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آنجال مارتینز دی ،لی مارتین ،سوزان مارلو
ترجمه :سارا امیریان

چکیده :این مقاله تنشها و محدودیتهای فلسفی در درون نظریهی تالقیِ  4معاص0ر را شناس0ایی ک0رده و نش0ان
خواهد داد که چگونه این تنشها و محدودیتها ،توانایی این نظریه برای توضیح موضوع محوریِ دغدغهمندیاش
را فرومیکاهند؛ یعنی توضیح اینک00ه چگون00ه ج00ایگرفتن در مقولهه00ای اجتم00اعی چندگان00ه (multiple social

 )categoriesبر شانسهای زندگی تأثیر گذاشته و به بازتولید نابرابری کمک میکند .ما در این نوشتار با تکی00ه بر
رئالیسم انتقادی یک چارچوب مفهومی مرکب و رویکرد روششناختی جدیدی عرضه میکنیم که ق00ابلیت گ00ذار
به فراسوی این بحثها را فراهم میآورد ،طوریکه با کاربست آن نظریهی تالقی هرچه بهتر قادر گ00ردد درب00ارهی
«تجارب زیسته»ی امتیازمندی و محرومیت اجتماعی روایتهای توضیحیِ علیتی ارائه نماید.
واژگان کلیدی :رئالیسم انتقادی ،نقد ،فمینیسم ،نظریهی تالقی ،روش شناسی ،هستیشناسی

* * *

مقدمه
نظریهی تالقی (اینترسکشنالیتی) طی سیسال گذشته بهعنوان رویکردی میانرشته ای ب00رای بررس00ی و
تحلیل تأثیرات همزمان ساختارهای اجتماعی تک00وین ی00افت؛ ک00انون تمرک00ز این نظری00ه معط00وف ب00ود بر
نظریهپردازی این مساله که چگونه تعلق به مقولهه00ای اجتم00اعیِ چندگان00ه و طردآم00یز( 5محرومکنن00ده)
میتوانند دسترسی سیاسی و برابری را تحت تأثیر قرار دهند .6این نظریه تعام00ل و ان00درکنش مقولهه00ای
3 Angela Martinez Dy, Lee Martin, Susan Marlow (2014): Developing a Critical Realist Positional
Approach to Intersectionality, Journal of Critical Realism, 13(5), pp. 447-466.
توضیح :در ترجمهي حاضر ،پانویسهای مقالهی اصلی بهصورت پانویسهای شمارهگذاریشده در آکوالد { } ،درج شدهاند/ .م.
 .4برای آشنایی مقدماتی با نظریهی تالقی و خاستگاه آن ،از میان متون فارسی ازجمله رجوع کنید به منبع زیر (شامل دو مقاله :بیانیهی
اعالم موجودیت «گروه رودخانهي کومباهی» و مقالهای از شارون اسمیت با نام «فمینیسم سیاه و نظریهي تالقی»):
«فمینیسم سیاّه :معرفی و بررسی نظریهی تالقی /اینترسکشنالیتی»؛ ترجمهی امین حصوری ،نیما کوشیار ،انتشارات پروسه/ .۱۳۹۳ ،م.
5 exclusionary social categories
6 {۱} Hancock 2007.
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تفاوت همچون جنسیت ،نژاد و طبقه را در سطوح مختلف ازجمله تج00ربهی ف0ردی ،رویهه0ای اجتم0اعی،
نهادها و ایدئولوژیها مفهومپردازی میکند و نت0ایج این تع0امالت را برحس00ب توزی0ع و تخص0یص ق0درت
چارچوببندی مینماید .7نظریهی تالقی بهعنوان نوعی از نق00د اجتم00اعی ک00ه ریش00ه در فمینیس00م س00یاه
دارد ،8از نظر جنیفر نش ( )Jennifer Nashبهعنوان «دانش00ی بیگانه »9توص00یف میش00ود ک00ه «مرزه00ای
رشتهای را درنوردیده و مشروعیت نهادی پیدا کرده است» .10نظریهي تالقی ،درنهایت پس از جذبش00دن
در گفتمان جریان اصلی فمینیسم ،اکن00ون بهم00نزلهی بخش عم00دهای از دانشوریِ فمینیس00تی رس00میت
یافته است.
با این حال ،گفتمان نظریِ زیربنای نظریهی تالقی ،طیف وسیعی از مواضع فلسفی ،روششناختی و عملی
را در بر میگیرد که از نظر نحوهی رویکردشان به تحلیل ت0أثیرات مختل00ف مقولهه00ا (دس00تهبندیها) ،11و
بهواقع از نظر مواضعشان در مورد امکانپذیربودن چنین تاثیراتی ،تفاوتهای بارزی دارند .اگرچ00ه بهط00ور
كلی پذیرفته شده است كه فهم اینترسکشنالیتی به آشكارشدن تأثیرات مقولههای چندگانهی ستم كمك
میكند ،اما هنگامیكه محققان کوشیدند نیروهای مرتبط را شناسایی و آش00کار نمایند ،رویكرده00ای آنه00ا
مسئلهساز شد و روشهای مورد استفادهی آنان م0ورد نق0د واقع ش0دند .ناس0ازگاری می0ان این رویکرده0ا
بههمراه فقدان بحثهای هستیشناختی ب00رخی را ب00ه این دری00افت رس00انده اس00ت ک00ه پ00ذیرش و ج00ذب
گستردهی اینترسنکشنالیتی در نظریهی فمینیستی ممکن است بحثهای مرتبط در این حوزه را مبهم و
مغشوش سازد ،ازجمله مباحثات بین چش0ماندازهای لی0برال ،پساس00اختارگرا و [نظ0ریهی] منظر س0یاه.12
عالوهبر این ،با توجه به ه00دف اص00لی نظ00ریهی تالقی درجهت تحلی00ل ت00أثیرات نیروه00ای متالقی ِ س00تم،
گرایش این نظریه هم در ساحت نظری و هم در ساحت پژوهش بدان سمت بوده که ب00ه مس00ایل مرب00وط
به عاملیت (  )agencyو امتیازمندی )privilege( 13کمتر توج00ه نماید .این م00وارد درمجم00وع ب00اعث ایج00اد
نوعی بحران روششناختی براینظریهي تالقی شدهاند.
یک رویکرد مفهومی که بهشدت مسالهساز شده این ایده است که تالقی مقولههای معین ،هویته00ا را ب00ه
شکلی ثابت یا ایستا تحت تأثیر قرار میدهد .در پاسخ ،مفهوم سیالتری از جایگاهمندیِ اجتماعی (social

 0 )positionalityعرضه شده است .جایگاهمندی براساس اهمیتی ک00ه اینترسکش00نالیتی ب00رای هویته00ای
چندگانه ( )multiple identitiesقائل است بنا میشود ،اما درعوض بر موقعیتها و فرآیندهای اجتم00اعیِ
وسیعتری متمرکز میشود که به بافتار ،معنا و زمان وابستگی دارند و صریحا در سلس00لهمراتب اجتم00اعی
7 {۲} Davis 2008, 67‐68; Hurtado 1989.
8 {۳} Dhamoon 2011; e.g. Combahee River Collective 1977; Crenshaw 1989; Davis 1981; Hill Collins
1990; hooks 1981.
9 Outsider knowledge
10 {۴} Nash 2011, 446‐447; see also Oleksy 2011.
11 {۵} Davis 2008.
12 {۶} Carbin & Edinheim 2013.
13 {۷} Nash 2008.
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جای دارند و با توزیع منابع مادی و فرهنگی  14همبستهاند .چرخش به سمت جایگاهمندی مشخصا توسط
فلویا آنتیاس ( )Floya Anthiasبیان شده است .در نظر وی اینترسکشنالیتی فرآیندی اجتماعی از رویهها
و آرایههاییست که باعث ایجاد ا َشکال خاصی از جایگاهمندی ،که به درهمتنیدگی با تغی00یرات و تض00ادها
گرایش دارند ،15میگردد .بنا بر دیدگاه پیش00نهادیِ آنتی00اس ،از ی00ک دی00دگاه زم00انی (،)temporal view
0عیت «ب0ودن») ،و هم فرآین00د پویش00ی ک00ه بهط00ور
جایگاهمندی هم ماحصلِ فعلیِ اینترسکش00نالیتی (وضِ 0
مستمر رخ میدهد (فرآیند «شدن) را شامل میشود .ب00اور ب00ر این اس00ت ک00ه جایگاهمن00دی ن00یز همانن00د
اینترسکشنالیتی دارای اثرات جاری/حاض00ر ( )presentاس00ت ،در عین اینکه پویاس00ت و تحتت00اثی ِر تغی00یر
شرایط اجتماعی و فردی قرار دارد .اما جایگاهمندی با بازشناسی تضادهای بالقوه بهطور بحثانگیزی بیش
از سلف خود (نظریهی تالقی) قادر به مفصلبندی و شرح مباحث مربوط به عاملیت و امتیازمن00دی و ن00یز
ستم و محرومیت ( )disadvantageاست.
با اینکه اینک تاریخچهای غنی وجود دارد که پژوهشها و نظریهپردازی اینترسکشنالیتی و جایگاهمن00دی
را تغذیه میکند ،ولی در ادبیات فمینیستی بهندرت فرضیات اساسیای که به چنین رویکردهای متف00اوت
و شکافهای روششناختی منجر شدهاند به پرسش گرفته شدهاند .با اینک00ه در شناس00ایی و مقولهبن00دی
رویکردهای اینترسکشنال گامهای ق00ابلتوجهی برداش00ته ش00ده است ،16ش00الودههای فلس00فی متن00وع این
رویکردها اغلب بهروشنی تصریح نشدهاند و همچ0نین ت0أثیرات این ش0الودهها م00ورد نق00د و واک00اوی ق0رار
نگرفتهاند .17بنابراین ،این مقاله با بهرهگیری از فلس00فهی رئالیس00م انتق00ادی ب00رخی از ریش0ههای فلس00فی
نظ00ریهی تالقی را ب00ازبینی میکن00د و توض00یح میده00د ک00ه مفروض00ات کلی00دی هستیش00ناختی و
معرفتشناختیِ رویکردهای مختلف به اینترسکش0نالیتی ،این نظری0ه را بهس0وی بح0ران روش ک0ه این0ک
گرفتار آن است سوق دادهاند .رهیافتی که ما در اینجا پیش میگذاریم از این قرار است که اگ00ر رئالیس00م
انتقادی در بسط نظریهی تالقی بهکار گرفت00ه ش00ود ،این نظری00ه میتوان00د ب00ر ش00ماری از مح00دودیتهای
فعلیاش غلبه کند .ساختار مقاله برای ارائهی چنین استداللی بهشرح زیر است :ابتدا خوانشهای انتقادی
معاص00ر از نظ00ریهی تالقی م00ورد بررس00ی ق00رار میگیرن00د .س00پس ،تص00ویری از مح00دودیتهای نظ00ری
شناختهشدهی نظریهی تالقی ترسیم میشود که ریشهی ضمنی این محدودیتها را در سنتهای فلسفیِ
پوزیتویستی و هرمنوتیکی و مشکالت روششناختی برآمده از (و مفصلبندیش00ده) با چ00نین مفروض00اتی
نمایان میسازد .سرانجام ،رئوس یک رویکرد رئالیستیِ انتقادی ب0ه نظ0ریهی تالقی را بی0ان میک0نیم ک0ه
راهکار رفع این مشکالت را نشان میدهد؛ و با این کار ،یک بنیان فلس00فیِ ب00دیل ب00رای پژوهشه00ای آتیِ
اینترسکشنال پیش میگذاریم.

14 {۸} Anthias 2001 a&b, 2002, 2006, 2008.
15 {۹} Anthias 2008.
16 {۱۰} McCall 2005; Mehrotra 2010.
17 {۱۱} Carbin & Edinheim 2013.
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 .۱پیچیدگی اینترسکشنال و محدودیتهای رویکردهای فعلی
بهدلی00ل ابه00ام و دلبخ00واهیگری در تع00اریف اساس00ی اینترسکش00نالیتی و نیز پیچی00دگیِ س00وژگیهایی
( )subjectivitiesکه این نظریه با آنها سروکار دارد ،فقدان توافق (اجماع) در مورد عناصر اص00لی نظری00ه
اینترسکشنالیتی بهطور چشمگیری مشهود است .یک مورد مشخص ،مربوط به ناسازگاری و عدم انس00جام
( )inconsistencyدر مفهومپردازیست :نظریهی تالقی بسته به نویسنده یا بافتار ،بهمنزلهی یک نظری00ه،
یک پارادایم ،یک چارچوب ،یک روش ،یک چشمانداز و یا همچون دریچهای برای نگریستن (لنز) قلم00داد
شده است .18این ابهام و دلبخواهیگری هم دلیلی بر انعطافپ00ذیری و س00ودمندی این نظریه اعالم ش00ده
است ،19و هم بهعنوان عاملی برای ایجاد تنشی کانونی در ادبیات مربوطه تلقی شده است .20همچ00نین در
این نظریه کمبود آش00کاری در زمینهی مب00احث هستیش00ناختی و معرفتش00ناختی مش00هود است .21این
مسائل بر روی هم حاکی از آناند که در حال حاضر دامنهی مح00دودی از ابزاره00ای روشش00ناختی ب00رای
تحقیق در زمینهی اینترسکشنالیتی وجود دارد که از این امر میتوان چنین نتیجه گ00رفت ک00ه نظ00ریهي
تالقی بهلحاظ روششناسی بهقدر کافی نظریهپردازی نشده است.22
آثار ل ِسلی مککال ( )Leslie McCallیک استثنای قابلمشاهده در این زمینه محسوب میشوند .وی ب00ا
تعریف روششناسی بهعنوان مقولهای دربردارندهی فلسفه و روشهای تشکیلدهندهی فرآین00د تحقی00ق و
تولی00د دانش ،س00ه گ00رایش روشش00ناختیِ متم00ایز را در تحقیق00ات اینترسکش00نال شناس00ایی میکند:23
پیچیدگی ض0دمقولهای ،پیچی00دگی بینامقولهای و پیچی00دگی درونمق0ولهای .24رویکرده0ای ض00دمقولهای
( )anti‐categoricalسعی در واسازی (ساختشکنی) و رد مقولههای تحلیلی دارند و از این فرض عزیمت
میکنند که مقولهها ،از جمله نژاد و جنسیت ،بیش از حد سادهاند که بتوانند پیچیدگیِ تج00ربهی زیس00ته
را بهفهم درآورند .25رویکردهای بینامقولهای ( )intra‐categoricalکه رویکرد اصلی به اینترسکش00نالیتی را
نمایندگی میکنند ،میکوشند بر گروهه0ای اجتم0اعی در نق0اط تالقیِ نادیدهگرفتهش0ده متمرک0ز ش0وند.
0تراتژیک»
ِ
رویکردهای درونمقوله ای ( )inter‐categoricalکه بهعنوان رویکردهایی ن00اظر بر «ک00اربرد اس0
مقولهها توصیف میشوند « ،از مشاهدهی این مساله عزیمت میکنند ک00ه در بین گروهه00ای اجتم00اعیِ از
پیش تشکیلیافته ،بهرغم ناکاملی و تغییر مداوم آنها ،مناس00بات ن00ابرابر وج00ود دارد و همین مناس00بات را
ک00انون تحلی00ل خ00ود ق00رار میدهند .26مکک00ال خاطرنش00ان میکن00د ک00ه همهی تحقیق00ات در زمینهی
اینترسکشنالیتی را نمیتوان در یکی از سه رویکرد فوق دستهبندی کرد :ب00رخی از آنه00ا ممکن اس00ت از
18 {۱۲} Mehrotra 2010.
19 {۱۳} Davis 2008, 76.
20 {۱۴} Nash 2008.
21 {۱۵} Carbin & Edinheim 2013.
22 {۱۶} Bowleg 2008; McCall 2005.
23 {۱۷} McCall 2005.
24 anti‐categorical complexity, intra‐categorical complexity, and inter‐categorical complexity
25 {۱۸} Nash 2008; c.f. McCall 2005.
26 {۱۹} McCall 2005, 1784‐1785.
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مرزهای مقولهای فراتر بروند ،و نیز ممکن است همگنی مفروض در درون هر یک از مقولهها واقع 0اً وج00ود
نداشته باشد .او همچنین یادآور میشود که محتمل اس00ت فهم خ00ود وی از ب00رخی تحقیق00ات انجامش00ده
نادرس00ت/نارسا باش00د و ی00ا آنه00ا رابهدرس00تی دس00تهبندی نک00رده باشد .27ب00ا این ح00ال ،گرایشه00ای
روششناختیای که مککال توصیف میکند ،چارچوب مفیدی برای تحلیل روششناس00یِ فعلیِ نظ00ریهي
تالقی عرضه میکند ،خصوصا بدین دلیل که چارچوب ارائهشده توس00ط او ش00الودههای هستیش00ناختی و
معرفتشناختیِ تحقیقات اینترسکش00نال را بازاندیش00ی و بی00ان نمیکند .در بخش00ی از همین مقاله نش00ان
خ0واهیم داد ک00ه مح00دودیتهای فعلی نظ0ریهی تالقی ب0ا مفروض00ات هستیش00ناختی و معرفتش00ناختیِ
مسالهسازی که شالودهی انواع مختلف رویكردهای ذکرشده توسط مككال را تش00کیل میدهن00د ،پیون00د
دارند.

 .۲پوزیتیویسم در نظریهی اینترسکشنالیتی
پوزیتیویسم یک فلسفهی علم است که پایه و اساس بسیاری از علوم طبیعیس00ت .ش00کلهای بس00یاری از
اندیشه پوزیتیویستی وجود دارد ،اما برخی از تأثیرگ00ذارترین اش00کالِ آن در آث00ار آگوس00ت کنت و دیوی00د
هیوم بسط داده شدهاند .از نظر هیوم ،علیت مترادف است با نظم و قاعدهمندی در وقوع روی00دادها؛ ب00رای
مثال ،اگر رویداد  xو رویداد  yبهطور منظم و بهدنبالِ هم روی دهند ( ،)regularly conjoinedف0رض ب0ر
این است که یکی علت دیگری است .بنابراین ،فلس00فهی علم هی00وم ب00ر اهمیت مش00اهدهی تج00ربی ب00رای
کشف ایندست قوانین علیتی تأکید میورزد و اینکه داعیههای شناخت در مورد جهانِ طبیعی بای00د ب00ه
چنین روی00دادهای مکش00وفی مح00دود گردند .روی باسكار دری00افت كه این مجموع00ه ای00دهها و اص00ول ،و
فلسفهی تجربهگراییِ برآمده از آنها ،حاوی این فرض00یهی هستیشناختیس00ت كه واقعیتْ مح00دود به آن
چیزیست که قابل مش00اهده و ان00دازهگیری باشد .وی این رویک00رد را «مغ00الطهی معرف00تی» (epistemic

 )fallacyنامید؛ این درک که آنچه میتوان واقعی تلقی کرد ،محدود به چیزیست که بتوانیم بدانیم.28
نظریهی فمینیستی همچنین چارچوبهای فلسفی غالب را ،بهوی00ژه بهدلی00ل ُرجح00انی ک00ه ب00رای م00ردان
قائلاند و فقدان شالودهسازی برای گنجان00دنِ تجربهه00ای زن00ان ،29م00ورد نق00د ق00رار داده اس00ت .نظ00ریهی
فمینیستی رهیافتهای پوزیتیویستی توصیفشده در باال را بهدلیل اصرارشان بر تقدم مش00اهدات تج00ربیِ
مردانه در ساخت و تکوین دانش 30ب00ه چ00الش کش00یده اس00ت .بن00ابراین ،چن00دین رویک00رد روشش00ناختیِ
میانرش0تهایِ فمینیس0تی ،از جمل0ه تجربهگ00راییِ فمینیس00تی ،نظ0ریهی منظ0ر ( )standpoint theoryو
دیدگاههای پسامدرنیستی شکل گرفتهاند که برخی از آنها خودشان بهدلی00ل مح00دودیت ه00ای طردآم00ی ِز
27 {۲۰} McCall 2005, 1774.
28 {۲۱} Bhaskar [1979] 1998.
29 {۲۲} Harding 1986.
30 {۲۳} McCall 2005.
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( )exclusionaryمشابه ،مورد نق00د ق00رار گرفت00ه اند .31اینترسکش00نالیتی بهعن00وان ی00ک پ00ارادایم متن00وع و
کثرتگرا بر روی همهی این رویکردها بنا شده است ،که البته شالودهاش بیش از همه در فمینیسم منظ ِر
س00اختارگرایانه 32ق00رار دارد .ب00ا اینکه گ00رایش ب00ارزی بهس00مت گفتگ00و درب00ارهی پایهه00ای فلس00فی
اینترسکشنالیتی وجود نداشته است ،مککال خاطرنشان میکند که کسانی که در اردوهای ضدمقولهای و
بینامقولهایِ نظریهي تالقی جای دارن00د ،ب00ه ا َش00کالی از ک00اربرد تکنیکه00ای پیش00رفتهی کمی (ع00ددی)،
دادههای بزرگ و آمایشها (نظرس00نجیها) گ00رایش دارن00د ک00ه از اینطری00ق با عناص00ری از م00یراث منفی
پوزیتیویسم پیوند مییابند .33درعین حال ،با اینکه اینترسکشنالیتی بهوضوح تحتت00أثیر نظ00ریهی منظِ 0ر
فمینیستی و دیدگاههای پسامدرنیستی قرار داشته است ،نشان خواهیم داد ک00ه ت00اثیراتی ک00ه س00نتهای
تجربهگراییِ پوزیتیویستی و فمینیستی بر تک00وین نظ00ریهی تالقی داش00تهاند ،بیش از آن چیزیس00ت ک00ه
تاکنون تصدیق شده است.
بهنظر میرسد برخی از رویکرده00ای اینترسکش00نالِ می00انمقولهای و درونمق00ولهای ک00ه توس00ط مکک00ال
شناسایی و بازتعریفشده شدهاند ،هنگامیکه میکوشند ماهیت و نوع علل دخیل در ساختارهای س00لطه
را نظریهپردازی کنند و شرایط تاریخا مشخصی را بیان کنند که این ساختارها تحت آنها عمل میکنند،
حاوی مفروضات پوزیتویستیِ تلویحی هستند .دغدغهمندی برای شناسایی چنین عللی بدان معناست ک0ه
برخی از این تحقیقات ،در برخورد به مقولههایی مثل نژاد و طبقه آنها را همچون مقولههایی مجزا و قاب00ل
تفکیک تلقی کردهاند .در پی چنین رهیافتی ،نژاد ،طبقه و جنس00یت بهس00انِ مقولهه00ایی ث00ابت/ایس00تا ب00ا
اثراتی مجزا ،منسجم و قابل اندازهگیری توصیف و تحلیل شدهاند ،34در حالیکه آنها بهواقع «تغییرپ00ذیر،
لغزان (سیال) ،و بهشدت وابسته به زمینه/بافت00ار» هس00تند .35این مس00اله ،بهط00ور ع00ام درب00ارهی ح00وزهی
پژوهشهای اینترسکشنالِ هویتمحور صدق میکند .زیرا ه00ویت -و در امت00داد آن ،تف00اوت و ن00ابرابری -
ممکن است بهسان صفات و مشخصاتی ایستا که افراد یا گروهها واجد آن(ها) هستند تلقی گردند .36گیتا
مهروترا ( )Gita Mehrotraبه غلبهی برخی استعارههای ریاضیاتی و هندس00ی اش00اره میکن00د ک00ه ب00رای
توصیف ساختاری اینترسکشنالیتی بهکار گرفت00ه میش00وند37؛ نظ00یر متوسلش00دن ب00ه برداره00ای تف00اوت،
ماتریسهای ستم و محورهای قدرت ،38و یا الگوهای مسالهسازی که از مدل افزودنی/جمعی ( )additiveو
نزدیک آن ،مدل ضربی ( ) multiplicativeاقتباس شدهاند .39این استعارهها ب00ر این پیشف00رض
ِ
خویشاوند
داللت دارند که جنسیت ،نژاد و طبقه را میتوان جداگانه درنظر گرفت و بدینطریق  -ب00رای مث00ال – ب00ا

31 {۲۴} Harding, 1986; 1991; Letherby, 2003; New, 1998.
32 {۲۵} Carbin & Edenheim 2013.
33 {۲۶} McCall 2005, 1791.
34 {۲۷} Mehrotra 2010; Nash 2011.
35 {۲۸} Nash 2011, 461.
36 {۲۹} Anthias 2006; 2008.
37 {۳۰} Mehrotra 2010, 420‐421.
38 vectors of difference, matrices of oppression, and axes of power
39 {۳۱} Nash 2008, 7
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روش محاسبهی مبتنی بر جمع ریاضی به فهم و تحلیل درآورد .40استفادهی وسیع از استعارههای ریاضی
برای بهتصویرکشیدن شرایط ساختاری بهوضوح بازتابی از یک میراث پوزیتیویستی است و ی00ک تنگن00ای
(  )cul‐de‐sacمفهومی ایجاد کرده است که مانع از آن بوده که سایر روشهای تعاملِ ساختارها را بهتصور
درآوریم.
عالوهبر این ،تأثیر دیگری که فلسفهی علم هیوم بر روششناسیهای پوزیتیویس00تی برج00ای گذاش00ته آن
دانش مهم تلقی
تجربی برای ش00کلگیریِ
آن پرورش فرضیه و پیشبینی نتایج تحقیق
ْ
است که بهموجب ْ
ْ
میشوند .چرایی این پدیده که مفهومپردازیهای دمدستیِ نیمهپیشبینیگرا ،نظیر رویک00رد اف00زودنی ک00ه
تجربههای ستم را برحسب جمع کل ستمهای مقولههای مرتبطِ بهحاشیهرانده توض00یح میده00د ،چ00نین
پرطرفدار شدهاند ،بهطور بحثبرانگیزی ریشه در گرایشهای معط00وف ب00ه پیشبی00نی دارد .ب00ا این ح00ال،
چنین مفهومپردازیهایی اخیرا بهدلیل نامحتملبودن نتایجشان و نیز گرایش به ذاتگرایی م00ورد نق00ادی
قرار گرفتهاند .41و نکتهی طعنهآمیز م00اجرا اینجاس00ت ک00ه – قب ً
ال  -در آث00ار مهم نظ00ریهی تالقی از قض00ا
درست همین نوع رویکرد نیمهپیشبینیگرا بهطور ویژه به چالش کشیده شده بود .توضیح آنک00ه در این
فرض رایج که مقولههایی چون «زن» و «س00یاه» همهی اف00راد واق00ع در درون مح00دودههای
آثار این پیش ِ
خود را بهشیوهی مشابهی تحت تأثیر قرار میدهند به پرسش گرفته شدند و همزم0ان ،انگ0ارهی ایس0تایی
مفروض این مرزها نیز مورد انتقاد قرار گرفت .این رویارویی نقش ق00ابلتوجهی در پیچیدهس00ازی مف00اهیم
ِ
ذاتگرایانه در باب زنانگی ( ،)womanhoodکه مورد حمایت موج دوم فمینیسم بود ،داش00ته اس00ت .ب00رای
مثال ،پاتریشیا هیل کالینز ( )Patricia Hill Collinsتأکید داشت که چالشهای مشترک لزوماً تج00ارب
مشترکی را ایج00اد نمیکنند .42ام0ا نش ( )Nashخاطرنش00ان میکن00د ک00ه کاره00ای نظریهپ0ردازان اولیهی
اینترسکشنالیتی خصوصا دربارهی تالقیهای نژاد و جنسیت ،این دو ساخت را به خط مقد ِم توج00ه س00وق
داده و مانع از آن گردید تا آنها در پرتو اندرکنشهایشان با سایر موضوعاتِ «حاشیهزیستیِ چندگان00ه»
( )multiple marginalityمورد بررسی قرار گیرند .میراث این آثار اولیه هن00وز هم حض00ور ملموسی دارد:
نش اشاره میکند که «اغلب پروژههای اینترسکشنالْ رویکردهایی را که مورد نقد ق00رار میدهن00د ،دقیق 0اً
تکرار میکنند» ،43بدینطریق که مقولهها را شيءوارهسازی ( )reifyingمیکنند؛ یا بهدلیل دستهبندی
و مرتبطسازیِ ( )bracketingمقولهها ،متوجه ناهمگنیها ( 0)heterogeneityنمیشوند؛ و یا مقولههایی که
صریحاً مورد توجهشان نیست را بهکلی نادیده میگیرند.
نقدهای فمینیستهای سیاه بر نخبهگرایی و طردکنندگیِ روندهای کار نظری ،44در این موضوع ب00ا س00ایر
نقدهای فمینیستی همخوانی داشتهاند که تکوین «دانش» 45در علوم طبیعی فرآین00دی مردمح00ور اس00ت؛
40 {۳۲} Mehrotra 2010, 421.
41 {۳۳} E.g. Bowleg 2008; Hancock 2007; Yuval‐Davis 2006.
42 {۳۴} Hill Collins, 1990/2000
43 {۳۵} Nash 2011; 2008, 6.
44 {۳۶} E.g. Hill Collins 1990.
’45 androcentric construction of ‘knowledge
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نقدی که مبتنی بر این گزاره است که علمی که توسط مردانِ دگرجنسگرای غربی ،بورژوا و سفیدپوست
تولید گ00ردد ،تنه00ا میتوان00د خودانگاش00تی و ذه00نی/ذهنگرایانه ( ).subjectiveباشد .46بهرغم این نق00دها،
مغ00الطهی معرف00تی 47در معرفتشناس 0یهای دانشوران نظ00ریهي تالقی مش00هود اس00ت .نش خاطرنش00ان
میکند که دانشوریِ فمینیست سیاه ،که اینترسکشنالیتی بر شالودهي آن بنا شده است ،در تالش ب00رای
به چالشکشیدن ایدهی بیطرفیِ نظریه ،آگاهانه «تمایز میان نظریه و تجربه را از میان برمیدارد» .48ام00ا
بهرغم چنین مقاصد قابل توجیهی ،فمینیسم سیاه هنوز هم به مشکالتی میانجامد که با مشکالت مربوط
به دانستن/شناختن ( )knowingدرهم میآمیزند .بنابراین ،میتوان اینگون00ه تلقی ک00رد ک00ه درآمیختگیِ
( )conflationتجربه ،نظریه و دانش (که موضوع نق00د فمینیس00م بر س00نت علمی ب0وده) ،ب00ا وج00ود ب00رخی
تفاوتهای مهم ،در دورن همین مفهومپردازی نظریهی تالقی تکرار ش00دهاند؛ ب00ا این ح00ال ،این تم00ایزات
شاخص اینک در درون نظریهی تالقی مفصلبندی و گنجانده شدند :این نظریه عاری از نخبهگ00راییِ رایج
در سپهر کار نظ00ری ب00ود ،ولی درع00وض از جایگ00اهی فرودس00ت/تحتانقی00اد ( )subjugated positionدر
سلسلهمراتب اجتماعی برخوردار ب00ود .ب00ر این اس00اس ،از دی00دگاه نظ00ریهی منظ00ر فمینیس00تی ،تج00ربهی
ستمهای متالقی  -فینفسه  -دارای این قابلیت است که آگاهیِ حیاتی از مناسبات ق00درت را ب00ه ارمغ00ان
بیاورد ،همان چیزی ک00ه دون00ا ه00اراوی ( )Donna Harawayآن را بهعن00وان «چش 0مانداز  ...از پ00ایین»49
توصیف میکند .50گرچ00ه تالش ب00رای از حاش00یهدرآوردن جهانبینیه00ای فرودس00ت/تحتانقی00اد ارزش00ی
انکارناپ00ذیر دارد ،ام00ا نظریهپ00ردازانِ تالقی از آنج00ا ک00ه داعیهه00ای هستیش00ناختی را از خاس00تگاه
معرفتشناختی آنها جدا نمیکنند ،دچار مغ00الطهی معرف00تی میش00وند .بهعن00وان پیام00دی از این م00یراثِ
فلس00فی ،دانشپ00ژوهی اینترسکش00نال با این مخ00اطره هم00راه است ک00ه نظریهه00ای خ00ویش را از همهی
نیروهایی که ممکن است ا ِعمال نشوند ( ،)unexercisedفعلیت نیابند ( )unactualizedیا مشاهده نگردن00د
محروم میسازد .این مساله بعدا ً با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .۳سنت هرمنوتیکی و هویت اینترسکشنال
اگرچه هرمنوتیک مدرن از آرای شماری از اندیشمندان معاصر مانند های00دگر ،گ00ادامر و هابرم00اس ناش00ی
شده است ،هرمنوتیک ریشه در فلسفهی یونان باستان دارد .با اینکه در رویکردهای اندیش00مندان س00نت
هرمنوتیکی ناهمگنی وجود دارد ،آنچه آنها را به هم پیوند میدهد تمرکز آنان ب00ر معن00ا از طری00ق تفس00ی ِر
متنی یا معناس00ازی اس00ت .پدیدارشناس00ی (بررس00ی و مط00العهی س00اختارهای تجرب00ه) و برس00اختگرایی/
( constructivismاین دیدگاه که تمامیِ دانش یک برساختهی اجتماعیس00ت) ،بهن00وعی از دل این س00نت
هرمنوتیکی مشتق شدهاند ،حال آنکه پساساختارگرایی را میتوان بخشی از تکام00ل فک00ریِ رادیک00الِ این
46 {۳۷} E.g. Haraway 1988; Harding 1986, 1991.
47 {۳۸} Bhaskar [1979] 1998, 133; [1975] 2008, 13, 36.
48 {۳۹} Nash 2011, 462‐3.
49 vision...from below
50 {۴۰}Haraway 1988, 583.
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سنت تقلی کرد .پساساختارگرایی ،همانند پدیدارشناسی ،عمدتاً به این امر میپ00ردازد ک00ه م00ردم چگون00ه
جهان را تجربه و درک میکنند و علیه پژوهشه00ای ک00ه در پی آشکارس00اختنِ حق00ایق اساس00ی هس00تند،
فرض اصلیس00ت ک00ه بازنم00ایی
هشدار میدهد .51آنچه که پساساختارگرایی را رادیکال میسازد ،این پیش ِ
جهان بهطور دقیق اساساً غیرممکن است .52اگرچ00ه اختالف00ات مش00هودی بین این طیف از نویس00ندگان و
اندیشمندان وجود دارد ،اما برای هدف این مقاله ،همهی این مکاتب فکری را زیر چتر سنت هرمن00وتیکی
قرار میدهیم .آثار معاصر در زمینهی اینترسکش00نالیتی عم00دتاً ب00ا رویکرده00ای ض00دمقولهایِ تعریفش00ده
توسط مککال ( )McCallهمبستهاند ،که با اتخاذ مواض00ع وس00یعا شناختهش00دهی هرمن00وتیکی (عم00دتا
برساختگرایانه و پساس00اختاری) ،گ00رایش ب00دان دارند ک00ه مقولهه00ا را بهم00نزلهی «پن00دارهای اجتم00اعی
تقلیلآمیز و سادهساز» تلقی نمایند ،53بر مبنای این ای00ده ک00ه واقعیت اجتم00اعی ی00ک پدی00دهی س00یال و
همسازنده ( )co‐constitutiveاست که نمیتوان آن را با روشهای ساده ،مق00ولهای و گسس00ته ب00ه تص00ویر
کشید .54چنین رویکردهایی در درون پژوهشهای اینترسکشنال م00وجب ش00دهاند تا مف00اهیم مرب00وط ب00ه
مقولههای تعلق هرچه بیشتر پیچی00ده و ت00دقیق گردند ،و آنه0ا از اینطری0ق ب0ه برجستهس00ازی ک00ارکرد
سیاسی این مقولهها کمک کردهاند .با این همه ،تداوم تمرکز بر تفسیر ،بهدلیل درک ناظر بر ناممکنبودن
داعیههای حقیقت ،این خطر را بههمراه دارد که چنین تحقیقاتی از «داللت علیتی »55تهی شوند ،56زی00را
در وهلهی نخست به تفسیرهای فردی از واقعیت توجه میکنند.
نکتهی مهم آن اس00ت ک00ه هیچ ی00ک از س00نتهای هرمن00وتیکی و پوزیتیویس00تی ب00ا ی00ک هستیشناس00ی
دربردارندهی مفهوم فرا-فاکتیبودن (( )transfactualityاین که علتها میتوانند بدون ش00ناخت و آگ00اهی
م00ا از آن00ان ن00یز وج00ود داش00ته باش00ند و دوام بیاورن00د) مفص0لبندی نمیش00وند .از نظ00ر باس00کار ،فق00دان
پذیرش ضمنی یک هستیشناسی تل00ویحی منج00ر میش00ود .او
ِ
هستیشناسیِ مفصلبندیشده با علیت به
ضمن انتقاد از سنت هرمنوتیکی ب00رای نح00وهی برخ00ورد آن ب00ا بخشی از مس00ایل کلی00دی فلس00فه ک00ه از
«شرایط ،محدودیتها و ا َشکال» زبان ناشی میش00وند ،57توض0یح میده0د ک00ه پیامِ 0د مفروض0ات ض00منی
هستیشناختی در س00نت هرمن00وتیکی آن اس00ت ک00ه جامع00ه در خص00لت بنی00ادی خ00ویش ام00ری ک00ام ً
ال
مفهومیست که مقولهی اصلی آن همانا معنا ( 0 )meaningاست .58گرچ00ه پساس00اختارگرایان برجس00تهای
نظیر جودیت باتلر خاطرنشان کردهاند ک00ه مقولهه00ا همچن00ان مهمان00د و اینک00ه گفتمانه00ای هژمونی00ک
پیامدهای مادی ق00ابلتوجهی دارند ،59ام00ا داللت روشش00ناختی مسألهس00از این ش00یوهی تفک00ر ،وق00تی از
حیطهی استداللهای تجریدی به مبانی تحقیق مبدل گردید ،مسبب پیدایش این گرایش بوده که این00ک
51 {۴۱} Brown & Heggs 2005
52 {۴۲} Carbin & Edenheim 2013.
53 {۴۳} McCall 2005, 1773.
54 {۴۴} Mehrotra 2010, 421.
55 causal import
56 {۴۵} Bhaskar [1979] 1998, 12.
57 {۴۶} Bhaskar [1979] 1998, 133.
58 {۴۷} Bhaskar [1979] 1998, 133‐5.
59 {۴۸} Butler 1990, 1998.

11

موضوعات ساختاری اساساً برحسب تجارب فردی و درکهای مربوط به آنها تحلیل میشوند ،هرچند این
امر بهزیانِ تحلیل موانع ساختاریِ تصدیقناشده 60و پیوند آنها با فاعلیت فردی تمام میشود.61
گرایش نظریهپردازان ضدمقولهایِ ( )anti‐categoricalاینترسکشنال بهسمت تمرکز هرچه بیشتر ب00ر روی
فرآیندهای معناسازیِ فردی ،محدودیت روششناختیِ تحمیلشده از س00وی س00نت هرمن00وتیکی را نش00ان
تبعیض س00اختاری اغلب
ِ
میدهد .در درون گفتمان ضدمقولهای ،مفاهیم جایگاهمندی ( )positionalityی00ا
در مفه00وم «ه00ویت» ف00رو میریزن00د ( .)collapseی00ووال-دی00ویس ( )Yuval‐Davisهویته00ا را بهس00ان
روایتهای فردی و جمعی تعریف میکند که به پرسشهای ناظر بر «ما که هستیم» پاس00خ میدهن00د .ب00ا
این حال ،او خاطرنشان میکند که در ادبیات معاصر ،وظایف تحلیلیای که بر عهدهی معانی هویت نه00اده
میشود ،اغلب فراتر از توان و ظرفیتآنهاست .62برای مثال ،مطالعهی هویت در سطح فردی برای تدارک
اجتماعی نامناس00ب بهنظ00ر میرس00د .اگرچ00ه ک00اوش در
یک تحلیل بافتاری وسیعتر از یک شرایط خاص
ْ
هویت میتواند دربارهی چگونگی ادراک و فهم و تفس00یر م00ردم از ش00رایط خ00اص و نح00وهی روی00ارویی یا
کنارآمدن آنها با این شرایط بینشهایی فراهم کند ،اما نمیتواند درب00ارهی چگ00ونگی تع00یینِ مولفهه00ای
ساختاریِ آن شرایط توسط حوزهی اجتم0اعی وس0یعتر بهط0ور قطعی اظه0ارنظر کن00د .در اینج0ا ی0ووال-
هویت اینترسکشنال ادامهی تمرکز هرمن00وتیکی
ِ
دیویس توضیح میدهد که غلبهی پرسشهای مربوط به
بر برساخت گفتمانیِ واقعیتیست که در سطح خُ  0رد ( 0 )micro-levelتجلی مییابد .همزم00ان ،ب00ا فق00دان
چشمگیر یک نظریه دربارهی نحوهي تالقی شرایط ساختاریِ مول ِد این واقعیتها مواجهیم63؛ شرایطی که
بهموجب آنها نابرابری در دسترسی به منابع مختل00ف ،تجربی00ات پیچی00دهای از تبعیض و امتیازمن00دی را
بههمراه میآورد .64این امر برای آن دسته از محققان اینترسکشنال که میخواهند شرایط [اجتم00اعی] در
سطح کالن ( )macro‐levelرا بدون مغایرتی با سنت فلسفیشان توضیح دهند ،چالشه00ای مهمی ایج00اد
میکند.
جدول  ۱سه رویکرد موجود در مورد پیچیدگیِ روشش00ناختی اینترسکش00نال را نش00ان میدهد .65در این
جدول ،با استفاده از چشماندازهای رئالیستی انتقادی 66نشان داده میشود که چگونه این رویکردها بهطور
ضمنی توسط سنتهای پوزیتیویستی و/ی00ا هرمن00وتیکی تغذی00ه میش00وند .این ج00دول همچ00نین ب00رخی
بروندادهای مشترک مسئلهسازی را که بهعنوان ماحصل این رویکردها رخ میدهند برجسته میسازد.

60 {۴۹} Yuval‐Davis 2006.
61 {۵۰} Clegg 2006; see also Carbin & Edinheim 2013.
62 {۵۱} Yuval‐Davis 2006.
63 {۵۲} Acker 2000, 2006; Yuval‐Davis 2006.
64 {۵۳} Anthias 2001; Nash 2011.
65 {۵۴} McCall 2005; Mehrotra 2011; Nash 2008.
66 {۵۵} Bhaskar 1998; Gunnarsson 2011.
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جدول  .۱رویکردهای موجو ِد اینترسکشنال به پیچیدگیِ روششناختی
رویکرد به پیچیدگی

درونمقولهای
(مقولهمند)

بینا-مقولهای

ضدمقولهای

رویکرد به مقولهها

اقتباس موقتی/مشروط

مقولهها نابسندهاند؛ ولی
پیچیدگی را بازشناسی میکند

واسازی و رد و نفی
میکند

نفوذ فلسفی غالب

پسا-پوزیتیویستی

پوزیتیویستی-هرمنوتیکی

هرمنوتیکی
(رویکرد گفتمانی)

مفروضات مسالهساز

مقولهها ثابت/ایستا هستند؛
میتوانند بهطور مجزا تحلیل
گردند

تالقیها ثابت/ایستا هستند؛
تجربه = نظریه

مقولهها موهوم و لذا
نامربوط هستند

خروجیهای مسالهساز

رویکرد افزودنی؛
استعارههای ریاضی

مغالطهی معرفتی

تمرکز بر «هویت» یا
«گفتمان»

در حالی که بسیاری از محققان پساساختارگرا از نظریهی تالقی استقبال کردهاند و بالعکس ،ماریا کاربین
( )Maria Carbinو سارا ا ِدنهایم ( )Sara Edenheimهژمونی آشکار تالقی در نظریهی فمینیستیِ ح00ال
حاضر را م00ورد انتق00اد ق00رار داده و توض00یح میدهن00د ک00ه در ح00وزهی نظ00ریهی تالقی هیچ ج00ایی ب00رای
پساساختارگرایی وجود ندارد؛ چرا که پساساختارگرایی مبتنی بر این پیشف00رض اس00ت ک00ه واقعیت ذات 0اً
اساس در «رویای یک زبان فمینیس00تی مش00ترک» س0هیم نمیش0ود.67
غیرقابل شناخت است ،و بر همین
ْ
آنه00ا میگوین00د که پ00ذیرش و اقتب00اس گس00تردهی اینترسکش00نالیتی در نظ00ریهی فمینیس00تی ،بهوی00ژه
اینترسکشنالیتیِ برساختگرایانه ( ،)constructivistنشانهای از یك پروژهی «مبتنی بر اجما ِع لی00برالی»...
در بافتار بهطور فزآینده نئولیبرالی و محافظهكارانهی اروپا است؛ و با طرح این اس00تدالل ،بافت00ار زم00انی و
سیاسی را وارد بحث میکنند .68اینترسکشنالیتی همچنین از سوی ب0رخی نوماتریالیس0تهای فمینیس0ت
همچون اولین گیرتس( )Evelien Geertsو ایریس فاندرتوین (  )Iris van der Tuinبه چالش کشیده شده
است؛ آنها آن چیزی را که بهمنزلهی انکار عاملیت تلقی میکنند مورد نقد قرار میدهن00د و ب00ا ارج00اع ب00ه
شکاف موجود حول هستیشناسیِ اینترسکشنال ،همصدا ب00ا ک00ارن ب00اراد ( 0 )Karen Baradبهنف00ع ی00ک
معرفتشناس00یِ ص00ریحِ هستیش00ناختی 69و ی00ا «درهمتنی00دگی» ( )entanglementبین ب00ودن و دانس00تن
استدالل میآورند .70بنابراین ،واردسازی مفاهیم رئالیسم انتقادی به نظریهی تالقی هم مفی00د و هم بهج00ا
خواهد بود .فلس00فهای از علم ک00ه وج00و ِد ف00را-ف00اکتیِ نیروه00ای علی00تیِ برآم00ده از مقولهه00ا و جایگاههای
ساختاری را بپذیرد و توضیح دهد که عاملیت ( )agencyچگونه با این ساختارها تعامل میکند و آنه00ا را
67 {۵۶} Carbin & Edinheim 2013, 232.
68 {۵۷} Carbin & Edinheim 2013, 245.
69 explicit onto‐epistemology
70 {۵۸} Geerts & van der Tuin, 2013.
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بازتولید کرده و تغییر میدهد ،فرصتی ب00رای نظ00ریهي تالقی ف00راهم میآورد ت00ا پایهه00ای فلس00فیاش را
تقویت کرده و به فراسوی این بحثهای محدودکننده گذر کند.

انتقادی رئالیستی
ِ
تالقی
 .۴بهسوی یک نظریهی
ِ
رئالیسم انتقادی میتواند با ارائهی یک هستیشناسی و معرفتشناس00یِ ب00دیل در برابر نمونهه00ای مس00لط
کنونی ،به رفع محدودیتهای موجود نظ00ریهی تالقی کم00ک کن00د .فلس00فهی رئالیس00تی انتق00ادی ش00امل
برداشتی از علیت است که ما را قادر به درک این موضوع میسازد که جه00انِ اجتم00اعی چگون00ه میتوان00د
مستقل از دانش ما دربارهی آن ،وجود داشته باشد .فلسفهی علم باسکار از طرح این پرسش نشات گرفت:
«جهان باید چگونه باشد تا علم ،آنگونه که ما آن را می فهمیم ،ممکن گ00ردد؟» .او ب00ا این اس00تدالل ک00ه
شناسایی تناظرها/همبستگیها ( )correlationsو علیت از طریق فعالیتهای آزمایش00ی امکانپ0ذیر اس0ت،
چنین نتیجه میگیرد که باید سازوکارهای علیتیِ زیربنایی وج00ود داش00ته باش00ند که امک00ان ان00دازهگیریِ
چنین رویدادهایی را فراهم میسازند .از آنجا که ممکن است این همبستگیها/تناظرها خ00ارج از فع00الیت
آزمایشی دوام نداشته باشند (زیرا شناسایی آنها مستلزم کار علمیست) ،سازوکارهای علیتی که منجر به
آنها میشوند باید جدا از رویدادهایی که خلق میکنند در نظر گرفته شوند .بهبی00ان دیگ00ر ،علته00ا دارای
ویژگیهای بنیادی هستند که فارغ از هرگونه اثر بیواسطه ،بهطور مداوم عمل میکنند .71باس00کار س00پس
علیتی پشتوانهی رویدادها هستند و اینکه درص00ورتی ک00ه
این ایده را پیش گذاشت که این سازوکارهای
ْ
سازوکارها «ت00أثیر ی00ا تغی00یری ایج00اد کنن00د» ،میت00وان آنه00ا را واقعی تلقی ک00رد .72این منط00ق ب00ه این
نتیجهگیری منجر شد که جهانِ اجتماعی باید حداقل به سه حوزهی زیر الیهبن00دی گ00ردد :ح00وزهی ام00ر
تجربی ( ،)the empiricalکه در آن رویدادها مشاهده و اندازهگیری میشوند؛ حوزهی ام00ر بالفعل/اکتوئل
( ،)the actualکه در آن رویدادها صرفنظر از شناخت و دانش م00ا از آنه00ا رخ میدهن00د؛ و ح00وزهی ام00ر
واقعی یا امر ژرف ( ،)the real or the deepجاییکه در آن نیروهای علیتی میتوانند ا ِعمال گردند (شکل
گیرند ،بیآنکه لزوماً بروز یابند) یا ا ِعمالنشده بمانند (هنوز شکل نگرفتهاند ،اما شکلگرفتن آنه00ا بن00ا ب00ا
شرایط فعلی امکانپذیر است).73
باسکار ضمن تصدیق کمکهای مهم هر دو سنت پوزیتیویس00تی و هرمن00وتیکی ب00ه دانش بش00ری ،ب00ه دو
غفلت اساسی آنها اش00اره میکن00د .اول ،ه00ر دو س00نت فكری ،ی00ک هستیشناس00یِ مس00طح و ایج00ابی
( )positiveرا پیش میگذارند كه او آن را «تکظرفیتیبودنِ هستیشناختی »74میخواند .75در اینج00ا ه00ر
دو فلسفهی یادشده حاوی این مفروضات ضمنی هس00تند ک00ه هیچ غی00اب و هیچ پتانس00یلی نمیتوان00د در
71 {۵۹} Bhaskar [1975] 2008.
72 {۶۰} Fleetwood 2004, 29.
73 {۶۱} Mole 2012; cf. Bhaskar [1975] 2008.
74 ontological monovalence
75 {۶۲} Bhaskar [1993] 2008.
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جهان وجود داشته باشد .اندیشهی پوزیتویسم چنین فرض میکند که تنها آن چیزی وجود دارد که قابل
اندازهگیری باشد ،بنابراین ،امر مشاهدهنشده را نمیتوان بخشی از واقعیت دانست .س00نت هرمن00وتیکی هم
بهطور ضمنی چنین فرض میکند که اگر چیزی توسط ادراک ذهنی یا در فرآیندهای معناسازی (‐sense

 )making processesاز سوی یک فرد ثبت نگردد ،ما نمیتوانیم ادعایی برای شناختن آن داشته باشیم و
درنتیجه نمیتوانیم آن را بخشی از جهان اجتماعی تلقی کنیم .این امر بار دیگ00ر نظریهپ00ردازی درب00ارهی
امر ناگفته ،امر ناشناخته ،امر غایب و آنچه که ممکن است بهطور بالقوه وجود داشته باشد را با محدودیت
مواجه میسازد .دوم ،باسکار تشخیص داد که هیچ یک از رویکردهای فلسفیِ فوق امکان فرا-ف00اکتیبودن
( )transfactualityرا مجاز نمیشمارند :یعنی جایی برای این ایده ندارند ک00ه نیروه00ای علی00تی میتوانن00د
وجود داشته باشند ،بیآنکه در رویدادها ا ِعمال گردن00د ی00ا توس00ط ن00اظران شناس00ایی و تص00دیق ش00وند.76
درعوض ،بر پایهی آنها ،تنها علتها ی00ا س00ازوکارهایی ک00ه مش00اهده ،تجرب00ه و ان00دازهگیری ش00وند ،م00ورد
بازشناسی قرار میگیرند .بنابراین ،این رویکردها هیچ ابزار و امکانی برای توض00یح آنچ00ه ک00ه ممکن اس00ت
فعلیت نیاید یا شناسایی نشود بهدس00ت نمیدهن00د .بن00ابراین ،برطبق ه00ر دو س00نت یادش00ده ،هر علت ی00ا
سازوکار اجتماعی که به فعلیت در نیاید یا توسط عامالن اجتماعی مورد بازشناسی قرار نگیرد ،نمیتوان00د
وجود داشته باشد [نمیتوان وجود آن را مفروض گ00رفت] .باس00کار ب00رای عب00ور از این ش00کاف مسالهس00از
0تی واقعی و نس00بت ب00ه اف00را ْد
مفهوم فرا-فاکتیبودن را پیش میگذارد که بهموجب ْ
آن س00ازوکارهای علیْ 0
بیرونی تلقی میشوند ،ام00ا بهص00ورت ترافرازن00ده/اس00تعالیی ( .)transcendentallyپس ،ب00ر همین اس00اس،
علیتی میتوانند وجود داشته باش00ند ،ف00ارغ از آنکه فعلیت بیابن00د ی00ا نیابن00د ،و یا ب00ه ادراک
سازوکارهای
ْ
شناخت وجود آنها از طریق بسط نظریههای خطاپذیر ( )fallible theoriesدنب00ال
ِ
درآیند یا نیایند .امکان
میشود ،که فرا-فاکتیبودنِ بالقوهی آنها را پوشش دهند.
این
منطق ابزاری فراهم میآورد که با آن میتوان برخی از مشکالت اساس00ی را ک00ه در نظری00ه ی کن00ونیِ
ْ
تالقی وجود دارد ،رفع ک00رد .ب00رای مث00ال ،در نظ00ریهی تالقی گرایش00ی وج00ود دارد كه از مفه00ومپردازی
امتیازمندی ( )privilegeاجتناب میكند .77این بدان معناست که این نظریه هنوز روشهای روشنی را که
بهمیانجی آنها افراد ممکن است تحت ستم و سرکوب سازوکارهای معی00نی ق00رار بگیرن00د و همزم00ان ب00ه
واسطهی سازوکارهایی دیگر از امتیازاتی بهرهمند شوند صورتبندی نکرده است .نش ( )Nashاین نی00از را
بدینصورت بیان میکند که «دانشپژوهی مترقی نیازمند برداش00تی ظری00ف و ماهرانه از ه00ویت است که
قادر به بازشناسی این مساله باشد که چگونه جایگاههای سلطه و انقیاد بهروشهایی پیچیده و متالقی در
ساختن و شکلدادن به تجارب ذهنیِ شخص00یت/ش00خص ( )personhoodعم00ل میکنن00د »78.این معضل
میتواند با گنجاندن مفهوم فرا-ف00اکتیبودن در مفه00ومپردازی نظ00ریهي تالقی از پیچی00دگی رف00ع گ00ردد.
مفهوم فرا-فاکتیبودن امکان میدهد تا بتوان آن دسته از سازوکارهای علیتی را که از س00طحی از جامع00ه
76 {۶۳} Bhaskar [1979] 1998; [1975] 2008.
77 {۶۴} Nash 2008.
78 {۶۵} Nash 2008, 10.
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برخاستهاند ک00ه در ب00رخی م00وارد فعلیتنایافت00ه ی00ا ناش00ناخته میمانند (ولی همچن00ان عم00ل میکنن00د)،
مفهومپردازی کرد .برای مثال ،این امر بهویژه برای نظریهپردازی مفه00وم امتیازمن00دی ( )privilegeبس00یار
مفید است ،زیرا با نظر به روشهایی که امتیازمندی [در جامعه] بدیهینمایی میشود یا ط00بیعی قلم00داد
میگردد 79میتوان دریافت که امتیازمندی ب00ا این گ00رایش هم00راه اس00ت ک00ه وج00ودش م00ورد تص00دیق و
بازشناسی قرار نگیرد؛ بهویژه از جانب کسانی که از آن به00ره میبرند .80بن00ابراین ،ک00ام ً
ال ممکن (و بهط00ور
مشابه ،کام ً
ال رایج) است که کسی بر این باور باشد ک00ه او بهدلی00ل ن00ژا ِد «بههنج00ار» ،جنس00یت غ00الب ی00ا
طبقهی اجتماعیِ باالترش از امتیازی برخوردار نیست ،و این باور درعینحال نادرس00ت باش00د .روش دیگ00ر
برای مفهومپردازی امتیازمندی میتواند کاربست مفهوم رئالیستی انتق00ادیِ غی00اب ( )absenceباشد81؛ در
این مورد ،امتیازمندی میتواند بهمعنای غیابِ موانع اضافی برای موفقیت باشد که خود از تعلق ب00ه ن00ژاد،
جنسیت غالب ناشی میشوند .کاربست این مفاهیم خصوصا به ایندلیل میتواند مفی00د باش00د که
ِ
طبقه یا
به نظریهی تالقی قابلیت توضیح این پدیده را میبخشد که چگونه ممکن است افرادی که از برخی جهات
تحت ستم واقعاند ،همزمان از جهاتی دیگر ،برخوردار از امتیاز باشند.
بهعنوان مثالی دیگر ،ی0ک موسس00ه ی00ا س00ازمان ممکن اس00ت در رابط00ه ب0ا پیش0رفت ش00غلی و تخص00یص
پاداشهای مالی بهطور پوشیده دارای فرهنگ جنسیتزدگی ( )sexismو تبعیض نژادی باشد ،حال آنکه
ممکن است کسانی که از این سازوکارها بهره میبرند حتی متوجه حضور آنها نشوند و یا کس00انیکه این
سازوکارها را ماندگار میسازند وجود آنها را تصدیق نکنن00د .ب00ا این همه ،ف00را-ف00اکتیبودنِ س00ازوکارهای
امتیازمندی و تبعیض بدین معناست که آنها عمل میکنند ،خواه وجود آنها تص00دیق ش00ود ی00ا نش0ود .این
رهیافت همچنین توضیح میدهد که چرا در همان سازمان ،زنان و افراد رنگینپوست ممکن است بتوانند
پیشرفت کنند ،اما ترکیب جمعیتشناختی ساختار مدیریتیِ سازمان عمدتا سفید و مردان00ه ب00اقی بمان00د.
سازمان متأثر از سازوکارهای مسلط جنسیتزدگی و نژادگرایی تع00یین
گرچه گرایش کلی در ساختار این
ْ
میشود ،اما سازوکارهای تبعیضآمیز ممکن است در همهی موارد فعلیت نیابند و سایر س00ازوکارها  -مث ً
ال
یک فراخوان سازمانی برای سیاست ایجاد تنوع یا فرصت های برابر – ممکن اس00ت بهط00ور ب00القوه ب00رخی
نیروهای جبرانکننده را مهیا سازند .بدینترتیب ،گنجاندن مفاهیم فرا-فاکتیبودن و غیاب به روشه00ایی
مشابه ،میتواند به پیشرفت نظریهی تالقی توامان در هر دو س00طح خُ 0رد و کالن کم00ک نماید ،ت00ا بتوان00د
سرشت نظامهای ستم و امتیازمندی را بهطور دقیقتری نظریهپردازی کند.

79 {۶۶} Maier 1997; McIntosh 1989.
80 {۶۷} Frankenberg 1993; Ahmed 2012.
81 {۶۸} Bhaskar [1993] 2008.
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 .۵فمینیسم انتقادی رئالیستی در یک چارچوب اینترسکشنال
گرچه مداخلهی رئالیسم انتقادی در نظریهی فمینیستی بهطور عام 82و نظریهی تالقی بهطور خاص تنه00ا
بهطور مقدماتی انجام گرفته و استقرار و صفآرایی آن در این حوزه هن00وز ناتم00ام است ،83فمینیس0تهای
انتق00ادی رئالیس00تی نظ00یر لن00ا گونارس00ون ( )Lena Gunnarssonو ک00ارولین نی0و ( )Caroline Newب00ه
رویکردهای پساساختارگرایی و ضدمقولهگرایی که حضور چش 0مگیری در ادبی00ات اینترسکش00نالی دارن00د،
پاسخ گفتهاند .گونارسون مینویسد که در نتیجهی این رویکردها ،اکنون فرض بر این اس00ت ک00ه مق00ولهی
مثبت اندکی در ادبیات فمینیستی برخوردار است .84این برآورد همچ00نین از س00وی
ِ
«زن» از اعتبار نظری
مککال ( )McCallمورد تصدیق قرار میگیرد؛ پژوهشهای او  -همانطور که پیشتر گفته ش0د -ح0اکی
از آناند ک0ه ض0دمقولهگرایی ب0ه «ب0دبینی زی0ادی درب0ارهی امک0ان اس0تفاده از مقولهه0ا ،مگ0ر بهروش0ی
سادهسازانه» منجر شده است؛ و اینکه او ن00یز ارزش ب00القوهی رئالیس00م انتق00ادی ب00رای نظ00ریهی تالقی را
برجسته میسازد .85گونارسون توضیح میده00د ک00ه رد و انک00ار مق00ولهی «زن» از «انک00ار هرگون00ه اعتب00ار
تحلیلیِ مقولهها بهدلیل تفکیکناپذیری تجربی آنها» ناشی میشود86؛ با اینهمه ،او بر این باور اس00ت ک00ه
تمایزگذاری تحلیلیِ جنسیت از سایر مقولهها ناممکن نیست .در واقع ،او چنین استدالل میکند که ی00ک
منظر اینترسنکشنال مبتنی بر پیشانگاشتنِ مقولهای به ن00ام «جنس00یت» اس00ت ک00ه بهلح00اظ تحلیلی در
پیوند با سایر مقولهها تحلیل میشود .اما مککال یادآور میشود ک00ه از دید ض00دمقولهگرایان «این بینش
که جنسیت برساخته میشود ،مستلزم آن است که جنسیت یک افسانه/پندار موهوم است 87».در مقاب00ل،
فمینیستهای رئالیست انتقادی معتقدند که زنان یک گروه واقعی هستند که مقولهی اجتماعی تجریدیِ
«زن» به آنها پیوست شده است .88در همینراستا ،به گفتهی کارولین نیو ،زن00ان میتوانن00د بهرغم واقعیت
ناهمگونی ( ،)heterogeneityدارای برخی از منافع عام (جهانشمول) باشند .89بنابراین ،اگرچه مقولههایی
مانند نژاد ،قومیت ( )ethnicityو جنسیت بهعنوان برس00اختها [ی اجتم00اعی] ش00ناخته میش00وند ،و ل00ذا
فینفسه متکی بر واقعیتی پیکریافته ( )embodied realityیا هر «حقیقت بنیادی» درب0ارهی ی0ک گ0روه
معین نیس00تند ،ام00ا تص00دیق این امر ن00افی آن نیس00ت ک00ه این مقولهه00ا [ک00ارکرد و] معن00ای اجتم00اعی
قابلتوجهی دارند.
گونارسن درکی رئالیستی از مقولههایی مانند نژاد /قومیت ،طبقه و جنسیت ارائه میدهد که بهموجب آن
تفکیکپ00ذیر نیس00تند؛ بلک00ه درع00وض،

این مقولهها نه بهطور م00اهوی ( )essentialو ن00ه بهلح00اظ تحلیلی
تجریدهایی هستند با داللته00ای واقعیِ اجتم00اعی ،سیاس00ی ،ف00رهنگی و اقتص00ادی در درون بافتاره00ای
82 {۶۹} E.g. Clegg 2006.
83 {۷۰} E.g. Walby et al. 2012.
84 {۷۱} Gunnarsson 2011.
85 {۷۲} McCall 2005, 1773.
86 {۷۳} Gunnarsson 2011, 26.
87 {۷۴} Gunnarsson 2011, 29.
88 {۷۵} Gunnarsson 2011.
89 {۷۶} New 2003.
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مربوطه .در نظر وی مقولهها دارای تأثیرات واقعیِ مادی و اجتماعی هستند ،که این تأثیرات بهوی00ژه ن00اظر
بر اموری هستند که آنتیاس ( )Anthiasآنها را چنین ص00ورتبندی میکن00د« :مجم00وعهی خروجیه00ای
درجهت ایج00اد ی00ا
ِ
مربوط به شرایط زندگی ،ش00انسهای زن00دگی و فرآین00دهای همبس00تگی» .90مقولهه00ا
محدودکردن فرصتها ،منابع ،خویشادراکی و ادراک توسط دیگران ،و برخ0ورد در محیطه00ای اجتم0اعی
عمل میکنند .با این همه ،سودمندیِ حتی مقولههای تجری00دی همچن00ان در درون فمینیس00م رئالیس00تی
انتقادی موضوعی مورد بحث است .س00یلویا وال00بی و همک00ارانش بهنف00ع فاص00لهگیری از مف00اهیمی مانن00د
«مقوله» که حاکی از وحدت هستند ،و بهنفعِ حرکت بهسمت عباراتی مانن00د «رژیمه00ا» ی00ا «مجم00وعهی
مناسبات اجتماعی نابرابر» استدالل میآورند .91بنابراین ،هر درک رئالیس0تی انتق0ادی از مقولهه0ا بهس0ان
تجریدها «نه بر ذاتگرایی داللت میکند و نه بر همگنس00ازیِ »  92اف00رادی ک00ه مقولهه00ا ب00ه آنه00ا ارج00اع
میدهند .درعوض ،معانی اجتماعیای که مقولهها حمل میکنند و نیز موقعیتهای س00اختاریای ک00ه ب00ا
آنها مطابقت دارند ،به چنین برداشتهای ذاتگرایانهای منجر میشوند که ماحصل آنها برخوردیس00ت
که نابرابریها در شرایط اجتماعی را بازتولید یا تشدید میکند.
سرانجام  ،مفهوم باسکاری ع0امبودگی انض0مامی ( 93)concrete universalityپیون0دهای نظ0ری الزم بین
«مقولهها بهسان تجریدات» و تجارب فردی ناهمگون را فراهم میسازد .او مقولههای کلیِ تجریدی (نظیر
«زن») را بهمنزلهی اموری میانجیشده توسط عوامل متالقی (شامل نژاد ،طبق00ه ،س0ن ،گ00رایش جنس00ی،
توانایی و غیره) که در یک بافتار معین ژئوپولیتیکی و تاریخی چارچوببندی شدهاند توصیف میکند .این
رهیافت ،در پیوند با یگانگی تقلیلناپذی ِر افراد ،مفه00وم ی00ک «کلیِ انض00مامی» ( 0)concrete universalرا
موجب این تعریف ،تعلق مقولهایِ تجریدی در یک بافتار فضایی-زمانی جای میگیرد
ِ
تعریف میکند که به
که خود توسط جایگاهمندی اجتماعی ( )social positionalityمیانجیگری میشود و در تجارب زیس00تی
افرا ْد انضمامی میگردد .تعریف فوق این امکان را فراهم میآورد تا بر مبن00ای چش 0ماندازهای فمینیس00تی
رئالیستیِ انتقادی اعتبار مقولهی «زن» 94با دقت و ظ00رافت بازس00ازی ش00ده و بس00ط بیاب00د؛ درعین اینکه
همزمان ازطریق مفصلبندی عوام00ل کلی00دی ِ مولِ 0د ن0اهمگونی تج0ارب ،نق0دهای مهم اینترسکش00نال ب0ر
ذاتگرایی مقولهای را حفظ و لحاظ میکند .بدینترتیب ،این رهیافت همچنین فهم ما از دامنهی ش00مول
یک مقولهی «عام» و قابلیتهای آن را وسعت میبخشد.

90 {۷۷} Anthias 2001, 367.
91 {۷۸} Walby et al. 2012, 230, 236.
92 {۷۹} Gunnarsson 2011, 24.
93 {۸۰} Bhaskar [1993] 2008.
94 {۸۱} Gunnarsson 2011; New 2003.
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 .۶ساختار و عاملیت در نظریهي تالقی
فقدان یک رابطهی روشن (خوشتعریف) بین ساختار و عاملیت و همچنین بین خ00و ِد س00اختارها  ،موان00ع
دیگری در درون نظریهي تالقی هستند که یک رویکرد رئالیستی انتقادی میتواند ب00ه رف00ع آنه00ا کم00ک
کن00د .ممکن اس00ت اینگون00ه باش00د ک00ه از زم00ان بهاص00طالح چ00رخش پساس00اختارگرایانه در فمینیس00م
گرایش کنونیِ پرهیز از نظریهپردازیِ
ِ
( ،)poststructural turnتأثیرات ضمنیِ سنت هرمنوتیکی در ایجاد
ساختار در نظریهي تالقی نقش داشته است؛ با اینکه شماری از دانشورانِ پیشگ00ام س00اختارگرا (نظ00یر
فلویا آنتیاس ،آنجال دیویس ،پاتریشیا هیلکالینز ،بل هوک ،و ن00یرا ی00ووال-دی00ویس )95س00هم عم00دهای در
نظریهپردازی ساختارها داشتهاند ،اما با سیطرهی کنونی رویکردهای ضدمقولهای ،توجهات ه00رچه بیش00تر
بهسمت تفسیرهای فردی از واقعیت اجتماعی متمرک00ز ش00دهاند .در اث0ر این وض00عیت ،طبع0ا رابطهی بین
ساختار و عاملیت و نیز تالقی بین ع00املیت و ت00داوم س00اختارهای س00لطه بهم00یزان ان00دکی نظریهپ00ردازی
شدهاند؛ و اینها نیز ازجمله کاستیهاییست که در نقدهای معاص00ر ب00ر ادبی00ات اینترسکش00نال برجس00ته
شدهاند 96تاکنون ،نه رویکردهای پوزیتیویستی و نه پساس00اختارگرایی رابطهی بین س00اختار و ع00املیت را
بهشیوهای که وسیعا توسط نظریهی تالقی اقتباس شده ،مفهومپردازی نکردهاند و ب00دینطریق این نظری00ه
را از دسترسی به یکی از اهداف اساسیاش ناکام گذاشتهاند .نش این مالحظه را طرح میکند که نظریهي
تالقی بهدلیل فقدان نظریهي جامعی دربارهي عاملیت تاکنون قادر نبوده است «به پرسشهای مربوط ب00ه
تناسب بین [پدیدهی] تالقی و تجربهی زیستهی هویت پاسخ بدهد»97.
مفهومپردازی ساختار و عاملیت و رابطهي بین آنها یک حوزهی بسیار مناقشهآمیز در نظ00ریهی اجتم00اعی
است ،98که مملو از بحثها و مجادالت شدیدیست که بهدلیل محدودیت گنج00ایش این متن ،ارج00اع ب00ه
آنها در اینجا امکانپ00ذیر نیس00ت .ب00ا اینهم00ه ،ب00رای مقص00ود فعلی این نوش00تار ،م00ا ب00ه مف00اهیمی ک00ه
جامعهشناس رئالیست مارگارت آرچر دربارهی ساختار و عاملیت پ0رورش داده رج0وع میک0نیم ،زی0را این
مفاهیم ریشه در رئالیسم انتقادی دارند و حاوی قابلیت زیادی برای پیشراندنِ نظریهی تالقی به فراسوی
موانع فکری یادشده هستند .در الگوی آرچر ک0ه اص0طالحاً رویک0رد ریختش00ناختی)morphogenetic( 99
نامیده میشود ،ساختارها بهمنزلهی محصوالت عاملیت انسانیِ گذش00ته درنظ00ر گرفت00ه میش00وند ک00ه ب00ر
بازیگران ( )actorsزمان حاضر تأثیر میگذارن0د ک0ه اینه0ا بهن0وبهی خ0ود میتوانن0د ی0ا در بازتولی0د این
0ازیگران دوس00ویه (‐two
ساختارها و و یا در دگرگونسازی آنه00ا مش00ارکت نماین00د .ت00أثیر س00اختار ب00ر ب0
ْ

 )prongedاست .نخست ،حضور ساختار شانسهای زندگی ( )life‐chancesرا تحتت00اثیر ق00رار میده00د،
بدینطریق که منافع/عالیق اولیه را به آنها ارزانی میدارد و اهرم ( )leverageیا بستری فراهم میسازد که
95 {۸۲} Anthias & Yuval‐Davis 1992; Davis, 1981; Hill Collins [1990] 2000; hooks 1981.
96 {۸۳} McCall 2005; Nash 2008; Yuval‐Davis 2006.
97 {۸۴} Nash 2008, 11.
98 {۸۵} Archer 1995; Bhaskar [1979] 1998; Bordieu 1977; Butler 1990; Giddens 1979; McNay 2000.
 .99در علم زیستشناسی ،ریختزایی ( )morphogenesisیک فرآیند زیستیست که در آن ،جاندار به خود چهره میگیرد و ریخت جانWWدار
در آن پدید میآید .بهبیان سادهتر ،ریختزایی بهمعنای قابلیت زیستشناختی یک موجود زنده در پرورانWWدن شWWکل ظWWاهریِ خWWویش اسWWت.
اقتباس بعدی این اصطالح در علوم اجتماعی ناظر است بر منشأء و چگونگی گسترش ا َشکال یک پدیدهی پیچیده( .ویکیپدیای فارسی)
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آن دالیل جستجوی مسیرهای متفاوتِ کنش فعال میش00وند .بن00ابراین ،ب00ا اینک00ه ش00انسهای
بر مبنای ْ
زندگی قطعی و جبری نیستند ،ولی آنها «قویا این رون00د ک00ه چ00ه ن0وعی از ب00ازیگران اجتم0اعی میتوان00د
اکثریت بیابد (و مییابد) را مش0روط و مقی00د میس0ازند .»100 .دوم ،مط0ابق اس00تدالل آرچ0ر ،س0اختار در
وهلهی نخست ازطریق تأثیرگذاری بر «منظومهی دغدغهها»101ی بازیگران اجتماعی در رابطه با نظمهای
طبیعی ،عملی و اجتماعیِ واقعیت میانجیگری میشود .این میانجیگری از طریق فرآین00دی از مک00المهی
درونیِ تاملی و بازنگرانه ( )reflexiveشکل میگیرد و بروز مییابد ،که سپس ب00ه مس00یرهای گزینشش00ده
برای کنش میانجامد.
آرچر ترکیبهای موجود در نظریهی اجتماعی معاص00ر را ک00ه پدی00دههای اجتم00اعی را ی00ا تماما ب00ه ت00أثیر
ساختار (نظیر ساختارگرایی) و یا تماما به تأثیر عاملیت (نظیر مدلهای کارگزار عقالنی) نسبت میدهن00د
و نیز آنهایی را که مانند نظریهی ساختیابی/ساختاربندی )structuration theory( 102ساختار و عاملیت
را توامان فرومیریزند به چالش میکشد .رویکرد ریختشناختی در پاسخ به این رویکردهای جبرگرایانه و
فردگرایانه ،نشان میدهد که :الف) چگونه هر برداشتی از عاملیت انسانی اجتماعا می00انجیگری میش00ود،
اما غیرقابل فروکاستن به هنجارهای اجتماعیست؛ و ب) چگونه هر برداشتی از ع00املیت انس00انی میبای00د
شامل عوامل عاطفی و هنجاری باشد ،همچنانکه هرگونه ارجاع به عقالنیت نیز بای00د چ0نین باشد .103این
عینیت شرایط ساختار اجتماعی ،تأثیرات پیام ِد آن بر شانسهای زن00دگی و ق00ابلیت
ِ
رهیافت تاریخمندی و
ْ
تاملگریِ عامل انسانی ( )agential reflexivityو انتخاب درون گزینهه00ای قاب00ل دس00ترس ب00رای وی را
رهیافت ازطریق تصدیق نیروهای شخصیِ کارگزار ( ،)agentسوژگی را مورد توجه
بازشناسی میکند .این
ْ
قرار میدهد و تاملگری یا مکالمهی درونی را بهمثابهی مجرای عمدهای که جهان اجتم00اعی ازطری00ق آن
در کنش (فرد) میانجیگری میشود درنظر میگیرد .104اگرچه رهیافت آرچر جایگاهمن00دی اجتم00اعی ی00ا
«موقعیت ناهمسان 105کارگزاران در رابطه با توزیع منابع» را بازشناسی میکند ،اما توامان «ن00اممکنبودنِ
استنتاج مسیرهای متعینِ کنش صرفاً با نظر به این جایگاهمندیها» را برجس00ته می کند .106بن00ابراین ،در
تبیین پدیدههای اجتماعی توامان جبرگرایی و ارادهگرایی را بهنفع ی00ک رویک00رد دی00الکتیکیِ تع00املگرا و
سازندهی دوجانبه 107نفی میکن00د .ب00دینترتیب ،رهی00افت ف00وق پتانس00یل و ق00ابلیتی را ب00رای واردک00ردن
رویکردهای ضدمقولهای به اینترسکشنالیتی و پیش00برد مناس00ب آنه00ا عرض00ه میکن00د؛ چ00را ک00ه در این
رویکردهای ضدمقولهای گرایش بر آن است که بحثه00ای مرب00وط ب00ه ع00املیت ب00ه موض00وعاتی پ00یرامون
100 {۸۶} Archer 2000, 285.
101 constellation of concerns

 102نظریهی ساختیابی/ساختاربندی ( )structuration theoryنظریهایست که توسط آنتونی گیدنز جامعهشناس بریتانیایی بWWرای
کنشگWWر

توضیح نحوهی بازولید نظامهای اجتماعی وضع گردید .گیدنز باور دارد که« :پهنهی اساسی بررسی علوم اجتماعی ،نه تجربهی
فردیست و نه وجود هر گونه کلیت اجتماعی ،بلکه این پهنه همان عملکردهWای اجتماعیسWت کWه در راسWتای زمWان و مکWان سWامان

سیستمهای اجتماعی الگوهایی از رابطهی اجتماعی دارند که با گذشت زمان تغیWWیر می کنند؛ تغیWWیر مWWاهیت مکWWان و زمWWان

میگیرند».
تعامل روابط اجتماعی و بنابراین ساختار را تعیین می کند( .ویکیپدیا)
103 {۸۸} Cruickshank 2003, 4.
104 {۸۹} Archer 2007.
105 Differential placement
106{۹۰} Archer 2007, 13.
107 a dialectical, interactionist and mutually constitutive approach
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رهیافت بر اولویت کردار ( ،)practiceیک همتای
برساخت گفتمانیِ قدرت محدود گردند .108درمقابل ،این
ِ
ْ
مفهومی برای مفهوم فمینیستیِ اینترسکشنالِ «تجربهي زیسته» ( ،)lived experienceمتمرکز شده و از
0ردار «دانش مس00تدلِ غیرگفتم00انی بهب00ار میآورد» و ن00یز
آن پشتیبانی میکند ،چرا ک00ه بهب00اور آرچ00ر کْ 0
«زیربنای مهارت عملی در قلمرو زبانی واقع میشود.»109.
اگرچه فقدان نظریهی عاملیت مانع از آن نشده که محققان اینترسکشنال چگونگی چانهزنی و کنارآم00دنِ
افراد با ستمهای متالقی در تجربیاتشان را مورد کاوش و شناسایی ق00رار دهند ،110ب00دون ش00ک مف00اهیم
رئالیس00تی انتق00ادی درب00اره رابطهی س00اختار و ع00املیت ،نظ00یر م00دل س00همرحلهای آرچر 111و رویک00رد
ریختشناختی 112او ،میتوانند برای نظریهپردازی دربارهی اینکه افراد و گروهها چگونه توسط س00اختارها
محدود و مقید میشوند و یا [برعکس] امکانات و توانمندیهایی پیدا میکنند ،و اینکه ع00املیت چگون00ه
میتواند به نوبهی خود بر ساختارها تأثیر بگذارد ،مورد استفاده قرار گیرند .جدول  2خالص 0های بهدس00ت
میدهد از پیشنهاداتی که تاکنون راجع به چگونگی کاربست مفی00د رئالیس00م انتق00ادی در ح00وزهی تالقی
(اینترسکشنالیتی) ارائه شدهاند .این بهمعنای جامعبودن این پیشنهادها نیست ،بلکه قصد ما این بوده ک00ه
این جدول همچون نقطهی عزیمتی باشد برای شناسایی برخی روشهای ارزشمندی که فلسفه رئالیستی
انتقادی بهطور بالقوه میتواند به پیشبرد مؤثر پروژهی تالقی (اینترسکشنالیتی) یاری برساند.
جدول  .۲رویکردهای موجو ِد اینترسکشنال به پیچیدگی روششناختی
محدودیتها و کاستیهای نظری نظریهی تالقی

ابزار مفهومی رئالیسم انتقادی

گرایش به درهمفروریختنِ نظریه و تجربه ()Nash 2008

هستیشناسی ژرفا ()Bhaskar 2008

تمرکز بر افراد بهزیانِ تحلیل ساختاری (Yuval‐Davis
)2006؛ ساختار بهقدر ناچیزی نظریهپردازی میشود یا

نوخاستگی/نوپدیدی
()Bhaskar 1998; Archer 1995؛
رویکرد ریختشناختی ()Archer 1995/2000

تحلیل آن به استعارههای ریاضی محدود میگردد
(.)Mehrotra 2011

پافشاری بر واسازی مقولههای اجتماعی و رد و نفی آنها
بهدلیل نامربوط تلقیکردن آنها ()McCall 2005

مقولهها بهمنزلهی تجریداتی که داللتهای واقعی
دارند نگریسته میشوند :داللتهایی اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ()Gunnarsson 2011
کلیهای انضمامی ()Bhaskar [1993] 2008

فقدان نظریه دربارهی عاملیت ()Nash 2008

رویکرد ریختشناختی؛ الگوی سهمرحلهای
()Archer [1995] 2000

مفاهیم فرا-فاکتیبودن و غیاب

فقدان نظریه دربارهی امتیازمندی ()Nash 2008

()Bhaskar [1975] 2008; [1993] 2008

{۹۱} New 2003; e.g. Prins 2006
{۹۲} Archer 2000, 151.
{۹۳} E.g. Essers et al., 2010.
{۹۴} Archer 2000.
{۹۵} Archer 1995; 2000
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108
109
110
111
112

پیچیدگی روششناختی
 .۷رئالیسم انتقادی و یک رویکرد جایگاهمند به
ِ
پس از بررسی انتقادی مشکالت و چالشهای موج00ود در نظ00ریهی تالقی ،اکن00ون میت00وان ی00ک رویک00رد
روششناختی جدی00د را ب0رای غنیس00ازیِ پ00ژوهش و نظریهس00ازی در این ح0وزه مع00رفی ک00رد .غلب00ه ب00ر
محدودیتهای موجود ،مس0تلزم اتخ0اذ ی0ک رویک0رد ب0دیع روششناختیس0ت ک0ه میت0وان ب0ا تکی0ه بر
مفروضات هستیشناختی رئالیسم انتقادی بدان دست یافت .این رویکرد میکوشد با استفاده از فلس00فهی
ز مربوط به سه رویکرد اینترسکشنال ،که توس00ط مکک00ال113
رئالیسم انتقادی مفروضات و نتایج مسالهسا ِ
ترسیم شدهاند ،را اصالح نماید تا یک چارچوب هستیشناختیِ بدیل برای نظ00ریهي تالقی ف00راهم س00ازد.
پرورش و بسط چنین رویکردی از آن رو میتواند نظریهي تالقی را تقویت نماید ک00ه ق00ادر اس00ت ب00ه این
نظریه قابلیت ارزیابی این مساله را بدهد که سازوکارهای ساختاریِ مولد 114چگونه جایگاه اجتماعی خاص
یک فرِد معین را محدود /مقید و یا کارآمد و راهگشا میسازند؛ و اینکه چگونه این سازوکارها در رابطه ب00ا
تالقیهای خاص مقولههای ساختاریِ وسیعتری نظیر نژاد ،طبقه و جنسیت عمل میکنند .بهنظر میرسد
شاخصترین خصلت رویکردهای موجود ،پردازش مقولههای اجتماعی بوده است که در ن00ام این مقولهه00ا
نیز بازتاب یافته است .با این حال ،ابزارهای مفهومی موجود در رئالیسم انتقادی م00ا را ق00ادر میس00ازند ت00ا
نهتنها اهمیت چنین مقولههایی را تصدیق کنیم ،بلکه توجهمان را فراتر از آنها به مس00الهی جایگاهمن00دی
( )positionalityمعطوف نماییم .بنابراین ،این رویکرد جدید را با نام رویک00رد «جایگاهمن00د» (positional

 )approachمیخوانیم ،که در این نوشتار بهسان یک چارچوبِ مفهومیِ افزوده 115بر نظریهی تالقیِ فعلی
ارائه شده است .مشخصات اصلی این رویکرد در جدول  3آمده است.
جدول  .3رویکرد جایگاهمند به پیچیدگیِ روششناختی در اینترسکشنالیتی
رویکرد به
پیچیدگی

جایگاهمند

رویکرد به مقولهها

کاربست همچون نقطهي آغاز برای تحلیل وسیعتر جایگاهها و فرآیندهای اجتماعی

فلسفی غالب
نفوذ
ِ

رئالیسم انتقادی

مفروضات کلیدی

هستیشناسی ژرفا؛ فرا-فاکتیبودن؛ و رویکرد ریختشناختی به ساختار ،فرهنگ و
عاملیت؛ کلیهای انضمامی

ساختار روابط بادوامی که مستقر/جایگیر میسازد ،مقید میکند و/یا توانمند میسازد؛
خروجیهای اصلی جایگیری اجتماعی بهسان یک فرآیند مستمر که توسط کارگزار چانهزنی میشود؛
موقعیت حاشیهبودگی ( ،)Marginalityنه در یکپارچگی ()monolith؛
تجارب ظریف امتیازمندی و ستم.

113 {۹۶} McCall 2005.
114 generative structural mechanisms
115 augmented conceptual framework
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از منظر یک رویکرد رئالیستیِ انتقادی جایگاهمند ،تصدیق میگردد که مفاهیمی تجریدی مانند «زن00ان»،
کیفی متفاوت از واقعیت زیسته» هستند و بنابراین ،میتوان آنها را همچون مقولههای تحلی00ل
«بهلحاظ
ْ
صریح مط00ابقتی ب00ا واقعیت زیس00ته داش00ته
مورد استفاده قرار داد« ،بدون هیچ چشمداشتی که در معنای
ْ
باشند» .116درعوض ،آنها با جایگاههای ساختاری مطابقت خواهند داشت .درون هر ی00ک از این جایگاهه00ا
«برخی منافع ،منابع ،قدرتها ،قیدها/محدودیتها و معضالتِ ساختاری معین» تکوین خواهند یافت ،ک00ه
توسط شبکهای از روابطِ تشکیلدهندهی یک ساختار اجتم00اعی ایج00اد میش00وند .117مفه00وم جایگاهه00ای
س00اختاری در رئالیسم انتق00ادی ،قوی 0اً مفه00وم اینترسکش00نالِ جایگاهمن00دی را بازت00اب میدهد .رویک00رد
جایگاهمن00د ب0ا تنظیم و ترازک00ردن این دو مفه00وم ،ط00رح این داعیه را ممکن میس00ازد ک00ه س00ازوکارهای
ساختاریِ ستم و امتیازمن00دی میتوانن00د از خالل تالقیه00ای بلندم00دت و درعینح00ال پوی00ایِ مقولههای
اجتماعی پدیدار شوند .چنین جایگاههایی کارگزاران را بهویژه در موقعیتهای اجتماعیای جای میدهند
که در آنها عاملیت (یعنی نیرویی که بهواسطهي آن ما دربارهی جایگیری خویش چ00انهزنیnegotiate /

میکنیم) ،در پیوند با تأثیرات چنین امتیازمندی یا ستمی بر تجربهي زیسته ،تقویت و ی00ا مقی00د/مح00دود
میشود .مفاهیم دقیق و ماهرانهی آرچر دربارهي عاملیت 118قادرند ب00ه نظریهپ00ردازی فمینیس00تی کم00ک
کنند تا بتواند از برداشتهای پساساختارگرایانه (نظیر سوژهی چندپاره و قدرت ُزدوده ())disempowered
فاصله بگیرد و بهسمت سوژهای وحدتیافته و پیکریافته 119با ظرفیت فاعلیت 120و درگ00یر در فرآین00دهای
جایگیری اجتماعی ( )social positioningحرکت کند .بر همین اساس ،ب00ه این دری00افت میرس00یم که
جایگاهمندی میتواند بر شانسهای زندگی ،121دسترسی مشخص ب00ه من00ابع م00ادی ،اقتص00ادی ،سیاس00ی،
نمادین و فرهنگی 122تأثیر بگ00ذارد و ن00یز من00ابع ش00ناختیِ ( )cognitive resourcesدس00ترسپذیر ب00رای
کنش ک00ارگزار ت00أثیر
ِ
پیشبرد مکالمات درونی [تاملگری] در هر دو سطح آگاهان00ه و ناخودآگ00اه ،ک00ه ب00ر
میگذارند ،را تدارک ببیند.123
یک هستیشناسی اینترسکشنالِ رئالیستیِ انتقادی ،همانطور که در جدول  4نشان داده شده ،نیروهای
مختلف برسازندهی امتیازمندی و محرومیت نزد افراد را توضیح میدهد ،حتی اگر وق00ایعی ک00ه
ِ
ساختاری
انتظار میرفت در اثر این نیروها رخ دهند ،تحقق نیابند یا شناسایی نشوند (فرا-ف00اکتیبودن) .این نیروه00ا
بهمثابهی نیروهایی برخاستی/برآین00دی فهم میش00وند؛ ب00دینترتیب ،آنه00ا ب00ا درک رئالیس00تیِ انتق00ادی از
آن واقعیت در ق00الب س00طوح (الیهه00ا)
نوپدیدی/برخاستگی ( 124)emergenceپیوند دارند که برمبن00ای ْ
آرایش و سازمان مییابد و اینکه از یک سطح پایینتر (ژرفتر) چیزی کیفیتا جدید میتواند پدیدار گردد
{۹۷} Gunnarsson 2011, 32.
{۹۸} Porpora 1998, 344.
{۹۹} Archer 1995, 2000, 2007.
unified, embodied subject capable of agency
{۱۰۰} Clegg 2006.
{۱۰۱} Archer 2000; Anthias 2001b.
{۱۰۲} Anthias 2001a, 635.
{۱۰۳} Mutch 2004.
{۱۰۴} Bhaskar [1979] 1998; Archer 1995.
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(برآید) .125برخی از نمونههای اصلی سازوکارهای برخاسته از سطح جامعه عبارتند از نژادپرستی (تبعیض
بهدلیل عدم تعلق به نژاد مسلط) ،جنسیتزدگی( sexism /تبعیض بهدلیل عدم تعلق به جنسیت غالب یا
امتناع از پذیرش دستورالعملهای مربوط ب00ه جنس00یت مف00روض) و س00تم طبق00اتی ( classism /تبعیض
بهدلیل عدم تعلق به طبقهی مسلط) .نوپدیدی /برخاستگی ( )emergenceهمچنین ب00دین معناس00ت ک00ه
نیروهای جدید میتوانن00د از تع00امالت ت0اریخیِ س00ازوکارهای دیگ00ر ناش00ی گردن00د .مفه00وم میس00وجینوآ
( ،)misogynoirبهمعنای نفرت از زنان و دختران سیاهپوست ،126نمونهای از چ00نین س00ازوکاری بهدس00ت
ساختاری برآم00ده (برآین00د) از تع00امالت نژادپرس00تی و جنسیتزدگیس00ت .ی00ک
میدهد؛ چرا که بهلحاظ
ْ
هستیشناسی تالقیِ رئالیستی روشن میدارد که چگونه مقوالت اجتماعی (بهرغم آن ک00ه برس00اختهایی
تجریدیاند) میتوانند به تعریف روابط واقعی قدرت یاری برس00انند؛ روابطی که از دل آنه00ا س00ازوکارهای
علیتی پدیدار میشوند (برمیآیند) .افزون بر این ،این سازوکارها در بعض00ی م00وارد میتوانن00د فعلیتنیافته
باش00ند؛ ی00ا ممکن اس00ت فعلیت بیابن00د ،بیآنک00ه توس00ط ب00ازیگران ،گروهه00ا و نهاده00ا بازشناس00ی ش00وند.
اداراک) نیروه00ای
ِ
ادراک (ی00ا ع00دم
ِ
ب00دینترتیب ،تحقیق00اتی ب00ا ش00الودهی ذکرش00ده میتوانن00د نح00وهی
اینترسکشنال توسط کارگزاران فردی و ساختارهای اجتماعی وسیعتر را کاوش و شناسایی کنند .این امر
گشایندهی روششناسی پژوهشی مفیدیست که کاوش و شناسایی نیروهای اینترسکشنال در سه س00طحِ
واقعیت که باسکار برشمرده است [امر تجربی؛ امر بالفعل؛ امر واقعی] و نیز در سطوح برآین00دیِ درونِ آنها
را ممکن میسازد.127
جدول  .۴هستیشناسی اینترسکشنالِ رئالیستیِ انتقادی

()Real

سازوکارهای مولِ 0د واقعی از دل س0اختارهای متالقیِ س0لطهای برمیخیزن0د/برمیآین0د ( )emergeک0ه
درخدمت جایدادن افراد و گروهها در درون سلسلهمراتب اجتماعی قرار دارند.
ِ
این سازوکارهای پویا و پیچیده کارگزاران را در رابطه با تحرک اجتماعی و دسترسی به من00ابع م00ادی،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی با امتیازمندی یا محرومیت روبرو میسازند (یع00نی آنه00ا را در
این موارد توانمند یا مقید/محدود میسازند).

بالفعل

من0دی زن0دگیهای م0ردم را تحت ت0أثیر ق0رار میده0د؛
توانمندسازی یا مقیدسازی ب0ر پ0ایهی جایگاه
ْ
خصوصا ازطری0ق عرض0هکردن ی0ا دریغداش0تن فرص0تها و انتخابه0ا و ن0یز تاثیرگ0ذاری ب0ر نح0وهی
درکشدنِ آنها از سوی نهادها ،گروهها و سایر افراد.

واقعی

()Actual

امتیازمندیها و محرومیتها بهواسطهی گرایشهایی که ایجاد میکنند ،توسط کارگزاران منفرد ،سایر
تجربی
اف00راد و نهاده00ا بازشناس00ی و تص00دیق میش00وند .آنه00ا ممکن اس00ت (بهدرج00اتی) قاب00ل ان00دازهگیری و
)
Empirical
(
فاعلیت ممکن است امتیازمندیها و محرومیتها درنظ00ر گرفت00ه ش00وند و
ِعمال
ا
در
باشند.
سازی
ی
کم
ْ
مالحظه شوند (و یا نشوند).

125 {۱۰۵} Danermark et al. 2002.
126 {۱۰۶} Durham et al., 2013.
127 {۱۰۷} Bhaskar [1979] 1998.
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این مقاله استدالل کرده است ک00ه نظ00ریهی تالقی ت00اکنون عم00دتا بهمی00انجی ریش 0ههای فلس00فیاش در
0نی
چشماندازهای پوزیتیویستی و هرمنوتیکی شکل گرفته است .از یک چشمانداز پوزیتیویس00تی ،پیشبیْ 0
امری مطلوب است؛ مقولهها بهسان اموری ثابت و ایستا تلقی شده ،و تالقیهای آنها بهصورت تفکیکپذیر
و قابلمحاسبه درک و مفهومپردازی میشوند .128ی00ک منظ00ر هرمن00وتیکی ،معط00وف اس00ت ب00ه واس00ازی
( )deconstructionو نفی مقولههای اجتماعی؛ و آنچه درعوض دنبال میکند «بنا نهادنِ سوبژکتیویته در
درون گفتمان است ،»129که با تمرک00ز ب00ر ه00ویت بهس00ان مع00ادلی ( 0)metonymب00رای [فهم] چگ00ونگی
برساختهشدن این سوبژکتیویته همراه است .در مقاب00ل ،ی0ک چش0مانداز رئالیس00تیِ انتق00ادی بین نظریه و
تجربه تمایز قایل میشود؛ مقولهها را بهلحاظ تحلیلی از تجربیات زیستهی افرادی که این مقولهها به آنها
ارجاع میدهند جدا میسازد؛ و عمدتا این هدف را پی میگیرد که تبیینی علیتی ()causal explanation
ارائه کند ،نه یک پیشبینی .در این رهیافت ،مقولهها بهم00نزلهی تجری00دها و ب00ازیگران ( 0 )actorsبهس00ان
بازیگران جایگاههای ساختاریِ پویا و غیرجبریای را اش00غال
ارجاعات آنها شناخته میشوند؛ و اینکه این
ْ
میکنند که آنها را در روندهای توافق/همکاری یا تنش/همستیزی بهشیوههای قابلتوجهی محدود/مقی00د
و یا توانمند میسازند .چشمانداز رئالیستی انتقادی [به نظریهي تالقی] ،رویکرد اف00زودنی ( )additiveک00ه
ستمها را همچون مجموع کل مقولههای چندگانهی تبعیض روی هم میگذارد ،رد میکند؛ و درعوض ،به
نفع رویکردی استدالل میآورد که بنا بر آن ،این مقولهها بهطور متقابل به یک00دیگر ش00کل میدهن00د و از
هم شکل میپذیرند .130.چشمانداز رئالیستیِ انتقادی با جس00تجوی پیون00د بین ام00ر کالن و ام00ر خُ  0رد،131
سرشت سیال تالقیها و مقولهها را آنگونه که آنها بر هویتها و ع00املیت ت00أثیر میگذارن00د میپ00ذیرد و
مورد توجه قرار میدهد؛ اما همزمان این نکته را هم تش00خیص میده00د ک00ه مع00انی اجتم00اعی و ش00رایط
0انی ب00ادوامتر هس00تند .پس ،این
مرتبط با مقولهها بهطور ساختاری برآیندی/نوپدید ،و بنابراین بهلحاظ زمْ 0
چارچوب مفهومی امکان پاسخگویی به فراخوانِ  132نش برای پیشبرد نظری00ه و پ00ژوهش اینترسکش00نال را
فراهم میسازد ،زیرا این امکان را به نظریهی تالقی میده00د ک00ه سرش00ت س00اختارهای س00لطه و نح00وهی
پیوندیابی این ساختارها و چگونگی بازتولید و تداوم آنها را بهطور موثرتری توضیح بدهد.

جمعبندی:
رئالیسم انتقادی یک چارچوب هستیشناختی بدیل را برای نظریهی تالقی پیش مینهد که از این قابلیت
برخوردار است که این نظریه را از ب0اتالق انتقاده0ای فزآین0دهای ک0ه میتوانن0د س0هم بص0یرتهای آن را
کمرنگ یا مبهم سازند بیرون بکشد .این مقاله کوشید نشان دهد که چگون00ه می00دان و ق00درت توض00یحی
{۱۰۸} Nash 2011, 461; Mehrotra 2010.
{۱۰۹} New 2003, 65 c.f. Weedon 1997, 163.
{۱۱۰} see Yuval‐Davis 2006; Walby et al. 2012.
{۱۱۱} Mole 2012.
{۱۱۲} Nash 2011.
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130
131
132

نظریهی تالقی با پیشفرضه00ای ض00منیِ فلس00فیِ برآم00ده از ریش0ههایش در س00نتهای پوزیتیویس00تی و
هرمنوتیکی محدود میگردد .توضیح داده شد که رئالیسم انتقادی واجد ابزارهای مفهومی برای افزودن به
نظریهی تالقی و اصالح برخی از محدودیتهای مسالهسا ِز آن است .با توجه به نقدهای موجود فمینیستی
بر نظریهی تالقی ،مبانی رویکرد بدیع و جدیدی برای [مسالهی] پیچیدگیِ اینترسکشنال پیش00نهاد ش00ده
است ،که رئالیسم انتقادی همچون شالودهی فلسفیِ اص0لی آن اس0ت .این رویک00رد جایگاهمنِ 0د رئالیس0تیِ
انتقادی از یک سو ،از برداشتهای درونمق0ولهای و بین0امقولهای درب0ارهی مقولهه00ای اجتم00اعیِ مج0زا و
متالقی فاصله میگیرد؛ و از سوی دیگر ،از رویکردهای ضدمقولهایِ رایج که بهط00ور کلی مقولهه00ا را رد و
نفی میکنند نیز فاصله میگیرد .در عوض ،این دیدگاه را پیش میکشد ک00ه میت0وان مقولهه00ا را بهس00ان
نقاط شروع تجریدی که دارای معنای اجتماعی بادوامی هستند در نظر گ00رفت ،ک00ه ب00ا ع00زیمت از آنه00ا
میتوان نابرابریهای ساختاریِ وسیعتر و همچنین فرآین00دهای پوی00ای جایگاهمن00دی و ع00املیت را م00ورد
کاوش و شناسایی قرار داد .کاربست ابزارهای مفهومی رئالیستیِ انتقادی بهشیوهي یادشده برای توسعهی
نظریهي تالقی ،این نظریه را ق00ادر خواه00د س00اخت تا فراس00وی مب00احث ه00ویت ،بهس00مت اه00دافِ اص00لی
پروژههای اینترسکشنال و رئالیستی گام بردارد که همانا آشکارسازی ساختارهای ستم و ارتقای [فرآین00د]
رهایی و شکوفایی انسان است.

* * *
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