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 االستهالل
 

 إّن مع الُعسر يسرا  
 فإذا فرغت فانصب
 وإىل ربك فارغب

 
“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain)”  

(QS 94: 6-8) 
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 إهداء
 .والدي العزيز وأمي احلبيبة إىل أهدي هذا البحث

 مث إىل مجيع مشاخيي أخص إىل روحي كياهي احلاج صفوان حكيم رمحه هللا.
 روحي وأيب كياهي احلاج إمام مسلمنيمث إىل مريب 
 اهليدرة.حلاجة حسن ا وسيدة 
اإلنسانية  غة العربية وأدهبا، كلية العلومإىل قسم الل وأهدي هذا البحث

 جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 حيايت.وال أنسى لكل من ساهم يف 
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 توطئة
على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا  احلمد هلل على إحسانه، والشكر له

وحده الشريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن نبينا حممدا عبد هللا ورسوله الداعي 
 إىل رضوانه، صلى هللا وسّلم وابرك عليه وعلى أله وأصحابه وإخوانه.

على  وقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي بعون هللا تعاىل، وأشكر شكرا جزيال
ما من به من العون والتوفيق حىت استطعت أن أمت هذا البحث. وأسئله سبحانه وتعاىل 

 مزيدا من توفيق وعنايته ودوامها يف حياتى العلمية.
ومل يفت الباحث تقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير حلضرة والدين معطي علي 

استطعت احلصول على ونور وايت الذان هدان حبب عميق وصرب واسع ودعاء دائم حىت 
السري يف تنفيذ هذا البحث ويف سبيل احلق، وهلما مجيع الدعائي يف بياض النهار وسواد 

 الليل.
اء محوهذا البحث مل يصل إىل مثل هذه الصورة بدون مساعدة األساتذ الر 

 قدم الباحث فوائق اإلحرتام، وخالص الثناء إىل:واألصدقاء احلبالء. لذا، ي

جامعة موالان مالك إبراهيم مدير دكتور احلاج عبد احلارس، ألستاذ الفضيلة ا -1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. -2
 فضيلة الدكتور حليمي زهدي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. -3
بحث فضيلة الدكتور عبد املنتقم األنصاري، الذي قد أشرفين يف كتابة هذا ال -4

 اجلامعي جزاه هللا أحسن اجلزاء.
كياهي احلاج  مرزوقي مستمر كمشرف أكادمييكي   اندوسفضيلة األستاذ الدكتور  -5

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
ذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين بذلوا مجيع علومهم مجيع األساتيذ واألستا -6

 وأوقاهتم. 
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أعطاين احلربة عن  للطلبة ماالنج وقد األذكياء نور الصفا مجيع أصدقائي يف معهد -7
املنظمة ومعرفة حول أمهية العلوم والقيادة خاصة والذين ويشجعوين يف حفظ  

 كتاب هللا  ولتنفيذ هذا البحث العلمى اجلامعي.
حبيبيت رانيا اليت دفعتين وتساعدين يف تنفيذ هذا البحث العلمي بتشجيعها  -8

 وعاطفها وصربها.
حيب األحباء علي فكري وهو الذي يرافقين منذ خطة البحث اجلامعي حىت صا -9

 يساعدين يف كمال هذا البحث، هللا جيزيه أبحسن اجلزاء.
أخريا، جزاهم هللا أحسن اجلزاء. وأسأل هللا أن يشملنا بتوفيقه ويطول عمران  

ئني إصالح ويبارك فيه ويدخلنا يف الدار النعيم، ويرجو الباحث من القار 
 واإلقرتاحات ما يف هذا البحث العلمي من األخطاء والنقائص.
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 املستخلص
العنصرية يف رواية "العشب يغين" لدوريس ليسنج على أساس نظرية دو بويس  .2020. حبر العلوم

اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم  ، قسمحبث جامعي )دراسة أدبية إجتماعية(
 اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 عبد املنتقم األنصاريدكتور ال:  شر امل
 رواية، نظرية دو بويس عنصرية،:  الكلمات املفتاحية

واليت ازدادت  يف هذا العصر احلديث، لقد رأينا أبعيننا العنصرية اليت حدثت يف كل البلدان
 التصرحيات من 2018 يف سنةإبتداء  اشتّدت حراررهتا  وإن العنصرية حيث .قضيتها يف كل سنة

 من املهاجرين إىل ملمح ا خالل املؤمتر الدويل، ترامب دوانلد األمريكي الرئيس هبا أدىل اليت العنصرية
 األمريكية الدولة مسحت ملاذا ابلقول إحباطه عن وأعرب .أمريكا إىل عربوا الذين األفريقية الدول

 ،"ثقب الفقحة" دولة من جاءوا املهاجرين إن بقوهلم املتحدة الوالايت بدخول األفرقني للمهاجرين
ا سلطتهم يستخدمو  أن بي األأانس . ومن تلك التصرحيات فأظهرت ابلغضب الدويل اجملتمع فشعر

 أفريقيا جنوب االجتماعي من الربيطانيني مبنطقة الواقع من هذا يتضحو . لقمع األقلية السوداء
  .تورنر ماري الشخصية خالل يف رواية "العشب يغين" لدوريس ليسنج من املوصوفة

يف رواية " العشب يغين " لدوريس ليسنج على  العنصرية أشكال ملعرفة يهدف هذا البحث
العشب يغين " لدوريس ليسنج  أساس نظرية دو بويس وملعرفة آاثر العنصرية املوصوفة يف رواية "

. وطريقة مجع البياانت املستخدمة يف وصفيا   كيفيا    . وهذا البحث حبثا  على أساس نظرية دو بويس
هذا البحث هي طريقة القراءة والتسجيل. وطريقة تصديق البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي 

طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا و ء. طريقة ترقية جهد، والتثليث، واملناقشة مع الزمالء واخلربا
ليل تقتنقسم إىل ثالث مراحل، أال وهي: اليت  ومايكل ملاثيو وفق ا البياانت حتليل طريقة البحث هي
 ستنتاج.عرض البياانت، واالو البياانت، 
اليت  بياانت 5ما يصل إىل  (veil)احلجاب شكل العنصرية ( 1) نتائج البحث فهي:أما 
-double)لوعي املزدوج وشكل العنصرية ل ;ثالث إهاانتو )ب(  استهانتني االثنتني)أ( تتكون من 

consicuesness) خوف واحد)ب(  مل واحدةاألخيبة )أ( تتكون من  اليت بياانت 9 ما يصل إىل 
)أ( يف شكل العنصرية  رآاث( 2) ;وهتديدين )ه( واثنني من االضطهاد)د(  اتثالث كراهي)ج( 
( والرق. و 2اإلحتقار ) (1تتكون من )حيث واإلهانة  هانةاالست موضوع بناء  على (veil) جاباحل



 

 ط
 

مواضيع  خيبة األمل واخلوف  بناء  على  (double-consicuesness))ب( يف شكل الوعي املزدوج 
 ( التعميم.3( عدم الثقة )2( اخلوف )1والكراهية واالضطهاد والتهديدات حيث  تتكون من )
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ABSTRACT 

 

Ulum, Bahrul. 2020. Racism in Al-Usybu Yugonni's Novel by Doris Lessing 

Based on W.E.B DU Bois Perspective (Study of Sociology of 

Literature). Minor Thesis (Skripsi) Department of Arabic Literature, 

Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

Advisor : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 
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Nowdays, we have seen with our own eyes the racism that has occurred in 

all countries and that caused by increasing the issues for every year. And that was 

heated and began in 2018 by the racist statements made by  President of USA 

Donald Trump during the international conference, alluding to immigrants from 

African countries who crossed to America. And he expressed his frustration by 

saying why the American state allowed African immigrants to enter the United 

States by saying that the immigrants came from the "anal of the hole", so the 

international community felt angry. Among these statements, the white people 

showed that they used their power to suppress the black minority. This is evident 

from the social reality of the South African Britons that described in the novel 

"Al’Usybu Yugonni" by Doris Lessing through the character of Mary Turner. 

The purpose of this research is to identify the forms of racism and the 

resulting impacts contained in Al-Usybu Yugonni's novel by Doris Lessing based 

on the perspective of W.E.B Du Bois. In this study researchers used a qualitative 

type of descriptive research. Data collection techniques in this study used read, 

and note. The data validation test in this study used techniques to improve 

perseverance, triangulate data, and discuss with colleagues and experts. This 

research uses data analysis techniques according to Matthew and Michael which 

consists of three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion 

drawing.  

As for the results of the analysis, there are two findings namely (1) forms 

of veil racism (veil) as much as 5 data consisting of (a) two (b) three humiliations; 

and and the form of racismism of (double-consicuesness) as much as 9 data 

consisting of (a) one disappointment (b) one fear (c) three hatreds (d) two 

persecutions (d) two threats; (2) the impact of racism in form (a) veil, which 

consists of disparaging, and servitude. While the impacts of racism in the form of 

(b) double-consicuesness are fear, distrust, and generalization. 
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Saat ini, kita telah melihat dengan mata kepala sendiri rasisme yang telah 

terjadi di semua negara dan kasusnya yang semakin bertambah setiap tahunnya. 

Dan semakin memanas permasalahannya dimulai pada tahun 2018 ketika 

masyarakat dunia dibuat geram dengan statemen berbau rasis oleh presiden 

Amerika Serikat Donald Trump pada saat pertemuan kongres, dengan 

menyinggung para imigran negara-negara Afrika yang menyeberang ke 

Amerika. Ia menampakkan kekesalannya dengan menyebutkan mengapa 

negara Amerika membiarkan para imigran Afrika masuk ke negara Amerika 

dengan mengatakan bahwa para imigran tersebut berasal dari negara 

“lubang anus”,. Dari pernyataan tersebut maka muncul lah orang-orang kulit 

putih yang menggunakan kekuasaaan mereka untuk menindas para kaum 

kulit hitam.  Hal ini tergambar jelas dari realita sosial oleh orang-orang inggris di 

daerah afrika Selatan dalam novel Al-Usybu Yugonni karya Doris Lessing melalui 

tokoh Mary Turner. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk rasialisme 

dalam novel “Al-Usybu Yugonni” berdasarkan perspektif WEB Du Bois dan 

dampak rasialisme yang terdapat dalam novel “Al-Usybu Yugonni” karya Doris 

Lessing berdasarkan perspektif W.E.B Du Bois. Pada penelitian ini peneliti 

mengunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan teknik baca, dan catat. Uji validasi data 

pada penelitian ini menggunakan teknik meningkatkan ketekunan, triangulasi 

data, dan diskusi dengan sejawat dan ahli. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data menurut Matthew dan Michael yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil analisis, terdapat dua hasil temuan yaitu (1) bentuk 

rasialisme selubung (veil) sebanyak 5 data yang terdiri dari (a) 2 menilai rendah 

dan (b) 3 penghinaan; dan bentuk rasialisme kesadaran ganda (double-

consicuesness) sebanyak 9 data yang terdiri dari (a) 1 kekecewaan (b) 1 ketakutan 

(c) 3 kebencian (d) 2 penganiayaan, dan (d) 2 ancaman; (2) dampak rasialisme (a)  

dalam bentuk selubung berdasarkan tema menilai rendah dan penghinaan adalah 

meremehkan, dan perbudakkan. Sedangkan dampak rasialisme (b) dalam bentuk 
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kesadaran ganda berdasarkan tema kekecewaan, ketakutakan, kebencian, 

penganiayaan, dan ancaman adalah ketakutan, ketidakpercayaan, dan generalisasi. 
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 الباب األول
 مقدمة

  خلفية البحث .أ
 املوضوع تكون ما غالب ا واليت سخونة األكثر القضية هي العنصرية تزال ال
 .اإلنرتنت عرب أو املطبوعة اإلعالم وسائل يف سواء األخبار، كل  يف الرئيسي
 العنصرية التصرحيات من ابلغضب الدويل اجملتمع شعر ،2018 عام من ابتداء  
 إىل ملمح ا ،املؤمتر الدويل خالل ترامب دوانلد األمريكي الرئيس هبا أدىل اليت

 ابلقول إحباطه عن وأعرب .أمريكا إىل عربوا الذين األفريقية الدول من املهاجرين
 املتحدة الوالايت بدخول األفرقني للمهاجرين األمريكية الدولة مسحت ملاذا
 يكون أن جيب قوله حسب ،"ثقب الفقحة" دولة من جاءوا املهاجرين إن بقوهلم

 التصريح هذا ىتلقّ  .أفريقية دول من ليسوا أمريكا إىل قدموا الذين املهاجرون
 مفوضية ذلك يف مبا الدولية واملنظمات السياسيني من قوية استجابة الفور على
 أبن االعتقاد تعين نفسها العنصرية. اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم

، 1999، ليفني و جيلز) اخلاصة جمموعتها من بطبيعتها أدىن األخرى اجلماعات
 (. 316صفحة 

نسّلم أبن العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك 
من تعصب حتدث على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو 
العرقي، وأن الضحااي ميكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز 

الدين أو الرأي  استنادا  إىل أسس أخرى ذات صلة مثل اجلنس أو اللغة أو
) األمم املتحدة،  امللكية أو املولد أو أي وضع أخرالسياسي أو غريه أو 

 (. 11، صفحة 2003
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ليفني،  و العرق )جيلز مبفهوم يتعلق فيما عادة   العنصرية على العثور مت 
 الناس من جمموعة هو( Race) العرق مفهوم (. إن 316، صفحة 1999
 شيء هو املتصورة املادية اخلصائص حيث من األخرى اجملموعات عن ختتلف

 نطاق على حياهتم يف البشر (. ينقسم4، صفحة، 2007حقيقي ) هينسلن، 
 ،(والبين األصفر) املنغويل العرق: وهي رئيسية، عرقية جمموعات ثالث إىل واسع
، صفحة 1984)هورتون،  (األبي ) القوقازي والعرق ،(األسود) الزجني العرق
60 .) 

 أولئك العرق حتديد عملية تفيد ما عادة. اإلجتماعية بنية هي العنصرية
(.  78، صفحة 2012)شيفر،  اآلخرين من أكثر وامتيازات قوة ميلكون الذين
 اجللود ألوان ختتلف حيث ،والربيطانية املتحدة الوالايت يف املثال سبيل على
 لون يف االختالفات أن مباشر غري بشكل الناس يعرف ذلك، ومع. والشعر
  ليس الشعر لون أن حني يف دراماتيكية، وسياسية اجتماعية أمهية هلا اجللود
 جنوب منطقة يف من الربيطانيني االجتماعي الواقع من هذا يتضح. كذلك
 مع التعامل عند حمرتم موقف السود لدى يكون أن جيب حيث أفريقيا

 تناوهلا، يتم مل إذا أوال   تتحدث وال الوجه، إىل تنظر وال البي ، األشخاص
 (.144، صفحة 2004ذلك )سوانرتو،  إىل وما معينة مواضيع ويتجنب

 قادرة   اجلمهور، انتباه على تصادر ما غالب ا اليت العنصرية القضااي كانتو 
 الرواية .كتبوها  اليت الرواية إىل العرق قضية لرفع الكتاب انتباه جذب على أيض ا
  شكل يف موضح هو كما  الواقعية احلياة على أيض ا عادة يعتمد خيايل عمل هي
 أن ( 2018:25)  هندراوانسية به صرح ما هذا .الكتابة وسريعة خيالية كتابة
 من ألنه عادي غري شخصياهتا، حياة من استثنائي ا حداث   يروي نثر هي الرواية
 سوى خترب ال الرواية فإن  وهكذا،. مصريه غرَي  نزاع صراع دل  وُ  احلادث هذا
 هي الرواية .املصري تغيري إىل تؤدي واليت حق ا املميزة الشخصيات حياة من واحدة
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 ميكن وابلتايل وصرحية، ضمنية معاين على حتتوي اليت الرسائل لتوصيل وسيلة
  الرواية الباحث اختار األساس هذا على .عصرهم واقع تصف أن للرواايت
 .الدراسة هذه يف فحصه ليتم كشيء

 يف ." العشب يغين"  رواية هي العنصرية قضية تثري اليت الرواايت إحدى
حيث   تورنر، ماري خالل من. أفريقيا جنوب يف العرق فجوة حتكي الرواية هذه
 عضالت عارية، نصف أجسادهم كرهتو  .السود عن شيء كل  ماري تكره
 البطيئني أولئك كرهتو . الدماغ بدون العمل أثناءو  تنحين، عندما ومسيكة سوداء،
 حمرتم غري موقف إليهم، يتحدثون عندما البصري التواصل يتجنبون الذين وأولئك
 كاحليواانت  ألجسادهم الكثيفة الرائحة هو االمشئزاز كرههت ما وأكثر وهادئ،
 اضطرت عندما حىت. أسود لشخص ماري قالت هكذا. والساخن واحلام 
 فقد احلقول، يف السود عمل على يشرف الذي املري  زوجها استبدال إىل ماري
العشب " روايةال يف املعروضة العنصرية القضااي، وشديد . فكانت جبد   عاملتهم
 ويليام. بويسالنظرية دو  ابستخدام حتليلها مت إذا للغاية مناسبة ستكون" يغين
 على يركزوهو  املتحدة الوالايت من يجتماعإلا عامل هو بويسدو  بورغاد إدوارد
 أول بويسدو  أصبح األمريكيني، ياالجتماع علماء بني من. العرقية القضااي
 السود األمريكيني وخاصة العرق، حول والنظرايت القضااي يف مهما نظري شخص  
 (.  58، صفحة 2015ي، أريساند)  أفريقي أصل من

 ماكس كارل  نظرية إىل النظرية بويسدو  أفكار تستند عام، بشكل
 عن بويسدو  أضاف الفصل، عن ماكس كارل  ذكر إذا أنه فقط إنه. الطبقية
 املال رأس أصحاب) الطبقي االضطهاد أن بويسدو  يرى أمريكا يف. العرق
والبي  )  السود بني العنصري التمييز مع جنب إىل جنبا   يسري( والعمال

 بني كامنة  صراعات هناك أبن جيادل (. كما 100، صفحة 2015أريساندي، 
. الطبقات بني الكامنة للتعارضات نظر ا متام ا احلال هو هذا. املختلفة األعراق
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 تقوم إهنا بل فقط، السود تقمع ال أمريكا يف الدميقراطية أن بويسدو  يعتقد
السود ) أريساندي،  للمواطنني وجمال وظيفة كل  على الكامل ابإلشراف
 (. 101، صفحة 2015

 ليس العرق أبن اجلميع ملنظور إصالح هناك يكون أن جيب أنه لذلك،
 من أفضل أهنا على األجناس بع  إىل ينظروا أال اجلميع على جيب. طبقي
 تولد اليت املشاعر تثري أن جيب ال اجتماعية حقيقة العرقف. األخرى األجناس
. فلذلك، انطالقا من خلفية البحث الكتشاف العنصرية يف رواية العشب الظلم

دو بويس حتت العنوان "العنصرية يف رواية بنظرية يغين  فيتم إجراء البحث 
  "العشب يغين" على أساس نظرية دو بويس )دراسة أدبية اجتماعية(.

 

 أسئلة البحث    .ب
كيف أشكال  العنصرية يف الرواية " العشب يغين " لدوريس ليسنج على  -1

 ؟بويسأساس نظرية دو 
رية املوصوفة يف الرواية " العشب يغين " لدوريس ليسنج العنص آاثركيف    -2

 ؟بويسعلى أساس نظرية دو 

 أهدا  البحث   ج.
 :يلي ما األسئلة صياغة على ا البحث القائمهذ أهداف من   

" العشب يغين " لدوريس ليسنج على  رواية يف العنصرية لاشكأ عرفةمل -1
 . يسو أساس نظرية دو ب

 رواية " العشب يغين " لدوريس ليسنج رية املوصوفة يف العنص آاثر عرفةمل    -2
 .بويسعلى أساس نظرية دو 
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 فوائد البحث  د.
 قسمني : إىل الدراسة هذه يف البحث فوائد تنقسم

 الفائدة النظرية  -1
 لاشكأ وفهم واملعرفة العلوم زايدةل هي البحث هذا يف النظرية الفائدة
ودراسة األدب اإلجتماعي على أساس نظرية  ، العنصرية آاثرو  العنصرية
 .بويسدو 
 الفائدة التطبقية  -2

 هي: هذ البحث يف التطبيقية فأما الفوائد

            آاثرو  لاشكاألالفوائد للباحث هي لرتقية الفهم ولزايدة املعرفة عن  (أ
 يف بويسودراسة األدب اإلجتماعي على أساس نظرية دو ، العنصرية
 .يغين " لدوريس ليسنجالعشب  رواية " 

و   لتسهيل ة هيم اللغة العربية وأدهبا خاصّ ة ومتعلّ م عامّ الفوائد للمتعلّ   (ب
ودراسة األدب ، العنصرية آاثرو  لاشكفهم األملساعدهتم يف 

رواية " العشب يغين " يف  بويساإلجتماعي على أساس نظرية دو 
 .لدوريس ليسنج

، العنصرية آاثرو  لاشكاأل دة فهمه عنايالفوائد للقارئ هي لز   (ت
الرواية " يف  بويسودراسة األدب اإلجتماعي على أساس نظرية دو 

 .العشب يغين " لدوريس ليسنج

 الدراسات السابقة  ه.
من الدراسات السابقة املتعلقة ابملنهج و ماحوله، ذكر الباحث و 

 البحوث اجلامعية كما يلي :
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 Konstruksi Realitas Rasialisme dalam. 2015، سياميال ييكا  -1

Film The Help .جمّلة .Jom. Fisip . منهجية البحث 1رقم  2جزء .
املستخدمة هي املنهجية الكيفية الوصفية. أسئلة البحث على النحو 

. The Help ( كيف  أشكال بنية واقعية العنصرية يف الفيلم1التايل: 

العنصرية وهي: التحيز العنصري نتائج البحث  توجد عدة جوانب 
 .والقوالب النمطية العنصرية والتمييز العنصري والعنف العنصري

 Diskriminasi Ras dalam. 2016، فريسا أماندا برايسليا نديبا -2

Novel Heart of Darkness karya Joseph Conrad. .حبث اجلامعي .
البحث املستخدمة منهجية  .راتوالجني سامقسم اللغة الإلجنليزية جبامعة 

(  1 هي املنهجية الكيفية الوصفية. أسئلة البحث على النحو التايل:
ما هو ( 2؟. Heart of Darkness الرواية يف العنصري التمييز يصور كيف
 Heart of التمييز العنصري على اجملتمع اإلفريقي املوضح يف الرواية آاثر

Darkness .من العنصري للتمييز صورة( 1نتائج هذا البحث هي : ؟ 
 السود شنق أو ضرب مثل البيضاء العنف أعمال  .مارلو نظر وجهة
 آاثر كانت(  2. للسود مناسبة غري مصطلحات خالل من وتنعكس
 .السود بع  قبل من وأصبح متمردا اجتويع التمييز

 Deskriminasi Rasial Terhadap. 2018، أماليا املرية ليداي -3

Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Islam .
حبث اجلامعي. قسم األحوال الشخصية جامعة اإلسالمية أبندونيسيا. 
منهجية البحث املستخدمة هي املنهجية الكيفية الوصفية. أسئلة 

 احلكومي العنصري التمييز ( كيف أشكال1 البحث على النحو التايل:
 مفهوم جتاه اإلسالمية الشريعة ترى كيف(  2؟. األويغور لدى الصيين
. العنصري؟ التمييز يف اإلسالمية الشريعة(كيف ترى 3؟. األقليات



 

7 
 

 احلكومة متارسه الذي التمييز شكل( 1نتائج هذا البحث هي : 
 بشكل الرتكيز، األويغور هوية من اإلسالم طرد سياسة هو الصينية
 الشرقية تركستان أو شياجنيانغ يف األويغور نساء إقصاء على خاص
 اإلسالم ( منح2.املالبس يف وخاصة ، اإلسالمية معتقداهتم عن للتعبري
 املسلمني غري عليها حيصل اليت احلقوق ، لألقليات كبري  بتقدير
 بطرق محاية شكل يف أيض ا املسلمون عليها حيصل كما  ،( األقليات)

 املوقف هذا تربير ميكن ال ،ة جهة كانتأي حيث من( 3. خمتلفة
دين  عاملي دين وهو ، اإلسالم جهة من ، ذلك على عالوة. التمييزي

 والعرق اجللد نوع عن النظر دون ، البشر جلميع ونعمة لرمحة العلمني
 .ذلك إىل وما ، والطبقة والعشرية

 Wacana Rasisme dalam Tayangan. 2017، رمحاوايت نور آري -4

Penghargaan Film Academy Awards Ke-88.  .حبث اجلامعي
منهجية البحث املستخدمة هي بكلية علوم اإلتصال بسورااباي. 

من هذا البحث أال وهو   أسئلة البحثو املنهجية الكيفية الوصفية. 
الثامن  السينمائية االكادميية جوائز يف العنصرية خطاب يتم كيف
 لتوضيح عروضنتائج  من هذا البحث هي (؟. و  88 والثمنني)
 السينمائية األكادميية جوائز يف حتدث اليت العنصري التمييز ممارسة

 Black“ مصطلحات روك كريس  يستخدم(،  88 ) الثامن والثمنني

Best Friend” التوايل على" و" األبي  الشعب اختيار جائزة" و ، 
 ".األبي  بشر ابلتمثيل الرتشيحات مجيع

الفرق بينها وبني وة و توجد املسا ،الدراسات السابقة على بناء  
يف الدراسات  النظرية املستخدمة هي ساوةاملكانت .  هذا البحث
 النظرية هوبني هذا البحث  الفرق وأما العنصرية، النظرية هيالسابقة 
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على أساس نظرية دو يف هذا البحث هي النظرية  املستخدمة العنصرية
 منابالنسبة النظرية دو بوس   الدراسة املوضوع حتليل يتم ومل، بويس
 .قبل من الباحثني قبل

 العنصرية قضااي تفصيل هذا البحث  يف الباحث حاول
" العشب يغين " لدوريس ليسنج  استخداما على  الرواية يف املوجودة

 لاشكأ وصف إىل البحث هذا هدف. يبويسأساس نظرية دو 
 " العشب يغين " لدوريس ليسنج. الرواية يف املوضحةاألاثر و   العنصرية

 منهجية البحث  و.
  الباحث  يستخدمها ا البحث اليتهذ يف البحث منهجيةكانت 
" العشب يغين " لدوريس  الرواية يف العنصرية لاشكأ حتليل يف كخطوات

 .بويسليسنج على أساس نظرية دو 
 ة منهج البحثنوعيّ  -1

 البحث بياانت ألن ، يستخدم هذا البحث طريقة البحث الكيفي
 أرقام شكل يف ليست الكلمات من وجمموعة شفهي شكل يف معروضة
 كلمات  من تتكون كيفية  معلومات تقدمي يتم أنه هوبرمان يعتقد .إحصائية
 ، واملالحظة ، واهلضم ، للمقابلة خمتلفة طرق مع البياانت دمج يتم. خمتلفة
. االستخدام قبل برجمتها تتم ما وغالب ا ، واملقابلة ، املستندات وتسجيل
 البحث زالت ال .والكتابة والتسجيل والتحرير الكتابة خالل من عادة
 مستو نص يف ترتيبه ويتم ، الكلمات من متنوعة جمموعة ستخدمت الكيفية
 البحث البحث هذا على يُطلق(.  17، صفحة 1992، هوبرمان)
 األمريكية العنصرية جتاه العنصرية لاشكأ وصف إىل دفهت ألهنا كيفيةال

" العشب يغين " لدوريس ليسنج على أساس نظرية دو  الرواية يف اإلفريقية
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 من بدال   الكلمات ابستخدام البياانت عرض سيتم ، لذلك، بويس
 .األرقام

 
 مصادر البياانت -2

 مت الذي ابلبحث املتعلقة املعلومات مجيع هي البياانت مصادر
، يزال ما شيء أو حقيقية، أشياء شكل يف إجراؤه  األحداث أو جتريداي 
 يتكون(.  44، صفحة 2006) سوكانداروميدي،  الكمية أو كيفيةال
 لرئيسيةا البياانت مصادر مها للبياانت مصدرين من البحث هذا

 .والثانوية
 لرئيسيةا البياانت مصادر (أ

. البياانت مبعلومات الباحث قبل من املصدر هذا على احلصول مت
 األصلية املعلومات مصادر عن أيض ا األساسية البياانت مصادر تبحث
، 2004) أنوار،  خاصية أحدث على حتتوي اليت اجلديدة املعلومات أو

"  الرواية منهلذ البحث  رئيسيةال البياانت على احلصول مت(. 23صفحة 
 العشب يغين" لدوريس ليسنج الذي ترمجه سحر التوفيق إىل اللغة العربية.

 الثانوية البياانت مصادر  (ب
 قبل من وجتميعها عليها احلصول مت معلومات هو املصدر هذا
 مت جديدة معلومات أو املتاحة املعلومات من متنوعة جمموعة من الباحث
(.  24، صفحة 2004الرئيسية ) أنوار،  البياانت من وتعديلها دفعها
 هناك ، الباحث هذا قبل من املستخدمة الثانوية البياانت مصادر من

 معلومات على القائمة األخرى املؤلفات من نوع خمتلفة، مصادر
 املنظور يف العنصرية نظرية على تركز ، البحث هبذا صلة وذات صحيحة
 . بويسدو 
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 طريقة مجع البياانت -3
 القراءة طريقة هي البياانت مجع يف الباحث يستخدمها اليت الطريقة  

 يف القراءة تتم. عموما األكثر اجلمع عملية هي القراءة والتسجيل. طريقة
، راتنااملوضوع ) على حق ا يركز الذي االهتمام خالل من العلمي العمل
 النحو على اخلطوات مع مجعت القراءة (. طريقة245، صفحة 2010
 :التايل

 .البحث موضوع هي اليت الرواية قراءة (أ
 .بويسدو  ملنظور العنصرية نظريةال قراءة   (ب

 مث كلها  الرواية قراءة هي الباحث هبا يقوم اليت العملية فإن ،وابلتايل
 متت اليت البياانت هو تسجيله يتم ما. اليت تقوم بتحليلها البياانت تسجيل
 كل  قراءةُ  طريق   جمرد من ميكن وال هي ما أساس على وتسجيلها قراءهتا
 اختاذ مت إذا(.  69، صفحة 2011) إمزير،  مستمر كالم/   خطاب
 :خالل من العملية هذه فستبدأ ، اخلطوات

 أو مجل أو كلمات  شكل يف حتليلها سيتم اليت البياانت عن البحث (1
 العشب يغين. رواية يف آاثرها و العنصرية لاشكأ تتضمن عبارات

 عبارات أو مجل أو كلمات  شكل يف حتليلها سيتم اليت البياانتتسجيل   (2
 العشب يغين. رواية يف آاثرها و العنصرية لاشكأ تتضمن

 طريقة تصديق البياانت  -4

استخدم الباحث طريقة  لرتقية جهد، التثليث، و املناقشة يف طريقة تصديق 
 البياانت.

 ترقية جهد (أ
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 اليقني على احلصول أجل من ابستمرار البحث إجراء يعينترقية جهد  إن
 اليت اخلطوات(.  265، صفحة 2011الصادقة ) برسطاوا،  والبياانت
 :يلي كما  هي لرتقية جهد الباحث اختذها
 فهم على احلصول أجل من وتكرارا مرارا العشب يغين  رواية قراءة  (1

 .اثبت
 باسبأ أو لاشكأب املتعلقة اجلمل أو العبارات أو الكلمات الحظةم  (2

 العشب يغين. الرواية يف العنصرية آاثر أو
 لزايدة األلف للمرة عليها احلصول مت اليت البياانت ومراجعة قراءة  (3

 .تصديق البياانت
 .مجعها مت اليت البياانت تصديق من للتأكد أعاله اخلطوات كرر (4
 التثليث  (ب

 واحملققني والطرق املصادر: هذه التثليث طريقة تتضمن التثليث،
 طريقة البحث هذا سيستخدم(.  66، صفحة 2016، مصفح) والنظرايت

 صحة الختبار مناسبة البياانت تثليثال الطريقة ألن. البياانت تثليثال
، الدانيم)   خمتلفة وظروف أوقات يف البياانت مجع خالل من البياانت
 (.  50صفحة  2003

 :يلي كما  هي البياانت تثليث يف الباحث اختذها اليت اخلطوات
 .خمتلفة وظروف أوقات يف الرواية العشب يغين يف الواردة البياانت مجع (1
 أوقات يف البياانت مجع عملية من عليها احلصول مت اليت البياانت مقارن (2

 .خمتلفة وظروف
 املناقشة  (ت
 مناقشة مع الزمالء  (1
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 وسلوك صدق على الحظةمل مع الزمالء مناقشة تفسري يتم
 مع املناقشة تتم(.  95، صفحة 2017) لطفية و فطرة،  الباحث
 .الباحث زمالئ مع عليها احلصول مت اليت البياانت مبناقشة الزمالء
 :يلي كما  هي مع الزمالء مناقشة يف الباحث اختذها اليت اخلطوات

 .الباحث زمالء مع مجعها مت اليت البياانت مناقشة  (1
 الواردة نقصان على حنصل سوف ،الباحث زمالء مع مناقشة بعد  (2

 .حبثنا يف
 مع املناقشة خالل من عليها احلصول مت اليت تكميل النقصان (3

  .الباحثني
 مناقشة مع اخلرباء  (2

 الواردة غلطاتوامل األخطاء ملعرفة اخلرباء مع مناقشات أجريت 
) سونداري،  اخلرباء مع مناقشات إجراء طريق عنالبحث هذ يف

 املناقشات يف الباحث اختذها اليت اخلطوات(.  30، صفحة 2001
 :يلي كما  هي اخلرباء مع
 .اخلرباء أحد مع مجعها مت اليت البياانت مناقشة تتم (1
 .حبثنا يف الواردة نقصان على حنصل سوف ، اخلرباء مع مناقشة بعد (2
 مع املناقشة خالل من عليها احلصول مت اليت تكميل النقصان (3

 .اخلرباء
 طريقة حتليل البياانت -5

 حتليل طريقة طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي  
 ثالث إىل ومايكل ملاثيو وفق ا التحليل ينقسم. ومايكل ملاثيو وفق ا البياانت
 البياانت، وعرض البياانت، تقليل: وهي واحد، وقت يف إجراؤها يتمو  خطوات

 (. 96، صفحة 2007واالستنتاج ) ابتيلما، 
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 تقليل البياانت (أ
 مت اليت املعلومات خمتلف ودمج ابستخدام حتقيق هو البياانت تقليل
 2018) اجنيطا و ستياوان،  الالئقة غري املعلومات وحمو عليها احلصول
 كما  هي البياانت التقليل يف الباحث اختذها اليت اخلطوات(.  241صفحة 
 : يلي
 .عليها احلصول مت اليت البياانت مجيع الباحث جيمع  (1
 العشب يغين. الرواية يف العنصرية لاشكأب املتعلقة املعطيات انتقاء (2
 على حتتوي اليت الفرعية املوضوعات أساس على البياانت جتميع  (3

 العشب يغين. الرواية يف العنصرية
 العشب يغين. الرواية يف العنصرية لاشكأ مع تتوافق ال اليت البياانت حمو  (4
 عرض البياانت  (ب

 أجل من عليها احلصول عند املعلومات شرح حول هو البياانت عرض
(.  241صفحة  2018الدراسة ) اجنيطا و ستياوان،  أو التحليل مواصلة
 يف استخدام ا األكثر البياانت تقدمي أشكال من شكل هو السردي النص
 اختذها اليت اخلطوات(.  97، صفحة 2007) ابتيلما،  البياانت عرض
 :يلي كما  هي البياانت العرض يف الباحث

 على البياانت تقليل من عليها احلصول مت اليت البياانت تصنيف يتم مث (1
 العنصرية عن الناشئة واآلاثر األشكال، أساس

 على بناء   وتفسريها العنوان يف املوضوعات حسب البياانت تعديل يتم  (2
 .املستخدمة النظرية

 ابلنظرية تتعلق جديدة مواضيع ابلتفصيل املفسرة البياانت تفسر سوف  (3
 .املستخدمة

 البحث نتيجة وصف شكل يف البياانت تقدمي يتم ( 4
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 االستنتاج  ج(

 عرض بعد بحثال يف النهائية املرحلة هي املرحلة هذه ،االستنتاج
 اإلثبات أو االستنتاجات استخالص هي األخرية اخلطوة مث البياانت،
(.  64، صفحة 2016) مصفح،  التفاعلية التحليل طريقة ابستخدام
 :يلي كما  هي االستنتاج يف الباحث اختذها اليت اخلطوات

 .النظرية على بناء   تفسريها يتم اليت البياانت صحة من التأكد  (1
 .املواضيع حسب وتصنيفها أخرى مرة البياانت تفصيل يتم  (2
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

   الرواية .أ
ن طبيعة الصعوابت اليت ُتطرح يف تعريف الرواية ختتلف عن تلك اليّت إ

رواية هي سرد، نثري، جيمع بني احلقيقي لة، فاتطرح يف تعريف القصة القصري 
مع اختالفها يف األمهية  ;جتتمع فيه عناصر عدة يف وقتواخليال، طويل عادة. 

النسبية ابختالف نوع الرواية، وهذه العناصر تكاد تكون هي عناصر القصة 
قصرية مع تفاوت يف آليات التعامل بينهما، فالزمان يف الرواية أكثر طويال و 

ال لتعدد ميكن أن ميتد وفق ما يريد الكاتب، كما يتعدد املكان، ويتاح فيها اجمل
، ص. 2015الشخصيات، وتعدد املواقف واألحداث )سعيد حممد خالد، 

162.) 
الرواية عبارة عن نثر خيايل طويل ومعقد يصور بشكل خيايل التجربة 
اإلنسانية من خالل سلسلة من األحداث املرتابطة اليت تشمل عدد ا من 

 40ل )األشخاص )الشخصيات( يف إطار معني )إعداد(. شكل الرواية أطو 
ا من قصة قصرية ال تقتصر على القيود   ألف كلمة على األقل( وهو أكثر تعقيد 

 (. 109، ص. 2016) وارسيمان،  اهليكلية واملرتية للمسرحيات أو القوايف
يبدو للوهلة األوىل أنه ال فرق بني الرواية والقصة القصرية من حيث 
احلجم، فالوسائل اليت يستخدمها القصاص، من وصف وحوار وشخصيات 

كما أن الرواية من املمكن أن تتعد أشكاهلا، فتكتب   -إن وجدت -وحلظة تنوير
لقصة، مثال على طريقة الرسائل أو املذكرات أو اليوميات. كذلك احلال مع ا

وهذا مما جعل البع   يظن أن القصة القصرية تلخيص لرواية، وأن الرواية قصة 
قصرية لكنها مطت، وهذا ظن خاطئ. فالفارق بني الرواية والقصة القصرية فارق 
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شاسع وكبري للغاية وأبرز ما نالحظه يف الفرق بينهما، أن الرواية تصور حياة  
سم الشخصية ال املوقف، وعلى هذا كاملة ال حلظة بعينها، و يغلب عليها ر 

يشبه بع  النقاد الرواية ابلنهر، تسري من املنبع إىل املصب، يف حني أن القصة 
القصرية متثل دوامة أو موجة يف وسط النهر، وهي ليست يف الوقت نفسه جزء 

 (.34، ص. 2016وال فصل من الرواية )خالد حممد غازي، 
ة الذي بّينه دكتور سعيد حممد خالد وقد تفرق بني الرواية والقصة القصري 

( فروقا عدة واضحة بني الرواية  والقصة 2015يف كتاب أدب الكتابة وفنوهنا ) 
لقصة القصرية تتناول فإذا كانت الرواية تتناول قطاعا طوليا، وا ;القصرية منها 

ب الرواية أقرب إىل التوغل يف أبعد الزمان، والقصة القصرية أقر قطاعا عرضيا. مث 
طول الرواية هو الذي حيدد قالبها، أما قالب القصة و  إىل التوغل أبعد النفس.

الرواية  يف  القصرية فهو الذي حيدد طوهلا، ولذلك فالقصة القصرية ختتلف عن
ينظر   قصر القصة القصرية جيب أن يكون إججابيا ال سلبيا.الكم والكيف معا، و 
بتعدد الشخصيات وكثرة األحداث، احلياة نظرة شاملة تسمح كاتب الرواية إىل 

ألهنا أقرب إىل أن تكون حياة   ;تداخل األزمان، و اإلنقال من مكان إىل آخرو 
 كاملة اتمة. 

أما كاتب القصة القصرية فينظر إىل انحية واحدة من احلياة، فيختار موقفا 
أو حادثة أو شخضية، ويسلط على ذلك تفكريه، ويصوره يف إجياز، ولذلك 

تتميز الرواية كون شاملة يف الرواية ومركزة كاشفة يف القصة القصرية. فالنظرة ت
 ابإليقاع اهلادئ املتماهل، بينما اإليقاع يف القصة القصرية يكون سريعا مركزا.

، يستطيع أن يشكل قوة يف خلق فنتاج قارئ مثقاّل إفالرواية ما هي إ
داب و النظرايت آلالرواية معرضا لفئة كبرية من ا إنّ . و دب العظيماآل
 .هّنا تبحث يف قضااي جوهريةأل، جتماعيةإلا

 



 

17 
 

 األدب اإلجتماعي  .ب
أبن األعمال  يعتمد مفهوم علم االجتماع األديب على احلجة القائلة 

، خملوق يعاين من  (a salient being) ، واملؤلف كائن ابرزاألدبية كتبها كاتب
، اجملتمعأيض ا من  األدبتشكل ، يُ وهكذا األحاسيس يف احلياة التجريبية جملتمعه.

الفهم أبن  واألدب يف شبكة األنظمة والقيم يف اجملتمع. من هذا الوعي أييت
، وعلم اجتماع فيما يتعلق ابجملتمع يف درجة معينة من املعاملة  عالقةاألدب لديه 

 سومانتو)وواقع اجملتمع أببعاده املختلفة األدب يسعى لفحص العالقة بني األدب
مت تطوير املفهوم األساسي لعلم االجتماع األديب يف الواقع من قبل (. 1993

، الذي يشري إىل العالقة بني mimesisأفالطون وأرسطو الذين طرحوا مصطلح 
ألول مرة يف النظرايت  mimesisاألدب واجملتمع كمرآة. مت استخدام تعريف 

ون أثرت بشكل كبري القر  ور، وعلى مر ل الفن كما طرحها أفالطون وأرسطوحو 
 (.15، ص. 1986، فان لوكسمبورغ) على نظرايت الفن واألدب يف أورواب

، يعكس كل شيء ملموس فكرة أصلية )نوع من الصورة وفق ا ألفالطون 
، فإنه يقوم فقط بنسخ الكرسي إذا قام أحد البنائني بصنع كرسي الرئيسية(.

، فاحلقيقة اليت النسخة غري مالئمة دائم ا لألصل املوجود يف عامل األفكار.
يقدم الفن بشكل عام فقط . نالحظها ابحلواس هي دائم ا أقل من عامل األفكار

ا عن  ومه ا حول الواقع )وهو أيض ا جمرد تقليد للواقع الفعلي( حبيث يبقى بعيد 
ويصنعون ن الفنانني ينسخون من الفنان ألباين قيقة. لذلك فهي أكثر قيمة للاحل
ألفالطون، وهي فن  Mimesisأخذ أرسطو أيض ا نظرية   لقهوة.من ا قهوة  

 يبتدعال ينسخ الواقع فحسب، بل  mimesis، لكنه جيادل أبن وصف الواقع
ا أيض ا ألن الواقع يعتمد على املوقف اإلبد اعي للناس يف مشاهدة شيئ ا جديد 

بل كتعبري أو جتسيد للكون  )واقع( ، مل يعد األدب نسخة من نسخة  الواقع. لذا
من الواقع الفوضوي ، خيتار الشاعر عدة عناصر مث جيمع صورة  )مفاهيم عامة(.
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ميكن فهمها ، ألهنا تعرض الطبيعة البشرية واحلقيقة العاملية اليت تنطبق على مجيع 
بدأ يف  (mimesis) أن مفهوم التقليد ( يقول60-56: 1973) ليفني .األعمار

اولت عصر النهضة اإلحياء خالل عصر النهضة والقومية الرومانسية. ح
 على اجلدل الرئيسي بني األدب احلديث واألدب القدمي من فقداناإلنسانية ال

مت . فريد له صور اترخيية يف عصره ابداعخالل حتديد فهم أن كل أدب هو 
، الذي يفحص مانسيارخيية أيض ا يف العصر الرو تطوير أساس هذه الصور الت

وجهة  ورثلبلدان مبقارنة جغرافية. مث تويعيد إحياء التقاليد األصلية ملختلف ا
، برزت يف عصر الوضعية العلمية الوضعية العلمية. يعينإىل العصر التايل،  ينالنظر 

هو مؤرخ للناقد و  (.1817-1766)هيبوليت تني: أهم شخصية علمية أدبية
لب ا ما يُنظر إليه على أنه يضع األساس لعلم ، والذي غاالطبيعي الفرنسي

كامل لألدب   مدخلصياغة  هيبوليت تنياالجتماع األديب احلديث. يريد 
االجتماعي ابستخدام طرق مثل تلك املستخدمة يف العلوم الطبيعية واخلاصة. يف  

وذكر أنه ميكن  History of English Literature  (1863)بعنوان  كتابه
تفسري العمل األديب وفق ا لثالثة عوامل هي العرق والبيئة واللحظة والبيئة. مث 

، فإن هذه ووفق ا له وتصنيفا. مؤلفاتلد اليت ميكننا أن نفهم املناخ الروحي لثقافة 
العرق وأما  يف األدب والفن. تتحقق( واليت ل تنتج اهلياكل العقلية )املؤلفالعوام

اللحظة هي حالة سياسية اجتماعية يف و البشر يف أجسادهم وروحهم. هو ما يرثه 
فرتة معينة. تشمل البيئة الظروف الطبيعية واملناخية واالجتماعية. ومن مث يصبح 

 للبيئة هو الرابط الذي يربط النقد األديب ابلعلوم االجتماعية. هيبوليت تنيمفهوم 
يف كتابه يف وقت ما هو موضح ، وخاصة كهيبوليت تنيتعترب آراء  
، لفتح آفاق جديدة من الفهم لي، أممن قبل القارئ السويسري املعاصر ،سابق

ورت يف ذلك الوقت. ختتلف عن اآلفاق التشرحيية اجلامدة )البنيوية( اليت تط
جديدة للنموذج األديب  رائحة  هيبوليت تنيكتاب ، يقدم  ابلنسبة ألميل
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ت فلوبري قبل ار بشكل خاص من األمريكي يف املستقبل. جاء الرتحيب احل
هاجم على وجه التحديد  هيبوليت تنيإىل أن  تفلوبري  يالحظ (.1864)

أي  نيازككأهنا ي بدا فيه أن األعمال األدبية  املعتقدات السائدة يف الوقت الذ
، على الرغم من أن اجلوانب تفلوبري تسقط من السماء. وفقا ل شهاب
، فمن الصعب علينا إنكار اجلمايل ة ليست ضرورية يف التصوراالجتماعي
غالب ا ما يتلقى هذا العامل البيئي التارخيي انتقادات من اجلماعات اليت  وجودها.

، فإن األشياء اليت تُعترب أسرار ا هيبوليت تنيوحبسب  تؤمن ابلغموض )اإلهلام(.
ا يف الواقع نقاط ضعف معينة، السيما يف التفسري اإلجيايب ميكن أن يكون هل

ي الحق ا يف صياغة نظام األدب ، ولكنها حفزت تطور الفكر الفكر للغاية
 جتماعي.اإل

 

 ج. العنصرية 

 تعريف العنصرية  -1
لذا سنبدأ ابلعنصر األول، وهو العنصرية أو العرقية، ولكن بداية مذا 

عادة، ماال حنب أن ننكر عن أنفسنا على أننا عنصريون، وال أن  ،نعين هبا؟
نعرتف أبن العنصرية جزء ال يتجزأ من حياتنا. ولكن لألسف، العنصرية هي 
ظاهرة ثقافية موجودة يف كل جمتمع. وعليه أريد أن أجعل سؤال "من هو 
 العنصري"؟ سؤاال سوسيولوجيا: ما هي العنصرية"؟ يساعدان تعريف العنصرية
مثال على أن حندد هل حماكة اللهجة الشرقية أو العربية إلضحاك اجلمهور ضرب 
من العنصرية؟ هل التخليعن وجبات الدم اليت تربّع هبا أثيوبيون هو عنصرية؟ هل 
هتافات مثل:"الوت للعرب" عنصرية؟ وهل القول أن الروسيات كلهن ابئعات 

بين البشر على أساس البشرة هوى عنصرية؟ إنه يف كل جمتمع هناك فروقا تبني 
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ومبىن الوجه أو اجلسم. إال أن هذه الفروقات ال ُكمني أن تكون أساس الدونية 
 اجتماعية أو ختّلف ثقايف.

: ( Racismلقد مت تعريف العنصرية ) أو التمييز العرقي ( )ابإلجنليزية )  
وعزها  هو اإلعتقاد أبن هناك فروق وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراهتم

 -بغ  النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق -النتمائهم جلماعة أو لعرق ما
وابلتايل تربير معاملة األفراد املنتمني هلذه اجلماعة بشكل خمتلف اجتماعيا 

 (.39، ص. 2016وقنونيا. )مجيل أبو العباس، 
هو جمموعة من الناس ختتلف عن اجملموعات  (Race)إن مفهوم العرق   

) هنسلني،  من حيث اخلصائص املادية املتصورة هو شيء حقيقياألخرى 
، ختلق االختالفات نتشر البشر يف مجيع أحناء العاملعندما ي(. 4، ص. 2007

يف املناخ والظروف جمموعة متنوعة من األلوان واألشكال واألمناط. تضيف 
 الطفرات اجلينية خاصية إىل سكان العامل يف هذا الصدد.

البشر  كانالبشر عن غريهم من الرأس إىل أمخص القدمني.ميكن متييز   
. من ، أشقر وأمحرة من الشعر، بعضها مستقيم، جمعد، أسودلديهم أشكال خمتلف

، مثل: األسود واألبي  واألصفر والبين واألمحر. حيث لون البشرة خيتلف أيض ا
األسود والبين ، مثل: ون على جمموعة متنوعة من األلوانبينما ميكن أن حتتوي العي
، بعضها مسيك حىت شفيت إنسان ختتلف عن األخرى واألزرق وحىت األخضر.
 (.4، ص. 2007) هنسلني،  والبع  اآلخر رقيق

العرق مفهوم مربك قليال . ألنه ال يوجد اتفاق عام بشأن املصطلح. إن   
بشري( العرق يف االستخدام العادي ميكن أن يعين كل البشرية )اجلنس ال

أنه جمموعة على الرغم من أن  تفسريهوإن كان ، حىت سية )العرق األملاين(واجلن
، ولكنهم يعتربون خمتلفني أعضائها لديهم أوجه تشابه يف كل شيء تقريب ا

 اجتماعي ا )العرق اليهودي(. ميكن تسمية كل فئة من فئات البشر تقريب ا ابلعرق
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 نطاق على حياهتم يف البشر ينقسم(. بشكل عام 60، ص. 1986، هورتون)
 ،(والبين األصفر) املنغويل العرق: وهي رئيسية، عرقية جمموعات ثالث إىل واسع
، صفحة 1984)هورتون،  (األبي ) القوقازي والعرق ،(األسود) الزجني العرق
60 .) 

 أولئك العرق حتديد عملية تفيد ما عادة. اإلجتماعية بنية هي ريةالعنص 
(.  78، صفحة 2012)شيفر،  اآلخرين من أكثر وامتيازات قوة ميلكون الذين
 ومع. والشعر اجللود ألوان ختتلف حيث املتحدة، الوالايت يف املثال سبيل على
 أمهية هلا اجللود لون يف االختالفات أن مباشر غري بشكل الناس يعرف ذلك،
 هذا يتضح. كذلك  ليس الشعر لون أن حني يف دراماتيكية، وسياسية اجتماعية
 لدى يكون أن جيب حيث اجلنوبية أمريكا منطقة يف االجتماعي الواقع من
 وال الوجه، إىل تنظر وال البي ، األشخاص مع التعامل عند حمرتم موقف السود
ذلك )سوانرتو،  إىل وما معينة مواضيع ويتجنب تناوهلا، يتم مل إذا أوال   تتحدث
 (.144، صفحة 2004

يسميه مايكل أومي وهوارد  يتجلى التعريف العنصري من خالل ما
، وهي عملية اجتماعية ( Racial Formation)  وينانت التشكيل العرقي

، 2012، شيفر) اترخيية يتم فيها إنشاء الفئات العرقية ومنعها وتعديلها وتدمريها
، يتم حتديد اجلماعات البشرية من قبل أولئك . يف هذه العملية(278ص. 

ع هيكل اجتماعي عنصري. املثال هو التكوين الذين لديهم القدرة على اتبا 
 إذا كان. قانون القطرة الواحدةالعنصري يف القرن التاسع عشر واملعروف ابسم 

، فإنه يعرف أبنه أسود على الرغم من أنه الشخص لديه قطرة من الدم األسود
، وهو ما واضح أن العرق له أمهية اجتماعيةيظهر على أنه أبي . هنا من ال

حكام البي  لوضع املعايري الرمسية فيما يتعلق مبن هو األسود ومن هم يكفي لل
 .(278، ص. 2012، شيفر) البي 
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 العنصرية عند دو بويس -2
جتماع من الوالايت إلعامل ا بويسويليام إدوارد بورغدت دو كان 

 .ن بني علماء االجتماع األمريكينيم يركز على القضااي العرقية الذي املتحدة
حيصل على شهادة الدكتوره  من جامعة هارفاد. كما   الذي وكان أول رجل أسود
وزعيما يف طليعة حركة احلقوق املدنية السوداء يف  ،NAACPكان أحد مؤسسي 

الوالايت املتحدة. يف وقت الحق يف حياته كان انشطا للسالم ومعارضا 
الفيدرايل  حقيقاتلألسلحة النواوية، مما جعله هدفا للتحرش من قبل مكتب الت

FBI.  قضااي أول شخصية تنظر يف ال بويسويليام إدوارد بورغدت دو أصبح و
)  ، وخاصة األمريكيني السود من أصل أفريقيوالنظرايت املتعلقة ابلعرق

 (.  98، ص. 2015أريسندي، 
، تشبث علماء االجتماع األمريكيون ابحلجج يف أوائل القرن العشرين

، للواقع االجتماعي. من انحية أخرىالقائمة على أساس بيولوجي كتفسريات 
، مع االعرتاف أبن الفاعلية البشرية هلا أتثري على التحليل اهليكلي دو بويسعزز 

، شدد دو إلضافة إىل ذلكوميكنها أحياان  تغيريها. اب -اهلياكل االجتماعية 
، سُيطلب من علماء االجتماع يف شرح عدم املساواة االجتماعية على أنه سيبو 

. ( 76، ص. 2014، ريتزر) فاعالت بني الطبقة والعرق واجلنسدراسة الت
، جيب أن تشمل جهود التحرر البشري يف نفس الوقت النضال من أجل وابلتايل

 إسقاط االضطهاد الطبقي.

يف النضال من أجل جمتمع  هحبث ا من املتوقع أن يساعد دو بويسجيري 
أن املعرفة مبدأ يف حماربة التحامل  دو بيسأكثر مساواة يف مسائل العرق. يعتقد 

، جيب أن يكون وفق ا له .(12، ص. 2012، شيفر) وحتقيق التسامح والعدالة
اليت تعاين منها علم االجتماع مهتم ا ابملبادئ العلمية لدراسة املشاكل االجتماعية 

، دعا إىل إجراء املتحدة. لفصل الرأي عن احلقائق اجملتمعات السوداء يف الوالايت
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حبثها املتعمق عن احلياة أحباث أساسية حول حياة املواطنني السود. من خالل 
، 2012، شيفر) ، سواء البي  والسود يف مدن مثل فيالدلفيا وأاتالنتااحلضرية
  .(13ص. 

إنشاء جملة نقدية للسياسة للسياسة السوداء والثقافة  أهلمت أعماله 
، يتم تكرميه وتراثه سنواي من قبل اجلمعية األمريكية لعلم soulsواجملتمع تدعى 

دو  تستند مسعة اإلجتماع من خالل منحه شهادة مهنية مميزة مت منحها ابمسه.
 Theالتجريبية  تهد كبري على الدراس، إىل حيف عامل علم االجتماع بويس

 Philadelphia Negro  (1899) حبثه العلمي يف سبع مناطق يف  هي اليت
 دو بويس ، أنتجمسريته املهنية. خالل ( 76، ص. 2014، ريتزر)  فيالدلفيا

، ريتزر)   لكن القليل منها فقط ميكن تسميته نظرية  و ، العديد من األوراق العلمية
، وهناك كتاابته قيم ا اجتماعية قويةمنت  ، تضومع ذلك .( 76، ص. 2014

. املستخلص البحثالعديد من النظرايت اليت ميكن استخالصها من األفكار 
مرتدد ا يف الفصل بني  بويسدو ، كان ه املهنية يف عامل عامل االجتماعطوال حيات
والنظرية. كان أكثر اهتمام ا ابملسامهة أبفكاره خلدمة احلقوق املدنية  التطبقية
 (. 78، ص. 2014، ريتزر)  ريكيني من أصل أفريقيلألم

ألنه يعترب  يسالعرقية ابهتمام كبري لدى دو بو  حيظى مفهوم األفكار
وهناك العديد من  (. 98، ص. 2015) أريسندي،  الفكر املركزي لكل التاريخ
مما  ( veil)  احلجاب عن، أحدها مشهور دو بويساألفكار النظرية اليت تنتجها 

عات البيضاء. واجملمو  رقنياألف-واضح ا أو فاصال  بني األمريكينيخلق انقسام ا 
أ، بل هو منظر عام جدار ا مبعىن التصوير ليسف ، ومن انحية جناس األخرىحمتقرا  

(.  76، ص. 1994، دو بويس)  أخرى يفصل بني األجناس يف نفس الوقت
 ،(consicuesness-Double) لوعي املزدوجاب تتعلقفكرة نظرية أخرى وكانت  

سهم من أي املشاعر على اجلانب األفريقي األمريكي الذين يرون ويقيسون أنف
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يعيشون  الذين  األفرقني-لوعي املزدوج لألمريكينيا وه قصدا  خالل عيون اآلخرين. 
، لكنهم يعانون من التمييز والتعذيب من قبل البي . كأجناس أفريقية وأمريكيني

ا العثور على نظرية أنشأها  ، ولكن هناك سلسلة من دو بويسمن الصعب جد 
)  األفكار حول األجناس خاصة يف الوالايت املتحدة وعموم ا يف مجيع أحناء العامل

 double) مفهوم "الوعي املزدوج" دو بويس تطور(. 76، ص. 1994، دو بوس

consciousness )تنشأ من  اليت جتماعياإل نتاجمن خالل التنظري أبن الذات ك
فيما . التفاعل والتواصل االجتماعي ولكنها تتشكل بشكل كبري من العرق والقوة

، واليت أاتحت عبودية وجتارة الرقيق يف أفريقياأبن احلداثة بنيت على ال يرى، بعد
ية لتطوير الرأمسالية ا الربجوازية الغربوالبضائع اليت ستستغله ةل األساسياالعم
 (.76، ص. 1994دو بوس،  )احلديثة

مفاهيم "احلجاب" و "الوعي املزدوج" لشرح الظروف  دو بويسيستخدم 
اخلاصة اليت جيد فيها األمريكيون األفارقة أنفسهم يف الوالايت املتحدة واألدوات 

إن وجود األمريكيني  احملددة املتاحة هلم لفهم تلك الظروف )وأنمل يف تفكيكها(.
لناس ري خمفي عن نظر معظم امن أصل أفريقي "خلف حجاب" الفصل العنص

العامل "األبي ". على  ، لكن أولئك الذين يعيشون خلفه يتحركون أيض ا يفالبي 
، وحول أنشطة أولئك الذين هذا النحو، لديهم معرفة حبياهتم، حول أداء احلجاب
إن الوعي املزدوج الذي ينجم عن   يعيشون على اجلانب اآلخر من احلجاب أيض ا.
يوفر األساس لرؤى أعمق للواقع  كونك أمريكي ا من أصل أفريقي وأمريكي
دو  )فعالية ضد أنظمة اهليمنة القائمةاالجتماعي وإمكانية اختاذ إجراءات أكثر 

 (29، ص. 2012بوس، 

، وهم يف مقالته، فإن السود هم "االبن السابع" يسكما أشار دو بو 
، 1903) دو بويس، موجودون يف العامل الذي "ال يرتك له وعي ا حقيقي ا ابلذات"

هذا ميثل أن الشخص األسود يف الطبقة االجتماعية الدنيا وال  (.131ص. 
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، بوحدته طوال الوقت ا أمريكي، وهو أيض  كنهم امتالك تفكريهم. يشعر السودمي
نشأ الوعي املزدوج من حالة الصراع  من خالل أفكار ونفوس خمتلفة وما إىل ذلك.

 األسود واألبي . هذا الشعور النفسي بسبب ثقافتني خمتلفتني ونظرتني للعامل بني
) دو بويس، " أو الوعي "دائم ا ينظر إىل الذات من خالل عيون اآلخرين"

، فإن تلكون الثقافة السائدة يف أمريكانظر ا ألن البي  مي( 131، ص. 1903
الشخص األسود دائم ا ما يكون يف وضع سليب. هذا هو أحد األسباب الرئيسية 

يتم استغالل السود اقتصاداي   الوعي لدى السود.اليت تتسبب يف ازدواج 
واالضطهاد السياسي من قبل األمريكيني البي . أجرب هذا النوع من الوعي 
املزدوج السود على النظر إىل أنفسهم من منظور الثقافتني. من الصعب عليهم 

 ،نفس الوقتيف  محاية ثقافتهم األفريقية األمريكية هبويتهم األمريكية الشاملة.
فإن الرجل األسود  ،يكية املساواة والكرامة. ومن مثتشجع الثقافة األفريقية األمر 
، يرغب الشخص األسود حقيق املساواة العرقية. من انحيةيبذل جهود ا متواصلة لت

يد السود احلفاظ على ثقافة ، ير الثقافة البيضاء. من انحية أخرى يف التعرف على
ال يزال الوعي املزدوج  م عن ثقافة البي .، لذلك جيب أن يفصلوا أنفسهالسود

مفهوم ا وثيق الصلة مبجتمعنا. يود الكثري من الناس من مجيع الثقافات االعتقاد 
، ال تزال هناك بع  التفاواتت ومع ذلك أبننا نعيش يف جمتمع ما بعد العرق.

صورة والتحيزات بني خمتلف الثقافات واألعراق واألقليات العرقية. ال تزال هذه ال
 النمطية تؤذي وجتعل من الصعب على األمريكيني األفارقة ذوي الوعي املزدوج.

، كان األمريكيون من أصل أفريقي يف وسائل اإلعالم دائم ا على سبيل املثال
على جمرمني أو مغين راب أو رايضيني حمرتفني. هذا مينح السود القدرة احملدودة 

زدوج ، يوفر الوعي املاحلياة االجتماعية املعاصرةالقيام أبشياء أخرى. ومع ذلك، يف 
، مما يعين أن هذه النظرية متنح السود احرتام الذات والثقة بناء اهلوية الثقافية للسود
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اليت تسمح هلم ابلقتال مع العالجات غري العادلة. توفر هذه اهلوية الثقافية أيض ا 
 (133، ص. 1903بويس،  ) دو" للسود دور حتديد دور بقاء اجملتمع األمريكي.

، 1903، الذي نشر يف عام The Souls of Black Folk كان كتاب
اسع واليت تعتمد على هو جمموعة من املقاالت اليت يتم تدريسها على نطاق و 

-اخلاصة يف تنمية األسود يف دولة بيضاء لتوضيح اآلاثر النفسية يسجتربة دو بو 
، طرح دو الفصل األول من هذا الكتابر. يف االجتماعية للعنصرية بشكل مؤث

مفهومني أصبحا عنصر ا أساسي ا يف علم االجتماع ونظرية السباق: "الوعي  يسبوا
 (.33، ص. 2012دو بوس،  ) ."املزدوج" و "احلجاب

لسود استعارة احلجاب ليصف كيف يرى الناس ا يساستخدم دو بوا
ري العرق والعنصرية على ، ابلنظر إىل كيفية أتثالعامل بشكل خمتلف عن البي 

، ميكن فهم احلجاب كجلد ديةجتارهبم وتفاعلهم مع اآلخرين. من الناحية اجلس
يس أنه خمتلف عن البي . يروي دو بو ، والذي يف جمتمعنا مييز السود على داكن

أوال  عن وجود احلجاب عندما رفضت فتاة بيضاء صغرية بطاقة التهنئة يف مدرسة 
أغلقها من عاملهم . نين كنت خمتلف ا عن اآلخرينفاجأتين فجأة أبابتدائية: "لقد 
 (.34، ص. 2012دو بوس،  ) ."حبجاب شاسع

، ديه وعي حقيقيأن احلجاب مينع السود من أن يكون ل سأكد دو بوي
، حيث يكون لديهم هم على أن يكون لديهم وعي مزدوجوبدال من ذلك جيرب 

ولكن جيب عليهم أيض ا أن ينظروا إىل  ،ألنفسهم داخل عائالهتم وجمتمعهم فهم
دو بوس،  ) .أنفسهم من خالل عيون اآلخرين نراهم خمتلفني وأقل شأان

 (.33، ص. 2012
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إنه إحساس غريب، هذا الوعي املزدوج، هذا اإلحساس  بويس وقال دو
دائم ا ابلنظر إىل الذات من خالل عيون اآلخرين، لقياس النفس بشريط عامل 

أمريكي، زجني،  -ازدراء وشفقة مسليا. أحدمها يشعر هبدوء" ينظر إليه يف 
روحان، فكراتن، واثنان من املواقف اليت مل تتم تسويتها، ومثالن متشاجران يف 

دو  )" جسد مظلم واحد، والذي حتافظ قوته العنيدة وحدها على عدم متزقه
 (76، ص. 1994بوس، 

لعنصرية إصالحات ضد ا، الذي يتناول احلاجة إىل الكتاب الكاملكان 
 171ة وقابلة للقراء عددها ، هو صفحات قصري ويقرتح كيف ميكن حتقيقها

 .، تستحق القراءة عن قربصفحة
نشرت يف عام ؟ كيف متنع العنصرية وعي الطبقة احلرجة بني العمال

، إعادة البناء األسود يف أمريكا، تستخدم أدلة اترخيية لتوضيح كيف 1935
صرية املصاحل االقتصادية للرأمساليني يف عصر إعادة اإلعمار يف خيدم العرق والعن

جنوب الوالايت املتحدة من خالل تقسيم العمال عن طريق العرق وتغذي 
العنصرية، تكفل النخبة االقتصادية والسياسية لن تتطور طبقة موحدة من 
العمال، مما يسمح ابستغالل اقتصادي شديد للعمال السود والبي  على حد 

 (77، ص. 1994دو بوس،  ) .واءس
االقتصادي ، هذا العمل هو أيضا مثال على النضال األهم من ذلك
دو  )، واألدوار اليت لعبوها يف إعادة بناء اجلنوب بعد احلربللعبيد احملررين حديثا

 (76، ص. 1994بوس، 
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يف بناء أفكاره النظرية على نظرية كارل ماكس الطبقية.  بويسدو يعتمد 
عن العرق. يف  دو بويسر كارل ماكس عن الفصل، أضاف إنه فقط أنه إذا ذك

طبقة االضطهاد )أصحاب رأس املال والعمال( تسري جنبا  دو بويسكا، يرى أمري
 .(76، ص. 1994دو بوس،  )إىل جنب مع التمييز العنصري بني السود 

دو حيتوي على حجة  Is Man Free   ?(1948) يف مقاله بعنوان 
ابلضبط حيث  الشيء، أن هناك صراع كامن بني األجناس املختلفة. هذا بويس
، كانت تسيطر األنشطة االجتماعية ض الصراعات بني الطبقات. وفقا لهتتعار 

أن  بويس دوصغرية من الرأمساليني. يعتقد والسياسية أبي  وأسود من قبل جمموعة 
، بل إهنا تقوم ابإلشراف الكامل على  طية يف أمريكا ال تقمع السود فقطالدميقرا

 (.101، ص. 2015) أريسندي،  كل وظيفة وجمال للمواطنني السود

ذا هل ا  تعزيز  ساعدت احلقيقة التارخيية لوصول السود إىل أمريكا كعبيد  
، أصبح قمع يسبو ا هلم. لذلك ، وفقا لدو  نطامي  إشراف دقيق وقمع و الوضع. 

 رقنياألف-ة لذلك، فإن األمريكينيالعرق األسود أيديولوجيا عقالنية. ونتيج
 (.101، ص. 2015) أريسندي،  حماصرون بشكل متزايد

 إصالح هناك يكون أن جيب أنه يسو ب دو قال املشكلة، هذه حلل
 بع  إىل ينظروا أال اجلميع على جيب. طبقي ليس العرق أبن اجلميع ملنظور
 جيب ال اجتماعية حقيقة العرق. األخرى األجناس من أفضل أهنا على األجناس
 (. 101، صفحة 2015) أريساندي،  الظلم  تولد اليت املشاعر تثري أن
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 الباب الثالث
 عرض البياانت و حتليلها

 أشكال العنصرية يف رواية العشب يغين على أساس نظرية دو بويس .أ
الباحث يف  ل العنصرية الذي وجدهاشكأيشرح الباحث ، بابيف هذا ال

. دو بويس ويليام إدوارد بورغدتأساس نظرية بناء  على  العشب يُغيّن  رواية
وجدت بياانت ، العشب يغين روايةل العنصرية يف اشكأواستنادا  إىل البحث عن 
البياانت يف  عنصرية. سيصف الباحثالعلى أشكال  تويحيعلى شكل أقوال 
  اجلدول التايل.

 

.1اجلدول  أشكال العنصرية  

 أشكال العنصرية املوضوع

، هانة، اإلستهانةاال جاباحل   

د ، التهديضطهادمل، اخلوف، الكراهية، االاألخيبة  وعي املزدوجال   

 

كل العنصرية أعاله، وجد . ش1استناد ا إىل البياانت امللخصة يف اجلدول 
ويليام أساس نظرية يستند إىل العشب يغين رواية الباحث أن شكل العنصرية يف 

شرح فأما املزدوج.  وعيالذي يتكون من احلجاب وال دو بويس إدوارد بورغدت
 :شكلي العنصرية على النحو التايل
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 احلجاب .1
واضح ا أو مقسم ا بني احلجاب هو شيء خيلق انقسام ا   

بل مادة  ،عات البيضاء. التصوير ليس جدار اواجملمو  رقنياألف-األمريكيني
، ومن ىخر األ ألجناسمن خالهلا رؤية ا أجناسرقيقة هشة ميكن لكل 

، 1994دو بويس، ) انحية أخرى يفصل بني األجناس يف نفس الوقت
 (.76ص. 

 ستهانةيتكون من اال جابحلعنصرية ا شكل، فإن السابقةبناء على اجلدول 
 واإلهانة.

 
 االستهانة -أ

عنصرية اليف شكل  ةالفرعي يعضاحد املو أ يه االستهانة   
االستهانة قد وجده الباحث يف منطوقتني وضوع حيث أبن امل. احلجاب

 :التايل على النحو، املنطوقتني ابلداعمة
 

وسألت ملاذا ال يوظف فيه أحد الزنوج؟  قال ال ميكن 
للمرء أن يثق ابلزنوج إال إن كان قادرا  على ركلهم، طاملا 

سوف األمر خيتص ابلنقود. وقال إنه كان يسلم أبهنا هي 
تدير الدكان، فليس لديها ما تفعله على أي حال . ألقى 

لذي األخرية بصوت مفعم ابالزدراء اخلشن ا هبذه امللحوظة
كان يف ذلك الوقت. طريقته املعتادة يف التحدث إليها. ) 

 (160ص. 
 

رنر زوجني متزوجني من البي  كان ديك تورنر وماري تو 
ديك تورنر على سؤال زوجته من شأن الزنوج السود عندما رد  استهاان
يف تلك اجلملة بدا ديك   يف توظيف السود يف مزرعتهم.رينر ماري ت
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 ريمت التقليل من شأن ديك تورنو  .ن الزنوج السودمن شأ ستهني يريتورن
أن يثق ابلسود للعمل يف أرضه،  ميكنقال إنه ال  أثناء مضايقة السود،

من طريقة عملهم غري الكفؤة  ابعتبار ،إال إذا كانوا يستحقون التعذيب
اليت يديرها ديك تورنر ابلتأكيد  والنقود  لوال األعمال .والبطيئة للغاية

أصبح تقييمه للسود )الزنوج( غري ف أمامه. لكان سيتم طرد السود
احلجاب هو الرأي ذلك  واضح بسبب وجود "احلجاب" الذي منعه.

، مل ون البي . وبسبب هذا الرأي العامالعام أبن السود ال يساوي
)الزنوج( الذين  على السود تقييم من الري وماري تورنرين ديك تورنيتمك

الذي  ( veil)  وهذا ما يسمى ابحلجاب سيعملون يف مزارعهم حبتة.
مث شكل من  األفارقة واجملموعات البيضاء.-ربيطانيةيفصل بني ال

 يف النموذج التايل: أيضا ستهانة األخرى توجدالا
 

وقالت إهنم لن يفلحوا أبدا ) متحدثة ابللغة الكفريية اليت مل 
يكن بعضهم يفهمها، حيث كانوا قد جاءوا حديثا من 
العزب(، و حىت يتعلموا الذهاب إىل العمل دون إشراف، 
من أجل حب العمل، وأن يفعلوا ما يقال هلم، وأن يؤدوا 
العمل من أجل العمل يف حد ذاته، وليس وهم يفكرون يف 

 ( 193-192النقود اليت سوف تدفع هلم مقابله. ) ص. 
 

 بدال منبينما يف مزرعتها  ةجديد ةتوىل ماري تورنر دور رئيس
من السود )الزنوج( الذين عملوا يف  وهي تستهنيزوجها ديك تورنر 

أبن السود لن يكونوا انجحني مثل األشخاص البي  يف  امزرعته
العمل على أساس حب عملهم مقارنة ابلسود الذين يف أذهاهنم سيتم 

ألن العمل  .مدفع املال هلم فقط دون رؤية الوظيفة جيدة ابلنسبة هل
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كما أن الشخص الذي   بدون مكافأة هو الذي يثبت جدارة اإلنسان.
ديك  مستوى عنصراي  جاء من رئيسهامل ستهانةكشف عن الشكل اال

ه الذي طرح االستهانةهنا أيض ا كيف كان شكل  يبدوكما .  ريتورن
 الىت ال يفهمه الزنزج. ابستخدام اللغة اإلجنليزية

ل اعم ستهانتيشري ضمني ا إىل أن ماري تورنر ا، يف تلك اجلملة 
أصبح تقييمه للسود )الزنوج( غري واضح بسبب وجود  السود.

احلجاب هو الرأي العام أبن السود ال ذلك  "احلجاب" الذي منعه.
 تقييمن ماري تورنر التمكتوبسبب هذا الرأي العام، مل  ون البي .يساوي
يف  ةمى شكل العنصرية الوارديسحبتة. و  السود )الزنوج( العمال على
الذي يفصل بني  ( veil) احلجاب بويس هو  وفق ا ملنظور دو بوا ملةاجل
 األفارقة واجملموعات البيضاء.-ربيطانيةال

 
 

 اإلهانة  -ب
. احلجاب عنصريةالاإلهانة هي أحد املواضيع الفرعية يف شكل     
واحد على النحو  لفظالعثور على موضوع إهانة الباحث يف حمادثتني و  مت

 التايل:
 

"أطفاهلن يتعلقن هبن مثل العلقة"، قالت ذلك لنفسها وهي 
 (161)ص. ترجتف، ألهنا فكرت هبلع يف إرضاع طفل. 

 
أعاله عندما رأت  حدثت اإلهانة بني ماري تونر للنساء السود

  هنشجرة وتبدو ثديياليرضعن أطفاهلن حتت اليت ماري النساء السود 
الذي رآته  ملظهراجلملة، يعين أن ا فتلك .نكما لو أن اآلخرين سريوهن
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عل ماري تقول لنفسها جت. هذا اخمتلف ا مل تعتاد رؤيته ظهرا  ماري كان م
من كلمة  طفلها هي مثل العلقة.لأن الطريقة اليت ترضع هبا امرأة سوداء 

احلجاب هو الرأي العام ذلك  مينعها. الذى حجاب تظهر"علقة" أيضا 
ألن الرأي العام يف ذلك الوقت حول   ون البي .أبن السود ال يساوي

 كيفية إرضاع امرأة سوداء ال يكاد يتم القيام به من قبل النساء البي .
على النساء السود  لتقييماآلخرون ا يتمكن، ال وبسبب هذا الرأي العام

 بويس هو دووفق ا ملنظور  ملةيف اجل ةعى شكل العنصرية الوارديُد حبتة.
بني الذي خيلق انقسام ا واضح ا أو مقسم ا  ( veil)  احلجاب

شكل من اإلهانة األخرى  مث األفارقة واجملموعات البيضاء.-ربيطانيةال
 توجد يف النموذج التايل:

 
 

تعلق األطفال بظهور أمهاهتن ) فكرت ماري: مثل القرود (، 
أو كانوا ميسكون أبثواهبن مبحلقني إىل ماري بيضاء البشرة، 

 (163حول أركان عيوهنم. )ص. وجتمع الذابب 
 

جمموعة من النساء  اري تورنرعندما شاهدت م هانةاإل تحدث
عن طريق محل أطفاهلن  دكاهناأبعداد كبرية إىل  أفواجا جاءن ءالسودا

يف ثياهبن البين املتهالكة مث جربن املكنات اليت يضعوهنا على أجسادهن 
 إذ ترى ماري  .للغايةغالية الثمن لكنهن مل جيرؤن على شرائهن بسبب 

، جعلت ت أبعداد كبرية وهي حتمل أطفاهلااملرأة السوداء اليت جاء
أهنا كانت مثل القرود حتمل مالبس أمها بينما كانت حماطة  تفكرماري 

ها حباطتنتهي اجلملة إبو  عيوهنم.أركان مبجموعة من الذابب حول 
كانت ماري تقف هناك ملدة نصف “ اجلملة يفالذي تنطوي  ماري
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ساعة تقريبا، عزلة نفسها عنهن، ختبط أبصابعها على اخلشب، وجتيب 
األسئلة عن األسعار والنوعية ابختصار. مل تكن لتعطي النساء متعة 

شكل العنصرية الذي يتم تصويره يف الكالم كان   .املساومة يف السعر"
غري واضحة بسبب هو أن معاملة ماري ترينر للنساء السود تصبح 

احلجاب هو الرأي العام أبن ذلك  وجود "احلجاب" الذي مينعها.
 د ال يستحقون عرض أسعار أووالنساء السو  ون البي .السود ال يساوي

جيعل النساء البي  ، وبسبب هذا الرأي العام مع البي . املعاملة
 عىُيدف . .حبتةعلى النساء السود  تقييمغري قادرين على ال ناألخري

 احلجاب بويس هو دو بواوفق ا ملنظور  ملةشكل العنصرية الوارد يف اجل
 (veil )  األفارقة -ربيطانيةبني الالذي خيلق انقسام ا واضح ا أو مقسم ا

مث شكل من اإلهانة األخرى توجد أيضا يف  واجملموعات البيضاء.
 النموذج التايل:
 

 

وكانت أكثر ما تكرهها ابنتفاضة امشئزاز عنيفة، الرائحة 
الثقيلة اليت أتيت منهم، رائحة ساخنة حيوانية كريهة. )ص. 

194) 
 

اإلهانة عندما حتدثت مع ديك تورنر شدة وقامت ماري تورنر ب
 .(للسود )الزنوجاملشتعلة  اعلى كراهيته اعن السود. استندت إهاانهت

يشبه رائحة  واعرقو  يعملون ماالسود عندن العمال أب حيث تقول
عترب أن العمال السود هم مثل احليواانت اليت ت، و والكريهة احليواانت النتنة
"احلجاب" الذي حجب  ت اإلهانة بسبب وجودحدث تستحق العبودية.

أبن احلجاب هو الرأي العام ذلك  أي اآلخرين لدى العمال السودر 
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وبسبب هذا الرأي العام، مل العمال السود أكثر إهانة من العمال البي . 
  األجانب تقييم العمال السود مبوضوعية. تمكني

 

 

 الوعي املزدوج .2
، هذا الشعور من ( double-consicuesness) الوعي املزدوج   

جانب األمريكيني من أصل أفريقي الذين يرون ويقيسون أنفسهم من خالل 
يعيشون  الذين  ريقنياألف-لوعي املزدوج لألمريكيني اآلخرين. النقطة هي اعيون 

 ، لكنهم يعانون من التمييز والتعذيب من قبل البي كأجناس أفريقية وأمريكيني
ل اشكأ، فإن السابقةول اعلى اجلد بناء  (. 76، ص. 1994دو بويس، )

ية واالضطهاد الكراهو تكون من خيبة األمل واخلوف تعنصرية الوعي املزدوج 
 والتهديدات.

 خيبة األمل -أ

ل اشكأخيبة األمل واحدة من املوضوعات الفرعية يف  أصبحت 
يف خيبة األمل موضوع  باحثاليف الوعي املزدوج. وقد وجد  العنصرية
 ، كما يلي:واحد منطوق

وقف رئيس العمال جبوارها ينادي األمساء وهي تبحث عنها 
أولئك الذين مل أيتو حسب يف قائمتها. وعندما وصلت إىل 

طلبها يف اليوم األول، خصمت نصف كراون، وأعطتهم 
كان األجر مخسة عشر شلنا يف املتوسط،   ;النقود ابلفضة

وحيث كانت مثة  ;للشهر. وسرت مههمة غاضبة بني األهاىل
ما ينذر بعاصفة صغرية من اإلحتجاج، حترك الرئيس إىل 

 (190ته. )ص. اجلدار الواطئ وبدأ يتناقش معهم بلغ
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وقد أظهر العمال السود خيبة األمل عندما أمرت ماري تورنر 
رئيس العمال السود حبضور حضور اليوم األول من العمال اآلخرين ولكن 

وا كما طلبت ماري يف كان هناك بع  العمال السود الذين أتخروا ومل أيت
راتبهم نصف واتبهم إىل الر  صمت ماري تورنر خب، مث قاماليوم األول
يف تلك اجلملة ضمنت خيبة أمل كبرية من السود )الزنوج( من . األساسي

 كانت  يف ذلك الوقت حيث الل إظهار عبوس على وجوههم، ألنخ
األزمة االقتصادية األفريقية اليت تتطلب من السكان األصليني احلصول 

على الرغم من أن ماري   اليومية. حياهتمى ما يكفي من املال لتلبية عل
انت تعرف أهنم حتدثوا عنها بلغتهم اليت مل تفهمها ماري من مسافة ك

عى شكل يُد بعيدة عن خصم الراتب ، إال أهنا مل تغري قرار ماري.
 ) زدوجامل لوعياب يسوفق ا ملنظور دو بو  ملةالعنصرية الوارد يف اجل

consicuesness-Double)أي  ، مما يعين الوعي املزدوج لألمريكيني
، بريطانينين يعيشون كأجناس أفارقة و من أصل أفريقي الذي الربيطانيني

لكنهم يعانون من التمييز والتعذيب من قبل البي . لذلك ال حتصل على 
 احلقوق الكاملة كمواطن أفريقي مناسب.

 
 اخلو   -ب

يف  ل العنصريةاشكأيف  واحد من املوضوع الفرعي اخلوف أصبح      
، كما واحد منطوق موضوع اخلوف يفباحث الالوعي املزدوج. وقد وجد 

 يلي:
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رجال بي ، يرقدون ابنتظار جمموعات مهاجرة من األهاىل يف 
طريقهم على الطرقات للبحث عن عمل، جيمعوهنم يف سيارات 
لورى كبرية، وغالبا يتم ذلك ضد إرادهتم )أحياان يطاردوهنم بني 

براقة بعمل  األشجار ألميال لو حاولوا اهلرب(، ويغروهنم بوعود
جيد وأخريا يبيعوهنم إىل املزارعني البي  مقابل مخسة جنيهات 

 (192-191أو أكثر للرأس يف عقد ملدة سنة. )ص. 
 

من اخلوف الذي يعاين منه السود عندما كان جيب أن  كان شكل
يعهم )الزنوج( ليب البيضاء أو مزارعهمدهم البي  للعمل كعمال يف يصطا

غنياء. لذلك كان على السود أن يفروا إىل الغابة البي  األ إىل الفالحي
يف ذلك  ألن إىل التالل ليتحرروا من مالحقة الناس البي .أو الشاسعة 

الوقت حصل السود يف إفريقيا الذين كانوا يعملون حتت رعاية البي  على 
عى شكل العنصرية الوارد يف يُد .كان معاملة غري عادلة جسداي وماليا

-consicuesness ) زدوجامل لوعياب يسوفق ا ملنظور دو بو  ملةاجل

Double)من أصل  أي الربيطانيني ، مما يعين الوعي املزدوج لألمريكيني
، لكنهم يعانون من التمييز بريطانينين يعيشون كأجناس أفارقة و أفريقي الذي

، كان السود قبل البي . وبسبب هذا الوعي املزدوج والتعذيب من
الناس البي   مزارعندما يصطادهم البي  للعمل على وف عيشعرون ابخل

على الرغم من أهنم مت جذهبم من خالل وظائف الئقة أو كسب أجور 
 مرحبة.
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 الكراهية   -ج 

ل اشكأيف  ةالفرعي اتمن املوضوع ةواحد الكراهية أصبحت  
موضوع الكراهية يف باحث اليف الوعي املزدوج. وقد وجد  العنصرية

 ، كما يلي:منطوقتني املنطوقتني ابلداعمة

وإن كانت تكره  الرجال الزنوج، فقد كانت تشمئز من 
 النساء. كانت تكره املناطق املكشوفة  من بشرهتن،
أجسادهن البنية الناعمة اخلجولة اليت كانت أيضا وقحة 

 (161)ص. وفضولية، 
 

مضمنة بوضوح من اجلملة اليت توضح   السابقةإن الكراهية املذكورة 
حينما   كيف تكره ماري تورنر السود سواء كانوا من النساء أو الرجال.

جيلسون الذين أن ترى وتلتقي مبجموعة من السود  انت ماري تورنرك
 تحيملون أطفاهلم على طول الطريق إىل مزرعتها مما جعلو حتت شجرة 

ف عارية ن مالبس نصيرتدو  الذين السود بسببماري تظهر حقدها 
 هلم. ولون اجلسم البين يناجملعد همشعر وكان ، برائحتهم مثري لالمشئزاز

خاصة الشيء الذي تكرهه ماري أكثر عندما ترضع النساء السود أطفاهلن 
، ا. لذلك كانت ماري مكروهة للغايةبرضاعة معلقة تسمح للجميع برؤيته

الذين كانوا يعلقون أثناء الرضاعة الطبيعية   مالت ماري إن أطفاهلقحيث 
 ، وكان هذا يعتمد على كلمات ماري:ةكانوا يشبهون العلق

 

"أطفاهلن يتعلقن هبن مثل العلقة"، قالت ذلك لنفسها وهي 
 (161)ص. ترجتف، ألهنا فكرت هبلع يف إرضاع طفل. 
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مشرتكة سبب عقلية العنصرية اليت أصبحت وجهة نظر بهذا 
 حىت ال ينبغي أن يستحقدائم ا  تقرون السوداألبي  حيث حيللمجتمع 

أن  عتربونلذا ي يف احلصول على حقوق الناس البي  واالعرتاف هبم.
، على الرغم من وجود ء أعلى بكثري من اجلالية السوداءاجلالية البيضا

عى شكل العنصرية يُد املواطنني األمريكيني / الربيطانيني يف إفريقيا.
 ) زدوجامل لوعياب يسوفق ا ملنظور دو بو  ملةاجلالوارد يف 

consicuesness-Double)أي  ، مما يعين الوعي املزدوج لألمريكيني
، بريطانينين يعيشون كأجناس أفارقة و من أصل أفريقي الذي الربيطانيني

. )الربيطانيني(قبل البي  لكنهم يعانون من التمييز والتعذيب من
أن السود ال حيق هلم  عتربونذلك يل ،وبسبب هذا الوعي املزدوج

لذا، كان شكل من  احلصول على احلقوق واالعرتاف من البي .
 الكراهية األخرى توجد أيضا يف النموذج التايل:

 
كانت تكرهم مجيعا، كل واحد منهم، من رئيسهم الذى 

كان بينهم أطفال   ;توترت من خنوعه، وحىت أصغر طفل فيهم
 .يعملون ال ميكن أن تزيد أعمارهم عن سبعة أو مثانية أعوام

 ( 194-193) ص. 
 

راقبهم طوال اليوم، وهي تالشمس  حتت ت ماري ترنريوقفحينما  
اول حتمل  ا، لكنهأثناء احلديث معهم افي كراهيتهختعرف كيف ت يوه

بع  مع بعضهم ال الزنوج عندما يتحدثون كرهوهي ت. اإخفاءها عن نفسه
م ورمبا يقبلوهنم علم أهنم يتجادلون حوهلهي تابللهجات اليت ال يفهمها، و 

 ا. إهنمتجاهلهت ميكن إال أن ال ا، على الرغم من أهنعرف هذاتابهلراء. كان 
أجسادهم السوداء شبه العارية ذات العضالت السميكة أثناء ثنيهم  تكره
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 ا، ويتجنب النظر إليهكره التجاعيدت اإهنو يف إيقاع رتيب عندما يعملون. 
هو التمرد  ا ماري ترنريكرهت، وخيفي الغرور، وأكثر ما اعندما يستقبله

 ، ورائحة احليواانت الساخنة.م، والرائحة الثقيلة اآلتية منهالكبري
 

 داالضطها  -د
 اضطهاد البي  مل يكن فقط الربيطاينالذي ميارسه  االضطهادإن 
، ويستخدم هؤالء العمال بتعذيب العمال السودلكنهم قاموا للحقوق. 

 التعليموعدم  كخادمني لرعاية أطفاهلم وكذلك القيام ابألعمال املنزلية.
السود حاضرين يف العامل للمساعدة يف  ونعترب ي بريطانيني كأن  هلم.

 عملهم يف احلقول أو يف املنزل.

أصبح االضطهاد واحد من املوضوع الفرعي يف أشكال العنصرية ف
منطوقتني يف الوعي املزدوج. وقد وجد الباحث موضوع االضطهاد يف 

 ، كما يلي:العشب يغينرواية  املوصوفة يف املنطوقتني ابلداعمة

كانت ال تزال حتمل السري اجللدى الطويل حول رسغها. 
موجات الكراهية،  وأعطاها شعورا ابلسلطة، و محاية ضد

تلك اجملموعات من الزنوج.  الىت كانت تشعر هبا أتتى من
 (187)ص. 

 
أشكال االضطهاد اليت نفذهتا ماري تورنر عندما علمت أن 

، يتضح  يف العمل جبلدهم مثل احليواانتهناك أشخاص ا سودا كساىل
،  حتمل دائم ا احللزون على معصميهاذلك يف االقتباس أعاله أن ماري 

قطع الكيزان الثقيلة مث  كما أضافت ماري إىل اضطهادها من خالل 
أنصاف األجولة املربوطة حول ل الكبرية اليت مت وضعها يف محل الربامي
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أعباء  ونملحي وانكا  معلى الرغم من أهن مها على أكتافهمث رفع خصورهم
هذا ما يفعلونه كل يوم حتت حرارة  اليت وضعوها على رؤوسهم.

 أمل يف أعناقهمشون يف وسط احلقول مع الصداع و الشمس ومي
حيدث هذا بسبب العقلية العنصرية اليت أصبحت وجهة نظر  .أكتافهمو 

دائم ا إىل السود على أهنم  تقرونمشرتكة للمجتمع األبي  حيث حي
مث شكل من اإلضطهاد اآلخر يوجد أيضا يف  يستحقون االضطهاد.

 النموذج التايل:
ت كرابجها وأنزلته على وجهه يف ضربة وبشكل الإرادى، رفع

عنيفة. مل تكن تعلم ماذا تفعل. وقفت هبدوء، ترتعد، وعندما 
رأته يرفع يده مرتحنا إىل وجهه، نظرت إىل الكرابج الذي  
كانت حتمله يف ذهول، وكأن الكرابج قد حترك بدافع 

 ( 200داخلى منه، دون إرادة منها.  )ص. 
 

ماري تورنر عندما  الذي أظهرتهمث الشكل الواضح لالضطهاد 
، يعمل، وخرج من خط العمال اآلخرينمل  ىالسود الذ رجلرأت أحد ال

ة عرق. شوهدت ماري من مسافاليتصبب  العمل وهو هناك أثناء وقف
حىت  ت ماريانتظر  األسود. رجلوهي حتسب عدد دقائق بطالة البعيدة 

مما ، مل يعمل األسود رجلدقائق لكن ال تدل على ثالث اتظهر ساعته
إىل  د"عوقالت له رجلدو غاضبة للغاية واقرتبت من الماري تبت جعل

جتاهل كلمات ماري واستدار ألخذ املاء من  رجل السودالعمل" ، لكن ال
بنربة عالية  مرة أخرى أمرت ماري علب البنزين حتت األدغال للشرب.

ذا هباألسود  رجلعمل. عندما مسع الجل الاألسود أل رجلوصوت عال ل
ها ال يفهم حيثلهجته اخلاصة ب هلا بوضوح وقال ا، مث نظر إليهتوقفف

السود جعلت لرجل ألن اللغة اليت يستخدمها ا، "أريد أن أشرب". ماري
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إشارة أظهرت أنه كان  ملاري األسود لرجلماري ال تفهم، لذلك أعطى ا
، احلالة ترى ماري هذه العمال اآلخرين حوهلا. دعا ضحكحىت عطشاان  

رئيس العمال السود. حبثت عن أحرقت ماري بشكل متزايد ابلغضب و 
بتأرجح  حماصرة بشكل متزايد بسلوك السود، قامت ماري وألن ماري
، مما تسبب يف نزيف وضربت الوجه األسود بشدة غري قصد سوطها

حيدث هذا بسبب العقلية العنصرية اليت أصبحت  خديه من دم طازج.
دائم ا إىل السود  تقرونللمجتمع األبي  حيث حي وجهة نظر مشرتكة

 على أهنم يستحقون االضطهاد.
، فإن الدراسات االجتماعية أو النظر يف دو بويسابلنسبة إىل 

ا مل تشمل اتريخ اجملتمع األمريكي وتطوره ليست شرعية وعادلة إذ
أن حياة جمتمع  يسيم دو بو ق ، كأقلية مضطهدة.دراسات اجملتمع األسود

السود مقلقة للغاية. ال تقتصر كان ،  األقلية، يف هذه احلالة العرق الزجني
، بل خترتق التمييز االجتماعي والثقايف فحسبآاثر الظلم على الفقر و 

م كمواطنني مضطهدين وأهن أيض ا القلب النفسي ووعي اجملتمع األسود.
مريكيني الزنوج / بسبب التمييز لديهم شخصية مزدوجة ووعي مثل األ

األفرو أمريكيني. تتجلى هذه الشخصيات املتعددة يف تقييم أنفسهم 
 واآلخرين.

 

 تهديداتال -ه

يف  ل العنصريةاشكأيف  واحد من املوضوع الفرعي التهديد أصبح     
،  املنطقتني منطوقني موضوع االضطهاد يفالوعي املزدوج. وقد وجد ابحث 

 كما يلي:
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وإذا هي مل تفعل ما هددت به، فإهنم مجيعا سوف خيصم 
منهم شلنني وستة بنسات، ألنه مل يعطها أحد ويظهر ىف 
األرض يف مدى الدقائق اليت حدهتا. لقد كانوا خمطئني 

 ( 190وكانت هي على حق. )ص. 
 

زوجها ديك مع السلطة الكاملة اليت متلكها ماري عند استبدال 
اجلديدة اليت  نظمةجعلت ماري تقوم ابلعديد من األ ،تورنر يف إدارة مزرعته

للسود  اريا يف ذلك التهديد الذي قدمته مجتعل السود أكثر إصابة. مب
يف عملهم ، متأخرون يف العمل غافلون عمل، عندما يكونون كساىل يف ال

إىل  2عندها ستخصم ماري  ،كان هناك أولئك الذين ال يعملون  حىت لو
وهكذا   ها ماري.صنعتاليت و  ننيابلقوا والتزمي إذا مل ممن راتبه جنيهات 6

 يف النص مرة أخرى، كما يلي: كما أكد هذا اإلضتهاد 
 

قالت ابختصار أهنا سبق أن قالت إهنا سوف ختصم هذا 
القدر وأهنا تنوى احلفاظ على كلمتها. ولن تغري رأيها. )ص. 

190-191) 
 

مباشرة من قبل العمال بوله مع القرار الذي اختذته ماري مل يتم ق
، احتجوا على ماري وقالوا أهنم غري السود، عندما انقشوا مع رئيسهم

لكن ماري  راضني عن القرار الذي اختذته ماري وأهنم يطالبون حبقوقهم.
لقد وجهت إليهم هذا تغري نواايها وأفكارها. تجتاهلت الدعوى ولن 

أولئك الذين مل يتم أتديبهم ماري جتاه وكراهية التهديد بسبب شكل استياء 
يف العمل. وقد ظهر هذا التهديد أيض ا إلضعاف عقلية السود وجعلهم 

من العنصرية اليت أظهرها البي  للناس السود  انطالقا خيافون من البي .
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 من القوة واالمتيازات من اآلخرين. أكثرا تفيد أولئك الذين لديهم أهن
جمرد طبقة اجتماعية بل  أن العرق ليس دو بويس، كما ذكر لذلك

االضطهاد الطبقي )أصحاب رأس املال والعمال( يسري جنب ا إىل جنب مع 
 التمييز العنصري بني السود والبي .

 
 

 العنصرية يف رواية العشب يغين على أساس نظرية دو بويس آاثر  .ب
أن التمييز العنصري  1940تثبت هذه العنصرية اليت حدثت يف عام 

يف كثري من األحيان  تواليوم ما زالت العنصرية حتدث السنني،موجود منذ مئات 
، وخاصة السود واضح للغاية يف وسط اجملتمع اثراآل يف مجيع أحناء العامل.

)الزنوج( حيث الصور النمطية اليت تظهر جتعل اجملموعات الدنيئة تشعر 
العشب من خالل رواية  التمييز العنصري. إزالةال يزال من الصعب  ابالضطهاد.

البشرة البيضاء  فحسب، بل قاسيةالالبشرة البيضاء تظهر  ال كان بريطانيا،  يغين
من خالل حماولة إظهار أن السود ال يزالون عاجزين دون  أيض ا، تعمل كبطل

األعمال  تدل علىعلى جانب واحد من هذه الرواية  مساعدة من البي .
، بينما من انحية أخرى ال يزال هناك كراهية أن السود هاآاثر الوحشية العنصرية و 

هذا يثبت أنه ال يزال من الصعب إزالة  طأ".اخلق" واألبي  "على احل"على 
 العنصريني.

، ميكن لعشب يغينصف أشكال العنصرية يف رواية ااستناد ا إىل و 
يف  سليب على العالقات االجتماعية آاثراستنتاج أن العنصرية بشكل أساسي هلا 

مسيطر  اجملتمع. العالقات االجتماعية املوجودة بني األجناس اليت حتكم العرق
 ، هناك فجوة غري متقطعة بني االثنني. متوازنعليه غري
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، هناك نوعان من  السابقةالبياانت اليت وصفها الباحث استناد ا إىل و 
العنصرية  آاثر يصف الباحث س،  العشب يُغينة لتمييز العنصري الوارد يف الروايا

 على األفراد واجملموعات واألسر ابستخدام اجلدول التايل:
 

 العنصرية آاثر. 2اجلدول 
 

 أشكال العنصرية  العنصرية آاثر
 االحتقار 
 الرق
 اخلوف
 عدم الثقة
 التعميم

 احلجاب
 

 الوعي املزدوج
 
 

 

العنصرية أعاله، وجد  آاثر. 2استناد ا إىل البياانت امللخصة يف اجلدول 
أساس نظرية املستندة إىل  العشب يُغين الرواية شكل العنصرية يف آاثرأن  الباحث

: زدوج أال وهييتكون من احلجاب والوعي امل دوا بويس ويليام إدوارد بورغدت
شكلي العنصرية  آاثرشرح  فأما ، والتعميم.واخلوف، وعدم الثقة والرق ،حتقاراال

 :على النحو التايل
 

 احلجاب .1
أما و ، اإلحتقار والرق وهو العنصرية  احلجابشكل من  آاثرفأما   

 ابلنسبة للتفسري على النحو التايل:
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 اإلحتقار -أ
ر عليه بناء  على عنصرية احلجاب الذي مت العثو  آاثركان 
ابلعمال السود. يتم ذلك من  حتقارواإلهانة هو اإل ستهانةموضوع اال

ديك و ، هي ماري تورنر اليت متلك الزراعةقبل البي  كشخصية رئيسية 
 الذي هو زوج ماري تورنر وتشارلز سالتر الذي هو صديق ديك ريتورن

ابلعمال السود الذين يعملون  هتقروني  أعاله يالناس البوكان تورنر. 
 توصف هذا بوضوح يف احلوار التايل: يف مزارعهم.

 
كن وسألت ملاذا ال يوظف فيه أحد الزنوج؟  قال ال مي
،... للمرء أن يثق ابلزنوج إال إن كان قادرا  على ركلهم

 (.160)ص. 
 

اجلملة أعاله تدل على احلوار بني ديك تورنري ومارى تورنري 
حيث يقول ديك تورنري أبن السود اليناسب للعمل ويستحقون 
ابلتمييز والتعذيب. هذا يدل على شكل العنصرية غري مباشر الذي 

لزنوج. عالوة على ذلك فإن اإلحتقار هو من طرحه ديك تورنري لدى ا
 بويس هو دووفق ا ملنظور  ملةيف اجل ةشكل العنصرية الوارد آاثر

بني الذي خيلق انقسام ا واضح ا أو مقسم ا  ( veil)  احلجاب
  األفارقة واجملموعات البيضاء.-ربيطانيةال

، حيصل السباق "املتفوق" على منصب أو يكون يف اجتماعي او 
 ماري، ديك، و تشارلز مريح يف التنشئة االجتماعية. ميكنهم مستوى

، التعبري عن أفكاره حبرية ، وميكنهم ذلكالتفاعل حبرية داخل جمموعاهتم
، ومن األهمخائف من ردع.  وتطوير اإلمكاانت الكاملة دون الشعور

خالية من الضغط أو  ،االجتماعي حتت مظلة "االستقالل" وضعهم
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وهم يعتربون أبن أفكار وآراء العمال السود  أخرى.السيطرة من أطراف 
مما أدى إىل خسائر فادحة من غري مناسب أن يقبلهم الناس البي . 

للعمال السود وسباقات أضعف أو مسيطر عليها. ال ميكنهم تطوير 
 األطراف األخرى. آاثرأنفسهم ألهنم حتت 

فإن هذه الثقافة  وكذلك، هذا دليل على وجود إحتقارهم.
عرقية معروفة بشكل متزايد وتعزز يف النهاية مكانتها كجنس "متفوق ال

 حق ا" مقارنة ابألجناس األخرى.
 
 الرق -ب

 روايةالتمييز العنصري الذي يعاين منه السود يف  آاثرأحد  كان
السود يصنعون عبيدا للعمل للبي  ذوي حيث  .يغين وهو الرق العشب

سوة العبودية جعلت ق أجورهم. صماألجور املتدنية وال يرتددون يف خ
على حرماهنم من ثقافتهم  كبشر. ال يقتصر األمر  مالسود يفقدون قيمته

ء السكان أيض ا عن طبيعتهم كبشر. عالوة ، بل يتم عزل هؤالاألصلية
احلالة ، يتعرضون أيض ا للتعذيب اجلسدي والنفسي. هذه على ذلك

 التايل. العشب يغين على النحو وصفها السود يف الرواية 
 

وإذا هي مل تفعل ما هددت به، فإهنم مجيعا سوف خيصم 
 (.190، )ص. منهم شلنني وستة بنسات

 
. لتحقيق املزيد من أهداف البي  يضطرون للعمل دون كلل 
على الرغم  معاملة البي  ضد العبيد السود كانت غري إنسانية.وكانت 
 يصيبون، لكنهم ما زالوا نوا من السود يعملون قدر اإلمكانمن أهنم كا
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مث صورة من أثر الرق اآلخر يوجد أيضا يف النموذج  .لتعذيبيف ا
 التايل:

 
أان ال أؤمن مبعاملتهم ابللني. لو كان األمر بيدي جلعلتهم 

 (.195يعملون ويطيعون ابلكرابج" )ص. 
تسببت قسوة العبودية يف فقدان السود لقيمتهم كبشر. مل 

، بل مت عزل عزهلم عن ثقافتهم األصلية أويقتصر األمر على ابتعادهم 
، يتم تعذيبهم عالوة على ذلك هؤالء السود عن طبيعتهم كبشر.

 روايةيف  جف هذه احلالة من قبل دوريس ليسينجسداي  ونفسي ا. مت وص
 التايل.على النحو  العشب يغين

 
)ص.  رفعت كرابجها وأنزلته على وجهه يف ضربة عنيفة

200.) 
 

حالة العبيد السود الذين  كيف كانت  يصف االقتباس أعاله 
تعرضوا للضرب من قبل أرابب عملهم مما كان له آاثر جسدية ونفسية 

على النحو يغين  يف رواية العشب جهذا ما أكده دوريس ليسين عليهم.
 :التايل

 
نظرت وجدت آثرا كثيفا قد ارتفع على البشرة وعندما 

الداكنة خلده، ومنه جتمعت نقاط لدام حار، تقاطر على 
 (.20 1ذقنه، نزل على صدره )ص.
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وهذا يؤكد أن العبيد السود ومن أعراق األقليات األخرى   
معرضون بشدة للهجمات والعنف االجتماعي بسبب موقعهم املهمش 

نب الغزو البدين والعقلي الذي مروا به إىل جامع االحتالل  يف اجملتمع.
ذا فه ، ترك العبيد السود مرتبكني ومتمردين.الثقايف للمجتمع األبي 

نتيجة للتمييز القاسي للمجتمع األفريقي يف  الرقاقعلى أن وجود  دليل
 ذلك الوقت.

 

 الوعي املزدوج .2
ضيع يف عديد من املوايف ال الوعي املزدوج للباحث آاثرعلى مت العثور 
كراهية واالضطهاد ، مبا يف ذلك ؛ خيبة األمل واخلوف والهذه الدراسة
أشكال العنصرية للوعي املزدوج هو اخلوف وعدم الثقة  آاثرفأما والتهديدات. 
 التفسري كما يلي:وأما والتعميم. 

 اخلو  -أ
، أدى التمييز االجتماعي إىل فجوة 1940يف أفريقيا عام 
يف ممارسة  ربيطاين"مل يتنازل البي  ال والبي .عميقة للغاية بني السود 

 وقفسيطرة الدولة للحفاظ على هيمنة البي  من خالل االستفادة من م
إن العنف  السود كعاملني أبجر منخف  يف حكومتهم يف ذلك الوقت.

 آاثرسبب يف حىىت يجزأ من حياة السود يف أفريقيا.والرتهيب جزء ال يت
 يف أفريقيا.اخلوف على الشعوب األصلية 

العنصرية على الوعي املزدوج الذي مت العثور عليه بناء   آاثرإن ف
على موضوع خيبة األمل واخلوف والكراهية واالضطهاد والتهديد هو 

من السود. يوضح هذا بوضوح كيف أن السود عندما يلتقون  اخلوف
ينتظرون وصول السود ليتم وهم مبجموعة بيضاء يف منتصف الطريق 

، مما لمزارعني البي  بسعر مخسة جنيهاتعليهم مث بيعهم لالقب  
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فالصورة من أثر  يتطلب منهم )الزنوج( هرب من مطاردة الناس البي .
 ي:لاخلوف فيما ي

 
وبعضهم لن تتمكن الشرطة من العثور عليه، ألهنم سوف 
يهربون من خالل التالل إىل احلدود ومن مث يصبحون 

 (192بعيدا عن أيدى الشرطة. )ص. 
 

، كان )شرطة الب (من أجل اهلروب من مطاردة الرجال البي 
، وأعلى من األميال من د أن يهربوا إىل فدان من الغاابتعلى السو 
هذا اخلوف  آاثريزداد حىت يصبحون بعيدا عن أيدي الشرطة.  التالل.

على األقل أن  عندما ال يستطيعون ترك عملهم ما مل ينتهي عقد عملهم
أنه يف نفس الوقت  على هذا اخلوف آاثر دلي  يكون يف هناية الشهر.

. هذا كما قال دو بويس يف هناك هتديد جيعل السود يشعرون ابخلوف
هتم جيعلهم أن وقو  هم  الذين يتمتعون ابمتياز عقلية الناس البي نظريته أبن

، مما زدوجاخلوف من الوعي امل اثرمى آبوهذا ما يسيفعلوا كيف يشاءون، 
ن من أصل أفريقي الذي أي الربيطانيني يعين الوعي املزدوج لألمريكيني
 والعنصري ، لكنهم يعانون من التمييزبريطانينييعيشون كأجناس أفارقة و 

 آاثريسبب  وبسبب هذا الوعي املزدوج ، كانقبل البي .  والتعذيب من
 .يشعرون ابخلوف أن السود

 عدم الثقة -ب
، مل حياولوا فقط على إفريقيا الربيطانيني البي  استوىل عندما

، ولكنهم حاولوا نتائج الثروة الطبيعية ألفريقيا االستيالء على األرض أو
العنصرية على الوعي  آاثرإن لذلك  أيض ا أن يفقدوا السود عقليتهم.

بناء  على موضوع خيبة األمل واخلوف  الباحث املزدوج الذي وجد
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ثقة العمال السود جتاه زمالئهم الوالكراهية واالضطهاد والتهديد هو عدم 
 فيما يلي: . ويتضح هذا بوضوح من موقف السودوحنو الناس البي 

 

استمع األهاىل هلا مبا وصفته هي نفسه أبهنا وجوه 
"صفيقة". كانوا مكتئبني وغاضبني، وهم يستمعون هلا )أو 

خطبتها( بدون انتباه، ينتظرون ما ميكن هلم أن يفهموه من 
 (193فقط أن ينتهي. )ص. 

 
الزنوج( هم بشر ال عندما يقول الناس البي  للعمال السود أهنم )

، فإن ذلك جيعل العمال السود يبدوون مكتئبني يشعرون ابخلجل
وظائفهم وال يهتمون  ويعتزمون االستقالة منأصبحت عدم الثقة فيهم و 

لزمة ملزمة وحتد من حقوق غالب ا ما  .ابحتياجاهتم
ُ
تكون القواعد امل

السود. مما جيعل شعورهم ابلثقة يتالشى تدرجييا. احتد الربيطانيون يف 
  حقوقهم. استخدامقيا لتخويف السود ومنعهم من أفري

العشب ، ميكن استنتاج أن العنصرية يف رواية من هذا الوصف
األجناس اليت تسبب ضرر ا كبري ا ألولئك الذين هم أضعف من  يغىن

األطراف  آاثريسيطرون عليها. ال ميكنهم تطوير أنفسهم ألهنم حتت 
من خمتلف  اضطهادهم، مت اهتزازهم و من الناحية النفسية األخرى.

جوانب احلياة اليت قامت هبا السلطات الربيطانية. هذا ما يتسبب يف 
ا عن "احلكام" الذين يهيمنون  احنطاط نفسي وجسدي وأتخر بعيد جد 

، يهيمن على هذا السباق يف مجيع جوانب احلياة. موضوعك  عليهم.
 ميكن القول أهنم "ضحااي" لتطور العنصرية.

 
 



 

52 
 

 التعميم -ج
العنصرية على الوعي املزدوج الذي مت العثور عليه بناء  على  آاثرإن 

موضوع خيبة األمل واخلوف والكراهية واالضطهاد والتهديدات هو أن 
يتضح هذا و نفس الشيء كمجيع البي    ونعترب يأو  العمال السود يعممون

أن تشارلز  يسبوضوح عندما يقول مساعد ماري ترينر اجلديد  موس
 مواطنيق أبي  ديك ترينر ال حيب موسى ألنه سالتر الذي هو صد

ذلك يف كلمات تشاريل سالتر إىل موسى  ننظر أن ميكن و .(الزنوج)
أليس لديك أي عمل  "أمام ابب غرفة املعيشة حيث يقول تشارلز القائم

اذهب بسرعة إىل العمل!" وهذا يعين أن موسى  "آخر غري الوقوف هناك؟
، ، ولديهم صفات مهينةنفس الشيء يف يعترب أن كل البي  متشاهبون

أانس هناك حىت لو كان يف يوم من األايم  .، ومهددة، مضطهدةتقرحم
، تسببت وعلى هذا األساس آخرون من البي  مل يكونوا عنصريني ضده.

 اآلاثر الضارة للعنصرية يف تلقني السود فكرة التعميم.
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 الباب الرابع
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
بعد أن يبني الباحث حبثا دقيقا عن صورة العنصرية يف رواية "العشب 
يقوم يغين" مع عرض البياانت وحتليلها يف الباب الثالث، بناء  على ذلك، 

 الباحث ابخلالصة كما تلي: 
العنصرية يف رواية "العشب يغين" لدوريس ليسنج على أساس  أشكال -1

 5ما يصل إىل  (veil) احلجابشكل العنصرية  نظرية دو بويس فهي: )أ(
و  ; ثالث إهاانت( 2و ) ( استهانتني االثنتني1)تتكون من اليت  بياانت

ما يصل  (double-consicuesness))ب( شكل العنصرية للوعي املزدوج 
 خوف واحد( 2) مل واحدةاألخيبة ( 1)تتكون من  اليت بياانت 9 إىل
 .وهتديدين (5) واثنني من االضطهاد( 4ات )ثالث كراهي( 3)
العنصرية يف رواية "العشب يغين" لدوريس ليسنج على أساس  آاثروأما  -2

 موضوع بناء  على (veil) جاباحليف شكل  )أ(  نظرية دو بويس فهي:
يف و )ب( . والرق (2) اإلحتقار (1) تتكون منحيث واإلهانة  هانةاالست
مواضيع   بناء  على  (double-consicuesness) الوعي املزدوجشكل 
 من تتكون حيث  األمل واخلوف والكراهية واالضطهاد والتهديدات خيبة
  التعميم.( 3)عدم الثقة ( 2)وف خل( ا1)
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 اإلقرتاحات  .ب
من قبل ابحثني األخرين النظر  فيها هناك بع  االقرتاحات اليت جيب

 :يف املستقبل املهتمني ابلبحث عن العنصرية
التايل املزيد من املصادر واملراجع املتعلقة من املتوقع أن يدرس الباحث  -1

 ابلعنصرية حىت تكون نتائج البحث أفضل وأكثر اكتماال .
ة يف الرواايت أو موضوع العنصري حتليلميكن ملزيد من الباحثني أيض ا    -2

ويليام إدوارد بورغدت  ليلها ابستخدام النظرية العنصرية، أو حتاألشياء األخرى
 األدبية األخرى.يف األعمال  دوا بويس
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 قائمة املراجع واملصادر

 املراجع العربية  .أ
 

التعصب ما هية وانتشارا يف . ( 2002األمحد، عبد الرمحن، وطفة، علي .) 
 .124-79(، 5)50. . جملة عامل الفكر الوطن العريب
العنصري، املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، والتمييز (. 2003األمم املتحدة. )

. وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب اإلعالن وبرانمج العمل
 .نيويورك: إدارة شؤون اإلعالم ابألمم املتحدة

تقرير املقرر بألشكال املعاصرة (. 2017األمم املتحدة، مجعية عامة. )
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 

 اإلنسان الدورة اخلامسة والثالثون.. جملس حقوق التعصب
لقاهرة: . ارواية العشب يغين(. 2009توفيق. ) دوريس ليسنج، ترمجة: سحر

 املصرية العامة. اهليئة
املتطرفون نشأة التطرف الفكري (.  2016زكري الراين،  مجيل أبو العباس. ) 

. مصر: دار النخبة للطباعة والنشر وأسبابه و آاثره وطرق عالجه
 والتوزيع.

الصهيونية . ) ( 1995واثئق اللجنة العربية ملكافحة الصهيونية والعنصرية ) 
 . دمشق اخطر أنواع العنصرية يف اتريخ البشرية

عمان: -. األردنأدب الكتابة و فنوهنا(. 2015حممد خالد، سعيد. )
 اجلنادرية للنشر و التوزيع.

. أدب املرأة السعوديةالقصة القصرية يف (.  2016حممد غاري، خالد. ) 
 املنحل.
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. ) الصهيونية ( 1995واثئق اللجنة العربية ملكافحة الصهيونية والعنصرية ) 
 . دمشق اخطر أنواع العنصرية يف اتريخ البشرية
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 سرية ذاتية
 
 

م. خترج من  1998 يوما 6اتريخ  مادورة ولد يف، حبر العلوم
مث   .م 2010سنة  مااترام ملبوكيف  هنضة الوطن املدرسة اإلبتدائية

مبعهد نور احلكيم ملبوك اإلسالمية الدعوة التحق ابملدرسة املتوسطة 
اإلسالمية الدعوة مث التحق ابملدرسة الثانوية  2010سنة  الغربية

مث التحق  2016و خترج فيه سنة  مبعهد نور احلكيم ملبوك الغربية
ماالنج حىت حصل على درجة  اإلسالمية احلكومية ابجلامعة موالان مالك إبراهيم

حتفيظ القرأن  م .وقد شارك يف هيئة 2020البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 
طلبة قسم اللغة العربية  ملدة سنة واحدة. وقد شارك يف هيئة  جبامعة موالان مالك ماالنج

 يف الشعبة املناظرة اجملموعة اجلدال يف أيضا وقد شارك. الصحافةقسم عضو كوأدهبا  
 .قسم اللغة العربية وأدهباب
 

 

 

 

 

 

 

 


