو لیتبد «مشروع یهاتیهو» به زمان مرور به است ممکن یاجتماع یهاجنبشبه  پیوستن
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 ند،نکیرا رد م یاسیس یخودآگاه یهاشکل ریکه سا یو حقوق یاسیس یمحدود کردن مرزها جهتِ ،دولت که

  .کندشان میمهار

های عیتو/ یا موق م در طبقهمرد جایگاهِگرایی و ، جنسیتنژادگراییتوانیم چگونه میتحلیل در سطح کالنِ 

« اوترفتار متف»با  ها و دیگر ساختارهای نابرابری صرفاًآیا این را درک کنیم؟ مفروض اقتصادیِ -اجتماعی

ری تداوم و فراگی این موضوعات برای مستندسازیِ یکه پژوهش تجربی دربارهبا این شوند؟تولید میزبا

ند، مهم کننفوذ میهای جنسیتی، طبقاتی و نژادی، که در تعامالت هر روزه و معمولی و کلیشهها داوریپیش

 یظریهن در بافتارِ. دهدرا نشان می «تقاطع» تبیینیزمان ماهیت محدود، توصیفی و غیرحال هم عین است، در

ر بدین معنا که هر کس د ،هستند« ای از مناسبات اجتماعیمجموعه»مارکسیستی، این استدالل که مردم در 

عت غیرتاریخی از طبی سویه، انتزاعی ویکتصورات با  ،ستقاطِع ساختارهای اجتماعی متعدد قرار گرفته ات

که فقر، نژاد و  زنی های غالبانتقاد از کلیشه، «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»در بینشی از سنخ کند. انسان مقابله می

 «سفیدپوستان»ی است، گوی مفیدند نزپیوند می«( غیرسفیدپوستان»)یعنی « اقلیت»قومیت را با زنان و وضعیتِ 

مند و ثروت (، عمدتاًآیدشمار میقدرت بهبینسبت های بهگروه فرهنگ )قومیتْ « فرهنگ»عالوه بر داشتن 

راد در اف متعددِ هایجایگاه مرجع قرار دادنِ باو « تقاطع»ی استعاره بسته درنقشاما این بینش، . هستندمرد 

 دهد فقط: الف( توزیع جمعیت درسازند، به ما اجازه میبندی اجتماعی را میصورتکلیت یک  ساختارهایی که

 کنند؛ یعنیرا اشغال می «متضاد»هایی تر افراد موقعیتهای چندگانه را ترسیم کنیم، جایی که بیشجایگاهاین 

 هاها با هویتموقعیتی که و ب( میزان [2٩]؛دارندفرادست و فرودست تالقی  مناسباتهایی که در آن موقعیت

تصویری  .طور تجربی بررسی کنیمهآن نتیجه را ب تصدیقِتصدیق و عدم، و الگوهای یا ندارند تطابق دارند

 American Profile« ]ی آمریکاپوستر نمایه» پوستر مشهور ها را درگرافیکی از چند مورد از این تقاطع

Posterقشربندی اجتماعی ایاالت متحدهای رز از توصیف دورهی [ به ضمیمه [Rose’s 

periodic description of US social stratification] در را ها افراد و زوجیابیم که می

اده قرار د ، سطح درآمد، مشاغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و وضعیت استخدامیدارائی مالکیتِ های تقاطعِ

« اوریبتقاطع» .باشدجامع ، مهم نیست چقدر خاصی معنا داردتنها در بافتار نظری توصیفی که [ ١١]است؛

ی ارهای دربمطالعهعنوان افراد، یا بهتجارب بر تأثیرگذار  یِ هااز تعدد موقعیتبرداشتی  چونهم، خودخودیبه

واند تمینها، برای خود قائل هستند، هایی که افراد، بدون توجه به آن موقعیتدر هویتالگومند تغییرات 

 هایزیرساخت»باید در  باوری؛ تقاطعن کندیتبی را طی زماندر  هاتولید آنزبایا های نابرابری و خاستگاه

های زیرساخت این [١٣].جای داشته باشد« دندهقدرت که نژاد، طبقه و جنسیت را شکل می ینهادینه
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را به شرایط امکان آن در  باوریچگونه تقاطع کنیم؟ها را شناسایی چگونه آن ه هستند؟ی قدرت چنهادینه

ت ـ نژاد ـ جنسی»جاست که دیدگاه ینهم کنیم؟ مرتبطی ستم «تنیدهدرهم»سطح کالن، همان ساختارهای 

ه( نه شدن، متقاطع شدن و غیر تنیدهدرهماز قبیل ها )هفراوانی استعارکه رسد نظری می یبستبه بن «طبقه

را در  «فرادستی و فرودستی اساسیی رابطه»د. کالینز وجود یک نغلبه ک آن و نه بر کند شپنهان دتوانمی

تنیدگی نظام نژاد، طبقه و جنسیت شکل گرفته درهم» از طریقکه  دهدمبنا قرار میاقتصاد سیاسی امریکا 

نیازمند  «ـ طبقه نژاد ـ جنسیت» مبتنی بر کنند، مطالعاتطور که اندرسن و کالینز اشاره میهمان [١2]«است.

ها وجود ساختاری بنیادین یا که آناین با [١١]هستند.« های موجود قدرت و امتیازواکاوی و نقد نظام»

رند، هیچ گیاز مناسبات نابرابر قدرت و امتیاز را که زیربنای نژاد، جنسیت و طبقه است، فرض می« اساسی»

طه است که در این نق. شودنمیاساسی و بنیادین ارائه دیدگاه نظریِ سطح کالنی برای شناسایی این ساختار 

ـ طبقه»ماهیت رسمی دیدگاه  ـ جنسیت  های لهمقو چونهمدر عمل شود: نژاد، جنسیت و طبقه روشن می «نژاد 

 ماند.ثابت می ظاهراًها و بافتارهای نظری ی چارچوبها در همهاند که معنای آنبدیهی تحلیل تلقی شده

امریکا، اقتصاد سیاسی، قدرت و غیره وجود  یی نژاد، جنسیت، طبقه، جامعهدربارهرقیب بسیاری های نظریه

نژاد، جنسیت و طبقه، یا  کارگیری اصطالحاتهی خاصی برای تعریف چگونگی بدارد، اما به هیچ نظریه

و  تقاطع و ،ت و طبقهی نظام اجتماعی، استناد نشده است. نژاد، جنسیها با بقیهچگونگی ارتباط آن تشخیصِ

استناد  به آنای نظری همتنتکِ تکها تاحدی تبدیل به مانترایی شده است که باید در های آنتنیدگیدرهم

بتنی م مطالعات دارانطرف میان در هاآن معنای و بودن فراگیر مورد در ضمنی یتوافق رسدمی نظربه زیرا، شود

 تالقی بیتجر مستندسازیماند می کار تنها که طوری به است، شده ایجاد «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» بر دیدگاه

رشِ پذی این ینتیجهنژادی، جنسیتی و طبقاتی است.  اساساًافتد می اتفاقی که زیرا هرجا، همه در هاآن

اهمیت جلوه دادن نظریه و توسل به تجربه های معلوم، کمعنوان دادهبقه بهنژاد، جنسیت و طپراگماتیکی 

 هایی است کهنظریهبر  ایهچون اصالحیهم ،بر تجربه در برساختِ دانشتأکید منبع دانش است.  چونهم

درکی ه ک «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» دیدگاه رسدنظر میبهدهند. مندان را بازتاب میی قدرتفقط تجربه احتماالً

ی از ا، نه مجموعهاست پردازبازتابی از تجربه و آگاهی فردِ نظریه دهد، صرفاًمی سوبژکتیو از نظریه ارائه

اند که اعتبار تاریخی شدهساخته  ایمند تحت شرایط خاص تاریخیصورت جمعی و نظام که به ییهاگزاره

ب محصول یا بازتا عمالًدر عوض، دانش و نظریه کند. تضمین می باشدها را تا زمانی که آن شرایط حاکم آن

قط از فرا نسبی جامعیت تر و دقت بیش طوری کهشوند، بهناکامل تصور میناچار  به ن رویاز همتجربه، و 

ش به نقدر تولید دانش، چنان اهمیتی  .تقریب زدتوان ها میگروه یهای تجربی همهطریق گردآوری گزارش
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 «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» دیدگاه ی ازهایاول گزیدهای بخش ی هشت صفحهدر مقدمه کهتجربه داده شده 

 [١۴]بار تکرار شده است. ١6« تجربه»ی کلمه

 حرومیتمو  ستم یوسیله بهکه  هاییویژه گروه، بهواقفمها گروه یتجربیات همهاهمیت یادگیری از هم به من 

اند. آموختن شده خاموشند کرا رازآلود میها قعیِ هستی آنهایی که شرایط وای تأثیر ایدئولوژیواسطه و نیز به

ها بیان ایده» کهبرای اینگر است، کنند بسیار روشنکه مردم چگونه درک خود از زندگیشان را توصیف میاین

هستی اجتماعی »، زیرا [١۵]«های واقعی )ما( هستندمناسبات و فعالیت ــ واقعی یا خیالیــ  یآگاهانه

، استداده داری شکل تولید سرمایه یشیوهرا که هستی ما با توجه به این [١6]«است.ی آگاهی کنندهتعیین

یروها و ن بستر ، باید درشود درکی اجتماعی و سیاسی آن های گستردهدر مصداق کامالً کهبرای این ،تجربه

اعتماد  لغیرقابخود خودیبهبنابراین، تجربه قرار داده شود.  کنندمیای که آن را تولید دارانهمناسبات سرمایه

، و در نندهو آشکارک نانهیبدرونفرد، شخصی، از لحاظ دیالکتیکی وحدتی از اضداد است؛ منحصر به است، زیرا

ان شافراد درباره شایدای است که اجتماعی، جزئی، رمزآلود، و خود محصول نیروهای تاریخی عین حال کامالً

نژاد ـ جنسیت ـ »بخش دیدگاه با توجه به اهداف رهایی[ ١٩].هیچ ندانندیا اطالعات کمی داشته باشند و 

داوم تغییرات بستی که با تکرار متواند از بنی مارکسیستی است که می، از طریق ابزارهای تحلیلیِ نظریه«طبقه

 الحبازاندیشی و اصتلزم الف( مس کار . با این حال، این، فراتر رودشودظاهر می« تنیدگیدرهم»ی در استعاره

 در تقاطعِ اینهرکس که چون  استتصور ، و ب( بازنگری این بین نژاد، طبقه و جنسیت مفروضِ  روابط

 ستند. ه« جنسیتی»و « طبقاتی»، «نژادی»های اجتماعی کنشبرهممناسبات و  یهمهپس ساختارها قرار دارد، 

ستم، با پیامدهای بسیار ارز همهای نظام چونهم، نژاد، جنسیت و طبقه «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»در دیدگاه 

یک »ه ها ببین این نظام روابطپردازیِ شود نظریهچنین ادعا میگان ارائه شده است. همددیمنفی برای ستم

نظامی دیگر از  چونهم صرفاًتوان طبقه را می کهاین [١8]دارد.نیاز « ارزیکارگشای مبتنی بر هم یفرضیه

 اگر در دیدگاهِ طبقه در آن تعریف شده است.  که ستبه چارچوب نظریبسته ، یا نه گرفت ستم در نظر

 یبه اقشار یا مجموعه بندی تعریف شود، طبقه صرفاً درجه یهاز زاویشناسی سنتی، قشربندِی جامعه

بندی )درآمد، شغل و تحصیالت( رتبه SESهای استانداردِ هایی اشاره دارد که براساس شاخصجمعیت

 ا نژادییکه از ستم جنسی توصیفی هیچ ادعایی مبنی بر این غیرربطی وطبقه در این معنای  [١٩]اند.شده

را در یک مجموعه یا افراد اشاره دارد که فردی های ای از ویژگیبه مجموعه تر است ندارد؛ صرفاً بنیادین

 ها و اهداف تحقیقاتیتعریف شده است )یعنی بسته به داده انگرپژوهش خواهبه دل دهد کهی قرار میقشر

 شناسایی است(.قابل« طبقه» دوازدهها، هرجا از سه یا چهار تا آن
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 را صرفاً  توان آنو نمی متفاوت استجنسیت و نژاد با ی مارکسیستی، طبقه از نظر کیفی اما از منظر نظریه

جنسی  که نژادپرستی و تبعیضحالی کند، درطور که ایگلتون اشاره مینظامی دیگر از ستم تلقی کرد. همان

بورژوازی ند. را ملغی کن ها بخواهند آننیست حتی اگر سوسیالیست« چیز بدی» همیشه بد هستند، طبقه کامالً

ای که مردم ی تاریخی داشت، دورهتوسعه از ی جدیدیدر ایجادِ دروهمؤثری  ی انقالبی خود نقشدر مرحله

 ،. با این حالپیش کشیدهای آزادی، برابری و برادری را عادی را از ستم فئودالیسم رهایی بخشید و آرمان

. از سوی کندنقشی منفی بازی میتردید بیسراسر جهان بر با گسترش و تعمیق حاکمیت سرمایه امروزه طبقه 

چیزی »از این رو زدن پیکار نهایی علیه سرمایه در موقعیتی محوری قرار دارد و ی کارگر برای رقمدیگر طبقه

ات د، مناسبنبخشی ندارهیچ ویژگی رهاییزدگی جنسیتدرحالی که نژادپرستی و  [۴١]است.« بسیار خوب

گاهی یدانمطور عینی  به کشی است و همبهرهگاه میدانهم ؛ دیالکتیکی وحدت اضداد است ایشیوهبهطبقاتی 

ر عامل ی کارگطبقهنیم استدالل ک کهاینشوند. اجتماعی ساخته می تغییری بالقوهعامالنِ است که در آن 

ان و مردانی ی کارگر البته متشکل از زنعامل تغییر است. طبقهیگانه ست که یاست بدین معنا نتغییر اساسی 

تی ای که مبارزات جنسیگونه، بهتعلق دارندمتفاوت  یها و غیرهها، فرهنگها، ملیتقومیتاست که به نژادها، 

یع مالکیت دارائی و توز هایشکلزیرا با توجه به  ،مبارزات طبقاتی را دارندی ظرفیت بالقوهو نژادی/قومی 

 راً اند اکثرا برافراشته داری، کسانی که پرچم مبارزات جنسیتی و نژادیکشورهای سرمایه یدرآمد در همه

کار  که برای بقای اقتصادی بایدمردمانی ی کارگر، از نظر فنی اعضای طبقه ،هستند فاقد مالکیتکارگران 

اما  هم است.مها برای آنکشی طبقاتی کنند، برای دستمزد یا حقوق، و نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و بهره

با این ا نیستند، ام اشکه مبارزات جنسیتی و نژادی زیرمجموعه ایشدهبسیجکارگرِ  یطبقه انداز ازاین چشم

نژاد ـ » دگاهمبتنی بر دی با آن مرتبط هستند، نیازمند تالشی آگاهانه و طبقاتی برای پیوند دادن مطالعاتحال 

ت ـ نژاد ـ جنسی» دیدگاه در« طبقه»که تا جاییمارکسیستیِ تغییر تاریخی است. تحلیل به  «جنسیت ـ طبقه

 ند،ها باقی بماستمی در میان دیگر ستم و صرفاً نظری، معنایعمالً هر  ، گشوده برمفهومی خنثی «طبقه

 تقاطع پتانسیل انقالبی خود را متحقق نخواهد کرد. [ ی]نظریه

، استدالل کنم. من شمرده شودخواهم علیه این تصور که طبقه باید معادلِ جنسیت و نژاد می این همه،با 

یفا ا تاریخی تحوالتهای ای که مبارزات طبقاتی در فرآیندهای استداللم را نه فقط در نقش حیاتیزمینه

های و بینش «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» متکی بر اند، بلکه همچنین در مفروضات مطالعاتکرده

 جویم.اند، میرائه شدها (Fenstermaker)فنسترمیکر و (West)وست از سویشناختی که روش - قومی

بهام ا به همراهِ ها نژادی، طبقاتی و جنسیتی هستند( کنشی برهمکه همهزمانی تجربه )یعنی اینهم فرضِ 
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 ی، دیگر«کندجنسیتی رفتار می»دارد کند مییک نفر فکر  ای که وقتیگونهها، بهکنشبرهم ذاتی در خودِ

در ه کالینز ک کندرا برجسته می اساسیی نکتهاین  ،تفسیر کند« طبقاتیرفتار » را« رفتار»ممکن است آن 

درت مناسبات ق گیرد.مناسبات قدرت را نادیده می شناسیْ قومکه  دهددرستی تشخیص میبه استداللش

های اجتماعی افراد اجتماعی است و به همین دلیل است که واقعیت کنشی فرآیندهای برهمهمه یشالوده

 قیهاز ب قدرت کند. اما فراگیری قدرت نباید این واقعیت را مخدوش کند که برخی از مناسباتِرا محدود می

 یا ناظر اب تعامالتش در زنی به است ممکن فیزیکی جذابیت که قدرتیمثال،  برای .ندمندترکرانتر و مهم

سطح هم نظر من بهقیاس نیست. ا قدرت اقتصادی دومی بر اولی قابلب بدهد، جذابش ترکم زنِ کارفرمای

اساس  و یهپا «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»کیفی بین طبقه، نژاد و جنسیت در دیدگاه  یا زدودنِ تفاوتِ دانستن 

ارتباط با  بدون اکنونکه  «مناسبات اساسی سلطه و انقیاد»است که پرداختن به امر این شناسی رسمیتبه

در  «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»دیدگاه مهم است. چقدر  ،شوندو خارج از مناسبات طبقاتی ظاهر می اصلی یبدنه

هم اهمیت م، های ستارزی بین طبقه و سایر شکلهم گرفتنِ ، با فرض«گرایی طبقاتیتقلیل»تالش برای ردِ 

لطه، به س« اساسی»برخی دیگر از ساختارهای  گرفتنِ کند، هم مجبور است با فرضطبقه را نفی میاساسی 

چه  ،دار و کارگران مزدبگیرچه منظورمان مناسبات بین سرمایهــ  مناسبات طبقاتیاهمیت آن اذعان کند. 

های جایگاه»کسانی که در ها باشد، بگیر و مزدبگیر( و مدیران و ناظران آنمناسبات بین کارگران )حقوق

این  را، زیرا بقای اقتصادی اکثر مردم است از اهمیت باالیی برخوردار ــ قرار دارند[ ۴٣]«طبقاتی متضاد

 هستند بر کارمندان و زیردستان خودمسلط های طبقاتی . کسانی که در جایگاهکرده استها تعیین جایگاه

گیری آن قدرت از طریق انتخاب هویتی است که به کارگران کارهکنند و روشی مهم برای باعمال قدرت می

ها توانند ادعاهای آنپاسخ می ، کارفرمایان در«اجرا کنند»هر هویتی که کارگران ادعا یا دهند. خود نسبت می

ه و ندو  یا هر« جنسیتی»یا « نژادی» به شکل دیگری از جمله ها راآن« عملکردهای»را نادیده بگیرند و 

بنابراین هند. اهمیت جلوه دها را کمهای آنترتیب جایگاه و ماهیت طبقاتی نارضایتیقرائت کنند و بدینطبقاتی 

یست، بلکه اذعان ن ستم جنسیتی یا نژادی نسبت به ستم طبقاتی« تقلیل»که طبقه اساسی است، ایناستدالل 

 بر مبتنی های اجتماعیِکنشبرهم تمامیی نهفته در ریشه«ِ نامبی»به این امر است که قدرت اساسی و 

 قدرت طبقاتی است. ، «تقاطع»

 بندیجمع

دیگری از ستم تقلیل دهد و از لحاظ نظری  طبقه را به شکل «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»تا زمانی که دیدگاه 

که  باشد، به این معنی« در دسترس همه»نوعی تنیدگی، بهطوری که تقاطع و درهمالتقاطی باقی بماند، به
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ماند و های تقسیم و پیوند مبهم باقی میتفسیرهای نظری مفتوح باشد، ماهیت آن استعاره انواع و اقسامبرای 

ت که ی سطحِ کالنی نیسمارکسیسم تنها نظریهونقیض خواهد بود. ضدتفسیرهای متضاد و حتی در معرض 

د؛ اما تواند با آن ارتباط برقرار کنمی« ساختارهای اساسی سلطه»برای کشف  «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه»دیدگاه 

 است.  شانترینمناسب «نژاد ـ جنسیت ـ طبقه» دیدگاه بخشبه نظر من برای اهداف سیاسیِ رهایی
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