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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف

َ
ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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  اهلوية يف رواية شظايا فريوز لنوزت مشدين َأزمةالذات و 

 محيد عبدالوهاب حسنو  هلام عبدالوهاب عبدالقادر ِإ

24/9/2022 تأريخ القبول:       3/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 يتطور الوعي امعقد   اغوار مفهوم الذات بوصفه مفهوم  أ  البحث إلى سبر يهدف             
نا نعيد النظر باستمرار في تفسير ظروفنا ن  أ الصراع االجتماعي ومن تعقيداته  به نتيجة

واقعي بقدر ما هو موجود، وهو في الوقت نفسه كيان منطقي من  انيوواقعنا فالذات ك
ن   تدركحيث ضرورة القول بوجوده ، وال  اآلخر  ما يتم ذلك عبرالذات ذاتها بطريقة تلقائية وا 

 نونةينفسه في کّل مرة في کاآلخر  عه بسلسلة من األفعال وردود األفعال و يقدمم بالتفاعل
مختلفة عند کّل واقعة تاريخية، أو سياسية، أو اجتماعية تبعا للحال التي تم فيها التطرق 

الرواية  خيمن غيرها من األجناس األدبية نظرا  الرتباط تار  كثراليها وهو ما تمثلته الرواية أ
يقول بول ريكور تبحث عن هويتها على مستوى ، و تاريخ البحث عن الهوية فالذاتالعربية ب

( لنوزت روزيالهوية واضحا  في رواية )شظايا ف أ زمةحياة بكاملها ، وقد بدا صراع الذات و 
باألزمات التي شهدها الواقع العراقي في ظروف  دسمدين وهو صراع ارتبط إلى حد بعي

 .مختلفة
الذات،  أ زمةالذات، االخر، الهوية، وعي الذات، تشظي الهوية، تاحية: الكلمات المف    

 .التعصب الديني
    

 المقدمة
 :مدخل نظري عن مفهوم الذات

مفهوم الذات من المفاهيم المهمة ضمن المباحث األدبية والفكرية والفلسفية  عد  ي  
فه مجموعة ية، بوصنسانفضال  عن االجتماعية والنفسية وذلك الرتباطه بالشخصية الإ 

                                                 

 /قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلمدرس. 
 /قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل مدرس. 



                                                                                                          و محيد عبدالوهاب حسن هلام عبدالوهاب عبدالقادر ِإ               زمة اهلوية يف رواية شظايا فريوز لنوزت مشدين َألذات وا

 450 

، ويشير (1)تفاعله مع العالمبسبها الفرد لقيم التي يكتمنتظمة من الصفات واالتجاهات وا
مفهوم الذات إلى ))التكوين المعرفي المنظم والموحد للمدركات الشعورية والتصورات 

صر بعاد عن العنالفرد الذاتية المنسقة المحددة األ  والتعميمات الخاصة بالذات من أفكار ا
 .(2)المختلفة لكينونته الداخلية والخارجية((

الذات مركزا  لنظام الشخصية وبنائها وتكوينها ومصدرا  النبثاق  يروبذلك تص
))مركز افعالنا ومصدر معاداة  األ نااألفعال ومنها فعل التواصل مع الوجود ثم احتوائه، ف

االجتماع فضال  عن االدباء ، لذلك اهتم الفالسفة وعلماء النفس و (3) معرفتنا الحدسية((
والنقاد اهتماما  كبيرا  بالذات بسبب الدور الذي تلعبه في المواقف الحياتية اليومية وعالقتها 
الجدلية بالواقع الذي تعيش فيه، ونجد اختالفا  لدى الفالسفة وعلماء النفس واالجتماع في 

على اعتبار  األ نام الذات و التفاصيل المتعلقة بمفهوم الذات فضال  عن التداخل بين مفهو 
 من المفاهيم المحايثة له. األ ناان مفهوم 
يأخذ مواضع عدة فهو يشير احيانا  إلى الروح والفكر، وفي  األ نالكن مفهوم  

هو ))الوعي الدائم بوحدة الذات من خالل  األ نامواضيع أخرى يشير إلى النفس الواعية ف
ر واحد ألفعال معينة، وبأنها هي هي مع شعورها بأنها محل واحد ألحوال معينة ومصد

، فالذات نقطة  (4) تغير هذه األفعال عبر الزمان والمكان، وترادفه النفس والشعور((
بأن األشياء غير متحركة بذاتها بل تتحرك بفعل  أ فالطونيقول إإذ   البداية لدى الفالسفة؛

جميعها غير حية قوة خارجية أي يكون هناك شيء يحركها وخالف ذلك تكون األشياء 
وغير متحركة بذاتها، وقد اقتضى ذلك وجود شيء متحرك وهو مبدأ الحياة والتفكير 

 .(5)واالحساس وهو النفس التي يتميز بها الكائن الحي عن غيره
الحقيقي ولها وجودها قائم بذاتها لكنها  نسانجوهر الإ  أ فالطونفالنفس عند 

تمنحه الحياة والحركة فالنفس ))هي علة تختلف من حيث طبيعة الجسم الذي تحل فيه و 
                                                 

 .93ينظر: سيكولوجية الذات والتوافق، إبراهيم أبو زيد: ( 1)
 .257علم نفس النمو )الطفولة والمراهقة(، حامد عبدالسالم زهران: ( 2)
 .16إشارات ورموز واساطير، لوك بنوا، ترجمة: فايز كم نقش: ( 3)
 .57حمود يعقوبي: معجم الفالسفة )اهم المصطلحات واشهر االعالم(، م( 4)
 .109-108ينظر: النفس النسانية، محمد جلوب الفرحان: ( 5)
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ذلك يتناقض مع أل ن   الحياة في البدن وهي مشاركة في مثال الحياة، فإذن هي ال تموت
فيرى أن الذات  أ رسطوا م  أ  ، (1) بدية((أ و الحياة  فهي اذن ازلية خالدة و مثال النفس وه

كما النفس بل  ية هي ))مركب من الصورة والهيولي فال يمكن أن يكون الجسمنسانالإ 
 .(2)النفس هي كمال جسم ذي طبيعة معينة((

بينما يٌعبر ديكارت عن الجوهرية بقوله ))انا جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست 
غير التفكير، وهو في وجوده ليس في حاجة أي مكان كما انه غير تابع ألي شيء 

بما هي وعي متعال من خالل ذاته أي  نسانفديكارت يحدد انطولوجية الإ  ،(3) مادي((
قادرة على تحقيق وجودها الفعلي دون االعتماد على جواهر مفارقة، فالذات تمتلك 

، اما الذات عند  يةنسانمجموعة خصائص حسب ديكارت تعبر عن ماهية الذات الإ 
وبدورها تعني المدرك من حيث وحدته وهويته وهما شرطان  األ نا)كانت( فتدل على 

المختلف في الحدس  وارتباط التصورات التي في الذهن،  ضروريان يتضمنهما تركيب
يمنح الذات بعدا  قيميا  في اعتبار الشخص ذاتا  متميزة عن عالم األشياء أل ن   فكانت يسعى

خرين إلى غاية د وسيلة لتحقيق غايتها وغايات اآلالمتالكها عقال  اخالقيا  يحولها من مجر 
خالقية القائمة على أساس الواجب والفضيلة في حد ذاتها، وذلك من خالل األفعال األ

ية استعدادات نحو نسانفالفعل لدى الذات يجب أن يأتي ))متفقا  مع هذه الغاية فثمة في الإ 
 .(4) كمال أعظم((

ولذلك ينظر )كانت( إلى الذات على انها الجوهر الذي ت حم ل عليه المحموالت 
يقول كانت ))ان هذه إإذ   دوامبصفة ال ايض  أ دون أن ي حم ل هو على شيء وتوصف 
خر، لكن آ يمكن ان نتصورها محموال  لشيء الذات بوصفها الموضوع األخير للتفكير ال

لم يضف اليه الدوام بوصفه ذلك الذي إإذ   ؛هوم فارغا  تماما  وبال أي فائدةيبقى هذا المف
نونتها بمعنى أن الوعي بالذات هو ))تعميق لكي (5)يكون لمفهوم الجوهر والتجربة((

                                                 

 .98 -97افالطون، حسين حرب:  (1)
 .49-48كتاب النفس الرسطو طاليس، ترجمة: احمد فؤاد االهواني، مراجعة: جورج شحاتة:  (2)
 .58معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ،جالل الدين سعيد : (3)
 .134افيزيقيا االخالق، ايمانويل كانط، ترجمة وتقديم: محمد فتحي الشنقيطي: أسس ميت (4)
 .261انطولوجيا الوجود، ايمانويل كانط، ترجمة: جمال محمد احمد:  (5)
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فهي الفاعل الذي يأتي  نسان، فالفالسفة الغربيون يؤكدون ارتباط الذات بالإ (1) ووجودها((
ا الفالسفة العرب فقد ارتبطت م  أ  ي يرتبط بما تتجه اليه المعرفة، في مقابل الموضوع الذ

يرى ابن سينا مفهوم الذات على انه إإذ   الذات لديهم بالصورة المعرفية للنفس البشرية؛
 .(2) صورة المعرفية للنفس البشرية(())ال

يقول وليام جيمس ))في نفس الوقت إإذ  لدى علماء النفس؛ األ ناوترتبط الذات ب
في الوقت ذاته هي  األ ناالذي أفكر فيه يكون لدي وعي بذاتي ووجودي الشخصي، ف

ر أن وأغفل الذات على اعتبا األ نا، بينما ركز فرويد على  (3) الذات العارفة وموضوعها((
ا يونج فقد عّد الذات معادلة للشخصية تتمركز م  أ  ،  (4)مرتكز أساسي لبناء الشخصية األ نا

، اما  (5)فيها وتتجمع حولها جميع النظم األخرى وتمد الشخصية بالوحدة والتوازن والثبات
وتتمثل  (6)ماسلو فقد دعا إلى تحقيق الذات المثالية التي تتوافق مع إمكانات وخبرات الفرد

لذات عند ادلر تنظيما  يحدد للفرد شخصيته وفرديته، فضال  عن خبرات الفرد ويحدد ا
تؤثر  ال تي (7) نسانأسلوبه في الحياة ، فالذات هي العنصر الدينامي النشط في حياة الإ 

في توافقه مع محيطه وبالتالي التأشير في حياة مجتمعية وهو ما يقود إلى النظر بأهمية 
صية مع بيئتها ومن ثم تصطبغ بهوية تميزها عن االخرين بوصفها السعي التساق الشخ

كال  متكامال  يعبر عن الذات أو الفرد ، ويحدد ماهيته وسماته ووجوده فهي التي تحدد 
اجتماعي فكري معين  إإطارهوية الذات ووجودها بوصفها نزعة تدفع بالفرد للدخول في 

، وبنصرته والدفاع عنه، مقابل غيره من طارمما يقتضي االلتزام بمعايير، وقواعد هذا الإ 
، (8)األطر فالهوية ))وحدة اجتماعية نفسية متكاملة ال تقبل التجزئة والتوزع والتفتيت((

                                                 

 .15الذات الرائية في شعر الزهد، آمال النخيلي: ( 1)
 .82التوجيه والرشاد النفسي، حامد عبدالسالم زهران: ( 2)
 .51لحات والشواهد الفلسفية: معجم المصط( 3)
 .32ينظر: سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واالتجاهات، عبدالفتاح دويدرا: ( 4)
 .75ينظر: سيكولوجية الشخصية محدداتها، قياسها، نظرياتها، سيد محمد غنيم: ( 5)
 .254 -253ينظر: سيكولوجيا الشخصية، ثائر احمد غباري، خالد محمد: ( 6)
 .32لوجية العالقة بين مفهوم الذات واالتجاهات: سيكو ( 7)
 .387صورة االخر العربي ناظرا  ومنظورا  اليه، الطاهر لبيب: ( 8)
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وهي اتحاد الكائن المطلق مع ذاته اتحادا  ال يستقيم معه الفصل بين الوجود والماهية، فال 
 .(1)ماهية فيما هو غير موجود

))جميع الناس في الهوية الواحدة يملكون ذات األطر ولكن هذا ال يعني أن 
الذاتية، فالمعرفة حول الذات وبخاصة الذات الكلية قد تكون مؤثرة إلى درجة عالية عند 
بعض الناس، وأقل تأطيرا  عند آخرين، ويتفاوت هذا التأطير من فئة إلى فئة من فئات 

ا وماهية في المجال بوصفها ))وجود   ولذلك ارتبطت الهوية بالذات (2) المجتمع المتعددة((
تعد الهوية ))الشفرة التي يمكن للفرد عن إإذ   ؛ (3)البشري وهي مجال الحياة االجتماعية((

عن  ال تيطريقها أن يّعرف عن نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي ينتمي اليها 
وهي شفرة تتجمع طريقها يتعرف عليه االخرون باعتباره منتميا  إلى تلك الجماعة، 

 .(4) عناصرها المكونة لها على مدار تاريخ الجماعة وتراثها البداعي وطابع حياتها((
ويأتي ارتباط الذات بالهوية في األدب متزامنا  مع ارتباطها باآلخر، فاذا كانت 

 ( باالنتماء سواء كان هذا االنتماء فرديا  أم جمعيا  ال يتحدداأل ناالهوية ))إحساس الذات )
فال يمكن للذات ان تكون ذاتا  اال  (5) اال باآلخر انطالقا  من عالقة الذات باآلخر((

بمواجهة طرف آخر تأخذ من خالله ماهيتها كذات وكيان، واآلخر ال يتحقق اال بوجود 
 األ ناذات تنظر اليه وتهيكله من زاوية نظرها فتتضح صفاته اخذة شكلها، لذلك نجد ))

السرد ي كون الهوية؛ ألنه  ، وبحسب بول ريكور فإن  (6)ا غيرها((يتجلى وجودها في مراي
والمتباينة في وحدة منسجمة وذات حبكة مترابطة، فالهوية بهذا  ةيجمع عناصرها المتنافر 

، (7)المعنى تشكيل يقوم بها الروائي لنتاج ضروب عدة من العالقات الحقيقية والمتخيلة

                                                 

 .38الهوية ورهاناتها، فتحي التريكي، ترجمة: نورالدين الساقي المديني: ( 1)
 .333صورة االخر العربي ناظرا  ومنظورا  اليه، الطاهر لبيب:  (2)
 .1ية العروبة والسالم والغرب، محمد عابد الجابري: مسألة الهو ( 3)
-28إشكالية الهوية في العراق، عبير سهام مهدي، وعمار حميدد ياسدين، المجلدة السياسدية الدوليدة، ع( 4)

 .393: 2015، العراق، 29
 .103الهوية والسرد، بول ريكور، ترجمة: حاتم الورفلي: ( 5)
 .10م: االنا واآلخر، عمرو عبدالعلي عال( 6)
 .132-131الهوية والسرد، نادر كاظم: ( 7)
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الرواية هي الجنس االدبي  نفس الوقت، وألن  وهو ما يسهم في نقد الذات واآلخر في 
 األ نااألكثر قدرة على تصور البيئة االجتماعية، فضال  عن األفكار والرؤى حول إشكالية 

تستطيع أن تفتح امام المتلقي طريق فهم الذات واآلخر معا، فهي إإذ  والهوية واآلخر؛
المنا، وطرح ما يعترض من تمتلك القدرة على نبش اعماقنا وتجسيد افكارنا ومشاعرنا وأح

وتثير أسئلة تشكيل الهوية فتقتحم المخبوء في اآلخر  ( في مواجهةاأل ناإشكاالت تعانيها )
تصور الذات تجاه الهوية وتناقش القيود واالكراهات التي تحاصر الذات وتسقطها في 

 .(1)ظلمتها((
بعيد باآلخر  السردية إلى حد عمالويرتبط مفهوم الذات في الفكر الفلسفي واأل   

الذات قائما   إإطارسواء كانت هذه الذات فردية ام جمعية لذلك قد يظهر االختالف في 
على الفكر والعقيدة، وهو اختالف يؤدي بطبيعته إلى تشظي الذات وعدم الشعور 

الهوية منظورا  اليها حتى من الذات نفسها،  أ زمةباالنتماء، وتشوهات بالغة تتفاقم معها 
الرواية بحث –ملت معه رواية شظايا فيروز عينة البحث بوعي تمّثل بكونها وهذا ما تعا

هوية، ومتابعة ))البحث في الهوية بحث صنع لهذه ال ن  إإ إإذ  عن الهوية، ليس فيها غالبا ؛
ا البحث عنها فيعني أن الهوية منجزة ولكنها ضائعة يجب البحث م  أ  لصنعها باستمرار، 
في الخطاب الروائي من خالل  -لفظا   –ور الذات ، يتشكل حض(2)عنها الستردادها((

الراوي والشخصية ضمن وجهة تبريرية محددة على اعتبار أن الكالم عموما  ال يكون إال 
 .(3)موصوال  بوجهة نظر المتكلم في الغالب

وقد تمثل هذا الضياع في )شظايا فيروز( في دخول المجاميع المسلحة إلى 
لك من عنف وخراب واستعباد وسلب لهويتها الثقافية مدينة الموصل وما ترتب على ذ

والدينية كشفت عنه عناصر البناء السردي بلغة واضحة تتسق مع االتجاه الواقعي الذي 
ه، واذا كانت لغة النص وآليات بنائه ال تضع الكثير من الحواجز إإطار تصنف الرواية في 

ال إن ذلك ال يمس ثراء وتعقيدات امام فعل التلقي وال تستثير قدرات خاصة على التأويل ا
                                                 

 .15-14ينظر: إشكالية االنا واألخر، ماجدة حمود: ( 1)
 .52نحن واألخر، محمد راتب الحالق: ( 2)
دراسة في نماذج من الرواية العربية، مندال بندت عبددالعزيز العيسدى،  –الذات المروية على لسان األنا  (3)

 .84: 2010الدراسات العليا، السعودية، جامعة الملك سعود، كلية 
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 الصراع الذي سلطت الرواية الضوء عليه وهو ما استدعى تقسيم الدراسة على محورين: 
 وعي الذات/ فاعلية الهوية. -1

 الهوية. أ زمةتشظي الذات/  -2
 

 :وعي الذات/ فاعلية الهوية
يستدعي وعي الذات تحديد مكانها ضمن الجماعة التي تنتمي اليها من خالل 

ص تميزها عن هذه الجماعة التي تمتلك خصوصية ثقافية، اجتماعية فضال  عن خصائ
تكوين الهوية ))ال يرتبط أل ن   وتحديد هويتهااآلخر  ة وعي الذات في رسم الحدود معأهمي

ببساطة بالتفاعالت الفردية وانما بالمجموعات االجتماعية األكبر، والتفاعل يقود إلى بناء 
مختلف المجموعات االجتماعية التي تحمل مختلف حدود أو خطوط تفصل بين 

فالوعي البشري كله محدود بالظروف االجتماعية والحضارية الخاصة  (1) الهويات((
فوجود الذات ضمن االعتبارات المذكورة يكون اصيال  على  نسانبالبيئة المحيطة بالإ 

تنتمي بصورة حقيقية إلى  قراراتبكله واتجاهه اته ويستمد شاعتبار انه ))وجود يقرر ذ
فالوعي  (2) ية((نسانذات المرء، وتتخذ في وعي كامل باألوضاع األساسية للحياة الإ 

ولموقعه من العالم بشكل عام  نسانبالذات يعبر عن نظرة مجموعة اجتماعية للإ 
ين العام طار والجماعة بشكل خاص فضال  عن وعي الذات بنفسها وموقعتها ضمن الإ 

 والخاص.
األدبية والفكرية وفي الممارسات االجتماعية  عمالر هذه الرؤية في األ  وتظه

يّكون رؤيته للعالم ويستطيع إنضاجها ضمن  نسانوالسياسية فضال  عن االقتصادية، فالإ 
تعددة الذي ))يتخذ صورا ماآلخر  مجتمعه في وعيه بالعالم وبذاته، فضال  عن رؤيته تجاه

ن حيث اللغة والعقيدة والعرف والتقاليد والموقع الثقافي نا مباعتباره كينونة مفارقة لل  
، وقد تجلت مظاهر الوعي بالذات لدى عديد من الشخصيات في النص (3) والطبقي((

                                                 

 .106سوشيولوجيا الثقافة والهوية، هارلمبس وهولبورن، ترجمة: حاتم حميد محسن: ( 1)
 .262االغتراب، ريتشارد شاخت، ترجمة: كامل يوسف: ( 2)
 .13صورة االنا واألخر في السرد، محمد الداهي: ( 3)
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 ومنهم مراد.
اشتهر مراد بالفراسة وسداد الرأي على مستوى قريته ذات االثنين واألربعين ))

ء ممن حصل على االحترام ألسباب ال بيتًا، وكان الوحيد من بين اخوته وكلهم غير اشقا
عالقة لها بمكانة والده حامد، نجم مؤسس قرية ام نهود وشيخها، فقد كان انفراده 
بالحصول على شهادة دراسية، وهي في الطب البيطري، جاء بها من جامعة الموصل 

 ((بعد سنوات من التعب والغربة، مثل ختم تصديق على أي قول أو تصرف يصدر عنه

(1). 
تميز مراد بالحصول على شهادة بالسردي  ات في هذا المقطعيظهر وعي الذ

علمية وضعته في مرتبة اعلى من اقرانه فضال  عن صفاته األخرى ومنها رجاحة العقل 
إذ تتضح نظرة الذات  ؛ة ضمن مجتمع القريةألمور المطروحوالفراسة وسداد الرأي في ا

جتمع فضال عن نفسها، االمر الذي وضع بعض ة العلم في تطور المي  مووعيها بأه
الفواصل في عالقاته االجتماعية مع محيطه على الرغم من محاوالته تجاوز هذه الحواجز 
واستثمار خبرته العلمية في انشاء مشروع صغير يمكن أن يعود بالفائدة على أهل قريته  

ة بين الطرفين لم وضعت ثقافته الجامعية وحياته المدنية في الموصل حواجز عالي))
يستطع ان يتجاوزها اليه سوى ابن عمته ضياء الذي قاربه في العمر وجاراه في مرحلة 
الدراسة المتوسطة لوال وفاة والده واضطراره إلى تبديل وجهته من المدرسة إلى 

 .(2) ((المزرعة
وعلى المستوى الثقافي واالجتماعي سعت هذه الشخصية إلى تجاوز القيم  
القارة في ثقافة محيطها فيما يتعلق بالتعصب الديني والعرقي والنظرة المستعلية  المجتمعية
وضمن في حواراته دعوات لترميم العالقات وعدم الوعي باختالفها ))اآلخر  تجاه ثقافة

عادتها إلى ما كانت عليه في عقود ما قبل سقوط  بين العرب المسلمين وااليزديين وا 
مريكي وانتهز فرص تجمعات االعراس ومجالس العزاء العراق محتاًل بيد الجيش األ

للحديث عن القواسم المشتركة بينهما، وكيف ان الطرفين يعيشان على أرض واحدة 

                                                 

 .8شظايا فيروز: ( 1)
 .10م.ن: ( 2)
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ويأكالن خيراتها سوية ، واستشهد لهم مرارًا بالسيول تجرف في المواسم غزيرة االمطار 
 .(1) ((يزديةقرى بأكملها في المنطقة، دون تفريق بين العربية منها أو اال

اآلخر  د خطاب الذات )مراد( شرعية تقاسم األرض والتعايش السلمي معيؤك  
المختلف دينيا  وثقافيا  ومحاولة ترويض الطرفين لهذه الفكرة وهو ما يدل على تبني الذات 
أيديولوجية تمتلك خطابا  واضحا  للفئات التي تفتقد الوعي الديني وااليديولوجي الصحيح 

محاولة الذات تبئير ذاتها بوصفها مركزا  للوعي في مجتمع القرية، لكن بصفة عامة و 
 تجابه هذه الذات بمعارضة شديدة ؛إذ يقول الراوي: 

واجه معارضة واضحة من رجال القرية، بسبب ما وصفوه بتغير الظروف ))
سلمي لحين أن قبض أخوه غير الشقيق وضاح على  ِإطاروالقلوب، وبقي ذلك في 

باب مسجد القرية، عقب انتهاء صالة عيد الفطر، ووصفه بالمخنث الذي رقبته امام 
 . (2) ((يريد تنكيس رأس العرب بدعوات التنازل لاليزديين

يكشف الكاتب عن عمق الهوة بين الذات واالخر بصفة عامة ومجتمع القرية 
 بصفة خاصة مما زاد من حدة الرفض والتعارض بينهما وعدم الوعي بأحقية االختالف
))فالوعي هو المحدد الرئيس لآلخر والقادر على تصوره أو تّلمسه ، ومن دون وعي 

ومعرفته، وألن عملية الوعي مركبة، فردية، جماعية، قومية، اآلخر  يستحيل إقرار وجود
ومواصفاته، وفهمه وأساليب التعامل معه ت حّدد في ضوء اآلخر  دينية، إثنية، فإن ماهية
 .(3) تي يمر بها((هذا الوعي والمرحلة ال

فضال  عن اآلخر  فالنص يعكس خوف وقلق مجتمع القرية من التعامل مع
الخوف من التعامل مع الوعي الجديد لدى الذات )مراد( وقدرتها على وعي هويتها داخل 

يزديين ووعيه بفاعلية الهوية القائم بين المسلمين واأل  بالصراع مجتمعها وعدم تأثرها 
عالء صوت الذات إإ الديني في مجتمع القرية ومحاولة من االختالف  على الرغم)العراقية( 

قابل مراد حقد أخيه المعلن الواعي في مقابل المعارضة للنسق االجتماعي والديني ))

                                                 

 .26-25: ا فيروزشظاي (1)
 .26م.ن:  (2)
 .20االخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين، حسين عودات: ( 3)
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وشائعات أهالي القرية بتكثيف دعوات السالم بصبغة دينية، ونبه إلى ضرورة تبادل 
 .(1)((الزيارات مع اإليزديين في المناسبات واالعياد

ان الخطاب الديني الذي بثته الذات ارتكز على استراتيجية خاصة في تأسيس         
تالف من االخ على الرغموعدم تغييبه ماديا  ومعنويا  اآلخر  مركزية ذاتية تنطلق من تقبل

برز صراع الذات في سبيل أ ثني ضمن الهوية الواحدة وهو ما الديني والثقافي والتعدد الإ 
 هويتها في مقابل التغييب لآلخر المختلف. إثباتها لذاتها وفاعلية

 المختلف في النص :اآلخر  تقول فيروز بوصفها
كن يصورن أي شخص من غير ديانتنا االيزدية وال يحكي لغتنا الكردية )) 

جليا  في وعي اآلخر  يظهر تمثل (2) ((خطرًا ينبغي الحذر منه بجملة من التعليمات
علية الهوية الدينية في النص فضال  عن الهوية الذات نفسها )فيروز( فتظهر معه فا

المختلف اآلخر  الوطنية ، ومعها تتضح العقبات في مسألة االندماج االجتماعي ، ورفض
إإذ   فعالها وسلوكها مع االخر؛أ  رفض على الذات عبر ردود س هذا الدينيا  وثقافيا  وانعكا

 يقول الراوي:
اليزدية للمسلم أكبر حرام ياخودي الكبير البد أن تفهمي أن عشق ا)) 

سيتسابق رجال هذه القرية العفنة التي ال تحمل اسمًا إلى قتلك غساًل للعار، كما حدث 
القانون ال يعاقب أَلنَّ  مرات عديدة في محيط الجبل، هم يروجون قصص االنتحار فقط

ة عليه، ولن تلوك بها االلسنة الطويلة شرفهم، لكن الحقيقة فإن الضحية فتاة أو إمرا
قتلها والدها، زوجها، اخوها، جارها ال يهم من فعل ذلك أو درجة ما اقترفته المقتولة، 

 .(3) ((فالمهم هو غسل العار ودفنه إلى االبد
سوى االختالف ر اآلخ بدت الذات عاجزة عن إيجاد مسوغ مقنع حول رفض

نسبة لها مرجعا  يعد بال ال ذيالديني وبقائها أسيرة الواقع االجتماعي الذي تعيش في ظله 
خارجيا  لكنه يؤثر عليها بوصفه ))مرجعا  داخليا  بمرور يتشكل في عالقات بنائية داخل 

                                                 

 .29شظايا فيروز: ( 1)
 .33شظايا فيروز:  (2)
 .40-39م.ن:  (3)
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على اعتبار اختالف الهوية اآلخر  ، فالذات تعي خطورة الدخول في عالقة مع(1) النص((
 في غالبها سلبية تجاه االخر، ال تيالدينية واالحكام والتصورات المسبقة لدى جماعتها 

فالذات تلقي الضوء على معاناة المرأة التي تواجهها ضمن محيط الجماعة فضال  عن 
تصويرها للقيم والتقاليد االجتماعية التي تتحكم في عالقتها بمحيطها، وردود األفعال لدى 

وتأثيره على نمط العمل والحياة في القرية، وهو ما يحيل إلى حركة اآلخر  الجماعة تجاه
تزاوج وعيها بين فاعليتها  ال تيالنكسار والخوف داخل الذات الفاعلة في النص )فيروز( ا

 بمفعولية مستكينة مستلبة.
خر من الرواية يتجلى وعي الذات وفاعلية هويتها في شخصية آوفي مقطع 

يقول لمراد عبر إإذ   الحاج بومة الذي يعمل في تسجيل حاالت الوفاة في مدينة الموصل ؛
 حواره 

الموصل ورطة كبيرة لمن يحبها؛ ألنها تظل ملتصقة بروحه مهما كان شكل ))
الحياة قاسيًا فيها وظالمًا، وأيًا كانت قومتيه أو معتقده ، كل من وفد اليها على مر 
السنين انصهر فيها وصار جزءًا من نسيجها االجتماعي الذي فرضته بأنفة جياًل بعد 

 جيل.
 م ولمدينتهم؟ لماذا رضي أهلها بما يحدث له -

 أمسك الحاج بومة بذراعه وقال ضاغطًا على كلماته: 
 .(2) ((الموصل سبية مختطفة منذ سنوات طويلة

يبدو وعي الذات )الحاج بومة( متماهيا  داخل الوعي الروائي في النص وهو ما 
يشكل أفقا واسعا  يمر عبر يقظة الذات على مستوى المجال الذهني للشخصية من خالل 

وج الداللي لتوازي وتداخل حركة الشخوص في المدينة، فالذات تكشف عبر وعيها التزا
)المشترك الحضاري( متمثال  بالمكان )مدينة الموصل( ودوره في بلورة فاعلية الهوية، 

 نسانه على قدر إحساس الإ ن  فكيان الذات ))ال يتحقق اال من خالل عالقته بالمكان، وأ 
 نساناسه بذاته، بل إنها تؤكد أن للمكان قوة تقود الإ بأنه مرتبط بالمكان، يكون احس

                                                 

 .35الرواية العربية )المتخيل وبنيته الفنية، يمنى عيد(: ( 1)
 .164شظايا فيروز: ( 2)



                                                                                                          و محيد عبدالوهاب حسن هلام عبدالوهاب عبدالقادر ِإ               زمة اهلوية يف رواية شظايا فريوز لنوزت مشدين َألذات وا

 460 

بالضرورة إلى دروب مختلفة من المعرفة.. يميل إلى البحث لنفسه عن رقعة من األرض 
فالذات في النص تعي فاعلية المكان بوصفه  (1) يضرب فيها بجذوره وتتأهل فيها هويته((

ية إإنسانالبشر ليمثل أرضية ية تعلو على الفروقات والتفاصيل لدى إإنسانحلقة وصل 
 جامعة من شأنها أن تضمن الحد األدنى من التعايش في ظل االختالف العرقي والديني.

 :الذات/ تشظي الهوية َأزمة
تولد الذات وهي تمتلك في داخلها حس االنتماء لبلدها أو مكانها وصوال  للشعور 

لديها بمعنى ان ))الوضعية  أ زمةبالهوية، وأي شعور بفقدان االنتماء لدى الذات بسبب 
تستثير صراعات وجدانية  ال تيمن دون الحلول المطلوبة  نسانالمأزقية التي يوجد فيها الإ 

ونفسية عميقة، قد تودي بوحدة الشخصية وتكاملها على المستوى الفردي وعلى المستوى 
مشكلة  ايضا  إلى المواجهة الشكالية للفرد إزاء معضلة أو زمةاالجتماعي وتشير األ  
، فالذات الفاقدة لحساسها بخصوصيتها الفردية، وعدم قدرتها (2) تستعصي على الحل((

في السيطرة أو التأثير على مجريات األمور الخاصة بها يوّلد لديها الحساس بالعجز 
لدى  زمة، وغالبا  ما يكون من السهل استنباط مظاهر األ  ةزمومن ثم تتولد لدى الذات األ  

 ن طريق رصد ردود افعالها.الذات وذلك ع
ُهِشمت الزجاجة وتناثرت شظاياها في كل صوب. دقائق قليلة كانت كفيلة ))

بتحويلي من فيروز فتاة البصل إلى إمراة قبيحة لمحت صورتها في المرآة، وانا اتملص 
من يديه وأمضي يسوقني ذلي وانكساري النتظر َكلي التي كنت قد اشتريتها للتو بأغلى 

 .(3) ((ما أملك
تعيش الذات صراعا  كبيرا  بسبب ما حصل لها من اكتساح لخصوصيتها وفضح 

التركيز على محيطها وردود بلدى الذات  زمةلمكنوناتها، فالكاتب يوغل في إيضاح األ  
افعالها، فتهشيم الزجاجة إحالة شديدة الترميز لالنكسار العميق ومن ثم التشظي للذات 

تقول فيروز إإذ  ؛صيتها عبر االعتداء الجسدي عليهاوأخض خصو بسبب استباحة شرفها 

                                                 

 .190صورة االخر في التراث العربي، ماجدة حمود:  (1)
 .26-25الثقافة العربية )أسئلة التطور والمستقبل(، سليم جيهان واخرون: ( 2)
 .270شظايا فيروز: ( 3)
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فادراك  (1) ((الشرف مثل الزجاجة قد يهشمها أي شيء لكن ال شيء يصلحها ابداً ))
الذات بالخسارة احدث تشظيا  في داخلها وشرخا  كبيرا  انعكس بردة فعلها تجاه ذاتها 

لي من فيروز فتاة البصل إلى امرأة دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويالجديدة عبر قولها )
(، فالنظرة في المرآة عكست ادراك الذات المتشظية قبيحة لمحت صورتها في المرآة

المنكسرة على هيئة امرأة قبيحة لفيروز، وهو ما ينسجم وحالة االنهيار النفسي والجسدي 
ى تبئير )المعتدي(، فهي تعمد إلاآلخر  التي صاحبت حركتها وهي تحاول االنفالت من

امضي يسوقني ذلي تقول )إإذ   ازمتها المتولدة في ذاتها عبر ردة فعلها بحركتها؛
واالستسالم داخل  زمة( وهو ما يقود للقول بتالشي قدرة الذات على تجاوز األ  وانكساري

مدار الواقع مما تسببت في ضياعها ومن هنا تتضح قصدية الكاتب نوزت شمدين في 
 (.شظايا فيروزاختياره لعنوان الرواية )

فالكاتب لم ينتق العنوان بطريقة عبثية أو اعتباطية بل بقصدية  واعية فالعنوان  
))يفتح الداللة على وسعها ويبعدها عن االنغالق، بل يدفع القارئ إلى اختيار اسئلته 

بر التفاصيل والوقائع، والتاريخ، والمتخيل الذي ينجزه بصب ه من عمق النص ذاته،يالتوتأو 
( يمتد في شظايا فيروزفاستخدام الكاتب للتركيب الضافي االسنادي في ) (2) وأناة((

عندما تتضاعف إإذ  التأويل وتعميق دالالته فهذه الصيغة ))ذات وظائف داللية متعددة؛
فالخرق الداللي الذي أحدثته  (3) وظيفة الكلمة تتضاعف بالتبعية وظيفتها الداللية((

وج العنوان من حرفية معاني الكلمات إلى دالالت التأزم والموت الضافة أدى إلى خر 
رهابالتي صاحبت المأساة التي حصلت في مدينة الموصل باحتاللها من  يين وسلوكهم الإ

أدت إلى تأرجح الخيرين واالشرار على وقعها فضال   ال تيتجاه أهلها وتعدد الطوائف فيها 
 سلوكياتهم تجاه ما حصل. عن تأثيرها في ذواتهم وحياتهم ونمط

يقول إإذ   الشخصيات في النص ؛ أ زمةتأتي مقاطع أخرى في النص لتدل على 
الموصل التي عرفها مراد خالل دراسته الجامعية ضاجة بالحياة ومتباهية الراوي ))

                                                 

 .240م.ن:  (1)
 .46العنوان في الرواية العربية، عبدالمالك اشهبون: ( 2)
 .62/ 61: 2007، 16عتبان النص، باسمة درمش، مجلة عالمات، المجلد( 3)
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بماضيها كانت قد استبدلت بأخرى بال معالم، مثل نسخة مزيفة فرضت على من تبقى 
شرات االالف هربًا من قوانين الدولة الجديدة المميتة، ٌصِدم في من أهلها بعد نزوح ع

يوم وصوله األول للمدينة بمنظر تل التوبة الخالي من بناية جامع النبي يونس، مع انه 
أطلع مرارًا وتكرارًا على مشهد تفجيره الموجع في نشرات االخبار، لكن وقوفه على 

الهائل في أعلى التل حيث كانت المنارة رصيف الشارع المقابل، وأمامه ذلك الفراغ 
والقباب المتعددة منذ مئات السنين، جعله يشعر بأن ذلك حدث للتو وليس قبل 

تحريك العالمات بتعبر الذات )مراد( عن ازمتها وضياع هويتها وانكسارها  (1) ((أسابيع
رهابعلى المكان من االعتداء بية نسانوالرموز الدينية والحضارية فضال  عن الإ  يين الإ

شكال العنف لتدمير أ  ومحاولة فرض السلطة واستخدام كل بالقيام بمحوه عبر التفجير، 
المدينة وخلق هوية جديدة لها قائمة على العدمية المقيتة وخلق صراع بين الحياة والموت 

دار النص إلى لدى الذات )مراد( مما شكل مأزقا  وفراغا تحوال إلى كابوس يالزمها على م
 نهايته.

، وتأثيره على كبير في الهوية المكانية للمدينةفالكاتب تمكن من تجسيد التحول ال
الذات وعكس حالة التأزم الشعوري لدى مجتمع النص، فالصدمة التي أصيب بها مراد 

يتم ذلك عبر تدمير إإذ   تجاه التدمير الذاتي إحالة إلى مسألة الصراع من اجل السيطرة ؛
عبر نظام الكينونة الذي ال يعترف اآلخر  مكنة الدينية والحضارية لتحقيق سطوة علىاأل
ية بل يتجاوزه إلى القوة والكيفية وصوال  إلى طمس الهوية السائدة واستبدالها بهوية نسانبالإ 

 يقول الراوي:إإذ   أخرى تالئم قناعات ورؤى طرف الصراع األقوى
تكتف باألبنية فقط بل عمدت إلى احداث تبين له ان الدولة اإلسالمية لم )) 

تغييرات جذرية في مختلف المجاالت، بحسب قياسات مسطرة الدين، وخنقت المجتمع 
 .(2) ((بحبل تشددها الغليظ

فكرة التسلط السائدة في النص تمثل نسق الموت عبر فعل الهدم لدى  ن  إإ 
رهاب الجتماعية والتركيز على قهر يين والمبالغة في تغيير الهوية المكانية والحضارية واالإ

                                                 

 .91-90شظايا فيروز: ( 1)
 .91م.ن:  (2)
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ّلف  إإذ   كبيرة لدى الذوات في النص؛ أ زمةالذات وارغامها على الرضوخ واالستسالم خ 
 يقول )الحاج بومة(:

يجب ان يحدث تغيير يتم فيه تعديل المفاهيم الخاطئة في ديننا. فنحن لسنا )) 
ن هبطت لألرض أمة سيف كما صورونا بل أمة محبة وسالم وعلم، وأول كلمة في القرآ

كانت اقرأ، وليس في نهج اإلسالم غدر الجار للجار، فالنبي محمد قال أن جبريل 
أوصاه بالجار حتى ظن بأنه سيورّثه، قال بالجار ولم يحدد عرقه أو دينه. لهذا فإن ما 
وقع لاليزديين المسالمين من ظلم خروج عن نهج النبوة بل وعن تعاليم اإلسالم 

 .(1) ((برمتها
لتأمل في هذا الخطاب يكشف عن ضبابية الرؤية لدى الذات واختالط القيم ا ن  إإ 

التي تعبر اآلخر  والمفاهيم، فالذات لم تعد تدرك ذاتها، كما لم تعد تتوافق مع طروحات
ير المجتمع في غالبيتها عن التطرف الديني والعقائدي فضال  عن العنف والرغبة في تدم

ة رغبتها من المرجعية الدينية الغية بذلك توافق الدين خر، مستمدآالقائم، وبناء مجتمع 
 والعقل ومدعية امتالك الحقيقة المطلقة وكل من يخالفها عاٍص مصيره النار أو القتل.

حادية الرؤية والفعل وتصبح مقدسة ال تقبل الشك وهذه النظرة وبذلك تتضح أ  
اصلة على مستوى الجوهر الذات )الحاج بومة( كردة فعل تجاه المغايرة الح أ زمةعمّقت 

هم في اتساع الهوة بين الثابت من القيم أ سا م  والشكل في الهويتين الدينية والجمعية مإ 
يون رهابالإ ية التي دعت اليها الشريعة السالمية السمحاء وبين الواقع الذي فرضه نسانالإ 

 واستخدامهم الترهيب والقتل في المجتمع، ويتضح ذلك بقول فيروز:
دعوننا بالكافرات عند توزيعهم وجبة طعامنا اليومية الوحيدة، المكونة كانوا ي)) 

من الخبز والتمر والماء ؛ أو حين يفتشوننا بحثًا عن الهواتف والسكاكين؛ أو عندما 
يقسموننا ظهرًا إلى مجموعات وتلقي علينا منقبات بخمار أسود تجلبهن مركبات 

طفال كانا يخفيان وجع قلوب النساء، عسكرية دروس اللغة العربية. النهار وصخب األ
والسيما اللواتي شهدن بأعينهن مقتل اقربائهن؛ وما ان يحل الظالم وتتوقف الحركة 
بسبب العتمة ونضع رؤوسنا على األرض بانتظار قدوم النوم، حتى يسمع االنين الذي 

                                                 

 .169: شظايا فيروز (1)
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 .(1) ((يتحول مع مرور الوقت إلى بكاء وعويل يشارك فيه الجميع كبارًا وصغاراً 
ضح رؤية الذات )فيروز( تجاه حكم اللغاء لها وللذوات األخرى الذي مارسته تت  

السلطة المتطرفة دينيا  من خالل فعل السخرية والتحقير بقولها )كانوا يدعوننا بالكافرات( 
وبدوره اآلخر  وهو ما يكشف عن التطرف الذي ال يملك لغة حيادية تؤهله إلى الحوار مع

من خالل القاء دروس اللغة اآلخر  اع الذي تمثل بمحاولة استبدال لغةيزيد من حدة الصر 
المختلف دينيا  وثقافيا  فضال  عن القتل المتعمد اآلخر  العربية في إحالة إلى طمس هوية

 ال ذيللرجال والبقاء على النساء واألطفال لتحقيق سطوة مضاعفة والخالص من المقاومة 
ساء واألطفال وهم يبكون فقط دون مقاومة وال قدرة على تجلى بمشهد االستسالم لدى الن

 تقول )فيروز(:إإذ   فعل أي شيء تجاه ما يحصل وما حصل من تقتيل واعتداء عليهن ؛
لم يسمحوا لنا بإعالن الحزن على شيرين، وقالوا بأنها عاشت كافرة وماتت ))

ت شجاعة كافرة وال حداد على الكفار. بالنسبة لي هي عاشت مؤمنة تقية ومات
 .(2)((شهيدة

التعامل مع المرأة لدى المتطرفين دينيا  يقوم على أساس تبعيتها للرجل  ن  إإ 
فتتحول المرأة إلى رمز للشهوة فقط وهو ما يلغي حقها في الفكر والمشاركة بفاعلية في 
الحياة كرديف للرجل، معتمدين في ذلك على المرجعية الدينية وهو ما حصل لشيرين 

مة لفكرهم وتطرفهم وعجزها عن التموقع داخل ذواتهم فالمتطرفون حاولوا الذات المقاو 
المختلف عنهم فكريا  وشحنها بالدالالت والرموز والمعاني وقبل ذلك اآلخر  ))تكوين صورة

وهو ما لم تتقبله الذات )شيرين(  ،(3)خر((هم باعتبارها مرجعية يقاس بها اآلتكوين ذات
ية إإنسانأنهم لم يدعوا مجاال  للحياة عبر ممارساتهم الالورفضته بشكل مطلق على اعتبار 

فكان عقابها القتل وااللغاء لالبد، وهو ما اثار تساؤالت لدى الذات )فيروز( انتهت بإقرارها 
وال يعترف به ولذلك اآلخر  بأنها ماتت شهيدة فالذات تؤمن بأن التطرف الديني يختزل

 وللحضارة. نسانبوصفه ذاتا  تدميرية للإ  تقابله بعدم االعتراف بشرعيته وقناعاته
 

                                                 

 .73م.ن:  (1)
 .138: شظايا فيروز (2)
 .111العربي ناظرا  ومنظورا  اليه:  –صورة االخر ( 3)
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 الخاتمــــــــــة
يحظى مفهوم الذات بوصفه مفهوما  تحليليا  بأهمية متجددة نظرا  لطبيعته الفلسفية 

الهوية في رواية شظايا  أ زمةواالجتماعية المرنة، وقد خلصت دراستنا الموسومة )الذات و 
 ملها بما يأتي: فيروز لنوزت شمدين إلى جملة من النتائج نج

وهي التي تؤثر في توافقه مع  ،نسانالذات هي العنصر الدينامي النشط في حياة الإ  -
 محيطه وتأثيره فيه.

للذات باالنتماء وسواء أكان  ايرتبط مفهوم الذات بالهوية في الرواية بوصفه إحساس   -
إإذ   ؛خرات باآلمن عالقة الذ ا انطالق  ال  إإ فرديا  ام جمعيا  فإنه ال يتحدد هذا االنتماء 

قصاء ى إلى تشظي الذات بسبب فعل الإ د  وثقت الرواية الصراع الديني الذي أ 
 والتكفير والسبي الذي لجأت إليه الجماعات المسلحة.

ولموقعه من العالم والجماعة  نسانيعبر وعي الذات عن نظرة مجموعة اجتماعية للإ  -
يد من شخصيات بشكل خاص، فضال  عن وعي الذات بنفسها وموقعها، لدى عد

 الرواية من كال طرفي النزاع فيها للحفاظ على الهوية الوطنية.

ة تستعصي على الحل وهو ما الذات في المواجهة الشكالية إزاء معضل أ زمةتتجلى  -
 ما ينتج عنه تشظي الهوية. امام صراع غالب  أ  يضعنا 

بناء  وآليات الذات وتشظي الهوية بلغة أ زمةمثلت رواية شظايا فيروز لنوزت شمدين  -
مام فعل التلقي لكن ذلك ال يقلل من أهمية وتعقيدات أ ال تضع الكثير من الحواجز 

 الصراع الذي سلطت الضوء عليه.
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Abstract 

The research aims to probe into the depths of the self-concept as a 

complex concept that develops awareness of it as a result of social 

conflict and its complexities that we constantly reconsider the 

interpretation of our circumstances and our reality. In an automatic 

way, but this is done through the other by interacting with him 

through a series of actions and reactions, and the other presents 

himself every time in a different entity at each historical, political, 

or social event according to the situation in which it was addressed, 

which is what the novel represented more than other races Literary 

Because the history of the Arabic novel is linked to the history of 

the search for identity, the self, as Paul Ricoeur says, searches for its 

identity on the level of an entire life 

The struggle of the self and the crisis of identity became clear in the 

novel (Fragments of Fairuz) by Nawzat Samdin, a conflict that was 

closely related to the crises that the Iraqi reality witnessed in 

different circumstances. 
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