
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  1

 

 

 1جوليا كوبرنا آ

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

  ترجمة: 
 شيماء البلوش 

ين الحاج حسير   مراجعة:   سير

 

 

 

 

ي التاري    خالفيلسوفة آنا جو حول 
اثرين كجم لل د.  نص مت  هر أعمالها، واالستقال المعارص لها؛ وأش ،ليا كوبر ومكانتها ف 

، ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) جيت  
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ذا ه(. ننوه بأن الت 

 عن الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعدي الدارجةالنسخة ، والت  ل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد  من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 
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اهتا الضوء على أطروح سلطام ،سهامات الفلسفية آلان جوليا كوبر نقطة حموريةاإل من يتخذ هذا املدخل
اء السود يف سحول الوضع الفريد للن املطولةوالتزاماهتا كمعلمة وانشطة. وبتأليفها واحدا من أوائل التحليالت 

رتططة العنصرية املو  لتمييز اجلنسي العرقيحول اأفكارا مفصلية واضحة مريكية، تقدم كوبر الوالايت املتحدة األ
ية واملواطنة. والتطور الفكري، ومفاهيم الدميوقراط ،التعليمو ة والعمالية، يدون جتاهل ألمهية الططقية اننسابجل

 –بستمولوجيا واأل نظرية املنطلقات،، النسوية للفلسفةة ييف إسهاماهتا التأسيس تكمن أمهية كوبر الفلسفية
لسفة األفريقية األمريكية )متضمنة الف كذلك  مريكيةاألاألفريقية  للعرق والفلسفةنظرية املعرفة، والفلسفة النقدية 

 .ة والكالسيكياتيخ الفلسفة الغربيتدريب أكادميي عميق التأصيل يف اتر ، واليت خرجت هبا بعد السياسية(
تارخيي واملعاصر ال التقدمي ىقصيتشهرة ومن مث  لعملي كوبر األكثر عرًضاذا املدخل هل نالقسمان األواليقدم 

 "صوت   ملهاعمع اهتمام خاص ب ألحباثها، يف هذا املدخل حتليل عميق املضمنة املواضيع لفلسفة كوبر. من
قاالت أخرى وم ،"سلوك فرنسا جتاه العطودية أثناء الثورة" وأطروحتها ،من اجلنوب المرأة سوداء من اجلنوب"

تمهذين النصني.  غري خمتارة  واالخنراطاهتا من أجل إعطاء أولوية ألطروح وذلك ة الذاتية لكوبرري املدخل ابلس خيخ
 .(ستهالل بسرد قصة حياهتاعوضا عن اال)هتا نظراييف نقد 

 أشهر أعمال كوبر  سياقحتديد مكانة كوبر:  .1
 التارخيي واملعاصر لفلسفة كوبر ستقبالاال .2
 االعرتاف بصوت كوبر: مسألة املرأة ومعضلة العرق  .3
 رنسا جتاه العبودية أثناء الثورة": "سلوك دولة فةحبث كوبر للدكتورا .4
  صوتالصوص خمتارة أخرى: أتمالت تتجاوز مقاالت ون .5
 سرية ذاتية  .6

  املراجع •
  الوسائل االكادميية •
  على الشبكة العنكبوتية مراجع •
 مداخل ذات صلة •
 

https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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 حتديد مكانة كوبر: السياق يف أشهر أعمال كوبر   .1

ت ف. وص1892من اجلنوب المرأة سوداء من اجلنوب" عام  طالق "صوت  شر أشهر أعمال كوبر على اإلنخ 
أبهنا هذه اجملموعة من املقاالت واخلطاابت  Helen Washington Maryواشنطن ماري هيلني 

اي بفريل غ صفتهو  كتاب كمابطول   نص من النسوية السمراءأول " و الفكر النسوي األسود"تعطري النظري له يف 
سهاماهتا الفريدة والتأكيد إصوت املرأة و نقل على  تركز ، حيثBeverley Guy-Sheftall شيفتل

كة ومة املتشابوانب يف معاينة املنظمتعدد اجل هنجاتعتمد كوبر  على عرقية اجلندر وجنسنة العرق يف آن واحد.
معضلة أتثر املرأة السوداء بشكل متزامن ابلعنصرية ) موضحة كيفية –العرقي، اجلندري، والططقي  ضطهادلال

، الرجال طل النساء الطيضذلك تظل عامال جمهوال وغري ملحوظ )من ق   ورغمالعرق( واجلنسانية )مسألة املرأة(، 
ن أبوبر ك  ناقشسطاب توهلذه األ .ضطهاداالمن نظومة امل هذه إزالةأو  يف معاينة الرجال السود(أو  الطيض،

اهتن األخالقية جبانب إسهام ضطهادالنساء السود ميتلكن منطلقات معرفية ملالحظة اجملتمع ومنظومته يف اال
 تتضمن مركزية أخرىعلى مواضيع كذلك "  صوت "عمل حيتوي  املميزة يف مواجهة وتصحيح هذه املنظومة.

وعة عرقية سهامات املتميزة اليت تقدمها كل جممواإل ،اتختالفورة احرتام االأمهية التعليم والتطور الفكري، ضر 
 حقيقة. ابلتايل،، ونظرية للستحقاقلالأو  املادية، والوجودية للقيمةالتصورات االقتصادية،  ؛نساينللتقدم اإل

بل ة فحسب، نظرية املنطلقات، ونظرية املعرفو  للفلسفة النسوية،ثروة فلسفية  قدمهذا النص املؤثر ال يفإن 
 مريكية.فريقية األوالفلسفة األ ،يتجاوزها للفلسفة النقدية للعرق

، والذي 1865سنة من صدور التعديل الثالث عشر عام  30مت نشر "صوت" آلان جوليا كوبر، بعد أقل من 
خيضع  عأي موضأو  ،مريكيةالوالايت املتحدة األ جطاري يفالرق اإلأو  "ال وجود للعطودية :اآليت نص على

صدرت . "اإلدانة على طرف ما بشكل قانوين ثطتت فيهالسلطتها القضائية، ماعدا كونه عقااب على جرمية أخ 
 Elleanor Eldridgeإلينور إلدرج  مذكراتكوبر، منها لصوت " قطل "عمال املختارة بعض األ

ر سوجرن حكاية ،(1849) ابلتطشري ابالجنيل دعوهتاو  ومذكرات السيدة جرينا يل،التجربة الدينية ، (1838)
 من) Sojourner Truthسوجرنر تروث إىل  " تعليقات منسوبةت امرأةسأول"وخطاب  (1850) تروث

 Frederick Douglass قصة حياة فريدريك دوجالس، (أوهايو ،كرونأيف  1851مؤمتر النساء عام 

https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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 Martin Delany ارتن ديالينمل أصل االعراق واللون(، 1855لدوجالس ) وحرييتعطودييت و ( 1845)
(1879) . 

( Booker T.Washington) واشنطن .توكرنشر قطل عمل ب " كوبر"صوتن أبجتدر اإلشارة 
 الصعود من العطودية( 1951) قصة حيايت وعمليالذاتية  سريته ،(1895)  "طانطلأ خططة" الشهري

(. لقد نشر كذلك قطل عمل 1909)املكون من جملدين  قصة الزجني واشنطن التارخييوعمل  ،(1950)
سود أرواح الرجال ال ، وكتاب(1897) عراق"األ"صيانة  خطاباملعروف  (W.E.B. Du Bois) دوبويز

 أصوات من ثنااي احلجاب: املظلم(، واملاء 1903و 1897مي بني عا )حيوي مقاالت وخطاابت دو بويز
لعرق ا ذلك على أفكارها الالمعة حولستعري لغة كتاب كوبر فحسب بل يعتمد كي ال ذيوال (1920)

 Joy) وجوي جيمس (Mary Helen Washington)وكما الحظت ماري هيلني واشنطن . واجلندر
James)،  اله " يف مق "،: عنصر جوهري يف إحياء وارتقاء العرقنسوية"العمل كوبر فقرة مناقتطس دو بويز

يف ذكر كوبر   ويفشل نتقائيةايف اقتطاسات  كاملةً مناقشة كوبر   تز جي بيد أنه ،اء القامتامل كتاب  إدانة املرأة" من
 قتطاسات.لتلك اال يكمصدر رئيس

 Leي الكالسيكترمجتها للنص الفرنسي  "بصوت من اجلنو " تتجاوزسهامات كوبر العلمية اليت إمن 
Pelerinage de Charlemagne ي مت ترمجته الذ العطودية والثورة الفرنسيةوابلططع حبثها  1917عام

 يف والذي قدمته يف ابريس،( France Richardson Keller) من قطل فرانس ريتشاردسون كيلر
حتصل على  مريكيةيف الوالايت املتحدة األأمريكية أفريقية كوبر رابع   أصطحت. 1925جامعة السوربون عام 

يازة لوك على وحب .العام الذي نشرت به عملني بديعنيأمتت هذا العمل الفذ يف نفس  وقد، دكتوراةشهادة ال
 لنشر مضىة التصنيف يف نظرية القيمة "يف موضوع "معضل 1918من جامعة هارفارد سنة  دكتوراةشهادة ال

از كوبر، عن إجن صحفعدة  أعلنت .1925 يف عام ي اجلديد: أتويلزجنالكتاب و "هارمل: قطلة الزجني اجلديد" 
 وكأهنا قد اندثرت. بدتاليت قامت هبا كوبر يف أطروحتها،  األهم سهامات الطحثيةولكن احلدث نفسه ورمبا اإل

اهاتاال أتثري أساليب حيلل مشروع كوبر ك على سسة العطودية يف فرنسا وسانت دومينيؤ حول العرق وم جتا
 والثورة بشكل عام(. املنطق ر)ويف عصصياغة املفاهيم عن احلقوق واحلرية يف حالة الثورة الفرنسية واهلايتية 

ابلثورة األمريكية  ارنةمقحيان يف كثري من األ لتمه  أخ الثورة اهلايتية ألن  ة وذلكمهييعترب عمل كوبرهذا ابلغ األ
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ذا العمل مريكي يف وقت كتابة هاألالعسكري  حتاللييت حتت االها كانت  ،ذلكإىل  ضافةسية، ابإلوالفرن
نه من رغم أيف حيظى ابلتقدير الكا وحة كوبر حتليال اثقطا عن الثورة اهلايتية الر (. تقدم أط1935 -1914)

 "اليعاقطة السود" على سطيل املثال.  (C.L.R James) لعمل أن يكون قرينااملكن 

على نقدية  وتعليقات عمال الكطرية املعروفة، واصلت كوبر كتابة ونشر مقاالت أخرىهذه األإىل  ضافةابإل
وذكرايت  ،من السوربون بعنوان اخلطوة الثالثة دكتوراةنيلها شهادة ال حولمذكرات  مبا فيها –مدى عدة عقود 

 "ذكرايت عن احلياة مع عائلة جرميك: السنوات االوىل يف واشنطن"بعنوان ( Grimké)عن عائلة جرميك 
عمدا ها الفلسفي رثإبف يأعمال كوبر ونشاطها احلقوقي يف مقدمة التعر  تضعو  واسط القرن العشرين(.أ اشر )نخ 

ما ك  اليت تتخلى عن إسهامات كوبر النظرية لرتكز حصراي على سريهتا وحياهتا اخلاصة. عليقاتخيالف التمبا 
( جند 2000فريقي )فهم فكرة الوجود األ :يف: الوجود األفريقي Lewis Gordon جوردنلويس  ذكر

هو احملور  هؤالء ةتفسري سرية حياألن  غالطا ما يكون مفقودا فكار والنظرايت للمفكرين السودحبث األ نأب
ان جوليا كوبر: آ يف ية يف هذا الصددفإضا خطوة Vivian M.   Mayماي  .تتخذ فيفيان م املفضل.

ة الرتكيز على حيااب حنو ت( حيث تالحظ نزعة مقلقة وسط الكخ 2007)حامسة مقدمة  :نسوية سوداء حاملة
 واتاالنساء السود مناقشاتت السود عوضا عن نظرايهتن. تطعا لذلك، لطاملا كان املفكرات من النساء

 ذا،ل قصص حياهتن. ىاهتماما أكرب ينصب علألن  أقرب للرفض بل وحىت أقل إشراكا سهاماهتن النظريةإو 
قاومة هذا لة ملحماو سهاماهتا الفلسفية يف إعلى أعمال كوبر، نشاطها و املوسوعة يركز  منل هذا املدخل جخ فإن 
عمال كوبر سرية حياة كوبر وخلفيتها التارخيية يف هناية هذا املدخل لوضع أجد نطذة خمتصرة عن و ت املقلق. رالتيا

 النظرية يف سياق اجتماعي اترخيي وحيايت.

 

 واملعاصر لفلسفة كوبر يستقبال التارخياال -2

، ق، اجلندرت حول أفكار تتعلق ابلعر ان جوليا كوبر بشكل مطاشر وغري مطاشر يف نقاشااترخييا، اخنرطت آ
 العرق نم القيادة، التعليم، العدل، واحلقوق أواخر القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشرين مع رجالالتطور، 
شطات واشنطن، ونساء ان يت ر كرومل، دو بويز، بوكردلكسنل فردريك دوجالس، مارتن ديالين، أمث األسود



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Frances ر، سوجورنر تروث، فرانسيس هربMaria W. Stewart ستيوارت دبليو. مثل ماراي
Harperابرنيت-يب ويلز ، ايدا Ida B. Wells-Barnett ترييلتشريتش ، وماري Mary 

Church Terrell العامة  املقاالتمن خالل اخلطاابت والكتاابت )مبا فيها هذه النقاشات ، مل تتضح
يكاغو ( ومعرض ش1829اجتماعات كطرية مثل مؤمتر هامطتون ) عرببل كذلك  ،( فحسبوالرسائل اخلاصة

 .على سطيل املثال - (1900فريقية )العاملي، ومؤمتر الوحدة األ

 ،بوكر واشنطن ،ل فردريك دوجالسكان انشطون ومفكرون مثمريكية  األ األفريقية بداايت نظام الفلسفةيف  
لوالايت اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يف رموزا معروفة يف الفلسفة أ ،و بويزود ،الن لوكوآ

ر خرايت من الطاحثات والناشطات يف ذلك العصأان جوليا كوبر ونساء سوداوات آمن  أكثر ،ريكيةماملتحدة األ
املطولة اث حبلرجال السود يف تلك الفرتة هو األهن على تقديس ايرب  مما. و حد كطريإىل  نمت إغفاهل اليتوال

الن آفلسفة  (Leonard Harris)عمل ليوانرد هاريس مثل  1955 سنة نتجت على مدارأاملنشورة اليت 
                                                                     اورد بروتزهل فريقي األمريكياألاالجتماعي والسياسي  الفكر (،1991) ا: هنضة هارمل وماورائهلوك

الوسون وبيل  رياوارد ماكغهل مريكيةودية اال: الفلسفة والعطبني العطودية واحلرية ،(1992)1850-1920
Bill Lawson (1993)،  رياوارد ماكغهلالعرق والعدالة االجتماعية Howard McGary 

صف و  هذا املوروث جعلتحول كتطوا   والذين نين أعمال هؤالء الفالسفة الطارز أ ،(. ومن املؤكد1999)
 مات املطكرةسهان هذه اإلأمن املؤسف ممكناً. أمًرا مريكية" فريقية األ" الفلسفة األابسم ال من الفلسفة جم

ريكيات مبا فيهن  مجتاهلت اإلسهامات الفلسفية للنساء األفريقيات األ مريكياألي فريقاأل الفلسفي للخطاب
وي جيمس ج ابلتحديد عمل ،احلصري على الرجال هلذا الرتكيز حيدستثناء و هناك إكان ن احلظ  سحلخ  .كوبر

 .Ida B) تيابرن-ويلز يب. يداأو  ان جوليا كوبر جبانب دو بويزآحيث تربز ( 1996شر املوهوب )عخ جتاوز ال
Wells-Barnett) .  الحظت جيمس الوسائل اليت انقشتها كوبر لنهج التقدم التصاعدي بدال من التنازيل

وبر على أمهية ك  الرجال أكدتاء املفكرة من وبدال من الرتكيز على النخطة السود .للرايدة ومعيار قياس التحرر
 تتسق هدينمضطلل منظومة أخالقيةهذا املوقف يقدم  .مراعاة أوضاع الططقة العاملة والفقرية من النساء السود

ات مشاهبة والذي قام مبطالط رن بول سارتارموز مثل جمع ماثلة توم فلسفات النسوية السوداءمع كثري من ال
 بعد عدة عقود.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، مت إبراز أدبيات  على سطيل املثال العشرين.احلادي و القرن  أبدبيات كوبر الفلسفية بدخولنا هتمامتزايد االي
مالت جيمس ، مبا فيها مقتطفات أدبية فلسفية مثل أتى الثالثني من املقتطفات االدبيةيزيد عل فيماكوبر 

خمتارات  األمريكيون:فالسفة ال، (2000) مريكيةام هاردي: خمتارات من الفلسفة األفريقية األمونتماركت وولي
 ةقراءات خمتار  االمريكية:فريقية ( والفلسفة األ2001ن واترز )آو ، ترابل.  سكوت ،ليوانردو هاريسأدبية ل

 رثانة هامة يف مقاالت تركز على اإلكوبر على مك  ت، حاز اً ( مؤخر 2002) Tommy Lottلتوم لوت 
 دوريةاتيا" طيمثلة هو " هأحد األ .خاصة من الدورايتمريكيات يف أعداد األفريقيات اال الفلسفي للنساء

بواسطة دوروثي  )منقحة 2004، ربيع 2 عدد ،10اجمللد  ،مريكيعن املرأة يف اإلرث الفلسفي األ ةمتميز 
يتضمن . ((Dorothy Rogers and Therese B Dykeman يزا يب.ديكمان(روجرز و تري 

فلسفة   فيها تطحث Cathryn Baileyمقالة بواسطة كاثرين بيلي األوىل هذا العدد مقالتني حول كوبر. 
عاش بدال تحق أن تخ يوفر املهارات الالزمة لعيش حياة تس راةاحلالفنون  متعلفإن  لكوبر ابلنسطة)التعليم  كوبر يف

اء النس كون  عنفكار السائدة السوداء ضد األ نسويةبناء كوبر لل جبانب ،(من كسب القوت فحسب
املتعددة النواحي  وبرعلى مقارابت ك تؤكدماي خرى بواسطة فيفيان أل. املقالة السن نساء حقيقيات تواالسودا

 قصائي على الدوام.لكتاابت كوبر نفسها يف إرث فكري إبستمولوجية للتحرر واألمهية اإل

د اجمللان جوليا كوبر، آ خاص:عدد  ،واألسوداألفريقي  الشتات يففيلوسفيا أفريكاان: حتليل للفلسفة ومسائل 
 Kathryn T. Gines) م(و سندسرت  وروانلد)منقح بواسطة كاثرين جينيز  2009مارس  ،1عدد  ،12

and Ronald R. Sundstrom)، املقاالت  عمال كوبر. تربطرس ابلكامل ألاص كخ وهو عدد خ
، ة يف كتاابت كوبرالرعايالفضيلة وأخالق جتماعية والسياسية، اال نصوصهاكوبر النسوية ب  الرئيسية فلسفة

 واليتتماعية وفلسفتها يف العدالة االج، فكرة عامةرث كوبر كمخ إ ،رزدهاعة الطشرية واإليمفاهيم رومانسية للطط
 43،اجمللد  ،جوليا كوبر انآبقسم خاص : مريكيةفريقية األعة األجاملراتتطعت  وابملثل. أفادت فلسفتها يف التعليم

 (Shirley Moody-Turner)نر( ري ت -يل موديري )نقح بواسطة ش 2009بيع ر  2،عدد رقم 
جتماعي سهامات كوبر للتنظري االيف إهذه املقاالت تنظر ومابعده.  "صوت من اجلنوب"مسارات كوبر من 

 ،االجتماعيو قتصادي نقد التمثيل العرقي، القمع اال ،اهليمنة العرقية والنوعية خالقية،والعالقات االجتماعية األ
 للتعليم، الدعوة اجملتمعية. ةالراديكالياملقارابت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (Lewis Gordon)قام فالسفة ابرزون مثل لويس جوردن  ،لي، وابيوسندسرتوم جينيزإىل  ضافةابإل
نظرايت  و، ساء السودفلسفة الن ،لوجوديةللنظرية اسهاماهتا إالضوء على أمهية فلسفة كوبر مبا فيها  بتسليط

دن كوبر كرمز قدم جور ي(، 2000فريقي ): فهم الوجود األهامني. يف أفريقيا الوجوديةيف نصني ، ستحقاقاال
ة ضمن نتاجات الفكرية الوجوديشكايل واملعاانة وسط اإلعشر متقصية أسئلة حول الوجود اإل للقرن التاسع

لثورة واحلرية. اإىل  نسانيةلتحرر واإلامن  -نطولوجية للوجودسئلة األعكفت كوبر على األ سود.اجملتمع األ
 نصوص انبجب ليضعه "اجلنوب صوت من"بعاد الوجودية لعمل كوبر جوردن األ حبث ،يف احلسطانبوضع هذا 

إىل  داخلون" Ralph Ellisonليسون الف أنص ر ، "رواح الرجال السوددو بويز "أ أخرى مثل نص
 ونطوين موريسل "اللعب يف الظالمو" ،"اءضعة بيقنأ"، Frantz Fanon فرانز فانونل "سودأجلد "، "املنطقة

Toni Morrison . 

شك دون من ن كوبر أب جوردنجيزم  ،(2008كامربدج للفلسفة )  مقدمات - فريقيةمقدمة للفلسفة األيف 
املراحل املطكرة ىل إ واخر القرن التاسع عشرمنذ أ أكثر املفكرين حنكة فيما يعرف اليوم بفكر النسوية السوداء "

 "صوت من اجلنوب"وضح أكيف بتفصيل أكثر   جوردن . يشرح(71، 2008 جوردن) "العشرينالقرن من 
جيب أن يكن  تمبعىن أن النساء السوداوا ،(يف الفكر النسوي األسود )للنساء السوداوات اجلدال الدائرلكوبر 

ربن على جيخ اء اليت عطجمتمعاهتن تقع على عاتقهن بسطب األ رفاهيةمستقطلهن الشخصي، وأن  فاعالت يف
رية ضد قيمة اجات عنصحمل بنتها استجابة واليت ستحقاقنظريتها عن اال تتطور هذه احلجة يف  .حتملها

 تحديد لنظرية الفعالة " وتطدو أكثر وضوحا ابل" اب ستحقاقظرية كوبرعن االن جوردنصف ي شخاص السود.األ
 سماركمع  مقارنة الفلسفية يفكوبر   أفكار جوردنضع ي .(8200، 71 جوردنماهي قيمتنا؟ ) : يف مقاهلا

وارتطاطاته اع خضاإلأن  رغم ،ضطهادتصنيف االيتطلب مل غرتاب لالمنوذج  على كماركس  تعملكوبر كانت  )
ابلصحة  ستحقاقحبث عن العالقة اليت تربط اال المها)ك نيتشهمع و  ،(ان عالمة ابرزة لفكرمهااالستعطاد كا مع
–  

خ
 .الذين يواجهوهنا ويتغلطون عليها( أولئكل صحة من قأ نحت ياب امل  بغ تتمتاعونامل

د ذلك من املؤك غمر  رثها.إسهامات كوبر الفلسفية و إيركز على  ي فيلسوفمن قطل أحتليل مطول كتب مل يخ  
النسوية السوداء  ،ان جوليا كوبرآ : (Vivian M. May) فيفيان ماي كتاب  كون  ةشمناق أنه ابإلمكان

ات ءاد للقرااجتاه مض وابختاذ يومنا هذا.( يقدم أمشل حتليل لكتاابت كوبر حىت 2007مقدمة حامسة ) :احلاملة

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87/
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 ينوثاأل لفكريكتوري لالف الطناء اخلاطئة لكوبر كنخطوية قطلت ابلتمركز االثين الغريب و تأويالتوال نقديةال
على سطيل  .حلقوقي(الكتاابهتا ونشاطها )حتليل دقيق  خنراط يفراء ونقاد كوبر على االحترض ماي قخ  ،احلقيقي

طريقة انوية( بدبيات الثاأل منحميه أو  والذي لطاملا مت هتميشهماي على نشاط كوبر احلقوقي ) داملثال، تشد
يكمن يف تطوير  ن التحديأ ،ذنضادة للنخطوية. تطعا ملاي "من املمكن إاملهتا املعاشة ودراساة كوبر بظهر جتر تخ 

رؤى طوير ر املختلفة وأصدائها دون إسكاهتا، وتصوات كوبقادرة على العناية أب مرنة  ةفسرييتاسرتاتيجيات 
 النشاط السياسيظن كرة على متييز نطاق أمشل للنشاطاتقاد للجماهري املقاومةأو  اتساعا للعمل السياسي كثرأ
شكالية كإلكوبر   (Stephany Athey) ثيمع أتطري ستيفاين آتفاعال  ،ذلكإىل  ضافةابإل (.50)

وائل أب إسهامها من حيث يدولوجية، تقدم ماي حجة مضادة بقراءهتا لكوبرواأل ويةاعتمادها على اللغ
دة أبن كوبر وبشأن الدعاوى املضا .(55) النساء السود ضطهادالنسوية السوداء اليف  التحليالت املادية

نتحار" ا اأسو هي تؤكد ماي مزاعم كوبر أبن "احملاكاة  ،وروبيةة واألغربياملركزية الأو  أرادت حماكاة الطيض
ترفض  .(61)"من معيارية الطيض هو اخلالصفارقة بشدة ن األو مريكياألماحيتاجه ن كوبر أ  تانقش" ،وتضيف

راءة بديلة لكوبر  ق بتقدميها، "لألنوثة احلقيقية" ملوقف القمعيا استثمرتماي بشكل قاطع فصل كوبر كامرأة 
أو  احلقيقية مطاد  االنوثة واعتناقكشخص يتالعب ويعيد ترتيب اسرتاتيجيته بدال من القطول الكامل 

 .امعتقداهت

 

 العرق عضلةاملرأة وم مسألة صوت كوبر:باالعرتاف  . 3

 تقدميفصل هذا العيد ي جتاه كتاابت كوبر الطحثية.عمال كوبر نظرة مكثفة أل إمهال الفالسفة التارخيييتطلب 
 للعرق نقديةة المريكية والفلسفكوبر، ليس يف الفلسفة األفريقية األ  مكانة "صوت من اجلنوب" من أجل تطوير

قسمني: القسم  إىل جتماعية والسياسية. يقسم "صوت من اجلنوب"االو النسوية  الفلسفة يف لكن، و فحسب 
يوي يف جتديد و نوثة: عنصر حاأل ،(1829) يتضمن حجتنا الكائنة و مكتب النساء امللوانت" "االول 

-1892) قابل اهلنود احلمرالنساء م ،(1890-1891) الدراسات العليا للمرأة ،(1892) تطوير العرق
مريكا لدى أهل " حيتوي على:القسم الثاين "العرق والثقافة"  .(1892النساء يف أمريكا ) و مكانة ،(1891
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ماهي  ،(1892مريكي )يف األدب األالزجني  ،(1892) ؟حلهاإىل  ن وجدت كيف السطيلإ :يةعرقمشكلة 
كخطاابت   هامن دعد دماليت قخ  ت،يف هذه اجملموعة من املقاال(. 1892، مثرة اإلميان )(1892قيمتنا؟ )

مكانة فريدة  يفاملرأة  ن جتارب املرأة بشكل عام والنساء السود على وجه اخلصوص تضعكوبر أ  ناقش، تعامة
 أوسع. وللعامل على حنو ،مةلأل، و لعرقها ، وإسهامات تقدمهامميز أتثريو ،حليازة صوت مميز

 

 "حجتنا الكائنة"

( تفسر كوبر أنه 1829) "حجتنا الكائنة" ،صوت من اجلنوب كتاب  من يف هذه االفتتاحية القصرية واملؤثرة
املرأة  وىليس ساألبكم واألخرس فإن  "من اجلنوب سوى وترا مكتوما ، (الرجل)صوت الزجني  ال يكون بينما

ويف  .(hereafter VAJC,p.51)مقتطس من صوت آان جوليا كوبر، .." السوداء املرتقطة بكل حزن
 :عليه ن حمامي املدعي واملدعىأبكوبر   تطنيا يف قاعة حمكمة،  اكاة حلوار جيريحم

ا مل هما جدئوا، نظروا وصاغوا يف جهل عظيم وسوء فهم للموكل األسود. ولكن شاهدا م...لقد حللوا وجز 
 تصدر ولكن كلمة واحدة مل - هيئة احللفاء قرارهااختذت قد مجعوا األدلة وحازوا عليها، و ل يسمعه أحد بعد.
 من املرأة السوداء.

هل وسوء الفهم. ، ولو ابجلالوتر املكتوم، قد متت استشارته على االقل ،سوداأل وكل )الرجل(ن املأبتؤكد كوبر 
بيض ال ن الرجل األأب"املهم الوحيد" مثال املرأة السوداء، كانت بكماء بال صوت. جتزم كوبر  ولكن الشاهد

 سود وال الرجال السود يستطيعون التحدث عن جتارب النساءعن جتارب الرجل األنيابة  يستطيع التحدث 
 ."يف جتدد وتطور العرق عنصر حيوي ،نسوية"ال بر ابحلديث عن هذا املوقف يفتسهب كو  .السود

 

 : عنصر حيوي يف جتدد وتطور العرق"نسوية" ال

مبا  -واجملتمع جلندر،ا ،للعرق سائل التقاطعيةامل: عنصر حيوي يف جتدد وتطور العرق" نسويةيف " التعاجل كوبر 
 ندريةالسياسات العرقية داخل اجملموعة، السياسة اجلفيها 

خ
ضر حتت . برباعة مريكيللمجتمع األ املزعومةثل ، وامل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادة، التمثيل، حول القي مريكية املطكرة والفكر السياسيفريقية األالفلسفة األ عنمالحظاهتا يف نقاشات 
تؤكد كوبر . ارتن ديالين(مانفصالية فردريك دوجالس و  متثل)على سطيل املثال بني  الفلسفات العرقية املتنافسة

ندما عن مارتن ديالين الذي كان أسودا صرفا اعتاد القول أب"فيما يتعلق ابلسياسات العرقية داخل اجملموعة 
ناه يف سود أبكمله يدخل معه، يف مامعالعرق األفإن  ا يدخل جملس امللوكعندماهنالت عليه التكرميات، أنه 

(.  VAJC, 63" )ازه خلليط من الدم الساكسوينجنهناك خصم هلويته العرقية انسطا إ ما أعتقد، مل يكن
يالين ال ميكن لد .، تدفع كوبر مرة أخرى على جطهتنيدهتالعتقد أن أابها كان سيدا أبيضا لوايخ مرأة سوداء إك

 هنلكن أيضا ألو  (،الغري خمتلط ابلدم الساكسوين) ه األسوددم فضيلة  "نقاء" أن ميثل الكل بطساطة بسطب
وداء فقط "املرأة السأن  عالن الشهريضعت كوبر اإل. يف هذا السياق و "ميثل عرقا أبكملهال ميكن لرجل أن "

 ، طمئناناب، تستطيع القول مىت وأين أدخل
خ
رعاية أو  قاضاةم وبدوندون عنف  سلم هبا،يف كرامة أنوثيت امل

العرق داخل اجملموعة  . هنا تستشكل(VAJC, 63)" يدخل العرق الزجني أبكمله معيفقط خاصة، حينها 
ام وطرح اء السود بشكل عصرار على أمهية النسسود( عرب اإلة الرجل األيصا بطريركوسياسات اجلندر ) خصو 

ان يف كوذلك رغم خليط الدم الساكسوين، والذي  -رتقاء ابلعرقء لالمرأة سوداكإ  ستثنائيةأمهيتها االدعوى 
 ستغالل اجلنسي املنظم للنساء السود. واال ستعطادبشكل عنيف عرب إرث االقد حتتم  حالتها 

هذه الفئة " اجلنوب: يف "للفتيات امللوانت"وصف كوبر  استقراءيزودان هذا التحليل خبلفية مغايرة متكننا من 
مملوء  ،ب هائجغضرقيقة انعمة إزاء  نطااتت   لتقف مرتعدة تنتفض مث اجلمالفاتنة  ،وضيئة عظيمة الشأن،

ىن قضيتهن ي يتطدون أخ قو  غالطاً دومنا أب قد يستحق هذه الكلمة،  طاً غال ،هلالكاب جازم  ، ولكنه دو ابلوع
ال تؤكد هذه الفقرة اخلطر الذي يواجه الفتيات والنساء السود  .(VAJC60)" .ويدافع عن كرامتهن..

 Alexanderمن ما ادعاه ألكسندر كرومل هتاجم بعضاً فحسب فيما يتعلق ابستغالهلن جنسيا بل 
Crummell) ) امهاهلا واحتياجاهتت "املرأة السوداء يف اجلنوب : إسنوا يف خطاب ألقاه قطل ثالث "

زنوج ) ابعتطارهم وال كثر تعليما وأفضل ماداي(ذي يعتربهم ألوا. مييز كرومل بوضوح بني امللونني )(1883)
 ئهم الطيض"و أقراب ابءهمآ -وكرم أصوهلم الطيضاء لطافة"إىل  امللوننين فكراي( يعزو كرومل ترف متضورو 

أو  "ري احملبطلق عليه هذا التعطيستحق أن يخ  أابً "ميلكون دوما  امللونني الن أبكوبر ناقش  . ت(1883،212)
 نسويةيض )الباليت محى هبا الرجل األ ات لألساليبشار . وهلا عدة إأن يرثوا اللطافة والكرم من نسطهم األبيض

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/
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"  ن حتاكن احليل والكمائأبتؤكد كوبر سود للمرأة السوداء. الرجل األ االجنليزية( و الغياب احملسوس حلماية
 ,VAJC) االستغالل اجلنسي للفتيات والنساء السودإىل  وهذه إشارة اجلنوب"، يف ، الغري حمميةللفتاة امللونة

64).   

 -ألم، الي )"أيتها املرأة، أيتها الدور العائأو  مدور األ تركز كوبر على شرف النساء السود، وفكرة شغلهن
، ومسؤوليتهن حنو التعليم األخالقي VAJC, 59)مسؤولياتك جتعل املالئكة ترجتف ... تنشئة األطفال.." 

...إعادة تنشئة العرق ...هو مسؤولية املرأة السوداء"  .... التجديد)“لشطاب السود وجتديد العرق 
(VAGC, 62 .وبر تؤيد ن كأبعض الط انقشساس، هذا األ على 

خ
عاب استياول وحت نسويةمريكية للثل األامل

لنظرائهن من النساء الطيض. أمثلة أخرى على هذه املثل تتضمن النساء السود ضمن خصائص تنسب عادة 
 ,VAJC)."خل هذه الطيوتوأتثري النساء الطيطات دا حبياة الطيوت معلق... ...الطالد أمل“ادعاء كوبر أن 

أبن و ،مكانة املرأة يف اجملتمع حتدد العوامل احليوية لتجدده وارتقائهأبن تؤكد كوبر ذلك، إىل  وابإلضافة (55
ن شكلأول من ي هنن أكثر حكمة من الرجال بل ألأو  النساء أفضلألن  . وذلك ليسهذا من الطديهيات
رأة يف اجملتمع، واحلضارة فكار حول دور امل. هذه األ(VAJC,59)وىل بواعث شخصيته الرجل عرب توجيه أ

، رالف (Thomas Babington Macaulay) عرب عنها توماس اببنغتون ماكوالي لتلك اليت مشاهبة
نص . ي (Martin Delany)مارتن ديالين ، و(Ralph Waldo Emerson)مريسونإ والدو

. (VAJC, 55)" املون هبا نساءهم" تستطيع احلكم على درجة حضارة أمة من الطريقة اليت يع ماكوالي
 . "احلضارة االمريكية"مريسون هبذا أيضا يف يقر رالف والدو إ

انني و . الفقر والصناعة مع عقل سليم يقرأ قء يف الدولة هو مؤشر آخر للحضارةاملكانة الصحيحة للنسا
ق عالية تضفي املتطادل، وأخالن االحرتام اجلنسني يف عالقات سليمة م نسانية بسهولة، و يقطل هبا، يضعاإل

حلوار ، اة، و حب املعرفة الدماث حي، منتجاض، مرقيق، شاعري م كل ماهوعل  يخ ملرأة على ا سحرا جوهراي
 أة الصاحلة. أتثري املر  كونميكن أن يللحضارة،  ا جيداتعريف قرينها الفظ. لذا أظن أنأو  لزوجها والكياسة، 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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ال ميكن لشعب الين: مارتن دييعلن ، ومصريهم،  يف الوالايت املتحدةامللونني نزوحو  صعودو  وفيما يتعلق بوضع
حتدد مكانة الطفل. ملعرفة أحوال الناس عليك معرفة أحوال  مكانة األم بيد أن، مكانة نسائهأن يعلو دون علو 

 .Delany 1862K chapter 24))" تهنهنم لن يعلوا فوق درجإغما عنهم فر و  نسائهم.

ثيل كوبر للمجتمع مت الطعض يعترب ثل احلضارة واجملتمع. كوبر مخ ساءل  سئلة حول اجلندر، تخ األإىل  ابالضافة
ية. تنتقص  خرى بدونية لتربير هذه املعايري املثالابلذات عندما تنظر للمجتمعات األ االمريكي كنموذج إشكاليا،

، غري طموحني، ين"أبسفل السافلني )غري متطور ن منط حياة األفراد يف تركيا بوصفهم  كوبر على سطيل املثال م
جد يف بعض االحيان متخ  .(VAJC, 54) قيمة واهنة وجامدةصدق( تركيا حضارة عمنحطني بشكل ال يخ 

زهرة احلضارة   وورويبالربعم األ" ،لهمةقوية، م بغريه. تصف أمريكا أبهنا حديثة، مريكي وتقارنهاجملتمع األ
 مهورها مريكية املثالية، ولكنها تؤكد جلاحلضارة األإىل  بعد كوبر أننا مل نصل تقر   .(VAJC, 54) "مريكيةاأل

 ليستمريكية التجربة األ رغم ذلك تزعم كوبر أن  . ((VAJC, 54" الظفر ابحلضارةمريكا هي ساحة أن أ
ا قد حيظى ليس كل فرد يف أمريكأن سريعا  تذكراصرة" زهرة احلضارة املع. رغم وصفها أمريكا برومانسية متاما

ة السود( ختتلف جترببة السوداء )مريكية. تدرك كوبر جيدا أن التجر هرة من احلياة األبتجربة هذه الناحية املز 
ربة السود يف أمريكا، حتسني وضع وجت تفرط يف التفاؤل، حول ورمبامتاما عن جتربة نظرائهم الطيض ولكنها أتمل، 

والوعود انيات مك، بل ينطع من اإلمريكية ال يكمن فيما نستمتع به االناملؤسسات األان عن ضان ر  ، "إمشريةً 
من   حماولةً . يفسر الطعض هذا النص (VAJC, 54)" تطدو بعيدة، رغم إهنا يف التو، رمبا، يف النظام املتوارثة
 ثلها املعلنة.مخ  لتأييد حلث أمريكاكوبر 

 

 "التعليم العايل للسيدات للنساء"

طاب سنسوية يف تعليم النساء. تطحث األ اجة( تقدم كوبر حمت 1890-1891مقال " التعليم العايل للنساء" )يف 
جيايب لتأثري اإلل تقدم حماجة  مضادة ابلرتويجتعليم النساء يف بداايت القرن التاسع عشر و  العاطفية لرفض

 نثريهوأت ،وسول على شهادات الطكالوريواحلص للتعليم يف حياة النساء الاليت استطعن االنتظام يف الكليات
يف العامل"   تل للمؤسساعا لكوبر، التعليم العايل للنساء "... حقق التناسق والتكامعلى العامل أمجع. تط
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(VAJC, 76)   .هن بطريقة عداد للنساء هو إلتعليم العايلل إمكانية الوصول أحد أهداف توفريفإن  ،كذلك
 العاملكوبر"  ناقشى مستوى العامل. توالنقاشات عل واإلسهام يف املسائل، املشكالت، نسانيةللتأثري يف اإلأفضل 

 نبقواه نتميز ين أ عنستطيل تطور النساء وتعليمهن حىت النسوي ميكن أن يكون له أتثري مالئم فقط من خال
 .(VAJC, 78)"كل يوم ...  بشكل الئق وذكي

تيات السود تدرك متاما أمهية التعليم للنساء والف ،  بلفحسببوجه عام ش كوبر فلسفة تعليم النساء تناق ال
ينما كانت ط. نستذكر مرة أخرى اللعنة املزدوجة على النساء السود يف جمال التعليم.  فعلى وجه اخلصوص

سود  للتطور ة الرجال المقاوم الضوء علىكوبر ط  تسل للسود بصفة عامة هناك قيود على الفرص التعليمية
طدو رجالنا سلميني بينما ي" ليس شيئا لطيفا يقال، ولكنها حقيقة صادمة، . تعرتف كوبروسط النساءاألكادميي 

طق القرن السادس منإىل  املرأة يعودون صطدمون مبسألةعندما ي ال أهنميف كل املواضيع تقريطا، إ جدا على الدوام
هنم إرتقاء ابلعرق، فمبواضيع مثل االلم الرجال السود . تالحظ كوبر أنه بينما يخ (VAJC, 85)" رعش

ال و  وض هبن.بدال من النهخر للعرق اآل" النصف "حد كطري املشاكل املتعلقة ابلنساء السود، إىل  يتجاهلون
 . تتعجب كوبرالفتيات الصغرياتإىل  ولكنه ميتديقتصر هذا السلوك املتحجر على تعليم النساء الطالغات 

يالت ويطدين مج ع املزيد منهن أكثر من جمرد أن يظهرنننا نتوقأبتياتنا يشعرن دعوا ف !"أعطوا الفتيات فرصة
ن العامل أ ،احتياجات وهن وحدهن يستطعن املساعدة علموهن أن هناك عرقا له .بصورة أنيقة يف اجملتمع

 . (VAJC, 86-87)"طلب قواهن الطارعة، احلاذقة حيتاجهن وي

ن هلن سمع وأساء والفتيات ميتلكن صوات البد وأن يخ ن النأفكرة " بللنساءالتعليم العايل "نرى التزام كوبر يف 
اء ابرزات لتعليم العام للنساء قد أعد نسن نيل ا. وأنسانية مجعاءصنع للعرق واالسهامات البد وأن تخ ا وإأتثري 

ربعة من أليه التأثري الذكوري الذييضفن شيئا ويكملن حىت ليم وكرب أانتظرهن العامل يف خماض ومفكرات 
 وحنوانً  دافئاً  وتراً  ل يخضفن وأتثريهنهمة النساء الفريدة مت . تطني كوبر يف نظرايهتا (VAJC, 73) قران" عشر

 .(VAJC, 75)يف توافق أكثر مع قوة وقدرة" يتناغمن أو  ونية الططيعة العظيمة، ويواجهن،يف سيمف
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رغم  – الزائفة التصوراتأو  ابألوهام الطاردة بعض النساء تصطدم ،تقر كوبر أنه مع التأثري السليب للرجال
ا مل تشارك هذه ذواللطف، وأهنا لن تكون صادقة مع نفسها إ "أن قلطها يتوهج ابلعطفعلى  تصر كوبرذلك، 

 .(VAJC, 75) "قوى العاملمور مع األ

 

 النساء مقابل اهلنود

الططيعية املتوارثة  منادية ابحلقوق - قوق من عدة جوانبعاجل كوبر فلسفتها يف احلتخ  "النساء مقابل اهلنود"يف 
اهلنود  ،النساء ،من هذه احلقوق مثل السود ردتجخ  " ولكنها ختص فئات  نسانيةحقوق اإل"أو  ،لكل الناس

 نصرية النساء الطيضع، تنتقد والفقراء. وكما تنتقد الرجال السود على متيزهم اجلنسي(، صليوناألمركيون األ)او 
 ضطهادجل االالطيض اليت تدعي أهنا تعا رية اليت تعرب عنها مؤسسات النساءالعنصمساو، وابلتحديد بشكل 

 حقوق املرأة ل( للكفاح من أجالطيضاء)هنا تعارض قابلية احلركية النسائية إ .اليت تتعرض له مجيع النساء
:  ضد كل أشكال القمع يف. ابختاذها موقفا متشددا حقوق االخرينبدال من، أو  )الطيضاء( على حساب،

 تقر:  (1892-1891) "النساء مقابل اهلنود "

مجيع  مراعاة يتما ندمعللمرأة أن تنتقص من الضعفاء ولو داللة. فقضية املرأة هي قضية الضعفاء. و  ال ينطغي
، "حقوقه"، وحيصل الزجني على "حقوقه"، وحيصل اهلندي على "حقوقها"الضعفاء عندها حتصل املرأة على 

 (VAJC, 105)بتواضع...  طونوسوف يتعلم األقوايء يف هناية املطاف كيف يعدلون، وحيطون الرمحة، وخي

كما   .بنفس العنوان (Ann Shaw)ن شو رر بواسطة آحخ  يف هذا املقال، ترد كوبر جزئيا على مقال آخر
ه أن كوبر حظتما جيدر مال. مريكني اهلنودشو مسألة حقوق املرأة مقابل حقوق األتضع ، يوحي عنوان املقال

 ،جنسأو  ،، طائفةعرقتعصب ل"كل حتامل و مصرحة أن  (ابحلجةأو  ابالستدالل)قصائي ترفض املنطق اإل
ذا زدراء كوبر هلا.  (VAJC, 105) "رفنياملتكربين واملتعج لططقي هو مرياثالتحيز اأو  ،اعتزاز ابلططقةأو 

 "مجعاءنسانية ن حقوقه هي حقوق اإلالعقل  الفيلسوف أ يرى : "النمط من التفكري واضح للغاية. تضيف
(VAJC, 105).  أو  ،الزنوجأو  ،تاج املرأة الطيضاء ملقاضاة اهلنود، "الحتكوبر القمع ضد اجلميع  ستنكرت
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 )"ونيةجنلوساكسة للقوة واألاننية األيرجل احلديدم حتت األالذين مت سحقه ططقة أولئكأو  خرآأي عرق 
VAJC, 108). 

 : تقول فصاح عنها دون خوف.واإل ضطهادشكال االاملهم لدى كوبر رفض كل أمن 

 -احلمراءأو  ،طنيةاوال ،مقابل السوداء، وال املرأة الطيضاء ال يدور املوضوع حول املرأة الذكية مقابل املرأة اجلاهلة" 
 ،رار أبن العرققيتم اإل املرأة.. عندماتاج لسماع صوت ... قوى العامل حتوليست حىت قضية املرأة ضد الرجل

 صر.وانت رف،يكون درس النساء قد عخ  . عندها..هي مصادفة وليست جوهر احلياة ، املكانةاجلنس ،اللون
لم رأة تلووا بصمت حتت نري ظليست املرأة الطيضاء وال السوداء وال احلمراء ولكن قضية كل رجل وكل ام

  (VAJC, 108)هائل.

 والنساء. ملتنوعة،ا عراقاأل ،غري املتعلمني اضطهاد رافضةً  ،مرأة تعرضوا للظلمهنا تدافع عن قضية كل رجل واإ

 

 املرأة يف أمريكا  مكانة

ا املرأة السوداء يف أمريك اهمبسائل تواجه (  تطدي كوبر وعيا متواصال1892" )املرأة يف أمريكا "مكانةيف 
خر او رأة أوضع املرأة خالل عصر املاالمريكي و قتصاد سياسية ومتكينهن. تناقش كوبر االوتؤيد مشاركتهن ال
إشكالية املرأة جتابه " ، وحقيقة أهنا عضلة املرأة السوداءتصدر م. VAJC, 11)، ) القرن التاسع عشر

 .VAJC, 112)) "عامال جمهوال يف احلالتنيابلرغم من ذلك  شكالية العرق وتظل وإ

بطرق  التزامهما للعرق ظهرانمها تخ االعرق. كلت من أجل بقاء ملتعلمةعلمة وغري ااملرأة السوداء املت تؤكد كوبر تفاين
االعمار عادة إ أثناء التصويت يف زمن "زواجهن الرتكاهبم "خيانة العرق، هبجر أعلى سطيل املثال ،متماسكة

(VAJC, 133 and 115). يف اجلنوب قد قمن غري املتعلمات لسودن النساء امن املعروف أ: "تقول 
مصاحل هذه  التصويت خبالفأو  ،أنه خيانة للعرق.. بسطب ما فهمته الزوجة أزواجهن بيوت ابلفعل هبجر

، الدور الذي دالرجال السو إىل  تشري كوبر هنا ."وصغارهازات الزوجة عن امتيا ،عنه تعرب وصغارها كماالزوجة 
وتذكر كذلك   صية.السياسية الشخ صاحلهممل رقوا كليا يف احتياجاهتم اآلنية لعطوه يف السياسة، وكيف استغ
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ى مواجهة زوجة ون علؤ ون يتجر يوجد رجال كثري  ال"وتضيف  "الزجني الدميقراطي خائن وانتهازي"ن التصور أ
 . "مصاحلها ى عن أعمق و أعزدفع له حىت يهملها ويتخلأن زوجها جطان يخ  متاما وهي تعيترتعش كل حلظة 

ا خيص التعصب اليت تواجه املرأة السوداء فيم اجلندرية على التحدايت هذا املقال، الحتاول كوبر أبدا التسرت يف
ولئك افظة على يد أكثر حموسلوك أ ليرباليةح من قطل ميول أقل فضت رقل وتخ عت ملرأة السوداء ت خ ا" إن. تقول اجلنسي

الرجل فإن  "بقدر خربيت :تضيف. (VAJC, 113) السودوهم يف الغالب الرجال الذين يهمها رأيهم. 
اات ر ثطاجات الفعلية وسط القوى االكثحيان لالعرتاف ابالحتيعرقنا أقل جاهزية يف كثري من األ العادي من

لصنع قضااي عظيمة  للمرأة إسهامات. تؤكد كوبر أن (VAJC, 113)أتثريها أو  رأةللعامل ملساعدة امل
م تسليط الضوء مكاهن. إبأتثريها"( عظيمة تنتظرقتصادية إ"مسائل اجتماعية و ) ووطنيةاقتصادية  اجتماعية،

. أدركت  (VAJC, 113)أنظمة السجون، واملصحات العقلية  العامة،على إدارة أنظمة املدارس، املؤسسات 
طل عصرها خبمسني ة ق. وتذكر أن نشاط املرأارتقاء وتطور العرق قد بدأ ابلتغري املرأة ودورها يف ن مكانةأبكوبر 

مرأة ا ل ولكنطفاأساسي على املططخ وحضانة األ ا على نطاق ضيق جدا، مشتمال بشكلنة كان مقصور س
 .ؤوليات تشعطت عرب أكثر مصاحل وطنها وعرقها عمقا وتنوعااليوم جتد نفسها حماطة مبس

مقالة "مكانة املرأة"  ". يفنسويةمقالة "الية اليت أوجزهتا كوبر يف دوار اجلندر بعض األمكان قراءة ماسطق يف ابإل
 تحدث هنا عنت املرأة السوداء خارج نطاق املنزل. فيما يتعلق بفاعلية يةكثر مشولأن كوبر تتخذ فكرة أ جند

ا يدور يف خلد  ميتعدى  .سودتطور عرقها األ ملرأة خارج املنزل لتتمكن من معاينةا هالدور الذي جيب أن تلعط
 .التقليدية للنسوية الطيضاءكوبر املعايري 

 

 ؟حلها إن وجدتإىل  كيف السبيل  هل لدى أمريكا مشكلة عرقية؟

كوبر أن السالم   ناقشت .(1892)حلها إن وجدت؟" إىل  "هل لدى أمريكا مشكلة عرقية، كيف السطيل يف 
 .(Audre Lorde) ودري لوردمستطقة عمال الحقا أل التدرجيي يتحقق من خالل النزاع واخلالف العادل،

ة لتوازن القوى ال نتيجة اثبتإوليس ذلك  نبدايهلي نرى التناغم والتجانس األمن خالل الكون اإل" تطعا لكوبر
ما  . ما يشغل كوبر ليس إزاحة عرق لعرق آخر بلتغل به هذا التحليل هو صراع عرقي". إن ما يشاملتعارضة

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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جل ي من أالتنوع العرقو د كوبر التعدد الثقايف تؤي والتغري. ختالفاال تقطل ميكن حتقيقه من تطور ينتج عن
ملواقف جملموعات العرقية بدال من متتينها. تستجيب كوبر لعدد من اتطور ا العزلة  تعيق أبن ناقشوت .التقدم

 ل عرقكانت كوبر مقتنعة أن ك  ،. مثل كرومل قطلها ودو بويز بعدهاعراقحول التداخالت والتمازج بني األ
هذا اإلدعاء يف  بنشررف كان دو بويز قد عخ   نساين.ورسالة يشارك هبا يف سطيل التقدم اإل حمدد مسعىً  لديه

 صيانة"اشتهرت لسنوات قطل خطاب  الفكرة ابلذاتهذه  " ولكنح الشعب االسودا رو أ" من عرق"األ صيانة"
 .1897عام  " يفعراقاأل

 Johann Gottrfried) هريدير جوترفرايد فون جوانفلسفة  طع روبرت بريسكوين هذه الفكرة يفتت 
von Herder)  ميانويل  مقابل إ) . رفض هريدير(1784فلسفة اتريخ الطشرية ) يفوالذي حرر أفكارا

 ناقشي(. 2000 بريسكوينأكثر )أن تقسيمهم كطشر مالئم  علىوأصر  ،أعراقإىل  الطشريةتقسيم  كانط( فعال
تقدمها للحضارة. أكد هريدير خالفا لألفكار  ومهمةهريدير أن كل جمموعة من الطشر لديها إسهامات فريدة 

أن و أ ن الزجني إنسان وليس حيوان. يضيف "الينطغي لك أن تضطهده،أبالسائدة يف القرن الثامن عشر 
 .(Bernasconi 2000, 26)تسرق منه: هو إنسان بقدر ما أنت كذلك.." أو  تقتله،

الزنوج  –عراق جبالء أن بعض أعظم األ "يظهر دو بويز تصر على ادعاءق تالرؤية أكثر تطصرا يزودان بوهذا 
 1897و بويز )د بعد للحضارة الرسالة الروحية الكاملة القادرين على إعطائها وامل يقدم -على وجه اخلصوص 

 ،هتكل عرق له عالم"( خبمس سنني دوبويز  )سطقت كوبر كذلك  ادعاء، و (26، 1903مقتطس دو بويز 
تناغم و حتقيق حن سهاماته، وإالزمته املميزة هيو كرب األ بيد اإلله  ، موسومة على جطينهتهرسال ، دليل قوته

ولكن  ،اصراعا و كفاحً من هذه الرسائل  واحدة كل يصال  إيتطلب ابلنسطة لكوبر  .(VAJC, 122) "مماأل
جمود واملوت. لاهليمنة العرقية ال تؤدي سوى ل ون  التعصب أبكوبر   طنيا عرقية. توهيمنة  وحشي قمع بال

قا(. )وهذا موضوع تناوله  دوبويز الحخر. عرق آ معحىت الدمج ( أو  ضا للتماهي التام )تتضمن حجتها رف
 من خالل عضهم الطعضحتسني بلى شحذ اهلمم و األعراق تشجع ع اختالففكرة ن ابستمرار أتكرر كوبر 

فلسفة كوبر  نرى أمهية الرب يف .حىت التماهيأو  ،رميةواهل ،ل اهليمنةوليس من خال ، والتناغم،صراعال ،وازنةامل
تطور احلضار حتت  ات التاريخ.صراع"رب املعارك موجود يف : رتطط ابلنزاع والتطور عندما تفسرالتارخيية كما ت

 .(VAJC, 129)عنايته، والتقدم األبدي هو هبجته" 
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 دب االمريكي يف األ الزجني 

إىل  ؤولن تملنطلقات الحتتاج أظرية ان نأالنظر إىل  تلفت كوبر (1892)" الزجني يف األدب األمريكي"  يف
اه املفكرين ر عن غضطها من أشطزائفة. تعرب كوبيف االعتطار احتمال وجود منطلقات نسطية عندما نضع ال 

. ومتأنية  متحيزةي دراسة غريرفض ألو مسطق، وكراهية، لتحليل العرق بتعصب  "الزجني الذين يتناولون "مسألة
" لزنوجصائص العرقية لن "لتنوير العامل أبطروحات عن اخلو مطاالة" يطمح العديدالأنه مع "زحف ال تشرح

(VAJC, 140).  ة دب والفن لنشر صور يتحد األطروحات حول العرق، بل ال يقتصر الوضع على األو
نة هاإ بناء على معلومات قليلة وسطحية تؤكد كوبر "أن نشر هذا التعميم الكاسح للعرق زجني.لل مشوهة

لغري مربر للزجني التحجيم ا ، هذاة هذه السفالة املهينةننا نقابل يف كل زاويإ نسانية وخطيئة يف حق الرب.لإل
 .(VAJC,147)" ساءة اليه وسط أصدقائه الغيورين ومدافعيه الشجعان أحياانواإل

 ي لديه احلق يفن الزجنأ ناقشوت جهات النظر اليت تقطع خلف كتابة هذه األطروحاتو مساءلة إىل  تدعو كوبر
زيفها. ب ، بلحسبفحتديد قصور هذا التحليل. ال تتعلق املسائل اليت أاثرهتا كوبر مبنطلقات هذه املواد املنشورة 

، قطف ملونني كماسحي أحذية وانديل فنادقفيها منوذجا للرسم يإنتاج كثيف لصور "إىل  يؤدي هذا الزيف
نتيجة هلذه . و  (VAJC, 149)"تسامة عريضة، منحنني ابحرتام، للحصول على املزيد من الطقشيشباب

تكن  ة هادئةبوجود ططق ،مكان إقناعهم، وابلتايل مل يعد ابإلاون مل يرو الصورة الكاذبة لكن املهيمنة، كثري 
 (VAJC, 149)وسط الزنوج،  .".ذواق والعادات املهذبةمن األو على قدر من الكرامة،...و لذاهتا،  االحرتام

صرها حول صالة،  هو تطواأل من قدرة كوبر على حتسني مسائل نظرية املنطلقاتعجاب وما هو أكثر إاثرة لإل
الصور تكشف ذه هفإن  ة دقيقة للرجل األسود،نتاج صور السلطية. تؤكد كوبر أنه بدال من إ منتجي هذه الصور

لزجني صلية لاأل الصورفإن  . تطعا لكوبر،ال الطيض الذين ينتجون هذه الصورلرجو الوعي الطاطن( اأعن وعي )
س ولي اطن أمريكي،سود كمو ل األيقية، اجلميلة والصادقة، اليت تصور الرجقاحلصورة "إن التقول: مل تتولد بعد. 

ة بسطب أساويمب املمسوخو  ولكن الرجل، املتني يف صراعه وطموحه ، املشوه -متواضعا للعم سام  فقط عطداً 
 .(VAJC, 158)" هذه اللوحة تنتظر فرشاة الرجل امللون نفسه ...مل ترسم بعد لة،ابرايح الظروف الو 
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 ماهي قيمتنا ؟

نقطة فكار. واأل يف العواطف واضعة قواعده نظراي للتحيز العنصري، تقدم كوبر استدعاءً  ؟" ماهي قيمتنا"يف 
شقيق )  Henry Ward Beecherهي اقتطاس هلنري وارد بيشرابلنسطة لكوبر االنعكاسات  الطداية هلذه

ن أ ارقةفكان ألفريقيا واأل  إذا فيه( والذي يتساءل Harriet Beecher Stowe ستو  هارييت بيتشر
فقد قطعة فنية ستخ  ال شعر، ال اخرتاع، وال :مث يفرتض يف النهاية "فقرا؟لعامل يزداد ا"كم سوف يغرقوا يف احمليط 

العواطف  للعامل. من هذا املنطلق تصف كوبر فارقةا أن الشيء مما ذكره قد تقدمه أفريقيا أواألمن هذا العامل مؤكد
 رد عاطفةهو جم "، وأكثر من هذا أن التعصب العرقيغري جديرة ابلثقة"و "،عابرة" "،سريعة الزوال"بكوهنا 

وصفه يف كره الزجني ب برياً عندما تسمع تعا. تعتقد كوبر  (VAJC, 162) مرتططة جمموعة أفكار اتتحكم هب
 ذه الكراهيةهتستحق االشتغال هبا. توضح، " الو فق ألعلى ضيق ا ال مثالإكهذه ماهي   عواطفاً فإن  "ضعيفا"

 .(VAJC, 162)هبا"  التنديدأو  من احلماقة إدانتها ،عدمية الفائدة

هذه العواطف  تفسر كوبر أن تتحكم هبا جمموعة من األفكار املرتابطة، بتقدمي التعصب العرقي كعواطفو  
بدال من مقاربة مسألة  . لذا(VAJC, 163)" اخلطابعن طريق  تنحيتهاوال" ميكن " ة أمام املنطق"منيع

هم لذات من طشر، وابعن قيمة ال و التمظهري، تثري كوبر السؤال الوجودي فارقة من منطلق العاطفةقيمة األ
حثة يف فكرة مة، ابالقي تسويقل ستحقاقمن حتليلها لالنقل تمث ت مريكي.من أصول أفريقية يف السياق األ

، حينها ،التعليم"م )للتعلي مهية احليويةدة، العمل، ويف حالة األفراد، األدد حبسب قيمة املااليت حتخ  ستحقاقاال
 .) ((VAJC,168على اإلطالق"  نساناألسلم واألغىن لإل هو االستثمار

 ،(واجلامعات ،الكلياتمرحلة الطفولة املطكرة،  مبا فيها) حصائيات حول مدارس السودمن اإل عدداً  تقدم كوبر 
 جهود االشخاص"قضية ( إلاثرة )مثال: األططاء، واحملامون، وأصحاب املهن االخرى ، القساوسةاملعلمني
يات ات عن نسب الوف. تقدم كذلك إحصائي"أجل تطوير الذات على مساعدة من صلحت اليت الامللونني 

 فارقة. األحمدودية فرص السكن لألمريكنياملرتفعة، وانعدام التمكني االقتصادي يف حصص زراعة احملاصيل، و 
قارنة مستطدادية حيث ظروف عملهم أفضل بكثري الشمال اباليف دات العمالية الطيضاء حتاتصف كوبر اال
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منحنيات على  ونساؤهم امللوانتسنتات يف اليوم " 5احلقول من أجل ابلرجال السود الذين يعملون يف 
 بد من تسديد إجياره، خشب ال ال مع صغار جيب إطعامهم ومنزل -لواح طاوالت الكواء أأحواض الغسيل و 

 لعائالت تكاد ال وعياأسط بتثاقل سالل املالبس املتسخة جيررن –هيزه وصابون وطحني جيب جت بد من شرائه،
تنتقد كوبر االحتادات العمالية عندما تصف  . (VAJC, 173) دفع هلن ما يساوي فردة حذاء حقيقي"ت

يف تقدم  حداث شلل"بقطع العصب وإ مهددة" الذين اليتحدثون االجنليزية ،العمال املهاجرين" و" جانب"األ
 . (VAJC, 173-174) "يف أمريكا داملولو  اطنتعطي الوظائف للمو املصانع اليت 

مته توضح كوبر أهنا تدعم  التعليم الكالسيكي والتعليم التجاري اعتمادا على مالئ ،التعليم مسألةإىل  وابلعودة
. لفن والثقافةا على تطورأو  لكالسيكيعلى التدريب اما أقوله أبنه هجوم فسر للطالب. وتذكر"ال أريد أن يخ 

خر . من جانب آ(VAJC, 175)" أقصى مداهانسانية متلهفة لتحقيق إإنين أؤمن ابلسماح لكل روح 
نية ويقضي وقته ة والالتياللغة اليوانني ما ميقت صيب مقياس كفاءة الفرد، واذا كانهي توضح أن قوة التقدير 

  (VAJC, 175)." جطاره على تعلم الكالسيكياتحلمق إنه من اإ، فالطواخر أبكمله ابلعمل على صناعة

سهامات على اإل تركز كوبر - فنأو  ، اخرتاعات،شعرفارقة مل يسهموا ب  بيتشر أبن األ الفرتاضاتويف دحض 
، وداجلنود الس بطوالت انجحني،، اخرتاعات ملزارعني سود Phillis Wheatley عرية لفيليس وايتليالش

. وابلعودة من جديد Mary Edmonia Lewisلويس اونيماري ادم بداعية للناحتةواملنحواتت اإل
من  .نتقاليةا ليست سوى ظاهرة قصرية املدى صوصية"اخل رلوصفها التعصب العرقي ابلعاطفة ختلص كوب

حنزن بشأهنا .. وجب أن يكون اهتمامنا الوحيد هو القيمة اجلوهرية  العطث مكافحتها ومن غري الفلسفي أن
لل من ن يقالزنوج ل رهاب قدر منأي فإن  مور يثمنها العامل،نسهم به هو قيمة إجيابية أل ما ..وأنسهاماتنا.إل
 .(VAJC, 187)قرار هبا" اإل

 

 ميانمثرة اإل

 ،كونت  ،ملعشر )سع يف القرن التا جنليز والفرنسينياإل التطور واإلجيابية عند" ميانيف" مثرة اإلتتناول كوبر 
ول النهضة ح املناقشات ة ورؤيتهم للتطور الثقايف لسربساسياأل آخرون( مستخدمة استعارات هؤالء الرموزو 
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 غرميا فلسفيا رض على القراءتع خوية العاملية.، الكوزموبوليتانية، واأل، وما يسمى مبعضلة الزجني، الليرباليةالعرقية
الراتبة  تأمال، مإنه ميثل "إحلادا فكراي مسلوبة. ومالمحشاحب،  وعقالنية، حضور ،بعني ابردة رمزا منعزال -

ميان لإل لنسطةاب للحصول على اخلطز والزبدة الكفاح مثل نهإ ،شائع جداوهو بشيء من الفضول واالستهزاء، 
ضع جبانب و قد  ،، وال أدريتهواقعيته ،كهي، تشكالفكريإبحلاده  -املفكر اهذ. (VAJC, 188)الطسيط" 

قول كوبر ة تواجهة الرموز الفلسفية املتخيل. ومبالعلمياً  مياانً إمل نسانية" والذي حيميان ابإل"الصراع، العمل، اإل
مسح يل، أال اأماين وتطلعات العامة. و  واهلموم، ،بصت "سيدي ...إين أفرتض أن فلسفتك تنهض بك فوق النت 

 .(VAJC,188) بتكريس قواك اخلارقة للنهوض إبخوتك األقل حظا؟" تشعر أنك مطالب  

لى أعمال عالطالع اب ةفية املتنوعة املتعلقة ابلوضعية، الالأدرية، والشكوكيللمواقف الفلس تواصل كوبر وصفها
لفلسفات ا مقابل هذهانقروسول. لوي، و  ميل، سطنسر، كونت، هكسلي،  ، هيوم، نيتشه،يشرتر  ابسكال،
توضح موقفها من  اد.واالعتق ،ميانواإل ،من املشاعر ابسترياد الططولة، التفاين، والتضحية املستلهمة تقوم كوبر

 حة،سئلة املطرو األ يفيرقى اليها الشك  اليت ال واآلراء الصحيحة لتصوراتا أتييدميان ال أقصد ابإلبقوهلا " مياناإل
قيقة بصفتها حقيقية" مل مع احلالتعاميان هو حقائق... ابلنسطة يل، اإلإىل  لهاوحتوي صلطة صيغ  تزييف  وال أفهم

(VAJC,193)طور العرقي.ابلت دات املختلفة اليت تتعلقت واملعتقالنقاط موجهه حنو االحتماال . هذه 

وضا عن التحدث كمتفرج، ع   .(VAJC,194)" اة جيب أن تكون أكثر من ولع ابلتنظريياحل "أنتؤكد كوبر
 ليت جرت يف ذلكالنقاشات العرقية اإىل  ا تؤمن به. وابلنظرططقا ملاملال، وأن تعيش ينطغي لك أن تقود، تدبر 

لعرق الزجني يف ا .. أن"ذا كنت تعتقد إف كوبر أن تصرفات املرء جيب أن تنطع من اعتقاداته.  ناقش، تالعصر
 عدم إضاعة الوقت حول مناقشة مسألة الزجنيذن جيب إ"... بديةلديه قدر حقيقي يف مملكة هللا األأمريكا 

 .(VAJC,193) مرتداي حذائك الالمع الوثري،الرفيع، مستلقيا على كرسي صديقك وسط غيوم فردوسك 
 ،املةشفكرة  وأن املصاحل اليت تتعاهد أن الرب قد خلق كل األمم من دم واحد على هذه األرض"إذا آمنت 
  "وهنا صادقةذن تعامل مع هذه احلقيقة كإ ،األخوية العاملية واملساواة ضيقة وضارة عن يتيةكوزموبل  ليربالية، و

(VAJC, 194) تنصح  .قداهتمتالتساق مع مواقفهم والتعطريعن معملفكرين االسفة واالفمن كوبر   . تطلب
ال و ، اعرقييس لتستخدم ذكاءك يف ابتكار نطاق نطاقا رمسه آخرون بينما يف ذات الوقت هتاجم  بقوهلا "ال

ألخوية العاملية" صنف "ابل دائرة من املظاهر االجتماعية حيث تخ  -، وال حىت متعلقا ابلقدرات الذهنيةاشخصي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  23

هذه اخلطوط  كنت تعرتض علىذا  تتابع كوبر إ. (VAJC, 194)وفقا ألشكال األنوف وملمس الشعر" 
كوبر   . ختتم (VAJC, 195)والشخصية"  ية املتعلقة ابلططيعةاحلقيق اخلطوط اتركال ترمسها!  –اخليالية 
 ,VAJC) "ذا كنت تؤمن فليكنإ، االشياء ممكنة ذا كنت تؤمن، فكلإ"استرياد قوة االعتقاد، إىل  ابلعودة
196). 

 

 :  دكتوراةأطروحة كوبر لل

وأتويالت ة للعرق، ، الفلسفة النقديلة ابلفلسفة االجتماعية والسياسيةمتص تطروحة كوبر رؤى وحتليالتقدم أ
بشكل كامل  مهلأنه وسعة ألنص كوبر رؤية مخ  تطلب"، يصوت من اجلنوب"يف  وكمانقدية للتنوير الفرنسي. 

 L’attitude de la France a’ l”esclavage pendant)من قطل الفالسفة. تنجح كوبر يف 
la revolution )العرقي، الكولونيالية، والعطودية كمسائل مركزية وليست متاسية  ضطهاديف إعادة وضع اال

ايتية. كانت مدفوعة يف هذا الصدد مبالحظات عديدة منها تعليقات من الرئيس فقط مع الثورة الفرنسية واهل
 بته كوبر مهما للغاية ملوقف فرنسا حول املساواة العرقية، جبانواليت اعترب  - ’Poincare انكاريهالفرنسي بو 

بطال معركة رميز من اجلنود " أ ”A la Gloire de l Armee Noirse“، التذكاري يف داكار النصب
( 1توطني فرنسا :  - 1896 ية الياابنيةستفاقية الفرن" اال حبثت كوبر ،. إضافةً (VAJC, 324)السود" 

صوص ة: نالثورة الفرنسي( الزنوج، وابلططع مناقشات التجمعات الوطنية خالل 3( اهلندوس، 2للياابنيني، 
 .(VAJC, 324)جلرجيوري وآخرون"  –اء السود وخطاابت حول مجعية األصدق

 (Le Monde Noir)سود األ لصحيفة العاملالنهمة  قراءاهتا هلذه االهتمامات والتأثريات تضيف كوبر 
 غوبيناثور دي أ ،Jean Finot، جني فينوFranz Boas سهامات من مفكرين مثل فرانز بواسوإ

Author de Gobineau فونسو دي ال مارتني أل، جبانب خطاابت منAlphanse de 
Lamartine ا يف تصواره، وكان قد مت 1931فة يف أكتوبر توسان لوفورتور. دشنت الصحي مسرحيته و

 يو ساجوال يف شقة جني وبوليت انردال يف ابريس( وأديرت بواسطة األختني انردال جبانبصالون كالمارت )
Léo Sajousكالرا شيطارد ، Clara Shepard ،جني فينو. وتوجد نسخة أصلية من هذه  ولوي
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 Moorland- Springarn Center سربنقارن  -يف مركز مورالند وراق كوبر املؤرشفةيف أ الصحيفة
 ثلسنتا أمريكيا، إسهامات م مايعادل الثالثنيأو  اتفرنك تتضمن النسخة ذات السطع جامعة هوارد. يف
-Maître Jean ماتري جني لويس "عرق كريويل"، جون فينو يلو و عمل لكالرا شيطارد  "املساواة العرقية"

Louis،  يكاوقصيدة لكالود ما Claude McKay، مرأة زجنية تتحدث يف كامربدج وجنيفا"و "
 .Paulette Nardal ردالوليت انلط

طة.. أتسست على استغالل السل"واليت  "جتارة استعطاد الزنوج" منابت مأسسةأطروحة كوبر توجز مقدمة 
جبانب  يدعططيد على معدالت الوفاة بني التناقش كوبر أثر جتارة الع .(SFHR, 31)" ابلعنفحخفظت و 

سطان، إليف ختلف الدول النامية يف قارة أفريقيا بينما أثرت ا واالستعمار اليت سامهت هبا العطودية ساليباأل
د لحق ابملستعطت ت توضح األضرار اليت و وآخرون.  -برييني، الوالايت املتحدة، بريطانيا وفرنساالربتغاليني، األ

 فرنسا على وجه اخلصوص يف. الذي لعطته العطودية يف النظام الكولونيايل بينما تثطت الدور الطارز ،دواملستعط  
تعداد للتفكري سا من االجتار املخزي ابلعطيد لذا فهم ليسوا على اكثري   وارحب التجار األثرايء، ،راملستعم  " ،تؤكد

جارة" ن املواينء الفرنسية تطورت وأثرت هبذه التالكثري م لربت،العطودية. منذ زمن كو  يف احتمال مناهضة
(SFHR, 37).  يف كفة  مصاحل املستعمرين ضد السود يقابله من الصراع ضد العطودية وما كان سريجح

 ،1787 نةكوندوركت س  بريسون، سيز، من قطلكما تؤكد كوبر أتسيس حركة أصدقاء السود   لوال املستعم ر،
(SFHR, 37). 

خص وعلى األ ،قوة املستعمرات الفرنسيةطروحة ول من األاأليف الفصل تفصل كوبر مقابل هذه اخللفية، 
 (.لططقة"ا مريكية: هيكلاأل–الفرنسية  االجتماعية للمستعمراتحوال األيف ليلة الثورة )"سانت دومنيك، 

، (الططقة املتوسطة الدنيا الطيضاءالصغار )الطيض  ”petite blancs“مبا فيها الططقات املتنوعة  كوبر  تصف
“mulatto class”  (، يضمع الط واهتمملسا دا، التواقونتعليما جيون املتعلمططقة املوالتو )أحياان
“colored men” لون أولئك الذين حيم والذي يتضمن ه صغار الطيضمصطلح يستخدم( الرجال امللونون

  و(، املستعمراتأو  األفارقة األصليوننقياء كذلك الزنوج األ، و خليطا من العرق األبيض والعرق األسود
“freed men” (، يضالط ن منكما يغارو   التوو )الذين كانوا فقراء عموما ويغارون من امل الرجال احملررون

(SFHR, 44-45) . 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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 ر ونظام العطودية(وعنف املستعمفيها ثورة العطيد )مبا الصراعات و جغرافية سانت دومنيك من هنا تفصل كوبر 
أتثري  ني منمنزعج .للتجمع الوطين الفرنسي وصول مستعمري سانت دومنيك من الطيض يف تأسهم اليت

يف ل ، واليت طالطت حبق التمثياندي ماسياك املستعمرون جمموعة مناوئة إبسم أسسأصدقاء السود،  مجعية
 لذي بدورهللعامة بشكل أكرب، وا االستعمارتضاح مشكلة املتوقعة هي اغري . كانت النتيجة التجمع الوطين

 ,SFHR) ،احلرية االنسانية واملساواة بني االعراق يةأصدقاء السود فيما يتعلق إبشكال مجعية فموق عزز
نواب سانت دومنيك إلاثرة االهتمام  دخولسود استفادوا من أن أصدقاء ال ، "بيد. توضح كوبر(48-49

متخضت نتيجة  .(SFHR, 53)" العطودية حول مأزق مساواة األعراق، ابلتزامن مع مشكلة القضاء على
فكرة أن املستعمرات هي جزء من األراضي  -التمثيل االستعماريمطدأ  مسألة من هذا النقاش وهي أخرى

 .,SFHR) (56 فحسب لالستغالل أراض   تفرنسية، وليسال الوطنية

در ال"بواسطة  تامللونني نخظمجلنة من الرجال  – "املستعمر االمريكي" لشك  فصل الثاين، تصف كوبر تت يف ال
 ”the elder Raimond, Jacques and Vincent Oge“ ي"رميوند، جاكوبس وفنسنت أوغ

(SFHR, 59) ًلقة بني امللونني طملساواة امل"اب وطالطوا الدستوريلنائب ميثلهم يف التجمع  . التمسوا قطوال
أزق تساوي أعاد فتح نقاشات حول م . وهذا(SFHR, 60)" املستعمرين الطيضمع والزنوج األحرار 

. (SFHR, 60)" والعطودية ، يتعلق إببطال إلغاء الرقسؤاال أخطر"وأاثرت ، األعراق يف املستعمرات
ار حقوق طاستيل، إقر سقوط الأيضا أحداث الثورة الفرنسية مبافيها هناك ، ”قدر السود“ يفالنظر إىل  ضافةابإل

من املؤكد أنه لو تطىن ، ". تؤكد كوبر(SFHR, 61)رهاب، املواطنني، ومدى ارتفاع سلطة اإلو الرجال 
 ,SFHR)" ثالكثري من الكوار مكان جتنب حرار فإنه كان ابإلأكثر توافقية اجتاه امللونني األ الطيض موقفا

 املستعمرات تأسيس قوة يفلالعطيد و  ضد حتررل يان ضموا قواهم مع اندي املاسياك للح. ولكن املستعمري(63
ة اليت ركزت ستعماريسيس اللجنة االأت ،، جزئياً ى مقاومة أي تشريع ضد العطودية. كانت النتيجةقادرة عل
كانت كوبر واضحة  .(SFHR, 65)، أصدقاء السود مجعية لتهم منزاأو  ،يف أيدي قلةاالستعمارية  املسائل

نة االستعمارية  س اللجيسأن أت ناقش. تاالعتطارات املالية ترجح  املثل حول احلرية و املساواة العرقيةأن  حول
املالية اية املصاحل يف مح " مقرونة ابلرغطةبطاء اللحظة الثورية اليت هتدد الغرب أبكمله"إكان مؤشرا على ضرورة 

 .(SFHR, 66) "مجايل التجارة لفرنسات دومنيك متثل ثلثي إالتجارة مع سان" حيث والثروة الوطنية لفرنسا

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://hekmah.org/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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املاسياك "كانوا  رين من اندياملستعم  قضيتهم، "و  ة بكل شيء يف سطيلللتضحي كان أصدقاء السود متأهطني
حوى  (March 1790) مرسوما. وعرض ابرانف (SFHR, 71)متفانني من أجل قضيتهم الطغيضة" 

عمرون بعد ذلك تدارة االستطدادية. طالب املس، وابلتايل إهناء اإلاملطاديء اليت ستمد املستعمرات بدستورهم
نح ، مبيف املقال الشهري اقتنعوا، وامللونني، ودون ذكر بعضها الطعضدومنا تفريق بني الطيض " ابالستقالل، ولكن

لكوها، مل ميأو  ، الذين امتلكوا عقارات،الطالغني مخسة وعشرون عاماراضي ميع مالك األجلاحلقوق املدنية 
املقال مسحت أن ضطابية إىل  تشري كوبر .(SFHR, 71)" برشية لسنتنياملقيمني الذين سامهوا يف األ

دة تطاهلم" ية عليهم "دون ضمان أي فائتططيق تلك احلقوق املدن مال علىالك األراضي بعقد اآلللملونني من مخ 
(SFHR,72)ا موبين .من صمت املرسوم عن حقوق معينةذلك، فزع امللونون يف ابريس إىل  ضافة. ابإل

 املرسوم . أدىالتوسعى السود للمطالطة بنفس حقوق املو  احلصول على نفس حقوق الطيض، حاول املوالتو
 ةري" تذكر كوبر: كان أمل التجمع الدستوري و جلنته الدستو جراءاتاإلابلرغم من كل هذه " .املقاومة والتمردإىل 

اخلامس املرسوم الذي أصدر يف . كان (SFHR, 77)"، عطثااملستعمرات من خطر التمرد االستعمارية إبنقاذ
مواطنني االعرتاف هبم كابء أحرار و ن آليوقا سياسية للموالتو املولودوالذي منح حق 1791، مايوعشر من شهر 

. اثر املستعمرون الطيض، ومت (SFHR, 80)انشطني مبثابة هزمية للمستعمر، ولكنهم رفضوا اإلذعان له 
 .دقاء السود والنادي اليعقويبتقارب أصزاد و  ،مل يلغى متاما(سحب املرسوم )

التقارير ب جانىل إ سانت دومنيكإىل  اليت أرسلت وثق كوبر اللجان املدنية املختلفةيف الفصل الثالث، ت
ساواة السياسية مظهر للم ياملستعمر االبيض معارضة مفتوحة ألواصل  هذه الزايرت. واملراسيم اليت نتجت من
القانون الوطين  يلغبريل أخ يف الرابع من أ "..:التو. تذكرمساواة اجتماعية( للمو إىل  هلا)خوفا من احتمالية حتو 

حرار وامللونني حقوق سياسية نح الزنوج األومت  ،1791 ،24سطتمرب الصادر يف اجلديد املرسوم الدستوري 
برشية األتجمعات االستعمارية و لل مع مطاديء املساواة، متسقة ابنتخاابت جديدة، مرمع الطيض، وأت متساوية 

فوضيات مدنية ذات م الذي وفرته التجمعات لتنصيب ثالثلتعزيز القانون اجلديد  حينها واليت مت جتديدها
 .(SFHR, 88)" عمة بقوات عسكرية كافيةقوى سلطوية مد

أعلن التحرر من العطودية يف الغرب ويف  ،"تسمح للسود بفعل مايشاؤون"كانت املفوضيات   ،يف وقت ما
"  رددرجة تزايد العصيان والتمإىل  حوال االقتصادية، وساءت األ"يف كل مكان رفض الزنوج العملاجلنوب 
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(SFHR, 95-97). على وجه اخلصوص، الحظت كوبر وصفا للمراسالت خالل هذه الفرتة   حبث ويف
خرى تدعم هذه أ حجة نا جندن مبسألة العطودية. تؤكد "بيد أمالك، واالهتمام الذي بدا اثنوايللتمرد وفقدان األ

يد مل يتم ر العطحتر  أن مسألةوهي املقنعة،  يقرأ املرء مزيدا من الواثئق الفكرة، واليت تصطح أكثر قوة عندما
... وأصدقاؤه Brissot قليل من النشطاء واملتحمسني، واملثاليون مثل بريسوتق طتل سوى من  اوتطنيه ااعتطاره

 "ضرورية جداك لذلكانت التهيئة   يف احلقيقة نسانية والنظرية، بينماوالذين رأوا معضلة تفصل فيها اإل
(SFHR, 98). 

والذي تعتربه   (Toussaint Louverture)لوفرتور توسان  صعودإىل  تلخص كوبر األحداث اليت أدت
. قائدا (SFHR, 101)" ذو شخصية قوية علت بني ابقي رفاقه " و"موهوابً حصينا وجديرا" "رمزا عظيما"

ل الحقا هيدوثيمث  فرنساإىل  (Sonthoax)ر سنثوا تو "، أرسل لوفر الطعيدإىل  النظرقادرا على "الرؤية و 
(He’douville) ورميوند (Raimond) " . سهل للحصول على السلطةيف محلة ضد ريقار ،

. متوقعا (SFHR, 106)" سطاينعلى اإلقليم اإل داً ن نفسه سيمجعل رجمازر" املوالتو" يف الشمال مث "و لوفرت
 ،أبي ثورة سمح"مل يخ اجلزيرة و العمل لزايدة ثروةإىل  على العودةالسود  قواي من فرنسا وانبليون، أجرب لوفرتور رداً 

السابع  يف السجن يف فرنسا ليموتإىل  رأرسل لوفرتو  ،يف النهاية. (SFHR, 108)" ...منهيا التمرد سريعا
  تالحظ .رنسيةيف املستعمرة الف مضى انبليون يف إعادة أتسيس العطودية وجتارة العطيد .1803، سنة بريلأمن 

" عيدةيف هذه اجلزيرة الط املعقدةملعضلة اضوح و ، بدا انبليون غري مهتم الطتة بيف الواقع" ،كوبر
(SFHR,111). بيض يف سانت دومنيكمارة االخرية للعرق األاندلعت حرب جديدة ضد "اإل "

(SFHR, 111)ي هاييت سم اهلنداإل استخدام ستقالل اجلزيرة وأعادار رتو . أعلن دسيسالني خليفة لوف
 .(SFHR, 111)" ورويباأل حتاللتطقى أي ذكرى لال ال"للجزيرة حىت 

يف فرنسا  القتصاديةحوال اابأل ًءاه بديف استنتاجاهتا العوامل املختلفة اليت عقدت الوضع أبكملتعكس كوبر 
تو يف لت املوالمش لق ابلطيض والسود فقط بل املشكلة اليت مل تتع  - العطودية ومشكلة العرق مسألةإىل  لثورةا

غري ت"  هبذه الطريقةتصف كوبر املأزق السياسي  . (SFHR, 114)، املأزق السياسي ، وأخريا وسطها، 
وكذلك  .لكيةم بقيت أغلب املستعمرات نه مل يكن مفهوما.، ألالطلدان الطعيدةمل يكن مقطوال يف هذه السلطة 
 .(SFHR, 114)حلرب األعراق" حرب الططقات وأضيفت  .السود
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 بعد " صوت" ما أتمالت  خمتارة:مقاالت أخرى 

 الزجني مسألة أخالقيات

يقف يف الوالايت ي "الزجنفإن  وفقا لكوبر .تواجه كوبر النفاق املسيحي يف أمريكا "الزجني مسألة أخالقيات"يف
مزودا  ،هلوة اهلائلة بني اإلميان و ممارساتهمة املسيحية، اموجه لأل مريكية كتأنيب صامت وعاجزاملتحدة األ

احلضارة  ( مثالياتما يسمىإىل  أصابع االهتام توجيه،..)عنصر األخالقي األهم لاب اهتاسسيا
"(VAJC,206).  ن ططقة أتتكرر هذه الفكرة العاطفية يف " الزجني يف األدب االمريكي" حيث تؤكد كوبر

مللونني" ا الطصر من املسيحيني العاجزين عن قراءة القانون الذهيب عرب ساللة امللونني " توبيخ مرير لقاصري 
(VAJC,145). 

 دابةأو  كعطد  تقراً املسيحية"، حم"مة رس يف هذه األوغخ قتلع الزجني اسية اليت مبوجطها أخ القكوبر الظروف   يحتك
تؤكد كوبر كما فعل دوجالس وآخرون  (VAJC,207) . األمةالطيض واقتصاد لرجال نتاج ثروة اغية زايدة إبخ 

لغة واخليال خدامها ليستحق است ."كل الرجال خلقوا متساوين" منذ الطدءعالن مة اباللتزام ابإلعلى فشل األ
  اقتطاسا مطوال. تؤكد كوبر :

  لوعيصادر حقوق الرجال، هؤالء املتالعطني ابملنطق واإيثار متسام، وعقيدة سياسية ال تخ  اذ ادين يعتنقون" 
الكد والعمل دون  ابلسوط والطندقية على يسرقون اهلمجيني من بيوهتم الطعيدة، جيربوهنمكانوا يف ذات الوقت 

ال، بل وأكثر من هذا، ينجطون أبناء زان من صلطهم وسط هذه  –ويعتربون تعليمهم كالم الرب جرمية أجر، 
 (VAJC, 207)دوالرات وسنتات جنسة  هوإدانتهم ابخلطأ تزداد، إن مثن دمائهم هذ ،املخلوقات الطائسة

. 

اعات يف جانب وبش ، والضمرياملنطق ميان،اإل ،القطيعة بني الدينلى كوبر الضوء فحسب ع ال تسلط
وداوات طفال من نساء ساألبيض مالك العطد كمغتصب وأب أل ، بل وتظهر الرجلاالستعطاد يف جانب آخر

ليها كوبر هذه نقطة اثبتة تشدد عمهاهتم. و ء األطفال الذين يرثون وضع العطودية من أويستغل هؤال وعطيد

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  29

 ضاف. يخ كذلك  خصيةبل بسطب جتربتها الش ،يف فرتة العطودية ومابعدها س فقط بسطب انتشارها،وليستمرار اب
رميتنا الوطنية جب" ابرنت -ويلس يب إيدابرباعة  واليت وصفتها-ذلك كله مشكلة اإلعدام من غري حماكمة إىل 

". 

 

 "فلسفيت العرقية"

 Charles زع بواسطة تشارلز جونسونستفتاء وخ ال استجابةً ، 1930" عام فلسفيت العرقية "كتطت كوبر
S.Johnson  قسم الدراسات ل ارئيسأصطح جونسون  1927على خرجيي الكليات السود. يف عام

ن آخرون ابرزو ئة التدريس أعضاء تضمنت هي .(Fisk) يف جامعة فيسكسس حديثا االجتماعية  والذي أخ 
 E. Franklin ايزرفر ي فرانكلني إو  Robert E. Parkي ابرك إ االجتماعيني روبرت مثل العاملنْي 
Frazier.  لريمؤسسة لورا سطلمان روكفمن  ا بفضل مسامهةيف جامعة فيسك ممكن القسم اكان أتسيس هذ 

 بكوهنا كلية للنساء السوداوت يف املعروفة اترخيياكلية سطلمان،   و -دوالر 200,000     مبقدار التذكارية
، مجع جونسون 1930. حبلول عام (Gasman 1999,6) هباكذلك تيمنا قد مسيت   تالنتا جورجياأ

أصطح جونسون الرئيس  1946ويف عام  ،كوبر وآخرون كثر  استخدمتهوالذي ان من هذا االستطي بياانت
 يف فيسك. ،ولسود األ، ولكن الرئيس األالسادس

(: هل لديك 65السؤال رقم )هو  1930عام عليه كوبر يف استطيان جونسون  السؤال الذي كانت جتيب
حقيقة أن التحيز  ىابلتشديد عل من صفحتنيتطدأ كوبر ردها املكون  ؟كن عرضها ابختصار" ميسفة عرقيةفل"

 اجلندرإن حتليل تقاطعية العرق و يهيمن  .السوداوات خصوصا للنساءغالطا ما يتداخالن،  العرقي واجلندري
 ،التحيز اتسياط ووخز هنا تؤكد "إن . صوت من اجلنوب""بل كذلك يف  فقط، ، وليس هناعلى فلسفة كوبر

 ,VAJC)" ستحقهأجاهلة جدا ملعرفة ما أو  قاسية جدا ألعاين، لست جتدين إماواجلنس، أاللون ضد  سواء
"وتشرح،"عندما  ون فقطسألة اللمل مالزم ضطهاديل أن اال"يتخيكون خمطئا حني  ن املرءأبكوبر   تضيف .(236
أمهية يف فلسفة كوبر  ما هو أكثر .(VAJC, 236)" عرقيإىل  أعزوها فقط أالحتاج الوحشية أ أواجه

ن وحشية أبه بني التحيز، احلضارة، ومسؤوليتنا يف تشكيلها. تزعم كوبر ترمسالرتابط الذي هو العرقية 
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" من مسؤوليتها اواليت كمعلمة ومفكرة مدربة أحتمل جزءً  ..تتحملها نواقص احلضارة"التحيز
(VAJC,236). 

 

 سرية ذاتية

 يف رايل (Anni Hayward) هواردسم آين عصر العطودية إب ولدت آان جوليا كوبر يف

 (Raleigh)بعض املصادر تؤرخ  1858عام يف العاشر من أغسطس، على األرجح  ، كارولينا الشمالية(
 ،لى اإلطالقععرفتها  "أبروع امرأة" هواردتصف كوبر والدهتا هاان  هلية.( قطل احلرب األ1859عام  يف مولدها

كوبر أن والدها    رتقدت  .(8) "جنيل والكتابة قليالقادرة على قراءة اإل" التزال واليت رغم أهنا "مل تتعلم" كانت
 ملةهبذه اجلقط كوبر تلتمن ذكره".  كثريا وختجلخ   رتفع"لطاملا كانت تأن والدهتا تضيف و ، لوالدهتا اً سيد كان
ات ابنتصار  رجنسيا، جبانب الظف ومستغالت   غري متعلمات   -يف ذلك العصراملستعطدات  السودالنساء حمنة 

 )ويف حاالت عديدة خالفا للقانون(. خالفا لألعراف الكتابةتعلم القراءة و  -مهمة 

درسة لدراسة يف ما يف ذلك احلني( هوارد آان)بدأت كوبر ، منزوعة ابلكاد من العطودية الصغري، يف عمر التاسعة
نة. خالل تلك الفرتة ة سكارولينا الشمالية. حيث اتبعت تعليمها ألربعة عشر   ،وغستني العادية يف رايلأسانت 

حقا بكلية ال أهنت كوبر تعليمها يف ما أصطح يسمى .كذلك  دروسا خصوصيةكمعلمة و قدمت   عملت أيضا 
انت ا وتدريسهما يف سمالثنائي تعليمهواصل  مث تزوجت جبورج كوبر. 1877العامة عام  سانت أوغستني

ن كوبر للحصول م تويف بعد ذلك بسنتني. سعياً  ولكن جورج كوبر والذي أصطح كاهنا أسقفيا، أوغستني،
السابقة متضمنة حمتوى دراستها  يف رسالة أوهايو، عددت كوبر، (Oberlin)على قطول يف كلية اوبرلني 

ض اخلطب لشيشرون، ، بعإنياذة الشاعر فرجيل )ست كتب( كتب السطعة(،السيزار )، الالتينية، جنليزيةاللغة اإل
 William) القار  اليوانين لويليام قودون ،نية جليمس ويليام وايتسلسلة الدروس األوىل ابليوان

Goodwin) -  جلرب ا جانبإىل  ،لياذةاإل ، وثوكوديدس،هريودس، رسطوأ، من زينافون خمتاراتمتضمنا
كوبر   صلتوالكالسيكيات. ح ةيف الفلسفة الغربي متأصل بعمق كان من الواضح أن تعليمها.  وعلم اهلندسة

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  31

، لتحصل على شهادة 1881يف عام  كلية أوبرلنيإىل   سانت أوغستني قطول يف الكلية و غادرتعلى 
 .1887يف  يف الكلية للتدريسوشهادة املاجستري  1884لوريس يف الرايضيات سنة االطك

 عض األوقاتفقد ساهم ذلك يف ب ،املتقدمةات اللغات، والرايضي، لغربيةا لفلسفةلقانون ا ررغم اجنذاب كوب
ملت ابلتزامها كية قد استخ اجلدير ابلذكر أن إجنازاهتا االكادميية والعلم من، خنطويةمثقفة ك  يف إساءة فهمها

 كارولينا يف ها كمعلمة خاصةعمل. ويتجلى عمق هذا االلتزام يف االجتماعي، وخدمة اجملتمع التعليمي، حراكها
حيث  (Wilberforce)ويلربفورس كلية   وغستني والحقا كمعلمة يف كلية سانت أ والشمالية يف شطاهبا، 

دارة خالل إلايف جتربة التعليم و عديدة  واتبسن كوبر  حظيتست الرايضيات، األدب، واللغات املعاصرة. درا 
ينت مديرة للمدرسة منذ الثاين من واشنطن دي سي، حيث عخ  الثانوية يف (M Street)مدرسة عملها يف 

غادرت كوبر  (M Street)اثنوية بعد خالف يف  .1906يونيو  من وحىت الثالثني 1902شهر يناير 
 ال والية ميسوري لعدة سنوات. متركز اخلالف على دعاوى حوليف جامعة لنكولن يف  للتدريسواشنطن 

التزام  لى ع ائداكان عستياء  االثار هذه االهتامات و  التكهن أن مت . لقد متالتالميذخالقية املعلمني وسوء سلوك أ
تركيز واشنطن  دال منب يف التعليم يف اجتاه ارتطط بفلسفة دو بويز – كوبر بتدريس الكالسيكيات واللغات

بيض األ ، املديرPercy M. Hughes بريسي ام هيوزلويس دانيال أن  عمولكن زت  .على التدريب املهين
ضد كوبر. رغم  االهتامات هذهيف هذا اجلدل جللطه  ، قد لعب دوراً ثانوية يف واشنطن يف ذلك احلنيللمدارس ال

لثانوية يف اة للمدرس ةتعيينها كمدير  عدم جتديدإىل  ب يف النهايةأدى كل هذا الصخ ،الدعم الشعيب لكوبر
قطل أن تدرس يف ، 1930حىت  و 1910عام رسة در عادت أخريا للتدريس يف ذات امل. ولكن كوب1906
 .1941وحىت  1930ث تطوأت منصب الرئيس من حي Frelinghuysen فريلينغايسن جامعة

ان بولس، أشرفت ندايإلدارة، عملت كوبر أيضا يف خميم حرب يف إاالتعليم و  هذه اإلسهامات يف إىل  ضافةابإل
فتتاح أول اي سي، وساعدت يف تسهيل واشنطن دعلى ملعب يف غرب فرجينيا، أدارت بيوت امللونني يف 

ذلك سي. كانت انشطة جدا ك يف واشنطن دي رابطة النساء املسيحيات الشاابت فصل للنساء السود ضمن
يف  ًا قيادايً ر حيث لعطت دو  -اء الزجنياتاندي النسحركة مبا فيها  يف احلراك من أجل هنضة العرق واجلندر،

كانت    .جزء من املنظمة الوطنية لنوادي النساء امللوانتإىل  أخريا والذي حتوليف واشنطن  احتاد النساء امللوانت
، وشاركت يف 1893مؤمتر شيكاغو العاملي يف متحدثة يف  و ،1892متحدثة يف مؤمتر هامطتون يف  كوبر
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لندن  ان يف. ساعدت يف تنظيم مؤمتر ابن أمريكدي سييف واشنطن  1894إحتاد النساء امللوانت يف  أتسيس
) زايرة  وفورواب مع ابنتها ابلتطين لوال ليف أ قطل التجولكوجنرس(   ابن أمريكانالحقا  والذي أصطح) 1955

-Shirley Moody ترنر -. ذكرت شريل مودي(وعدة مدن يف إيطاليا ،ميونخ ،مرتو ابريس، اوبرامرغو
Turner ن ومجعية واشنط (لنادي العمال اجلنوبينيدققة مؤقتة م)طتون للفلوكلورأن كوبر نشطت يف مجعية هام

كادميية ضو يف األعالالوحيدة  كانت األنثىزعم الطعض أن كوبر   كمؤسسة وسكرترية مراسلة(.للفلكلور الزجني )
 هنا مل تكن عضوا رمسيا(.أالطعض  انقشمريكية )الزجنية األ

 من جامعة السوروبن يف وراةدكتحصلت كوبر على شهادة ال ،ويف عمر السادسة والستني، 1925يف عام 
 .دكتوراةعلى شهادة ال لتصطح رابع أمريكية سوداء حتصل  ابريس

 Sadie سيدي ألكسندر :يف الوالايت املتحدة هن دكتوراةأول ثالثة نساء سود حصلن على شهادة ال
T.M Alexander جورجياان روز مسطسون جامعة بنسلفانيا، من Georgianna Rose 

Simpson إيفا دايكس وشيكاغو،  من جامعة Eva B.Dykes   1921من كلية رادكليف يف عام. 
 املرحلة الثالثة. يف دكتوراةلشهادة الكوبر جهدها اجلطار الذي كان مطلواب إلهناء امتحاانهتا وأطروحتها   ستذكرت

التاريخ،  ،طاريس يف األدب الفرنسيب La Guilde Internationalدورات يف  انتظمت يفوقد 
يف جامعة   دكتوراةوبعد بدءها يف دراسة ال .1913و، 1911،1912الصوتيات خالل أشهر الصيف عام 

 ا(خوهتأاية خلمسة أطفال )أحفاد وحفيدات ، حصلت كوبر على حق الوص1914يف نيويورك صيف كوملطيا 
ساعة  32على  حصلت 1917م. يف عام غرف نوم لتنشأهت 5من  مكوان منزال ابتاعت 1916و يف عام 

يف  (M Street)رغم ذلك وبسطب عملها يف اثنوية  .اليواننية ومدت يف الفرنسية، الالتينية، دراسية واعتخ 
ة جامعإىل  ياجامعة كوملطنقل ساعاهتا من قررت الحقا  مل حتصل على متطلطات اإلقامة، فقددي سي واشنطن 

ة من ملرض االنفلونزا وطلطت إجازة مرضيعت كوبر ضحية وق 1923ديسمرب شهر . يف نساابريس يف فر 
تني متلك سوى س أهنا ال، ولكنها أدركت طروحتهااستقرت على عنوان أل 1924التزامها التدريسي. ويف فرباير 

عادت   الثانوية. (M Street)تواجه اإلعفاء من وظيفتها يف مدرسة أو  وظيفتها كمعلمةإىل  يوما للعودة
هناية االسطوع.  أايمو  ألطروحة يف مكتطة الكوجنرس يف األمسياتابة كتا  والطحث  بر يف اليوم الستني وواصلتكو 
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يف  1925 ديسمرب، 29 يف دكتوراةوحصلت على درجة ال 1925مارس  23دافعت عن أطروحتها يف 
 يف جامعة هوارد. (Alpha Kappa Alpha)هلا النادي النسائي احتفالية موا 

 . ودرست كذلك يف جامعة1930حىت عام  (M Street)اتبعت كوبر عملها كمعلمة يف اثنوية 
. عرب العقود 1941عام  وحىت 1930من عام  ، متطوأة منصب الرئيسFrelinghuysen فريلينغايسن

 أعوام، 105 حىت بلغت تعليقاهتا حول الوضع العرقي. عمرت  كوبر من نشرت جمالت وجرائد متنوعة أجزاءً 
تذكارية يف رايل كارولينا أقيمت مراسيم ، و 1964فرباير  27 قيت يف واشنطن دي سي حىت وفاهتا يومب و

 الشمالية حيث دفنت. 

 

 :على شاهد القربُكتب 

 1964-1859  دكتوراةآان جوليا كوبر 

 معلمة، مؤلفة، شاعرة

 مديرة مدرسة

 حمامية عن احلقوق املتساوية للسود والنساء

 نت أوغستنيخرجية كلية سا

 1979قش يف نخ 
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