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ترجمه: سارا امیریان

 و نش0انک0رده معاص0ر را شناس0ایی ۴ این مقاله تنش ها و محدودیت های فلسفی در درون نظریه ی تالقِیچکیده:

خواهد داد که چگونه این تنش ها و محدودیت ها، توانایی این نظریه برای توضیح موضوع محورِی دغدغه مندی اش

multipleه00ای اجتم00اعی چندگان00ه )مقوله را فرومی کاهند؛ یعنی توضیح این ک00ه چگون00ه ج00ای گرفتن در   social

categories با تکی00ه بر( بر شانس های زندگی تأثیر گذاشته و به بازتولید نابرابری کمک می کند. ما در این نوشتار

 گ00ذارق00ابلیترئالیسم انتقادی  یک چارچوب مفهومی مرکب و رویکرد روش شناختی جدیدی عرضه می کنیم که 

درب00اره ی  بهتر قادر گ00رددبه فراسوی این بحث ها را فراهم می آورد، طوری که با کاربست آن نظریه ی تالقی هرچه

 ارائه نماید.امتیازمندی و محرومیت اجتماعی روایت های توضیحِی علیتی»تجارب زیسته« ی 

شناسی تالقی، روش شناسی، هستینظریه ی رئالیسم انتقادی، نقد، فمینیسم، : واژگان کلیدی

*   *   *

مقدمه

نظریه ی تالقی )اینترسکشنالیتی( طی سی سال گذشته به عنوان رویکردی میان رشته ای ب00رای بررس00ی و

این نظری00ه معط00وف ب00ود بر تمرک00ز ؛ ک00انونتحلیل تأثیرات هم زمان ساختارهای اجتماعی تک00وین ی00افت

 )محروم کنن00ده(۵چندگان00ه و طردآم00یز اجتم00اعِی مقوله ه00اینظریه پردازی این  مساله که چگونه تعلق به 

. این نظریه تعام00ل و ان00درکنش مقوله ه00ای۶می توانند دسترسی سیاسی و برابری را تحت تأثیر قرار دهند

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.

. /م. درج شده اند پانویس های شماره گذاری شده  در آکوالد } {، به صورت: در ترجمه ی حاضر، پانویس های مقاله ی اصلی توضیح

. برای آشنایی مقدماتی با نظریه ی تالقی و خاستگاه آن، از میان متون فارسی ازجمله رجوع کنید به منبع زیر )شامل دو مقاله: بیانیه ی4
اعالم موجودیت »گروه رودخانه ی کومباهی« و مقاله ای از شارون اسمیت با نام »فمینیسم سیاه و نظریه ی تالقی«(: 

. /م.۱۳۹۳«؛ ترجمه ی امین حصوری، نیما کوشیار، انتشارات پروسه،   مینیسم سیاّه: معرفی و بررسی نظریه ی تالقی/ اینترسکشنالیتی  ف»

5 exclusionary social categories
6 {۱} Hancock 2007.
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 اجتم0اعی،رویه ه0ای ازجمله تج00ربه ی ف0ردی، مختلفتفاوت همچون جنسیت، نژاد و طبقه را در سطوح 

نهادها و ایدئولوژی ها مفهوم پردازی می  کند و نت0ایج این تع0امالت را برحس00ب توزی0ع و تخص0یص ق0درت

. نظریه ی تالقی به عنوان نوعی از نق00د اجتم00اعی ک00ه ریش00ه در فمینیس00م س00یاه۷ می نمایدچارچوب بندی

Jennifer، از نظر جنیفر نش )۸دارد  Nashی  ش00ود ک00ه »مرزه00ای« توص00یف م۹بیگانه »دانش00ی ( به عنوان

. نظریه ی تالقی، درنهایت پس از جذب ش00دن1۰ را درنوردیده و مشروعیت نهادی پیدا کرده است«رشته ای

 فمینیس00تی رس00میتبخش عم00ده ای از دانش ورِی به م00نزله یدر گفتمان جریان اصلی فمینیسم، اکن00ون 

یافته است.

، طیف وسیعی از مواضع فلسفی، روش شناختی و عملینظریه ی تالقی زیربنای نظرِیبا این حال، گفتمان 

، و11 تحلیل ت0أثیرات مختل00ف مقوله ه00ا )دس00ته بندی ها(بهرا در بر می گیرد که از نظر نحوه ی رویکردشان 

 دارند. اگرچ00ه به ط00وربارزیورد امکان پذیربودن چنین تاثیراتی، تفاوت های به واقع از نظر مواضع شان در م

کلی پذیرفته شده است که فهم اینترسکشنالیتی به آشکارشدن تأثیرات مقوله های چندگانه ی ستم کمک

، رویکرده00ای آنه00اآش00کار نمایندهای مرتبط را شناسایی و  نیروکوشیدندمی کند، اما هنگامی که محققان 

. ناس0ازگاری می0ان این رویکرده0اش0دند واقعمسئله ساز شد و روش های مورد استفاده ی آنان م0ورد نق0د 

ک00ه پ00ذیرش و ج00ذبدری00افت رس00انده اس00ت به همراه فقدان بحث های هستی شناختی ب00رخی را ب00ه این 

 ومبهم را حوزهگسترده ی اینترسنکشنالیتی در نظریه ی فمینیستی ممکن است بحث های مرتبط در این 

.12 س0یاهمنظرهای لی0برال، پساس00اختارگرا و ]نظ0ریه ی[ چش00م انداز مباحثات بین ازجمله، سازد مغشوش

ِ تحلی00ل ت00أثیرات درجهت نظ00ریه ی تالقیعالوه بر این، با توجه به ه00دف اص00لی   س00تم،نیروه00ای متالقی 

 مرب00وطمس00ایلب00ه بدان سمت بوده که  پژوهشگرایش این نظریه هم در ساحت نظری و هم در ساحت 

. این م00وارد درمجم00وع ب00اعث ایج00ادنماید( کمتر توج00ه privilege )1۳(  و امتیازمندیagencyبه عاملیت )

 شده اند. نظریه ی تالقینوعی بحران روش شناختی برای 

 هویت ه00ا را ب00همعین،های مقوله یک رویکرد مفهومی که به شدت مساله ساز شده این ایده است که تالقی 

social اجتماعی )جایگاه مندِیتری از سیال . در پاسخ، مفهوم قرار می دهد ثابت یا ایستا تحت تأثیر شکلی

positionality 00)براساس اهمیتی ک00ه اینترسکش00نالیتی ب00رای هویت ه00ایدیجایگاه من شده است. هعرض 

multipleچندگانه )  identities می  شود، اما درعوض بر موقعیت ها و فرآیندهای اجتم00اعِیبنا( قائل است 

 در سلس00له مراتب اجتم00اعیصریحا دارند و وابستگی، معنا و زمان بافتارتری متمرکز می  شود که به وسیع 

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 {4} 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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 توسطمشخصا جایگاه مندی به سمت چرخش. هم بسته اند 1۴ دارند و با توزیع منابع مادی و فرهنگیجای

رویه ها اینترسکشنالیتی فرآیندی اجتماعی از نظر وی( بیان شده است. در Floya Anthiasفلویا آنتیاس )

 که به درهم تنیدگی با تغی00یرات و تض00ادهاجایگاه مندی،ست که باعث ایجاد اَشکال خاصی از و آرایه هایی 

temporal، می گردد. بنا بر دیدگاه پیش00نهادِی آنتی00اس، از ی00ک دی00دگاه زم00انی )1۵گرایش دارند  view،)

 فرآین00د پویش00ی ک00ه به ط00ورهماینترسکش00نالیتی )وض00عیِت »ب0ودن«(، و ماحصِل فعلِی  هم جایگاه مندی

 ن00یز همانن00دجایگاه من00دی. ب00اور ب00ر این اس00ت ک00ه شامل می شود »شدن( را فرآیند می دهد )رخ مستمر

 پویاس00ت و تحت ت00اثیِر تغی00یردر عین اینکه اس00ت، (presentحاض00ر )اینترسکشنالیتی دارای اثرات جاری/

بیش به طور بحث انگیزی بالقوه تضادهای بازشناسی با. اما جایگاه مندی قرار داردشرایط اجتماعی و فردی 

 و ن00یزامتیازمن00دی مباحث مربوط به عاملیت و قادر به مفصل بندی و شرحخود )نظریه ی تالقی( از سلف 

( است.disadvantage )محرومیتستم و 

جایگاه من00دیبا این که اینک تاریخچه ای غنی وجود دارد که پژوهش ها و نظریه پردازی اینترسکشنالیتی و 

به ندرت فرضیات اساسی ای که به چنین رویکردهای متف00اوتدر ادبیات فمینیستی  ولی می  کند، را تغذیه

ک00ه در شناس00ایی و مقوله بن00دیبا این . منجر شده اند به پرسش گرفته شده اندو شکاف های روش شناختی 

 اینمتن00وع، ش00الوده های فلس00فی 1۶ استبرداش00ته ش00ده ق00ابل توجهی گام هایرویکردهای اینترسکشنال 

ق0رار واک00اوی نق00د و م00ورد این ش0الوده هارویکردها اغلب به روشنی تصریح نشده اند و همچ0نین ت0أثیرات 

. بنابراین، این مقاله با بهره گیری از فلس00فه ی رئالیس00م انتق00ادی ب00رخی از ریش00ه های فلس00فی1۷نگرفته اند

 می  ده00د ک00ه مفروض00ات کلی00دی هستی ش00ناختی وتوض00یح می  کن00د و ب00ازبینی را تالقینظ00ریه ی 

معرفت شناختِی رویکردهای مختلف به اینترسکش0نالیتی، این نظری0ه را به س0وی بح0ران روش ک0ه این0ک

گرفتار آن است سوق داده اند. رهیافتی که ما در اینجا پیش می گذاریم از این قرار است که اگ00ر رئالیس00م

مح00دودیت هایش00ماری از می توان00د ب00ر به کار گرفت00ه ش00ود، این نظری00ه انتقادی در بسط نظریه ی تالقی 

های انتقادیخوانش  استداللی به شرح زیر است: ابتدا چنینفعلی اش غلبه کند. ساختار مقاله برای ارائه ی 

، تص00ویری از مح00دودیت های نظ00ریس00پسمعاص00ر از نظ00ریه ی تالقی م00ورد بررس00ی ق00رار می گیرن00د. 

سنت های فلسفِیدر  می شود که ریشه ی ضمنی این محدودیت ها را ترسیمشناخته شده ی نظریه ی تالقی 

 چ00نین مفروض00اتیبرآمده از )و مفصل بندی ش00ده( باپوزیتویستی و هرمنوتیکی و مشکالت روش شناختی 

 می ک0نیم ک0هبی0ان را نظ0ریه ی تالقی. سرانجام، رئوس یک رویکرد رئالیستِی انتقادی ب0ه نمایان می سازد

پژوهش ه00ای آتِی ب00رای ب00دیلرفع این مشکالت را نشان می دهد؛ و با این کار، یک بنیان فلس00فِی راهکار 

پیش می گذاریم. اینترسکشنال 

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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. پیچیدگی اینترسکشنال و محدودیت های رویکردهای فعلی1

 س00وژگی هاییز پیچی00دگِی به دلی00ل ابه00ام و دل بخ00واهی گری در تع00اریف اساس00ی اینترسکش00نالیتی و نی

(subjectivities که این نظریه با آن ها )در مورد عناصر اص00لی نظری00هتوافق )اجماع(، فقدان سروکار دارد 

زگاری و عدم انس00جام. یک مورد مشخص، مربوط به ناسامشهود استاینترسکشنالیتی به طور چشم گیری 

(inconsistency در مفهوم پردازی ست: نظریه ی تالقی بسته به نویسنده یا )یک نظری00ه،به منزله ی، بافتار 

قلم00دادیک پارادایم، یک چارچوب، یک روش، یک چشم انداز و یا همچون دریچه ای برای نگریستن )لنز( 

 اعالم ش00دهاین نظریه انعطاف پ00ذیری و س00ودمندی دلیلی بر هم دل بخواهی گری. این ابهام و 1۸شده است

. همچ00نین در2۰ شده استتلقی ایجاد تنشی کانونی در ادبیات مربوطه برای، و هم به عنوان عاملی 1۹است

. این21مش00هود است مب00احث هستی ش00ناختی و معرفت ش00ناختی در زمینه ی کمبود آش00کاری نظریهاین 

 مح00دودی از ابزاره00ای روش ش00ناختی ب00رایدامنه یمسائل بر روی هم حاکی از آن اند که در حال حاضر 

نظ00ریه یتحقیق در زمینه ی اینترسکشنالیتی وجود دارد که از این امر می توان چنین نتیجه گ00رفت ک00ه 

. 22 به لحاظ روش شناسی به قدر کافی نظریه پردازی نشده استتالقی

Leslie لِسلی مک کال )آثار  McCall وی ب00اقابل مشاهده در این زمینه محسوب می شوند( یک استثنای .

 فلسفه و روش های تشکیل دهنده ی فرآین00د تحقی00ق ودربردارنده ی مقوله ایتعریف روش شناسی به عنوان 

:2۳ می  کندشناس00ایی را در تحقیق00ات اینترسکش00نال متم00ایز روش ش00ناختِی گ00رایشتولی00د دانش، س00ه 

. رویکرده0ای ض00دمقوله ای2۴مق0وله ایدرون مقوله ای و پیچی00دگی بیناپیچیدگی ض0دمقوله ای، پیچی00دگی 

(anti‐categorical و رد مقوله های تحلیلی دارند و از این فرض )عزیمت( سعی در واسازی )ساخت شکنی

توانند پیچیدگِی تج00ربه ی زیس00تهکه به مقوله ها، از جمله نژاد و جنسیت، بیش از حد ساده اند می کنند ک

( که رویکرد اصلی به اینترسکش00نالیتی راintra‐categoricalمقوله ای )بینا. رویکردهای 2۵به فهم درآورندرا 

.متمرک0ز ش0وند نادیده گرفته ش0ده تالقِی بر گروه ه0ای اجتم0اعی در نق0اط می کوشندنمایندگی می کنند، 

 »ک00اربرد اس00تراتژیِک«رویکردهایی ن00اظر بر( که به عنوان inter‐categoricalمقوله ای )درون رویکردهای 

گروه ه00ای اجتم00اعِی از عزیمت  می کنند ک00ه در بین مقوله ها  توصیف می  شوند، » از مشاهده ی این مساله

 رامناس00بات همین و وج00ود دارد ن00ابرابر مناس00بات مداوم آنها، تشکیل یافته، به رغم ناکاملی و تغییر پیش 

زمینه ی.  مک ک00ال خاطرنش00ان می  کن00د ک00ه همه ی تحقیق00ات در 2۶ تحلی00ل خ00ود ق00رار می دهندک00انون

بندی کرد: ب00رخی از آن ه00ا ممکن اس00ت ازدسته  یکی از سه رویکرد فوق دراینترسکشنالیتی را نمی توان 

18 {۱۲} Mehrotra 2010.
19 {۱۳} Davis 2008, 76.
20 {۱4} 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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نیز ممکن است همگنی مفروض در درون هر یک از مقوله ها واقع00اً وج00ود، و فراتر بروند مقوله ایمرزهای 

 اس00ت فهم خ00ود وی از ب00رخی تحقیق00ات انجام ش00دهمحتمل نداشته باشد. او همچنین یادآور می شود که

گرایش ه00ایب00ا این ح00ال، . 2۷بندی نک00رده باشددس00ته  باش00د و ی00ا آن ه00ا را  به درس00تی نادرس00ت/نارسا

نظ00ریه ی فعلِی توصیف می  کند، چارچوب مفیدی برای تحلیل روش شناس00ِی مک کالروش شناختی ای که 

دلیل که چارچوب ارائه شده توس00ط او ش00الوده های هستی ش00ناختی وبدین  خصوصا می کند، عرضه تالقی

نش00ان در بخش00ی از همین مقاله. بازاندیش00ی و بی00ان نمی کندقیقات اینترسکش00نال را معرفت شناختِی تح

 ب0ا مفروض00ات هستی ش00ناختی و معرفت ش00ناختِیتالقیمح00دودی تهای فعلی نظ0ریه ی خ0واهیم داد ک00ه 

مساله سازی که شالوده ی انواع مختلف رویکردهای ذکرشده توسط مک ک00ال را تش00کیل می دهن00د، پیون00د

دارند.

. پوزیتیویسم در نظریه ی اینترسکشنالیتی2

پوزیتیویسم یک فلسفه ی علم است که پایه و اساس بسیاری از علوم طبیعی س00ت. ش00کل های بس00یاری از

 و دیوی00دآگوس00ت کنتاندیشه پوزیتیویستی وجود دارد، اما برخی از تأثیرگ00ذارترین اش00کاِل آن در آث00ار 

ب00رای روی00دادها؛ در وقوعمندی  قاعده و با  نظماست از نظر هیوم، علیت مترادف هیوم بسط داده شده اند. 

regularlyم روی دهند )و به دنباِل ه منظم به طور y و رویداد x اگر رویداد ،مثال  conjoined)ف0رض ب0ر ،

 تج00ربی ب00رای ی ب00ر اهمیت مش00اهدههی00وم علم  ی فلس00فه،. بنابرایناست دیگری علتاین است که یکی 

 طبیعی بای00د ب00هِ در مورد جهانشناخت داعیه هایکه   و اینمی ورزدی تأکید یت قوانین علاین دستکشف 

و ،ها و اص00ول  ک00ه این مجموع00ه ای00دهدری00افتر ا. روی باسکگردند مح00دود مکش00وفی روی00دادهایچنین 

 آنمح00دود بهْ س00ت ک00ه واقعیتختی شنا  هستی ی، حاوی این فرض00یهها آنبرآمده ازِ گرایی  تجربه یفلسفه

epistemic) « معرف00تی یمغ00الطه»را رویک00رد . وی این باشدگیری  قابل مش00اهده و ان00دازهیزی ست که چ

fallacy )2۸توانیم بدانیمبچیزی ست که حدود به تلقی کرد، م واقعی ی توانآنچه م؛ این درک که نامید .

 ک00ه ب00رای م00ردانُرجح00انینظریه ی فمینیستی همچنین چارچوب های فلسفی غالب را، به وی00ژه به دلی00ل 

، م00ورد نق00د ق00رار داده اس00ت. نظ00ریه ی2۹سازی برای گنجان00دِن تجربه ه00ای زن00انشالوده  فقدانقائل اند و 

های پوزیتیویستی توصیف شده در باال را به دلیل اصرارشان بر تقدم مش00اهدات تج00ربِیرهیافت فمینیستی 

 ب00ه چ00الش کش00یده اس00ت. بن00ابراین، چن00دین رویک00رد روش ش00ناختِی۳۰ دانشتکوین ساخت ومردانه در 

standpoint فمینیس0تی، از جمل0ه تجربه گ00رایِی فمینیس00تی، نظ0ریه ی منظ0ر )میان رش0ته اِی  theoryو )

 طردآم00یِزدیدگاه های پسامدرنیستی شکل  گرفته اند که برخی از آنها خودشان به دلی00ل مح00دودیت ه00ای 

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 )متن00وع وپ00ارادایم. اینترسکش00نالیتی به عن00وان ی00ک ۳1 

در فمینیسم منظِربیش از همه کثرت گرا بر روی همه ی این رویکردها بنا شده است، که البته شالوده  اش 

 گ00رایش ب00ارزی به س00مت گفتگ00و درب00اره ی پایه ه00ای فلس00فیب00ا این که ق00رار دارد. ۳2س00اختارگرایانه

ضدمقوله ای واینترسکشنالیتی وجود نداشته است، مک کال خاطرنشان می  کند که کسانی که در اردوهای 

 تکنیک ه00ای پیش00رفته ی کمی )ع00ددی(،بینامقوله اِی نظریه ی تالقی جای دارن00د، ب00ه اَش00کالی از ک00اربرد

 م00یراث منفیعناص00ری از از این طری00ق با دارن00د ک00ه گ00رایشنظرس00نجی ها( )داده های بزرگ و آمایش ها 

که اینترسکشنالیتی به وضوح تحت ت00أثیر نظ00ریه ی منظ00ِربا این  حال، درعین. ۳۳می یابندپوزیتیویسم پیوند 

س00نت هاینشان خواهیم داد ک00ه ت00اثیراتی ک00ه  است، داشتهفمینیستی و دیدگاه های پسامدرنیستی قرار 

 داش00ته اند، بیش از آن چیزی س00ت ک00هتالقیتجربه گرایِی پوزیتیویستی و فمینیستی بر تک00وین نظ00ریه ی 

تاکنون تصدیق شده است. 

به نظر می  رسد برخی از رویکرده00ای اینترسکش00ناِل می00ان مقوله ای و درون مق00وله ای ک00ه توس00ط مک ک00ال

که می کوشند ماهیت و نوع علل دخیل در  ساختارهای س00لطهشده اند، هنگامی شده بازتعریف شناسایی و 

 عمل می کنند،را نظریه پردازی کنند و شرایط تاریخا مشخصی را بیان کنند که این ساختارها تحت آن ها

. دغدغه مندی برای شناسایی چنین عللی بدان معناست ک0هحاوی مفروضات پوزیتویستِی تلویحی هستند

 مقوله هایی مجزا و قاب00لهمچون نژاد و طبقه آنها را مثلبرخی از این تحقیقات، در برخورد به مقوله هایی 

، نژاد، طبقه و جنس00یت به س00اِن مقوله ه00ایی ث00ابت/ایس00تا ب00اچنین رهیافتی. در پی تلقی کرده اندتفکیک 

واقع »تغییرپ00ذیر،به ، در حالی که آن ها ۳۴شده انداثراتی مجزا، منسجم و قابل اندازه گیری توصیف و تحلیل 

ع00ام درب00اره ی ح00وزه یبه ط00ور . این مس00اله، ۳۵« هس00تندبه شدت وابسته به زمینه/بافت00ار، و ان )سیال(لغز

زیرا ه00ویت -و در امت00داد آن، تف00اوت و ن00ابرابری -صدق می کند. پژوهش های اینترسکشناِل هویت محور 

.  گیتا۳۶گردندی ایستا که افراد یا گروه ها واجد آن )ها( هستند تلقی مشخصاتممکن است به سان صفات و 

Gitaمهروترا )  Mehrotraبه غلبه ی برخی استعاره های ریاضیاتی و هندس00ی اش00اره می کن00د ک00ه ب00رای )

،تف00اوت؛ نظ00یر متوسل ش00دن ب00ه برداره00ای ۳۷توصیف ساختاری اینترسکشنالیتی به کار گرفت00ه می ش00وند

و( additive)افزودنی/جمعی  مدل الگو های مساله سازی که از و یا، ۳۸ و محورهای قدرتستمماتریس های 

. این استعاره  ها ب00ر این پیش ف00رض۳۹ ( اقتباس شده اندmultiplicativeخویشاوند نزدیِک آن، مدل ضربی )

ب00ا–ب00رای مث00ال  بدین طریق - داللت دارند که جنسیت، نژاد و طبقه را می توان جداگانه درنظر گرفت و 

31 {۲4} 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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. استفاده ی وسیع از استعاره های ریاضی۴۰درآورد فهم و تحلیل بهروش محاسبه ی مبتنی بر جمع ریاضی 

 و ی00ک تنگن00ای برای به تصویر کشیدن شرایط ساختاری به وضوح بازتابی از یک میراث پوزیتیویستی است

(cul‐de‐sac) به تصورساختارها را تعامِل  که سایر روش های بوده مفهومی ایجاد کرده است که مانع از آن

درآوریم. 

برج00ای گذاش00ته آنعالوه بر این، تأثیر دیگری که فلسفه ی علم هیوم بر روش  شناسی های پوزیتیویس00تی 

رضیه و پیش بینی نتایج تحقیق تجربْی برای ش00کل گیرِی دانْش مهم تلقیاست که به موجب آْن پرورش ف

ه پیش بینی گرا، نظیر رویک00رد اف00زودنی ک00هنیم دم دستِیمی شوند. چرایی این پدیده که مفهوم پردازی های 

چ00نینمی ده00د،  به حاشیه رانده  توض00یح مرتبِطتجربه های ستم را برحسب جمع کل ستم های مقوله های 

شده اند، به طور بحث برانگیزی ریشه در گرایش های معط00وف ب00ه پیش بی00نی دارد. ب00ا این ح00ال،پرطرفدار 

نق00ادی به دلیل نامحتمل بودن نتایج شان و نیز گرایش به ذات گرایی م00ورد چنین مفهوم پردازی هایی اخیرا

از قض00انظ00ریه ی تالقی  آث00ار مهم– طعنه آمیز م00اجرا اینجاس00ت ک00ه  قباًل - در و نکته ی. ۴1قرار گرفته اند

 به چالش کشیده شده بود. توضیح آ ن ک00ه در اینبه طور ویژهپیش بینی گرا نیمه  نوع رویکرد همیندرست 

آثار این پیش فرِض رایج که مقوله هایی چون »زن« و »س00یاه« همه ی اف00راد واق00ع در درون مح00دوده های

 ایس0تاییانگ0اره یخود را به شیوه ی مشابهی تحت تأثیر قرار می دهند به پرسش گرفته شدند و هم زم0ان، 

مف00اهیم نقش ق00ابل توجهی در پیچیده س00ازی رویاروییمفروِض این مرزها نیز مورد انتقاد قرار گرفت. این 

(، که مورد حمایت موج دوم فمینیسم بود، داش00ته اس00ت. ب00رایwomanhoodزنانگی )ذات گرایانه در باب 

Patriciaمثال، پاتریشیا هیل کالینز )  Hill  Collinsتأکید داشت که چالش های مشترک لزوماً تج00ارب )

( خاطرنش00ان می  کن00د ک00ه کاره00ای نظریه پ0ردازان اولیه یNash. ام0ا نش )۴2مشترکی را ایج00اد نمی  کنند

را به خط مقدِم توج00ه س00وقساخت  نژاد و جنسیت، این دو تالقی هایاینترسکشنالیتی خصوصا درباره ی 

مانع از آن گردید تا آنها در پرتو اندرکنش  های شان با سایر موضوعاِت »حاشیه  زیستِی چندگان00ه«  داده و 

(multiple  marginalityدارد:حض00ور ملموسی اولیه هن00وز هم آثار. میراث این (  مورد بررسی قرار گیرند 

 نقد ق00رار می دهن00د، دقیق00اً موردنش اشاره می  کند که »اغلب پروژه های اینترسکشناْل رویکردهایی را که

( می کنند؛ یا به دلیل دسته بندیreifying شی ءواره سازی )راکه مقوله ها طریق ، بدین ۴۳تکرار می  کنند«

مقوله هایی کهنمی شوند؛ و یا (heterogeneity 0له ها، متوجه ناهمگنی ها )( مقوbracketingمرتبط سازِی )و 

مورد توجه شان نیست را به کلی نادیده می گیرند. صریحاً 

س00ایر، در این موضوع ب00ا ۴۴طردکنندگِی روندهای کار نظرینقدهای فمینیست های سیاه بر نخبه گرایی و 

مردمح00ور اس00ت؛ فرآین00دی در علوم طبیعی ۴۵»دانش«تکوین  داشته اند که هم خوانینقدهای فمینیستی 

40 {۳۲} Mehrotra 2010, 421.
41 {۳۳} E.g. Bowleg 2008; Hancock 2007; Yuval‐Davis 2006.
42 {۳4} 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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 که علمی که توسط مرداِن دگرجنس گرای غربی، بورژوا و سفیدپوستاستنقدی که مبتنی بر این گزاره 

رغم این نق00دها،به . ۴۶.( باشدsubjective )خودانگاش00تی و ذه00نی/ذهن گرایانهمی توان00د تولید گ00ردد، تنه00ا 

نش خاطرنش00انمش00هود اس00ت.  نظ00ریه ی تالقی دانش وران در معرفت شناس00ی های ۴۷مغ00الطه ی معرف00تی

ِی فمینیست سیاه، که اینترسکشنالیتی بر شالوده ی آن بنا شده است، در تالش ب00رایور دانش کهمی کند 

. ام00ا۴۸«از میان برمی داردبه چالش کشیدن ایده  ی بی طرفِی نظریه، آگاهانه »تمایز میان نظریه و تجربه را 

 که با مشکالت مربوطمی انجامدبه رغم چنین مقاصد قابل توجیهی، فمینیسم سیاه هنوز هم به مشکالتی 

( درهم می آمیزند. بنابراین، می توان این گون00ه تلقی ک00رد ک00ه درآمیختگِی knowingبه دانستن/شناختن )

(conflation ب00ا وج00ود ب00رخی س00نت علمی بر( تجربه، نظریه و دانش )که موضوع نق00د فمینیس00م ،)ب0وده

ش00ده اند؛ ب00ا این ح00ال، این تم00ایزاتیه ی تالقی تکرار  نظررن همین مفهوم پردازیتفاوت های مهم، در دو

 نخبه گ00رایِی رایجعاری ازدر درون نظریه ی تالقی مفصل بندی و گنجانده شدند: این نظریه شاخص اینک 

subjugatedفرودس00ت/تحت انقی00اد ) جایگ00اهی درع00وض از ولی ب00ود، کار نظ00ریدر سپهر   positionدر )

. ب00ر این اس00اس، از دی00دگاه نظ00ریه ی منظ00ر فمینیس00تی، تج00ربه یسلسله مراتب اجتماعی برخوردار ب00ود

 ق00درت را ب00ه ارمغ00انمناسبات حیاتی از که آگاهِی استستم های متالقی - فی نفسه - دارای این قابلیت 

Donnaبیاورد، همان چیزی ک00ه دون00ا ه00اراوی )  Haraway۴۹( آن را به عن00وان »چش00م انداز ... از پ00ایین»

 ارزش00یفرودس00ت/تحت انقی00اد از حاش00یه درآوردن جهان بینی ه00ای تالش ب00رای. گرچ00ه ۵۰توصیف می کند

 هستی ش00ناختی را از خاس00تگاهاز آنج00ا ک00ه داعیه ه00ای تالقی پ00ردازاِنانکارناپ00ذیر دارد، ام00ا نظریه 

معرفت شناختی آنها جدا نمی  کنند، دچار مغ00الطه ی معرف00تی می ش00وند. به عن00وان پیام00دی از این م00یراِث

 ک00ه نظریه ه00ای خ00ویش را از همه یمخ00اطره هم00راه است این بافلس00فی، دانش پ00ژوهی اینترسکش00نال 

نگردن00دمشاهده ( یا unactualized(، فعلیت نیابند )unexercisedاِعمال نشوند ) که ممکن است نیروهایی

.گرفت. این مساله بعداً با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد محروم می سازد

. سنت هرمنوتیکی و هویت اینترسکشنال3

 مانند های00دگر، گ00ادامر و هابرم00اس ناش00یمعاصراگرچه هرمنوتیک مدرن از آرای شماری از اندیشمندان 

که در رویکردهای اندیش00مندان س00نتبا این شده است، هرمنوتیک ریشه در فلسفه ی یونان باستان دارد. 

هرمنوتیکی ناهمگنی وجود دارد، آنچه آنها را به هم پیوند می دهد تمرکز آنان ب00ر معن00ا از طری00ق تفس00یِر

متنی یا معناس00ازی اس00ت. پدیدارشناس00ی )بررس00ی و مط00العه ی س00اختارهای تجرب00ه( و برس00اخت گرایی/

constructivism دانش یک برساخته ی اجتماعی س00ت(، به ن00وعی از دل این س00نتتمامِی که دیدگاه )این 

رادیک00اِل این شده اند، حال آن که پساساختارگرایی را می توان بخشی از تکام00ل فک00رِی مشتقهرمنوتیکی 

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 {4۰}Haraway 1988, 583.
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. پساساختارگرایی، همانند پدیدارشناسی، عمدتاً به  این امر می پ00ردازد ک00ه م00ردم چگون00هتقلی کرد سنت

،هس00تندحق00ایق اساس00ی آشکارس00اختِن  ک00ه در پی پژوهش ه00ایجهان را تجربه و درک می  کنند و علیه 

. آنچه که پساساختارگرایی را رادیکال می سازد، این پیش فرِض اصلی س00ت ک00ه بازنم00ایی۵1هشدار می دهد

 از نویس00ندگان وطیف. اگرچ00ه اختالف00ات مش00هودی بین این ۵2جهان به طور دقیق اساساً غیرممکن است

، اما برای هدف این مقاله، همه ی این مکاتب فکری را زیر چتر سنت هرمن00وتیکیوجود دارداندیشمندان 

تعریف ش00ده اینترسکش00نالیتی عم00دتاً ب00ا رویکرده00ای ض00دمقوله اِی در زمینه ی معاصر ثارقرار می دهیم. آ

 هرمن00وتیکی )عم00دتاشناخته ش00ده ی، که با اتخاذ مواض00ع وس00یعا هم بسته اند( McCall 00 مک کال )توسط

 اجتم00اعیپن00دارهای ک00ه مقوله ه00ا را به  م00نزله ی »گ00رایش ب00دان دارندبرساخت گرایانه و پساس00اختاری(، 

 ای00ده ک00ه واقعیت اجتم00اعی ی00ک پدی00ده ی س00یال وبر مبنای این، ۵۳تلقی نمایند« یل آمیز و ساده سازتقل

 و گسس00ته ب00ه تص00ویرمق00وله ای( است که نمی توان آن را با روش های ساده ، co‐constitutiveسازنده )هم 

 مف00اهیم مرب00وط ب00هم00وجب ش00ده اند تا اینترسکشنال درون پژوهش هایین رویکردهایی در . چن۵۴کشید

ک00ارکردبرجسته س00ازی و آن ه0ا از این طری0ق ب0ه ، پیچی00ده  و ت00دقیق گردندمقوله های تعلق هرچه بیشتر 

ممکن بودننا درک ناظر برفسیر، به دلیل ، تداوم تمرکز بر تهمه کمک کرده اند. با این مقوله هاسیاسی این 

، زی00را۵۶تهی شوند« ۵۵ علیتیداللت حقیقت، این خطر را به همراه دارد که چنین تحقیقاتی از »داعیه های

 به تفسیرهای فردی از واقعیت توجه می کنند.وهله ی نخستدر 

س00نت های هرمن00وتیکی و پوزیتیویس00تی ب00ا ی00ک هستی شناس00ی هیچ ی00ک ازنکته ی مهم آن اس00ت ک00ه 

( )این که علت ها می توانند بدون ش00ناخت و آگ00اهیtransfactualityدربردارنده ی مفهوم فرا-فاکتی بودن )

 از نظ00ر باس00کار، فق00داند.م00ا از آن00ان ن00یز وج00ود داش00ته باش00ند و دوام بیاورن00د( مفص00ل بندی نمی ش00ون

 به پذیرِش ضمنی یک هستی شناسی تل00ویحی منج00ر می ش00ود. اوبا علیتهستی شناسِی مفصل بندی شده 

 فلس00فه ک00ه ازکلی00دی از مس00ایل بخشیضمن انتقاد از سنت هرمنوتیکی ب00رای نح00وه ی برخ00ورد آن ب00ا 

 مفروض0ات ض00منیپیام00ِد، توض0یح می ده0د ک00ه ۵۷ناشی می ش00وند»شرایط، محدودیت ها و اَشکال« زبان 

 خص00لت بنی00ادی خ00ویش  ام00ری ک00اماًلدر اس00ت ک00ه جامع00ه آنهستی شناختی در س00نت هرمن00وتیکی 

. گرچ00ه پساس00اختارگرایان برجس00ته ای۵۸است(meaning 00 مقوله ی اصلی آن همانا معنا )کهمفهومی ست 

 مهم ان00د و این ک00ه گفتمان ه00ای هژمونی00کهمچن00ان ک00ه مقوله ه00ا کرده اند خاطرنشان جودیت باتلر نظیر

ازوق00تی  تفک00ر، ش00یوه ی روش ش00ناختی مسأله س00از این داللت، ام00ا ۵۹پیامدهای مادی ق00ابل توجهی دارند

این گرایش بوده که این00کمبدل گردید، مسبب پیدایش  به مبانی تحقیق تجریدی استدالل های حیطه ی

51 { 4۱} Brown & Heggs 2005
52 {4۲} Carbin & Edenheim 2013.
53 {4۳} McCall 2005, 1773.
54 {44} Mehrotra 2010, 421.
55 causal import
56 {4۵} Bhaskar [1979] 1998, 12.
57 {4۶} Bhaskar [1979] 1998, 133.
58 {4۷} Bhaskar [1979] 1998, 133‐5.
59 {4۸} Butler 1990, 1998.
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 اینهرچند و درک های مربوط به آنها تحلیل می شوند، فردی تجارب برحسب ساختاری اساساً موضوعات

. ۶1 فردی تمام می شودفاعلیت آنها با پیوند و ۶۰امر به زیاِن تحلیل موانع ساختارِی تصدیق ناشده

ز هرچه بیشتر ب00ر روی تمرکبه سمت( اینترسکشنال anti‐categorical نظریه پردازان ضد مقوله اِی )گرایش

 س00نت هرمن00وتیکی را نش00انس00ویشده از تحمیل فرآیندهای معناسازِی فردی، محدودیت روش شناختِی 

 ی00ا تبعیِض س00اختاری اغلب(positionalityجایگاه مندی )می دهد. در درون گفتمان ضدمقوله ای، مفاهیم 

( هویت ه00ا را به س00انYuval‐Davis. ی00ووال-دی00ویس )(collapseمی ریزن00د )در مفه00وم »ه00ویت« ف00رو 

 هستیم« پاس00خ می دهن00د. ب00اکهروایت های فردی و جمعی تعریف می  کند که به پرسش های ناظر بر »ما 

نه00اده هویت معانی تحلیلی ای که بر عهده ی وظایفاین حال، او خاطرنشان می کند که در ادبیات معاصر، 

تدارک. برای مثال، مطالعه ی هویت در سطح فردی برای ۶2 آنهاست توان و ظرفیتاغلب فراتر از می شود، 

 از یک شرایط خاص اجتماعْی نامناس00ب به نظ00ر می رس00د. اگرچ00ه ک00اوش دروسیع تر بافتارییک تحلیل 

یام00ردم از ش00رایط خ00اص و نح00وه ی روی00ارویی تفس00یر هویت می تواند درباره ی چگونگی ادراک و فهم و 

کنارآمدن آن ها با این شرایط بینش هایی فراهم کند، اما نمی تواند درب00اره ی چگ00ونگی تع00ییِن مولفه ه00ای

تر به ط0ور قطعی اظه0ارنظر کن00د. در اینج0ا ی0ووال-وس0یع حوزه ی اجتم0اعی توسط ساختارِی آن شرایط 

 که غلبه ی پرسش های مربوط به هویِت اینترسکشنال ادامه ی تمرکز هرمن00وتیکیتوضیح می دهددیویس 

رد ) . همزم00ان، ب00ا فق00دانتجلی می یابد(micro-level 00بر برساخت گفتمانِی واقعیتی ست که در سطح خ00ُ

؛ شرایطی که۶۳مواجهیم یک نظریه درباره ی نحوه ی تالقی شرایط ساختارِی مولِد این واقعیت ها چشم گیر

به موجب آن ها نابرابری در دسترسی به منابع مختل00ف، تجربی00ات پیچی00ده ای از تبعیض و امتیازمن00دی را

. این امر برای آن دسته از محققان اینترسکشنال که می خواهند شرایط ]اجتم00اعی[ در۶۴به همراه می آورد

( را بدون مغایرتی با سنت فلسفی شان توضیح دهند، چالش ه00ای مهمی ایج00ادmacro‐levelسطح کالن )

می کند. 

. در این۶۵ پیچیدگِی روش ش00ناختی اینترسکش00نال را نش00ان می دهددر مورد موجود رویکرد سه 1جدول 

 نشان داده می  شود که چگونه این رویکردها به طور۶۶های رئالیستی انتقادیچشم اندازجدول، با استفاده از 

همچ00نین ب00رخیاین ج00دول  تغذی00ه می ش00وند. و/ی00ا هرمن00وتیکی پوزیتیویستیضمنی توسط سنت های 

 رخ می دهند برجسته می سازد.ماحصل این رویکردها مسئله سازی را که به عنوان مشترک برون دادهای

60 {4۹} 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 {۵4} McCall 2005; Mehrotra 2011; Nash 2008.
66 {۵۵} Bhaskar 1998; Gunnarsson 2011.
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 رویکردهای موجوِد اینترسکشنال به پیچیدگِی روش شناختی.1جدول 

درون مقوله ای رویکرد به پیچیدگی
)مقوله مند(

ضدمقوله ایبینا-مقوله ای

مقوله ها نابسنده اند؛ ولیاقتباس موقتی/مشروطرویکرد به مقوله ها
پیچیدگی را بازشناسی می کند

واسازی و رد و نفی
می کند

هرمنوتیکیپوزیتیویستی-هرمنوتیکیپسا-پوزیتیویستینفوذ فلسفی غالب
)رویکرد گفتمانی(

مقوله ها ثابت/ایستا هستند؛مفروضات مساله ساز
می توانند به طور مجزا تحلیل

گردند

تالقی ها ثابت/ایستا هستند؛ 
تجربه = نظریه

مقوله ها موهوم و لذا
نامربوط هستند

رویکرد افزودنی؛ خروجی های مساله ساز
استعاره های ریاضی

تمرکز بر »هویت« یامغالطه ی معرفتی
»گفتمان«

در حالی که بسیاری از محققان پساساختارگرا از نظریه ی تالقی استقبال کرده اند و بالعکس، ماریا کاربین

(Maria  Carbin( و سارا اِدنهایم )Sara  Edenheim فمینیستِی ح00النظریه ی( هژمونی آشکار تالقی در 

در ح00وزه ی نظ00ریه ی تالقی هیچ ج00ایی ب00رایتوض00یح می دهن00د ک00ه حاضر را م00ورد انتق00اد ق00رار داده و 

پساساختارگرایی وجود ندارد؛ چرا که پساساختارگرایی مبتنی بر این پیش ف00رض اس00ت ک00ه واقعیت ذات00اً

.۶۷س0هیم نمی ش0ودغیرقابل شناخت است، و بر همین اساْس در »رویای یک زبان فمینیس00تی مش00ترک« 

 فمینیس00تی، به وی00ژهنظ00ریه ی پ00ذیرش و اقتب00اس گس00ترده ی اینترسکش00نالیتی در کهآن ه00ا می گوین00د 

(، نشانه ای از یک پروژه ی »مبتنی بر اجماِع لی00برالی«...constructivistاینترسکشنالیتِی برساخت گرایانه )

 زم00انی وبافت00ار اس00تدالل، با طرح ایندر بافتار به طور فزآینده نئولیبرالی و محافظه کارانه ی اروپا است؛ و 

. اینترسکشنالیتی همچنین از سوی ب0رخی نوماتریالیس0ت  های فمینیس0ت۶۸ بحث می کنندواردسیاسی را 

( به چالش کشیده شدهIris van der Tuin( و ایریس فاندرتوین )Evelien Geertsهمچون اولین گیرتس)

قرار می دهن00د و ب00ا ارج00اع ب00ه مورد نقد تلقی می کننداست؛ آنها آن چیزی را که به منزله ی انکار عاملیت 

Karen هستی شناسِی اینترسکشنال، هم صدا ب00ا ک00ارن ب00اراد )حولکاف موجود ش  Barad 00) ی00کبه نف00ع

( بین ب00ودن و دانس00تنentanglement ی00ا »درهم تنی00دگی« )و ۶۹معرفت شناس00ِی ص00ریِح هستی ش00ناختی

 مفاهیم رئالیسم انتقادی به نظریه ی تالقی هم مفی00د و هم به  ج00اواردسازی. بنابراین، ۷۰استدالل می آورند

یجایگاه ها علی00تِی برآم00ده از مقوله ه00ا و نیروه00ای. فلس00فه ای از علم ک00ه وج00وِد ف00را-ف00اکتِی بودخواهد 

( چگونه با این ساختارها تعامل می کند و آن ه00ا راagencyپذیرد و توضیح دهد که عاملیت )را بساختاری 

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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 فرصتی ب00رای نظ00ریه ی تالقی  ف00راهم می آورد ت00ا پایه ه00ای فلس00فی اش رامی دهد،بازتولید کرده و تغییر 

 کند.گذرتقویت کرده و به فراسوی این بحث های محدودکننده 

. به سوی یک نظریه ی تالقِی انتقادِی رئالیستی4

نمونه ه00ای مس00لط ب00دیل در برابررئالیسم انتقادی می تواند با ارائه ی یک هستی شناسی و معرفت شناس00ِی 

به رفع محدودیت های موجود نظ00ریه ی تالقی کم00ک کن00د. فلس00فه ی رئالیس00تی انتق00ادی ش00املکنونی، 

 از علیت است که ما را قادر به درک این موضوع می سازد که جه00اِن اجتم00اعی چگون00ه می توان00دبرداشتی

:گرفت نشاتمستقل از دانش ما درباره ی آن، وجود داشته باشد. فلسفه ی علم باسکار از طرح این پرسش 

؟«. او ب00ا این اس00تدالل ک00هگ00ردد که ما آن را می فهمیم، ممکن آن گونه»جهان باید چگونه باشد تا علم، 

( و علیت از طریق فعالیت های آزمایش00ی امکان پ0ذیر اس0ت،correlationsشناسایی تناظرها/همبستگی ها )

 امک00ان ان00دازه گیرِیکه وج00ود داش00ته باش00ند زیربنایی علیتِی سازوکارهایباید می گیرد که چنین نتیجه 

چنین رویدادهایی را فراهم می سازند. از آنجا که ممکن است این همبستگی ها/تناظرها خ00ارج از فع00الیت

ای علیتی که منجر بهسازوکارهآزمایشی دوام نداشته باشند )زیرا شناسایی آن ها مستلزم کار علمی ست(، 

 در نظر گرفته شوند. به بی00ان دیگ00ر، علت ه00ا دارایخلق می کنند رویدادهایی کهآنها می  شوند باید جدا از 

. باس00کار س00پس۷1، به طور مداوم عمل می  کننداثر بی واسطه هرگونه فارغ از هستند که بنیادیویژگی های 

 هستند و این که درص00ورتی ک00هرویدادهاهای علیتْی پشتوانه ی سازوکار که این  این ایده را پیش گذاشت

. این منط00ق ب00ه این۷2 ک00ردتلقیسازوکارها »ت00أثیر ی00ا تغی00یری ایج00اد کنن00د«، می ت00وان آن ه00ا را واقعی 

: ح00وزه ی ام00رگ00ردد الیه بن00دی زیر حوزه ینتیجه گیری منجر شد که جهاِن اجتماعی باید حداقل به سه 

theتجربی )  empirical اکتوئلبالفعل حوزه ی ام00ر ؛ مشاهده و اندازه گیری می  شوندرویدادها(، که در آن/

(the  actual آنه00ا رخ می دهن00د؛ و ح00وزه ی ام00راز  صرف نظر از شناخت و دانش م00ا رویدادها(، که در آن

 )شکلمی توانند اِعمال گردند(، جایی که در آن نیروهای علیتی the real or the deepواقعی یا امر ژرف )

( یا اِعمال نشده بمانند )هنوز شکل نگرفته اند، اما شکل گرفتن آن ه00ا بن00ا ب00ابروز یابندگیرند، بی آنکه لزوماً 

.۷۳شرایط فعلی امکان پذیر است(

 و هرمن00وتیکی ب00ه دانش بش00ری، ب00ه دوپوزیتیویس00تی کمک های مهم هر دو سنت تصدیقباسکار ضمن 

ایج00ابی فک00ری، ی00ک هستی شناس00ِی مس00طح و س00نت ، ه00ر دو اولغفلت اساسی آن ها اش00اره می  کن00د. 

(positive) در اینج00ا ه00ر۷۵« می خواند۷۴ظرفیتی بودِن هستی شناختیتک  که او آن را »پیش می گذارند را .

دو فلسفه ی یادشده حاوی این مفروضات ضمنی هس00تند ک00ه هیچ غی00اب و هیچ پتانس00یلی نمی توان00د 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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 پوزیتویسم چنین فرض می کند که تنها آن چیزی وجود دارد که قابلاندیشه ی. داشته باشدجهان وجود 

، بنابراین، امر مشاهده نشده را نمی توان بخشی از واقعیت دانست. س00نت هرمن00وتیکی همباشداندازه گیری 

‐senseمعناسازی )به طور ضمنی چنین فرض می  کند که اگر چیزی توسط ادراک ذهنی یا در فرآیندهای 

making processes) ما نمی توانیم ادعایی برای شناختن آن داشته باشیم وثبت نگردد از سوی یک فرد ،

. این امر بار دیگ00ر نظریه پ00ردازی درب00اره یتلقی کنیمدرنتیجه نمی توانیم آن را بخشی از جهان اجتماعی 

امر ناگفته، امر ناشناخته، امر غایب و آنچه که ممکن است به طور بالقوه وجود داشته باشد را با محدودیت

، باسکار تشخیص داد که هیچ یک از رویکردهای فلسفِی فوق امکان فرا-ف00اکتی بودندوممواجه می سازد. 

(transfactuality را مجاز نمی شمارند: یعنی جایی برای این ایده ندارند ک00ه )علی00تی می توانن00دنیروه00ای 

.۷۶وجود داشته باشند، بی آنکه در رویدادها اِعمال گردن00د ی00ا توس00ط ن00اظران شناس00ایی و تص00دیق ش00وند

 ک00ه مش00اهده، تجرب00ه و ان00دازه گیری ش00وند، م00وردس00ازوکارهایی آنها، تنها علت ها ی00ا پایه یدرعوض، بر 

 برای توض00یح آنچ00ه ک00ه ممکن اس00تامکانیبازشناسی قرار می گیرند. بنابراین، این رویکردها هیچ ابزار و 

 علت ی00اهر ه00ر دو س00نت یادش00ده، برطبق یا شناسایی نشود به دس00ت نمی دهن00د. بن00ابراین، فعلیت نیاید

سازوکار اجتماعی که به فعلیت در نیاید یا توسط عامالن اجتماعی مورد بازشناسی قرار نگیرد، نمی توان00د

ش00کاف مساله س00ازب00رای عب00ور از این باس00کار . وجود داشته باشد ]نمی توان وجود آن را مفروض گ00رفت[

فرا-فاکتی بودن را پیش می گذارد که به موجب آْن س00ازوکارهای علی00تْی واقعی و نس00بت ب00ه اف00راْدمفهوم 

(. پس، ب00ر همین اس00اس،transcendentallyبیرونی تلقی می  شوند، ام00ا به ص00ورت ترافرازن00ده/اس00تعالیی )

 ب00ه ادراکفعلیت بیابن00د ی00ا نیابن00د، و یا می توانند وجود داشته باش00ند، ف00ارغ از آنکهسازوکارهای علیتْی 

fallible وجود آنها از طریق بسط نظریه های خطاپذیر )شناخِت. امکان درآیند یا نیایند  theoriesدنب00ال )

می  شود، که فرا-فاکتی بودِن بالقوه ی آن ها را پوشش دهند.

این منطْق ابزاری فراهم می آورد که با آن می توان برخی از مشکالت اساس00ی را ک00ه در نظری00ه ی کن00ونِی

 ک00رد. ب00رای مث00ال، در نظ00ریه ی تالقی گرایش00ی وج00ود دارد ک00ه از مفه00وم پردازیرفعتالقی وجود دارد، 

. این بدان معناست که این نظریه هنوز روش های روشنی  را که۷۷( اجتناب می کندprivilegeامتیازمندی )

ق00رار بگیرن00د و هم زم00ان ب00هسازوکارهای معی00نی  تحت ستم و سرکوب ممکن استبه میانجی آن ها افراد 

( این نی00از راNashبندی نکرده است. نش )صورت واسطه ی سازوکارهایی دیگر از امتیازاتی بهره مند شوند 

که است از ه00ویت و ماهرانه ظری00ف برداش00تی بیان می کند که »دانش پژوهی مترقی نیازمند دین صورتب

 به روش هایی پیچیده و متالقی درانقیاد سلطه و جایگاه هایقادر به بازشناسی این مساله باشد که چگونه 

معضل« این  ۷۸( عم00ل می کنن00د.personhood شخص00یت/ش00خص  )ذهنِیساختن و شکل دادن به تجارب 

.گ00ردد فرا-ف00اکتی بودن در مفه00وم پردازی نظ00ریه ی تالقی از پیچی00دگی رف00ع مفهوم با گنجاندنمی تواند 

 بتوان آن دسته از سازوکارهای علیتی را که از س00طحی از جامع00هامکان می دهد تامفهوم فرا-فاکتی بودن 

76 {۶۳} Bhaskar [1979] 1998; [1975] 2008.
77 {۶4} Nash 2008.
78 {۶۵} Nash 2008, 10.
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 )ولی همچن00ان عم00ل می  کنن00د(،می مانندناش00ناخته فعلیت نایافت00ه ی00ا برخاسته اند ک00ه در ب00رخی م00وارد 

( بس00یارprivilegeمفهوم پردازی کرد. برای مثال، این امر به ویژه برای نظریه پردازی مفه00وم امتیازمن00دی )

مفید است، زیرا با نظر به روش هایی که امتیازمندی ]در جامعه[ بدیهی نمایی می شود یا ط00بیعی قلم00داد

گ00رایش هم00راه اس00ت ک00ه وج00ودش م00ورد تص00دیق ومی توان دریافت که امتیازمندی ب00ا این  ۷۹می گردد

. بن00ابراین، ک00اماًل ممکن )و به ط00ور۸۰از آن به00ره می برند کسانی که از جانببازشناسی قرار نگیرد؛ به ویژه 

مشابه، کاماًل رایج( است که کسی بر این باور باشد ک00ه او به دلی00ل ن00ژاِد »به هنج00ار«، جنس00یت غ00الب ی00ا

طبقه ی اجتماعِی باالترش از امتیازی برخوردار نیست، و این باور درعین حال نادرس00ت باش00د. روش دیگ00ر

؛ در۸1( باشدabsenceبرای مفهوم پردازی امتیازمندی می تواند کاربست مفهوم رئالیستی انتق00ادِی غی00اب )

، امتیازمندی می تواند به معنای غیاِب موانع اضافی برای موفقیت باشد که خود از تعلق ب00ه ن00ژاد،مورداین 

به  این دلیل می تواند مفی00د باش00د که خصوصا می  شوند. کاربست این مفاهیم ناشیطبقه یا جنسیِت غالب 

به نظریه ی تالقی قابلیت توضیح این پدیده را می بخشد که چگونه ممکن است افرادی که از برخی جهات

 امتیاز باشند.برخوردار ازهم زمان از  جهاتی دیگر، ستم واقع اند، تحت 

 دیگر، ی0ک موسس00ه ی00ا س00ازمان ممکن اس00ت در رابط00ه ب0ا پیش0رفت ش00غلی و تخص00یصبه عنوان مثالی

حال آن که( و تبعیض نژادی باشد، sexism دارای فرهنگ جنسیت زدگی )پوشیدهپاداش های مالی به طور 

 آن ها نشوند و یا کس00انی که اینحضورکه از این سازوکارها بهره می برند حتی متوجه ممکن است کسانی 

، ف00را-ف00اکتی بودِن س00ازوکارهایهمهسازوکارها را ماندگار می سازند وجود آن ها را تصدیق نکنن00د. ب00ا این 

 وجود آنها تص00دیق ش00ود ی00ا نش0ود. اینخواهامتیازمندی و تبعیض بدین معناست که آنها عمل می  کنند، 

رهیافت همچنین توضیح می دهد که چرا در همان سازمان، زنان و افراد رنگین پوست ممکن است بتوانند

پیشرفت کنند، اما ترکیب جمعیت شناختی ساختار مدیریتِی سازمان عمدتا سفید و مردان00ه ب00اقی بمان00د.

تع00یین مسلط جنسیت زدگی و نژادگرایی سازوکارهای متأثر ازساختار این سازماْن در گرچه گرایش کلی 

ا - مثاًلس00ازوکاره و سایر فعلیت نیابندهای تبعیض آمیز ممکن است در همه ی موارد سازوکاراما می شود، 

– ایجاد تنوع یا فرصت های برابر  ممکن اس00ت به ط00ور ب00القوه ب00رخیسیاست فراخوان سازمانی برای یک

به روش ه00ایی و غیاب فاکتی بودن. بدین ترتیب، گنجاندن مفاهیم فرا-مهیا سازند جبران کننده رانیروهای 

رد و کالن کم00ک مشابه،  ، ت00ا بتوان00دنمایدمی تواند به پیشرفت نظریه ی تالقی توامان در هر دو س00طح خ00ُ

.کند و امتیازمندی را به طور دقیق تری نظریه پردازی ستمسرشت نظام های 

79 {۶۶} Maier 1997; McIntosh 1989.
80 {۶۷} Frankenberg 1993; Ahmed 2012.
81 {۶۸} Bhaskar [1993] 2008.
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. فمینیسم انتقادی رئالیستی در یک چارچوب اینترسکشنال5

 تنه00ا و نظریه ی تالقی به طور خاص۸2عام فمینیستی به طور نظریه یگرچه مداخله ی رئالیسم انتقادی در 

، فمینیس00ت های۸۳استقرار و صف آرایی آن در این حوزه هن00وز ناتم00ام استو به طور مقدماتی انجام گرفته 

Lena لن00ا گونارس00ون )نظ00یرانتق00ادی رئالیس00تی   Gunnarsson( و ک00ارولین نی0و )Caroline  Newب00ه )

 دارن00د، در ادبی00ات اینترسکش00نالیچش00م گیری حضوررویکردهای پساساختارگرایی و ضدمقوله گرایی که 

گونارسون می نویسد که در نتیجه ی این رویکردها، اکنون فرض بر این اس00ت ک00ه مق00وله یپاسخ گفته اند. 

 همچ00نین از س00ویبرآورد. این ۸۴ نظری مثبِت اندکی در ادبیات فمینیستی برخوردار استاعتبار»زن« از 

ح0اکی( مورد تصدیق قرار می گیرد؛ پژوهش های او - همان طور که پیش تر گفته ش0د- McCallمک کال )

ک0ه ض0دمقوله گرایی ب0ه »ب0دبینی زی0ادی درب0اره ی امک0ان اس0تفاده از مقوله ه0ا، مگ0ر به روش0یاز آن اند 

 ن00یز ارزش ب00القوه ی رئالیس00م انتق00ادی ب00رای نظ00ریه ی تالقی رااوساده سازانه« منجر شده است؛ و این که 

 هرگون00ه اعتب00ارانک00ار. گونارسون توضیح می ده00د ک00ه رد و انک00ار مق00وله ی »زن« از »۸۵برجسته می سازد

ک00هبر این باور اس00ت ، او با این همه؛ ۸۶تحلیلِی مقوله ها به دلیل تفکیک ناپذیری تجربی آنها« ناشی می  شود

 جنسیت از سایر مقوله ها ناممکن نیست. در واقع، او چنین استدالل می  کند که ی00کتمایزگذاری تحلیلِی

قوله ای به ن00ام »جنس00یت« اس00ت ک00ه به لح00اظ تحلیلی درمبتنی بر پیش انگاشتِن ممنظر اینترسنکشنال 

بینش ض00دمقوله گرایان »این دید می شود ک00ه از یادآور با سایر مقوله ها تحلیل می  شود. اما مک کال پیوند

 در مقاب00ل،۸۷ است.«افسانه/پندار موهومکه جنسیت برساخته می  شود، مستلزم آن است که جنسیت یک 

تجریدِیفمینیست های رئالیست انتقادی معتقدند که زنان یک گروه واقعی هستند که مقوله ی اجتماعی 

. در همین راستا، به گفته ی کارولین نیو، زن00ان می توانن00د به رغم واقعیت۸۸شده است»زن« به آنها پیوست 

. بنابراین، اگرچه مقوله هایی۸۹هان شمول( باشندج(، دارای برخی از منافع عام )heterogeneityناهمگونی )

( و جنسیت به عنوان برس00اخت ها ]ی اجتم00اعی[ ش00ناخته می  ش00وند، و ل00ذاethnicityمانند نژاد، قومیت )

embodiedفی نفسه متکی بر واقعیتی پیکریافته )  reality درب0اره ی ی0ک گ0روهبنیادی( یا هر »حقیقت »

 ن00افی آن نیس00ت ک00ه این مقوله ه00ا ]ک00ارکرد و[ معن00ای اجتم00اعیامرمعین نیس00تند، ام00ا تص00دیق این 

قابل توجهی دارند. 

ارائه می دهد که به موجب آنهایی مانند نژاد/ قومیت، طبقه و جنسیت   از مقولهرئالیستی یگونارسن درک

درع00وض، بلک00ه س00تند؛نیپ00ذیر  لح00اظ تحلیلی تفکیک ن00ه به( و essential) به طور م00اهوینه این مقوله ها 

بافتاره00ایدرون  اجتم00اعی، سیاس00ی، ف00رهنگی و اقتص00ادی در داللت ه00ای واقعِی تجریدهایی هستند با 

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 {۷4} Gunnarsson 2011, 29.
88 {۷۵} Gunnarsson 2011.
89 {۷۶} New 2003.

17



تأثیرات به وی00ژه ن00اظر  که این، مادی و اجتماعی هستندِدارای تأثیرات واقعی مربوطه. در نظر وی مقوله ها

خروجی ه00ای  یمجم00وعه( آن ها را چنین ص00ورت بندی می کن00د: »Anthias)آنتیاس اموری هستند که بر 

ایج00اد ی00ا درجهِت. مقوله ه00ا ۹۰«ین00دهای همبس00تگیآ زن00دگی و فر های، ش00انسمربوط به شرایط زندگی

 در محیط ه00ای اجتم0اعیبرخ0ورد و ادراک توسط دیگران، و ادراکیمحدودکردن فرصت ها، منابع، خویش 

 در درون فمینیس00م رئالیس00تیتجری00دی همچن00ان، سودمندِی حتی مقوله های همهعمل می  کنند. با این 

 از مف00اهیمی مانن00دبه نف00ع فاص00له گیریانتقادی موضوعی مورد بحث است. س00یلویا وال00بی و همک00ارانش 

 به سمت عباراتی مانن00د »رژیم ه00ا« ی00ا »مجم00وعه یو به نفِع حرکت»مقوله« که حاکی از وحدت هستند، 

س0ان. بنابراین، هر درک رئالیس0تی انتق0ادی از مقوله ه0ا به ۹1 اجتماعی نابرابر« استدالل می  آورندمناسبات

 اف00رادی ک00ه مقوله ه00ا ب00ه آنه00ا ارج00اع۹2س00ازِی« همگن نه بر ذات گرایی داللت می کند و نه بر تجریدها »

 می  کنند و نیز موقعیت های س00اختاری ای ک00ه ب00احملمی دهند. درعوض، معانی اجتماعی ای که مقوله ها 

 آن ها برخوردی س00تماحصل که منجر می شوندآن ها مطابقت دارند، به چنین برداشت های ذات گرایانه ای 

که نابرابری ها در شرایط اجتماعی را بازتولید یا تشدید می  کند.

concreteع0ام بودگی انض0مامی ) یسرانجام ، مفهوم باسکار  universality)۹۳پیون0دهای نظ0ری الزم بین 

 تجریدی )نظیرکلِیمقوله های  او را فراهم می سازد.ن و و تجارب فردی ناهمگمقوله ها به سان تجریدات«»

نژاد، طبق00ه، س0ن، گ00رایش جنس00ی،اموری میانجی شده توسط عوامل متالقی )شامل  به منزله یرا ( «زن»

 اینکه در یک بافتار معین ژئوپولیتیکی و تاریخی چارچوب بندی شده اند توصیف می کند.توانایی و غیره( 

concreteکلِی انض00مامی« )ی00ک »مفه00وم رهیافت، در پیوند با یگانگی تقلیل ناپذیِر افراد،   universal 00)را

مقوله اِی تجریدی در یک بافتار فضایی-زمانی جای می گیردتعلق که به موجِب این تعریف، تعریف می کند 

socialکه خود توسط جایگاه مندی اجتماعی )  positionality زیس00تیدر تجارب ( میانجی گری می شود و

 فمینیس00تیچش00م اندازهایبر مبن00ای تا آورد امکان را فراهم می  این  تعریف فوق افراْد انضمامی می گردد.

دقت و ظ00رافت بازس00ازی ش00ده و بس00ط بیاب00د؛ درعین این که ا ب۹۴مقوله ی »زن«انتقادی اعتبار رئالیستِی 

هم زمان ازطریق مفصل بندی عوام00ل کلی00دی ِ مول00ِد ن0اهمگونی تج0ارب، نق0د های مهم اینترسکش00نال ب0ر

 ش00مولدامنه یذات گرایی مقوله ای را حفظ و لحاظ می کند. بدین ترتیب، این رهیافت همچنین فهم ما از 

 آن را وسعت می بخشد. قابلیت هاییک مقوله ی »عام« و 

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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. ساختار و عاملیت در نظریه ی تالقی6

فقدان یک رابطه ی روشن )خوش تعریف( بین ساختار و عاملیت و همچنین بین خ00وِد س00اختارها ، موان00ع

دیگری در درون نظریه ی تالقی هستند که یک رویکرد رئالیستی انتقادی می تواند ب00ه رف00ع آن ه00ا کم00ک

کن00د. ممکن اس00ت این گون00ه باش00د ک00ه از زم00ان به اص00طالح چ00رخش پساس00اختارگرایانه در فمینیس00م 

(poststructural turnتأثیرات ضمنِی سنت هرمنوتیکی در ایجاد گرایِش کنونِی پرهیز از نظریه پردازِی ،)

ساختار در نظریه ی تالقی نقش داشته است؛  با این که شماری از دانش وراِن پیش گ00ام س00اختارگرا )نظ00یر

( س00هم عم00ده ای در۹۵فلویا آنتیاس، آنجال دیویس، پاتریشیا هیل کالینز، بل هوک، و ن00یرا ی00ووال-دی00ویس

نظریه پردازی ساختارها داشته اند، اما با سیطره ی کنونی رویکردهای ضد مقوله ای، توجهات ه00رچه  بیش00تر

به سمت تفسیرهای فردی از واقعیت اجتماعی متمرک00ز ش00ده اند. در اث0ر این وض00عیت، طبع0ا رابطه ی بین

ساختار و عاملیت و نیز تالقی بین ع00املیت و ت00داوم س00اختارهای س00لطه به م00یزان ان00دکی نظریه پ00ردازی

شده اند؛ و این ها نیز ازجمله کاستی هایی ست که در نقدهای معاص00ر ب00ر ادبی00ات اینترسکش00نال برجس00ته

  تاکنون، نه رویکردهای پوزیتیویستی و نه پساس00اختارگرایی رابطه ی بین س00اختار و ع00املیت را۹۶شده اند

به شیوه ای که وسیعا توسط نظریه ی تالقی اقتباس شده، مفهوم پردازی نکرده اند و ب00دین طریق این نظری00ه

را از دسترسی به یکی از اهداف اساسی اش ناکام گذاشته اند. نش این مالحظه را طرح می کند که نظریه ی

تالقی به دلیل فقدان نظریه ی جامعی درباره ی عاملیت تاکنون قادر نبوده است »به پرسش های مربوط ب00ه

«۹۷تناسب بین ]پدیده ی[ تالقی و تجربه ی زیسته ی هویت پاسخ بدهد.

مفهوم پردازی ساختار و عاملیت و رابطه ی بین آنها یک حوزه ی بسیار مناقشه آمیز در نظ00ریه ی اجتم00اعی

، که مملو از بحث ها و مجادالت شدیدی ست که به دلیل محدودیت گنج00ایش این متن، ارج00اع ب00ه۹۸است

آن ها در اینجا امکان پ00ذیر نیس00ت. ب00ا این  هم00ه، ب00رای مقص00ود فعلی این نوش00تار، م00ا ب00ه مف00اهیمی ک00ه

جامعه شناس رئالیست مارگارت آرچر درباره ی ساختار و عاملیت پ0رورش داده رج0وع می ک0نیم، زی0را این

مفاهیم ریشه در رئالیسم انتقادی دارند و حاوی قابلیت زیادی برای پیش راندِن نظریه ی تالقی به فراسوی

(morphogenetic )۹۹موانع فکری یادشده هستند. در الگوی آرچر ک0ه اص0طالحاً رویک0رد ریخت ش00ناختی

نامیده می شود، ساختارها به منزله ی محصوالت عاملیت انسانِی گذش00ته درنظ00ر گرفت00ه می ش00وند ک00ه ب00ر

( زمان حاضر تأثیر می گذارن0د ک0ه این ه0ا به ن0وبه ی خ0ود می توانن0د ی0ا در بازتولی0د اینactorsبازیگران )

‐twoساختارها و و یا در دگرگون سازی آن ه00ا مش00ارکت نماین00د. ت00أثیر س00اختار ب00ر ب00ازیگراْن دوس00ویه )

pronged .نخست( است( حضور ساختار شانس های زندگی ،life‐chances،را تحت ت00اثیر ق00رار می ده00د )

( یا بستری فراهم می سازد کهleverageبدین طریق که منافع/عالیق اولیه را به آنها ارزانی می دارد و اهرم )

95 {۸۲} Anthias & Yuval‐Davis 1992; Davis, 1981; Hill Collins [1990] 2000; hooks 1981.
96 {۸۳} McCall 2005; Nash 2008; Yuval‐Davis 2006.
97 {۸4} Nash 2008, 11.
98 {۸۵} Archer 1995; Bhaskar [1979] 1998; Bordieu 1977; Butler 1990; Giddens 1979; McNay 2000.

( یک فرآیند زیستی ست که در آن، جاندار به خود چهره می گیرد و ریخت جانWWدارmorphogenesis. در علم زیست شناسی، ریخت زایی )۹۹
در آن پدید می آید. به بیان ساده تر، ریخت زایی به معنای قابلیت زیست شناختی یک موجود زنده در پرورانWWدن شWWکل ظWWاهرِی خWWویش اسWWت.

اقتباس بعدی این اصطالح در علوم اجتماعی ناظر است بر منشأء و چگونگی گسترش اَشکال یک پدیده ی پیچیده. )ویکی پدیای فارسی( 
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بر مبنای آْن دالیل جستجوی مسیرهای متفاوِت کنش فعال می ش00وند. بن00ابراین، ب00ا این ک00ه ش00انس های

زندگی قطعی و جبری نیستند، ولی آنها »قویا این رون00د ک00ه چ00ه ن0وعی از ب00ازیگران اجتم0اعی می توان00د

، مط0ابق اس00تدالل آرچ0ر، س0اختار دردوم«. 1۰۰اکثریت بیابد )و می یابد( را مش0روط و مقی00د می س0ازند. 

« ی بازیگران اجتماعی در رابطه با نظم های1۰1وهله ی نخست ازطریق تأثیرگذاری بر »منظومه ی دغدغه ها

طبیعی، عملی و اجتماعیِ  واقعیت میانجی گری می شود. این میانجی گری از طریق فرآین00دی از مک00المه ی

( شکل می گیرد و بروز می یابد، که سپس ب00ه مس00یرهای گزینش ش00دهreflexiveدرونِی تاملی و بازنگرانه )

برای کنش می انجامد.

 ب00ه ت00أثیرتماما موجود در نظریه ی اجتماعی معاص00ر را ک00ه پدی00ده های اجتم00اعی را ی00ا ترکیب هایآرچر 

 به تأثیر عاملیت )نظیر مدل های کارگزار عقالنی( نسبت می دهن00دتماما ساختارگرایی( و یا نظیرساختار )

( ساختار و عاملیتstructuration theory )1۰2 آن هایی را که مانند نظریه ی ساخت یابی/ساختاربندینیزو 

گرایانه وجبر در پاسخ به این رویکردهای ریخت شناختیرا توامان فرومی ریزند به چالش می کشد. رویکرد 

 انسانی اجتماعا می00انجی گری می ش00ود،هر برداشتی از عاملیت چگونه  الف(فردگرایانه، نشان می دهد که:

 انس00انی می بای00دع00املیت چگونه هر برداشتی از ب(اما غیرقابل فروکاستن به هنجارهای اجتماعی ست؛  و 

. این1۰۳شامل عوامل عاطفی و هنجاری باشد، همچنان که هرگونه ارجاع به عقالنیت نیز بای00د چ0نین باشد

ق00ابلیت آن بر شانس های زن00دگی و پیامِدرهیافْت تاریخ مندی و عینیِت شرایط ساختار اجتماعی، تأثیرات 

agentialتامل گرِی عامل انسانی )  reflexivityو انتخاب درون گزینه ه00ای قاب00ل دس00ترس ب00رای وی را )

(، سوژگی را مورد توجهagentکارگزار )بازشناسی می کند. این رهیافْت ازطریق تصدیق نیروهای شخصِی 

قرار می دهد و تامل گری یا مکالمه ی درونی را به مثابه ی مجرای عمده ای که جهان اجتم00اعی ازطری00ق آن

 اجتم00اعی ی00اجایگاه من00دی. اگرچه رهیافت آرچر 1۰۴در کنش )فرد( میانجی گری می شود درنظر می گیرد

اما توامان »ن00اممکن بودِن در رابطه با توزیع منابع« را بازشناسی می کند، کارگزاران 1۰۵ ناهمسانموقعیت»

. بن00ابراین، در1۰۶برجس00ته می کنداستنتاج مسیرهای متعیِن کنش صرفاً با نظر به این جایگاه مندی ها« را 

 جبرگرایی و اراده گرایی را به نفع ی00ک رویک00رد دی00الکتیکِی تع00امل گرا وتوامانتبیین پدیده های اجتماعی 

ق00ابلیتی را ب00رای واردک00ردن پتانس00یل و ف00وق نفی می کن00د. ب00دین ترتیب، رهی00افت 1۰۷دوجانبهسازنده ی 

رویکردهای ضدمقوله ای به اینترسکشنالیتی و پیش00برد مناس00ب آن ه00ا عرض00ه می کن00د؛ چ00را ک00ه در این

 ب00ه موض00وعاتی پ00یرامونع00املیتبحث ه00ای مرب00وط ب00ه رویکردهای ضدمقوله ای گرایش بر آن است که 

100 {۸۶} Archer 2000, 285.
101 constellation of concerns

structuration نظریه ی ساخت یابی/ساختاربندی )102  theory رایگیدنز ( نظریه ای ست که توسط آنتونیWWجامعه شناس بریتانیایی ب
گWWر  کنش ی اساسی بررسی علوم اجتماعی، نه تجربه ی دارد که: »پهنهتوضیح نحوه ی بازولید نظام های اجتماعی وضع گردید. گیدنز باور

سWت کWه در راسWتای زمWان و مکWان سWامان ونه کلیت اجتماعی، بلکه این پهنه همان عملکردهWای اجتماعیگست و نه وجود هر  فردی
 تغیWWیر مWWاهیت مکWWان و زمWWان؛ اجتماعی دارند که با گذشت زمان تغیWWیر می کنند یهای اجتماعی الگوهایی از رابطه می گیرند«. سیستم

)ویکی پدیا(تعامل روابط اجتماعی و بنابراین ساختار را تعیین می کند. 
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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(، یک همتایpracticeکردار ) اولویت بر رهیافْت. درمقابل، این 1۰۸برساخِت گفتمانِی قدرت محدود گردند

(، متمرکز شده و ازlived experienceمفهومی برای مفهوم فمینیستِی اینترسکشناِل »تجربه ی زیسته« )

ن00یزو غیرگفتم00انی به ب00ار می آورد« ک00ه به ب00اور آرچ00ر ک00رداْر »دانش مس00تدِل آن پشتیبانی می کند، چرا 

«. 1۰۹ زبانی واقع می شود.قلمرو»زیربنای مهارت عملی در 

 عاملیت مانع از آن نشده که محققان اینترسکشنال چگونگی چانه زنی و کنارآم00دِننظریه یاگرچه فقدان 

، ب00دون ش00ک مف00اهیم11۰را مورد کاوش و شناسایی ق00رار دهند تجربیات شان متالقی در ستم های باافراد 

 و رویک00رد111 م00دل س00ه مرحله ای آرچرنظ00یر، ع00املیترئالیس00تی انتق00ادی درب00اره رابطه ی س00اختار و 

 او، می توانند برای نظریه پردازی درباره ی این که افراد و گروه ها چگونه توسط س00اختارها112ریخت شناختی

ع00املیت چگون00ههایی پیدا می کنند، و این که توانمندی محدود و مقید می شوند و یا ]برعکس[ امکانات و 

 خالص00ه ای  به دس00ت2جدول می تواند به نوبه ی خود بر ساختارها تأثیر بگذارد، مورد استفاده قرار گیرند. 

 تالقیح00وزه ی مفی00د رئالیس00م انتق00ادی در کاربستمی دهد از پیشنهاداتی که تاکنون راجع به چگونگی 

قصد ما این بوده ک00ه. این به معنای جامع بودن این پیشنهادها نیست، بلکه شده اند)اینترسکشنالیتی( ارائه 

نقطه ی عزیمتی باشد برای شناسایی برخی روش های ارزشمندی که فلسفه رئالیستیاین جدول همچون 

.یاری برساندانتقادی به طور بالقوه می تواند به پیشبرد مؤثر پروژه ی تالقی )اینترسکشنالیتی( 

 رویکردهای موجوِد اینترسکشنال به پیچیدگی روش شناختی.2جدول 

ابزار مفهومی رئالیسم انتقادیمحدودیت ها و کاستی های نظری نظریه ی تالقی

(Bhaskar 2008 )هستی شناسی ژرفا(Nash 2008 )گرایش به درهم فروریختِن نظریه و تجربه

Yuval‐Davis )تمرکز بر افراد به زیاِن تحلیل ساختاری 

؛ ساختار به قدر ناچیزی نظریه پردازی می شود یا(2006
تحلیل آن  به استعاره های ریاضی محدود می گردد

(Mehrotra 2011.)

وپدیدی ننوخاستگی/

(Bhaskar 1998; Archer 1995)؛

( Archer 1995/2000 )رویکرد ریخت شناختی

پافشاری بر واسازی مقوله های اجتماعی و رد و نفی آنها

(McCall 2005)به دلیل نامربوط تلقی کردن آن ها 

مقوله ها به منزله ی تجریداتی که داللت های واقعی
دارند نگریسته می شوند: داللت هایی اجتماعی،

(Gunnarsson 2011)سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

(Bhaskar [1993] 2008) کلی های انضمامی

رویکرد ریخت شناختی؛ الگوی سه مرحله ای (Nash 2008)فقدان نظریه درباره ی عاملیت 

( Archer [1995] 2000 )

مفاهیم فرا-فاکتی بودن و غیاب(Nash 2008)فقدان نظریه درباره ی امتیازمندی 

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

108  {۹۱} New 2003; e.g. Prins 2006
109  {۹۲} Archer 2000, 151.
110  {۹۳} E.g. Essers et al., 2010.
111  {۹4} Archer 2000.
112  {۹۵} Archer 1995; 2000
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. رئالیسم انتقادی و یک رویکرد جایگاه مند به پیچیدگِی روش شناختی7

، اکن00ون می ت00وان ی00ک رویک00ردنظ00ریه ی تالقیپس از بررسی انتقادی مشکالت و چالش های موج00ود در 

روش شناختی جدی00د را ب0رای غنی س00ازِی پ00ژوهش و نظریه س00ازی در این ح0وزه مع00رفی ک00رد. غلب00ه ب00ر

تکی0ه برمی ت0وان ب0ا ک0ه شناختی س0ت روش  ب0دیعمحدودیت های موجود، مس0تلزم اتخ0اذ ی0ک رویک0رد 

 انتقادی بدان دست یافت. این رویکرد می کوشد با استفاده از فلس00فه یرئالیسممفروضات هستی شناختی 

11۳ مساله ساِز مربوط به سه رویکرد اینترسکشنال، که توس00ط مک ک00النتایجرئالیسم انتقادی مفروضات و 

بدیل برای نظ00ریه ی تالقی ف00راهم س00ازد.ترسیم شده اند، را اصالح نماید تا یک چارچوب هستی شناختِی 

چنین رویکردی از آن رو می تواند نظریه ی تالقی را تقویت نماید ک00ه ق00ادر اس00ت ب00ه اینپرورش و بسط 

جایگاه اجتماعی خاص چگونه 11۴نظریه  قابلیت ارزیابی این مساله را بدهد که سازوکارهای ساختارِی مولد

را محدود/ مقید و یا کارآمد و راهگشا می سازند؛ و اینکه چگونه این سازوکارها در رابطه ب00ایک فِرد معین 

 و جنسیت عمل می کنند. به نظر می رسدطبقه نژاد، تالقی های خاص مقوله های ساختارِی وسیع تری نظیر

بوده است که در ن00ام این مقوله ه00امقوله های اجتماعی پردازش  رویکردهای موجود، خصلتترین شاخص 

 انتقادی م00ا را ق00ادر می س00ازند ت00ارئالیسمبا این حال، ابزارهای مفهومی موجود در نیز بازتاب یافته است. 

مس00اله ی جایگاه من00دی نه تنها اهمیت چنین مقوله هایی را تصدیق کنیم، بلکه توجه مان را فراتر از آنها به 

(positionality،معطوف نماییم. بنابراین )( »این رویکرد جدید را با نام رویک00رد »جایگاه من00د positional

approach فعلی بر نظریه ی تالقِی 11۵افزوده ( می خوانیم، که در این نوشتار به سان یک چارچوِب مفهومِی

 آمده است.3 جدول  دراین رویکرد. مشخصات اصلی شده استارائه 

رویکرد جایگاه مند به پیچیدگِی روش شناختی در اینترسکشنالیتی .3جدول 

رویکرد به
جایگاه مندپیچیدگی

کاربست همچون نقطه ی آغاز برای تحلیل وسیع تر جایگاه ها و فرآیندهای اجتماعیرویکرد به مقوله ها

رئالیسم انتقادینفوذ فلسفِی غالب

هستی شناسی ژرفا؛ فرا-فاکتی بودن؛ و رویکرد ریخت شناختی به ساختار، فرهنگ ومفروضات کلیدی
عاملیت؛ کلی های انضمامی

خروجی های اصلی

ساختار  روابط بادوامی که مستقر/جای گیر می سازد، مقید می کند و/یا توانمند می سازد؛
ری اجتماعی به سان یک فرآیند مستمر که توسط کارگزار چانه زنی می شود؛جای گی

(؛ monolith )در یکپارچگی(، نه Marginality ) بودگیحاشیه موقعیت 
تجارب ظریف امتیازمندی و ستم.

113  {۹۶} McCall 2005.
114  generative structural mechanisms
115  augmented conceptual framework
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 مانند »زن00ان«،تجریدی انتقادی جایگاه مند، تصدیق می گردد که مفاهیمی رئالیستِیاز منظر یک رویکرد 

 کیفْی متفاوت از واقعیت زیسته« هستند و بنابراین، می توان آن ها را همچون مقوله های تحلی00ل»به لحاظ

 داش00تهواقعیت زیس00ته که در معنای صریْح مط00ابقتی ب00ا چشم داشتیمورد استفاده قرار داد، »بدون هیچ 

جایگاه ه00ا ساختاری مطابقت خواهند داشت. درون هر ی00ک از این جایگاه های. درعوض، آنها با 11۶باشند«

تکوین خواهند یافت، ک00ه معضالِت ساختاری معین«برخی منافع، منابع، قدرت ها، قیدها/محدودیت ها و »

جایگاه ه00ای. مفه00وم 11۷توسط شبکه ای از روابِط تشکیل دهنده ی یک ساختار اجتم00اعی ایج00اد می ش00وند

. رویک00ردجایگاه من00دی را بازت00اب می دهد اینترسکش00ناِل انتق00ادی، قوی00اً مفه00وم رئالیسمس00اختاری در 

 را ممکن می س00ازد ک00ه س00ازوکارهایداعیهجایگاه من00د ب0ا تنظیم و ترازک00ردن این دو مفه00وم، ط00رح این 

یتالقی ه00ای بلندم00دت و درعین ح00ال پوی00اِی مقوله ها و امتیازمن00دی می توانن00د از خالل ستمساختارِی 

جای می دهندبه ویژه در موقعیت های اجتماعی ای جایگاه هایی کارگزاران را اجتماعی پدیدار شوند. چنین 

negotiateعاملیت )یعنی نیرویی که به واسطه ی آن ما درباره ی جای گیری خویش چ00انه زنی/ که در آن ها 

تقویت و ی00ا مقی00د/مح00دود ، در پیوند با تأثیرات چنین امتیازمندی یا ستمی بر تجربه ی زیسته،می کنیم(

 قادرند ب00ه نظریه پ00ردازی  فمینیس00تی کم00ک11۸می شود. مفاهیم دقیق و ماهرانه ی آرچر درباره ی عاملیت

((disempowered از برداشت های پساساختارگرایانه )نظیر سوژه ی چندپاره و قدرت ُزدوده )بتواندکنند تا 

و درگ00یر در فرآین00دهای 12۰فاعلیت ظرفیت با 11۹پیکریافته و وحدت یافته سوژه ایفاصله بگیرد و به سمت 

socialجای گیری اجتماعی )  positioning ب00ه این دری00افت می رس00یم که اساس، همینکند. بر ( حرکت

، دسترسی مشخص ب00ه من00ابع م00ادی، اقتص00ادی، سیاس00ی،121می تواند بر شانس های زندگیجایگاه مندی 

cognitiveمن00ابع ش00ناختِی )تأثیر بگ00ذارد و ن00یز  122نمادین و فرهنگی  resourcesدس00ترس پذیر ب00رای )

 در هر دو سطح آگاهان00ه و ناخودآگ00اه، ک00ه ب00ر کنِش ک00ارگزار ت00أثیردرونی ]تامل گری[ مکالمات پیشبرد

. 12۳تدارک ببیندمی گذارند، را 

 نشان داده شده، نیروهای4جدول  انتقادی، همان طور که در اینترسکشناِل رئالیستِییک هستی شناسی 

حتی اگر وق00ایعی ک00همحرومیت نزد افراد را توضیح می دهد، ساختاری مختلِف برسازنده ی امتیازمندی و 

(. این نیروه00افرا-ف00اکتی بودن نیابند یا شناسایی نشوند )تحققانتظار می رفت در اثر این نیروها رخ دهند، 

 انتق00ادی از رئالیس00تِیبه مثابه ی نیروهایی برخاستی/برآین00دی فهم می ش00وند؛ ب00دین ترتیب، آنه00ا ب00ا درک

 پیوند دارند که برمبن00ای آْن واقعیت در ق00الب س00طوح )الیه ه00ا(12۴(emergenceنوپدیدی/برخاستگی )

پدیدار گرددآرایش و سازمان می یابد و اینکه از یک سطح پایین تر )ژرف تر( چیزی کیفیتا جدید می تواند 

116  {۹۷} Gunnarsson 2011, 32.
117  {۹۸} Porpora 1998, 344.
118  {۹۹} Archer 1995, 2000, 2007.
119  unified, embodied subject capable of agency
120  {۱۰۰} Clegg 2006.
121  {۱۰۱} Archer 2000; Anthias 2001b.
122  {۱۰۲} Anthias 2001a, 635.
123  {۱۰۳} Mutch 2004.
124  {۱۰4} Bhaskar [1979] 1998; Archer 1995.
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. برخی از نمونه های اصلی سازوکارهای برخاسته از سطح جامعه عبارتند از نژادپرستی )تبعیض12۵)برآید(

 عدم تعلق به جنسیت غالب یابه دلیل)تبعیض  sexismجنسیت زدگی/  عدم تعلق به نژاد مسلط(، به دلیل

  )تبعیضclassismجنس00یت  مف00روض( و س00تم  طبق00اتی / دستورالعمل های مربوط ب00ه امتناع از پذیرش 

 همچنین ب00دین معناس00ت ک00ه(emergenceنوپدیدی/ برخاستگی ) عدم تعلق به طبقه ی مسلط(. به دلیل

 میس00وجی نوآ ت0اریخِی س00ازوکارهای دیگ00ر ناش00ی گردن00د. مفه00وم تع00امالتنیروهای جدید می توانن00د از 

(misogynoir)س00ازوکاری به دس00ت، نمونه ای از چ00نین 12۶، به معنای نفرت از زنان و دختران سیاهپوست

س00ت. ی00کجنسیت زدگی لحاظ ساختارْی برآم00ده )برآین00د( از تع00امالت نژادپرس00تی و می دهد؛ چرا که به 

به رغم آن ک00ه برس00اخت هایی روشن می دارد که چگونه مقوالت اجتماعی )تالقِی رئالیستیهستی شناسی 

 از دل آن ه00ا س00ازوکارهاییاری برس00انند؛ روابطی که واقعی قدرت روابطمی توانند به تعریف تجریدی اند( 

فعلیت نیافتهعلیتی پدیدار می شوند )برمی آیند(. افزون بر این، این سازوکارها در بعض00ی م00وارد می توانن00د 

باش00ند؛ ی00ا ممکن اس00ت فعلیت بیابن00د، بی آنک00ه توس00ط ب00ازیگران، گروه ه00ا و نهاده00ا بازشناس00ی ش00وند.

نیروه00اینح00وه ی ادراِک )ی00ا ع00دم اداراِک(  تحقیق00اتی ب00ا ش00الوده ی ذکرش00ده می توانن00د ب00دین ترتیب،

. این امروسیع تر را کاوش و شناسایی کنند فردی و ساختارهای اجتماعی کارگزارانتوسط اینترسکشنال 

 در سه س00طِحاینترسکشنال نیروهای کاوش و شناسایی مفیدی ست که پژوهشیگشاینده ی روش شناسی 

برآین00دیِ  دروِن آنها در سطوح نیزواقعیت که باسکار برشمرده است ]امر تجربی؛ امر بالفعل؛ امر واقعی[ و 

. 12۷را ممکن می سازد

هستی شناسی اینترسکشناِل رئالیستِی انتقادی .4جدول 

واقعی
 (Real)

( ک0هemergeسازوکارهای مول0ِد واقعی از دل س0اختارهای متالقِی س0لطه ای برمی خیزن0د/برمی آین0د )
درخدمتِ  جای دادن افراد و گروه ها در درون سلسله مراتب 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 می سازند )یع00نی آن ه00ا را در

این موارد توانمند یا مقید/محدود می سازند(.

بالفعل
 (Actual)

توانمندسازی یا مقیدسازی ب0ر پ0ایه ی جایگاه من0دْی زن0دگی های م0ردم را تحت ت0أثیر ق0رار می ده0د؛
خصوصا ازطری0ق عرض0ه کردن ی0ا دریغ داش0تن فرص0ت ها و انتخاب ه0ا و ن0یز تاثیرگ0ذاری ب0ر نح0وه ی

درک شدِن آنها از سوی نهادها، گروه ها و سایر افراد.  

تجربی
 (Empirical)

امتیازمندی ها و محرومیت ها به واسطه ی گرایش هایی که ایجاد می کنند، توسط کارگزاران منفرد، سایر
اف00راد و نهاده00ا بازشناس00ی و تص00دیق می ش00وند. آنه00ا ممکن اس00ت )به درج00اتی( قاب00ل ان00دازه گیری و
کمی سازی باشند. در اِعمال فاعلیْت ممکن است امتیازمندی ها و محرومیت ها درنظ00ر گرفت00ه ش00وند و

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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 ریش00ه های فلس00فی اش دربه می00انجی ت00اکنون عم00دتا نظ00ریه ی تالقیاین مقاله استدالل کرده است ک00ه 

، پیش بی00نْییک چشم انداز پوزیتیویس00تیهرمنوتیکی شکل گرفته است. از چشم اندازهای پوزیتیویستی و 

 آنها به صورت تفکیک پذیرتالقی های و مطلوب است؛ مقوله ها به سان اموری ثابت و ایستا تلقی شده،امری 

. ی00ک منظ00ر هرمن00وتیکی، معط00وف اس00ت ب00ه واس00ازی 12۸ می شوندمفهوم پردازیو قابل محاسبه درک و 

(deconstruction و نفی )بنا نهادِن سوبژکتیویته درکند اجتماعی ؛ و آنچه درعوض دنبال می مقوله های« 

ب00رای ]فهم[ چگ00ونگی(metonym 00 ) مع00ادلی، که با تمرک00ز ب00ر ه00ویت به س00ان «12۹درون گفتمان است

 ونظریه بین رئالیس00تِی انتق00ادی چش00م اندازبرساخته شدن این سوبژکتیویته همراه است. در مقاب00ل، ی0ک 

تجربه تمایز قایل می شود؛ مقوله ها را به لحاظ تحلیلی از تجربیات زیسته ی افرادی که این مقوله ها به آنها

(causal explanation می گیرد که تبیینی علیتی )را پیهدف ارجاع می دهند جدا می سازد؛ و عمدتا این 

به س00ان(actors 00 )ارائه کند، نه یک پیش بینی. در این رهیافت، مقوله ها به م00نزله ی تجری00دها و ب00ازیگران

ش00غالا ساختارِی پویا و غیرجبری ای را جایگاه های می شوند؛ و اینکه این بازیگراْن شناختهارجاعات آن ها 

قابل توجهی محدود/مقی00د در روندهای توافق/همکاری یا تنش/هم ستیزی به شیوه های رامی کنند که آن ها 

( ک00هadditiveو یا توانمند می سازند. چشم انداز رئالیستی انتقادی ]به نظریه ی تالقی[، رویکرد اف00زودنی )

ستم ها را همچون مجموع کل مقوله های چندگانه ی تبعیض روی هم می گذارد، رد می کند؛ و درعوض، به

نفع رویکردی استدالل می آورد که بنا بر آن، این مقوله ها به طور متقابل به یک00دیگر ش00کل می دهن00د و از

رد1۳۰هم شکل می پذیرند. ،1۳1. چشم انداز رئالیستِی انتقادی با جس00تجوی پیون00د بین ام00ر کالن و ام00ر خ00ُ

ن گونه که آن ها بر هویت ها و ع00املیت ت00أثیر می گذارن00د می پ00ذیرد وآسرشت سیال تالقی ها و مقوله ها را 

 را هم تش00خیص می ده00د ک00ه مع00انی اجتم00اعی و ش00رایطنکتهمورد توجه قرار می دهد؛ اما هم زمان این 

. پس، اینمقوله ها به طور ساختاری برآیندی/نوپدید، و بنابراین به لحاظ زم00انْی ب00ادوام تر هس00تندمرتبط با 

اینترسکش00نال را پ00ژوهش  نش برای پیشبرد نظری00ه و 1۳2فراخواِنچارچوب مفهومی امکان پاسخ گویی به 

فراهم می سازد، زیرا این امکان را به نظریه ی تالقی می ده00د ک00ه سرش00ت س00اختارهای س00لطه و نح00وه ی

پیوندیابی این ساختارها و چگونگی بازتولید و تداوم آن ها را به طور موثرتری توضیح بدهد. 

جمع بندی: 

این قابلیتپیش می  نهد که از  تالقی نظریه ی بدیل را برایرئالیسم انتقادی یک چارچوب هستی شناختی 

 راآنین0ده ای ک0ه می توانن0د س0هم بص0یرت های آب0اتالق انتقاد ه0ای فزبرخوردار است که این نظریه را از 

 و ق00درت توض00یحیکوشید نشان دهد که چگون00ه می00دان یا مبهم سازند بیرون بکشد. این مقاله کمرنگ

128   {۱۰۸} Nash 2011, 461; Mehrotra 2010.
129   {   ۱۰۹} New 2003, 65 c.f. Weedon 1997, 163.
130   {۱۱۰} see Yuval‐Davis 2006; Walby et al. 2012.
131   {۱۱۱} Mole 2012.
132   {۱۱۲} Nash 2011.
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ریش00ه هایش در س00نت های پوزیتیویس00تی وبرآم00ده از  با پیش فرض ه00ای ض00منِی فلس00فِی نظریه ی تالقی

هرمنوتیکی محدود می گردد. توضیح داده شد که رئالیسم انتقادی واجد ابزارهای مفهومی برای افزودن به

با توجه به نقدهای موجود فمینیستیاصالح برخی از محدودیت های مساله ساِز آن است. نظریه ی تالقی و 

اینترسکشنال پیش00نهاد ش00ده، مبانی رویکرد بدیع و جدیدی برای ]مساله ی[ پیچیدگِی بر نظریه ی تالقی

جایگاه من00ِد رئالیس0تِیاین رویک00رد است، که رئالیسم انتقادی همچون شالوده ی فلسفِی اص0لی آن اس0ت. 

 ومج0زااز یک سو، از برداشت های درون مق0وله ای و بین0امقوله ای درب0اره ی مقوله ه00ای اجتم00اعِی انتقادی 

متالقی فاصله می گیرد؛ و از سوی دیگر، از رویکردهای ضدمقوله اِی رایج که به ط00ور کلی مقوله ه00ا را رد و

به س00اننفی می کنند نیز فاصله می گیرد. در عوض ، این دیدگاه را پیش می کشد ک00ه می ت0وان مقوله ه00ا را 

 در نظر گ00رفت، ک00ه ب00ا ع00زیمت از آن ه00ابادوامی هستند که دارای معنای اجتماعی تجریدینقاط شروع 

جایگاه من00دی و ع00املیت را م00ورد پوی00ای فرآین00دهای و همچنین وسیع ترمی توان نابرابری های ساختارِی 

برای توسعه یکاوش و شناسایی قرار داد. کاربست ابزارهای مفهومی رئالیستِی انتقادی به شیوه ی یادشده 

 فراس00وی مب00احث ه00ویت، به س00مت اه00داِف اص00لیتانظریه ی تالقی، این نظریه را ق00ادر خواه00د س00اخت 

 ]فرآین00د[ارتقایپروژه های اینترسکشنال و رئالیستی گام بردارد که همانا آشکارسازی ساختارهای ستم و 

رهایی و شکوفایی انسان است. 

*   *   *
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