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 معرفي و نقد كتاب:
 

 * نژاد و قوميت )فرهنگ، هويت و بازنمايي(
 

ثبشاس  ي  زض   ماي  8شىبسي زاوشگبٌ شفيلس َابم   ، استبز گطيٌ جبمعٍ«استفه اسپىسط»
طز ي   ، ثٍ ايبمت متحاسٌ ممطيىاب، مىعياه ي هاًظٌ وبضاميات مسابفطت وا       8998سبل 

تحميمبت ذًز ضا زض ظميىٍ ًَيت لًمي زض گًيبن وبمل ومًز  اسپىسط وًيسىسٌ ممابمت  
واب  زاضز ي تًساظ   « ًَيت لاًمي زض گيبواب  »َب  متعسز  است وٍ يىي اظ موُب  ي وتبة

ًَياات اجتمااب ي: »ثااٍ پاابح ضساايسٌ اساات  وتاابة زيگااط ي  ويااع  2اوتشاابضات زيااسي
وًشتٍ شسٌ ي اوتشبضات  3«گط  تيلًض»َمىبض   ثبشس وٍ ثب مي« ا  َب  پىسضشتٍ ضَيبفت

« وػاز ي لًميت )فطَىگ، ًَيات ي ثبظومابيي(  »(  وتبة 8ضاتلج من ضا مىتشط ومًزٌ است)
 2006شًز، اظ جملٍ محبض اسپىسط است وٍ زض سابل   وٍ زض ازامٍ ثٍ معطفي من پطزاذتٍ مي
 ثبشس  طفحٍ مي 237ميالز  مىتشط شسٌ ي زضثطگيطوسٌ 

 
 معرفي
ثبشس وٍ فظل وُم من زض يالع  فظل مي 9، زاضا  يه ممسمٍ ي «وػاز ي لًميت»بة وت

 گيط  مجبهج اضامٍ شسٌ زض ول وتبة است  َمبن وتيجٍ
زاضز وٍ َسف وتبة هبضط ايه است وٍ معبوي، تظابييط،   وًيسىسٌ زض ممسمٍ ثيبن مي

ٍ وػاز ي يب لًميت ياسغ َب ي الشبض  وٍ ثٍ ثبظومًزَب ي تعبضيف وسجت زازٌ شسٌ ثٍ گطيٌ
شًوس ضا مًضز ثطضسي لطاض زَس ي ايه امط وياع اظ عطياك تجعياٍ ي     اظ يىسيگط متمبيع مي

َبيي واٍ زض ظواسگي ضيظماطٌ يجاًز زاضواس،       َبيي اظ سطاسط جُبن ي ومًوٍ تحليل ومًوٍ
ٍ  طًضت مي َابيي   گيطز  استطاليب، مبلع ، هًظٌ وبضاميت، مىعيه ي ثطيتبويب  وجيط، ومًوا
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ٍ  وٍ وًيسىسٌ اظ سطاسط جُبن ثطمي َستىس َاب  واػاز  ي لاًميتي موُاب ضا      شمطز ي مؤلفا
،  زَس  َمچىيه مجبهخي مخال مىبظ ابت لاًمي، وػازگطاياي     مًضز تجعيٍ ي تحليل لطاض مي

َب  زيضگٍ، وػازَب   جًيبن، مياضگبن، ًَيت گطايي، الًا  پطاوىسٌ، پىبٌ سيبست پىسجبوجٍ
َستىس وٍ مب زض ظوسگي ضيظمطٌ ثب موُاب ساطيوبض زاضيام ي     ازغب  شسٌ ي مبوىس من مجبهخي

 ( 2پطزاظز) وًيسىسٌ ثٍ تجييه ي ثطضسي ي تجعيٍ ي تحليل ايه مفبَيم ويع مي
واب  زاضز  زض اياه فظال ثاط وبضثسات ضين ثبظومابيي       « ثبظومبيي»وتبة،  فصل اول

سيلٍ من معىاب   شسٌ ي فطايىس  وٍ ثٍ ي مجبهج ي تظبييط مطثًط ثٍ وػاز ي لًميت تأويس 
گيطز  وًيساىسٌ زض اياه فظال اظ     شًز، مًضز ثطضسي لطاض مي سبذتٍ مي« زيگط »ي « مب»

وىايم، سطشابض اظ    وتبة ثط ايه ا تمبز است وٍ جُبن اجتمب ي وٍ مب زض من ظواسگي ماي  
شًوس ي  َب، تظبييط ي تعبضيفي است وٍ اظ عطيك يسبيل اضتجبط جمعي مىعىس مي وشبوٍ

ي « ماب »وىىس  ثىبثطايه ثطذي اظ اثعابز ًَيات    ثظ اجتمب ي مب وفًش ميزض َمٍ سغًح ضيا
زاضز  گيطز  وًيسىسٌ ثيبن مي َب ي يسبيل اضتجبط جمعي شىل مي ثٍ يسيلٍ ضسبوٍ« زيگط »

شًوس، اماب اابَط  عجيعاي زاضواس       َب، اگطپٍ ثٍ طًضت اجتمب ي سبذتٍ مي وٍ يالعيت
است وٍ ثٍ طًضت اجتمب ي سبذتٍ « زيگط »ي « مب»َب   َب، ًَيت يىي اظ ايه يالعيت

(  ثىبثطايه وًيسىسٌ زض اياه  29-28شًز )طض  شسٌ امب ثٍ طًضت وظم عجيعي ابَط مي 
ثٍ طاًضت اجتماب ي ي زض عاًل تابضيد     « زيگط »ي « مب»زاضز وٍ مفبَيم  فظل ثيبن مي
 شًوس ي امط  اظ پيش مًجًز، ايستب ي حبثت ويستىس  سبذتٍ مي
، وًيساىسٌ ثاٍ مشاىل    «گاصاض  )وبمياسن(   وب   سيبست»ثب  ىًان وتبة  فصل دومزض 

پطزاظز  اظ وظاط ي    گصاض  زض ضاثغٍ ثب مفبَيمي َمچًن وػاز، لًميت ي وػازگطايي مي وب 
گصاض  ي تعطيف مفبَيم واػاز، لًميات ي وػازگطاياي ثاٍ اياه       زض ثيشتط مًالع مشىل وب 

ً ي تجطثٍ، َطگع مفابَيمي ايساتب ي    لت است وٍ لًميت، وػاز ي وػازگطايي ثٍ  ىًان و
َب  مجتىي ثط تعبضيف حبثت ي ايساتب ثاطا  اياه     سط  مفطيضٍ اوس ي اضامٍ يه حبثت وجًزٌ

زض عًل ظمبن، ثٍ يسيلٍ ثستطَب  اجتماب ي تييياط   « زيگط »مفبَيم اشتجبٌ است  معىب  
بذتٍ َاب ي مجبهاج سيبساي سا     وىس ي زض عًل ظمبن ايه مفًُ  ثط مجىاب  اياسمًلًغ    مي
َب   شًز  ثٍ  ىًان ومًوٍ يه تيييط لبثل تًجٍ زض تعطيف مفًُ  وػاز، تيييط اظ زيسگبٌ مي
وىىسٌ ثيًلًغيىي ثٍ زيسگبٌ سيبسات ًَيات مجتىاي ثاط      َب  تعييه تط ي مؤلفٍ گطايبوٍ شات

تاًان   ثبشس وٍ اذيطاً مغطح شسٌ است  ثىابثطايه زض مجماًم ماي     َب  فطَىگي مي تفبيت
ض ايه فظل اظ وتبة، ثط ايه  ميسٌ است وٍ لًميات ي واػاز ضا َمبوىاس    گفت وًيسىسٌ ز

تاًان   َب  مًضز استفبزٌ زض  لً  اجتمب ي ي مغبلعبت فطَىگي، ثٍ سرتي ماي  زيگط ياغٌ
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َب ثٍ مطيض ظمبن ي زض عًل تبضيد زپبض تيييط شسٌ  تعطيف ومًز  پطا وٍ معىب  ايه ياغٌ
  ثىبثطايه اضامٍ تعطيفي حبثت ي مشرض ثاطا   ي معبوي جسيس  ثطا  موُب اضامٍ شسٌ است

 ( 53ثىس  معيه اظ موُب ثسيبض مشىل است )ص  ايه مفبَيم ي عجمٍ
وب  زاضز  ثٍ  ميسٌ وًيسىسٌ َسف « استعمبضگط : تبضيد غيطلبثل مشبَسٌ»، فصل سوم

ٍ   اظ اضامٍ ايه فظل، ثيبن يه ثبشاس    َاب  گًياب اظ تابضيد اساتعمبضگط  ماي      ساط  ومًوا
ب  گًيبيي اظ تبضيد ي ميطاث استعمبضگط  وٍ مجىب  ضياثظ لاًمي معبطاط ثاًزٌ    َ ومًوٍ

زاض   ثاطزٌ   پطزاظز  اظ وظط ي ، زاض  مي است  اسپىسط زض ايه فظل ثٍ ثطضسي مفًُ  ثطزٌ
ثٍ طًضت  ب  وُبز  ثسيبض لسيمي است وٍ اظ زيضان پيش اظ تبضيد تب ظمبن هبل ازاماٍ  

  يه جىجش وسجتبً متأذط ي مىحظط ثٍ فاطز اسات واٍ زض    زاض  وػاز يبفتٍ است؛ امب ثطزٌ
زاض  ثٍ مست زي لاطن، َجاً  ي تسالظ وساجي ضا      ضاثغٍ ثب استعمبضگط  سطثطميضز  ثطزٌ

ويبفتگي مىبعك مسيب، مفطيمب  ثطا  وشًضَب  غطثي ثٍ َمطاٌ زاشتٍ ي زض  يه هبل، تًسعٍ
(  زض ازامٍ وًيسىسٌ ثيبن 73ي ممطيىب  جىًثي ويع اظ زيگط پيبمسَب  من ثًزٌ است )ص 

سبل گصشتٍ، استعمبضگط  جسيس، شىبف ميبن غطة ي غيطغطة  25زاضز وٍ زض عًل  مي
المللاي پاًل، غاطة ضا     َب  التظبز  ثبوه جُبوي ي طىسيق ثيه ضا افعايش زازٌ ي عطح

ثطزاض  وىس  ي  زض ايه  َب  فميط جُبن ثُطٌ لبزض سبذتٍ است تب ثٍ عًض فعايىسٌ اظ ملت
پطزاظز وٍ معتمسواس اساتعمبضگط     مي 2ي فبوًن 8ل اظ وتبة ثٍ اضامٍ وظطيبت زيثًيسفظ

 اليٌ ثط تأحيطات مبز ، وٍ مًجت وً ي شىبف  ظيم مابز  ميابن غاطة ي غيطغاطة     
ويع ميبن غاطة ي غيطغاطة شاىل      شسٌ است، يه شىبف ضياوي، شَىي ي ضيهي  ميك

 ( 74ثبشس )ص  گطفتٍ است وٍ الجتٍ پىسان مشىبض ومي
شاًز تاب ثطذاي     ، تاالن ماي  «َب  واػاز ي لًميات   وظطيٍ»ثب  ىًان  فصل چهارمزض 
َب  وظط  وٍ زض فُام مفابَيم واػاز ي لًميات وابضثطز زاضز، اضاماٍ شاًز  اياه          ضَيبفت
گطايي، وظطيبت مطتجظ ثب جًاماع متىخاط،    َب  وظط   جبضتىس اظ اثعاضگطايي، شات ضَيبفت
گطاياي ومابزيه ي فميىيسام     يثط  ي وئًيثط ، تعبمال َب   َب  مبضوسيستي، وظطيٍ وظطيٍ
َب ايه است وٍ وشبن زازٌ شًز واٍ َاط واسا  اظ     (  َسف اظ اضامٍ ايه ضَيبفت883)ص 

َاب  ماطتجظ ثاب مفابَيم واػاز ي لًميات ضا        َب ي مؤلفٍ تًاوىس ثطذي اظ جىجٍ موُب فمظ مي
ًان زض لبلات وظطيابت ي   تط اظ من َستىس وٍ ثتا  تًضيح زَىس ي ايه مفبَيم ثسيبض پيچيسٌ

َاب    َب  وظط  موُب ضا تمليل زاز  وىتٍ زيگط ايىىاٍ وػازگطاياي، وتيجاٍ گفتمابن     ضَيبفت
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وىىاس  ثىابثطايه ثاٍ وظاط      اجتمب ي ي سيبسي َستىس وٍ زض عًل ظمبن ي مىبن تييياط ماي  
وىىس، ثٍ  لت  وًيسىسٌ مغبلت ي وىبتي وٍ زيسگبٌ پسبسبذتبضگطايي ي فميىيستي اضامٍ مي

وىٍ زضثطگيطوسٌ اثعبز سبذتبضَب  اجتماب ي ي تاأحيط من سابذتبضَب ثاط ساًغگي فاطز        م
 َب  وظط  زاضوس  ثبشىس، اَميت ثيشتط  وسجت ثٍ زيگط ضَيبفت مي

َب  مبز  ي التظبز  مطتجظ ثاب   زض هبلي وٍ فظل پُبض  ثٍ ثطضسي وظطيبت ي تجييه
ٍ   َ»پطزاظز، فظل پىجم ثاب  ىاًان    مفبَيم وػاز ي لًميت مي ا  ي  ًيات: طاساَب  هبشاي

ماسضن ي پسباساتعمبض  اظ لًميات ي واػاز      َب  پست وىىسٌ لطامت ، ثيبن«سيبست تفبيت
گطايبواٍ ي  اب  زض ماًضز     َاب  شات  ثبشس وٍ زض موُب ثط وحًٌ اجتىبة اظ اتربش زيسگبٌ  مي

مسضن ي پسباستعمبض  اظ ًَيت،  َب  پست شًز  عجك ثطزاشت تأويس مي« زيگط »ًَيت 
ثىاس  وظاط  اظ واػاز ي لًميات يجاًز زاضز  اياه        زض طًضت« پطذش فطَىگي» وً ي

ي زيگطان لبثال مشابَسٌ اسات ي     8ضَيبفت ثٍ وحً مشىبض  زض محبض افطاز  پًن ضوس
مسضن ي پسباستعمبض  ضا زض وبضَب   َب  پست وٍ ايسٌ 3ي گيلطي  2افطاز  َمچًن َبل
اوس  اظ زياس اياه    زازٌ ي گستطن ثرشيسٌاوس، من ضا مًضز تظسيك لطاض  ذًز ثٍ وبض گطفتٍ

گطايي ي وػازگطايي ثٍ  ىاًان   گطيٌ اظ افطاز، ًَيت لًمي ي اشىبل مىحظط ثٍ فطز جىس
(، ي ثٍ هبشيٍ ضاواسٌ  885َب  فطَىگي زض زضين جًامع اًُض يبفتٍ )ص  سط  وشبوٍ يه
ًز زاضواس  َب  ثٍ هبشيٍ ضاوسٌ شسٌ زض زضين جًامع يج اوس؛ زض هبلي وٍ ايه ًَيت شسٌ

گطايبواٍ ي   ي ثبيس موُب ضا مًضز مالهظٍ لطاض زاز  ايه ضَيبفت ي لطامت، ضَيابفتي تفابيت  
 ومبيس  ا  ويع تًجٍ ي سيبست تفبيت ضا اضامٍ مي گطاست ي ثٍ طساَب  هبشيٍ تىخط

وب  زاضز  زض ايه فظال وًيساىسٌ   « َب  ثًمي مغبلعٍ مًضز : استطاليبيي»، فصل ششن
پطزاظز ي  زض استطاليب  شمبلي مي 4جبيگبٌ الًا  ثًمي سبوه زاضييهثٍ ثطضسي مًلعيت ي 

سبظز  وًيسىسٌ ثيابن   َب ضا زض مًضز ايه اجتمبم ثًمي استطاليب مشىبض مي سط  يالعيت يه
ا  است ي طسَب گطيٌ ثاًمي ثاب ظثابن ي     زاضز وٍ استطاليب زاضا  ميطاث ثًمي پيچيسٌ مي

س  زض  يه هبل وًيسىسٌ، الًا  ثًمي سابوه زض  ثطو سىت متفبيت زض ايه وشًض ثٍ سط مي
زَس؛ پطا وٍ جمعيت ثيشتط   زاضييه ضا ثٍ  ىًان محًض مغبلعٍ مًضز  ذًيش لطاض مي

َب  استطاليب زض زضين ذًز جب  زازٌ است  ثاٍ   اظ مطزمبن ثًمي ضا وسجت ثٍ زيگط ايبلت
موُب زض هبشيٍ شاُط  شًز ي  ضغم ايه ييػگي ثب گطيٌ معثًض ثٍ طًضت وبثطاثط ثطذًضز مي
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َاب ي   َاب  محماط ثاب امىبوابت محاسيز ي ياب اضزيگابٌ        ثبض  زض ذبوٍ ثٍ وحً ثسيبض اسف
(  َميه امط سجت ثاٍ يجاًز مماسن    867وىىس )ص  پبزضَبيي ثب امىبوبت وم ظوسگي مي

مىبظ ٍ ميبن موُب ي اجتمبم سفيسپًست ي وگطاوي هىًمت محلي اظ پُطٌ وبمغلًة شُط 
ثٍ طىعت تًضيسم شسٌ است  ثٍ وظاط وًيساىسٌ  لات اطالي اياه      ي متعبلت من طسمٍ 

 ( 836ثبشس)ص  يضعيت وٍ گطيجبوگيط مطز  ثًمي شسٌ است، استعمبض ذبضجي ي زاذلي مي
تًان ثٍ من اشبضٌ زاشت، ايه است وٍ  وىتٍ زيگط  وٍ زض ضاثغٍ ثب ايه فظل اظ وتبة مي

فظًل پُبض  ي پاىجم ضا زض اياه   َب  وظط  اضامٍ شسٌ زض  َب ي ضَيبفت وًيسىسٌ زيسگبٌ
زَاس واٍ    فظل ثطا  ثطضسي يضعيت ايه گطيٌ اظ ثًميبن استطاليب مًضز ثطضسي لطاض ماي 

مسضويسام،   گطاياي ومابزيه، پسات    ثطذي اظ موُب  جبضتىس اظ: وظطيٍ اوتربة  مالوي، تعبمل
 َب  يثط  ي وظطيٍ جبمعٍ متىخط  َب  مبضوسيستي، ضَيبفت وظطيٍ ورجگبن، ضَيبفت

ثٍ ثطضسي مىبظ ٍ زض جًامعي وٍ ثاٍ لحابػ لاًمي    « مىبظ ٍ»ثب  ىًان  فصل هفتنض ز
شًز   ثبشىس يب ثٍ تعجيط زيگط جًامع متىخط لًمي، پطزاذتٍ مي ي يىسست ومي  تمسيم شسٌ

زض ايه فظل ثٍ تحميك ي ثطضسي زي ومًوٍ اظ جًامع متىخط لًمي يعىي گيبواب )ممطيىاب    
َب  اضامٍ ايه فظال، وشابن زازن اياه     ز  يىي اظ اوگيعٌشً جىًثي( ي مبلع  پطزاذتٍ مي

َاب  سيبساي    َاب مظُاط تفابيت    َب ي زيگط ثبظومابيي  مًضًم است وٍ تظًضات، وليشٍ
 گيطوس  َب  مرتلف ثٍ وحً متفبيتي مًضز استفبزٌ لطاض مي َستىس ي زض مًلعيت

ٍ »ثب  ىًان  فصل هشتنزض  ًا  ، مجبهاج مطثاًط ثاٍ الا    «زاشاته وبَمسابوي   ظوسٌ وگا
شاًز    َب  پىسفطَىگي ثٍ تىًم ي تىخط لًمي، اضاماٍ ماي   پطاوىسٌ، پىسضگٍ ثًزن ي پبسد

اظ الاًا  پطاوىاسٌ ي     ظ م وًيسىسٌ زض ثطذي جًاماع، اوغجابق ي سابظگبض  اياه گاطيٌ      ثٍ
گيطز  زض ثطذي شاطايظ   پىسضگٍ ثب اوخطيت جبمعٍ اظ عطيك فطايىس شُطيوس  طًضت مي

َب  ضي ثٍ ضشاس لاًمي ثاب زض پايش گاطفته       وساضز، گطايشزيگط وٍ پىيه مجىبيي يجًز 
َاب  فطَىگاي، اوجاب      َب  اظذًزثيگبوگي وٍ ثب َسف هاصف ي محاً تفابيت    سيبست

 پصيطز، مُبض شسٌ است  مي
ضغاام زيااسگبٌ   ثطاوگيااع ثااًزٌ اساات  ثااٍ گطايااي َمااًاضٌ مفُااًمي ثحااج پىااسفطَىگ

ويس زاضز، اياه ياغٌ َمچىابن ثاب    ا  وٍ ثط فطاَم ومًزن َمبَىگي ثيىبلًمي تأ ثيىبوٍ ذًن
َب ي مجبزمتي َمطاٌ ثًزٌ ي مشىالت ي مسبيلي وٍ جًامع پىسلًمي ثب من مًاجٍ  ثحج

َستىس، ثٍ ياسغٍ َميه امط، فعيوي يبفتٍ است  ايه فظل، وفًشپصيط  مطظَب  لاًمي ي  
 سبظز  َب  لًمي ضا مشرض مي َمچىيه اهتمبل اًُض ًَيت

، تاأحيطات ي پيبماسَب  اُاًض ااشاىبل     «اواساظَب  متاي   پشم»ثب  ىًان  فصل نهنزض 
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ٍ   َب  گًوبگًن من، مًضز مالهظٍ لطاض ماي  وًاًُض فطَىگي زض عيف گًواٍ اظ   گياطز  سا
شًوس، ثٍ  ااشىبل وًاًُض فطَىگي ي معبوي اجتمب ي وٍ اظ عطيك ايه ااشىبل ثبظومبيي مي

ثظ وػازَاب  ازغاب  شاسٌ،    اوس  ايه سٍ  جبضتىس اظ ضيا عًض ذالطٍ مًضز ثحج لطاض گطفتٍ
 فضب  مجبظ  ي تطيضيسم 

زاضز  وًيسىسٌ زض مًضز وػازَب  ازغب  شسٌ، ثٍ  ىًان گًوٍ وًاًُض فطَىگي ثيابن ماي  
گطايبوٍ اُاًض   گطايبوٍ ي ذبص َب   ب  شسن وٍ ثٍ ياسغٍ من گطايش وٍ زض فطايىس جُبوي

، فاطاَم شاسٌ اسات ي ثاٍ     اوس، وً ي اضتجبط ي تعبمل ثيه الًا  ي وػازَب  متفابيت  يبفتٍ
ا  َساتيم واٍ    ياسغٍ تضعيف ضياثظ ميبن ملت ي زيلت، شبَس اًُض گطايشبت لاًمي 

 ( 220-288زضطسز ثبظسبظ  مطظَب  ًَيتي ذًيش َستىس )طض 
وػازَب  ازغب  شسٌ، زض ايه معىب، وباط ثاط ضياثغاي اسات واٍ ثاٍ ياساغٍ گساتطن        

 8ضوگ شسن مفابَيمي وظياط واػاز وابة     اضتجبعبت جُبوي فطاَم شسٌ ي ظميىٍ ضا ثطا  وم
فطاَم ومًزٌ است؛ ثٍ عًض  وٍ زض اوگلستبن وٍ ثبمتطيه وطخ ضياثظ ثايه واػاز  ضا زض   

پًساتي واٍ متًلاس     زضطاس اظ َماٍ وًزوابن سايبٌ     50جُبن غطة زاضز، يىي اظ يالسيه 
ثبشس  استسمل وًيسىسٌ ايه است وٍ جسا  اظ موىٍ ماب پىايه    شًوس، سفيسپًست مي مي
مط  ضا ثٍ  ىًان پىسفطَىگي مخجت ثجيىيم يب ذيط، يالعيت ايه است وٍ ضياثاظ پيچياسٌ   ا

 ثبشىس  َب  ظوسگي مي وػاز  ثرشي اظ يالعيت
زاضز وٍ ثطذي ثاط   زض اضتجبط ثب فضب  مجبظ  ي گستطن ايىتطوت ويع اسپىسط ثيبن مي

طاز فبضغ اظ وػاز، شُط  پسبوػاز  است وٍ زض من اف ايه ا تمبزوس وٍ فضب  مجبظ ، مضمبن
شااًوس ي زض فضااب  فاابضغ اظ  مىااس مااي جىساايت ي يااب لًمياات، اظ شااجىٍ ايىتطواات ثُااطٌ

پطزاظوس  اظ سً  زيگط، ثطذي ويع ثط اياه ا تمبزواس    گصاض  ثٍ تعبمل ثب يىسيگط مي اضظن
َب  وػازپطست شسٌ ي  شسن فضب  مظ  ثطا  ثطذي گطيٌ وٍ فضب  مجبظ  ثب ج فطاَم

 ( 228-226شًز )طض  تط مي ويع گستطزٌَب  موُب  فعبليت
سپتبمجط ويع اظ جملٍ مًاضز  است وٍ وًيسىسٌ زض من ثاٍ اضظيابثي    88فضب  پس اظ 

ياب  « غياط »پطزاظز وٍ زض پطتً من مسلمبوبن ثٍ وحً  گستطزٌ ثاٍ  ىاًان ياه     مسبيلي مي
 ىگ ثط  ليٍَب يب ج َبيي وظيط ثطذًضز تمسن گيطوس  تئًض  زض معطع اتُب  لطاض مي« زيگط »

 َاب  ذغطوابن   تطيضيسم زض يالع ثٍ معىب  وبضثطز اثعاضَب  وظبمي زض ممبثلٍ ثب تُسيس تمسن
 ( 232-230پصيطوس)طض  َبيي وٍ ثطتط  )سلغٍ( فطَىگي ممطيىب ضا ومي ثبشس؛ تمسن مي

                                                      
1- Pure Race 
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 نقد شكلي
 تًان ثيبن زاشت: زض ثطضسي وتبة اظ ثُعس شىلي پُبض وىتٍ ضا مي

گيط   ثبشس  پطا وٍ وتبة ممسمٍ ي وتيجٍ اوسجب  ي پيًستگي مي احط هبضط، زاضا  -8
 شًز  زاضز ي ثٍ  اليٌ َط وسا  اظ فظًل ويع ثب يه ممسمٍ مغبظ مي

وطزٌ  شسٌ ضا ثيبن  ا  اظ مجبهج اضامٍ زي  ايىىٍ وًيسىسٌ زض پبيبن َط فظل ذالطٍ -2
ت تًساظ زاوشاجًيبن   َب ضا ثطا  فُم ثُتط مغبل َب ي تمطيه سط  سؤال ي پس اظ من يه
 ومبيس وٍ ايه امط ثط اَميت ايه احط افعيزٌ است  ايه ضشتٍ اضامٍ مي

زض ايه وتبة وًيسىسٌ سعي ومًزٌ است اظ مىبثع زست ايل هًظٌ مغبلعبتي واػاز   -3
 مىجع ثط غىب  احط افعيزٌ است  440وبض ثطزن هسيز  ي جىسيت استفبزٌ وىس ي ثٍ

وبض گطفتاٍ   َب ي اطغالهبت ثٍ ا  اظ ياغٌ بة مجمً ٍي ثبمذطٌ ايىىٍ زض پبيبن وت -4
َاب ي اطاغالهبت، اضاماٍ     َب  مطثًط ثٍ من ياغٌ شسٌ زض وتبة َمطاٌ ثب معبوي ي تًضيح

 شسٌ است وٍ َميه امط سجت ضفع اثُب  اهتمبلي ذًاوىسٌ احط ذًاَس گطزيس 
 

 نقد محتوايي
 تًان اشبضٌ زاشت: ميزض مًضز ثطضسي وتبة اظ ثُعس محتًايي ويع ثٍ زي وىتٍ 

ثىس  ضسيس وٍ وًيسىسٌ تالن ومًزٌ است  تًان ثٍ ايه جمع ثب مغبلعٍ ولي احط مي -8
وتبة ضا ثٍ زي ثرش تمسيم ومبيس  زض ثرش ايل وتبة واٍ زضثطگيطواسٌ فظاًل ايل تاب     

پطزاذتاٍ   َب  مطتجظ ثاب واػاز ي لًميات     ثبشس، ثٍ ثطضسي مفبَيم اطلي ي وظطيٍ پىجم مي
گيط  اياه مفابَيم زض    اوىسٌ ضا ثب مفبَيم وػاز، لًميت، وػازگطايي، پيشيىٍ شىلشسٌ تب ذً

َب  مرتلف زض مًضز ايه مفابَيم ي   هًظٌ  لً  اجتمب ي، ذبستگبٌ ايه مفبَيم، زيسگبٌ
َب، ثٍ ذًثي مشىب ومبيس ي زض ثرش زي  وتبة واٍ   َب  پػيَشگطان ايه ضَيبفت استسمل

ٍ    زضثطگيطوسٌ فظًل ششم تب وُم مي َاب  واػاز  ي لاًميتي زض     ثبشس، ثاٍ ثطضساي مؤلفا
وشًضَبيي مخل استطاليب، مبلع ، مىعيه ي ثطيتبويب  وجيط ثٍ  ىًان ومًوٍ ي مجبهخي مخال  

شسٌ ي مبوىس  َب  زيضگٍ، وػازَب  ازغب  مىبظ بت لًمي، وػازگطايي، الًا  پطاوىسٌ، ًَيت
ي َمايه اماط ساجت اوساجب  ي     پطزاظز  من ثٍ  ىًان مجبهج مغطح زض ظوسگي ضيظمطٌ مي

 پيًستگي محتًايي احط شسٌ است 
اگطپٍ تأويس ثط مجبوي وظط  مطثًط ثٍ وػاز ي لًميت وٍ زض فظًل پُبض ، پاىجم   -2

وبض ضفتٍ است، ثط اضظشمىس  احط افعيزٌ، امب وًيسىسٌ وتبة ثٍ طًضت طاطيح   ي ششم ثٍ
ت  زض  يه هبل ثاب ثطضساي   ي مشىبض، مجبوي وظط  مًضز پصيطن ذًز ضا ثيبن وىمًزٌ اس
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ثىاس  ضسايس واٍ وًيساىسٌ ضَيبفات       تًان ثٍ ايه جماع  مغبلت وگبشتٍ شسٌ زض وتبة مي
 اوگابض،  ، پسبسبذتبضگطا، سابظٌ  َب  فميىيستي اوتمبز  ثٍ معىب   ب  من وٍ زضثطگيطوسٌ ضَيبفت

ياس  زَس؛ پطا وٍ زاممابً تأو  ثبشس ضا مًضز پصيطن لطاض مي مسضن ي پسباستعمبض  مي پست
امط  مسلّم ي اظ پيش مًجًز ويست؛ ثلىٍ زض فطايىاس  « زيگط »ي « مب»وىس وٍ ًَيت  مي

گطزز  ثىابثطايه   ذًن تيييط ي زگطگًوي مي ي زض عًل ظمبن ي مىبن سبذتٍ شسٌ ي زست
ثُتط ايه ثًز وٍ وًيسىسٌ اظ َمبن مغبظ زيسگبٌ ي مجبوي وظط  ذاًيش ضا زض ممسماٍ احاط    

احط ثب ضَيبفت وظط  مًضز پصيطن وًيسىسٌ ثاٍ طاًضت ذابص     ومًز تب ذًاوىسٌ ثيبن مي
َب  فمىيستي ي پسبسابذتبضگطايبوٍ ي   مشىب شًز؛ پطا وٍ وًيسىسٌ زض فظل پُبض ، وظطيٍ

 زَس  اوگبضاوٍ ضا مًضز تأويس لطاض مي سبظٌ  زض فظل ايل ثٍ طًضت ضمىي ضَيبفت
 

 نقد روشي
تًان گفت وٍ ضين مًضز  مي زض ذظًص ضين ثٍ وبض گطفتٍ شسٌ زض تأليف وتبة،

استفبزٌ، ضين تحليلي ا تًطيفي است  وًيسىسٌ سعي ومًزٌ تاب ثاب اساتفبزٌ اظ مغبلات      
مًضز ، وظط  ي مفًُمي شوط شسٌ زض فظًل ايل تب پاىجم ضا ماًضز مظماًن ي ثطضساي     
 يىي لطاض زَس ي َميه امط سجت فُم ثُتط مفبَيم ي مًضً بت مطتجظ ثب وػاز ي لًميت 

 شسٌ است 
تًان ثيبن زاشت وٍ ايه وتبة وٍ فماظ زض هاًظٌ موبزمياه ي     ثىسوي ولي مي زض جمع

زاوشگبَي زاضا  اَميت است، ثلىٍ ثطا  ثطضسي ًَيت اجتماب ي زض ظواسگي ضيظماطٌ    
 ثبشس   ويع مفيس مي
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