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  ٢٠١۴ اپريل ٢٢

  ) تالقیۀنظري(فمينيسِم سياه و اينترِسکشناليتی

 ١]اينترِسکِشناليتی[

١  

  

ھای  ما توافقی اساسی با تئورِی مارکس به عنواِن کاربرِد آن در روابِط اقتصادِی خاص داريم، ما باور داريم که تحليل«

 »تر گسترش يابدپوست بايد بيش واِن زناِن سياهعن او براِی درِک شرايِط اقتصادِی خاِص ما به

  ٢)١٩٧٧ کومباھی، ۀ کلکتيِو رودخانۀاز بياني(

ست و من باور  پوست برای فھِم حقيقِت سياسی  يک فمينيسِت سياه ۀھا ھنوز دشوارترين مسأل زمانِی ستم ممفھوِم ھ«

  » فمينيسِت سياه استۀ ايدئولوژيِک انديشۀھای عمد ترين بخش دارم يکی از مھم

  ٣ )١٩٨٣دان، پوست و حقوق سميت، فمينيسِت سياهباربارا ا (

 ۀگران روشنۀ را در مقال٤) تالقیۀنظري(»اينترِسکشناليتی«پوستان مفھوِم  هگر حقوِق سيا، پژوھشکيمبرلی کرنشاو

 Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of(خود

Antidiscrimination Doctrine, (Feminist Theory and Antiracist Politics5 ابداع کرد١٩٨٩ در ساِل  :

                                                 
:ای است از اين مقاله ترجمه 1  
Sharon Smith; Black feminism and intersectionality, International Socialist Review, Issue #91, Winter 2013-
14 

2 The Combahee River Collective, April 1977. Quoted, for example, in Beverly Guy-Sheftall, ed., Words of 

Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought (New York: The New Press, 1995), 235. The 

.statement is available online at wwwhtml.combahee/scraps/org.circuitous.  
 

3 Barbara Smith, ed., Home Girls: A Black Feminist Anthology (New Brunswick: Rutgers University Press, 

2000), xxxiv.  
 
4 intersectionality 

5 Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics,” University of Chicago Legal Forum, 

1989, 139–67.  
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ھای گوناگونی که تجربه  ست از کارکرِد ستم که تعريفی مفھومی انتزاعی نيست بل)  تالقیۀنظري(شناليتیاينترِسک

 اين مفھوم را در قياس با تقاطِع ترافيکی يا چھارراه به کار برد تا مفھوِم مورِدنظر خود را کرنشاودر واقع . شوند می

 :تر کند دقيق

تبعيض ماننِد ترافيِک چھارراه ممکن . دقت کنيد) وآمد در چھار جھت يعنی رفت(به قياس آن با مفھوم ترافيکِی چھارراه 

ھا در يک جھت  وآمد ماشين تواند روی رفت دھد می اگر تصادفی در چھارراه رخ. است در ھر جھتی جريان داشته باشد

تواند  يب ببيند، اين آسيب میکه در تقاطع قراردارد آس دليِل اين پوست به اگر يک زِن سياه. ثير گذاردأ جھات تمۀيا ھ

 ترمِز  ھا خطِ  بعضی وقت:  تصادف آسان نيستۀاما ھميشه بازسازِی صحن. معلوِل تبعيِض جنسيتی يا تبعيِض نژادی باشد

 مقصر را ۀ ھا برای تشخيِص رانند اين دليل تالش است و به زمان دخيل بوده دھد چند عامل ھم و خساراِت وارده نشان می

  ٦.ردگذا ناکام می

توان  گيرند و اين موارد را نمی پوست در موارد گوناگون مورِد تبعيض قرار می کند که زناِن سياه  استدالل میکرنشاو

  .که عمدتن ترکيبی از اين دو است بندی کرد، بل دقيقن به عنوان تبعيِض جنسيتی يا تبعيِض نژادی طبقه

کند که ھمه با آن مواجه  ی تعريف میا ھای ناگفته عدالتی به بیبه عنواِن ارجاع اکنون نظاِم حقوقی تبعيِض جنسی را 

و ديگر مردِم ) پوست از جمله مرداِن سياه(که نژادپرستی به ھمه،  ، درحالی)از جمله زناِن سفيدپوست(شوند  می

 قانونی ۀدو بدوِن حِق اعا» نامرئی « پوست را به صورِت قانونی اين چھارچوب زناِن سياه. پوست ارجاع دارد رنگين

  .کند تعريف می

دھد چگونه به شکاياِت زناِن  دھد تا نشان ھای دادگاه شرح می  تعدادی تبعيِض شغلی را بر اساِس دادخواھیکرنشاو

حکِم . گيرند پوست مورِد تبعيض قرار می عنواِن سياه عنواِن زن وھم به ھا ھم به شود چون آن توجھی می پوست بی سياه

پوست در  موتورز که شکايِت آن توسِط پنج زِن سياه  در برابِر جنرال)DeGraffereid( ِدگرافنريد ۀپروند ۀدادگاه دربار

  .دھد له را نشان میأروشنی اين مس  ثبت شد به١٩۶۴سال 

سال . پوستی را استخدام نکرده بود  ھيچ زِن سياه١٩۶۴اش قبل از سالِ  ھای کاری موتورز برای فرصت شرکِت جنرال

 استخدام ١٩٧٢پوستی که پس از  تماِم زنان سياه. ھای حقوِق مدنی در کنگره شکل گرفت  که فعاليت سالی بود١٩۶۴

. سرعت کاِرشان را ازدست دادند   به-  وسيعی اخراج شدندۀ که عد١٩٧۵ تا ١٩٧٣جدا از بحراِن اقتصادِی  - بودند  شده

 کار شد که بر مبنای ۀھای مبتنی بر سابق  اخراجپوست باعِث طرح شکايت عليهِ  ھا در مياِن زنان سياه شدن اين اخراج

موتورز تبعيض قائل شدند و اين  پوسِت شرکت جنرال عليِه کارگراِن سياه»  جديدۀ قديمی، استخدام شدۀاستخدام شد«اصِل 

  .ھای قبلِی شرکت است  تبعيضۀاتفاق گسترِش تجرب

نسيت و تبعيض بر مبناِی نژاد را با ھم ترکيب کنند و در يک حال دادگاه اجازه نداد که شاکيان، تبعيض بر مبناِی ج بااين

  : تبعيض قراردھندۀدست

خاطر است که اين  گيرند و به اين گرد قرار می شان تحِت پی پوست بودن ھا بابِت زِن سياه کنند که آن  شاکيان استدالل می

- ه عبارِت ديگر ترکيبی از تبعيِض جنسیب. ای جديد قرار دھد کوشد ترکيِب دو علت را در زيرمجموعه دادخواھی می

ھا  اگرچه به آن. شود ھا تبعيض اعمال می ی ھستند که در آنئھا حِل وضعيت دنباِل تحقِق راه هوضوح ب شاکيان به. نژادی

چه  نفراتر از آ  حل  ھای راه. باشند حل  راه  ترکيبی برای ايجاِد يک فرا حل ھای   دنباِل راه شود که به نمی اجازه داده

  ٧.اند گاِن قانون درنظر گرفته کنند تدوين

 اين دادخواھی بر اين اساس مورِد بررسی قرار گرفت که آيا تبعيِض جنسی يا تبعيِض نژادی يا موارِد ديگر ،بنابراين

بندِی  بقهابداِع يک ط «اً ِی خود مشخصأدادگاه در ر. ھا مورِد بررسی قرار نگرفت اما ترکيِب آن. است يا خير افتاده اتفاق
                                                 

6 Ibid., 149 
7 Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex,” 142 
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ھای جديِد  ايجاِد دسته.  را ردکرد،پوست دارند تری به عنواِن مثال از مرداِن سياه  بيشۀپوستی که سابق جديد از زنان سياه

بينِی مضحِک  وضوح پيش ھاست و به ھا و ترکيب گشت ھای دارای مصونيت، تحِت کنترِل اصوِل رياضی جای اقليت

  .٨»آورد وجود می  پاندورا را بهۀجعب

پوست  ھای حقوقی تنھا زمانی که زِن سياه آوردِن حمايت فراھم«:  اين حکم را به اين صورت مشاھده کرد کهکرنشاو

وِل حادثه مشخص شد ؤ مسۀش بر حسِب جنسيت يا نژاد است، مشابه اين است که تنھا زمانی که رانندادعاينشان دھد که 

  .٩»با آمبوالنس تماس بگيريم

  

  »ما زن نيستيم؟«

 اين مفھوم به طوِر گسترده استفاده  کرد  معرفی١٩٨٩را در )  تالقیۀنظري( مفھوم اينترِسکشناليتیکرنشاوکه   از اينپس

 را ،پوست با آن مواجه ھستند ای که زناِن سياه ھای چندگانه زماِن تبعيض  ھمۀشد در يک کلمه تجرب شد زيرا موفق

 نژادی، جنسی و ۀھای چندگان  ستماً پوست مکرر داری زنان سياه ماِن بردهاز ز. اما خوِد اين مفھوم جديد نبود. کند بيان

و مفاھيِم » خطِر مضاعف«، »زمان ستِم ھم«، »ھم پيوسته ستِم به«اند و با استفاده از عباراتی چون  طبقاتی را بيان کرده

  ١٠.اند توصيفِی ديگر به اين مفھوم ارجاع داده

  با عنواِن )Sojourner Truth(سوجورنر تروث رانِی معروِف ه بر اھميت سخنھای سيا ر فمينيست ماننِد ديگکرنشاو

 :شد ِی زنان در آکروِن ايالِت اوھايو ارائهئ در گردھما١٨۵١اين سخنرانی در سال . کند کيد میأت» ما زن نيستيم؟«

! تواند رئيس من باشد مردی نمیتوانم بکارم و درو کنم و جمع کنم و ھيچ  من می! به بازوھايم نگاه کن! به من نگاه کن«

و آيا من يک زن ! توانم مثل يک مرد کار کنم و بخورم و درضمن شالق را ھم تحمل کنم و آيا من يک زن نيستم؟ من می

م گريه ی اکه با اندوِه مادر ھا به عنوان برده فروخته شدند و ھنگامی نيستم؟ من سيزده فرزند داشتم و ديدم که بيشتر آن

  »١١و آيا من يک زن نيستم؟! کس جز مسيح مرا نشنيد چکردم ھي می

زناِن . کند اند را با زناِن سفيدپوست مقايسه می پوست با آن مواجه  طبيعِت ستمی که زناِن سياهاً  مشخص تروثسخنانِ 

يدپوست طوِر کلی اين زنان تابِع تلقِی مرداِن سف شوند و به  ظريف و احساساتی تلقی میاً  متوسط سنتۀسفيدپوسِت طبق

 امريکا ۀآزاری که در جامع. گيرند اند و مورِد آزار نژادپرستانه قرار می پوست بدنام شده که زناِن سياه درحالی. ھستند

رانی کرد،  برخاست و شروع به سخنسوجورنر تروثکه  ھنگامی«: نويسد کرنشاو می. ست يک عنصر نھادينه و بنيادی

ِی زنان به سمِت أھا را از حِق ر  توجهتروثو سکوت کند زيرا ترس داشتند که تعدادی از زناِن سفيدپوست خواستند که ا

  .١٢دھد دست می ی بهأ نژادپرستی در جنبِش حِق رۀله تصويِر روشنی از درجأاين مس. »ی ببردئرھا

پوست با  ھای زناِن سياه ی زناِن سفيدپوست و تجربهأ با جنبِش حِق رتروثھای   خود را براساِس تجربهۀ موازنکرنشاو

 تجارب و ۀکنند کنند منعکس ھای فمينيستی ادعا می ھا و سياست وقتی تئوری«: گويد دھد و می فمينيسِم مدرن شکل می

پوست بايد  کنند، يک زِن سياه کنند يا صحبتی از آنان نمی پوست را شامل آن نمی ھای زنان ھستند و زناِن سياه خواست

  .»آيا ما زن نيستيم؟: بپرسد

   

  ھا عنواِن ترکيبی از ستم به)  تالقیۀنظري(ِسکشناليتیاينتر

                                                 
8 Ibid., 143 
9 Ibid. 
10 See, for example, Guy-Sheftall, Words of Fire 
11 Sojourner Truth, “Ain’t I a Woman?” Women’s Convention, Akron, Ohio, May 28-29, 1851. Quoted in 
Crenshaw, 153. 
12 Ibid 
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که ماننِد گذشته  گويد تا زمانی او می. ست ھای سيستِم قانونی گونه اھداِف سياسِی کرنشاو فراتر از بررسِی نقص بدين

ای ستِم جنسی يا ھ  در تحليلاً پوست مکرر پوست باشد، زِن سياه  اول بر زناِن سفيدپوست يا مرداِن سياهۀھا در درج تمرکز

بازتاِب دقيِق اثِر متقابِل « که از  ست ھای فمينيستی و نژادی  تئوریزير سؤال بردندنباِل  او به. ستِم نژادی غايب است

تر است،  که اثِر تجارِب متقاطع از مجموِع جنسيت و نژاد بزرگ به دليِل اين«: گويد غافل ھستند و می» نژاد و جنسيت

  .١٣»پوست را بازشناسد گِی فرودستِی زناِن سياهتواند چگون نباشد نمی)  تالقیۀنظري(اينترِسکشناليتیھر تحليلی که شامِل 

ھای جداگانه بررسی  در اين است که ستم را به عنواِن رنج)  تالقیۀنظري( مھِم اينترِسکشناليتیۀگويد جنب کرنشاو می

اين امر اھميِت فراوانی در .  ترکيبی درنظر بگيريمۀربھا را به عنوان يک تج نکنيم بلکه به جای بررسِی منفرِد، آن

  .سطوح عملِی ساختار جنبش دارد

پاتريشيا ھيل  به چاپ رسيد، ١٩٩٠که در ساِل » مندسازی دانش، آگاھی و سياسِت توان:  فمينيسِت سياهشۀاندي«در کتاِب 

و . بود بسط و گسترش داد مطرح کردهسوجورنر تروث ھای اجتماعی را که  تناقض  )Patricia HillColins(کولينز 

 :پوست دانست در مياِن زناِن سياه» خرِد جمعی«پوست را معلوِل ايجاِد  راه افتادِن مبارزاِت جمعِی زناِن سياه در آن به

ھا را به کارھای  شناسند و آن می) قاطر(پوست را به عنواِن  اگر زنان منفعل و شکننده ھستند، پس چرا زناِن سياه«

شان بپردازند، چرا زناِن  ست که در خانه به فرزندان گمارند؟ اگر انتظار ما از مادران اين فرسای تميزکاری می طاقت

شان را در مھِدکودک رھا  پوسِت اياالت متحده مجبور به پيداکردِن کارھای خدماِت عمومی ھستند و بايد فرزندان سياه

پوست تحِت فشارند تا از   زنان مادرشدن است، زناِن جواِن سياهست که بھترين شغلِ  کنند؟ چرا وقتی تلقِی کلی اين

ھای  ھاِی ضِدباردارِی نورپالنت و ِدپوپورِورا استفاده کنند؟ در غياِب يک فمينيسِم سياِه مترقی که تقاطِع ستم ھورمون

ارزش و  معياِر کارگراِن بی ديدی که با تلقی از ۀکار بندد، زاوي جنسی و نژادی و رشِد آن توسط تضادھای طبقاتی را به

اما ميراِث مبارزاِت . کند  ستم را درونی میۀرود و مقول شود به سمت درونی شدن می خورده ايجاد می مادراِن شکست

پوست برای ايستادگی از ديرباز وجود  دھد که خرِد مشترِک جمعِی زناِن سياه متحده نشان می پوسِت اياالتِ  زناِن سياه

پوسِت اياالِت متحده شد و  تری در ميان زناِن سياه  خود باعث ايجاِد دانِش تخصصیۀرِد جمعِی به نوباين خ. داشته است

  .١٤ريزی شد  انتقادی طرحۀ فمينيسِم سياه به عنوان يک نظريۀعبارِت ديگر انديش به

شامِل (ستم «: گويد  و میکند برای تحليل استفاده می)  تالقیۀنظري( از مفھوِم اينترِسکشناليتیکرنشاو ھماننِد کولينز

را به " ماتريِس تحقير" مفھوِم کولينزاما . »کنند در توليِد نابرابری باھم عمل می") جنسی و مليتی"يا " جنسی و نژادی"

ھای متقاطع در واقع چگونه سازمان  ماتريِس تحقير به اين موضوع ارجاع دارد که ستم«: کند اين فرمول اضافه می

ھای  زه ديبی و ھژمونيک حوأاند، خاصيِت ساختاری، ت ھای متقاطِع که در کنش و واکنش ز ستمنظر ا صرف. ابندئيم

  .١٥»ھای مختلفی از انواِع ستم شده است گوناگوِن قدرت موجِب ايجاِد گونه

ی ھا دھِی درک ھا در شکل پوست و نقش آن  طبقاِت اجتماعی  در زناِن سياهۀھای پيچيد لفهؤ به مکولينزدر جای ديگر 

» )AfroCentric:  محورافريقا( شناسِی فمنيستِی آفروسنتريک مرزھای يک شناخت« در کولينز. کند سياسی اشاره می

پوست از ستِم  شناسِی آن ريشه در آگاھی زناِن سياه پوست و مباحِث شناخت که نظرگاِه يک زِن سياه مادامی« :گويد می

ھا ريشه  نظرگاه. ھای زنانه دانست  ترکيِب آفروسنتريک و ارزشۀتيجسادگی ن توان آن را به جنسی و نژادی دارد، نمی

  . ١٦»ست ھا طبقاِت اجتماعی  آنۀدر شرايِط مادِی واقعِی دارند که شالود

  

                                                 
13 Ibid., 140 
14 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, 
second edition (New York: Routledge, 2001), 11–12. 
15 Ibid., 18 
16 Quoted in Guy-Sheftall, Words of Fire, 345 
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   نژادپرستاً  با تبعيِض جنسی در جوامِع عميق مبارزه

 متحد زنان نياز به تشخيِص مفاھيِم  يک جنبشِ ۀداری و تبعيِض نژادی در اياالِت متحده توسع خاطِر نقِش تاريخِی برده به

تواند  گيرند، ھيچ جنبشی نمی که زنان به عنوان يک زن مورد تبعيض قرار می مادامی. بندِی نژادی دارد   دستهۀچندگان

. اند ثيِر عواقِب نژادپرستیأگويد که تحِت ت که برای زنانی نيز سخن گويد مگر اين  ادعا کند که برای تماِم زنان سخن می

ھا  ترين ستم از سوی سيستم به آن يشاند که ب اگر ھدف زنانی. ندا کارگر و فقيرۀزنانی که شامِل طيِف ناھمگونی از طبق

  .ی زنان قرار گيردئ رھاۀشود، بنابراين نژاد و طبقه بايد در مرکِز توجِه پروژ اعمال می

ده، نبوِد توجه به نژادپرستی و اثِر متقابِل عظيِم در واقع يکی از نقاِط ضعِف مھِم جنبِش زناِن فمينيسِت اياالِت متح

رسد که در تقابل با بازتوليِد وضِع  پايان می آيد زمانی به وجود می  که در مقابله با نژادپرستی بهئیھا شکست. تس آن

  .مئيموجوِد نژادپرستی برآ

 اين جنبش به دسِت زناِن سفيدپوست ءر ابتداکه د است شده اين ای پذيرفته طور گسترده  فمينيسِت مدرن بهۀروايتی که دربار

ھا  جاِی پای آنپا پوست پس از آن  است و زناِن رنگين وجود آمده  به٧٠ ۀ و ابتدای دھ۶٠ ۀھای دھ در اواخر سال

  .اين روايت در واقعيت نادرست است. اند گذاشته

ر برابِر تجاوِز سيستماتيک که از سوی مرداِن پوست خود را د  زنان، زناِن سياهئیھا قبل از طلوِع جنبِش مدرِن رھا دھه

 صدای )Rosa Parks( رزا پارکزِن حقوِق مدنِی زنان از جمله فعاال. بودند دھی کرده شد سازمان سفيدپوست اعمال می

اين جنبش زمانی شکل گرفت که . کردند پوست در برابر تجاوِز جنسی دفاع می جنبشی مردمی بودند که از زناِن سياه

  . فردی رسيده بود  منحصربهۀھای تاريخی در اياالِت متحده به مرحل  ستمتقاطعِ 

 تاريِخ جديدی از جنبِش حقوق مدنی از –تجاوز و مقاومت  پوست، زِن سياه: پاياِن تاريِک خيابان« در گوير دانيل مک

  :گويد  می١٧»رزا پارکز تا ظھوِر قدرِت سياھان

شان  ھا با باالبردِن صدای ئیامريکا- ئیافريقا. اند  جنسی را محکوم کردهۀءاستفادپوست سو در تماِم قرن بيستم زناِن سياه«

 که ئیصدا.  مقاومت کردند ھا در برابر برترِی سفيدپوستان، در کليسا، دادگاه، جلساِت کنگره) به عنواِن يک سالح(

راديکال در جنبِش زنان، قربانياِن تجاوز ھا قبل از فمينيسِم  دھه. ھا ناميد  آن را تجسِم انسانيِت آنمارتين لوتر کينگ

ی، ملی و حتی جھانی ئ  رشِد خشِم منطقه  باعثِ ئیامريکا-ئیافريقااعتراضاِت عمومِی زناِن . زدن شدند تشويق به حرف

  .١٨» راديکال برای عدالت و کرامت انسانی شدئیھا گيری کمپين شد و باعث شکل

 

  وجودآمدِن مادرساالرِی سياه به

طور  ھمان.  آشکار شده بودپوست کامالً   ستم بر زناِن سياهۀ متوسِط سفيدپوست و مقولۀ تضاِد طبق١٩۶٠ ۀھای دھ در سال

بينيم،  گی می با ناِم رمز و راِز زنان)Betty Friedan’s(  بتی فريدانالعاده محبوِب   فوقۀگون که در کتاِب مستند

خاطِر عدِم  حال زناِن سياه را به پيچند و در عينِ  ا برای زناِن غيِرشھری میداری ر  زندگِی شاِد خانهۀنسخ» کارشناسان«

ھا از   بيرون از خانه مشغول به کار ھستند و تعداد آناً پوست سنت زناِن سياه. ١٩کنند شان با اين مدل مؤاخذه می انطباق

خاطِر معضالِت اجتماعِی ناشی از  يل بهھمين دل و به. تر است ھاست خيلی بيش شان شبيِه آن زناِن سفيدپوستی که وضعيت

  .شان مورِد مؤاخذه قرار گرفتند استقالِل اقتصادِی نسبی

                                                 
17 Danielle L. McGuire, At the Dark End of the Street: Black Women, Rape, and Resistance—A New History of 
the Civil Rights Movement from Rosa Parks to the Rise of Black Power (New York: Random House, 2010). 
18 Ibid., xix–xx 
19 Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: W.W. Norton, 1964). 
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منداِن علوِم اجتماعی  ھا و دانش فرويدی«: گويد فمينيست می -  فعاِل سوسياليست)Stephanie Coontz(استفانی کوونتز 

 دچار شان و بعدھا به علِت استقالِل اقتصادِی نسبی زنانداری  علِت برده  بهءپوست در ابتدا کنند مرداِن سياه کيد میأت

 ئیامريکا-ئیافريقا ۀيک نشري. »پذيرند  نيز اين تحليل را میئیامريکا- ئیافريقاھای  حتا چندی از رسانه. اند گی شدهاخت

تر در تضادھای  بيش«شود که او  پوست باعث می سياه نويسد که استقالِل سنتِی يک زنِ   خود میۀ در مقال١٩۶٠در سال 

  .٢٠»بيولوژيِک ذاتی خود نسبت به يک زِن سفيدپوست قرار گيرد

مشکلی : پوست سياه ۀخانواد« گزارِش خود را با عنواِن امريکا مشخص شد که وزارِت کار اين موضوع وقتی کامالً 

که بعدھا : Daniel Patrick Moynihan (دانيل پاتريک موينيھاناين مقاله توسِط . منتشر کرد» برای حرکِت ملی

ھای  خانواده» ۀشناسِی پيچيد آسيب« مرکزی در ۀکه نقط» مادرساالرِی سياه«نويسد  او می. شد نوشته) سناتور شد

ھای  پوست نقش سياه ۀواقعيِت بنيادی خانواد«: دھد و ادامه می. شود  فقر میۀوجودآمدِن چرخه پوست است باعِث ب سياه

  .کنند تر از مرداِن خود کسِب درآمد می پوست بيش  زناِن سياهو معموالً » ھاست ه خانوادر در اين  معکوِس زن و شوھاً غالب

است چون از مسيِر کلِی  پوستان در يک ساختاِر مادرساالرانه گرفتار شده  سياهۀ جامعاً اساس«دھد  اين مقاله توضيح می

دھد  اين مقاله توضيح می. »بازمانده استرفت به عنوان يک گروه  طور کلی از پيش  خارج است و بهامريکائی ۀجامع

  :چرا اين موضوع يک مشکل است

دھد  گی مسلط ھستند ترجيح میه در آن مردان در روابِط خانواد ھيچ دليِل خاصی وجود ندارد که يک جامعه کاحتماالً «

 يک گروِه اقليت  ضعِف بزرگ است که اصِل کارکردیۀ به وضوح اين يک نقطاً ضمن  .سوی نظِم مادرساالری برود به

 ما مردان رھبرِی ۀدر جامع. گونه است پوست اين  سياهۀوضعيِت وجودِی خانواد. با کارکرِد اکثريت متفاوت باشد

تر و دارای  ای با اين نوع رھبری آسان نظم چنين جامعه. سپھرھای خصوصی و شخصِی جامعه را دردست دارند

اند در موضع ضعف  دھی نشده پوستان که بر طبق اين الگو سازمان ه چون سيائیھا فرھنگی خرده. تر است مزايای بيش

  .٢١»قرار دارند

طوِر مؤثر  توان به  ستم جنسی را بدون درنظرگرفتِن نقِش نژادپرستی نمیۀدھد که چرا مقول اين مثال نشان می

 نژاد، جنسيت و طبقه قرار ۀ رابطۀپيوست ھم  ان اولويِت خود را بر بررسِی بهو فمينيسِم سياه تا آن زم. کرد بررسی

کار  پوشی از اين مسأله داشتند وبا اين ھای سفيدپوست درآن زمان تمايل به چشم که گروھی از فمينيست بود، درحالی داده

» ستِم مضاعف« تبعيِض جنسيتی و تبعيِض نژادی تحِت ۀپوست با ھردو مقول خواستند نشان دھند که زناِن رنگين می

است و به ھمين دليل  گرفته ھمراِه نژادپرستی و نابرابرِی طبقاتی شکل پوست از ستِم جنسيتی به  سياهتجارِب زنانِ . نيستند

  . متوسط متفاوت استۀ زناِن سفيدپوست و طبقۀ مشخص، از تجربئیھا در جنبه

  

  » مجزا و نابرابر–دو جامعه، يکی سفيد و يکی سياه «

ِی حقوِق مدنی برای ئ شدت رواج داشت و درعيِن حال جنبِش توده  بهامريکا نژادپرستی در ١٩۶٠ و ١٩۵٠ ۀھای دھ سال

ازدواج بيِن .  در جنوب تا نژادپرستِی بالفعل در شمال شروع به مبارزه کردجيم کرو ۀپايان دادن به قانوِن نژادپرستان

الوينگ وی رأی  معروف به  در اين سال با رأی دادگاِه عالی که  اً  ھنوز قدغن بود ونھايت١٩۶٧ا سال نژادھای مختلف ت

 . شد  است اين قانون خالِف قانوِن اساسی تشخيص داده)Loving V.Virginia( ويرجينيا

                                                 
20 Stephanie Coontz, A Strange Stirring: The Feminine Mystique and American Women at the Dawn of the 
1960s (Basic Books, 2011), 124. 
21 Office of Planning and Research, US Department of Labor, “The Negro Family: The Case for National 
Action, (March 1965).” Available online at www.dol.gov/asp/programs/history/webid-m.... 
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ھای سياه پوسِت  ھای شھری کشور را فراگرفت و محله  شصت تا اواخِر اين دھه شورشۀھای ميانِی دھ در سال

ھای  نظمی  کميسيوِن ملِی بررسِی بی١٩۶٧در . دندرو ش ھای نژادپرستانه روبه ليس و تبعيضوفقيرنشين با خشونِت پ

اين کميسيون برای بررسِی . شد  شناخته می)Kerner Commission( کميسيوِن ِکرنِرشھری تشکيل شد که با ناِم 

 کميسيون گزارشی را ارائه داد که شامِل کيفرخواستی عليِه ١٩۶٨در . وجود آمده ھای شھری ب ی علِل اعتصابئ ريشه

  :گيرد که اين گزارش نتيجه می.  بودامريکا ۀنژادی در جامع تی و تبعيضنژادپرس

تبعيِض نژادی و فقر در ... جداازھم و نابرابر–رود، يکی سفيد و يکی سياه   دوقطبی میۀ کشور ما به سوی يک جامع«

 امريکائیپوستان وجودآورده که برای بسياری از سفيد گری را به محالِت فقيرنشين سياھان شرايِط مخرب و ويران

 تواند فراموش کند  گاه نمی پوست ھيچ اند اما يک سياه نکرده  به درستی درک امريکائیچيزی که سفيدھای . ناشناخته است

وجود آوردند و  پوستان به ھای که انيستيتوھای سفيد محله. ھا است  ِل اين محلهو مسؤاً  سفيدپوستان عميقۀکه جامع اين است

  .٢٢»بيند  سفيدپوستان آن را نمیۀند و جامعدھ آن را ادامه می

تبعيِض نژادِی گسترده در استخدام، آموزش و مسکن «تر اين معضالت ريشه در  کند که بيش کيد میأ تکميسيوِن ِکرنِر

 ۀگيرد که درج کميسيون نتيجه می. »رفت اقتصادی است پوستان از مزايای پيش  محروميِت سياهۀ ادامۀدارد که نتيج

 درصِد سياھان ٨۶طوِر ميانگين  توزيِع نامتوازِن جمعيت شد که به«ای بود که باعِث  گونه  مسکن بهۀ مقوتبعيض در

  .٢٣» دھندتغييرمجبور شدند محِل زندگِی خود را در شھرھا 

 ۶٠ ۀ باالی نژادپرستی و تبعيِض جنسيتی که در دھۀالعمل به درج پوست در عکس پوست و ديگر زناِن رنگين زناِن سياه

به عنواِن مثال در . وجود آوردند دھی دربرابِر ستم کردند و تشکيالِت گوناگونی به با آن مواجه شدند، شروع به سازمان

.  را شکل دادند)NBFO( اتحاد زناِن جھاِن سوم )SNCC(آموزان   ھماھنگِی دانشۀپوسِت کميت  زناِن سياه١٩۶٨

، تشکيالِت ملِی فمينيسِم باربارا اسميت و آليس واکر، رينس کندیفلو گروھی از زناِن فمينيسِت سياه از جمله ١٩٧۴در

 The( کومباھی ۀرودخان) کلکتيوِ ( باربارا اسميت برای ايجاِد تشکيالتِ ١٩٧۴در . وجود آوردند  را به)NBFO(سياه 

Combahaee River Collective:آن را ِن فمينيسِم سياه پيوست و به ديگر فعاال)  بوستون مستقر بود که  در

 ۀداشِت نقش  کومباھی به دليل بزرگۀگذارِی کلکتيِو رودخان نام. دانست  می)NBFO(جايگزينی راديکال وخودآگاه برای 

-Harriet Tub(ھريت توبمن اين نقشه توسط . ست  کومباھیۀ زيرزمينِی رودخانآميِز حمله از طريِق خِط ريلِ  يتموفق

man(ه آزاد شدند برد٧۵٠ريزی شد و در جرياِن آن   طرح.  

 صادر شد و در آن ديدگاه خود را به عنواِن فمينيسِت سياه در مقابِل ١٩٧٧ کومباھی در سال ۀ کلکتيِو رودخانۀبيان

 جنسيت، ھويِت جنسی، طبقه و ستِم نھادينه است و بعدھا مفھوِم ۀاين بيانيه شامِل مسأل. اشکاِل مختلِف ستم تشريح کردند

  .شد در آن قرارداده) قی تالۀنظري(اينترِسکشناليتی

ھای  مان درحال حاضر اين خواھد بود که ما فعاالنه متعھد به مبارزه در برابِر نژادپرستی و ستم خِط کلِی سياستِ «

ھا بر اين حقيقت استوار است که  ست که اساِس آن ھا و تجاربی  اصلی ما بسِط تحليلۀوظيف جنسيتی و طبقاتی ھستيم و 

پوست  به عنواِن يک زِن سياه. دھد ھا شرايِط زندگِی ما را شکل می سنتِز اين ستم. اند ھم پيوسته  به ستم،ۀھای عمد سيستمِ 

بينيم که با اشکال چندگانه و متعدِد ستم، ستمی که بر تماِم زنان  ما فمينيسِم سياه را به عنواِن يک جنبِش منطقِی سياسی می

  .٢٤»کند شود، مبارزه می پوست اعمال می رنگين

                                                 
22 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders (New York: Bantam Books, 1968), 1–29. 
Available online at www.eisenhowerfoundation.org/docs/kerner.... 
23 Ibid. 
24 Combahee River Collective Statement 
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 اً ست و نه صرف  جنسیاً نژادی وجود دارد که نه صرف - ای به ناِم ستِم جنسی دانيم مقوله ما می«کنند که  ھا اضافه می  آن

  .٢٥»ست پوست سالحی برای سرکوِب سياسی دسِت مرداِن سفيد پوست به دھد تجاوز به زناِن سياه  می تاريخ نشان. نژادی

  

   نژادی در مياِن زنانھای پيامدھای ناديده گرفتِن طبقه و تفاوت

داِر سفيدپوسِت   منتشر شد صدای زناِن خانه١٩۶٣که در سالِ بتی فريدان  گیِ رمز و راِز زنانطور که اشاره کرديم   ھمان

. ھای خود محبوس شده و محکوم بودند که تنھا برای برآوردن نيازھای خانواده زندگی کنند  متوسط شد که در خانهۀطبق

 بيگارِی ۀراھ که نااميدانه به دنبال راه فراری از بی ھا زن را برانگيخت، زنانی حساساِت ميليوناين کتاب خيلی زود ا

  . داری بودند خانه

او برای .  ناديده گرفت،ھای موجوِد طبقاتی و جنسيتی را که در بيِن زنان موجود بود  تفاوتفريدانبا اين حال کتاِب 

 اشاره کوونتزطور که  ھمان.  متوسط تصميمی آگاھانه گرفتۀ سفيدپوسِت طبقھدف قراردادِن مخاطباِن خود در بيِن زنانِ 

ی که فريدان و ناشَرش در پيش گرفتند منجر به ژِی بازاريابييگی و ستراتمحتوای کتاِب رمز و راِز زنان «کند می

 و ٣٠ ۀھای دھ  او در سال. انستد  از ھر کسی می بھتراً خوِد فريدان مطمئن. »پوست شد ھای زناِن سياه گرفتِن نمونه ناديده

عنواِن يک زِن  گرفت خود را به  تصميم۵٠ ۀوآمد داشت اما در اواسِط دھ گرای کارگری رفت  در محافِل چپ۴٠

 کارتی مک ۀ گيرِی شکارچياِن ضِدکمونيست در دور  زماِن اوج۵٠ ۀاواسِط دھ. ( غيِرسياسِی غيِرشھری معرفی کند

  .٢٦)بود

نھاد فريدان اين بود  پيش.  برآيندفريداننھاد  قادر بودند از پِس پيش) از ھر نژادی( کارگر ۀناِن طبقتنھا تعداد کمی از ز

زناِن «بنابراين . گی استخدام کنندِن خان خود کارگراۀ خانۀند برای کارھای روزمراکه زنان ھنگامی که مشغول به کار

  .٢٧» به کتاب نشان ندادندۀسفيدپوست واکنش مشتاقان مخاطباِن ۀند به اندازدپوستی که اين کتاب را خوان سياه

دنباِل  زنانی که به. کند  تحسين می،نشينی را که از خود شجاعِت شکستِن نقِش سنتی خود را دارند  مادراِن خانهفريدان

پيداکردِن  ترين مشکالت را در بارداری، سخت«نويسد که اين زنان  سوزانه می  دلفريدان. ھای با درآمِد کافی ھستند شغل

اما او ارزشی برای . آمد بود، داشتند و داشتِن شرايط، وقتی که شوھرشان در رفت پرستار و کلفت و انجام و مرتب نگه

که تماِم روز کار  زنانی. کنند قائل نيست  که زنان شاغل استخدام میئیھا  ھمان پرستاران و کلفتۀاظھاِرنظر دربار

  .شوند رو می ھا روبه دارِی بچه وليِت نگهؤدند با کاِر خانگی و مسگر  خانه باز میکنند و وقتی به می

نگاِر  گراِی حقوِق مدنی و تاريخ  فعاِل چپ)Gerda Lerner(جردا لِرنِر منتشر شد، گیرمز و راِز زنانکه  بعد از اين

 کتاب فريدانوشت که  کتاب نۀحال دربار عين  مطلبی نوشت و کتاِب او را تحسين کرد ولی در فريدانزنان، خطاب به 

زناِن کارگر، «که  اشاره می کند لرنر. »است کرده نوشته  متوسط، زناِن تحصيلۀ معضالِت طبقۀ درباراً منحصر«را  

که تحِت معايِب  کنند بل گی آمده کار نمیبی که در کتاِب رمز و راِز زنانپوست تنھا در شرايِط نامناس  سياهاً خصوص

  .٢٨»کنند کار می تبعيِض اقتصادی ۀفشارآورند

ھای  کشد که در تالش گرايانه به تصوير می جنس  ضد ھماً  تصويری عميقفريدان که قابِل ذکر است اشاره کنيم

 در حاِل امريکاانداِز   که مثِل يک دوِد تيره در چشمئیگرا جنس ھم«گويد  او می.  نمايان است٧٠ ۀاش در دھ تشکيالتی

پسری باشد که  -ای از پرستِش مادر گونه «ۀکنند تواند توليد ای دارد که می ريشه در رمز و راز زنانه» گسترش است

                                                 
25 Ibid 
26 Coontz, A Strange Stirring, 140 
27 Ibid., 126 
28 Ibid., 101 
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واری خاموش  نگه داشته  پسری که تحِت چنين عشِق مادرِی انگل .شود  آشکار يا پنھان میئیگرا جنس منجر به ھم

  .٢٩»ھا رشد نخواھد کرد  جنسی بلکه در تمام زمينهۀشود، نه تنھا در زمين می

 ادامه دارد

 

                                                 
29 Friedan, The Feminine Mystique, 263–64 


