1 : العدد،56 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

فن السرية الذاتية يف األدب العربي
تارخيه ومالحمه
ياسني أكرب جوهر

Abstract
The Art of Writing Autobiography in Arabic Literature: History and
Features
Yaseen Akbar Jauhar
This article aims to explore the historical background and features of the
art of writing autobiography in Arabic literature. Autobiography is a
form of literature. This research examines the art of writing
autobiography in Arab history and traces its origins to the ancient Arab
customs and traditions. There are several examples of autobiographies
in classical Arabic literature that shed light on the art of writing
autobiography in Arabic literature. These examples include the
autobiographies of Ḥunayn b. Isḥāq, Abū bakr al-Rāzī, and Ḥakīm alTirmiḏī etc.
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مدخل
مر النثر العريب خالل تطوره بمراحل خمتلفة ،واألدب العريب بصورة عامة ،كان شامال
ّ
ألجناس أدبية ظهرت قديام ،ثم ُوجد هلا يف العرص احلديث "عنارص فنية" أسهمت يف تطورها عىل
نحو خاص ،ويعتقد بعض النقاد العرب أن بعض األجناس األدبية النثرية ،مثل الرواية واملرسحية،
والقصة القصرية؛ إنام أخذت من الغرب( .)1ولكن احلقيقة تقول غري ذلك ،فإن من ُيـمعن النظر يف
تراثنا وأدبنا العريب القديم سيجد نامذج وأصولا كثرية من هذه الفنون احلديثة ،وإن كان القدماء مل
تأثر أدبائنا العرب الـمحدثني يف بعض
يستخدموا هلا هذه املصطلحات التي عُ رفت حديثا .ول ننكر َ
عنارصها بالغرب (.)2
وتُعد السرية الذاتية من تلك األجناس األدبية التي ظهرت يف األدب العريب احلديث كفن
مر به يف حياته من أحوال وأهوال،
أديب مستقل يتحدث الكاتب فيها بقلمه عن مواقفه الذاتية وما ّ
فيسجل حوادثه وأخباره ،ويرسد أعامله وآثاره ،ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته ،وما جرى له يف
ف أخرى ،وهي عند بعضهم:
رتح ،والتي تَع ُظ ُم حينا وتض ُع ُ
الفرح وال َ
هذه املراحل من أحداث َ
"رشك للحديث عن النفس والزهو هبا وإعالء قيمتها ،ولكنها إذا اعتدلت كانت أصدق ما يكتب
عن رجل وأكثر انطباقا عىل حياته ،ألهنا ليست جمال ختمني أو افرتاض ،ولكنها جمال حتقيق وتثبيت،
سجل فيها
وهبذا يصح يف املرتجم الذايت مرضب املثل" :قطعت جهيزة قول كل خطيب"( ،)3وقد ُي ّ
ُـجمع عنارصها من مصادر متعددة ،وقد
الوقائع واألحداث يوما فيوما أو بصورة متقطعة بعد أن ت َ
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منهم؛ عبد الرمحن بدوي الذي قال" :إن الكتّاب يف العربية الذين كتبوا يف هذا الباب قليلون ،وأغلبهم ليسوا عربا
خلصا بل ينتسبون إىل اجلنس األري من فرس وموال عىل اختالف أجناسهم" .انظر :عبد الرمحن بدوي ،املوت
والعبقرية (القاهرة :مكتبة النهضة1491 ،م) ص.15
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سيد إبراهيم أرمن" ،السرية الذاتية ومالحمها يف األدب العريب املعارص" ،جملة فصلية دراسات األدب املعارص ،العدد
 ،11الـمجلد ،3اخلريف 1932هـ ،جامعة آزاد اإلسالمية ،جريفت بطهران -إيران ،ص.4
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حممد عبد الغني حسن ،التـراجم والسري (القاهرة :دار املعارف) ط( ،1ب .ت) ص ،23بترصف يسري.
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ورد يف معجم املصطلحات األدبية :أن السرية الذاتية " ََسد متواصل يكتبه شخص ما عن حياته
املاضية"(.)9
ومن البدهي أن ظهور أي فن من الفنون تسبقه بعض املقدمات والعوامل ،تكون ممهدة
لظهوره أو باعثا يف نشأته أو يف تقدمه نحو النهضة والزدهار أو فيهام معا ،وفن السرية الذاتية من
تلك الفنون التي سبق ظهورها الكثري من املقدمات ،وسامهت يف نشأهتا العديد من العوامل؛
ويمكن اعتبار الظواهر األدبية العاملية ،والتي من أمهها؛ ظاهرة التأثري والتأثر بني اآلداب املختلفة،
وهي إحدى أهم تلك العوامل التي سامهت يف ظهور هذا الفن وتطوره.
املبحث األول :مالمح فن السرية الذاتية عرب العصور والسرية الذاتية يف األدب العريب
املطلب األول :مالمح فن السرية الذاتية عرب العصور
إن الختالف حول الزمن الذي نشأ فيه فن السرية الذاتية كبــري جــدا ،إىل درجة يعده
بعض الباحثني من أقدم الفنون األدبية نشأة ،والفريق اآلخر يرى أنه من أحـــدث األجـنــاس
األدبـــية ،وهذا الختالف يرجع يف الدرجة األوىل إىل الختالف حــول مفهوم السـرية الذاتية
عنــد كل مـن الفريـقـني ،فالذين يرون أنـه من أقدم الفنون األدبية نشأة ،يعدّ ون كل عمل نثري
يتحدث فيه كاتبه عن ذاته "سرية ذاتية" .أما الذين جيعلوهنا من الفنون األدبية احلديثة ،فهم الذين
رأوا أن للسرية الـذاتــية بناء خاصا ،وهذا البناء اخلاص مل تبدأ مالحمه بالظهور إل يف هناية القرن
الثامن عرش.
وقد أرجع الباحثون الذين رأوا أن السرية الذاتية من أقدم الفنون األدبية ،نشأتـها إىل
احلضارات القديمة التي وصلتنا آثارها .فريى "ول ديورانت" :أن السومريــني ثم البـابليــني
اعتنوا باحلديث عن أنفسهم ،لكن يف سياق التاريخ وليس يف سياق قصيص مثل املرصيني .ويرى
الدكتور أحـمد شوقي عبد السالم ضيف املعروف بـ"شوقي ضيف" أن أقدم صورة للسرية الذاتية
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إبراهيم فتحي ،معجم املصطلحات األدبية (تونس :املؤسسة العربية1491 ،م) ص .252
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هي ما كان ينقشه القدماء عىل شواهد قبورهم ،ثم يشري إىل اشتهار الفراعنة بـهذه النقوش ،يقول:
واشتهر املرصيون يف عصور الفراعنة بكثرة ما نقشوا عىل قبورهم وأهراماتـهم ويف معابدهم
وهياكلهم من توارخيهم وأفعاهلم .وكانت ترسى هذه الروح يف األمم القديمة من حوهلم(.)1
وإذا كان الدكتور شوقي ضيف يرى أن بـذور السري الذاتية نـمت يف مصـر ثـم امتدّ ت
إىل احلضارات الـمجاورة ،فإن ماهر حسن فهمي يرى :أن جذورها كانت متشعبة يف احلضارات
املرصية والبابليـة واهليـليـنية عـىل حد سواء ،يقول" :تاريخ السيـرة الذاتية هـو إىل حد كبيـر صورة
من العقليـة اإلنسانية يف مغامراهتا من أجل البحث عن احلـقيـقة ،ومن أجل ذلك كانت جـذورها
األوىل متشعبة يف احلضارات القديمة ،كالـمرصية والبابلية واهليليـنية وغريها"(.)1
أشهرهم جورج ماي( ،)7الذي يؤرخ
أما الذين قالوا إن السرية الذاتية حديثة النشأة فمن َ
روسو
روسو (ت1779 :م) "ومن ثم أصبح مؤلف ّ
لنشأة السرية الذاتية بـ :اعرتافات جان جاك ّ
رمزا لنشأة جنس أديب جديد"( .)9وهو ل ينكر وجود اعرتافات سابقة لـ :اعرتافات روسو ،التي
كتبها يف هناية القرن الثامن عرش ،لكنه يرى أن اعرتافات روسو هي نموذج أصبح حيتذى يف جمال
أشهر العرتافات؛ اعرتافات القدّ يس "أوغسطني" (ت935 :م) ،التي يرى
السرية الذاتية .ومن َ
وليم سبينج مان :أهنا شكلت اإلرهاصات األوىل لنشأة ثالثة من أشكال السرية الذاتية ،وهي
األشكال التارخيية ،والفلسفية ،والشعرية .ويرى عبد العزيز رشف :أن "اعرتافات القدّ يس
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ول وايريل ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة :زكي نجيب حممود (بريوت :دار اجليل) ط(1ب .ت) ج ،1ص،111
والتـرمجة الشخصية للدكتور شوقي ضيف (ب .ت) بترصف يسري (القاهرة :دار املعارف) ط ،9ص.7
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ماهر حسن فهمي ،السرية تاريخ وفن (القاهرة :مكتبة النهضة1475 ،م) ط ،1ص.221
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جورج ماي ،السرية الذاتية ،املرتجم :حممد القايض وعبد اهلل صولة (تونس :بيت احلكمة1444 ،م ) ص ،25و،39
ومل أعثر عىل ترمجة جورج ماي ،كام مل يضف الـمرتجـامن شيئا من هذا القبيل.

-9

شكري املبخوت ،سرية الغائب ،سرية اآليت – السرية الذاتية يف كتاب األيام لطه حسني (تونس :دار اجلنوب،
1442م) ط ،1ص ،15ورقية أمحد وهند حسني ،السرية وأنواعها يف األدب العريب ،بحث لنيل شهادة
البكالوريوس ،قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة القادسية بالعراق ،نوقشت سنة 2519م ،ص.13
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أوغسطني تستحق لقب أقدم سرية ذاتية باقية"(.)4
املطلب الثاين :السرية الذاتية يف األدب العريب
فن السيـرة الذاتية جنس أديب عريق يف حضارتنا العربية اإلسالمية وإن مل يتبلور بـام يتيح
له النفراد بمصطلح نقدي خاص به ،فقد صيغ عىل نامذج تكاد تصل به درجة الكتامل يف املضمون
والغرض واألسلوب ( .)15وبذلك فاألدب العريب القديم عرف سري اا ذاتية ولكن ليس بمفهومها
الصطالحي املعارص ول بـمستواها الفني احلديث ،وإنام كانت قريبة من مبادئ ثقافية عامة ترتبط
برؤية العريب قديام لذاته وللكون واإلله (.)11
وقد وقف حييى إبراهيم عبد الدائم يف دراسته للسرية الذاتية يف الرتاث العريب عىل مجلة من
العنارص الفنية حتققت يف السرية الذاتية القديمة منها :الصدق ،التجرد ،الرصاحة ،تصوير الرصاع،
وجلو اخلط البياين حلياة الكاتب منذ مرحلة الطفولة إىل مراحل رفيعة من حوادث حياته ،فضال عن
اسرتجاع مايض احلياة الشخصية بام فيها من حسنات وسيئات ،استعادة موثوقة عىل أساس من
وحدة البناء وحسن التقديم ومجال الرسد وحرارة احلوار(.)12
و ُيـمكننا أن نعدّ األخبار الشخصية املنقولة شفهيا من بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم؛
هي أول سري ذاتية يف تاريخ األدب العريب ،ومنها؛ سرية الصحايب اجلليل سلامن الفاريس ريض اهلل
-4

عبد العزيز رشف ،أدب السرية الذاتية (مرص :الرشكة املرصية1442 ،م) ص ،34و ندى حممود مصطفى الشيب ،فن
السرية الذاتية يف األدب الفلسطيني بني 1001-2991م :نوقشت الرسالة بـكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح
الوطنية  -نابلس ،فلسطني2551 ،م ،ص.11
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عبد السالم املسدي ،النقد واحلداثة (تونس :دار العهد اجلديد1494 ،م) ط ،2ص ،111وأمحد طه أمحد" ،السرية
الذاتية :مفهومها وتطورها" ،جملة :آداب الرافدين – العدد ،14 :جامعة املوصل – العراق ،سنة 1932هـ2511/م،
ص.199
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شكري املبخوت ،سرية الغائب ،سرية اآليت – السرية الذاتية يف كتاب األيام لطه حسني ،ص.21
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حييى إبراهيم عبد الدائم ،التـرمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث (بريوت :دار إحياء التـراث العريب1471 ،م)
ص.92
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عنه ،التي َسد فيها بالتفصيل سعيه الـحثيث يف البحث عن احلق وما لقى يف سبيل ذلك من أهوال
رشفه اهلل باإلسالم ،ومنها حديث اإلفك الذي ترويه أم املؤمنني السيدة عائشة ريض اهلل عنها،
حتى ّ
وحديث توبة كعب بن مالك ريض اهلل عنه ،عن ختلفه يف غزوة تبوك ،وقد روت كتب السنة وتراجم
الصحابة هذه األحاديث عن أبطاهلا بضمري املتكلم(.)13
ويف القرن الثالث اهلجري ظهرت سري ذاتية يف قالب قصيص مكتوب ،كسرية حنني بن
إسحاق (ت215 :هـ) ،الذي كان أول من طرق باب السرية الذاتية يف األدب العريب ،إذ تأثر
برسالة جالينوس اليوناين (251- 131م) التي صور فيها ما لقيه من حمن وشدائد من بعض
نظرائه ،وأبناء حرفته ،وحتى أقاربه بسبب ما ناله من حظوة عند اخلليفة العبايس املتوكل
(ت 297:هـ) .ويف أواخر القرن الثالث اهلجري ظهرت سرية أمحد بن طولون التي كتبها أمحد بن
سجل الكاتب سريته
أيب يعقوب بن يوسف الداية (ت339 :هـ) ،ويف نـهاية هذه السرية ّ
الذاتية( ،)19وسجل الصويف املشهور احلارث بن أسد املحاسبي (ت )297:سريته الذاتية يف مقدمة
كتابه :الوصايا وهي حتتوي عىل ملحات كثرية من سريته الذاتية الروحية ،كام كتب اإلمام أبو بكر
الرازي سريته الذاتية (ت313 :هـ) ،وكذلك الـحكـيم التـرمذي حممد بن عيل بن احلسن (ت:
325هـ) الذي سجل سريته الذاتية بعنوان :بدء شأن(.)11
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وقد رواها مجيعا ابن أيب أصيبعة يف كتابه :عيون األنباء يف طبقات األطباء (القاهرة :املطبعة الوهابية1244 ،هـ) ج،1
ص ،145و ،354وج 2ص ،3و 41و ،44و ،251وانظر :أسامة حممد البحريي ،السرية الذاتية يف التـراث العريب،
أنواعها وتشكيالهتا الزمنية (الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية1934 ،هـ) ص  ،4ومريم محاد عليان احلسنات،
السرية الذاتية يف األدب اإلسالمي احلديث  ،رسالة ماجستري ،يف كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،باجلامعة اإلسالمية
بـغزة ،نوقشت سنة 2513م ،ص( ،21بترصف يسري).
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بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،العلامء الذين ترمجوا ألنفسهم [جزء خمصص لـ] "السرية الذاتية"(الرياض :دار مطابع
اهلالل1951 ،هـ) ط ،1ص .29
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انظر :أبو عبد اهلل حممد بن عيل املعروف بـ"احلكيم الرتمذي" ،بدء شأن أيب عبد اهلل [يف كتاب] "ختم األولياء،
(بريوت :املطبعة الكاثوليكية1411 ،م) وكذلكُ :د َويت راينولدز ،ترمجة النفس ،السرية الذاتية يف األدب العريب،
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املبحث الثاين :تطور فن السرية الذاتية ويف العرص احلديث
املطلب األول :تطور فن السرية الذاتية عرب القرون
شهد القرن اخلامس اهلجري تطورا ملحوظا يف فن السرية الذاتية حيث ظهرت أنواع من
السري الذاتية عني أصحاهبا بتسجيل الوقائع واألحداث املختلفة التي م ّروا هبا يف حياهتم وقد مال
بعض الكتاب إىل اإلجياز فظهرت سريهم الذاتية يف صورة رسالة صغرية مستقلة ( ،)11أو ضمنها
مقدمة أحد كتبه ومؤلفاته ( ،)17أو أحلقها بنهاية الكتاب ( .)19يف حني آثر اآلخرون اإلطناب وأفردوا

ترمجة :سعيد الغانمي (أبوظبي :هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث2554 ،م) ط ،1ص .193-114وكذلك بـتحقيق:
حممد خالد مسعود ،نقال عن :مصادر السرية الذاتية يف األدب العريب القديم ،لصالح معيض الغامدي ،جملة عالمات،
النادي األديب بجدة ،مارس1443-م ،ص ،91وأسامة حممد البحريي ،السرية الذاتية يف الرتاث العريب ،أنواعها
وتشكيالهتا الزمنية ،ص .11واحلارث بن أسد املحاسبي ،الوصايا ،حتقيق :عبد القادر عطا (القاهرة :مطبعة صبيح،
1411م) ص.29
-11

منها؛ سرية ابن سينا (ت929:هـ) ،وابن اهليثم (ت995 :هـ) ،وعيل بن رضوان (ت915:هــ) ،وعبد اللطيف
البغدادي (ت )124:انظر :أسامة حممد البحريي ،السرية الذاتية يف الرتاث العريب ،أنواعها وتشكيالهتا الزمنية،
ص ،4ومريم محاد عليان احلسنات ،السرية الذاتية يف األدب اإلسالمي احلديث ،ص( 21بترصف يسري) ،وأمحد
حافظ حكمي ،القصص اإلسالمية يف عهد النبوة واخللفاء الراشدين (الرياض :املطابع األهلية1471 ،م) ج،1
ص.145-193

-17

مثل مقدمة كتاب سموءال بن حييى املغريب إفحام اليهود (ت175 :هـ) ،حتقيق :عبد الوهاب طويلة (بريوت :الدار
الشامية1915 ،هـ) ط ،1ص ،11والبحريي ،السرية الذاتية يف الرتاث العريب :أنواعها وتشكيالهتا الزمنية ،ص.11

-19

مثل ترمجة ياقوت احلموي (ت121 :هـ) يف كتابه :معجم األدباء ،وترمجة أيب شامة املقديس (ت111 :هـ) يف كتابه:
الروضتني يف أخبار الدولتني ،وترمجة لسان الدين بن اخلطيب (ت771 :هـ) يف كتابه :اإلحاطة يف أخبار غرناطة،
وترمجة ابن حجر العسقالين (ت912 :هـ) يف كتابه :رفع اإلرص عن قضاة مرص ،وترمجة اإلمام السخاوي
(ت452:هـ) يف كتابه :الضوء الالمع يف أعالم القرن التاسع  ،وترمجة اإلمام السيوطي (ت411 :هـ) يف كتابه :حسن
الـمحارضة يف أخبار مرص والقاهرة ،ونرشت مستقلة بعنوان :التحدث بنعمة اهلل .انظر :أسامة حممد البحريي،
السرية الذاتية يف الرتاث العريب ،أنواعها وتشكيالهتا الزمنية ،ص.15-4
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كتبا مستقلة لسريهم الذاتية (.)14
إننا ل نتوقع من األدب العريب القديم أن يعرض لنا سيـرة ذاتـية تـحمل مـالمح السرية
الذاتية احلديثة وسامتـها ،ألن لكل عرص أديب مالحمه وسامته اخلاصة ،كام أن األجناس األدبية يف
تطور مستمر .لذلك فنحن نعدّ الكتابات الذاتية يف التـراث العريب أصول أو جـذورا للسرية
الـذاتية ،ل سريا ذاتيـة .ومن اجلدير ذكره أننا عندما نـتحدث عن السرية الذاتية بمفهومها احلديث،
فإننا لن نجد نموذجا تا ّما هلا يف أي أدب عاملي قديم ،لألسباب التي منعت وجود مثل هذا النموذج
يف األدب العريب القديم.
ومنذ منتصف القرن اخلامس اهلجري ظهرت كتب مستقلة وكاملة يف فن السرية الذاتية
مثل :طوق الـحاممة يف األُلفة واألُالف لبن حزم األندليس (ت911 :هـ) ،ومذكرات األمـري عبد
اهلل بن ُب ُل ّقني (ت997 :هـ) آخر ملوك بني زيري بغرناطة ،بعنوان :التبيان عن احلادثة الكائنة بدولة
بني زيري يف غرناطة ،واملنقذ من الضالل سرية أيب حامد الغزايل (ت151:هـ) ( .)25وتتابع األمر يف
القرون التالية فظهرت يف مستهل القرن التاسع سرية العالمة املغريب عبد الرمحن بن خلدون (ت:
959هـ) التي كتبها حتت عنوان :التعريف بابن خلدون ورحلته غر ًبا ورش ًقا ،وهي كام يظهر من
السرية الذاتية وأدب الرحلة ( .)21وسرية الصويف عبد الوهاب بن عيل
العنوان ،مزيج من أدب ّ
الشعراين (ت473 :هـ) يف كتابه :لطائف املنن واألخالق ،هذا باإلضافة إىل سري كل من اإلمام فخر
-14

مثل كتاب املنقذ من الضالل أليب حامد الغزايل (ت151 :هـ) ،والنكت العرصية يف أجناد الوزارة املرصية لعامرة بن
عيل احلكمي اليمني (ت114 :هـ) ،وهو سرية ذاتية له ،وكتاب االعتبار سرية ذاتية ألسامة بن منقذ (ت199:هـ)،
وابن اجلوزي (ت147:هـ) ترجم لنفسه يف كتابه لفتة الكبد ،وابن سعيد املغريب (ت191 :هـ) ترجم لنفسه يف كتابه:
الـم ْسال يَة َع ْن ن َُضار،
الـمغرب يف ُح َل املغرب ،وأبو حيان األندليس (ت799 :هـ) ،ترجم لنفسه يف كتابه :الن َُّضار ييف َ
ُ
وغريهم كثري كالثعالبي وابن اجلزري والشوكاين واأللويس .ينظر :السرية الذاتية يف األدب اإلسالمي احلديث،
ص ،21وفدوى طوقان ريم العيساوي ،نقد الذات قراءة السرية ( :الدار املرصية اللبنانية1449 ،م) ط ،1ص.11

-25

الغزايل ،املنقذ من الضالل ،حتقيق سعد الفقي (جدة :دار املنهاج2513 ،م) ط.1

-21

ُد َويت راينولدز ،ترمجة النفس ،السرية الذاتية يف األدب العريب ،ص.319
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الدين الرازي ،ولسان الدين بن اخلطيب ،واإلمام السخاوي ،واإلمام السيوطي ،وغريها من السري
الذاتية الكثرية (.)22
املطلب الثاين :فن السرية الذاتية يف العرص احلديث
إن أول من أرسى قواعد فن السرية الذاتية يف العرص احلديث هو األديب الفرنيس الشهري
جان جاك روسو معلنا ريادته له عام 1714م حني صدور سريته الذاتية بعنوان :اعرتافات جان
جاك روسو  .ثم تبعه زمرة من األدباء والشعراء يف أوروبا فاهتموا بإخراج سريهم الذاتية وضمنوها
األحداث والوقائع التي مروا هبا يف حياهتم الشخصية.
مرت بنا نامذج من السرية الذاتية يف األدب العريب القديم التي كانت تدور يف إطار
لقد ّ
معني ل يتجاوز َسد األحداث والوقائع التي تقلب فيها صاحب السرية ،إذ كان األمر يقترص عىل
َسد بعض أهم األحداث والوقائع ،أما السرية الذاتية بمفهومها احلديث ومالحمها وسامتـها
وأدواتـها احلديثة فـقد أخـذنـاهـا من الغرب.
وقد تـمثلت أول سـيـرة ذاتية يف األدب العـريب الـحديث بمفهومها احلديث يف كتاب
الساق عل الساق يف ما هو الفارياق ألحـمد فارس الشدياق (ت1997:م) الذي صدر يف باريس
عام 1911م ،وقد محّله كثريا من سريته باإلضافة إىل مالحظات لغوية اهتم بإيرادها أمحد فارس.
وَسعان ما اجته لفيف من أدبائنا العرب إىل هذا الفن األديب احلديث يرضبون فيه بسهمهم
فكتب األديب املرصي عبد الرمحن شكري (ت1419 :م) كتابه االعرتافات عىل غرار اعرتافات
جان جاك روسو ونرشه عام 1411م يف مطبعة باإلسكندرية.
ولكن يبقى لعميد األدب العريب الدكتور طه حسني (ت1473 :م) ريادة من صنف آخر
فهو يعد األب الروحي هلذا الـفن يف األدب احلديث وذلك حينام صدر اجلزء األول من كتابه األيام
عام 1421م وبعده اجلزء الثاين الذي صدر عام 1434م ،ونـرش اجلزء الثالث يف عام 1472م

-22

معجم املصطلحات األدبية ،ص ،252و ُد َويت راينولدز ،ترمجة النفس ،السرية الذاتية يف األدب العريب ،ص.311
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تقريبا ،وهي أشهر سرية ذاتية يف األدب العريب املعارص.
ولعل هذا النجاح الذي حققه كتاب األيام دفع كثريا من األدباء لتسجيل أحداث حياهتم
ونقل تـجربتهم إىل األجيال التالية ،ولعيل أكون مصيبا يف أن كتابة السرية الذاتية تأيت من باب
التحدث بنعم اهلل ،ونقل جتارب مهمة عارصها صاحب السرية إضافة إىل تسجيل آرائه ونظرته إىل
احلياة التي عاشها يف جمتمعه ...ولشدة ذيوع هذا الفن وانتشاره يف العامة واخلاصة واألثر الذي
يرتكه يف نفوس القراء فقد انـجـذب واستهوى هذا الفن من غري األدباء كثريا من الوزراء والولة
والعسكريني والساسة واألطباء والتجار والفنانني والـمربني.
وامتد هذا الفن فكتـب األديب الشهري إبراهيم عبد القادر املازين سريته الذاتية بعنوان:
إبراهيم الكاتب عام 1431م ،وتاله األديـب املرصي الـمعروف أمحد أمني فكتب سيـرته الذاتية
بعنوان :حيايت ونرشها عام 1415م ،وجاء بعده األستاذ سهيل إدريس ونرش روايته احلي الالتيني
عام 1413م( ، )23التي حيكي فيها قصة حياته ...وَسعان ما انترش هذا الفن يف البالد العربية
املختلفة ،فوجدنا األديـب والـناقد الـمهجري ميخائيل نعيمة يـحكي سريته الذاتية يف ثالثة أجزاء
محلت عنوان سبعون ،أصدر اجلزء األول عام 1414م( ،)29والثاين والثالث يف عام 1415م،
ويتناول يف كل جزء منها مرحلة من مراحل حياته ،وتبعه األستاذ لطـفي السيد فكتب قصة حيايت
عام 1412م ،وكتب األستاذ عباس حممود العقاد عن مواقف خمتلفة من حياته يف مقالت متفرقة
ونرشها يف كل من جملة اهلالل والفصول  ،وقد مجعت هذه املقالت يف كتاب بعنوان :أنا ،الذي نُـرش
عام 1419م بعد وفاته بشهور( .)21كام كتب األستاذ توفيق احلكيم سجن العمر عام 1417م ،أما

-23

سهيل إدريس ،احلي الالتيني (بريوت :دار اآلداب1413 ،م) ط.1

-29

صدرت املراحل الثالثة من دار نوفل للنرش ،بريوت .انظر :ميخائيل نعيمة كام عرفته :للباحثة الدكتورة ماريا
نيكولييفا (( )Maria Nikolajevaبريوت :الـمركز الرتبوي للبحوث واإلنامء2513 ،م).

-21

انظر :حييى إبراهيم عبد الدائم ،التـرمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ،ص ،211وقد مجعها الكاتب الصحفي
طاهر الطناحي بعد موافقة العقاد نفسه انظر :عز الدين إسامعيل ،األدب وفنونه :دراسة ونقد[ ،مزيدة ومنقحة]
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الدكتور زكي نجيب حممود فقد كتب عن حياته ونرشها يف ثالثة مؤلفات ،وهي؛ قصة نفس نُــرش
عام 1411م ،وقصة عقل ظهر عام 1493م ،وحصاد السنني صدر عام 1441م( ،)21ثم ألفت
األستاذة الدكتورة عائشة عبد الرمحن سريتـها الذاتية بعنوان :عل اجلرس بني احلياة واملوت،
ونرشتـها عام 1477م ...وكتب األستاذ الدكتور شوقي ضيف سريته الذاتية يف جزئني؛ نرش اجلزء
ذكريات ومشاهدات ،عام
األول بعنوان :معي ،عام 1491م ،ونرش اجلزء الثاين
َ
املعنون بـ معيَ ،
2553م .وكان قد ألف كتابا يف فن السرية الذاتية بعنوان :الرتمجة الشخصية عام 1411م ،وكذلك
كتبت الشاعرة الفلسطينية الشهرية فدوى طوقان سريتـها التي كانت حتمل عنوان :رحلة جبلية...
رحلة صعبة ونرشت عام 1491م ،وكذلك تـناول األديب الفلسطيني الشهري جربا إبراهيم جربا
سريته الذاتية ونرشها بعنوان :البئر األوىل عام 1443م( ...)27كام روت الشاعرة العراقية نازك
وخيرج
املالئكة سريتـها الذاتية التي ظهرت بعنوان صفحات من حياة نازك املالئكة عام 1449مُ ،
الروائي الشهري واألديب املعروف إحسان عبد القدوس سريته الذاتية بعنوان :غربة الراعي سنة
1441م ،وكتب املفكر الـمغريب حممد عابد اجلاري سريته بعنوان :حفريات يف الذاكرة ونرشها يف
عام 1447م.
موجز الدراسة:
السرية الذاتية نشأت عند العرب قبل الغرب فقد كان لدهيم اهتاممات فكرية يمكن أن

(القاهرة :دار الفكر العريب2513 ،م) ط ،4ص .119
-21

صدرت األسفار الثالثة من دار الرشوق بالقاهرة ،وهلا طبعات جديدة أخرى أيضا يف األعوام التالية.

-27

انظر :إبراهيم جربا ،البئر األوىل (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش1443 ،م) ط ،1وقراءات لصقر أبو
فخر [مقال نرش يف] جملة الدراسات الفلسطينية ،املجلد ،7العدد  ،21شتاء 1441م ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية
(واملقال عىل املوقع )www.palestine-studies.org :و أمحد عيل آل مريع :حممد باوزير ،لـمحات يف أدب
السرية الذاتية ،احلد واملفهوم[ ،مقال يف] جريدة الرياض ،العدد ،19114 :الثالثاء  17ربيع األول 1924هـ 21 -
مارس 2559م.
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نعدها املالمح األوىل لفن السرية الذاتية ،ولكنها تطورت بمفهومها احلديث عند الغرب وأخذها
العرب منهم يف حلتها اجلديدة.
الـتـراث الع ريب يف فن السرية الذاتية أقدم من التـراث الغريب ،حني رشع فن التـراجم
بالظهور يف بريطانيا وفرنسا بصورة ساذجة كانت التـراجم العربية اإلسالمية قد بلغت حدا من
الكثرة والتنوع وسعة األفق يف موضوعات الرتاجم بحيث ل يمكن أن يدانيها بداية غري منتظمة
اخلطى يف اآلداب األوروبية ،وكام ورد يف املوسوعة الربيطانية من أن أقدم نموذج السرية الذاتية إنام
ظهر يف الغرب يف القرن اخلامس عرش امليالدي.
يف القرن الثاين عرش امليالدي والسادس اهلجري كان كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ
(ت199:هـ) ،يعد نموذجا عاليا للمذكرات والتـراجم الذاتية قبل أن يكتب "صمويل بيبيس
اإلنجليزي (ت1753 :م) وريتـز الفرنيس (ت1172 :م) مذكراهتام بقرون .فهي تصور لنا سريته
وأعامله وفروسيته ،كام تصور لنا طائفة من صور الـمجتمع اإلسالمي يف عرص األيوبيني.
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