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Abstract 

Discrimination in law is defined on the basis of separate identity grounds such as 
gender or race, etc. Critical law theorist, Kimberly Crenshaw, challenged the 
single-axis approach to the discrimination with the introduction of the concept of 
intersectionality in 1989, and since then, the intersectional approach has rapidly 
expanded into different fields and disciplines under different ways and 
methodologies. In this article, three basic critiques of intersectionality with anti-
discrimination law, including legal essentialism and the experience of 
discrimination, a single-axis framework of discrimination, and additive approach 
and multiple discrimination are debated. So, Intersectional discrimination is 
defined as unequal positions based on social categorization shaped in the complex 
power relations according to context and in conflict with social justice. The 
approach of this article is a descriptive-critical approach and the method of the 
article is to explain each of the criticisms of intersectionality based on the 
judgments of Iranian Supreme Court. 

Keywords: Intersectionality, Anti-discrimination Law, Single-axis 
Discrimination, Intersectional Discrimination, Multiple Discrimination. 
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رویکرد انتقادی به حقوق   2تنیده:و تبعیض درهم  1تنیدگیدرهم 

  د تبعیض

 

 چکیده
 يمبرلي. كشودي م  فینژاد و ... تعر  ای  تيجداگانه مانند جنس  ي تیهو  یهانهيزم  یدر حقوق بر مبنا  ضيتبع

محور حقوق تك  كردی، رو 1989در سال    ي دگيحقوق با ارائه مفهوم دره  تن  یانتقاد  پردازهیكرنشاو، نظر
ها و  بسرعت در حوزه  تلفمخ   نیبا عناو   ي دگيدره  تن  كردیو پس از آن، رو   ديرا به چالش كش  ضيبه تبع
شامل    ضي به حقوق ضد تبع  ي دگيدره  تن  ي مقاله سه نقد اساس  نی. در ا افتیمختلف گسترش    ی هارشته
تبع  ي حقول  یي گراذات تجربه  تك   ض،يو  رو   ضيتبع  انيبنچارچوب  تبع  ي شیافزا  كردیو  چندگانه    ضيو 

كه به    شودي م  فیتعر  ي اجتماع  یهای ندبمقوله  ینابرابر بر مبنا  ی هاتيمولع  ده،يدره  تن  ض يمطر  و تبع
  يو به صورت متقابل شكل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماع دهي چ ي در روابط لدرت پ اینه يصورت زم
نب  ینقاد  -ي ح یمقاله تشر  نیا  كردیاست. رو  وارده دره     ی هركدام از نقدها  حیتشر  زيوده و روش مقاله 

 كشور است.  ي لعا وانید یبا استناد به نمونه آرا ي دگيتن

کلیدی: ت   واژگان  ضمتبع    یمگ یدرهم  درهم   ضیتبع   ن ی  تک  ضیتبع  ض ی     

 .چ مگ ،ه ضیتبع مق یت 

 

1. Intersectionality.  

2. Intersectional Discrimination.  

   :نویسنده مسئولsh.bazargan70@gmail.com 

 رانی، اتهران  ،ی بهشت دی دانشگاه شه  ستیز طیحقوق بشر و مح اریاستاد   یپک ین ریام
  

 شیوا بازرگان 
تهران،   یبهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه  ،ی حقوق عموم ی دکتر ی دانشجو

 ران یا
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 مقدمه

های حقوق  ترین حوزهشده یكي از شناخته  1امروزه نظام حقوق عدم تبعيض یا ضد تبعيض 
منطقه داخلي،  سطح  در  بين بشر  و  بخش  ای  تبعيض،  عدم  و  برابری  اصل  است.  المللي 

شود. حقوق عدم تبعيض یك لسمت  بنيادین حكومت لانون دمكراتيك نيز محسوب مي
های خاص مردم كه از آنها با عمده از نظام لانونگذاری است تا از تبعيض در برابر گروه 

نام برده ميوهعنوان گر شود، جلوگيری كند. گستره مجموعه لوانين  های تحت حمایت 
شود از كشوری به  های تبعيضي كه توسط این لانون منع ميضد تبعيض با توجه به زمينه

مبنای   بر  ضدتبعيض  حقوق  است.  متفاوت  دیگر  زماني  به  زماني  از  و  دیگر  كشور 
خورداری از آن ویژگي هویتي، هيچ كس  شود كه به دليل برهای هویتي تعریف ميزمينه

از حق  نيست،  برخوردار  ویژگي  آن  از  دیگر كه  گروه  با  مقایسه  در  آزادینباید  و  ها  ها 
نژاد/ لوميت خود مورد رفتار   یا  به خاطر جنسيت  نباید  مانند آنكه هيچكس  محروم شود 

 آميز لرار گيرد.  تبعيض
مي نظر  به  واضح  براباگرچه  در  »برابری  كه  برابر رسد  در  تفاوت  و  است  تبعيض  ر 

شود« تبعيض  منبع  نبایستي  تفاوت  نتيجه  در  مي  2تشابه.  پيش  كه  پرسشي  نحوه  اما  آید 
بندی  تعریف تبعيض بر مبنای مقوله های ایجاد و گسترش آن است.تعریف تفاوت و زمينه

بليت  آورد كه آیا والعا تجربه افراد از تبعيض لاهویت در حقوق این پرسش را پيش مي
توان آنها را از ه  جدا كرد؟ برای مثال محروميت یك زن  چنين تفكيكي را دارد و مي

آیا   دو؟  هر  یا  مذهبي  تيعيض  یا  است  جنسيتي  تبعيض  جمهوری  ریاست  پست  از  سُني 
  های هویتي مانند جنسيت، نژاد و شود به راحتي بدان نام تبعيض مضاعف داد یا ویژگيمي

بعن  را  آنها  زمينه... كه حقوق  تبعيض شناسایي ميوان  به  های جداگانه  كند؛ ممكن است 
ای دره  تنيده باشند كه شكل جدیدی از تبعيض را ایجاد كنند كه ماهيت متفاوتي  گونه

دره  تبعيض  از  جدید  شكل  این  آیا  باشد؟  نظامداشته  در  شناسایي  امكان  حقوق    تنيده 
 ضدتبعيض فعلي را دارد؟  

 

1. Anti-discrimination Law. 

 . 295(، ص  1389، )51جله تحقيقات حقولي، شماره ن«، م پي، »دموكراسي، جنبش اجتماعي و حقوق زنا. امير نيك2
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ا استفاده  با  مقاله  دره  این  رویكرد  شناسایي  ز  و  تبعيض  ضد  حقوق  نقد  به  تنيدگي 
از نظر نامگذاری آن اولين بار   تنيدگيپردازد. اصطال  دره تنيده ميمفهوم تبعيض دره  

سال   در  حقوق  انتقادی  مطالعات  آمد.   1989از  معموال   بيرون  امروزه  نيز  دليل  همين  به 
های مطالعاتي شده است اما  رد سایر رشتهدانند كه بعدا وا ریشه دره  تنيدگي را حقوق مي

گردد. برخي از زنان  گيری آن به لبل از اولين كاربرد آن در حقوق برميتاریخچه شكل
تنيدگي نقش بارزی داشتند. آنها  پوست در آمریكا در توليد اندیشه دره فعال مدني سياه

نابرابر اجتماعي  مند سلطه جنسيتي، نژادی و طبقاتي در ساخبر به  پيوستگي نظام تارهای 
ای بر ابزارهای سياسي و تحليلي به  پيوسته  اشاره كرده و برای مبارزه با چنين نظام سلطه

موازات گفتمان  نظر ميب  1كند.تاكيد مي به  نيز حقوق است كه  ابزارها  این  از  رسد یكي 
نظریه مسلطغالب  گفتمان  و  داد  لرار  تحليل  مركز  را  جنسيت  كه  فمينيس   جنبش    های 

تبيين   و  تبعيض  از  خود  تعریف  در  داشت،  محوری  نقش  نژاد  كه  ضدنژادپرستي 
گونه به  تبعيض  ضد  حقوق  مي سازوكارهای  عمل  محققان  ای  نقد  مورد  كه  كند 

 تنيدگي لرار گرفت.  دره 
 كرنشاو كه با ارائه    2000پس از كنفرانس جهاني سازمان ملل عليه نژادپرستي در سال  

بود  ادبيا2همراه  بين،  سطح  در  تبعيض  تنيده  دره   منطقه ت  سریعا  المللي،  ملي  و  ای 
گسترش یافت. برخي محققان و فعاالن حقوق با ارائه انواع تبعيض و نقد مفهوم تبعيض،  
و   مفهومي  نظری،  منظر  از  و  كرده  شناسایي  را  تنيده  دره   تبعيض  مقوله  كردند  تالش 

الب  با چارچوب حقوق ضد تبعيض تطبيق دهند.  تواند منالشه  ته همين سازگاری مي عملي 
برانگيز باشد كه آیا دره  تنيدگي را باید با حقوق تبعيض وفق داد یا این حقوق است كه  

بعبارت دیگر دره  بپذیرد؟  تنيدگي همچنان یك عامل  باید چارچوب دره  تنيدگي را 
د یا روش  بيروني نسبت به حقوق است كه باید دنبال چارچوبي برای ورود آن به حقوق بو 

تا   گيرد  لرار  تبعيض  مركز حقوق ضد  در  باید  با روش حقولي  تقابل  در  تنيدگي  دره  
تنيدگي مي به دره   نگاه  این دو  باشد؟  موثر  باشد.  بتواند  متفاوتي داشته  پيامدهای  تواند 

 

1. Patricia Hill Collins & Sirma Bilge, Intersectionality: Key Concepts (UK: 

Cambridge, Polity Press, 2016) at 69. 

2. Kimberlé Crenshaw, “UN Special Rapporteur on Violence Against Women”, 

Background Paper for the UN Expert Meeting on the Gender-related Aspects of 

Race Discrimination, Zagreb,  (2000), available at http:// www. wicej. addr. com/ 

wcar_docs/crensaw.tml, accessed 25 May 2005. 
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پرونده بررسي  برای  كه  است  لضایي  روش  در  آن  آثار  از  برده یكي  بكار  تبعيض  های 
دره مي زیرا  به  شود  را  تبعيض  مفهوم  به  نسبت  حقولي  روش  و  رویكرد  نوع  تنيدگي 

 كشد.چالش مي
تنيدگي چيست و به  شود كه مفهوم دره پرداخته ميدر این مقاله ابتدا به این موضوع   

مقاله تشكيل دهنده دره  این  نگارندگان  نظر  از  بعنوان یك  مباني و اصولي كه  تنيدگي 
شود. سپس سه مورد از نقدهایي كه دره   اشاره مي رویكرد نظری و روش تحقيق است،  

تنيدگي به حقوق به صورت عمومي و حقوق ضد تبعيض به طور خاص وارد كرده است  
بنيان  گرایي حقولي از تجربه تبعيض، چارچوب تكگردد كه عبارتند از: ذاتبررسي مي

تنيده در حقوق ضد تبعي افزایشي بجای رویكرد دره   تبعيض و رویكرد  انتها  از  ض. در 
مي ارائه  تبعيض  از  جدیدی  شكل  بعنوان  تنيده  دره   تبعيض  این  تعریف  رویكرد  شود. 

تشریحي دره     -مقاله  وارده  نقدهای  از  كدام  هر  تشریح  نيز  مقاله  روش  و  است  نقادی 
 تنيدگي با استناد به نمونه آرای دیوان عالي كشور است. 

 تنیدگي مفهوم درهم . 1

پرستي و جنبش زنان در نيمه اول لرن بيست ، زنان سياه از  ژادبا وجود گسترش جنبش ضدن
به فردیِ  شان در هر دو جنبش، متوجه منحصر  رغ  نقشهایي بودند كه عليهاولين گرو

های هویتي این  تجارب خود به دليل تعامالت جنسيت و نژاد شدند كه معموال در سياست 
مي جنبش گرفته  نادیده  بر یكها  صرفا  زیرا  تاكيد  جن   شود  نژاد  یا  هویت، جنسيت  از  به 

اولين   نظریه1كرنشاو  اميلیو  ي مبرلي ك بار،  داشتند.  دو  ،  در  نژادی،  انتقادی  مطالعات  پرداز 
نژاد و جنسيت: نقد دكترین ضدتبعيض«مقاله »حاشيه و »ترسي     2زدایي از دره  تنيدگي 

؛ تجربه  3ن پوست«نگي های هویتي و خشونت عليه زنان رها: دره  تنيدگي، سياستحاشيه
كتاب   زمان،  همان  در  ناميد.  تنيدگي  دره   را  نژاد  و  جنسيت  بين  تعامل  از  سياه  زنان 

با عنوان »اندیشه فمينيست سياه: دانش، آگاهي و    نزي كال   ليه  شایپاترپرداز اجتماعي،  نظریه

 

1. Kimberlé Williams Crenshaw (1959-). 

2. Kimberlé Crenshaw,“Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 

Antiracist Politics”, Chicago Legal Forum, Vol. 140, (1989), at 139. 

3. Kimberle Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, 

and Violence against Women of Color”, Stan. L. Rev. 43, (1990), at 1241. 
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توانمندسازی«سياست بعنوان   1های  نژاد  و  طبقه  جنسيت،  تنيدگي  دره   كه  شد  منتشر 
مياهایگج شناسایي  لدرت  روابط  تقویت  متقابل  الزم  های  نكته  این  ذكر  همچنين  كرد. 

اثر  ، دو جامعهس ی وید  ووالیو    اسي آنتها لبل از آن  است كه سال شناس زن اروپایي، در 
بر اهميت تحليل جنسيت،    2های فمينيس : تقسي  جنسيت، نژاد و طبقه«خود با عنوان »زمينه
اما تا سال دهند، تاكيد ميهمدیگر را شكل ميال  نژاد و طبقه كه متقاب بعد از آن كنند  ها 

به  كه كرنشاو برای نقد رویه دكترین حقوق ضد تبعيض بكار مي نام دره  تنيدگي  برد، 
 گيرد. خود نمي

مستثني   كرنشاو پيچيدگي  به  اشاره  حقوق  برای  از  سياه  زنان  محروميت  تجربه  سازی 
كند. در والع وی تالش  استفاده مي طال  دره  تنيدگي اص كار در نظام حقولي آمریكا از

مقولهمي مابين  نشان دهد موضوعاتي وجود دارند كه  لرار ميكند  او  های هویتي  گيرند. 
گرایي  نویسد: »تجربه دره  تنيده فراتر از جمع نژادگرایي و جنسيتدر این خصوص مي

تواند شيوه خاصي  رار دهد، نميه لاست. هر تحليلي كه نتواند دره  تنيدگي را مورد توج
  3گيرند، درک كند«. كه زنان سياه تحت سلطه لرار مي

دره  تشریح  به  خود  بعدی  كار  در  سياه  وی  زنان  عليه  خشونت  تجربه  در  تنيدگي 
كه    4دره  تنيدگي ساختاری   -1كند:  پردازد. او سه نوع دره  تنيدگي را شناسایي ميمي

گين پوست از خشونت خانگي و تجاوز است. كرنشاو رن  نشان دهنده تجربه خاص زنان
پوست لرباني تجاوز به دليل غفلت در توجه  دهد كه چگونه حمایت از زنان سياهنشان مي
پویش  ميبه  ناكام  متقاطع  و  تنيده  دره   سياسي   -2ماند.  های  تنيدگي  نشان    5دره   كه 

های  تمان نژاد در سياستگف  پذیر زنان در گفتمان جنسيت فمينيس  و دهنده جایگاه آسيب
جنبش ضدنژادپرستي است، در حالي كه تجربه این زنان متفاوت از زنان سفيد و مردان 

مي نشان  را  والعيت  این  سياسي  تنيدگي  دره   »مفهوم  والع  در  است.  زنان  سياه  كه  دهد 
خطرنگين  اغلب  كه  دارند  لرار  فرودست  گروه  دو  درون  در  حدالل  و مشيپوست  ها 

 

1. Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and 

the Politics of Empowerment (NY: Routledge, 2002).  

2. Floya Anthias and Nira Yuval-Davis,“Contextualizing Feminism—Gender, 

Ethnic and Class Divisions”, Feminist Review 15. 1, (1983), at 62-75. 

3. Crenshaw, op. cit. at 140. 

4. Structural Intersectionality. 

5. Political Intersectionality. 
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ميهابرنامه پيش  در  را  متنالض  گاها  و  ناسازگار  سياسي  تنيدگي    -3و    1گيرند« ی  دره  
رنگين   2نمایندگي زنان  بازنمایي  در  نژاد  بازتوليد  نحوه  به  اشاره  بنابراین  كه  دارد.  پوست 

كالينز   دیگر،  سوی  از  شد.  ارائه  كرنشاو  كيمبرلي  توسط  تنيدگي  دره   الگوی  اولين 
 3كند كه رویكرد افزایشي ان نظریه انتقادی اجتماعي معرفي ميعنورا ب  اهي س   س ي ن ي فم  شهیاند

م  درباره رد  را  كه .كنديست   معنا  جنس  یبجا  اه، ي س  يست ي ن يفم  شهیاند  بدان  از    ت يآنكه 
و مذهب    ي اجتماع   طبقه،  نژاد  ، يجنس  شیمانند سن، گرا  رها ي متغ   گر یشروع كند و سپس د

سلطه در    ري ساختار فراگ  ك ی  یاجزا  مثابه  را بهست   زیمتما  یهانظام  ن یا  د،یافزاي را بر آن ب
 .ردي گينظر م
در والع ه  كرنشاو و ه  كالينز نام دره  تنيدگي را به یك خط سير گسترده سيال   

توان گفت ماهيت آن جهاني است و به طور خالصه از موضوعات مربوط به  دادند كه مي
شتر از آنكه بر یك نقطه واحد و بي   كندلدرت به طور متفاوت و در ه  تنيده صحبت مي

نوع  و  واژه  كاربرد  در  تنوع  گستردگي  اگرچه  كند.  تمركز  عمل  یا  تحليل  برای  معين 
 مكو    5یاد كند   4از آن بعنوان رمزواژه  س ی ویدروش مطالعه دره  تنيدگي باعث شد كه  

مورد  در  ها و مقاالت زیادی  كتاب  6آن را مهمترین آورده نظری مطالعات زنان بنامد.  كال
دره  تنيدگي و كاربرد آن منتشر شده است تا جایي كه برخي نویسندگان مطر  كردند،  

نگاه شود نه    7دیگر زمان آن رسيده است كه به دره  تنيدگي بعنوان یك حوزه مطالعاتي 
برای درک    8كه به دنبال نشان دادن صِرف تاللي جنسيت و نژاد باشد. صرفا یك مفهوم

دره اندیشه  ت پيچيدگي  مي   پرداخته  اصولي  معرفي  به  در یك چارچوب  نيده،  كه  شود 
توان ادعا كرد كه در تحليل تجارب تبعيض از  تحليلي مشخص و با توجه به این مباني مي

 

1. Crenshaw, op. cit. at 1252. 

2. Representative Intersectionality. 

3. Additive Approach. 

4. Buzzword. 

5. Kathy Davis,“Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science 

Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful, Feminist theory 9.1, 

(2008), at 67. 

6. Leslie McCall,“The Complexity of Intersectionality, Signs: Journal of Women 

in Culture and Society, 30.3, (2005), at 1771. 

7. Field Study. 

8. Sumi Cho and Kimberlé Williams Crenshaw and Leslie McCall, “Toward a 

Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis, Signs: Journal 

of Women in Culture and Society 38.4, (2013), at 785. 
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رویكرد دره  تنيده استفاده شده است و از همين ابزارها برای تحليل دره  تنيده كمك 
 .گرفت

 . مباني درهم تنیدگي2
هایي برای دره  تنيدگي شناسایي  توان بنيانری و تجربي موجود، مي فك  با توجه به پيشينه

شناسي  تواند در فه  دره  تنيدگي و روشهای دره  تنيدگي ميكرد. شناسایي این الیه
آوری و  آن بسيار مفيد باشد. البته شمردن این اصول لزوما بدان معنا نيست كه صرفا جمع

ادبيات دره   ارائه تقسي  مقاله سعي ميتني بندی از  بلكه ما در این  باشد  با  دگي  شود اوال 
بنيان این  اوليهمعرفي  آشنایي  تنيدگي،  دره   مفهوم  با  مخاطبان  به    ها،  دوم،  كنند.  پيدا 

موضوعات مورد توجه دره  تنيدگي به شكل متفاوتي نگاه شود. سوم،  نگاهي منعطف  
ن حال با شناسایي این اصول،  عي  به دره  تنيدگي بعنوان رویكردی انتقادی داشت اما در 
ابزاری برای تحليل آسان بعنوان  تنيدگي  نابرابری و تبعيض، روابط   تر شود.درک دره  

شرایط كليت،  و  پيچيدگي  روابط   1لدرت،  مولعيت  2اجتماعي،  اجتماعي   3و  عدالت  و 
 دهند. ایده اصلي هستند كه چارچوب تحليل دره  تنيده در این مقاله را شكل مي شش 

 نابرابری و تبعیض . 2-1
مي كمك  تنيدگي  نابرابریدره   پيچيدگي  فه   برای  تا  تجربه  كند  افراد  كه  هایي 

نابرابری را به تحليل  كنند، از ابزارهای بيشتری استفاده كني  زیرا الیه مي های جدیدی از 
مي نابرابری اضافه  كننده  ایجاد  فرایندهای  فه   برای  مفيد  چارچوب  یك  همچنين  كند. 

مي  4.است آن  به  منجر  حقوق  در  تنيدگي  نابرابریدره   حقولي  نظام  كه  با  شود  را  ها 
های جداگانه مانند نژاد یا جنسيت نبيند. از آنجایي كه دره  تنيدگي یك  و زمينه  هاعامل

مي نابرابری  نوع  هر  است  حركت  حال  در  حتي  جریان  باشد  آن  مطالعه  موضوع  تواند 
تولي از خود حقوق  منابرابری كه  را صرفا یك يد  تنيدگي  ما دره   دليل  به همين  شود. 

 

1. Context. 

2. Relationality. 

3. Positionality. 

4. Sumi Cho,“Post-intersectionality: The Curious Reception of Intersectionality in 

Legal Scholarship”, Du Bois Review: Social Science Research on Race, 10.2, 

(2013), at 385-404. 
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نمي هویت  مورد  در  فمينيستي  بوده  نظریه  فمينيستي  مطالعات  در  آن  ریشه  اگرچه  داني  
نمي تنيده  دره   به صورت  نابرابری  مطالعه  برای  همچنين  فرودستي  است.  بر  صرفا  توان 

د همدیگر  با  ارتباط  در  فرودستي  و  امتياز  بلكه  كرد  یتمركز  عمل  ر  بزرگتر  ساختار  ك 
های درحاشيه و محروم نيستند  بعبارت دیگر، موضوع دره  تنيدگي صرفا گروه  1كنند.مي

پذیر وجود ندارد بلكه درجات  سلطه  -گربلكه همه افراد جامعه هستند زیرا دوگانه سلطه
نابرابری وجود دارد. برای مثال در رویكرد دره  واند  تيتنيده نظام حقولي نم متفاوتي از 

بازار كار را توضيح داده و جبران كند بدون آنكه منفعت   بين زنان و مردان در  نابرابری 
 برندگان از این نابرابری كه مردان و زنان امتيازدار هستند، موضوع تحليل لرار نگيرد.

 . قدرت 2-2

مي نظر  از  به  یكي  باشد.  تنيدگي  دره   واژه  پرتكرارترین  لدرت  روابط  و  لدرت  رسد 
مقوله  لين او بر  تمركز  بجای  لدرت  روابط  به  كه  دره   كساني  ادبيات  در  هویتي  های 

بود كه تعامل روابط لدرت در تقاطع جنسيت و نژاد  كرنشاو    ي مبرلي ك تنيدگي توجه كرد،  
سياه را بررسي كرد. ذكر دو نكته در اینجا مه  است:    در تجربه تبعيض و فرودستي زنان

مقوله آنكه  اجتماعي، اول  صورت  طب   های  به  اجتماعي  نظر  از  بلكه  نيستند  ذاتي  و  يعي 
مي ساخته  و...  لوميت  جنسيت،  مانند  اجتماعي  مولعيت  به  توجه  با  بعبارت    2شود. متقابل 

كند و نه  دیگر چارچوب دره  تنيده روابط لدرت را از زاویه برساخت متقابل درک مي
كشد.  خشي به آنها را به چالش ميازبپندارد بلكه فرایند ایجاد و امتي تنها آن را طبيعي نمي

مقوله سایر  و  مذهب  طبقه،  لوميت،  و  جنسيت،  نيستند  همدیگر  از  مستقل  هویتي  های 
دهند  های متقاطعي از لدرت را شكل مياند و به تبع آن نظاممتقابال همدیگر را شكل داده

ند نژادپرستي  مانگرایي در ارتباط با عوامل دیگری  جنسيت  4دارد. 3كه آثار به ه  پيوسته 
مي معني  لدرت  روابط  پدیده در  هر  بررسي  در  همچنين  تنيده  یابد.  دره   به صورت  ای 
مي توجه  موضوع  مقولهبدین  ميشود كه چگونه  محسوب  امتياز  كه  معيني  یا  های  شوند 

 

1. Helma Lutz, “Intersectionality as Method”, DiGeSt, Journal of Diversity and 

Gender Studies, 2.1-2, (2015), at 44. 

2. Nira Yuval-Davis, “Theorizing Identity: Beyond the ‘Us’ and ‘Them’ 

Dichotomy”, Patterns of Prejudice 44.3, (2010), at 261-280. 

3. Interlocking. 

4. Razack, Sherene, Looking White People in the Eye: Gender, Race, and Culture 

in Courtrooms and Classrooms (Canada: University of Toronto Press, 1998). 
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های لدرت و سلطه  اند در نظامسازی شده و به حاشيه رانده شدههایي كه فرودستمقوله
مردسا سرمایهالرمانند  شدهی،  ساخته  و...  نژادپرستي  تنها  داری،  دیگر،  بعبارت  اند. 

های لدرت ه  با همدیگر  شوند بلكه نظامها نيستند كه به صورت متقابل ساخته ميهویت
كار مي نه جداگانه  هيچ  و  آنكه  بر  دليل عالوه  به همين  دارند.  پيوسته  ه   به  اثر  و  كنند 

بلكه روابط بين   سلطه یا ظال  و لرباني وجود ندارد  تحتگر و  بندی دوگانه سلطهتقسي 
 1كند.های سلطه وابسته به شرایط و زمان خاص و در ساختار سلطه عمل ميها و نظاممقوله

درجه   اما  است  متفاوت  ایران  جامعه  به  نسبت  آمریكا  جامعه  در  نژاد  اهميت  مثال،  برای 
آمریجنسيت جامعه  با  مقایسه  در  ایران  در  نظامميكا  گرایي  سایر  با  تعامل  در  های  تواند 

 سلطه متفاوت باشد. 

 2زمینه شرایط و پیش . 3-2
 باتلرگيرد. همانگونه كه  توليد جنسيت و اجرای آن تحت تاثير شرایط و زمينه آن لرار مي

مي مياشاره  شكل  زمينه  در  بلكه  خالء  در  نه  معاني  دره     3گيرند. كند  مطالعه  نحوه 
تاثير شرایط است. برای مثال محققان اروپایي در استفاده از تحليل  حت  تنيدگي نيز كامال ت 

گيرد، به مطالعه پدیده دره  تنيده بيشتر از مطالعه روابط نژادی كه در آمریكا صورت مي
مهاجرت و همبستگي اجتماعي در اروپا پرداختند. همچنين ممكن است یك مقوله هویتي  

در اما  شود  محسوب  امتياز  مولعيتي  نداشته  زم  در  معني  چنين  دیگر  خاص  شرایط  و  ينه 
ها از نظر زماني و مكاني  ها نيز بستگي به شرایط دارد زیرا برخي مقولهباشد. انتخاب مقوله 
مانند مقوله نژاد در جامعه آمریكا و جنسيت در جامعه ایراني. توجه    4اهميت بيشتری دارند 

  است زیرا دره  تنيدگي را در  مه   به شرایط دره  تنيدگي مخصوصا در این مقاله بسيار
بكار مي ایراني  جامعه  فعلي  روش  مولعيت  اعمال  و  است  نداشته  پژوهش  سابقه  بری  كه 

 دره  تنيده در یك شرایط خاص پيچيده و روندی منحصر به فرد است.   
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 1ای بودنرابطه . 4-2
مثال زنان سياه  ای  بر  2دره  تنيدگي در ابتدا بر تفاوت و تشابه در تقاطع هویتي توجه كرد.

در تجربه تبعيض جنسيتي مشترک با زنان سفيد و در تجربه تبعيض نژادی متفاوت با آنها  
درون الگوی  از  همچنين  بين هستند.  و  ميگروهي  استفاده  زنان  گروهي  آنكه  مانند  شود. 

سياه جماعت  درون  و  نژادپرستي  با  آمریكا  جامعه  در  جنسيتسياه  با  گرایي  پوستان 
ای  ها در انواع هویت بر رابطهها و تشابهبنابراین بجای تمركز بر صرف تفاوت  ند.امواجه

مي تاكيد  یا  بودن  نژاد  جنسيت،  مبنای  بر  صرفا  نيست  لرار  تبعيض  حالت  این  در  كند. 
بلكه مي باشد  به توليد شكل  مذهب  باشد كه منجر  نژاد ه  مذهب  تواند ه  جنسيت ه  
تبعيض   از  هميجدیدی  به  استدالل صرف جنسيت  مين شود.  گفتمان  دليل  در  كه  محور 

نمي بود،  رایج  دوم  موج  برافمينيس   باشد. تواند  كافي  نابرابر  حقولي  نظام  اصال   ی 
توان نابرابری التصادی را توضيح داد.  لدرت به  همانگونه كه با صرف تحليل طبقاتي نمي

رابطه ميصورت  درک  روابطای  از  شده  تشكيل  لدرت  زیرا  رابطها  شود  این  ای  ست. 
هویت  مانند  مختلف  مفاهي   با  عمل  و  نظر  سطح  در  تنيدگي  دره   ائتالفي، بودن   3های  

 شود.و ... مطر  مي 5گرایي استراتژیك ، ذات4های عرضي سياست

 پیچیدگي و کلیت . 2-5
زماني   بعبارت دیگر  پيچيدگي گره خورده است.  با  تنيدگي  نيست كه دره   هيچ شكي 

نابرابری، رابطهر  كه  و  شرایط  به  توجه  لدرت،  پدیده وابط  بودن  عدالت  ای  دغدغه  و  ها 
اجتماعي عوامل به ه  پيوسته تحليل دره  تنيده باشد خروجي آن پيچيدگي خواهد بود. 

روش فرآیندمحور  »در  و  شده  انتخاب  عامل  یك  از  بيش  تنيده  دره   تحقيق  شناسي 
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شود زیرا با عوامل  نيستي پيچيده ميميبرای مثال »جنسيت بعنوان مركز پژوهش ف  1است«. 
مي تركيب  برابری    2شود«. دیگر  لانون  متن  از  تنيدگي  دره   اصطال   كه    2010زماني 

پيچيده   را  حقوق  تنيدگي  دره   كه  شد  اعالم  اینگونه  آن  دليل  خورد  خط  انگليس 
نظر    3كند. مي گونهيوالب از  به  تنيدگي  دره   نظام ،  تعریف  و  است  پيچيدگي  نظریه   ای 
تغيير ميعنوان مجموعهب را  اجزا  از  مي  4دهد. ای  باعث  فرایندها  شوند كه حتي خود  زیرا 

از خود متفاوتي  رفتارهای  اجزا  سایر  با  ارتباط  در  و  تنهایي  به  از    اجزا  یكي  دهند.  نشان 
دره   پيچيدگي  این  و  دالیل  نابرابری  دیگر،  بعبارت  است.  كليت  به  آن  توجه  تنيدگي 

كند كه به صورت كل و با تماميت آن در نظر گرفته  لتي معنا پيدا ميو تبعيض دره  تنيده
های هویتي توجه كني   شود كه نه تنها به تبعيض بر مبنای مقولهشود. این تماميت باعث مي

بلكه مولعيت لرارگيری سوژه از نظر زماني، تاریخي و جغرافيایي را نيز شامل شود. مانند  
در خصوص محروميت لانوني همسر دوم اسالمي    5كوبزجا عليه    حسسامآنكه در پرونده  

جامعه   در  مسلمانان  تاریخي  مولعيت  به  جنوبي  آفریقای  اساسي  لانون  دادگاه  ارث،  از 
 6كند. آفریقای جنوبي توجه مي

 عدالت اجتماعي. 2-6
های آن نبوده بلكه هدف آن است. دره  تنيدگي  آخرین مورد از دره  تنيدگي از مولفه

تنيدگي در  با دغدغه عدالت اجتماعي دارد. بعبارت دیگر، چارچوب دره    قيپيوند عمي 
مي اجتماعي شكل  از همين خدمت عدالت  نهگيرد.  تنيدگي  تنها یك پرسش و رو دره  
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بلكه بعد دیگر آن عمل معنادار )پركسيس( دره   انتقادی است  تنيدگي است كه  تحقيق 
ميدر   انجام  اجتماعي  عدالت  به  نيل  دره شوراستای  نيز  دليل  همين  به  در  د.  تنيدگي 

زمينه در  جزئي  اصالحات  دنبال  به  صرفا  تركيب  حقوق  مانند  تبعيض  شدن  شناخته  های 
كردن آنها نيست بلكه به دنبال جبران والعي تبعيض است. برای مثال ممكن است در نظام  

تبع اما  باشند  داشته  وجود  نيز  برابری  بر  مبتني  مقررات  و  لوانين  نهادینه    يض حقولي 
های  آميز شود. برای مثال حتي اگر لانون خانواده حقهای تبعيضساختاری منجر به رویه 

نسبتا برابر برای زنان همچون مردان در امور مربوط به خانواده در نظر بگيرد همچنان این  
به این حق های  امكان وجود دارد كه ساختار مردساالر نظام لضایي، زنان را در دستيابي 

شود كه برای مثال، چگونه موارد محدود لانوني كه  ني ناكام گذارد. در ادامه بيان مينولا
مي آنها  استناد  به  عالي زن  دیوان  مرد  لاضي  توسط  شود،  برخوردار  طالق  حق  از  تواند 
 شود. كشور مشروط مي

نابرابری  با توجه به چارچوب تعيين شده، دره  تنيدگي؛ روشي انتقادی برای تحليل 
تقسي ا  ناشي با بندیز  و  خاص  شرایط  در  پيچيده  لدرت  روابط  بر  مبتني  اجتماعي  های 

 هدف رسيدن به عدالت اجتماعي است. 

 ض یتبعحقوق ضد  نقد  و يدگیتن درهم. 3
وارد  ایده دره  و  یافت  توجهي  لابل  نقد دكترین حقوق ضدتبعيض گسترش  با  تنيدگي 
ترین نقدهای وارده به حقوق  د از مه ورهای مطالعاتي شد. در این لسمت سه مسایر رشته 

مي بررسي  دره ضدتبعيض  ميشود.  توضيح  تجربه  تنيدگي  از  حقوق  چگونه  كه  دهد 
ذات برداشت  نميتبعيض،  نمایندگي  را  افراد  همه  تجارب  و  دارد  همچنين  گرایانه  كند. 

تك آن  جبران  و  تبعيض  اثبات  برای  آن  و تكچارچوب  در    1بنيان محور  حتي  و  است 
تبعيض چندگانه را شناسایي ميوام افزایشي ردی كه  با یك رویكرد    2كند، این شناسایي 

مي  كه  است  نقدهایي  جمله  از  موارد  این  تنيده.  دره   رویكرد  نه  واكنش  است  به  توان 
ها پرداخته  حقوق در برابر پدیده دره  تنيدگي وارد كرد كه در زیر به طور خالصه بدان

 شود: مي
 

 

1. Single-axis. 

2. Additive Approach. 
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 وقي و تجربه تبعیض  حقگرایي ذات . 3-1
توان با نمونه جنسيت بهتر درک كرد كه بعنوان یكي از  از تجربه تبعيض را مي گرایيذات
ميزمينه شناخته  تبعيض  ممنوعه  بين  های  نزاع  جنسيتي،  نابرابری  موضوع  مورد  در  شود. 
ن  ای آنچه برای  باال گرفت كه دیگر    1980گرایان و ضدذات گرایان فمينيستي از دههذات
جنسيت    زنان و  جنس  ميان  ارتباط  از  پرسش  بود،  پرسش    بلكه  ودنب محوری  این  بيشتر 

  ست؟زنان مختلف اآیا جنسيت واجد عناصری واحد یا ذاتي در ميان  كه  مطر  بود
برخي محققان  برای مثال، آیا تعریفي از زنانگي وجود دارد كه شامل همه زنان شود؟  

فمينضدذات انتقادی  مطالعات  ذاتي گرایي،  به  مته   را  حقوق  برای  ستي  كردند.  گرایي 
سلطه    1سیهر  آنجال مثال   نظریه  بررسي  با  مشخص  طور  زن  2نوني ك  مك  ن یكاتربه   ،

»به سوی نظریه فمينيستي دولت«  3فمينيست سفيدپوست و حقولدان آمریكایي در كتاب 
ذات یك  را  سياهاو  فمينيست  زن  یك  خود  كه  هریس  نظر  از  كرد.  خطاب    پوست گرا 

ذات و ذاتاست،  انحصاری  تجربه  »توصيف  دارد:  تعریفي  گرایانه  گرایي جنسيتي چنين 
بعبارت دیگر این    4های تجربه مانند نژاد، طبقه و خاستگاه جنسي«. زن مستقل از سایر جنبه

هویت با  فرودست  و  درحاشيه  زنان  توسط  مختلف  اشكال  به  زنان  نقد  به  چندگانه  های 
برندگان سایر وارد شده است كه خود از منفعت  -طبقه متوسط   دزن سفي   -نسبتا امتيازدار

 گرایي هستند.  های سلطه مانند نژادپرستي و طبقهنظام
جنسيت موضوع  در  دارند.  اگرچه  زنان  سایر  با  مشترک  تجربه    زابت ي لاگرایي 

بي»  در 5اسپلمن مفهومي  ،6«ذاتزنان  را  تحليل  موضوع  مي  همين  چگونه  كه  كند  ارائه 
فزایندهاه  ي سزنان   طور  به  كه  آنچه  سفيدپوست  از  زنان  برای  تنها  شناخته  فمينيست  ای 
شدند.مي محروم  در    7ي موهانت   چاندرا»  شد،  كه  پسااستعماری  فمينيس   محققان  از  یكي 

گرایي زنانه  های ذاتكند كه برداشتكند، بيان ميپردازی ميحوزه دره  تنيدگي نظریه
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بر مشتركات موجود در تج بنا شده  رمبتني  از تجربه  و فردی  معين  بر تصوری  و  به است 
تا مفهوم اجتماعي. از آنجا كه تجربه   است. یعني مبتني بر مفهومي شخصي از تجربه است

های ميان زنان از جمله تفاوت در لدرت نيز نادیده از شرایط اجتماعي منتزع است، تفاوت
ارائه تعریفي مشترک از فمينيس     اگرچه دغدغه زنان سفيد مورد نقد، 1گرفته شده است«.

اما   باشد  برابری جنسيتي  به دنبال تحقق  به چالش بكشد و  بود كه ساختار مردساالرانه را 
ذات دام  در  افتادن  است.  خطر  جدی  بسيار  زنان  تجربه  از  همين گرایي  رو،  از 

ه  ك گرایي از لوازم تحليل دره  تنيده است زیرا دره  تنيدگي به دنبال آن است  ضدذات
اش تعریف شود و به یك عامل تقليل داده  تجارب پيچيده تا حد امكان با تمام پيچيدگي

مينشود.   فرض  جنسيتي،  تبعيض  ادعای  با  برخورد  در  حقولي  نظام  مثال  كه  برای  گيرد 
تجربه تبعيض یك  رفتار  ویژگي از  آن  با  زنان  بين همه  در  دارد كه  آميز جنسيتي وجود 

از   نباشد، مشترک  آاجتماعي كه ممكن است  معلوليت  یا  نژاد، خاستگاه جنسي، طبقه  ن 
مقایسه را الزم مي به وجود وجه  نياز  بر اصل تشابه  این تكيه  و  دليل همين  است  به  داند. 

یا  ذات وجود  اثبات  برای  مقایسه  معيار  كه  آمد  پدید  جنسيتي  تبعيض  استاندارد  گرایي، 
ركزی این استاندارد زندگي و تجربه  مگيرد و نقطه  آميز لرار ميعدم وجود عمل تبعيض

امتيازدار  نسبتا  طبقه  -زنان  یا  نژادی/لوميتي  امتياز  از  مذهبيبرخوردار  یا  برای   -ای  است. 
كه زن سياهي ادعای اعمال تبعيض جنسيتي و    2هاگز  یهلوكپترعليه    مورمثال در پرونده  

او در ارتقای شغلي كرد، مركزیت تجربه زنان سفيد در تبعيض  مفهوم  نژادی عليه  سازی 
مي  علني  را  جنسيتي  جنسيتي  تبعيض  بعنوان  سياه  زنان  عليه  تبعيض  ادعای  دادگاه  كند. 

 نپذیرفت زیرا آن را یك ادعای خالص تبعيض جنسيتي شناسایي نكرد. 
تواند پيش آید. برای مثال  یي در برخورد با سایر اشكال تبعيض نيز ميگراذاتچنين  

شود كه توسط  ای محسوب ميصرفا یك شكل شدیدتر سلطه  تبعيض مذهبي بيشتر موالع
گرایي سایر زنان مذهب  شود كه به تجربه مشترک جنسيتهای دیني تجربه ميزنان الليت

آميز عليه زنان الليت دیني كه  شود اما نكته آن است كه رفتارهای تبعيضحاك  اضافه مي
متفاوت و منحصربه فردی تجربه  نظر كيفي  از  نمي  ممكن است  شود. در  باشد، شناسایي 

از ه  جدا كرده، یك  نتيجه، ذات را  با اشكال چندگانه سلطه  افراد  ابعاد زندگي  گرایي 
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دهد  هویت بعنوان زمينه تبعيض را فرض گرفته و سایر موارد را به مسائل اضافي تقليل مي
حقول  نظام  حالتي  چنين  در  گيرند.  لرار  حقولي  تحليل  موضوع  حتي  آنكه  از    ي لبل 

شوند  تواند نمایندگي تجربه تبعيض همه زنان را برعهده داشته باشد و زنان مجبور مي نمي
ای  های دره  تنيده سلطهبرای برخورداری از جبران خسارت توسط نظام حقولي بين جنبه

  كنند، دست به انتخاب بزنند.كه تجربه مي
از چنين ذاتنمونه   با ساای  تعامل آن  از جنسيت و  نظامیگرایي  بر ر  مبتني  های سلطه 

توان مورد ارزیابي  های هویت در نمونه رایي از هيئت عمومي دیوان عالي كشور ميمقوله
دختری   پرونده،  این  در  داد.  رابطه    17لرار  برلراری  به  لادر  واژن  دليل كوتاهي  به  ساله 

تكر و  آموزش  صورت  در  لانوني  پزشكي  گفته  به  اما  نبوده  باروری  و  كامل  ر،  اجنسي 
دعوایي به خواسته فسخ نكا  عليه زوجه    ،زوجامكان معاشرت و بارداری وجود دارد اما  

دادگاه    .طر  و مستند خود را نظریات پزشك درباره معایب جسمي زوجه لرار داده است
)ماده   عيب  خيار  موارد  از  یك  هيچ  مورد  كه  استدالل  این  به  لانون    1123تجدیدنظر 

لانون مدني( و خيار تدليس نيست، حك  به رد    1128)ماده    مدني( و خيار تخلف از شرط
  -كه معتقد به وجود حق فسخ بوده    -و در لبال شعبه دیوان عالي كشور  داد    دعوای فسخ

رو، لضيه در هيات عمومي شعب حقولي دیوان مرلوم طر  گشته و اصرار ورزید. از این 
مورد (    88/12 شماره ردیف  )با  88/ 20/11مور     16این هيات طي رای اصراری شماره  

لانون    1128را از مصادیق فسخ به موجب تخلف از وصف ضمني سالمت موضوع ماده  
تحليل این رای از مشرو  مذاكرات لضات هيئت عمومي دیوان عالي    .مدني شمرده است

 كشور در پرونده مربوطه انجام شده است. 
لانون شرایط  ت كه به موجب  سلبل از ورود به محتوای پرونده، این نكته لابل ذكر ا 

مصوب   دادگستری  لضات  انتخاب  1361انتخاب  شرایط  واجد  مردان  بين  از  لضات   ،
بر اساس نظر مشهور فقهای اماميه بوده و منطبق بر    برای زنان  این ممنوعيتكه    گردندمي

را لضات  . در نتيجه اعضای هيئت عمومي دیوان عالي كشور  باشدسنت، اجماع و عقل مي
نمایندگي زنان در ساختار نظام لضایي و در عاليكيل ميشمرد ت ترین سطح آن  دهند و 

انجام مي مردان  به  یعني دیوان عالي كشور توسط  با استناد  گيرد. این لضات دیوان عالي 
عروه الوثقي یكي از مهمترین منابع فقه شيعه وضعيت این زن را خنثي تلقي كرده و صدق  

سوا زیر  را  او  بر  زن  پرونده مي  لعنوان  این  موضوع  فرد  بودن  زن  چون  نتيجه  در  برند. 
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مسل  نيست و به دليل وجود عدم اختالف جنس بين طرفين كه ركن صحت نكا  از نظر 
مي مطر   را  نكا   بطالن  احتمال  است،  فقهي  خود  منابع  فسخ  ادعای  از  باالتر  كه  كنند 

باروری   كه  تجدیدنظر  دادگاه  نظر  برخالف  همچنين  است.  از  رزوج  یكي  صرفا  ا 
داند، دیوان عالي هدف از ازدواج را آميزش و باروری دانسته و برای  التضائات نكا  مي

كنند كه هيچ فرد متعارفي حاضر به ازدواج با چنين دختری و  توجيه آن به عرف استناد مي
هزینه خاصپرداخت  تمكين  كه  است  نفقه  مستحق  زني  زیرا  نيست  او    -نزدیكي   -های 

ن دیوان عالي در رد نظریه كميسيون پزشكي كه امكان رفع مشكل در آینده  ي كند. همچن
مي موثر  با  را  و  دانسته  مستقر  را  عيب  همچنان  مجنون  با  زن  این  تسری وضعيت  با  داند، 

كند و  استناد به لاعده نفي حرج برای زوج، تحميل هرگونه هزینه درمان به مرد را نفي مي
كند. در نهایت با استناد به  ي مرد نزد دیگران اشاره ميسهمچنين به فاش شدن مسائل نامو

 شود. خيار تخلف از وصف ضمني سالمت، حك  به فسخ ازدواج داده مي

نمي  ن یا خاطر  رای  به  تنها  نه  زن  این  زیرا  باشد  جنسيتي  تبعيض  خالص  نمونه  تواند 
ر توليد مثل  اگرایانه به زن بعنوان جنس و ابزجنسيت خود )بعنوان یك زن( كه نگاه ذات

های هویتي خود از جمله ناتواني جنسي  در این رای غالب است بلكه بخاطر سایر ویژگي
)به نوعي زمينه ممنوعه معلوليت در حقوق ضد تبعيض(، سن ك  و تعلق به طبقه التصادی  
و اجتماعي پایين در آن شرایط خاص لرار گرفته است. زوجه دارای هویت متقاطع بوده و  

مندی از  وان یك زن بلكه در مولعيت یك زن معلول طبقه پایين در ساختار نظامن نه تنها بع 
های  گيرد. بعبارت دیگر؛ ارزشسلطه مردساالرانه، مذهب و عرف مورد تبعيض لرار مي

مردساالرانه، اصول شریعت و باورهای عرفي در همكاری متقابل و تقویت همدیگر منجر 
تواند از  شوند كه زني كه لدرت باروری ندارد، نمييبه این استدالل لضات دیوان عالي م

حقوق مربوط به ازدواج برخوردار شود. به این ترتيب كه عيب جسماني زن لابل اغماض  
كند كه مرد از لرارداد  در زندگي مشترک نبوده و ساختار لضایي این شرایط را فراه  مي
سا از  خود  جسمي  ناتواني  دليل  به  زن  و  شود  خارج  به  ی ازدواج  مربوط  مالي  حقوق  ر 

ازدواج برخوردار نشده و همچنين فرصت خود برای زندگي مشترک )فعلي و بالقوه( از  
رویكرد جنسيت دليل  به  همچنين  بدهد.  كرامت  دست  بنيان،  انسان  رویكرد  بجای  محور 

مي برده  سوال  زیر  جنسيت  از  فارغ  زوجه  مثل  انساني  توليد  و  باروی  به  لادر  زیرا  شود 
وه بر آن، مولعيت ممتاز شوهر در صدور چنين رایي تاثيرگذار است. شوهر از  ال نيست. ع 
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تر از زن است و حمایت  نظر سني بزرگتر، در وضعيت مالي بهتر و از نظر جسماني سال 
خانواده و  زن  اما  دارد  ازدواج  فسخ  تقاضای  برای  مردساالر  و جامعه  توسط  خانواده  اش 

اند. در این رای،  تبعيض  ي دختر و فریب شوهر شدهنزوج مته  به پنهانكاری عيب جسما
كند كه چگونه عاملي مانند معلوليت در تركيب با جنسيت  حقولي دره  تنيده تشریح مي

منجر به توليد شكل خاصي از تبعيض در این پرونده شده كه در خصوص سایر زنان )از  
های  افتد. همچنين نظامنمي  ق نظر جسماني سال  و از طبقه متوسط به باال و سن بيشتر( اتفا

گرایي و نظام شرعي و عرفي مردساالر و مولعيت اجتماعي و طبقاتي نه  مختلف جنسيت
مي كار  جداگانه  صورت  به  نظامتنها  صورت  به  بلكه  در  كنند  حقوق  كاركرد  بر  مند 

 گذارد.تعریف مولعيت برتر و سلطه یكي بر دیگری )در اینجا شوهر بر زن( تاثير مي

 ضیتبع انیبنتک  چارچوب  .3-2
توانند  های مختلف هویت فرد از یكدیگر متمایز نيستند. زنان مي در زندگي والعي، جنبه

تبعيض را به چندین شيوه تجربه كنند و بر همين اساس ادعای تجربه تبعيض آنها ماهيت  
مبنای چارچوب تك بر  اما  باشد  داشته  بگویي :متفاوتي  كه  است  آن  مانند  به  ر»تج بنيان 

آمریكایي در ایاالت متحده =    -معمول یك زن در آمریكا + تجربه معمول یك آفریقایي
آمریكایي در ایاالت متحده«. بنابراین ولتي زني ادعای    -تجربه معمول یك زن آفریقایي 

مي نژاد  و  جنسيت  مبنای  بر  كه  تبعيض  است  حقولي  نظام  تبعيض  استاندارد  مغایر  كند 
یا   جنسيتي  تبعيض  مينادعای  را  تكاولين  كرنشاوپذیرد.  ژادی  تبعيض  در  بار  محور 

مي شر   چنين  چهارراه  استعاره  با  را  تبعيض  عدم  حقوق  همانند   دهد:دكترین  »تبعيض 
یا جهت دیگر.   باشد  از یك جهت در جریان  تقاطع است ممكن است  ترافيك در یك 

باشد كه از هر كدام از    يهای تواند به وسيله اتومبيلاگر تصادفي در چهارراه ر  دهد، مي
باشد. در مقایسه نيز اگر  این جهت ها در رفت و آمدند و حتي در برخي موالع همه آنها 

مي آسيب  سياه  زن  ميیك  او  صدمه  و  است  تقاطع  در  نيز  او  تبعيض  بيند،  نتيجه  تواند 
دره  جبران  كه  لضایي  تصميمات  باشد.  هردو  یا  نژادی  تبعيض  یا  در  جنسي  را  تنيده 

ميتصور شناسایي  ي  مقوله  یك  بعنوان  خاص  طور  به  سياه  زنان  دهند  نشان  كه  پذیرند 
اند، شبيه به تجویز پزشك در صحنه تصادف است كه در صورتي لرباني تصادف را  شده
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درمان خواهد كرد كه صدمه توسط منابع امداد پزشكي و اطالعات دارویي شناخته شده  
 1باشد«.

منظو كه  است  آن  ذكر  لابل  بر   رنكته  تمركز  صرفا  تنيدگي  دره   از  كرنشاو 
تقاطع نيست. هویت توان مطالعه  تنيدگي را در دو سطح ميبعبارت دیگر دره  2های در 

مي رویكرد  گروهكرد؛ یك  كه  باشد  آن  در حاشيه  تواند  كه  متقاطع  هویت  دارای  های 
تي مورد توجه  یهای هوبين مقوله  3هستند مورد توجه لرار گيرند و در رویكرد دوم، روابط

مي تعریف  چگونه  لوميت  و  جنسيت  بين  رابطه  مثال  برای  گيرد.  آنها  لرار  آیا  شوند؟ 
یا آنكه متقابال  مستقل از ه  وجود دارند و در حالت تقاطع همدیگر را تقویت مي كنند 

داده شكل  را  و  همدیگر  تحليل  ابزار  بعنوان  تنيدگي  دره   از  مقاله  این  نگارندگان  اند؟ 
های  پردازد و هدفش صرفا شناسایي گروهكنند كه به رویكرد دوم مياده ميف روشي است

 لرار گرفته در چهارراه تبعيض نيست.
تبعيض تك  یآتر  ایشرهمچنين   انواع  بين  لضایي  رویه  از  استفاده  تمایز  با  نيز  محور 

مي دره لائل  با چارچوب  را  آن  از  برخي  و  نزدیكشود  ميتنيدگي  موجب  تر  به  داند. 
تكنآ مستقي   تبعيض  دادگاه  ،  همانند  كه  است  حالتي   جنرال عليه    لدي گرافیدمحور 

كه مستخدمان زن سياه توسط شركت اخراج شده بودند، صراحتا زماني ادعای    4موتورز 
تبعيض پذیرفته است كه بر یك زمينه جنسيت یا نژاد باشد. وی با توجه به اندیشه لضایي  

»تبعيض  محور را مشخص ميیگر تبعيض تكدهای لضایي موجود سه نوع  و رویه كند. 
ها برای مثال تواند ماهوی نيز باشد بدان معنا كه تبعيض بر مبنای سایر هویتمحور مي تك

تایيد مي به طور همزمان  نژاد  بر مبنای یك زمينه  جنسيت و  نهایتا  اما از نظر ماهوی  شود 
مي داده  تكرای  تبعيض  در  تبعيض  شود.  نيز  موسع  شناسایي  بمحور  زمينه  یك  مبنای  ر 

تواند دربرگيرنده الگوهای تبعيض  شود كه ميای تفسير ميشود اما به صورت گستردهمي
ای  محور زمينهها بعنوان بخشي از یك زمينه باشد. تبعيض تكگروهي بر مبنای سایر زمينه

 

1. Crenshaw, op. cit. at149. 

2. Catharine MacKinnon,“Intersectionality as Method: A Note”, Signs: Journal of 

Women in Culture and Society 38.4, (2013), at 1028. 

3. See: Ange-Marie Hancock, Intersectionality: An Intellectual History (USA: 

Oxford University Press, 2016). 

4. Degraffenreid v. General Motors 413 F Supp 142 (E D Mo 1976). 
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زمينه سایر  اما  است  زمينه  یك  مبنای  بر  تونيز  مورد  تبعيض  بستر  بعنوان  لرار  ج ها  ه 
 1گيرد«. مي

مي نظر  به  به  تبعيض  به  نگاه  نوع  این  زمينه،  مبنای یك  بر  تبعيض  انواع  از  فارغ  رسد 
تك سطح  صورت  در  چه  تبعيض  حقوق  گفتمان  بر  كه  است  حقولي  روش  یك  بنيان، 

لانونگذاری چه در سطح لضایي مسلط بوده است. این روش لادر به شناسایي اصولي كه  
شد داده  توضيح  تقسي     لبال  از  ناشي  لدرت  نابرابر  روابط  بر  تمركز  بجای  زیرا  نيست 

كند و در  های متمایز تكيه ميهای هویت بلكه هویتاجتماعي بر هویت آن ه  نه تقاطع
 نتيجه لادر به شناسایي ماهيت خاص و منحصر به فرد تبعيض تجربه شده افراد نيست.

ل با رای دیوان عالي كشور كه در  مت لبل بدان پرداخته شد، در  سدر موضوع مشابه 
از   بار زوجه پس  این  عالي كشور،  از دیوان  زندگي مشترک خواهان    8رایي دیگر  سال 

مانند  خود  مالي  حقوق  همچنين  و  باروری  عدم  و  شوهر  جنسي  ناتوانایي  دليل  به  طالق 
مهریه بود كه شعبه دیوان عالي كشور اگرچه عدم رضایت جنسي زن را از مصادیق عسرو  

ماده    حرج در  سایر    1230مصر   زن  برای  امتياز  این  كنار  در  اما  دانست  مدني  لانون 
این  از  نشد.  لائل  مالي  حقوق  مانند  مربوطه  برداشتي  امتيازهای  و  عرف  به  استناد  با  رو  

مرد، تك لرباني شدگي  برابر جایگاه  در  پيروز دعوی  بعنوان طرف  زن  از وضعيت  بنيان 
به طالق موجب متالشي شدن خانواده و زندگي مشترک    كند: »الزام زوجحك  مي چنين 

شود و الزام زوج به پرداخت مهریه نيز مستلزم عسر و حرج زوج و مشمول لاعده  وی مي
اش را در لبال  ای كه مدّعي عسر و حرج است همه مهریهبایست زوجهحرج است لذا مي

لرینه باشد بر صحت ادعای    طالق بذل كند یا الالل لسمت عمده آن را بذل نماید تا اوالً 
زن معموالً  كه  حرج  و  ميعسر  حرج  و  عسر  در  را  خود  كه  ميهایي  مهرم بينند  گویند 

 2حالل جان  آزاد و ثانياً مستلزم عسر و حرج زوج نباشد«.
به   كرد  تصریح  بایستي  ابتدا  فقهي،    موجب در  احكام  بر  مبتني  و  ایران  مدني  لانون 
و حق طالق به صورت مطلق برای زوج شناسایي شده    ریاست خانواده از آن شوهر است

مي حرج  و  عسر  اثبات  با  زوجه  اما  این  است  مورد  در  كه  كند  طالق  درخواست  تواند 
كه   آنجاست  نكته  است.  شده  احراز  پرونده  لضات  توسط  زن  حرج  و  عسر  پرونده، 

 

1. Shreya Atrey, Intersectional Discrimination (USA: Oxford University Press, 

2019) at 84. 
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معلي حق  طالق،  به  مربوط  احكام  مورد  در  مرد  و  زن  بين  لانوني  نابرابری  دود  حرغ  
لانوني زوجه مجددا توسط لاضي پرونده مشروط شده است و برای توجيه این محدودیت  
به عرف استناد شده است. در این پرونده، عامل معلوليت مانند مورد اول با عامل جنسيت  

تركيب شده اما شكل و نتيجه آن متفاوت از مورد اول است. در    -این بار جنس مذكر  –
ناتوان جنسي برخالف مورد لبلي، مورد توجه لاضي  واین پرونده، مولعيت فر دست مرد 

بكاهد. در   برای زوج  ازدواج  این  آثار و عوالب  از  لرار گرفته و در تالش است  پرونده 
این پرونده برخالف مورد لبلي، اوال زن برای مدت طوالني به زندگي مشترک ادامه داده  

وم، عيب جسماني مرد لابليت درمان دو مطابق لانون مستحق حقولي از جمله مهریه است.  
برای  و  دیده  زن آسيب  بعنوان یك  این طالق  از  نيز همانند زوج  ندارد. همچنين زوجه 

تواند موثر كاهش آثار آن بر زندگي شخصي وی، داشتن حدالل حقوق و امنيت مالي مي
مي تالش  مرد  لاضي  پرونده  این  در  خوانده  باشد.  بعنوان  زوج  با  همدردی  در  ز  ا كند 

مهریه  فرودست پرداخت  ه   و  زن خود  دادن  به طالق  اجبار  در  ه   بيشتر شوهر،  سازی 
رای   این  در  نداشت.  وجود  ازدواج  فسخ  لبلي  پرونده  در  كه  همدردی  كند.  جلوگيری 

كه در حالت    -كند  لاضي دیوان عالي كشور مولعيت برتر زن نسبت به مرد را گوشزد مي
ی نسبت به مرد لرار دارد زیرا حق مطلق طالق از آن  رتعادی و طبيعي در مولعيت پایين 

مي  -اوست تالش  استو  آن  خواهان  زن  كه  امتيازی  دو  بين  مهریه   -كند  و  و    -طالق 
این شوهر است كه از حق تعادل ایجاد كند زیرا از نظر لاضي  پایين شوهر  های  مولعيت 

نار آن باید تعهدات  كطبيعي خود مانند ازدواج و داشتن خانواده محروم شده است و در  
مي ایجاد  زن  برای  چندگانه  ممتاز  مولعيت  این  و  بپردازد  را  همسرش  به  كه  مالي  كند 

 جبران حقولي همه آن مخالف نظر لاضي مرد پرونده است.  
تنيده مي پيچيدگي این موضوع را نشان دهد كه چگونه اعمال رویكرد دره    تواند 

د معلوليت )ناتوانایي جسمي در هر دو مورد(  ن یك فاكتور هویتي )یك زمينه تبعيض( مان
با كدام جنسيت به آنكه در ارتباط  یا زن  -بسته  تواند متفاوت عمل  لرار گيرد، مي  -مرد 

 كند و شكل منحصربه فردی از تجربه با آثار و نتایج متمایز به بار آورد.
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 1. رویکرد افزایشي و تبعیض چندگانه 3-3
تواند بر مبنای بيش از یك زمينه اتفاق بيفتد، یك امر امروزه این موضوع كه تبعيض مي

دهد كه  ای را توضيح ميشناخته شده در حقوق است. تبعيض چندگانه در حقوق پدیده
برای   2های مختلف مورد تبعيض والع شده است.های مختلف در زمينهیك فرد در زمان 

مهارت شغلي تبعيض    مثال، یك زن معلول به خاطر جنسيتش در دسترسي به سطح باالی
گيرد كه ساختمان خدمات عمومي به  بيند و بخاطر معلوليتش در یك مولعيتي لرار ميمي

اصطال   گونه كاربرد  نيست.  دسترس  لابل  ویلچر  با  اشخاص  برای  كه  شده  تعبيه  ای 
سابقه   به  مسبوق  اما  است  بوده  بسيار محدود  المللي  بين  نظام حقوق  در  تبعيض چندگانه 

ا یكي  اگرچه اصطال   مه   ز است.  است.  زنان  در كنفرانس جهاني  پكن  آن، سند  ترین 
تبعيض چندگانه در زبان سازمان ملل بكار برده نشده است و بجای آن به موانع چندگانه  

-خواهد تا تالش ها مياشاره شده است. در این سند بيان شده است كه »اعالميه از دولت
های بنيادین برای  ر از همه حقوق بشر و آزادیبهای خود را برای تضمين برخورداری برا

همه زنان و دختران كه با موانع چندگانه به دليل نژاد، سن، زبان، لوميت، فرهنگ، مذهب  
از نظر برخي    3اند، انجام دهد«. یا معلوليت یا بومي بودن در توانمندسازی و پيشرفت مواجه

( 1995ين كنفرانس جهاني زنان )م از محققان فمينيست آمریكایي، اعالميه پكن در چهار
در حالي كه نویسندگان اروپایي آن را مصدالي   4اولين نسخه از ایده دره  تنيدگي است، 

مي  شد  ارائه  آن  از  كه  تعریفي  با  چندگانه  تبعيض  دره   5دانند.از  مفهوم  تنيدگي  البته 
دو تعهدات  مجموعه  درک  برای  زنان  عليه  تبعيض  اشكال  كليه  رفع  كميته  ها  تلتوسط 
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مي بيان  كميته  است.  شده  پذیرفته  تبعيض  »دولتبرای حذف  از  كند:  بایستي  عضو  های 
مورد   در  تركيبي  منفي  آثار  و  تبعيض  تنيده  دره   اشكال  و  كرده  شناسایي  حقولي  نظر 

 1زنان را ممنوع كنند«. 
زمينه اگرچه  زیرا  نيست  تنيده  دره   تبعيض  شناسایي  معادل  چندگانه  های  تبعيض 

مي  چندگانه را  نگاه  تبعيض  مستقل  صورت  به  تبعيض  كننده  ایجاد  عوامل  به  اما  پذیرد 
های جداگانه نيست و مانند  كند. بنابراین تبعيض چندگانه چيزی بيشتر از جمع تبعيضمي

تك زمينهتبعيض  به  محدود  كمي  نگاه  دره   محور،  اعمال  پي  در  و  دارد  تبعيض  های 
رو،  تباط با ساختار نابرابر لدرت نيست. از همين رتنيدگي بعنوان یك مفهوم كيفي و در ا

تنيدگي نيز  در مخالفت با نظر كساني كه تبعيض چندگانه را مفهومي اع  كه شامل دره 
یا كساني كه آن را معادل ه  دانسته و تبعيض چندگانه را اصطال  رایج در نظام    2شود مي
، بایستي گفت  3نامندادميك ميكالمللي حقوق بشر و تبعيض دره  تنيده را اصطال  آبين 

دارد.   وجود  تنيده  دره   رویكرد  و  تبعيض  به  افزایشي  رویكرد  بين  بارزی  تفاوت  كه 
المللي و فراملي باعث شده اگرچه »استفاده گسترده از تبعيض چندگانه در سطح اسناد بين 

بي نظر یك واژه  به  بياید.« كه  به    4طرف و واضح  نسبت  افزایشي  این رویكرد  بعيض  ت اما 
با چندگانگي مفهوم ریاضي است كه  تبعيض را  مطابق است زیرا الیه یك  های مختلف 

كند در حالي كه ممكن است در والع دره  تنيده باشند و این رویكرد  جداگانه فرض مي 
های  از سوی دیگر چندگانگي زمينه  5های اجتماعي است. افزایشي مغایر پيچيدگي والعيت

ح  در  آنچه  همانند  سلسله  ق تبعيض  به  دارد  وجود  بشر  و حقوق  اروپا  اتحادیه  برابری  وق 
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نابرابری بين  بيمراتب  زمينهها  بين  مراتب  سلسله  ایجاد  »خطر  خود  و  بوده  های  توجه 
دارد.« نيز  را  شكل  1تبعيض  نحوه  به  چندگانه  تبعيض  دیگر،  زمينهبعبارت  های  گيری 

آنها بسته به شرایط و محتوا كاری   ت تبعيض و ارتباط آنها با یكدیگر و نقش سيال و متفاو
داند كه در مغایرت چارچوب  ندارد بلكه آنها را مفاهيمي ثابت و از پيش تعيين شده مي

 تنيدگي است كه شر  داده شد.دره  
عالوه بر آن، یك نقد دیگر به تبعيض چندگانه این است كه نه تنها برای اثبات وجود  

ه مقایسه وجود دارد، بلكه بار اثبات دعوی را نيز  جهای تبعيض نياز به وهر یك از زمينه 
مي مضاعف  مدعي  آنچه  برای  كند  اثبات  باید  كه  است  مدعي  این  دیگر،  بعبارت  كند. 

اگر مورد حك    این موضوع  و  نژادی  تبعيض  تبعيض جنسيتي است ه   تجربه كرده ه  
مي اگرچه  گيرد،  لرار  شوددادگاه  چندگانه  خسارت  جبران  به  منجر  نفع   -  تواند  به  كه 

اما هزینه اثبات آن برای مدعي بسيار زیاد خواهد بود. بنابراین یك مشكل    -مدعي است
مي تبعيض  تحت  شخص  مشكالت  برای  به  كه  است  آن  دغدغه  دیگر،  بعبارت  افزاید. 

»به خاطر چه؟«  بود كه  این سوال  به  پاسخ  دنبال  به  باید  تبعيض  والع شده    اثبات  تبعيض 
توان به سادگي گفت به خاطر جنسيتش  های تبعيض هستند كه نميهاست اما برخي تجرب

یا هر دو آنها محروم شده  نژادش  به خاطر  تنيده، مرئي كردن یا  اند. هدف تبعيض دره  
از سوی دیگر، جدا كردن زمينهاین تجربه نامرئي است.  تبعيض از  های  های این تجارب 

ناممكن است كه موالع  برخي  بسيار سخت و  توان مشخص كرد در  چگونه مي  همدیگر 
های ایجاد چنين تجارب تبعيضي از ه  متمایز است و در چه مواردی  چه مواردی زمينه

 ناگسستني و پيوسته است؟  
در  اول  مورد  در  مورد خوانده  در  عالي كشور  دیوان  رای هيئت عمومي  اگر مجددا 

ن، عدم دسترسي به  ينظر گرفته شود؛ عيب جسماني )نوعي معلوليت(، ازدواج در سن پای
ای، عدم استقالل مالي و محروميت  تامين اجتماعي و امكانات درماني به دليل جایگاه طبقه

لرار مي مولعيت خاصي  در  را  و... زن  ازدواج  مالي  نابرابر  از حقوق  در ساختار  دهد كه 
د  رباشد كه تنها با رویكهای سلطه حاصل شده و تجربه منحصر به فردی از تبعيض مينظام

دره  تنيده لابل تحليل است. همچنين در خصوص هر دو پرونده دیوان عالي كشور، اگر  
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شود كه دو عامل  بجای روش دره  تنيده از رویكرد افزایشي استفاده گردد، مشخص مي
اند، اصوال پس  های تبعيض در هر دو مورد عمل كردهمعلوليت و جنسيت كه بعنوان زمينه

ی با  شدن  جمع  و  تركيب  ميك از  منجر  واحد  نتيجه  یك  به  بایستي  كه  دیگر،  شدند 
از فرودستي شده متحمل یك شكل شدیدتر  پرونده  اند كه حاصل  خواندگان در هر دو 

های هویتي آنها و به صورت مشخص جنسيت و معلوليت است اما در والع  جمع ویژگي
كه اگر تبعيض    اینگونه نشد. پس از بررسي نقدهای وارده به تبعيض چندگانه باید پرسيد

تعریف   چگونه  تنيده  دره   تبعيض  پس  نيست  تنيده  دره   تبعيض  معادل  چندگانه 
 شود؟ مي

 تنیده. تبعیض درهم 4
ناميده  چندگانه  تبعيض  از  شكل  یك  تنيده  دره   تبعيض  حقولدانان،  از  برخي  نظر  به 

ف  آفریند زیرا برخال شود اما یك مفهوم كيفي است كه شكل خاصي از تبعيض را ميمي
زمينه كه  چندگانه  تبعيضتبعيض  عمل  به  منجر  مختلف  زمان  دو  در  تبعيض  آميز  های 

ميمي به صورت همزمان صورت  تنيده  تبعيض دره   در  اما  و    1گيرد.شود  این رویكرد 
تقليل و  نقد  لابل  بر ه  زماني،  تبعيض دره   تمركز  ماهوی  به چيستي  است زیرا  گرایانه 

نم آنها  ایجاد  نحوه  و  رای  ي تنيدگي  دو  مقایسه  در  رویكرد  نوع  این  مثال  برای  پردازد. 
كند كه چگونه  دیوان عالي كشور كه در این مقاله پرداخته شد، به این موضوع توجه نمي
اند. ساختارهای  دو مولعيت مشابه )معلوليت در هر دو پرونده( به طور متفاوت اعمال شده

نتایح تبعيضنابرابر مي به  بر اهميت  ت آميز حتوانند منجر  باید  برابر شود و  لانون  ي از یك 
های در حاشيه )برای مثال جنسيت در نظام حقولي نابرابر( های امتيازدار در مقولهمولعيت

كرد.   بعنوان    نونيك  مك  موي تتوجه  ساختاری  تبعيض  به  كه  است  حقولداناني  جمله  از 
بعيض ساختاری اشاره  تكند. از دیدگاه وی، »یكي از اشكال تبعيض دره  تنيده توجه مي 

با   به دليل عملكرد جامعه و جماعت خاصي كه بدان تعلق دارد  به مولعيتي دارد كه فرد 
شود. تبعيض ساختاری تاثير یك سياست یا الدام بر یك گروه  انواع فرودستي مواجه مي
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آسيب مولعيت  یك  در  نيز  لبل  از  اگر  مخصوصا  ميخاص  نظر  در  باشند،   1گيرد«. پذیر 
بين فردی و  مي  نقدی كه نابرابر  بر این تعریف وارد كرد این است كه نقش روابط  توان 

گيرد اما توجه به ساختار لدرت  همچنين عامليت اعضای گروه تحت سلطه را در نظر نمي
 گامي مه  در تعریف تبعيض دره  تنيده است. 

مي  یآتر  ایشر تالش  خود  كتاب  تنيده  در  دره   تبعيض  مقوله  از  دركي  تا  ر  دكند 
تنيده مي تبعيض دره   تنها  ثابت كند كه  تا  ارائه دهد  تبعيض  انواع  سایر  با  تواند مقایسه 

زمينه مبنای  بر  تبعيض  ماهيت  برای  برای  منظور  بدین  باشد.  مناسب  چندگانه  های 
سازی تبعيض دره  تنيده از چارچوب دره  تنيده متناسب با حقوق ضد تبعيض و  مفهوم

 2كند. فاده ميت به صورت مطالعه موردی اس 
دره   كه  دره همانگونه  تبعيض  ندارد،  مشخصي  و  ثابت  تعریف  یك  تنيده  تنيدگي 

های جداگانه تبعيض در  هایي كه بعنوان زمينهتواند داشته باشد زیرا دیگر به هویتنيز نمي
شود و  حقوق بودند بعنوان مفاهيمي از پيش تعيين شده، جداگانه، ثابت و ليستي نگاه نمي

محور به تبعيض بيشتر از تالش برای  یكرد ساختاری، فرایندی به  پيوسته و شرایطواین ر
تك تبعيض  مانند  تبعيض  از  جدیدی  مقوله  بعنوان  نيازمند  تعریف  چندگانه،  یا  محور 

بنابراین تبعيض   نابرابری است.  چارچوبي انتقادی و ابزارهایي جامع برای تحليل و جبران 
نظری   چارچوب  در  تنيده  ميتدره   به  عریف  و  شد  ارائه  مقاله  اول  بخش  در  كه  شود 

مولعيت تنيده،  دره   تبعيض  آن،  مقولهموجب  مبنای  بر  نابرابر  اجتماعي  بندیهای  های 
ای در روابط لدرت پيچيده و به صورت متقابل شكل گرفته و  است كه به صورت زمينه 

 در تعارض با عدالت اجتماعي است.

 گیرینتیجه
های متمایز و عيض به شكل سنتي آن برای جبران تبعيض بر هویتب حقوق و حقوق ضدت

كند بدون ... تكيه مي  یك شكل خاص از سلطه مانند تبعيض بر مبنای جنسيت یا نژاد و یا
نظام سایر  توسط  چگونه  آنكه  است.  تحليل  گرفته  شكل  و  بوده  تاثير  تحت  سلطه  های 

اخير   دهه  سه  در  كه  تنيدگي  دره   از  مقاله  از  ردراین  یكي  به  و  است  كرده  پيدا  واج 
ای تبدیل شده است، استفاده شد تا نشان داده شود كه چگونه عدم رشتههای ميانگفتمان
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توجه به مسئله سلطه دره  تنيده منجر به ایجاد نظریه برابری شده كه مركز آن زندگي و  
ذات است.  امتيازدار  نسبتا  افراد  ت تك گرایي، تجربه  مفهوم  بودن  رویكرد  ب بنيان  و  عيض 

ترین نقدهایي بود كه از منظر دره  تنيدگي به  افزایشي بجای رویكرد دره  تنيده از مه 
مي پيشنهاد  حقولي  نظام  به  تنيدگي  دره   بنابراین  شد.  وارد  ضدتبعيض  كه  حقوق  دهد 
 بجای تمركز بر تبعيض در یك زمينه به دره  تنيدگي اشكال سلطه توجه كند. 

توجه  بایستي  صرفا    البته  حقوق  در  تنيدگي  دره   بكارگيری  از  هدف  كه  كرد 
حقوق   مضيق  مجموعه  تا  شود  انجام  حقولي  اصالحات  كه  نيست  آن  به  محدود 

مقوله  و  یابد  گسترش  آنكه  ضدتبعيض  مانند  بگيرد  نظر  در  را  بيشتری  هویتي  های 
الليت های در حاشيه گروه  مانند زنان  دگي  يهای لومي را در برگيرد. هدف دره  تنای 

گروه  از  جدیدی  ليست  دره   ارائه  نيست.  حقولي  غالب  روش  به  تبعيض  تحت  های 
های جدید با های جدید و زمينه تنيدگي نظریه هویت نيست كه به دنبال شناسایي هویت 

هدف تضمين حقوق آنها توسط حقوق باشد. بعبارت دیگر، هدف صرفا آن نيست كه  
اند و  های چندگانه در حاشيه لرار گرفته ویت ه های فرودستي را كه به دليل داشتن  گروه 

نداشته  لرار  حقولي  نظام  دید  شوند در  داده  انتقال  حقوق  توجه  مركز  به  حاشيه  از  اند، 
های اجتماعي كه  بندی های هویتي و طبقه تنيدگي به روابط پيچيده بين مقوله بلكه دره  

كند،    پيوسته عمل مي ه اند و در یك ساختار ببه صورت متقابل همدیگر را شكل داده 
نماید. در این ساختار، روابط لدرت شكل دهنده امتيازات و فرودستي است و  توجه مي 

همين روابط لدرت در سطح بين فردی، نهادی، انظباطي و ساختاری امتياز و فرودستي  
كند. در این ساختار،  های هویتي توليد و بازتوليد مي های مختلف مانند مقوله را در لالب 

های امتياز و  رباني خالص تبعيض وجود ندارد بلكه مقوله تبعيض در ارتباط با سایر نظام ل 
های بين فرد ها و تشابه گيرد. بنابراین، حقوق نه تنها به تفاوت سلطه مورد توجه لرار مي 

مي  توجه  تبعيض  تحت  گروه  مقوله یا  بين  روابط  به  بلكه  توجه  كند  فرایندهایي  و  ها 
اند. همچنين حقوق صرفا یك واكنشگر برابری و تبعيض را شكل داده اكند كه این ن مي 

فعال  بازیگران  از  یكي  بعنوان  نيز  بلكه حقوق  نيست  تنيده  این ساختار دره   در  منفعل 
مفهوم  حوزه  به یك  تبدیل  روابط لدرت شكل داده و آن را  به  تنيده سلطه  های دره  
توان نظام د دره  تنيده در حقوق مي ر بعدی از تبعيض كرده است اما با اعمال رویك تك 
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نقش   و  شده  تبعيض  والعي  جبران  به  منجر  كه  كرد  طراحي  را  ضدتبعيضي  حقوق 
 كنشگرانه حقوق را برجسته ساخت. 
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