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 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الشخصيات ثنائية العرق في األدب من خالل دراسة 
ع ، وتتشكل من خالل هوياتهم الثقافية. الهوية الثقافية لكل شخص هي نتيجة التفاعل مع المجتم

خالل من  الثنائية العرقية المواقف واألفعال بين الفرد ومجتمعه. تستكشف هذه األطروحة الهوية
رواية الفتاة التي سقطت  و( للكاتبة دانزي سينا، 1998ية القوقاز )تحليل ثالث روايات هي روا

 ( للكاتبة سارا جين كينج2017رواية قتل كارولين ) ، و( للكاتبة هايدي دورو2010من السماء)
باستخدام نهج ثقافي ، على وجه التحديد نظرية ستيوارت هول للهوية الثقافية. وفًقا لـ )بتلر 

( ال توجد تعريفات بسيطة أو معاني واضحة للعرق 2018، كما ورد في مارن ،  1997
ف في إنتاج المجموعات الموصوفة. وبالمثل والجماعات العرقية ؛ بداًل من ذلك ، تساعد األوصا

 ثنائي العرق  ، تم تعريف مصطلح "ثنائي العرق" بشكل مختلف في البحث األكاديمي. يتم تعريف
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مختلفين" )قاموس كامبردج(. في  عرقينكعالمة على أنها "تتعلق أو تحتوي على أعضاء من 
منهم العديد من العقبات  ةاجه كل واحدو تالعرق ، و  ةثنائي تامن الروايكل بطلة هذه األطروحة ، 

والصعوبات في حياتهم ومع مجتمعاتهم. في دراستي ، قمت بتحليل األعمال األدبية باستخدام 
الثالثة للكتب قيد  اتعتبر المؤلفتمج األدب مع الدراسات الثقافية. النظرية الثقافية في محاولة لد

كانت  ايدي دورو ودانزي سينا( لديهما رواياتان منهم )هتالدراسة من كتاب العصر الحديث. اثن
ت مبيعا في سيرتهما الذاتية. في الروايات الثالث التي تم اختيارها في هذه الدراسة ، كان األكثر

 ةظهر كل كاتبت  مسبًقا من خالل اللون أو العرق. العرق والذي تم تحديده  ةثنائي تالبطال كل من
الشخصيات في حياتهم ومجتمعاتهم بسبب اختالفهم عن  العقبات والصعوبات التي تواجهها هذه

اآلخرين وانتماءاتهم العرقية المزدوجة وصعوبة التواصل داخل مجتمعاتهم ؛ باإلضافة إلى ذلك ، 
يتعين على هؤالء األفراد ذوي العرقين أن يتغلبوا على ارتباكهم بشأن المواقف التي يتعين عليهم 

 .اتخاذها

 جين سارة ،هوية العرقية ، الدراسات الثقافية ، ستيوارت هول ، دانزي سينا الكلمات المفتاحية: ال
 .دورو هايدي ، كينغ

 


