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  فن السيرة الذاتية وأنواعها في األدب العربي
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   أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية،

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة ، إسالم آباد
 

In this research paper of –biography and its types in Arabic 

literature, I have reached to the following results: 

1: The art of writing biography is an old-new type of literature 

which have seen many changes, because the old Arabs knew it 

from the age before Islam. This means that biography is not a new 

thing in Arab literature but it is an old known type of literature. 

2. The art of writing biography seen many developments by 

passage of time therefore it was not confined in the biography of 

writers and historians it appeared in many literary forms like 

diaries, and took many personal and psychological features and 

there were different forms of biography art like auto biography and 

altruism biography and it has many subjects of biography and not 

many social and political aspects but all aspect of life. 
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 إن فن كتابة السرية الذاتية نوع قدمي من األدب وهو قد مر بتغريات مع

وهذا . مرور الوقت ألن العرب كانوا يعرفون هذا الفن يف العصر اجلاهلي أيضا

يعين أن هذا الفن ليس حديثا يف األدب العريب بل إنه نوع معروف من األدب 

  .العريب

وهو ال  وكذلك شهد فن كتابة السرية الذاتية تطورات مع مرور الزمن،

 برز يف أنواع خمتلفة من األدب ينحصر يف كتابة تراجم الكتاب واملؤرخني بل إنه

  .والرواية، والقصة، واالعرتافات ،واملذكرات واليوميات، التاريخ،مثل 

إن شاء اهللا سنالحظ تاريخ  ف.مبواصفات شخصية ونفسيةهذا الفن  واتصف 

  .وتطور هذا الفن وأنواعها يف الصفحات القادمة

 :اللغة في السيرة

 :، والسرية يف اللغة وإصطالحاً ةً لغ  على معىن السريةنلقي الضوءأوال 

 .الطريقة، أو السنة

  :عر يف هذ ا ا�ال خلالد بن زهريوقد ورد الش   

)1(فأول راض سنة من يسريها   فال جتزعن من سنة أنت سر�ا  
  

املقصود من قوله ال تغضنب من تلك السنة أو الطريقة فأنت جعلتها و   

احلالة اليت يكون عليها ا هي بأ�السرية عن قيل كذلك و  .سائرة بني الناس

   .)2( حياته أي تاريخ: قرأت سرية فالن: يقالكما اإلنسان وغريه   

  : إلبن منطور اإلفريقيالعرب لسان يفووردت هذه الكلمة 

 تـَْفَعالٌ  :والتَّْسيارُ  …وسريورة ومسرية يسريسريًا سارو  ،الذهاب ":السَّيـْرُ 

 ظهر عن وَسيـَّْرُت اُجلل ...وأجاله جهأخر  أي :بلده من وَسيـَّرَهُ ... من السري

رَةً  �م سار :يقال .والطريقة السنة، :والسِّيـْرَةُ  …عنه نزعته :الدابة  حسنة، ِسيـْ

 حدث :ِسرية وَسريَّ  األوىل، ِسري�ا سنعيدها: قرآن ا�يدال يفجاء و  اهليئة، :والسِّرية

  .)3("األوائل أحاديث

   الذهاب هو :السَّيـْرُ  :احمليطموس القا"ه قاموس يف آبادي يقول الفريوزو 



 عبدالمجيد البغدادي .د..............فن السيرة الذاتية وأنواعها في األدب العربي

 

191

رَةُ  السري، من الضرب :والسَّْرية .والسريورة واملسرية والتسيار كاملسري  والسِّيـْ

 )4( "واهليئة والطريقة السنة :بالكسر

 :االصطالح في السيرة

 حياة أو حياته الكاتب افيه يقدم حبث :هي االصطالح يف السرية

 حياة أو حياته يف حتققت اليت تزااملنجها في  ويربز،وريناملشهاألعالم أحد

  .عنه املتحدث

 التحري بني جيمع األدب من نوع :هو األديب التعريف يف السرية فن أما

  .)5( لشخصيته دقيقة صورة ورسم انسان حياة مسرية به ويراد، التارخيي

 القرن بداية مرة،يف أوليف  الوجود إىل ذاتية سرية صطلحبدأ هذا امل وقد

  )6(.م 1809عام إىل تارخيه يرجعو  )Oxford(عجم امل يف وجاء عشر، عالتاس

 األديب اجلنس على العريب مدلال األدب يف سرية كلمة مفهومقد شاع و 

 أشكال  وهلااألدب يف والسرية )7(.فرد من األفراد حياة  على يشتمل الذي

 والشكل للنوع تبًعا التعريفات متعددة هي جل ذلكوأل ، خمتلفةوأنواعمتعددة 

 : السري وأعمها قسمانأشهر ولكن ه،لبسالذي ت

   :الغيرية  السيرة:القسم األول

 الناس، من غريهم عن األفراد بعض يكتبه الذي األديب اجلنس راد�ايُ 

 وقد .ضراحلا الزمن يف أو املاضيالزمن  يف  عاشواذينال عالماأل من أكانوا سواء

 حياة الكاتب فيه يعرض حبث، لسريةا فن كتابه يف احلديدي عبداللطيف اأخذه

 ويفصل الرتمجة أو السرية صاحب حياة صفحاته يف فيسرد املشاهري، أحد

 موضوع يكون ألن وأهلته شهرته، ذيوع إىل وأدت حققها، اليت املنجزات

  .)8(دراسة

التأريخ  مع برزت أل�ا ،الذاتية السرية من زمًنا قدمأ الغريية والسرية

 الذين كانوا يتكسبون يؤلفون فيها الرجال جعل احلضارات، وجود فمنذ  .واألدب

 رتطوّ  من زمنهم يف جيري كان مافكانوا يكتبون  احلكام والسالطني، بالط يف
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 األعمال هذه معظم وإن واحملاربني، وللحروب ، والسالطنيللملوك كتبواف ،نشوو 

 .الغريية مفهوم السرية حتت شتملت

 :ةالذاتي السيرة: القسم الثاني 

 اهتم األدب يف )السرية الذاتية( وجوداجلنس اجلديد منذ الروماين العصر

 ونرساالد وبدأ خاصة العريب واألدب عامة، العاملية اآلداب يف كبريًا اهتماًما

 اليوم حىت له عواوض اممع ذلك و  تعريفات، عدة له فوضعوا ونه يف حبثهمتناولي

 األدبية األجناس من بغريه اتصاله إىل هفي السبب يعودقدو  دوده،حل اواضح تعريًفا

: شرف بقوله العزيز عبد  الفن هذا  يعّرفو  ، تعريفاته كثرت لكلذو  األخرى،

  .)9( يراها كما إنسان حياة ترمجة حرفًيا تعين الذاتية لسريةا

 مسار قّدم حياته ويذكر ويقصبأنه ي،  بالواقععلقالسرية الذاتية تتو 

 فيلب ليجون مبيثاق السرية الذاتية مسّاهريح ذلك التصوب .هأحاسيسأفكاره و 

شرط وجود السرية الذاتية هو امليثاق األوتوبيوغرايف لتكون هناك سرية ذاتية  و 

   )10(.يكون هناك تطابق بني املؤلف والسارد والشخصية

والسنة واهليئة وتاريخ حياة  اللغوية تعين الطريقة لقواميسيف ا السريةأما 

هناك عالقة  و ،  كثريامن املعىن االصطالحييكون قريبا اللغوي  فذلك املعىن فردال

  . بني املدلول اللغوي واملدلول االصطالحيقويةوصلة وطيدة 

 جورج املثال سبيل على منهم نذكرو  الذاتية، السرية يف علماءواجتهد 

 النظرية يف الذاتية السرية تطرحها اليت املشاكل فمن" يقول )1949-ت( ماي

 يف كفن ظهورها وبدايات الذاتية مباهيةالسرية التارخيي االهتمام ديثة،احل النقدية

 األدبية، األجناس بني األديب اجلنس مقومات وإجياد والغربية، العربية اآلداب

 له كجنس الذاتية السري لتصنيف املبدئية احلدود مع يتناسب تعريف إجياد وحماولة

 الذاتية السرية مفهوم على اللةللد واملصطلحات التعريفات تنوعت إذ ،هويته

 )11(."املتعددة مبرتادفا�ا
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 ما عن تعريف جامع  حد إىل الوصول صعبأ�ا جورمجاي ويقول 

 لعّله بل ،نسيب حديث األديب اجلنسهو  السرية الذاتية أن هاوسبب الذاتية للسرية

  )12(.األدبية األجناس أحدث

 يف اإلشكالية ودوج سبب على جتمع مل الدراساتهذه حقيقة بأن و 

 رتاجعي الذاتية السرية كتابة يف لوجون فيليب نرى لذلك و الذاتية، السرية تعريف

 حياولو  سابقة،ال تهدراس يف الذاتية للسرية وضعه قد كان الذي التعريف عن

 املقرتحة النصوص خمتلف بني منشورة سلسالت بواسطة هلا جديدبتعريف ل

 للسرية مانعو  جامع تعريف  وصولإىل شىت قيودا ذلك ليسب يف ويضع للقراءة

 يرجع نصوص وجود منضرورى  من الأنب النهاية، يف  يعرتفراهن ذلكبو  .الذاتية

 )13(.ذاتية سرية وأ قصيدة ،قصة هيهل  الدارس عنها

 بينها الفصل صعبمن الو  أديب جنس كل يف موجودة الذاتية فالسرية

  .رتهذاك من أشياء ذكر يستتكرفاملب جنس أي وبني

 التاسع القرن بداية يف جنلرتااال من  قد وردالذاتية السريةواصطالح 

  : من جهة أخرىنيخمتلفمن حهة و  قريبني معنيني على  تدلالسرية لمةوك عشر،

 من مكتوبة شخص ياةبأ�ا ح )م1866( الروس قائله: األول املعىنو 

 تكون أن ميكن أحداثا سردت اليت  املذكراتضد يف من االعرتاف قسم فهي .قلبه

  .السارد عن غريبة

 مشاعريه أو حياته عن كتبي هكاتب أن يبدو نص كل هي: الثاين املعىنو 

 يف فابريوا قصده الذي هو املعىن وهذا ،جهة الكاتب من امليالن كان مهما

 أديب، عمل الذاتية السرية إنّ : حينما قال فيها ،م1876 لألدب الكوين املعجم

 أو ضمين، بشكل فيها املؤلف قصد فلسفية مقالة أم قصيدة كان سواء رواية،

 يقول عن لوجون  وحياته رسم أو أفكاره وعرض حياته رواية صريح بشكل

   وما اللغوية واملوضوعية الشروط نفسه الوقت يف جيمع عمل كل هي الذاتية السرية

  )14(.الذاتية للسرية املشا�ة األنواع جتمع ال حني يفراوي بال تعلقي
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 وصفتشتمل على   السرية الذاتيةأن جند السابقة لتعريفاتاحسب 

 الثقة من و تبين املبىن جتعل اليت الفنون منهي فن  الذاتية والسرية. الكتابة طريقة

 سريته، كتابة عند الصدق تزامبال كاتبال على بجي لذاو  والقارئ، كاتبال بني

  .ارئنيالق نظرة إىل عله قريباجي وهذا 

كتابة  يف هذات مع صادقًا يكون أن ميكن حد أي إىل هيرد سؤال بأنو 

  سريته؟

 أمر اخلالص  الصدق:يقول حني عباس إحسان لاالسؤ  هذا  عنوجييب

 نقلها يف صاحبها خيلص مهما نسيب، صدق الذاتية واحلقيقة باملستحيل، يلحق

 )15( حاهلا على

  :القديم العربي األدب في الذاتية السيرة

 احتجبوا األسالف :هي السرية، كاتب كل  مشكلة جندها عند لأوّ   

. العقلية اعرتافا�م خلف حيتجبون بعض الطوائف أن يذكر وقد كتبوا، ما خلف

  )16(.املعرفية جتربتها الغنية لكن القصرية سينا ابن سرية تربز وهنا

على كل حال، قبيلته  دحمي كان العريب شخصال نّ أب  ذلكيف شك الو 

 قول مييزه ما وهذاالظروف  كانت مهما قبيلته قرارات يلتزم  العريبشخصال كانو 

 :الصمة بن دريد

 )17( أرشد غزية ترشد وإن غويت   غوت إن غزية من ال إ أنا وهل  

 سردها مكتوبة نثرية نصوص تصلنا مل إذايقول عبدالرمحن البدوي و   

 يف قليلة كانت الكتابة ألنّ  نفسه فذلك عن اجلاهلي العصر يف عاش إنسان

  )18( .اجلاهلي العصر

لته ألنه كان يدافع عنها بشعره كان للشاعر اجلاهلي مقام كبري يف قبيو   

 الشعر ألن النثر  يصل ومل الشعر ا إلينصليسجل أعماهلا وحرو�ا ولذلك قد و و 

 )19(.بني الرواة والتداول احلفظ يف أسهل
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 غري كانت وإن ذاتيةة ري س شتمل علىي أن استطاع كذلك الشعرو   

 رواه ما هي  إليناوصلت قطعة أول فإنّ  اإلسالمي لعصريف ا بالنسبة أما .واضحة

 اخلطيبذكرها  القطعة هذهو  نفسه، عن) م656/ه36-ت(الفارسي سليمان

 السرية  هافي ذكري نماحي عباس، ابن إىل وأسندها بغداد تاريخ كتابه يف البغدادي

  .القرن األول يف الذاتية ةللسري  بذرة أول تعتربهذه القطعة قد و  نسبه، عن الذاتية

 أليب األغاين  كتاب يف متناثرة الذاتية السري قطع من باقة جندذلك وبعد

 إبراهيم وسرية  بن رياحنصيب األموي الشاعر بسرية تعلقتما  األصفهاين الفرج

  .إبراهيم املوصلي ابن وإسحاق )ه-177ت( املوصلي

 عيون :هو آخر ابكت السري الذاتية يف  قد وجدنااألغاين كتاببعد و 

  طبقات األطباء يف األنباء
ُ
َوفَّق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم بن خليفة مل

 فيها ورد فقد )م 1269تويف قرابة عام (املعروف باسم ابن أيب ُأصيبعة  - اخلزرجي 

  )20(.اهليثم وابن إسحاق ابن سرية

 )ه430- ت(اهليثم ابن أن السرية، فن كتابة يف عباس إحسان ذكرو   

 اهليثم ابن أنّ  كما )21(الناس بني بسمعته درجة تضر إىل سريته يف صرحيا كان

 بني احلق أنّ  إىل اهتدى بفطرته وقد الفرق، باختالف أمره أول منذ شغل

 معرفة احلق بأنّ  واقتنع إليه، الوصول طريق يف هو إمنا واملذاهب وامللل الطوائف

 وبذلك بالعلم إالّ  تنال ال اليت املعرفة ذهه إىل عزميته بعث ربه، إىل تقربه اليت هي

   .)22( وسيلته وغايته حتدد

 مجمع الذاتية السري قطع من شيئا لنا حفظت اليت الرتاجم كتبيف  و 

 أن نستطيع البيهقي زيد ابن لعلي الذاتية السرية يورد إذ لياقوت احلموي باءداأل

 لفن خصية وراً بذ تشكل تامة تكن مل وإن ، السري الذاتية القطع هذه من نالحظ

  .)23( باحليوية مفعما أدبيا أسلوبا منها بعض يف جند فنحن ، الذاتية السرية

  :تشتمل على السري الذاتية منها رسائلهناك عدة و   
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 وسلوكه الفلسفي، سريته عن كتبه فيما) ه313-ت(الرازي زكريا بن حممد رسالة

 بعض فيها ذكر )ه414-ت(التوحيدي حيان يب ألوالصديق الصداقة ورسالة

. الولد نصيحة إىل الكبد لفتة اجلوزي بنإل رسالةهناك  لكوكذ  الذاتية،حوالاأل

 يف األلفة احلمامة طوق كتاباليت تشتمل على السري الذاتية منها   الكتبو 

 لغزايلمام اإل اللضال من املنقذ و)ه456-ت(حزم األندلسي إلبن  واآلالف

 الذاتية السرية بذور أخر ولعلّ  .الروحية ايا القضمن شيئا  يذكر فيها)ه-505ت(

 )ه707-ت( خلدون ابن هي سرية  إليناوصلت واليت القدمي العريب األدب يف

  )24(.ذاتية سرية وهي خلدون بناب سمىامل

 سريتاريخ الل منها رائحةاليت خترج  صوليةاأل نماذجذه اله اعتبار ميكن

 الفن هذا النطالق قاعدة والرسائل تبالك يف رةنتشامل النماذج وتعتربهذه ذاتيةال

 .األصيل

 :الحديث العربي األدب في الذاتية السيرة

 القرن �اية يف السري الذاتية الفن هذاأما يف العصر احلديث فنجد 

 1797رت على مصر يف سنة ا محلة بونا ببعد ، امليالديعشر التاسع

بعد ، الرتمجة ألنفسهم يف قدمائنا على طريقة احملدثون سلك و  )25(.امليالدية

 يف هذا املنطلق يكتب و )26(العرب عند األجنبية اللغات من ناتقإو  عطالاال

 العرب بسرية بالد األذهان تشحيذ كتابه يف )م-1857ت(التونسي عمر بن حممد

 دثحت مثّ  ،نفسه املؤلف سرية الكتاب هذا مقدمةوحيتوي  م 1832 عام والسودان

  )27(.السودان بالد إىل عن رحلته حتدث مث ا، �شغل اليت الوظائف عن

 نو الباحث عدهي فقد) 1873-ت (الطهطاوي رفاعةل اإلبريز ختليص كتابو 

 كانهذا الكتاب   أنّ  واحلقيقة بالذاتية، السريةالكتب األساسية يف فن  من

ذكر  هو، الكتاب هذا من رفاعة وغرضفرتة من الزمان  جبا عن عيون الناسحمت

فرنسا أو إىل  يسافرونسوف  الذين هذا قد يفيد للدارسني و فرنسا إىل رحلته

  )28(.االجنلرتا
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 لطه )األيام( حول الكتاب) 2003-ت( عباس إحسانويف رأي 

وال يتسابق معه   احلديثة الذاتية السري يفهو أول كتاب  )م1973-ت(حسني

 ،صصيف الق البارعة الطريقة :منها وله ميزات عديدة العريب، أدبنا منكتاب آخر 

  )29(.السخرية على القدرةو  نة،نو كامل العاطفةكذلك و  ،يداجل واألسلوب

 بهكتايف   )ه456-ت(االندلسي محز  بنال الذاتية السريةكذلك جند و 

قد و  ةلتارخييألحداث ااب تابزين هذالكيتو  واآلالف األلفة يف احلمامة طوق

   .)30(ى الشاشة يتصور القارئ بأن أمامه جيري احلوادث مثل األفالم اجلارية عل

 بعض الناثرين ينسجون ترمجتهم يف نسيج احلديث العصر يف حنن نرىو 

 اجلديرو  ،)م1987-ت(احلكيم وتوفيق ،)م1887-ت(لشدياقا:منهم قصصى،

 يدأن ب)31(.احةلصر واعرتف با )م1778-ت(روسومن  تأثر حسني طهبالذكر أّن 

 يف موهوبا انمع ذلك ك يباألد النقدويف جمال  يدانهذا امل يف أبدعقد  حسني طه

  )32(.جمال القصة والرواية

 ومشى على منوال طه حسني األيام بكتاب أمني أمحد تأثركذلك قد و 

بل  فحسب، دبيةاأل تهشهر هو التأثر  سبب وليس حيايت يف سريته كتب ماحين

  .)33(نفسيته شخصيته يف أثرت

قات ه العالفي ميثلقد  )م1954-ت(أمني محدأل"حيايت"أّما الكتاب

اخلارجية بالناس واألماكن ومييل إىل ذكر احلقيقة وأسلوبه مجيل وإخباري ومرتبط 

 يف العصر جند وكذلك .بني السرية الذاتية والتاريخ ومبتعد عن الناحية الفنية

 رواية عصفور"  يف كتابهاحلكيم توفيق ألديب ذاتية السري أدبنا يف اأيضً  احلديث

  )34(."الشرق من

 كتابةه يف  أسلوب يف اتلففنراه خم )م1964- ت( العقادد عباس حممو أما 

. أمني وأمحد طه حسني طريقىت وأسلوىب عن تاما اختالفا اختلفو  الذاتية سريته

   على هذا مقاالته وكتب عليه تعود وهو ،اتفسريي ياحليلـت اأسلوب العقادجدعندـن

  )35(.األسلوب
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 حسني، طه  طريقةعن  أيًضاالفين البناء اختالففيها  نالحظ كذلكو 

  )36(.أمني وأمحد

و هي رائعة جدا يف األدب  ذاتية سريةهو كتاب للطه حسني  "األيام"و

 واملازين احلكيم توفيق حمضة مثل كتب لقصةأما الكتب لآلخرين وهي  ،العريب

وجند يف هذه الكتب شيئا قليال من العناصر الذاتية والرتمجة  ،)م1949-ت(

 وإىل جانب ذلك .  أيضاالعقادموجود يف كتب الشخصية  ونفس هذا الشئ 

  يف إطارسريته جعلالذي  )م2006-ت( حمفوظ جنيب مثلهناك بعض األعالم 

الذي كتب  )م2003-ت(شكري حممد ذلككو  ، بالعمق والذاتويةممتلئ  ىقصص

 يكتب  )م1994-ت( جربا إبراهيم اوجرب  "احلايفز اخلب" املوسومةيف كتابه  سريته

 الوطن" يفيكتب  )م1939-ولد( احلوراين وفيصل" األوىل ربئال"يف ية السرية الذات

كتب ال هذه يفو  "محدة ثالثية" هكتاب يف )م2003-ت(القيسي حممدو  "الذاكرة يف

 الذاتية والسرية الشعرية، كالقصة بالشعر، املرتبط باجلنس امقارن فكريكون الال

  )37(.الشعرية

 : وهيهلا شا�ةتم أنواعونتكلم عن  الذاتية السريةإطار  من خنرج اآلنو 

  .والرواية والقصة واالعرتافات واملذكرات واليوميات، التاريخ،

 : والتاريخالذاتية السيرة

 يف نشأ وتشبت الذاتية متشي إىل جانب التاريخ جنبا جبنب، السرية  

 ومنوه وتعليمه وتربيته إىل لقاء  والدته منذتتحدث عن فرد  هي و التاريخ، ضنح

 غفلت مل  السرية الذاتيةأنبنلحظ  ف لوجونكما ذكرنا سابقا عن تعريف ،ربه تعاىل

واملؤلف يكتب كلما وجد معه  السرية صاحببل ميشي مع جانب  التاريخ،عن 

   .ة غريهسري أو مع صاحب 

التاريخ  الوطيدة بني السرية الذاتية و العالقة هذه عباس إحسانكما يذكر 

 متصلة وأعماله نطاق ا�تمع، يف للفرد تعرض السرية كانت كلما :يقول إذ
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 غاية حتقق السرية فإن �ا، متأثرة أو منها، منعكسة أو العامة، باألحداث

  )38(.تارخيية

 جمتمعه، عن وتفصله جتتزئ بالفرد، السرية كانت وكلما :يضيفولكنه 

 فإن مستقلة، عنه نظرة يصدر ما كل إىل وتنظر الكربى، الوحيدة احلقيقة وجتعله

  .)39( ضعيفة واهية تكون بالتاريخ صلتها

هما ميشي مع التاريخ جنبا السرية الذاتية والغريية كلتي كما ادعينا بأن

حنن نرى أكثر  :وهي، والتاريخ السرية بني االتصالهذا  على أدلةهناك جبنب و 

 خالل من ميكن إنه بل ، ماقوم  ياةحل تأرخيًا كونبأن التاريخ قد ي األحيان، من

 عن الطريق واضحة صورة رسم تلك السري يفواملعاينة والتدقيق   التاريخ قصيت

 فيها رخؤُ ي فهو شاب،ال إبراهيم حنا سرية هاومن  .الفرتة تلك يف األمة تاريخ

 واضحةً  صورةً  رسمي وفيهاامليالدية  1967وكذلك حلرب ،يالديةامل 1948 حلرب

 رام الربغوثي رأيت مريد كتاب نفسه يف األمر جند وكذلك ،الفرتة  تلك يف لليهود

 مرتبطا  الذاتية السرية ويكتب ،امليالدية 1967حلرب فيها  ويكتبيؤرخ حيث اهللا

 حيايت، أُؤرخ ال – إذن –  ملاذا حيايت كتابه يف أمني أمحد قال ، كما  بالتاريخ

 تفيد ولعلها حياتنا، أمناط من طًامن وتصف جيلنا، جوانب من جانًبا تصور لعلها

 متأثرًا نفسي يف مؤثرًا حويل ما أصف أن عنيت فقد مؤرًخا، غًدا قارئًا وتعني اليوم

  .)40( حويل مما

وترسم صورة واضحة من التاريخ  التاريخب تشبه الذاتية السريةقلنا بأن  إذا

  عدةيف التاريخ  عن ختتلف وال يعين بأ�ا يطابق تطابقا من كل الوجوه بل إ�ا

 بعض تسقط قدفقط و  على ذاكرة تعتمد الذاتية السرية أن :أمهها، من أمور

 على يعتمد التاريخ ثبت �ا بأن إذن اآلخر، بعضها عن وتغفل األشياء واألمور

فرق بني السرية الذاتية وضح الهنا فمن ، املوثوقةوالشهاداتالعلمية الوثائق 

 ،بالتاريخ مرتبط أديب فن الذاتية السرية نإ :قول ن أننستطيع ، واآلن حننوالتاريخ
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 إىل أقرب تصبح فالتارخيي، العنصر تفقد حني السّري  من كثريًا أنب يهعل والدليل

  . فقطالعامة الفائدة منه يراد الذي اإلخبار

  :المذكرات و الذاتية السيرة

  بأ�ا تتحدث عما جيري حول كاتبه وهي �تماملذكراتكما نعرف عن  

 .نفسه للكاتب �تم مما أكثرا وخارجه هاكاتب حول لألحداث كبريًا تماًماأه

 أنب معىن ذلك )41(حوله يدور الذي ا�تمع عن كبريًا قدرًا املذكرات مننستفيد و 

 من يدورحوله عما كلميت ولكنه بالضرورة، نفسه عن كلميت ال املذكرات كاتب

 .بسيط شيء إال نفسه عن كتبي ال وهو ، هلا ويؤرخ �ايدوّ و  ، حداثاأل

 حياة خالل جرت ألحداث كتايب سرد :بأنه املذكرات تعريف وورد يف 

 وشؤونه العصر ختص بأ�ا الذاتية السرية عن وختتلف دور، فيها وكان له املؤلف،

 أو املؤلف، فيها اشرتك اليت التارخيية األحداث إىل مجيع فتشري كربى، بعناية

  .)42( حياته جمرى يف ريه، وأّثرتمعاص من عنها مسع أو شهدها،

 اخلاصة احلياة أثناء العامة احلياة تويل املذكراتيذلك بأن  وثبت

املذكرات  بني بسيط فرق وهناك .راهات كما فرد حياة إىل توحي  أل�اللكاتب،

 مرَّ  ما تسجيل على �ا و�تم ، الذاكرة على تعتمد السرية أن وهي الذاتية والسرية

 أما ماضيه، تذكر على السرية كاتبيشاهد   مهما جزًءافقد تكون  تاملذكراو  �ا،

 مذكراتحنو . فيها للذاكرة دخل وال التارخيية على الوقائع تعتمد فهي املذكرات

 مذكرات" عنوان حتت وجاءتم 1948 عام بدأ نشرها اليت دروزة عزة حممد

  )43(.فلسطينية عام مائة وتسجيالت

  : واليومياتالذاتية السيرة

 أوجه يف عنها وختتلف وجه من السريةمع تشبه كذلك  فهي اليوميات 

 وختتلف ما،فرد حبياة يتعلق ما ذكر يف السرية تشبه أن اليوميات إذ ،أخرى

 يف اليوميات بكتابة  االهتمامشرعو   .منط فين تتبع عدم يف  السرية عناليوميات 

عدم  يف ونرغبي ت اليومياأصحاب وكان ، امليالديعشر السابع القرن أوائل
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 وليمهو  اإلجنليزي األدب يفل رجل شرع فيها وجعلها يسجل يوميا و أ نشرها،

 تنشر مل ولكنها حياته، من سنة وأربعني مخسة يومياته يفكتب  الذي دوجديل

 اأ�ب بور ومسز ،استاوفر ثلم علماء والكاتبنيال بعضيف رأي و  .وفاته بعد إال

 األوىلذور الب من كانت وأ�ا ، قيمة  هلاذلك بأن رغم ذاتية، تراجم ليست

  .)44(كتا�ا من تبعه دوجديل وما يوميات من بدواي كما األدبية الذاتية للرتمجة

 درجةب فنية بتقنيات التلتزموأ�ا   جامدة،أعمالتعترب من  اليوميات

 حياة يف ريجت اليت اليومية األحداث كتابة الصعب من ليس وكذلك اإلبداع،

 ضرورية تبقى كتابتهاو  هذه األحداث علىواالستيعاب  القدرة لكنو  ،شخص ما

 رصد على اليت تركز اليوميات إليها حتتاج الغريية، أو الذاتية الرتمجة حيلصتل

  .فقط األحداث

" الفلسطينية الوطنية احلركة يوميات"كتاب جند ذلك على منوذجوأحسن 

  .)45()م1996 -ت(زعيرت ألكرم

  :ترافات واالعالذاتية السيرة

اليت شاعت ،االعرتافات   وهيالذاتية الرتمجة أقسام من آخرقسم  هناك 

 وهي رياضة روحانية تشبه بتجربة اإلهلام .يف أوروبا تقريبا عشر الثامن القرن يف

عناية  تعىن و الوسطى العصور يف الدينية االعرتافات كانت فقدعند الفنان، 

 اعرتافاتهو  ذلك على مثالأبرز  و .الصويف الكشف جتربة بتصور شديدة

 .الدينية االعرتافات قمة ترب يفتع أوغسطني اليت القديس

 العريب األدب يف الذاتية كتابه الرتمجة يف الدامي عبد حيىي الدكتورؤكد وي 

 حلظات يف لنا، مألوف غري بعامل تتصل ذاتية جتربة لنا ينقل الصويف: احلديث

 إىل األرضي عاملنا عن بعيًدا حملًقا واعي،ال شعوره عن فيها خيرج فجائية، فورية

 يف شاهده وما مواجيده، فيصور إليه، يرتد أن وعيه يلبث ال مث مساوي، عامل

  )46(.صادقا تصويرًا الكشفية جتربته
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 كالم يف وأشباه عديدة لالعرتافات أمثال العريب األدبعندنا يف   

 حملاسيب،ارث بن أسد اللح  والنفحات القدسيةالدينية النصائح ني حنواملتصوف

 إلبن منصور والطواسني لغزايل، أليب حامد اإلمام حممد االضالل واملنقذمن

 مواصفا�ا يف الذاتية إىل السري أقرب هي اليت باالعرتافات صطبغت وكلها حلالج،ا

 وطأة اإلحساس حتت الديين االعرتاف واالعرتافات تقتصر بكتابتها، وأسلوب

 شهرة القت روسو اليت جاك جان اعرتافاتهناك  نلك و .اخلطيئة أو بالذنب

  )47(.الصدق يف فحشأل�ا اتصف بالدينية  اعرتافات تكن مل واسعة

  : والروايةالذاتية السيرة

الرواية فن من فنون األدب ،غايته سرد حادثة أو معاجلة فكرة اجتماعية 

 .تشويقبأسلوب يقوم على السرد أي حكاية الوقائع على النسق التارخيي وال

 ختتفي الذاتية هذهبأن  نعرف كما كاتبها، ذاتية على تدل األدبية األعمال فأكثر

 ترمجة تعد صاحبها حياة صورت قصة كل ليست أنه  بيد.الروائية وراء الشخصية

 عند موقفنا عن ذاتية قراءة سرية عند موقفنا مييز ما :ماي جورج يقولو  .له ذاتية

 لنا تظهر كون األوىل وإمنا خيالية، والثانية حقيقية األوىل كون ليس رواية، قراءة

  . )48(اخليال لبوس يف والثانية احلقيقية لبوس يف

 يف إدموند جوس  وقصصيقالب روائي يف ألنفسهم ترمجوا أولئك الذينو 

 مل أنه رغم أجزاء الرواية، من جزء كل يف نفسه عن  وكتبوالولد، الوالد كتابه

  .)49(القارئ إىل املتعة بجتل اليت الفن عناصر يغفل

ويف النهاية أود أن أختم عملي املتواضع بالثناء واحلمد هللا سبحانه وتعاىل   

بأن وفقين وأعانين على القيام بالدراسة للسرية الذاتية وأعرض أهم النتائج اليت 

  :توصلت إليها وهي

 أن فن السرية الذاتية من األجناس األدبية القدمية املستحدثة اليت طرأ -1

  عصرـقدماء منذ الـقد عرفه العرب الـرات، فـعليها بعض التطورات والتغي
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  .اجلاهلي ففن السرية ليس فنا مستحدثا،إمنا هو معروف منذ القدم

مجة احلرفية لألدباء أو املؤرخني، تطور فن السرية فلم يقتصر على الرت  -2

أشكال فنية خمتلفة كاملذكرات واليوميات وتناولت بعض : وظهرت هلا

املالمح الذاتية واخلصائص النفسية، وأصبح هناك أنواع للفن السريي 

الذايت كالسرية الذاتية والسرية الغريية، قد تعددت موضوعات ومضامني 

السرية فأصبحت تتناول اجلوانب االجتماعية والسياسية، بل مشلت مجيع 

 .مناحي احلياة

***** 
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