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  إذا لم تستطع أن تنظر أمامك ألن مستقبلك مظلم

  و لم تستطع أن تنظر خلفك ألن ماضيك مؤلم

  :فإن هناك مــن... فانظر إلى األعلى 

  يحمــيك... يعتني بـك ... يحبك 

  اهللا

  ما أخـذ منــك إال ليعطيك

  ما أبكــاك إال ليضحـكك و

  و ما حرمك إال ليتفضل عليك

  و ما ابتـالك إال أنـه يحبك

  ده سبحان اهللا العظيم مسبحان اهللا و بح

 

 



 

 

  

الحمد هللا و الشكر الكبير له سبحانه و تعالى على توفيقه لي في إتمام            
و إنجاز ثمرة جهدي ألهدي أوال وقبل كل شيء إلى اللذان قال فيهما اهللا 

و ال تقل لهما أف و ال تنهرهما و قل لهما '' : سبحانه و تعالى في محكم تنزيله
  .''قوال كريما 

يحمل كل معاني الحب و الصدق و الصراحة إلى من إلى قلب العالم قلب     
منحني الحب و الحنان و ألبسني خصال العفة و الطهارة إلى من دفعني بقوة 
للوصول إلى هذه المكانة إلى من علمني الطموح و عدم االستسالم إلى قرة 

  .الغالي'' أبـي '' عيني و سر وجودي إلى 
مستقبلي على كفها و ربتني أحسن إلـى من علمتني معنى الحياة و رسمت     

ب من تربية و حلمت أن تراني في أعلى المراتب إلى النبع الذي ال ينض
'' أمي '' من احتوائي إليك يا أغلى الناس  ارتوائي و القلب الذي ال يتعب

  .الحبيبة
إلى القلب الحنون و العين الساهرة إلى رمز العطاء و المحبة و الحنان إليك     

  .''هبة '' الية أخـتـي العزيز أيتها الغ
''           شريفة '' إلـى من علمتني الكفاح و حب الحياة إلى أختي العزيزة     

إلى عصافير البيت و فوانيس الجنة إلى ابنتيهما الغاليتين '' يوسف '' و زوجها 
  .''وصال '' و '' نهال '' 

إلى ابن عمتي '' شعيب ' '' 'عماد '' '' جمال الدين '' : إلى إخوتي األعزاء     
ي و وقف نو إلى جميع صديقاتي و إلى كل عزيز ساند'' رضوان '' العزيز 

  . معي في مشواري، إلى كل من نسيه قلمي و لكن قلبي ال ينساه
  -عز و جل  –و أشكر اهللا                                    

             



 

 

          
  

     

فاذكروني أذكركم و اشكروا '' : الشكر هللا أوال القائل في كتابه العزيز      

  ''لي و ال تكفرون 

 –عز وجل  –فبعد الذي بذلته و الذي وصلت إليه، و بعد أن وفقني اهللا        

إلى هذا ال يسعني إال أن أتقدم بأجل عبارات الشكر و العرفان و أسمى 

المتنان لمن كانت خير ناصح و خير معين إلى معاني التقدير و االحترام و ا

  .''دالل فاضل '' أستاذتي المشرفة 

كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان و االحترام إلى األستاذة الفاضلة             

،         ''كوثر ثامن '' التي أمدتني بيد العون، و األستاذة '' حفيظة سوالمية '' 

  .التي كانت أيضا دليال لي'' روفيا بوغنوط '' و األستاذة 

ي من قريب أو بعيد إلى كافة أساتذة قسم اللغة نو إلى كل من ساند        

  .العربية و آدابها بجامعة العربي بن مهيدي

.كما أتقدم بالشكر أيضا إلى أعوان المكتبة ألنهم كانوا علينا صبورين        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أ 

  :مقدمة

بشتى الدراسات و األشكال الفنية و النقدية   األدب العربي الحديث في اآلونة األخيرة زخر

التي أثرت على هذا الحقل الخصب، فرفعت من مستواه أمام اآلداب األجنبية األخرى كاألدب 

، و أدخلته دائرة االهتمامات الكبرى للنقاد و األدباء و المفكرين و هذا ...الفرنسي و األمريكي

ي كانت تحتلها فنون الشعر في القديم، و لعل مرده إلى ظهور فنون نثرية احتلت المكانة الت

الرواية التي أصبحت تعد ديوان العرب في هذا العصر، القصة التي كانت وليدة مراحل : أهمها

السيرة '' :متعاقبة من مرحلة الترجمة إلى المحاكاة ثم إلى اإلبداع، إضافة إلى فن آخر أال وهو

ا،   و أثراها عند جمهرة القارئين و أقواها تعبيرا فأصبحت هذه األخيرة أرفعها مكان ''الذاتية 

  .عن المعاني الفنية

و لقد أثارت جدال في الوسط األدبي العربي و ذلك من خالل التضارب في المصطلحات    

أدبية أخرى،  او المفاهيم، حول نشأتها و تطورها و تداخل األجناس فيها مما يولد أنواع

  .و الباحثينفأصبحت بهذا مادة دسمة للنقاد 

و ليس فن السيرة من مبتكرات العصر الحاضر بل هو عريق في القدم عرفه العرب منذ 

يما إقبال، فكان لنا منه على توالي األجيال عدد من المؤلفات يمأل صدر اإلسالم و أقبلوا عليه أ

البن  ''الطبقات '' بعضها مجلدات كبيرة، و منها العام أي الذي يتناول أشخاص كثيرين ككتاب 

البن  ''كالسيرة النبوية '' ، و منها الخاص البن فرج األصفهاني ''األغاني'' و كتاب  سعد

       .البن العديم ''اإلنصاف و التحري '' ، و هشام

  

 مقـدمـــة



 

  ب 

و هي تتناول جانبا من األدب العربي عامرا بالحياة نابضا بالقوة، و أن هذا اللون من    

الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيار الفكر العربي، و النفسية العربية ألنه صورة 

 للتجربة الصادقة الحية التي أخذت تلتمس مظاهرها المختلفة في األدب عامة وهذا ما دفع بي

نا عن غيره نظرا ألهميته و الفائدة التي يعود بها علينا و ذلك من الختيار هذا الفن، دو

معلومات و أخبار ألعالم كان لهم شأن كبير فيما مضى، فلوال فن السيرة لكان هؤالء من 

، لوال فن السيرة لبقي هذا الجيل        - صلى اهللا عليه و سلم –سيرة الرسول : الغابرين مثل

األجيال الالحقة جاهال لهذه الشخصية، و جاهال لمدى أهميتها عند المسلمين و العرب،       و 

  .و في التاريخ اإلسالمي 

لكن هذه السيرة الذاتية دخلت في فترة خمول طويلة و بعدها بدأت في االزدهار خاصة 

ألحمد فارس ' '' 'الساق على الساق '' ن كتبا قيمة منها، وفي العصر الحديث فأنتج المؤلف

أحمد '' تحة لهذا الجنس التأسيسي، و االتي اعتبرت ف'' األيام '' ، رائعة طه حسين ''الشدياق 

  ... .، و أمثال ذلك كثيرون ''حياتي '' في كتابه '' أمين

لإلهمال النقدي، و يرجع السبب في  او تعد السيرة الذاتية من أكثر األنواع األدبية تعرض

ذلك إلى ضيق مساحة الفعل اإلبداعي المتمثل في قلة المنتج في مجال كتابة السيرة الذاتية       

'' األيام ''  :السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث: و لهذا جاء موضوع البحث موسوما بـ

نقد النقد و ذلك قصد محاولة إبراز مكانة السيرة  دراسة فيأنموذجا و هذا بإتباع  لطه حسين

الذاتية في النقد العربي الحديث، و كذلك التساؤالت التي طرحها كتاب األيام حول ماهية جنسه 

  . األدبي و كيف تلقاه النقاد 

  

 مقـدمـــة



 

  ت 

  :و خالل التنقيب عن هذا الموضوع طرحت تساؤالت عديدة منها

لنقد العربي الحديث و ما هي أهم إشكاالتها ؟ وما موقعها في الساحة ما السيرة الذاتية في ا -

 النقدية العربية الحديثة ؟

 على النقاد العرب ؟ ''األيام '' و ما هو وقع سيرة طه حسين  -

و هذا ما يقود للحديث و اإلفصاح عن األسباب التي أدت إلى دراسة هذا الموضوع    

  : و اختياره فيمكن حصرها في

 .كتشاف، فطبيعة الباحث أنه يحب اإلطالع و المغامرة و لم يعد مجرد متلقي سلبيحب اال -

االنجذاب للتعمق في السيرة الذاتية و إعطاء صورة واضحة عنها للقارئ، فمجرد النظر إلى  -

 .الموضوع يثير في النفس حب المعرفة

هذه الشخصية التي  ''طه حسين '' بصراحة لإلعجاب بمؤلفه  ''األيام '' اختيار نموذج  -

 .أعطت الكثير لألدب

البحث و أحكمت دراستها  و لإلجابة على األسئلة السابق ذكرها رسمت خطة لموضوع -

لتحقق الغاية من هذه الدراسة، ففضال عن المقدمة و الخاتمة التي كانت حوصلة و إجابة 

 :عن التساؤالت جاءت الخطة كاآلتي

 .النقد العربي الحديث و إشكاالتها وجاء فيه السيرة الذاتية في: المدخل -

  

  

  

 مقـدمـــة



 

  ث 

بعد هذا يأتي الفصل األول المعنون بمفهوم السيرة الذاتية لغة و اصطالحا، سؤال النشأة،    

دوافع كتابة السيرة الذاتية، سؤال األجناس في السيرة الذاتية، الوعي النقدي في السيرة 

  .الذاتية

تقديم : أما الفصل الثاني فهو عبارة عن دراسة تطبيقية، فجاءت على النحو التالي

الكتاب و كيفية صدوره و دوافع كتابته، مع تلخيص لهذه السيرة ، بعدها تلقي النقاد العرب 

أي الممارسة النقدية، الهدف و فيه وقع االختيار على  ''األيام '' لسيرة طه حسين في كتابه 

لمحمود السمرة الذي تناول في المتن السيرة الذاتية لطه حسين       ''ق النار سار'' كتاب 

  .و المنهج المتبع في ذلك هو المنهج التاريخي  ''األيام '' 

و في األخير نصل إلى الخاتمة، التي فيها نستخلص جل النتائج التي توصل إليها هذا 

ه حسين، ثم قائمة المصادر           البحث، ثم يأتي بعدها الملحق الخاص بحياة األديب ط

  . و المراجع  و الفهرس

وقد تم اختيار بعض المصادر و المراجع التي و جدت فيها الضالة و اإلجابة على 

الترجمة '' ، إلحسان عباس '' فن السيرة'' : األسئلة التي تبادرت إلى األذهان نذكر منها

ليحيى إبراهيم '' ي الحديث األدب العرب الترجمة الذاتية في'' ، لشوقي ضيف '' الشخصية

 ''لطه حسين ''  '' األيام '' ، و كذلك تم االعتماد في الدراسة التطبيقية على كتاب معبد الداي

  .و غيرها التي تم الرجوع إليها و التي ساعدت في إنتاج هذا البحث  هذه المصادر

  

  

 مقـدمـــة



 

  ج 

عثرات التي تجعل فيه بعض النقصان      و قد اعترض هذا البحث عدة صعوبات و 

نقصان المصادر و المراجع التي تتضمن فن السيرة بصفة عامة، ضيق : و الثغرات منها

  .الوقت، الظروف الصعبة التي عشناها أثناء الدراسة

بعد كل هذا يكفينا أننا حاولنا و لو بالقدر الضئيل التعريف بهذا اللون األدبي الجديد    

من مضامين، فإن ) طه حسين ( له، و إطالع القارئ على بعض ما أخفته سيرة و التأصيل 

  .وفقنا بفضل اهللا، فإن أتى اإلخفاق فلنا أجر المثابرة و الجد

و التي  ''دالل فاضل '' دون أن ننسى في الختام توجيه الشكر و العرفان لألستاذة  

وجه بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا البحث قريبا كان تنتمنى لها الشفاء العاجل، كما ن

. أوبعيدا

 مقـدمـــة
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  :المدخل 

ن ظيعتبر فن السيرة الذاتية من أقدم الفنون في األدب العربي و ليس من الفنون المستحدثة كما ي

 و منكر و األدب و العلم عن حياتهم، البعض في عصرنا، فكتب بعض القدماء من أعالم الف

المنقذ من '' ، و ''ألسامة ابن منقذ '' '' االعتبار'' أهم كتب السيرة الذاتية العربية القديمة 

و في العصر الحديث اتجه كثير من األدباء إلى كتابة السيرة  ''لإلمام الغزالي '' '' الل ظال

،    ''طه حسين '' للدكتور  ''األيام '' : الذاتية باألسلوب الحديث و التحليل النفسي الممتع و منها

  ) 1( ''لعباس محمود العقاد '' '' أنا '' و  ''أحمد أمين '' لألستاذ   ''حياتي '' و  

فن يجمع بين التأريخ و األدب، عرفه العرب منذ القدم و هو أحد أهم المصادر  فالسيرة

ة انتقالية التي أمدت القصص الفني بتقنيات السرد، و قد عد بعض الباحثين السيرة النبوية مرحل

بين الشكل القصصي الذي عرفه العرب قبل اإلسالم، و بين الشكل الذي تطور فيما بعد، 

ليعرف بالقصص العربي، مؤكدا أن لها تأثيرا كبيرا على القصة العربية حيث توجهت أنظار 

بينها فأولوه إهتمامهم و اعتنوا به و اتخذوا له أشكاال عدة، كان من . ''فن السيرة '' العرب إلى 

  .)2(كما قلنا برصد حياة صاحبها ملتزمة بواقعه  ىفن السيرة الذاتية و التي تعن

    

  
  

             
عالم ) قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ( السيرة الذاتية الشعرية :محمد صابر عبيد ) 1(

  . 10، ص 2008، 1، طالكتب الحديث، األردن
  .1المرجع نفسه، ص ) 2(
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ا مما هو شائع، فالعرب هم أهل السيرة الذاتية و رواد في كتابتها ال بل س تمامعكفعلى ال

. إن الكتابة العربية القديمة الموصوفة بالسير الذاتية، تفوق بعددها، كل ما كان يعتقد وجوده

وكل كالم عن أن هذا الفن عند العرب مستورد من الغرب، مجرد بدعة و سوء قراءة فاألدب 

ون حتى السقف بمئات ألوف الرجال و النساء الذين دونت حياتهم بعناية مشح'' العربي القديم 

كما يخبرنا المؤرخ       . ''وحجم هذا التراث ضخم إلى حد أننا نشرع اآلن في سبره أو نكاد 

هذا الرأي ليس اجتهادا عربيا، أو تطنحا عنصريا من قبل باحث كبير مثل . ''طريف الخالدي '' 

الذي درس السير : ''دوايت رينولدز '' أيضا رأي المستشرق األميركي  ، إنه ''الخالدي '' 

الذاتية العربية و منحها جزءا مهما من حياته المهنية، و يأتي رأي الباحثين المفاجئ هذا ضمن 

دراسات في التاريخ ' 'كتاب جميل صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان 

  .)1('' ة في السير و السير الذاتية االجتماعي لبالد الشام، قراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 –ربيع  –شتاء  – 6العدد / حوليات القدس: عربي أبا عن جد : أدب السيرة الذاتية : سوسن األبطح) 1(

 . 90ص  ،2008
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بفضل اهتمامه بالسير  ''دراسات في التاريخ االجتماعي لبالد الشام  ''هكذا يطرح كتاب 

الذاتية، مجموعة من األسئلة و اإلجابات ما كان لها أن تبصر النور، من دون االهتمام بهذا الفن 

ه بأنه مستغرب و حديث جدا، و ليس له جذوره العربية الضاربة فالذي يحلو لنا عادة أن نص

في تراثنا القديم، لكن هذا الكتاب يقدم صورة أخرى للسيرة العربية المكتوبة، بل يعتبر أن 

السيرة الحديثة التي يلقى عليها الضوء ما هي إال امتدادات طبيعية لتراث غني، ربما ال  نجد  

  لكتابة يـالغربوإن كان من تأثر بالنهج . ن حيث تنوعه و كمهله مثيال في حضارات أخـرى م

، فقد أنتج لنا سيرة ذاتية هي أشبه بعمل روائي ينقسم إلى فصول، 20السير، حصل في القرن 

ال عمال تاريخيا ينقسم إلى أبواب تندرج فيها أصناف المعلومات، و بهذا حرمنا والدة سير من 

، أو الخطط التوفيقية لعلي مبارك )1( ''أحمد فارس الشدياق  '': نمط الساق على الساق للرائع

و مازال الوقت مبكرا لنقول أيهما أكثر إفادة للمؤرخين          . لطه حسين'' األيام '' أو حتى 

ع أم تلك التي بو الباحثين في األنثروبولوجيا و علم االجتماع، هل سيرتنا العربية التأريخية الطا

لراهن التي تميل إلى التخيل و الفنتازيا ؟ و لكن في الحالتين ما هو مهم اليوم نراها في الوقت ا

أال يكون هذا الكتاب الثري بين أيدينا مجرد صرخة في واد، و أن تعار السير العربية قديمها    

    )2( .و حديثها ما تستحق من القراءة و البحث

  

  
  

                  
 .93ص  السابق،المرجع ) 1(

 . 93نفسه، ص المرجع ) 2(
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لكن السيرة الذاتية لم تظفر في األدب العربي بدراسة متكاملة تتعرض لظروف نشأتها،    

و طبيعتها و العوامل المؤثرة فيها، و تبين مالمح تطورها و ما تشتمل عليه من عناصر تميزها 

  .)1(الرواية و المذكرات و اليوميات : منها مثل القريبةعن الفنون األدبية األخرى 

 ''شوقي ضيف '' و إن كانت بعض الدراسات قد تعرضت إلى شيء من هذا، مثل دراسة 

يحيى '' ، و دراسة ''فن السيرة '' ''  إحسان عباس '' ، و دراسة  ''الترجمة الشخصية '' 

فإنها لم تتعرض إلى هذه . ''الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث '' '' إبراهيم عبد الدايم 

تمعة لتبين مالمح البناء الفني للسيرة الذاتية في األدب العربي الحديث و صلتها األمور مج

 .    )2( باآلداب الغربية، أو باألدب العربي القديم

فاعتبرت هذه الدراسات هي األولى التي توجهت فيها العناية بدراسة السيرة الذاتية دراسة 

و ذلك سنة ست      ''شوقي ضيف '' قلم ب'' فنون األدب العربي'' مستقلة ظهرت ضمن سلسلة 

       '' إحسان عباس'' كتاب أي في نفس السنة التي صدر فيها . و خمسين و تسع مائة و ألف

، ورغم محاوالتهم هذه إال أنهم لم يدرسوها دراسة نقدية حقيقية مثل ما درسها ''فن السيرة '' 

يحيى إبراهيم عبد الدايم فدرسها دراسة تصدت لمعالجة قضايا السيرة الذاتية العربية : الدكتور

الترجمة الذاتية '' : بأسلوب علمي مباشر يهدف إلى التعمق و يطمح إلى االستقصاء في كتابه 

    )3( ''عربي الحديث في األب ال

  دار الفارس للنشر و التوزيع،  ،يـــالعربي األدب ــة فـرة الذاتيـالسي: رـد الفتاح شاكـاني عبـته) 1(
 .5، ص2002، 1طاألردن،     

 .5 ص المرجع نفسه، )2(

    ،)بحث في المرجعيات ( األدب العربي الحديث  يـــفرة الذاتية ـومـات السيـمق: رـة الطريطـجليل) 3(
           .266 – 265، ص 02 – 01م، ج  2004، )ط . د ( ،مركز النشر الجامعي، تونس     
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أنهما كانتا دراستين رائدتين في مجال فن و حسب دراسة شوقي ضيف، و إحسان عباس، 

السيرة الذاتية، فنبهتا النقاد و الدارسين إلى أهمية هذا الفن، لكنهما لم تستوفيا كل ما يمكن أن 

  .يقال فيه

و بعد دراسة شوقي ضيف، و إحسان عباس، و يحيى إبراهيم عبد الدايم، تتابعت 

فمن بين هذه  )1(.ثت عن بعض نماذجهاالدراسات التي تناولت فن السيرة الذاتية، وتحد

الدراسات، دراسة تهاني عبد الفتاح شاكر لنماذج السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث       

  ''السيرة الذاتية في األدب العربي''حللت عناصر بنائها الفني تحليال أدبيا متكامال، في كتابها ف

، و الدكتورة جليلة الطريطر ) عباس ، نموذجا فدوى طوقان و جبرا إبراهيم جبرا و إحسان( 

  إلخ ....في كتابها مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث 

فعلى الرغم من هذا االرتقاء النسبي لعدد نصوص السيرة الذاتية في األدب العربي و إقبال 

ية ال يزال بعيدا عن عدد كبير من األدباء و المثقفين على قراءتها، نجد أن فن السيرة الذات

اهتمامات النقاد العرب باستثناء هذه الدراسات النادرة التي سبق ذكرها فلن يكون يسيرا العثور 

  .على دراسات أخرى كثيرة ذات قيمة تذكر مخصصة للسيرة الذاتية في الوطن العربي

        

 

  
  
  
 

 .2 ص  ،المرجع السابق) 1(
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ما زالت حتى اليوم تفتقر افتقارا '' و يذكر يحيى إبراهيم عبد الدايم أن الترجمة الذاتية 

'' فا بقلة معتر'' شديدا إلى مثل هذه العناية، رغم أنها موجودة في أدبنا العربي منذ أزمان بعيدة 

أي  )1()السيرة الذاتية ( الدراسات التي عالجت األعمال األدبية التي تدخل في هذا الجنس 

  .انصراف جهود الباحثين إلى فنون الشعر و القصة و المسرحية 

و لقد تعددت مسميات هذا المصطلح فمن الباحثين من أطلق عليها اسم التراجم، و السير،       

سيرة ذاتية أو خاصة، : و المذكرات، و اليوميات، وهذه التراجم و السير تنقسم إلى نوعين هما

وهي تدور حول كاتبها، فيسرد ما مر به من صعاب، و مواقف تنشئته، وتعليمه، رحالته، 

ه، عالقته بأعالم عصره، وهو في كل هذا يورد الحقائق، و يفسر الحوادث من وجهة تالميذ

  )2(... طه حسين في األيام و أحمد أمين في حياتي، : نظره، و نذكر منها

فالترجمة الذاتية ترجمة أو سيرة يعبر بها المؤلف عما مر به من مواقف و أحداث، أو ما    

وم و معارف، و هو في كل ما سبق يسرد الحوادث التي واجهه من صعاب، و ما تلقاه من عل

  .مر بها

أما النوع الثاني من السير هو السيرة الموضوعية و هو نوع ال يكتب فيه الكاتب أو 

األديب عن نفسه، وإنما يكتب عن غيره، ولذلك فهذه السير أو التراجم تسمى تراجم غيرية،     

  .     )3(إسحاق حيث كتب السيرة النبوية و لعل أول هذه التراجم ما قام به ابن 

  ، لعربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروتالترجمة الذاتية في األدب ا: مــالدایيحيى إبراهيم عبد ) 1(
 .1، ص 1975 ،) ط. د(     

  طبيعته، نظرياته، مقوماته، معاييره، قياسه، دار الفكر للنشر، : التذوق األدبي: شعبان عبد الباري رـــماھ) 2(
 . 72 - 71ص ،2009 ،1عمان، ط    

 . 73ص  ،المرجع نفسه ) 3(
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و لقد واجهت السيرة الذاتية عدة إشكاالت عصفت بها إلى دراسات عديدة، و الواقع أن    

المشاكل التي تطرحها السيرة الذاتية تتحول تدريجيا كما عبر أحد الكتاب إلى ساحة معركة 

تتالقى فيها عدة موضوعات أساسية للنقاش النظري األدبي، اعتبارا لكونها ذلك الجنس الذي 

الم و األنا و النص، و هي على تماس مع التاريخ و السلطة و الذات و التمثيل      يمفصل الع

  )  1(و اإلحالة، فضال عن اللغة التي تكتب بها 

أو تداخل ( مشكلة التعريف، مشكلة النشأة، مشكلة التصنيف : و من بين هذه اإلشكاالت  

  ).األجناس

ذهب كل باحث إلى تعريف هذا ما فبخصوص التعريف اختلفت اآلراء حوله و تضاربت ف

   .جعلها مادة دسمة للنقاد

أما بخصوص النشأة فذهب كل واحد إلى رأي، منهم من نسبها إلى العرب قديما و منهم      

من رأى بأنها نتيجة احتكاك العرب بالغرب، وهناك من ذهب إلى أنها جنس أدبي حديث 

  .فتضاربت اآلراء و األفكار

فاختلف النقاد العرب حول نشأة هذا الجنس األدبي، فمن الذين يرونها أقدم الفنون األدبية      

الذي يؤكد أن اإلرهاصات األولى للسيرة الذاتية، كانت ألمم قبل العرب، أما : نشأة شوقي ضيف

  دوي فينفي إمكانية وجود السيرة الذاتية لدى العرب، أما شكري مبخوت فال ـن بـد الرحمـعب

  

  ،           ، المغربرقـــــالش، إفريقيا ) ربـالسيرة الذاتية في المغ (ود ــالكتابة و الوج: عبد القادرشاوي ال) 1(
 .15، ص2000، )ط . د (      
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األدب العربي، أما تهاني عبد الفتاح شاكر فترى أن السيرة يعترف بوجود أصل لهذا الفن في 

   .)1(الذاتية موجودة في األدب العربي منذ القرن األول هجري، السابع ميالدي

فالمتفحص لموروث األدب العربي قديما، سيجد إرهاصات أولية لهذا الجنس األدبي، الذي 

  . )2( اتفق أغلب النقاد الغربيين على حداثة نشأته

أما قضية التصنيف أو تداخل األجناس األدبية فاعتبرت من أصعب القضايا و هذا لما تمتاز و 

به من تفاوت و تباين، مما يجعلها جنسا مرنا و مراوغا، فهي توظف أشكاال أدبية مختلفة 

التاريخ، اليوميات،      : متعددة، وتستعير عناصر من أجناس أدبية أخرى، و أهم هذه األجناس

رات، و االعترافات، الرسائل و هذه تعتبر من أهم األجناس القريبة من جنس السيرة و المذك

  .الذاتية

الرواية  :في الرواية: و من نتاج تداخل السيرة الذاتية مع األجناس األخرى يتولد ما يلي   

السيرة الذاتية : السير الذاتية، السيرة الذاتية الروائية، رواية التجربة الذاتية، أما الشعر فنجد

  .الشعرية، القصيدة السير الذاتية

  

  
  
  
  
  
 

          دار غيداء للنشر  ،ان الشيخـول لحنـ، حكايتي شرح يطةـمكون السيرة الذاتية في الرواي :ة باباـسامي) 1(
 . 40 ص ،2012، 1، عمان، ط التوزيعو      

     . 288 ص ،)بحث في المرجعيات (مقومات السيرة في األدب العربي الحديث : طريطرالجليلة ) 2(
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لهذا تعتبر عملية تجنيس و تصنيف النصوص األدبية، من أعقد المعضالت التي يعاني منها    

الحقل األدبي، و مرد ذلك صعوبة وضع حدود قارة تفصل بين األجناس األدبية، و كذا الحسم 

في تبويبها داخل خانات أجناسية ثابتة، و عموما يتعذر إتفاق اآلراء حول تجنيس النصوص 

خل األجناس فيما بينها، و عجز نظريات األدب في الفصل بينها، و يظهر هذا العجز عامة، لتدا

و هذا ما يقود إلى طرح أسئلة تتعلق  )1(خصوصا على مستوى تصنيف نصوص السير الذاتية 

  .بماهية هذه النصوص بالنظر في خصائصها المميزة التي تشكل هويتها بين باقي النصوص

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .21ص ،، حكايتي شرح يطول لحنان الشيخمكون السيرة الذاتية في الرواية :سامية بابا )1(
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  :مفهوم السيرة الذاتية

اختلفت األجناس األدبية باختالف األسباب التي دفعت إلى ظهورها، من بين هذه األجناس 

التي لها جذور ضاربة في أعماق تراثنا العربي، و لهذا اهتم الباحثون     ''فن السيرة '' األدبية 

و اللغويون بمحاولة ضبط مفهومها من الناحية اللغوية و االصطالحية، حيث تعددت التعريفات 

  .واختلفت باختالف وجهات نظر الباحثين و اللغويين

ريقة َّالط ُةرالسي َو ةُنَّالس: ُةرالسي'' بـ : فمن الناحية اللغوية تعرف السيرة عند ابن منظور   

  .)1('' سار بهم سيرة حسنة، و السيرة الهيئة : يقال

  .)2(سلك سلوكا حسنا : مشى و سار سيرة حسنة: يرس، يارسو في المعجم العربي األساسي    

  .)3('' السنة و الطريقة و الهيئة و الميزة : ُةرالسي'' : أما في قاموس المحيط   

أي ) 4( ﴾ ىا اُألولَهتيرا سيدهنعس فخت الَ ا وهخذْ الَقَ ﴿: و في التنزيل العزيز قال تعالى   

  .حالتها و هيئتها األولى

عمل أدبي يقوم فيه مؤلفه بسرد : و في معجم اللغة العربية المعاصرة السيرة الذاتية هي   

قصة حياته، و يتضمن بالضرورة وصفا مباشرا و دقيقا لبعض الحوادث التاريخية و مالمح 

  .)5( الحياة في الفترة التي عاش فيها صاحب السيرة

      

  ).مادة سير(317، ص7م المجلد  2005، 4روت، ط لسان العرب، دار صادر، بي :ابن منظور )1(
  .251، ص )ت . د ( ، )ط . د ( المنظمة العربية للتربية و الثقافة،  :المعجم العربي األساسي) 2(
  .870م، ص  2004، بيروت، لبنان، 4قاموس المحيط، بيت األفكار الدولية، ط : الفيروز أبادي) 3(
  .برواية ورش ،21اآلية : سورة طه) 4(
            ، 1القاهرة، ط  -معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب للنشر و التوزيع: عمر أحمد مختار) 5(

  .1148 – 1147م، ص  2008

 الفصل األول                                                  مفهوم السيرة الذاتية
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ن الرواية الذاتية هي نص سردي يتميز ع لسيرةأما في معجم مصطلحات نقد الرواية فا    

  رويــة بضمير المتكلـم بأنه ال يقدم متخيال وهميا بل يعرض األحداث الحقيقية التي وقعتالم

و الشك في أن الصورة التي تقدمها السيرة الذاتية قد تختلف عن حياة الراوي ) الكاتب(للراوي 

الحدث الماضي، و إما بسبب الرغبة في  في الواقع، إما بسبب عجز الذاكرة عن إعادة تكوين

  .)1(تجميل الحقيقة أو تعتيمها 

نمط سردي حكائي ينظم في فضاء زماني مكاني محدد، يتولى '' : و السيرة اصطالحا هي   

فيها الراوي ترجمة حياة ذات خصوصية إبداعية في مجال حيوي أو معرفي، فيها من العمق   

تجربة يمكن أن تثري القارئ و تخصب معرفته بالحياة من  و الغنى ما يستحق أن يروي ليقدم

دها ليس ّو طراء الحياة المرشحة لترجمة سيرتها و تفر ،خالل االطالع عليها و اإلفادة منها

كافيا إلنتاج سيرة يمكن أن تنضم بجدارة إلى ميدان هذا الفن السردي إذ البد للكاتب الذي يتولى 

فنية عالية تؤهله إلنجاز عمل فني سردي تتمثل فيه عناصر المهمة أن يتمتع بقابليات سرد 

  .)2( ''السرد الرئيسية و شروطه التعبيرية و األسلوبية 

و هي أيضا في هذا التعريف نجدها عبارة عن سرد حكائي، يقوم على تصوير حياة شخص    

تجارب ما و إعادة الماضي، و بعث الحياة و الحركة و الحرارة في تصوير األحداث و ال

  .الشخصية من أجل إثراء القارئ بها و اإلفادة منها

  
  
   م،  2002، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، ط : لطيف زيتوني) 1(

  .111 – 110ص      
       ، قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، الشعريةالسيرة الذاتية : محمد صابر عبيد) 2(

         .109ص 
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  بحياة رجل أو أكثر، تعريفا  فـالتعرینـوع من األنـواع األدبية التي تتناول '' : و هـي أيضا

  على السطح تبعا لثقافة كاتب الترجمة و مدى قدرته       دوــیبيطـول أو يقصـر أو يتعمـق، أو 

على رسم صورة واحدة دقيقة من مجموع المعارف و المعلومات التي تجمعت لديه عن 

  .)1('' المترجم له

فنية فهي جنس أدبي يستمد مادته من الواقع المعاش، و من التاريخ ليعبر عنها بصورة    

  .تعطيها أبعاد تقنية و فنية يصبغها عليها األديب من خالل تجاربه و مقدرته اإلبداعية

و سميت السيرة الذاتية بإضافة صفة الذاتية تمييزا لها عن الغيرية فاألولى تعرض لحياة    

صاحبها فتعكس مشاعره و عواطفه و مواقفه في الحياة، أما الثانية فتعرض لحياة غيرها من 

لذلك نجد السيرة الذاتية األكثر صدقا و األوقع في ... ل الوقائع و الذكريات و الرسائلخال

النفوس ألن مؤلفها صاحبها فال يوجد وسيط  لعرض أحداث حياته، و مواقفه في الحياة، و مع 

ذلك فال يمكن إدراج السيرتين ضمن عالم األدب، إال إذا تحلتا باألسلوب األدبي الذي يعتمد 

  . ق األداء و رصانة التعبير و روعة األلفاظعلى صد

  فالتعريف الجامع المانع للسيرة الذاتية ضرب من المحال و مرجع ذلك طبيعة هذا النوع األدبي 

الذي يعرض فيه صاحب السيرة لحياته الواقعية في أسلوب أدبي، و في صور متعددة قد يتخذ 

  إذ يعتبرها'' و هو ما يؤكده فايبروا ... كرات الشكل الروائي أو المقالي أو االعترافات أو المذ

  عمل أدبي و أن هذا العمل قد يكون رواية أو قصة أو مقالة فلسفية يعرض فيها المؤلف أفكاره

 .)2('' و يصور أحاسيسه بشكل ضمني أو صريح 

  م،  2007، )ط . د ( األجناس األدبية النثرية و الشعرية، دار نوميديا للنشر و التوزيع، : محفوظ كحوال) 1(
  .75ص      

  .11، ص )رؤية نقدية ( شعبان عبد الحكيم محمـد، السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث ) 1(
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حيث يتجلى لنا من خالل هذا الطرح، األشكال المختلفة التي تتخذها السيرة الذاتية، و التي    

تصب في قالب واحد يعبر عن مسيرة شخصية ما، و المراحل التي مرت بها، و هو ما ذهب 

التاريخي و اإليقاع نوع من األدب يجمع بين التحري '' فهي عنده : إليه أنيس المقدسي

  .)1('' القصصي و يراد به درس حياة فرد من األفراد و رسم صورة دقيقة لشخصه 

فالسيرة الذاتية تتطلب دقة متناهية في التعبير عن شخصية معينة و ذلك بالتطرق لمختلف    

  .المراحل الحياتية لها

 يحي إبراهيم عبد الدايمور و لعل أقرب التعريفات لهذا الجنس األدبي ما ذهب إليه الدكت   

الترجمة الذاتية الفنية هي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطة على أساس من '' : بقوله

الوحدة و االتساق في البناء و الروح، و في أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا 

كافيا عن تاريخه الشخصي، على نحو موجز حافل بالتجارب و الخبرات المنوعة الخصبة،    

  .)2('' م على جمال العرض و حسن التقسيم و عذوبة العبارات و حالوة النص األدبيو يقو

فمن خالل هذا الطرح، يتبين لنا أنه ليس كل عمل أدبي يعد سيرة بمعناه الحقيقي، إال إذا كان 

  .تفسيرا لحياة الشخص

  

  

  

  
 
  . 75األجناس األدبية النثرية و الشعرية، ص : محفوظ كحوال) 1(
     .10األدب العربي الحديث، ص  يــــفة الذاتية ـم، الترجمـم عبد الدايـإبراهييحي ) 2(

 مفهوم السيرة الذاتية        الفصل األول                                          
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  التراجم هي ذلك النوع من األنواع األدبية الذي'' : بقوله محمد عبد الغني حسنو يعرفها  

تعريف يطول أو يقصر و يتعمق أو يبدوا على السطح تبعا لحالة ... تعريف بحياة رجليتناول لل

و مدى قدرته  -أي صاحب الترجمة  -العصر الذي كتبت فيه الترجمة، و تبعا لثقافة المترجم 

و دقيقة من مجموع المعارف و المعلومات التي تجمعت  ... على رسم صورة كلية واضحة

  .)1('' لديه 

هذا النوع يقوم على وحدة الحياة ال وحدة الحادثة أو '' : محمد يوسف نجم الدكتورو عند    

  .)2('' وحدة العمل القصصي، أو وحدة التأثير 

هي نوع من األدب الحميم الذي هو أشد لصوقا باإلنسان من '' : في قوله علي شلقو يعرفها 

تية خطوط ينسلها من فول شخصه و جداول أية تجربة أخرى يعانيها، إذ أن خطوط السيرة الذا

  )3( ''تنبع من قراراته 

كل هذه التعريفات تتالقى و تتجاوز و ال تتعارض، لتجمع على أن السيرة الذاتية عمل أدبي    

يقوم بتأليفه صاحبه و يعرض لسيرة حياته في إطار عصره، و هي بذلك تعد بيانا أو تقريرا 

  لمعلومات الشخصية، فهي إذا سجل لألحداث ألنها تتحدثشخصيا يتطـرق فيه صاحبه لبعض ا

عن تاريخ عصر من العصور و تصوير حقبة من الزمن مما يجعل في قراءاتها متعة و فائدة 

مما تدل عليه من مالمح الحياة، و مما تحمله من أفكار و كشف لحقائق النفس إذ يتجلى فيها 

  . صدق التعبير و براعة التصوير

 
  .9، ص ) ت. د ( ، 3التراجم و السير، دار المعارف للنشر و التوزيع، ط : د الغني حسنمحمد عب) 1(
  .11ي األدب العربي الحديث، رؤية نقدية، ص ـرة الذاتية فـالسي: شعبان عبد الحكيم محمد) 2(
  .15السيرة الذاتية في األدب العربي، ص : تهاني عبد الفتاح شاكر) 3(

 الفصل األول                                                  مفهوم السيرة الذاتية



 

 

17 

  :سؤال النشأة

تمثل السيرة الذاتية جنس أدبي فرض وجوده على امتداد التاريخ اإلنساني كائنا موجودا     

وجود الذات اإلنسانية، مثيرا لألسئلة  المعرفية و العلمية، تتمحور حول هذه الذات لمقدرته على 

ستيعاب التجارب البشرية، فهو مرآة تعكس حياة اإلنسان في عمقها و تطرح ذاكراته رصد و ا

المشوبة بالعديد من التجليات، و البوح الذاتي إذ تجسد بوضوح ما هو كامن في أعماقه من قوة 

  .و ضعف كاشفا عن مجاهل الحياة و أسرارها

و في هذا الصدد، ال يكاد يخلو عمل من بذور و لو صغيرة من ذات الكاتب و حياته            

 )Gustav veloubier (''غوستاف فلوبير'' و هواجسه، حتى و إن لم يصرح بذلك علنا، كان 

مدام '' أناهي مدام بوفاري و مدام بوفاري هي الشخصية المحورية في روايته الشهيرة : يقول

كمال : أنا هو: نجيب محفوظ أكثر من مرة'' :و قد صرح)   Madame bouvari( ''بوفاري 

الشخصية البارزة في الجزء الثالث من الثالثية، و األمثلة كثيرة في هذا .... عبد الجواد

    المضمار، و ما هي إال برهان صارخ على استحالة فصل الذات الكاتبة عن العمل األدبي، 

الوثيق عدة إشكاليات منها ما يتعلق بنشأة الجنس السير ذاتي و أصوله  و يطرح هذا االرتباط

  .)1(األولية في التراث العربي؟  هاألولية، فهل هو جنس أدبي حديث النشأة أم له عناصر

  

  

  
 
  .  39ص  ،مكون السيرة الذاتية في الرواية، حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ: سامية بابا) 1(
  

 مفهوم السيرة الذاتية                                       الفصل األول           
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اختلف النقاد العرب حول نشأة السيرة الذاتية، فهناك من يراها أقدم الفنون األدبية نشأة مثل     

الذي يؤكد أن اإلرهاصات األولى للسيرة الذاتية، كانت ألمم قبل العرب  ''شوقي ضيف '' 

أقدم صورة للترجمة الشخصية تلك الكلمات التي كان ينقشها القدماء على شواهد لعل '' : فيقول

قبورهم، فيعرفون بأنفسهم و قد يذكرون بعض أعمالهم و اشتهر المصريون في عصر الفراعنة 

و مع مر التاريخ نشأ المؤرخون و نشأت   [.…] ما نقشوا على قبورهم و أهراماتهم بكثرة

طبقات من المفكرين و الفالسفة، و أودعت كتاباتها كثيرا من حياتها و أحوالها و تجاربها،      

  الفيلسوف  ) jalinous( ''جالينوس'' و كان من أهم ما قرأ له العرب فصوال طويلة في ذلك 

  .)1(و الطبيب اليوناني المشهور 

قي ضيف يرى أن العرب تأثروا بأمم غيرهم أمثال الفرس و اليونان، فإن     و إذا كان شو   

العرب مؤكدا أن الجنس السامي  ىينفي إمكانية وجود السيرة الذاتية لد ''عبد الرحمن بدوي '' 

فالكتاب في العربية الذين درسوا عربا خلصا، بل '' : غير قادر على كتابة السيرة الذاتية، قائال

ى الجنس اآلري، من فرس و موال على اختالف أجناسهم و في هذا القليل الذي ينتسبون إل

كتبوه لم يبلغ الغاية التي قصد إليها من هذا النوع من األدب و نعني بها التعبير عن الشخصية 

  .)2( ''كوحدة روحية لها كيانها الخاص و ميزتها الروحية التي تميزت بها 

 

  

 

 

  .08م، ص  1987، 4الشخصية، دار المعارف، ط شوقي ضيف، الترجمة ) 1(
 .116ص  ،1998، 01ط دار العلم، بيروت لبنان،  عبد الرحمن بدوي، الموت و العبقرية،) 2(
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هذا الفن في األدب العربي و ينقل قول فال يعترف بوجود أصول ل ''شكري مبخوت '' أما    

و كل من يكتب '' : بأن السيرة الذاتية فن خاص بالثقافة الغربية، و يعلق عليه بقوله جورج ماي

  .)1('' سيرة ذاتية من غير الغربيين إنما هو مقلد لهم متأثر بثقافتهم 

  .فهو هنا و بقوله هذا ينفي وجود هذا الجنس األدبي في الثقافة العربية   

ن أصول ألو مما ال شك فيه أن هذا الكالم بعيد كل البعد عن الدقة و الدراسة الموضوعية    

  . )2(السيرة الذاتية موجودة في األدب العربي منذ القرن األول الهجري، السابع الميالدي 

فرانس '' شرقون هذه القضية بالدرس و التمحيص، إذ نجد المستشرق األلمانيو لقد تناول المست

فتحدث عن '' ية، في تاريخ التراجم الذاتية في اللغة العرب )  Franz Rosenthal(  ''روزنتال 

و لخصه و حدد طابعه، و تناول هذا التاريخ قرنا فقرنا ابتداءا من القرن الثالث أشهرها، 

العاشر الهجري، و وقف عند هذا التاريخ ألنه رأى في هذه الفترة الكفاية الهجري، حتى القرن 

: درين هامين هما، و يرى روزنتال أن هذه التراجم الذاتية العربية اقتبسها العرب من مص)3(''

  .و الفارسي األدب اليوناني

 

 

 

 

 

  ام، دار الجنوب للنشر، تونس  ـاأليشكري المبخوت، سيرة الغائب، سيرة اآلتي، السيرة الذاتية في كتاب ) 1(
  .19م، ص  1992) ط . د (      

 .32تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في األدب العربي، ص ) 2(

  .116عبد الرحمن بدوي، الموت و العبقرية، ص ) 3(
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السيرة الذاتية موجودة في األدب العربي منذ '' ، فترى أن تهاني عبد الفتاح شاكرأما       

، ''سلمان الفارسي '' حيث توصلت إلى أن سيرة  )1('' القرن األول الهجري السابع للميالدي 

تشرت بعدها على الصحابي الجليل هي النواة األولى التي انبثقت منها السيرة الذاتية العربية وان

مر العصور األدبية المتالحقة، حتى بلغت مداها مع نماذج بعينها، و لعل أسمى صورة للتراجم 

، ) 776توفي سنة ( الشخصية العربية ظهرت في القرن الثامن على يد لسان الدين بن الخطيب 

صية ففي الترجمة الشخ)  808توفي سنة ( و معاصره األصغر منه عبد الرحمن بن خلدون 

  .)2('' لهذين حديث طويل عن نشاطهما العلمي و العقلي 

و إلى جانب السيرة العلمية و الفكرية التي نرصدها في هذا النوع من الكتابة األدبية، في 

التراث العربي، نجد مجموعة منها تهدف إلى المثالية الروحية و لذلك فإنها تقدم النمط التهذيبي، 

ألن أصحابها من أعالم الصرفية يخاطبون بها األتباع               حثا على القدوة و االحتذاء،

 ''ابن عربي '' و ''الحالج'' : و المريدين، حيث يصورون مواجيدهم و أذواقهم و من أشهرهم

و تندرج هذه األعمال التراثية في  ''الشعراني '' و '' دي السهرور'' و '' ابن الفارض ''  و

، فهي تمثل جزءا كبيرا من الموروث الفكري و األدبي، و عموما ال ) 3(باب التراجم و السير 

    '' ترجمة '' فرق بين مصطلح الترجمة و السيرة ففي السنوات األخيرة صارت كلمة 

  
  
  
 
  .32تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في األدب العربي، ص ) 1(
  .125عبد الرحمن بدوي، الموت و العبقرية، ص ) 2(
  .50مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ، ص ) 3(

 

 الذاتيةالفصل األول                                                  مفهوم السيرة 
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'' سيرة '' يجري االصطالح على استعمالها لتدل على تاريخ الحياة الموجزة للفرد، و كلمة    

تدل على التاريخ المسهب للحياة و إذا كان السابقون يفرقون في ليصطلح على استعمالها 

'' : االستعمال بين اللفظين فإن االصطالح الحديث ال يفرق بينهما، و من هذا جاء االصطالح

إال أنه يوجد أنواع متباينة نرصدها في التراث العربي منها ما ينزع '' ة أو السيرة الذاتية الترجم

   )1(. نحو الموضوعية أم الذاتية و أخرى تعبر عن الذاكرة الجمعية للشعوب تشكل سيرا شعبية

ق فالمتفحص للموروث األدبي العربي قديما، سيجد إرهاصات أولية لهذا الجنس األدبي الذي اتف

أغلب النقاد الغربيين على حداثة نشأته، أما على مستوى الدراسات النقدية العربية فنجد أولى 

الدراسات التي انتهجت نهج التأريخ لنشأة جنس السيرة الذاتية منذ العصور القديمة، قد صدرت 

فرانس مستشرق األلماني للمقال مطول : عن مبادرات استشراقية يعد أهمها و أولها هو

نشر في نهاية الثالثينات في مجموعة األبحاث الشرقية التي  )  Franz Rosenthal( تال روزن

دراسات '' يصدرها المعهد البابوي للكتاب المقدس بروما ضمن مجموعة بحوث ثالثية بعنوان 

  .)2('' و يبدوا أن الباحث المذكور قد تأثر بمنهج جورج ميش . 01عربية رقم 

فرانس م، و األستاذ  1937، أن هذه الدراسات قد ظهرت سنة بدويعبد الرحمن . و يرى د

مستشرق ألماني مشهور، خرج من ألمانيا و أخرج منها بعد أن جاءت النازية إلى  روزنتال

'' الشرقيات '' الحكم، فصار ينشر أبحاثه في مجالت المستشرقين اإليطالية و بخاصة في مجلة 

   . )YALE )3تاذا في جامعة ييل ثم هاجر إلى أمريكا و صار اليوم أس

 
  .52المرجع نفسه، ص ) 1(
  .288، ص )بحـث في المرجعيات ( جليلـة الطريطر، مقومات السيرة فـي األدب العربـي الحديث ) 2(
 .116عبد الرحمن بدوي، الموت و العبقرية، ص ) 3(
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، فيرى أن السيرة الذاتية قد بدأت تأخذ مكانها في محمد كامل الخطيبو يؤكد هذا الرأي     

يبدوا أن السيرة قد بدأت تحقق لنفسها '' : األدب العربي، منذ أواسط القرن التاسع عشر، فيقول

يين الحديثين، بحيث صار دا كميا و نوعيا في المجتمع و الثقافة العربومكانا متميزا، ووج

باإلمكان اعتبار هذا النوع من الكتابة جسما أدبيا مستقال و مشاركا في نسيج الثقافة العربية 

الحديثة و أحد حلقات السلسلة الثقافية العربية الجديدة التي تجري عملية إعادة تكوينها منذ 

  .)1('' أواسط القرن التاسع عشر 

إال أن الجدير بالذكر أهمية الباعث الديني كسبب وجيه لخدمة الحديث النبوي و السيرة    

ظهرت من أجل تدعيم علمي '' : إذ يقول روزنتالالنبوية، و االهتمام بهما كان مبكرا حسب 

للحديث و الفقه، و لكن التراجم اتسع موضوعها، ليشمل الشعراء و النحاة و القراء و الصحابة 

  .)2( إلخ... فسرين و الحكماء و األطباء و األعيان و أصحاب المذاهب و الم

إذ يمثل جنس السيرة الذاتية جزءا كبيرا من الموروث العربي يصعب رصده ذلك أنه امتد    

 .إلى جميع حقول النشاط الثقافي و الفكري على امتداد العصور

 

 

 

 

  
  
،    1كامل الخطيب، وزارة الثقافة، دمشق، ط  مذكرات جرجي زيدان، تقديم محمد: جرجي زيدان) 1(

  .5م، ص  2005
م،       2000، 1عبد اهللا إبراهيم، السردية العربية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط ) 2(

 .148ص 
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أن األدب العربي '' إلى نتيجة مفادها  ''د الفتاح شاكر بتهاني ع'' الختام تصل الباحثة و في    

القديم ال يقدم لنا سيرة ذاتية تحمل مالمح السيرة الذاتية الحديثة و سماتها، ألن لكل عصر أدبي 

لذلك يمكن اعتبار هذه '' مالمحه و سماته الخاصة، كما أن األشكال األدبية في تطور مستمر 

 البذور األولى و النواة المشكلة للسيرة  العناصر السير ذاتية التي وردت في كتب التراث،

  .)1( الذاتية

جاءنا به حجة '' في أنموذجين بارزين  أولهما  ''عبد السالم المسدي '' في حين يحصرها     

، و الثاني فيلسوف التاريخ و واضع ''المنقذ من الضالل '' في رائعته  أبو حامد الغزالياإلسالم 

  .)2(د إلى التعريف بنفسه و برحلته شرقا و غربا حين قص ابن خلدونعلم العمران 

و بناء على ما سلف فإننا نصل إلى دحض المقولة التي تنفي عدم وجود جنس السيرة الذاتية في 

  .األدب العربي قديما، و لو في أشكاله األولية التي تطورت فيما بعد في العصر الحديث

عصر الحديث قد خرج كتابها عن السائد        فترى أن السيرة الذاتية في ال يم العيساويرأما 

و تخلصوا من األفكار الجامدة، فأفصحوا عن ذواتهم في صدق وصراحة لدرجة أن بعضهم بلغ 

من حرصه حد التزام الصراحة بالعيوب و النزوات الشخصية لكنهم لم يبلغوا فيها حد عري 

   )3( ''أندريه جيد '' و '' و روس'' اعترافات : النفس و المكاشفة كالتراجم الغربية مثل

  .  و هذه طبيعة الذات العربية التي ال تنزع نحو التعرية و كشف خفايا النفس

 

  
  .64، ص السيرة الذاتية في األدب العربي تهاني عبد الفتاح شاكر،) 1(
  .114م، ص  1983، 1عبد السالم المسدي، النقد و الحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط ) 2(
  ، م 1998، )ط . د ( ريم العيساوي، فدوى طوقان، نقد الذات، قراءة السيرة، الدار المصرية اللبنانية، ) 3(
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ساق على '' أحمد فارس الشدياق '' أما إذا عدنا إلى األدب العربي الحديث، وجدنا كتاب     

، يحتل الصدارة حيث صور فيه حياته، و مغامراته التي تنطلق )م  1887 – 1805( ساق   

من طفولته إلى رحالته فيما بعد على نحو صريح فداعب المقامة و الشعر الكالسيكي متعاليا 

ا أسسها، و ناقش الفن السردي الرومانسي الغربي متعاليا عليه فكان أول من عليهما و مقوض

  .   صاغ

علميا اإلشكال الجديدة حول ماهية الجنس األدبي و توالت بعدها الكتابات التي تدور في فلك 

   ، صور فيه مراح حياته العلمية    '' بأخبار بالد روسيا  تحفة األذكياء' 'أدب الذات، إذ نجد كتاب 

علي : الجديدة لـ '' الخطط التوفيقية'' و رحلته إلى القاهرة ثم رحلته إلى روسيا و كتاب 

غير أن هذه الكتب لم تظهر بالشكل الفني المعترف به لدى النقاد ) م  1893 – 1824(  مبارك

فاتحة الجنس ، ( Les Confessions ) جان جاك روسواالعترافات لـ  ن يرونالغربيين الذي

   .)1( ذاتي فماذا يرى النقاد العرب السير
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    بِتُاعفاتحة الجنس السير ذاتي العربية و األنموذج األمثل الذي  لطه حسينكتاب األيام  ر

يعكس جنس السيرة الذاتية العربية الحديثة، حسب المعايير و األسس الغربية، عندما يكتفي 

الباحث من الناحية الفنية بأولى المحاوالت التي تقرب بين الترجمة الذاتية و بين الفن الروائي   

أثار الكثير من التساؤالت  لدى النقاد خاصة فيما يتعلق بماهية جنسه و الحقيقة ألن كتاب األيام 

األدبي، و مرد ذلك اللعبة السردية التي تبناها طه حسين و التي تعمل على إخفاء الذات الكاتبة، 

فنالحظ أن الكتاب جاء خاليا من ميثاقه السير ذاتي بل لعله ميثاق ينأى بنا عن السيرة الذاتية    

لفظا على أيام العرب في ذهن  طه حسينن الكتابة التسجيلية التاريخية إذ تحيل أيام و يدنوا م

المتلقي و يعتبر تأكيد عالقة بين األطراف الرئيسية الثالثة التي تؤسس السيرة الذاتية و هذا 

  .)1(تماما ما يجعله يدور في دائرة هذا الجنس 
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  : دوافع كتابة السيرة الذاتية 

، ية بالخلودّالذاتية، رغبته الفطربسط األمور التي تدفع اإلنسان إلى كتابة سيرته أمن  ّإن   

إحساسه بأنه إنسان  ففي هذه الحالة يقوى زالتميد و ّعنده عندما يشعر بالتفر ّغبة تشتدّوهذه الر

ر عوعنده ذلك الش ديتولّ أجله، و قد ّ، إذا شعر بدنورغبته بالخلود ّو كذلك تشتد. يستحق البقاء

  .اب مبهمة أو إلصابته بالمرض مثالألسب

في عصور االنتقال  ّاتية يقوى و يشتدّاالتجاه إلى كتابة التراجم الذ ّو يالحظ بشكل عام أن''    

، تشعر في مثل تلك األزمان اسةالحسو التقلقل، وذلك ألن بعض النفوس  و أوقات االضطراب

أي أن الكتابة في . )1('' ين نفسها و بين الظروف المحيطة بأنها في حاجة إلى المالءمة ب

   .ةالتراجم الذاتية مرتبطة بالدافع النفسي و المالءمة بينه و بين الظروف المحيط

و ال تقتصر حاجات اإلنسان النفسية على طلب المالءمة مع الظروف المحيطة فقط ، فقد    

ندما ، فعإلى إعادة المالءمة مع نفسه أيضااإلنسان ببعض التجارب التي تجعله بحاجة  ّيمر

، قد يشعر بالرغبة في إعادة النظر في كل األحداث التي مرت به يتعرض اإلنسان إلى ألم شديد

  .)2(ى رسالته في الحياة ّ، إذا آمن أنه أدالشعور نفسه قد يصيب اإلنسان ، و

، التجارب الروحية التي تهز سيرته الذاتية لإلنسان على كتابة احثّو من أكثر التجارب    

  ى بتغيير مذهبه أو عقيدته ـد يتجلـق رياـوهـرا جـه تغييـي نفسـدث فـه و تحـاقـأعم
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روحية، ولكن التجارب الروحية من أشدها  و لست أقول إن التجارب في الحياة ال تكون إال ''

  .ة الذاتية مرتبطة بالدافع الدينيأي أن الكتابة في السير. )1( ''حثا على كتابة السيرة الذاتية 

 رغبة، و هذه الدوافع تتمثل باله الذاتية استجابة لدوافع خارجيةو قد يكتب اإلنسان سيرت

ياته تصلح ألن ، و ذلك يحدث عندما يرى كاتب السيرة أن حفي تعليم اآلخرين و توجيههم

، و ذلك حين تتوجه أصابع أيضا بالرغبة في الدفاع عن النفس، و تتمثل تكون عبرة لآلخرين

أمام  أفعاله زاالتهام إليه بسبب أفعال ينسب إليه عملها، ففي هذه الحالة يكتب سيرته ليبر

و من . لهم الكتابة سيرته فيكتبها إرضاء ، و قد يلح األصدقاء عليهو ينفي قيامه بهااآلخرين أ

كاف لجعله يكتب سيرة ذاتية الجدير بالذكر أن وجود أي دافع من هذه الدوافع عند اإلنسان غير 

، إذ أنه البد أن يعيش المبدع في حالة من القلق ينتج عنها الدافع الخالق الذي تحدث عنه ناجحة

، وعندما يصل المبدع إلى هذه المرحلة فإنه يبدأ '' تشريح النقد'' في كتابه  ''نورثرب فراي'' 

، و إذا استطاع إنجازها فإنه غالبا ما ، ليخفف العبء الملقى على كاهله بكتابة سيرته الذاتية

  .)2(يصل إلى حالة من االستقرار و الرضا 

متالك موهبة فنية تساعده على ، البد له من اطيع اإلنسان كتابة سيرته الذاتيةو لكي يست

كل إنسان أن يكتب سيرته  ، فليس بمقدورالدوافع وحدها ال تؤهله لكتابتها، ألن وجود ذلك

  .الذاتية

 

       

 .103ص  ،)ت . د ( ، )ط . د ( ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، لبنان، فن السيرة عباس،إحسان  )1(
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همية في تبلور فكرة تدوين السيرة األكذلك التجارب العاطفية و الروحية من الدوافع ذات  و    

  .)1( ''أشدها حثا على كتابة السيرة الذاتية '' هي من و ، نجاحها و خلودها و من عواملالذاتية 

          نتيجة لفترات االضطراب  ''بع للسير الذاتية و مراحل ازدهارها يجدها تولدت تو المت 

هر فيه السير الذاتية ، فهذه العهود مجال خصب تظو الثورات و الحرب و مظاهر االستبداد

    ، وتجعله عامال مهما ات التي تصيب المجتمع تولد األلمصور االنتقال و التغيرفع. )2(بغزارة 

أداة فعالة تزيد من خصب حياتنا  ''و مؤثرا في تشكيل السيرة الذاتية و تدوينها فيصبح 

  )3( ''الروحية، وتعمل على صقل شخصيتنا 

، فقد يمر فقط ف المحيطةو ال تقتصر حاجات اإلنسان النفسية على طلب المالءمة مع الظرو   

ندما يتعرض فع. إلى إعادة المالئمة مع نفسه أيضااإلنسان ببعض التجارب التي تجعله بحاجة 

       ، النظر في كل األحداث التي مرت به، قد يشعر بالرغبة في إعادة اإلنسان إلى ألم شديد

  .)4(ياة و الشعور نفسه قد يصيب اإلنسان إذا آمن أنه قد أدى رسالته في الح
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  :سؤال األجناس في السيرة الذاتية

يجد الباحث أن السيرة الذاتية فن زئبقي، يصعب ضبطه أو تصنيفه، و هذا ناجم عن تعدد     

 )1('' فن يرفض التجنيس و يستفيد من األجناس األدبية األخرى '' أشكاله و تنوع أساليبه فهو 

  .ليصبح التداخل أمرا بديهيا

التي تتداخل معها أمرا  و تعد قضية الحدود الفاصلة بين السيرة الذاتية، و تلك األجناس   

تختلف رؤية النقاد حوله، فمنهم من ذهب إلى ضرورة حضور تلك الفواصل، و عدوها إفراز 

طبيعيا لطبيعة العصر الذي أنشأ الجنس األدبي، و منهم من قال بضرورة القفز عن تلك 

  .)2( الفواصل معتمدين في ذلك على مقولة النص المفتوح

حدود التي تفصل األجناس األدبية المتداخلة مع جنس السيرة الذاتية و يمكن القول أن تلك ال   

ما زالت تمتاز بالخفوت و هذا من شأنه أن يجعل بعض الدارسين يخلط بين جنس و آخر لعدم 

وضوح الرؤية و اختفاء تلك الفواصل في فضاء النص أو بين سطوره، فكل جنس أدبي يمكن 

يجمع بين األجناس األدبية هو النص، و هذا ما يفسر  أن يحتوي على عدة أجناس أخرى و الذي

  .)3(صعوبة التفريق األجناسي إذا ما بقينا عند التحليل الداخلي للنص 

  

 

  
 
  .225ص  ،)رؤية نقدية ( الذاتية في األدب العربي الحديث  رةـالسید الحكيم، ـمحمد شعبان عب) 1(
  .225المرج نفسه، ص ) 2(
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سيرة الذاتية و بما أن أعمال الكاتب تعتمد غالبا على حياته، و تنهل من معين تجاربه كانت ال   

  .، فكان التداخل بينها و بين أجناس أخرى كالرواية)1(المرجع األساسي للكتابة 

و ما اقتران السيرة الذاتية بالرواية إال توأمة ولدت جنسين آخرين هما، السيرة الذاتية    

  .الروائية، و رواية السيرة الذاتية، و هما جنسان ال تبدوا حدودها الفاصلة واضحة المعالم

التصوير و التجسيد ( فهذا الفن ينفر من التجنيس فيستعير من الرواية بعض تقنياتها    

و يتفق مع ) الحوار و الصراع الدرامي ( و يستعير من الدراما ) لألحداث، واستنباط الذات 

، فهي )2(القصة التاريخية في عرض لحياة صاحبها الواقعية و هذا الفن يأتي في صورة متعددة 

  .د عدة ميزات من كل أنواع األدبتستم

فالعالقة بين تلك األنواع و بين السيرة الذاتية عالقة معقدة إلى حد كبير كشأن النشاط    

إن السيرة الذاتية فن أكثر '' : اإلنساني بعامة، و لكن يمكن اختزال تلك العالقة في القول

أي يختص بالذات اإلنسانية  )3('' استيعابا و نضجا و وعيا بالذات من سائر األنواع السابقة 

  .وحدها و كل ما يحيط بها من عوامل و ظروف تساعد الكاتب في إظهار ذاته

 

  

  

 

 

  .3، ص htm ، موقع الورشة الثقافي، السيرة الذاتية بين الواقع و المتخيل، File :IIF: الشيمي منى) 1(
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ثين، مما حفي استعمال كثير من البا) السيرة الذاتية ( بـ  تلتبسفهناك أنواع أدبية كثيرة    

لسيرة الذاتية، إذا يظهر الخلط التوصل إلى وصف دقيق متفق عليه ل جعلها إشكالية في سبيل

بصفتها مصطلحات تتناوب في داللة بعضها على بعض أو في الداللة  الواسع في استعمالها

األنواع األدبية سببا مباشرا الضطراب التصور في  على فن السيرة الذاتية أيضا، و تشكل هذه

  .)1(كثير من الدراسات المعاصرة 

و من بين هذه األنواع نجد االعترافات الذكريات، الرسم الذاتي المذكرات اليوميات المفكرة    

، )الفوجا الذاتية ( المذكرات المضادة : اليومية و هناك أيضا أشكال أخرى نذكر من بينها

الجزئية، الرواية و القصة الذاتيتان، الرسائل الشخصية، أدب النصائح و الوصايا، السيرة 

  .....الرحالت 

فالسيرة الذاتية تتداخل مع غيرها من األجناس األدبية مما ينتج أوجه التشابه و أوجه اختالف    

  .بين كل نوع و بين السيرة الذاتية

هم نقاد السيرة الذاتية عن خلقهم و قلة اطمئنانهم النقاد المنظرون و خاصة من رعبفكثير ما    

إلى سالمة ما قد يصلون إلى إثباته من نتائج تصنيفية تتعلق بالتنظير الجنسي من األجناس 

األدبية، فقد واجهوا هذه المعضلة، خاصة و أنهم كانوا يعتبرون هذا الفن من األجناس الحديثة 

د تاريخية راسخة متحكمة في استقرار صورتها التي ال يمكن أن نجزم بتوفرها على تقالي

األجناسية إلى حد ما، و يعود هذا التذبذب إلى عدم وجود تاريخ و لو جزئي لجنس السيرة 

   . )2(الذاتية يمكن اعتماده و االنطالق منه مما يضاعف من عسر العملية التنظيرية 

  .53، ص المرجع السابق) 1(
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   إلى تداخل السيرة الذاتية مع غيرها من األنواع  '' تهاني عبد الفتاح'' كما أشارت أيضا    

التاريخ، و السيرة الغيرية، و المذكرات و اليوميات و الرواية، و هذا و أهم هذه األنواع هي 

التداخل يعني وجود أوجه شبه بين السيرة الذاتية و كل نوع من هذه األنواع، و هذا الشبه ال 

يمكن أن يصل إلى حد التطابق أي أنه وجد بين السيرة الذاتية و هذه األنواع أوجه اختالف 

  .)1( أيضا

و قد عد بعض الدارسين المذكرات و اليوميات من أشكال السيرة الذاتية و أنهما يختلفان    

عنها، و يمكن لكاتب السيرة الذاتية إذا كان لديه مذكرات أو يوميات أن يرجع إليها عندما يكتب 

  .)2(سيرته، لتعينه على تذكر الماضي 

من السيرة الذاتية، فمن حيث البناء الفني يوجد أما الرواية فإنها أكثر األشكال الفنية قربا      

  .)3(تداخل كبير بينهما 

بمحاورة السيرة الذاتية  '' محمد الباردي'' و   '' يمنى العيد'' و يرى كل من الناقدين      

برواية في عمل واحد أو تشكيل نوع مستقل قائم بذاته رواية السيرة الذاتية و السيرة الذاتية 

أن عمل الناقدين هنا قد جاء في إطار قراءة السيرة و هي جنس ذاتي في إطار  ّليالروائية، و ج

عمل روائي، بمعنى التقاط عناصر السيرة الذاتية المبثوثة في فنيات الرواية، و من هنا كان 

 )4('' رواية السيرة الذاتية '' التي تختلف عن ''  سيرة ذاتية روائية '' انتصارهما الصطالح  

 
  .16تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في األدب العربي، ص ) 1(
  .19المرجع نفسه، ص ) 2(
  .21المرجع نفسه، ص ) 3(
  ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، )و إشكالية التصنيف ( الرواية العربية  :ساندي سالم أبو سيف) 4(

  .253م، ص  2008، 1ط 
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و لعل أدب السيرة الذاتية ما زال قابال لألسئلة الكثيرة التي تبحث عن يوم نهائي، و تصنيف    

واضح ضمن األجناس األدبية، و مدى تمييزه عن أشكال التي ترافقت معه كالسيرة  و الترجمة 

و التفريق بينه و بين األجناس األدبية المستقرة إجناسيا ... ات الذاتية و اليوميات و المذكر

الجنس األقرب إلى أدب السيرة الذاتية ألن معظم الكتاب الذين كتبوا سيرهم فهي كالرواية، 

  .)1(الذاتية إنما كتبوها ضمن قالب روائي 

لقارئ و أكثر حتى أن بعض النقاد وجدوا بأنه كي تصبح السيرة الذاتية أكثر قبوال عند ا   

  .)2(مناسبة لواقعها المحيط البد و أن تصب في قالب روائي 

و من خالل البحث يلحظ الدارس ما يمتاز به مفهوم السيرة الذاتية من تفاوت و تباين، مما    

مصطلح من غموض، و هذا باد من اليسمح بأن نعد هذا الجنس مرنا، و مراوغا لما يكتنف 

و مفاهيم، و كذلك لتعدد األشكال األدبية التي توظفها و العناصر خالل ما عرض من تعريفات، 

التي تستعيرها من أجناس أدبية أخرى، كالرواية و اليوميات و الرسائل و المذكرات           

 .و الذكريات و الحوارات الشخصية و المقاالت و غيرها

 

 

 

 

 

  
 
السيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان،  :محمد عامر الدبك) 1(

  .11، ص 2011، 1ط 
 .11المرجع نفسه، ص ) 2(
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  :الوعي النقدي في السيرة الذاتية

التراجم يظهر في انجلترا و فرنسا بصورة ساذجة، كانت التراجم العربية  نبدأ ف حين   

اإلسالمية قد بلغت حدا من الكثرة و التنوع وسعة الجمال و االفتتان في موضوعات التراجم، ال 

لكنها دخلت فترة من  )1(تقاس به هذه البداية غير المنتظمة الخطي في اآلداب األوروبية 

ركب ب، بعد أن اتصل العالم العربي 19لفترة، و في نهاية القرن الخمول لكن بعد هذه ا

الحضارة الغربية، ظهرت إرهاصات هذا الفن في األدب العربي الحديث و قد كانت هذه 

بعض الحاالت متأثرة  اإلرهاصات في معظم الحاالت وثيقة الصلة بالموروث التراثي، و في

  .)2( الغربي باألدب

الساق '' سيرة : أول سيرة ذاتية قد ظهرت في العصر الحديث هي و إحسان عباس يرى أن   

ألحمد فارس الشدياق، و لكنه يرى أنها تفتقر إلى الكثير من '' على الساق فيما هو الفارياق

  .)3(السمات الفنية للسيرة الذاتية 

     

  

  

  
  
  
  
  .47أدب السيرة الذاتية، ص  :عبد العزيز شرف) 1(
  .67السيرة الذاتية في األدب العربي، ص  :شاكرتهاني عبد الفتاح ) 2(
 .131 – 130فن السيرة، ص  :إحسان عباس) 3(
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األدب العربي الحديث  في و كثير من النقاد يعدون طه حسين المبتكر األول لفن السيرة الذاتية

التي اعتبرها كثير من النقاد أروع ما كتبه '' األيام '' بمفهومها االصطالحي الدقيق، بما كتبه في 

طه حسين، فقد ارتقى طه حسين في أيامه باألسلوب األدبي، حتى صار مدرسة خرجت فحول 

  .األدباء و أفرزت طائفة كبيرة من المتذوقين

لذاتية أو باألحرى الترجمة الذاتية في بدايات النقد العربي الحديث على لقد تم تلقي السيرة ا   

غياب تشكيل واضح المعالم لأنها جزء ال يتجزأ من جنس التراجم و السير، و قد تم ذلك 

لخريطة األجناس األدبية في هذه المرحلة، إذ ساهم في ذلك بشكل كبير احتفاء عناوين 

الساق على الساق فيما '' و  ''نسى في التعريف بنفسي ثمرة أ'' نصوصها بالجناس من جهة 

 –التهامي الوازني ( و كون كتابها في البدء هم علماء و فقهاء و رجال دين  '' هو الفارياق

، مما خفف بشكل مباشر من حدة الصدام بين أهل القديم و أنصار الحديث )المختار السوسي 

في مسألة النظر إليها على أنها جنس أدبي دخيل، و هو ما لم يتحقق في تلقي أجناس أدبية 

  .)1(قريبة منها من قبيل الرواية و المسرح 

  

  

  

  

  

ث و المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر          ـد العربي الحديـرة الذاتية في النقـعبد اهللا التوفيقي، السي) 1(
.67م، ص  2002، 1األردن، ط  -و التوزيع
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في البدء ال يمكننا االستهانة بالدور الطالئعي الرائد الذي لعبته النماذج األولى من عينات     

األيام، حياتي، الزاوية، في '' : نصوص السير الذاتية في مطلع القرن العشرين من قبيل

  .ن حقل التراجم و السير بصيغة أكثر مرونة و سالسةفي فك االرتباط بينها و بي.... الطفولة، 

لقد خضع التفكير النقدي العربي الحديث في السيرة الذاتية لهيمنة تيارين قطبين هامين    

تنازعاه على مدى نصف قرن كامل، األول درس السيرة الذاتية في كل عالقة تبعية بالسيرة   

و التاريخ و التراجم، و الثاني درس السيرة الذاتية في ظل عالقة تبعية لجنس الرواية و القصة  

و قد تم ذلك في جو اتسم بغياب إلمام دقيق بحدود هذه األجناس بل و غياب أية إمكانية تداخل 

معها، كما تم ذلك في ظل هيمنة لفكرة الجنس األدبي الخالص ذي الحدود الجامعة المانعة قبل 

  )1(تداخل األجناسيالشيوع فلسفة الحديث عن الحدود المرنة و الكتابة عبر النوعية و إمكانية 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
.68 – 67المرجع السابق، ) 1(

 مفهوم السيرة الذاتية                       الفصل األول                           
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  :)األيام لطه حسين ( للكتاب  تقديم -1

بإهتمام كبير من طرف النقاد و الباحثين خالل عقد الثمانينيات             '' األيام''  تابك حظي   

في أعقاب األزمة التي مر بها عميد  ''األيام ''  طه حسينصدر كتاب و التسعينيات حيث 

بسبب آرائه  )جامعة فؤاد األول ( األدب العربي الذي طرد من الجامعة المصرية آنذاك 

 ، و قد تبنى آراء بعض المستشرقين ''في الشعر الجاهلي '' الجريئة التي عبر عنها في كتابه 

الذي شكك في صحة ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي فيما عرف  ''مارجليوث '' و خصوصا  

  .معتمدا على جملة من األسباب )قضية االنتحال ( بـ 

أثارت تلك اآلراء جدال واسع النطاق حول فكر طه حسين حيث وصلت القضية إلى مجلس    

نشرها تحت  النواب، و كان لتلك األزمة وقعها الشديد عليه، فعكف على كتابة سيرة حياته، و

و جعل '' سيرة ذاتية '' ، واعتبرها عدد من النقاد رواية، فهو لم يشر إلى أنها )األيام ( عنوان 

 . )1( بطلها من أسماه بالفتى فرويت على لسانه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  .230م، ص  2012، 1التذوق األدبي، الوراق للنشر و التوزيع، ط  :هادي نهر و محمد الشنطي) 1(

 الفصل الثاني                    تلقي النقاد العرب لسيرة طه حسين في كتابه األيام 



 

 39 

  :دوافع كتابته   

إن القارئ يجد اليوم بين يديه في الكلمة التي وجهها طه حسين إلى المكفوفين، اعترافا    

على حياة مؤلفه الشخصية، فإذا هذا النص  ''األيام '' صريحا بالعالقة الحميمة التي تفتح نص 

في بادئ أمره حديث خافت، تتحدث به الذات إلى ذاتها، ثم ال يلبث أن يتحول إلى حديث 

مسموع، يتعدى هذا النطاق الضيق، ليمسي خطابا تتوجه به هذه الذات المفردة إلى مثيالتها من 

لعلها كانت تجد فيها صدى لما عرفته  الذوات األخرى المتعددة التي تصغي إليها فال تنكرها، و

و عاشته، كذلك ال تتولد السيرة الذاتية إال باعتبارها شكال اعترافيا، تتبنى فيه الوظيفة التواصلية 

على الجمع بين مخاطبة الذات لذاتها، و مخاطبتها لغيرها من الذوات اإلنسانية األخرى، يقول 

ولست أدري لماذا رجعت ذات يوم إلى : ( ... مهطه حسين في إثبات الهوية السير ذاتية أليا

ذكريات الصبا أتحدث بها إلى نفسي ألنسى بهذا الحديث أثقال الشباب ثم لم أكتف بالتحدث إلى 

نفسي فيما بيني و بينها و إنما تحدثت إليها حديثا مسموعا فأمليت هذا الكالم على صاحبي في 

و نسيته أو كدت أنساه، ثم طلبت إلي مجلة       ، ثم ألقيته جانبا )1( رحلة من رحالت الصيف

      لم أجد بدا إلى   فـي عهدها الماضي طائفة من األحاديث و ألحت في الطلب حتى )2('' الهالل '' 

 . 347ص ،الذاتية في األدب العربي الحديث مقومات السيرة: جليلة الطريطر) 1(

يوليو  ، حتى 1926من األيام، مقاالت متتابعة في مجلة الهالل بداية من شهر ديسمبر  1ظهر الجزء  )2(
 134الرحمن في  و طبع في مطبعة أمين عبد  1929في سفر واحد عام  ، و نشر هذا الجزء1927من عام 

 184في  1958ص، ثم سنة  152في  1949ثم  1942ثم أعادت دار المعارف طبع هذا الكتاب عام  ص
: ص، راجع 184في  1956ثم أعيد طبعه في المعارف سنة  1939من األيام في سنة  2ص و طبع الجزء 

، 1962، أشرف عليه عبد الرحمن بدوي، القاهرة، دار المعارف، مصر، 70إلى طه حسين في عيد ميالده 
من األيام فقد صدرت ألول مرة  3رت تعرف بالجزء أما مذكرات طه حسين التي صا. 23 -22 – 21ص 

 .، و لم تتضمن هذه الطبعة مقدمة تشير إلى زمن كتابة النص1962عن دار المعارف بمصر 
  

 الفصل الثاني                    تلقي النقاد العرب لسيرة طه حسين في كتابه األيام 



 

 40 

أكتب إليها األحاديث التي أرادتني عليها  إجابتها و لم أكن أمتلك الوقت الذي يتيح لي أن

   فعرضت هذا الكالم على بعض الصديق ليقرأها و أشار علي بأال ألقي إليه باال فاعتذرت إلى 

و لكنها أبت إال اإللحاح فدفعت إليها هذا الكالم على كره مني و قد نشرته فرضي  '' الهالل'' 

   )1('' عنه بعض الناس ثم جمعه بعض األصدقاء في سفر واحد 

لم يفصح في هذه المقدمة عن األسباب التي دفعته إلى إثارت ذكريات  طه حسينرغم أن  و   

، فإنه في الحديث اإلذاعي الذي أشرنا ''أدري  لست'' : طفولته، و اكتفى بتجاهل األمر قائال 

هذا كتاب لم أدبر تأليفه و لم '' : إليه آنفا، قد أفصح عن هذه األسباب بوضوح و ذلك حينما قال 

أفكر فيه و إنما دفعت إليه دفعا دفعتني إليه الظروف القاسية، ضقت فيها بالحياة في مصر 

و أثار األزمة '' في الشعر الجاهلي'' كتاب  كان ذلك حين صدر. فذاقت بي الحياة في مصر

و مع ذلك عندما وصلت إلى فرنسا لم ... التي أثارها، فتركتها ألقضي الصيف في فرنسا

    الضيق بالناس  كان أستطع أن أفر من هذه الظروف و ال من الواقع الذي كان يحيط بي فقد

فلم أر إال وسيلة واحدة للهرب من هذا  و بالحياة التي يحيونها و بحياتي بينهم يالزمني دائما،

الضيق    و هي أن أفر من الحاضر إلى الماضي و للفرار من الحاضر إلى الماضي أمليت 

جعلت أمليه كل يوم و أمليته ال أملي كتابا و لكن ألفر من ظروف مضنية ثقيلة، ... هذا الكتاب 

  .)2('' ...أسبوعو قد اكتمل هذا الكتاب في أسبوع أو أقل من 

  

، نقال 08 – 07، ص 1992، القاهرة مؤسسة األهرام للترجمة و النشر، Iكتاب األيام م : كلمة المؤلف) 1(
  .348مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث، ص : عن جليلة الطريطر

  عربي مقومات السيرة الذاتية في األدب ال: ، نقال عن جليلة الطريطر8، ص1987الهالل فبراير ) 2(
  .349ص ، الحديث
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عن رغبة منه  ''األيام '' لم يؤلف كتابه في السيرة الذاتية و المعنون بـ  ''طه حسين '' أي أن 

هذا  ''في الشعر الجاهلي'' في تأليفه، بل الظروف القاسية و ضيق الحياة و كذلك صدور كتابه 

  .األخير الذي أثار األزمة و ذلك بسبب النقد الالذع الذي تلقاه من قبل النقاد

عبد محمد عبد الحليم '' لتأكيد هذه الحقائق في الحوار الذي أجراه معه  طه حسينو قد عاد    

، فإذا هو يضيف إليه حقيقة ثانية، تتصل بالظروف التي أنتج فيها الجزء الثاني من        ''اهللا 

:       ''طه حسين '' ، و لم تكن هذه الظروف على حال أفضل من األولى فعنها يقول ''األيام '' 

وقتئذ عميدا  و من الغريب أنني أمليت الجزء الثاني في فرنسا و أنا في أزمة كذلك و كنت'' 

كان يدرس في  لبرنارد شوو حدث صراع بيني و بين الحكومة بسبب كتاب  )1(لكلية اآلداب 

الكلية رأت الحكومة فيه شيئا ال يرضيها و كان وزير المعارف في ذلك الوقت هو المرحوم 

الدكتور هيكل في وزارة محمد محمود و فوجئت بمظاهرة تعبر إلى حجرتي كانت مؤلفة من 

كلية الحقوق كلفوا بالهجوم علي عندئذ رأيت أنه ال مفر من اإلستقالة ثم سافرت إلى فرنسا  طلبة

  )2(. ''فأمليت الجزء الثاني من كتاب األيام 

  

  
  
  
  
، لقد أعيد 1939واستمر في العمادة حتى مايو  1936عين طه حسين عميدا لكلية اآلداب في مايو ) 1(

انتخابه و لكن الحكومة آنذاك حكومة محمد محمود لم ترضى بإعادة تعيينه عميدا فاضطر طه حسين 
 . 16، ص 70لالستقالة، انظر طه حسين في عيد ميالده 

  . 349مقومات السير الذاتية في األدب العربي الحديث ، ص: جليلة الطريطر) 2(
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في جزأيه األول و الثاني '' األيام '' هكذا صح الرأي عندنا من خالل هذه األحاديث أن    

طه '' خاصة، كان تعبيرا قويا عن أزمة وجودية خانقة، اهتزت لها اهتزازا عنيفا شخصية 

.   يجد الرجل بدا و ال محيدا من التنفيس عن كربه إال بواسطة الكتابة عن حياته ، فلم''حسين 

من ميثاق سير ذاتي مصاحب له، '' األيام '' و هذه الحقيقة هي التي تفسر لنا لماذا خلى نص 

كما تكشف لنا في اآلن ذاته أن نشأة السيرة الذاتية العربية لم تكن أبدا متمخضة عن نزعة تقليد 

و إن بدت  –ي األدب األوروبي بقدر ما كانت حادثة تاريخية حتمية ، كما ترسخ فالجنسلهذا 

ألنها من إفراز التناقضات التي كانت تعتمل صلب المجتمع العربي  –في الظاهر عرضية 

برالي صاعد ي، الذي كان يمثل عقلية جيل ل''طه حسين '' المصري، وجدت ضالتها في شخص 

ر مالمح واقعه و مجتمعه التقليدي في حين أن السلطة الماسكة بزمام و مجدد، يعمل على تغيي

البالد و على رأسها المؤسسة السياسية، كانت تعمل على كبح جماح كل التغيرات التي من 

نفسه  ''طه حسين '' شأنها أن تقلب موازين القوى السائدة فكان ال بد و الحال هذه من أن يجد 

من  ''األيام '' في مواجهة تيارات تريد أن تعصف به عصفا و لكنه آثر أن يصمد لها فكان 

  )1(. أرقى  و أجمل أشكال ذلك الصمود

فكتاب األيام سيرة ذاتية تعبر عن حياة كاتبها، و هذا الجنس المتمخض عن هذه الكتابة هو 

ك طه حسين بالغرب، فال أحد يشك جنس حديث في أسلوبه و طريقة سرده و ليس نتاجا الحتكا

كان شخصية ثقافية كبيرة بل كان شخصية إشكالية بسبب  ''األيام '' في أنه عندما ألف كتابه 

  .''الشعر الجاهلي '' آرائه الجزئية في األدب و السيما عندما نشر كتابه في 

  
  .350 - 349ص : السابقالمرجع ) 1(
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  ):لطه حسين ( ملخص سيرة األيام 

كتابه األيام في ثالثة أجزاء يروي فيه أحداث حياته  طه حسينكتب عميد األدب العربي    

األولى أي نحو الخامسة من عمره األولى نحو الثالثين، أي إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية 

  .األولى

البيت  طه حسينالطفولة و ما جرى من أحداث فيذكر  ْينَسأما الجزء األول فمراده حول    

اج الذي كان يحول دون انطالقه، و المزرعة التي كانت تنبسط الصعيدي الذي نشأ فيه، و السي

من وراءه، و القناة التي كانت تنتهي إليها دنياه، و يذكر أنه كان سابع ثالثة عشر من أبناء أبيه 

و أمه، كان  يحس أن إخوته و أخواته يستطيعون ما ال يستطيع و أن أمه تأذن له في أشياء 

إلى حزن صامت عميق في  تحول، و لم يلبث ذلك كله أن تحضر عليه، و كان ذلك يغضبه

   في أعماق نفسه ليظهر لنا أثر العمى فيها و في شتى تصرفاته  طه حسيننفسه و قد توغل 

  .)1( و أحواله الحياتية كما أسرف في وصف حاله مع المجتمع الذي يعيش فيه

فيغرق في الكالم على حال طالبه الزرية،      )2( )سيده ( إلى الكتاب و  طه حسينثم ينقلنا    

ظ القرآن في التاسعة و حـال شيخه الزرية و معاملة الشيخ للطالب، و بعدها يخبرنا بأنه حف

  نه وجـد في ذلك عنتا أمام أبيه و شيخه من جراء ما كان ينتابه من النسيان، كما من عمره  و أ

  

  
  
  موزعون،  ناشرون ودار البداية  م، 2012، 1المكتبة العربية، ط  نــــمقراءات  :ر سليمان عيسىـسح) 1(

  .266ص 
  .20بيروت، ص  –دار الكتاب اللبناني  م، 1974 ،01ط  ،1طه حسين األيام، ج ) 2(
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ر و غبطة يوم دفع إليه أخوه ألفية ابن مالك و مجموع المتون يطلعنا على ما بداخله من سرو

لألزهر فيستظهر األول استظهارا كامال، و يستظهر من اآلخر صحفا مختلفة  اليحفظها استعداد

و منهم  الشيوخ المنبثين في كل مكان،و المعلمين، و  بكالمه العلم طه حسينو هنا يتناول 

  .)1( المتعلم بعض الشيء و منهم الجاهل الذي يفسد على الناس دينهم

:           ما معنى قوله تعالى( و يروي لنا الكاتب قصة أحدهم و قد سأله الصبي ذات يوم    

﴿ نَقْلَخَ وطَْأ اكُماو2( ''خلقناكم كالثيران ال تعقلون شيئا '' : فأجاب هادئا مطمئنا) ؟ ﴾ ار(        

   .و يواصل الكاتب حديثه إلى أن يصل في آخر هذا الجزء األول إلى األزهر

في رحاب األزهر و أدراجه    طه حسينيجول بنا  ''األيام '' و في الجزء الثاني من كتاب    

و زواياه و ينتقل بنا من حلقة نحو إلى حلقة فقه، إلى حلقة لغة، إلى غير ذلك من مجتمعات 

الطالب األزهريين و كثيرا ما يعلن طه حسين أن ما اكتسبه في هذه البيئة القاهرية من العلم 

به في بيئته األزهرية من العلم بالحياة و شؤونها األحياء و أخالقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتس

بالفقه و النحو و المنطق و التوحيد إال أنه يأخذ على شيوخ األزهر تمسكهم األعمى بكل قديم   

بهم كل الضيق و يحس في أعماق نفسه  دائي لكل جديد أو تجديد و هو يضيقو احتقارهم الع

  )3( .بحاجة إلى الحرية

  
  
  
  
  .267قراءات من المكتبة العربية، ص  :سحر سليمان عيسى )1(
  .110بيروت، ص  –م، دار الكتاب اللبناني  1974، 01، ط 1طه حسين األيام، ج ) 2(
  .267قراءات من المكتبة العربية، ص : سحر سليمان عيسى) 3(
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عن فترة جديدة من حياته هي فترة  طه حسينيحدثنا  ''األيام '' ي الجزء الثالث من كتاب و ف  

الصراع في سبيل التجديد و االنفتاح، و فترة االنتقال إلى عالم جديد هو عالم أوروبا، فقد ضاق 

الفتى ذرعا باألزهر و مشيخته و راح يكتب المقاالت النقدية التي هاجم فيها األزهر في غير 

طه في امتحان العالمية و عملوا على ين، فعملوا على إسقايرفق و قد أثار ذلك حفيظة األزهر

  .)1( فصله عن دروس األزهر

على الدرس و التحصيل، و واجه في الحياة الباريسية  ّسافر بعدها إلى فرنسا، و أكب   

صعوبات جمة، و ظل كذلك إلى أن تعرف على الفتاة التي عطفت عليه و كانت له في حياته 

العين المبصرة، و كانت له الزوجة و الرفيقة المخلصة و عاد إلى القاهرة بعد نيله دكتوراه 

س في الجامعة، و تغريه السياسة ّن السوربون و يدرالثانية و شهادة الدراسة العليا في التاريخ م

  .)2( سخطا سعد زغلولو يلقى من جماعة  ) عدلي باشا( فينحاز إلى جامعة 

      

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  .268، ص المرجع السابق )1(
  .269المرجع نفسه، ص ) 2(
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  :تلقي النقاد العرب لسيرة طه حسين في كتابه األيام

األنموذج األمثل الذي يعكس جنس السيرة الذاتية العربية الحديثة، حسب  )1( ''األيام '' يعتبر   

المعايير و األسس الغربية، عندما يكتفي الباحث من الناحية الفنية بأولى المحاوالت التي تقرب 

أثار الكثير من  ''األيام '' و بين الفن الروائي و الحقيقة أن كتاب   بين الترجمة الذاتية

النقاد خاصة، فيما يتعلق بماهية جنسه األدبي، و مرد ذلك اللعبة السردية التي التساؤالت لدى 

، و التي تعمل على إخفاء الذات الكاتبة، فنالحظ أن الكتاب جاء خاليا من طه حسينيتبناها 

ميثاقه السير ذاتي، بل لعله ميثاق ينأى بنا عن السيرة الذاتية، و يدنوا من الكتابة التسجيلية 

لفظا على أيام العرب في ذهن المتلقي، و يعتبر تأكيد  ''أيام طه حسين '' ة، إذ تحيل التاريخي

عالقة بين األطراف الرئيسية الثالثة التي تؤسس السيرة الذاتية و هذا تماما ما يجعله يدور في 

  .)2(دائرة هذا الجنس 

  

  

  

  

  

  

  
  .01ص طه حسين، األيام، ) 1(
  .59 – 58مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ، ص  :سامية بابا) 2(
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لطه حسين، نكتشف أن أهم إشكالية جمالية شغلت النقاد  ''األيام ''  يلقعند النظر إلى تاريخ ت   

سين وضعت أوراقهم النقدية عن هذا الخطاب تتعلق بمسألة التجنيس؛ فكانت الحيرة و الدار

طه ( النقدية حاضرة بشدة في تجنيس األيام بين الرواية و السيرة الذاتية و في ظني أن السارد 

أنجز إبداعية أيامه على وجه التحديد عندما كتب سيرته عن وعي أو غير وعي منه ) حسين 

و من ثم أجبرنا باختيارنا و صدمتنا الجمالية كمتلقين  ''روائية السيرة الذاتية '' على أسس 

       على أن نحتفي بهذه الجمالية التمويهية التي هدمت أسطورة نقاء األنواع أو األجناس في 

التي تعد سيرة ذاتية روائية بدرجة جمالية الفتة من جهة التأسيس في المشهد السردي  ''األيام '' 

  .)1(لعربي للعالقة الحميمية بين السيرة و الرواية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهج السرد، مقاربات في الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب الحديث للنشر       :المناصرة حسين) 1(
  .97 – 96م، ص  2010، )ط . د ( و التوزيع، األردن، 
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  :الهدف

أول كتب السيرة التي سوف تقف عليها،  )األيام ( بما أن هذه الدراسة ارتأت أن يكون كتاب    

 الذي صدر محمود السمرة: فقد ارتأت أيضا أن تقف مع هذه السيرة من خالل كتاب الدكتور

و أدبه و نقده و فكره و بخاصة  طه حسينو تناول فيه السمرة حياة  ،)سارق النار ( عنوان ب

روايات  موضوع كل'' للدرجة التي نجد فيها  طه حسينأن النزعة اإلنسانية واضحة في أدب 

  .)1('' ن في األرض طه حسين يدور حول المعذبو

يلغي الحواجز بينه و بين القارئ بحديث صادق،      '' في األيام أنه  طه حسينو لعل ميزة    

 طه حسينو أسلوب جميل و ببساطة في القص، و موسيقى عذبة يضبط إيقاعها إحساس 

  .)2( ''المرهف، و كل هذا جعل من األيام خير سيرة ذاتية صدرت في اللغة العربية حتى اآلن 

يروي مأساة صبي صغير فقد بصره و هو في ''  ه حسينطفي الجزء األول من األيام نجد    

الثانية من عمره، بسبب جهل حالق القرية الذي كان يقوم بتطبيب المرضى أيضا و أنت ال 

تستطيع إال أن تقف معجبا مبهورا و هو يصف لنا الصبي الصغير و هو يحاول التعرف على 

  .)3('' الحياة و الناس بحواس ناقصة و إمكانات محدودة 

  

  
  
  
  .120، ص 2004، 1السمـرة محمود، سارق النار، المؤسسة العربية للدراسات للنشر، بيروت، ط ) 1(
  .123المرجع نفسه، ص ) 2(
  .123المرجع نفسه، ص ) 3(
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إلى أن يتوقف عن الدراسة '' يتحدث المؤلف عن األزهر  ''األيام '' و في الجزء الثاني من    

فيه ليلتحق بالجامعة المصرية األهلية الحديثة النشأة، و هو في هذا الجزء كما في الجزء األول، 

يتحدث عن نفسه للوصول إلى الحديث عن اآلخرين، و هو يقدم لنا صورة حية عن الحياة في 

  .)1('' األزهر من جميع جوانبها 

يتحدث عن نفسه للوصول إلى  طه حسينو تجد هذه الدراسة في إشارة السمرة إلى أن    

    بإبراز النزعة اإلنسانية في أدبه،  طه حسينالحديث عن اآلخرين دليال واضحا على اهتمام 

و كان هو فقيرا   .''عن نفسه بضمير الغائب  طه حسينو مما يؤكد هذه النزعة اإلنسانية قول 

سط الحال في أسرته، سيء الحال جدا إذا أقام في القاهرة، فأتاح له ذلك أن يفكر في ما متو

  .)2( ''يكون من هذه الفروق الحائلة بين األغنياء المترفين و الفقراء البائسين 

بعد سنوات طالت على صدور الجزء الثاني،  طه حسينأما الجزء الثالث من األيام فقد كتبه    

للسفر إلى فرنسا، و ينتهي بعودته إلى مصر، بعد أن حصل على باستعداد  طه حسينو يبدأ 

الليسانس و دكتوراه الجامعة و هذا الجزء حافل بالمواقف المؤلمة و فيه قليل من لحظات   

  .)3( ''الفرح 

عن عاهة العمى التي أصابته، فإنه يتحدث عنها من جانبها اإلنساني،  طه حسينو حين يتحدث 

    يشعر دــــقـن نفسـه فـي هـذا المقـام بوصفـه فردا من فئة لها آالمها التي و يتحـدث ع

  
  
  .124المرجع السابق، ص ) 1(
   ،اآلفاق اإلنسانية في األدب و الفكر ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان :أحمد النعيمي) 2(

  .106، ص )ط . د ( األردن،     
  .125 – 124السمرة محمود، سارق النار، ص ) 3(
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و كان قد قرأ فيما قرأ من أحاديث أبي العالء أنه كان   '' )1( .أو ال يشعر بها مجتمع المبصرين 

إن العمى عورة، و فهم هذا كما فهمه أبو العالء نفسه، فكان يتحرج في كثير من األشياء : يقول

بطعامه و شرابه كما كان يستخفي بهما أبو العالء حتى ال  يأمام المبصرين، و كان يستخف

  .)2( ''ق و الرثاء أو السخرية يظهر المبصرون منه على ما يثير اإلشفا

في  طه حسينبراعة '' قد برزت من خالل  ''األيام '' و بذلك تكون النزعة اإلنسانية في    

في  طه حسينانتقاء األحداث و عرضها في صور صادقة، تملك على القارئ لبه، و قد نجح 

لغائب، و هذا األسلوب ألنه تحدث فيه عن نفسه بصيغة ا: أن يجعل لنا كتابه مؤثرا في النفوس

  .)3( ''مكنه من أن يقول ما يريد دون أن يشعر القارئ بالملل 

  :المنهج

في نص  تقديمه لها منهجا تاريخيا  ألن الكاتب  ''األيام '' وظف الناقد في قراءته النقدية لكتاب 

يلجأ إلى الذاكرة في استعادة أيام طفولته و صباه و حياته في البيت الصعيدي و الذي نشأ فيها، 

، و من ثم ينتقل بنا إلى رحاب األزهر و أدراجه و زواياه     دهسيو  ابلكتّو بعدها ينقلنا إلى ا

أما في الجزء الثالث يحدثنا عن فترة جديدة في حياته و هي و ينتقل بنا من حلقة إلى أخرى، 

  .)4(فترة الصراع في سبيل التجديد و االنفتاح، و فترة االنتقال إلى عالم جديد هو عالم أوروبا 

فهذا التسلسل التاريخي واضح و جلي في كتاباته التي اعتبرها البعض تسجيال تاريخيا     

  .لحياته

  .107اآلفاق اإلنسانية لألدب و الفكر، ص أحمد النعيمي، ) 1(
  .96القاهرة، ص  –، دار المعارف 3، ج ''األيام '' طه حسين ) 2(
  .125السمرة محمود، سارق النار، ص ) 3(
  .266قراءات من المكتبة العربية،  ص : سحر سليمان عيسى) 4(
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  :الممارسة النقدية

ه و ذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة، فمنهم من قال تلف بعض النقاد في تصنيف عمل بعيناخ   

وسطا فصنفوه بأنه  ، فيما نزع آخرون مذهبا''سيرة ذاتية '' و منهم من قال بأنه '' رواية '' بأنه 

الذي اختُلف في تحديد نوعه  لطه حسين'' األيام '' ، و مثال ذلك كتاب ''رواية سيرة ذاتية '' 

عمل من نوع خاص، فلو طبقت عليه الشروط الفنية للسيرة  ''األيام '' في تصنيفه، ذلك أن 

الذاتية من جهة، أو شروط العمل الروائي من جهة ثانية، فلن نجد فيه ما يقربه إلى هذا النوع 

  ربط خارجي  ''األيام '' أو ذاك، فالربط بين األحداث و الشخصيات و المواقف و الصور في 

إلى حد بعيد، غير أن هذا  نبيو التسلسل التاريخي العام و ميزة أدب االعترافات واضحة فيه، 

ال ينفي عنه نمو الشخصية الرئيسية و قدرتها على الحياة و الحركة و قدرة الكاتب على تصوير 

  .الرواية و السيرة الذاتية: بمعنى أن األيام تتأرجح بين نوعين هما )1(البيئة المحيطة بها 

ن الكتاب جاء خاليا من الميثاق السير ذاتي بل لعله ميثاق أ ساندي سالم أبو سيفو ترى    

 حسين طهالكتابة التسجيلية التاريخية، إذ تحيل أيام  بنا إلى ينأى بنا عن السيرة الذاتية، و يدنو

لفظا على أيام العرب في ذهن المتلقي و يعسر تأكيد عالقة التطابق بين األطراف الرئيسية 

  إال عبر معادلة رياضية  ) الشخصية –المؤلف  –السارد ( ة التي تؤسس السيرة الذاتية ـالثالث

  

  
  
  
  
  .266، ص )إشكالية التصنيف ( اية العربية ساندي سالم أبو سيف، الرو) 1(
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، إذ يرفع  ''األيام'' نستنتجها استنتاجا من الفصل األخير من الجزء األول من كتاب  عسيرة

= السارد ( : السارد قناعا كاشفا عن وجهه ليخاطب ابنته، و عندئذ تتحقق المعادلة التالية

  . )1( ) الشخصية=  المؤلف 

يئة و يصفها        تضيف إلى ذلك كله ما يتعلق بضمير الغائب ليتحول إلى مؤرخ ينقد الب   

و يتحدث عن التعليم في األزهر و غيرها من المواضيع التي تعم الحياة العامة، و تنأى عن 

  .)2( الحياة الشخصية التي تعدها السردية الحديثة حدا من حدود السيرة الذاتية

من بين  ة اختالفا في التوجهات التصنيفية النقدية، وو لقد فرضت إشكالية هذا النص البنيوي   

  :هذه التصنيفات

  :سيرة ذاتية -أ

يعد النص التأسيسي األول للسيرة الذاتية في  ''األيام '' إلى أن كتاب  محمد الباردييذهب    

  .)3(األدب العربي 

في السيرة الذاتية الحديثة مكانة ال  ''لأليام '' فهو يرى أن  إحسان عباسو كذلك يوافقه الرأي 

تتطاول إليها أي سيرة ذاتية أخرى، في أدبنا العربي ، و خاصة في الجزء األول منه، بمزايا 

  كثيرة منها تلك الطريقة البارعة فـي القـص و األسلـوب الجميل و العاطفة الكامنة في ثناياه  
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المستعلنة أحيانا حتى تطغى على السطح؛ و تلك اللمسات الفنية في رسم بعض الصور    

الكاملة لألشخاص، و القدرة على السخرية الالذعة في ثوب حاد حتى تظهر و كأنها غير 

  .)1(مقصودة 

لق في مجال السيرة تأ طه حسين، فهو يرى أن نبيل راغبو هذا ما يراه أيضا الدكتور    

و هو فريد ألنه استن فيه سنة لم تتبع من قبل في األدب العالمي  ''األيام '' الفريد  ابهالذاتية بكت

كله للسيرة الذاتية، فبدال من أن يستخدم ضمير المتكلم في التعبير عن نفسه كما يفعل كتاب 

عن نجده يقول '' أنا فالن، حدث لي كذا أو فعلت كذا '' : السيرة الذاتية بحيث يقول الواحد منهم

شخصية موضوعية مستقلة تتحرك  ىــــإلذاته و أحالها  عن أي أنه انفصل ''صاحبنا '' نفسه 

أمامه في حين يرقبها فـي تأن و تؤدة، و بذلك انضم إلى صفوف القراء كي يتتبع معهم بطله، 

و إن كان هو البطل، و قد أتاح له هذا المنهج المبتكر القدرة على التخلص من تضخم الذات 

ي بعض األحيان إلى درجة الذي يقع فيه كثيرون من كتاب السيرة الذاتية لدرجة أنهم يصلون ف

  .)2( مبالغ فيها من النرجسية

  

   
  
  
  
  
  
  .142فن السيرة، ص  :حسان عباسإ )1(
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سيرة ذاتية ألن السارد يسترجع  لطه حسين  ''األيام '' أن كتاب   محمد بوعزةو يرى 

فيها مراحل من حياته في طفولته و تعليمه الجامعي باألزهر و الجامعة المصرية، حيث يتطابق 

في  طه حسينالسارد في ضمير المتكلم و يستحضر تجربته الذاتية كاإلحالة على المؤلف مع 

األزهر و الجامعة المصرية، و اإلشارة إلى عمى الكاتب و استعانته بخادمه األسود الذي يرافقه 

في الطريق، و إشارته إلى كثير من معالم قريته في صعيد مصر و هي نفس المعالم التي 

  .)1( ''األيام '' تية ذكرها في سيرته الذا

  :رواية -ب

ففيه يذهب إلى  ''شعاع من طه حسين '' في كتابه  ''ثروت أباظة '' و صاحب هذا التوجه    

رواية بكل ما تقوم به أركان الرواية، مؤكدا ابتعاده الشكلي عن الجنس : ''األيام '' أن كتاب 

السيما و أن مقومات الرواية نافرة من بين ثنايا '' بالسيرة الذاتية '' السيري، و ال يميل لوصفه 

  .)2(في الجزأين األول و الثاني منه خاصة '' األيام '' 

  

  

  

  
  
 
و النشر،  الدار العربية للعلوم ،م 2010 ،1ط ،) تقنيات و مفاهيم (تحليل النص السردي : عزةبو محمد) 1(
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الجزأين األول      : حول من هذا التصور العام، ليفصل وجهة نظره خالد الكركيو ينطلق    

و الثاني من األيام فيقول إن الجزء األول من األيام أقرب األجزاء إلى الرواية و التحليل 

نجح في أن يستحضر في ذهنه طفولته المبكرة بوعيه المتطور  طه حسينالنفسي، ففيه نجد أن 

من رغبات حيوية و منع و آالم، و ذلك بمشاهد ناجحة تنبض للعالم، طفولته بكل ما فيها 

  .)1( بالحياة  و المشاعر و الصدق

يصنف روائيا، و يستمد قيمته من موقف بين تيارين           ''األيام '' إلى أن  الكركيو يذهب    

ذلك و حضارتين، و يعطي هذا العمل طابعا روائيا أكثر من طابع السرد التاريخي، يضاف إلى 

و ما فيه من صدق، و حيوية و انسياب          ما في األيام من صراع حاد بين البطل و القدر

عمال فنيا فيه  ''األيام '' و تشويق تؤدي كلها من خالل األسلوب المميز الموحد، إلى اعتبار 

  .)2(شروط العمل الفني الناجح من حيث الوحدة و االنسجام و التناسق و األلق 

من هنا ال نستطيع أن نجعل األيام قصة تاريخية أو ترجمة حياة، '' : خلص إلى القولو عليه ي

  .)3( ''قاصا  طه حسينفاأليام و بدءا من صفحاتها األولى تظهر 
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شكال أقرب إلى الرواية بما تتميز به من وحدة  ''األيام '' فأصحاب هذا التوجه يرون في    

عامة تربط بين ثنايا األحداث و تتمتع بمقومات الرواية الفنية باحتوائه على الشخصيات 

  .ة و الثانوية و عناصر التخيل و الوصفالرئيسي

  :رواية السيرة الذاتية) ج

السيرة الذاتية عامة، فأكثرهم  ابكتّ سمة مشتركة عامة تجمع بين محمد الباردييلتقط    

قاصون أو روائيون، و لذلك تنوعت األساليب لديهم و تشابكت و هتكت الحواجز و الحدود 

لسيرة الذاتية لم تتوج انقطاعا عن كتابة الرواية، بل األجناسية، فنصوصهم المنسوبة إلى ا

انبثقت في خضم اإلبداع الروائي إال أن هذا ال يعد قصورا في االستجابة لطبائع فن السيرة 

الذاتية فهذه النصوص لم تكتب لعجز في االستجابة ألهداف هذا اللون من الكتابة و غاياته، بل 

 فطه حسينداعية ذاتها، و بحثا عن أساليب حكائية جديدة، جاءت أيضا تنويعا داخل التجربة اإلب

  تصديه لكتابة سيرته الذاتية،  نــعبما يتمتع بـه مـن أسلوب قصصي استطاع أن ينقل تجربته 

  أما أبرز النقاد الذين قالوا بتصنيف  ''األيام '' فهو لم يتحرر من أسلوبه بل أحسن توظيفه في 

الذي يؤكد أن الباحث في  عبد المحسن طهتصنيفا يراوح بين السيرة و الرواية فهو  ''األيام '' 

يلتقي من الناحية الفنية بأولى المحاوالت التي تقرب بين الترجمة الذاتية و بين  ''األيام '' كتاب 

   .)2(الفن الروائي، و الصعوبة تكمن هنا في أن الكاتب لم يقدمه على أنه رواية 
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و ال ينكر وجود الحيرة التي تنتاب الباحث و هو يتعرض بالدراسة لأليام السيما عندما ينزع    

يه مضيفا أنه ال يمكن الوقوف عند حدود القول بأن األيام نحو تحديد النوع األدبي الذي ينتمي إل

مجرد ترجمة ذاتية للمؤلف، و ذلك ألن الترجمة الذاتية تحاول تفسير تاريخ حياة مؤلفها في 

مرحلة زمنية محددة و تحتفظ بالترتيب الزمني لألحداث كما وقعت لصاحبها، و ال يقتصر 

منها موقف الدارس المحلل، كما أن الرابطة التي المؤلف فيها على سرد األحداث و لكنه يقف 

تربط بين أحداثها مجرد رابطة سطحية، تتمثل في وقوع الدارس المحلل، كما أن الرابطة التي 

تربط بين أحداثها مجرد رابطة سطحية، تتمثل في وقوع األحداث الشخصية بعينها في زمن 

بطة الخارجية و حدها، و لكنها تفرض محدد، و ذلك بعكس الرواية التي ال تكتفي فيها الرا

وجود رابطة داخلية بين األحداث و تتمثل في إحساس المؤلف الذي تتطور أحداث الرواية 

  .)1( إلبرازه

قر لرابطة ال يفت '' األيام'' أن كتاب  بدر عبد المحسن طهو بناءا على هذا التصور يرى    

  .الرابطة ال تكتفي لتجعل منه رواية فنية كاملة، و مع ذلك فإن هذه داخلية تربط بين أحداثه

فالرابطة الداخلية معيار للحكم على جنس العمل، و هي هنا من القوة بمكان بحيث ال يمكن    

، و هي من الضعف أيضا بحيث ال يمكن القول فيها بأنها ''سيرة ذاتية '' القول فيها بأنها تمثل 

  .)1(رواية 
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كاتب متعدد الميول و االتجاهات و الرؤى الفنية انعكس هذا في كتابته  طه حسينو ألن    

ألحداث تقديما خاصا و السيما الفنية ألعماله فهو روائي، و كاتب ترجمة ذاتية، و باحث يقدم ا

المواقف التي تكشف عن مشاعر الصبي و انفعاالته دون تدخل مباشر منه فيصبح بسبب ذلك 

أقرب إلى موقف الروائي الذي تكشف صوره الدقة و الروعة، و لذلك فإن الرابطة التي تربط 

و بين فن  بين الصور و المواقف في الكتاب تظل رابطة خارجية، مما يقرب بين الكاتب

الترجمة الذاتية التي يتبع المؤلف في تقديمها التسلسل الزمني و يقسمها تقسيما يناظر مراحل 

من كتابه الذي جمع فيه بين الروائي و كاتب الترجمة  طه حسينحياة البطل و قد أثر موقف 

أن يتأرجح الذاتية و الباحث على اختياره لشخصياته و رسمه لها، و كان طبيعيا نتيجة لما سبق 

    طابع األسلوبي الروائي، و التقرير و هو طابع المقال الأسلوب المؤلف بين التصوير و هو 

  .)1(و أن ال يهتم المؤلف بالحوار كثيرا ألنه قلما يلجأ إليه 

و هذه هي طبيعة النص الحائر فهو سيرة و ليس سيرة و رواية و ليس رواية مثلما يؤكد    

  .دارسوه أو بعضهم على أقل تقدير
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لها إيجابيات و قيمة ال تعد و ال تحصى إال أن  ''األيام '' على الرغم من كون هذه السيرة    

هناك بعض النقائص التي لوحظت رغم كونها طفيفة، مثل العنوان الذي جاء خاليا من أي داللة 

و كذلك استخدام  ،)الميثاق السير ذاتي ( تشير إلى أن هذا الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية 

كتب ترجمته الذاتية  ''طه حسين '' ب لضمير الغائب الذي زاده غموضا و أيضا نجد أن الكات

قبل أن تتضح له نتائج تطور خطير في حياته، و قد كتبها قبل أن تقف مبادئه في الحياة 

    واضحة جلية، كما أنه حشد فيها تجارب كان من الممكن أن يفيد منها في بناء عدة قصص، 

 القصائد أو استغاللها في أي فن أدبي آخر لكنه جمد تجاربه و أنتج الكتاب ي نظم عدد منو ف

، كما أن الجزء الثالث يختلف عن الجزئين األخيرين فجاء غير مفصل و فيه قليل دفعة واحدة

  .من الغموض 

 طه حسينإن أدب : ''حسين هيكل '' و لكن يبقى في الختام الحكم يتطابق مع قول 

كاد تفتحه حتى ينهمر إنهمارا بماء ثري عذب، أو كزر كهرباء ال تكاد كصنبور الماء، ال ت

  .)1('' تضغط عليه حتى  يشع بباهر األنوار و األضواء 
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ما يمكن القول في ختام هذا البحث، و بعد الدراسات التي أجريت حول السيرة الذاتية في    

النقد العربي الحديث، يتأكد أن العالم العربي قد شهد العقود الخمسة األولى من القرن العشرين 

ي غياب حقل للتلقي النقدي للسيرة الذاتية في األدب العربي الحديث بالرغم من التوافر الكم

و لقد ظلت ... ) األيام، حياتي، الزاوية، في الطفولة ( لنصوصها و ارتفاع قيمتها األدبية 

الكتابات اإلبداعية في السيرة الذاتية خالل هذه المدة كتابات مهملة و قد ساهم في خلق هذا 

ضيق هامش الحرية اإلبداعية و الفكرية            : الوضع و تكريسه عدة عوامل لعل أهمها

و االجتماعية التي منحت للقلم العربي فظلت أشكال كتابة الذات بما فيها السيرة الذاتية محدودة 

و تتداخل في كثير من األحيان مع الكتابة الروائية، هيمنة نقد الشعر، و أعمال التحقيق على 

دية انشغاالت النقاد العرب، و غياب تحديد مفاهيمي دقيق لمصطلحات أساسية في العملية النق

  .النقد  و النص، و الجنس األدبي، و المنهج، بل و مصطلح السيرة الذاتية نفسه: من قبيل

إذ لم يواكب ظهور السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث فعل نقدي ناضج يؤشر على    

األيام، سبعون، ( ما بين إنتاج نصوص سير ذاتية نموذجية من قبيل  نالبيذلك التفاوت الزمني 

و بين إصدار قراءات نقدية لها، و التي لم تظهر إال .... ) بية سالمة موسى، في الطفولة تر

  .مع منتصف الستينات من القرن الماضي

فهذا لما أثارته  لطه حسينأما ما يخص النموذج الذي طبقت عليه هذه الدراسة و هو األيام    

هذه الكتابة من آراء نقدية حولها، و إنه من أهمية الكاتب و ما يقدمه تزاحم النقاد و المفكرين 

على دراسة آثاره و نقدها من مستحسن إلى مستهجن، فإن التاريخ ال يمكنه أن ينسى ما قدمه    

دبية و كان له الفضل من أعمال أدبية، تسجل أنه أحد رواد النهضة الفكرية األ )طه حسين ( 

في دفع الفكر العربي إلى األمام أشواطا كبيرة، فقد كان و ما زال و سيبقى يمثل رمزا من 

 خـاتمــة 
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إعجابا من  ''باألسطورة '' رموز السياسة و االجتماع و األدب و الفكر الخالد، و قد سمي 

كين لخطئهم هذا، الناس بقدرته على التحدي و إثبات الذات رغم عاهته، و لكنهم لم يكونوا مدر

حقيقة عاشت و ما زالت  ''طه حسين '' فاسم األسطورة ال يوفيه حقه، هي خرافة و خيال بينما 

تعيش في طيات الصفحات و حبر األقالم و معاني الحروف و الكلمات، و ما زال إلى هذا اليوم 

  .يتناول بالبحث و الدراسة و التحليل من خالل أعماله

التي أضافت للقارئ  ''األيام '' و قد كانت دراسة نموذج من نماذجه و هو سيرته الذاتية    

العربي جديدا فمن خاللها تم التعرف على أهم مبادئ هذا الفن و خصائصه التي ميزته عن 

لها من ترجمة ّباقي الفنون األخرى و بذلك ضمنت لصاحبها مكانة عالية إذ استطاع أن يحو

أو  ذاتية إلى ترجمة إنسانية عالمية أثرت في جميع من قرأها سواء في طباعتها العربية

ترجماتها الغربية، فقد حملت هذه الترجمة الذاتية قيما فنية استحقت الدراسة و بذل الجهد و ذلك 

ألسلوبه السهل الممتنع الذي يتلون بتلون الموضوع الذي يتناوله في  ''طه حسين '' بإبراز 

.الكتابة

 خـاتمــة 
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  :التعريف باألديب و الكاتب طه حسين
  :تعليمهالمولد و النشأة و : طه حسين -1  

أديب و ناقد و مؤرخ و تربوي و مترجم و تنويري مصري     

كبير ولد في قرية الكيلو قريبا  من مغافة إحدى مدن محافظة المنيافي، بصعيد مصر في الرابع 

م في أسرة متواضعة تضم عدد كبير من األبناء و قد  1889عشر من شهر نوفمبر من عام 

ى العمى بسبب معالجته بالوسائل التقليدية، أصيب في الثانية من عمره بمرض في عينه أدى إل

 يف لتخلق في نفسه ضروبا من الحزنالر ؤســبه إلى معانات األسرة و ـد أضيفت عاهتـو ق

  ).م  1929( و المرارة نجدها مفصلة في الجزء األول من كتاب األيام    

ر، و قد أنجب موظفا صغيرا في شركة زراعية من شركات السك ''حسين علي '' كان والده    

رقية '' هو سابعهم و كان زواج والده حسين علي سالمة بأمه  طه حسينأبناء كثيرين، كان 

هو الزواج الثاني بعد مرض زوجته األولى، و يكون هذا الزواج سببه  ''بنت موسى محمد 

  . )1( النزعة الصوفية السائدة في هذه المناطق من الصعيد

فقد اختلفت المراجع حول السنة التي فقد فيها الطفل نور عينه، فمنها ما تكد على أنه فقد    

، و منها من )3(، و منها من تقول بأنه فقده في الرابعة من عمره)2( بصره في الثالثة من عمره

  . )4( راحت تؤكد فقده في العام الخامس على إثر مرض لم يعالج عالجا حاسما

   

  . 16، ص )ت . د ( لم، بيروت، لبنان، ، دار الع)ط . د  (ماذا يبقى من طه حسين؟، : كريمسامح ) 1(
  .277، ص م 1971، دار المعارف، مصر، 3األدب العربي المعاصر في مصر، ط : شوقي ضيف) 2(
  . 24، ص م 1955، دار الفكر العربي 1أعالم الفكر العربي، طه حسين أديبا و ناقد، ط : يحي شامي) 3(
  . 21، ص 1985، دار بوسالمة، تونس،2طه حسين حياته و فكره في ميزان اإلسالم، ط : أنور الجندي) 4(

 ملحق 



 

 

66 

، و القول المرجح أن هذا الظرف )1( منها من ذهب إلى أنه فقده في السن السادسة من عمره

و هو ما أطفأ النور في عينه إلى  ) الرمد( البصري قد وقع له في سن مبكرة إثر مرض يسمى 

  .)2(األبد

  :حياته العلمية -2  

    لتعلم اللغة العربية و الحساب  محمد جاد الربفي صباه بكتاب الشيخ  طه حسينالتحق    

و تالوة القرآن الكريم و حفظه، و لم يبلغ الفتى التاسع من عمره حتى كان قد وعى من األغاني        

هالليين و الزناتيين و األوراد و األدعية و األناشيد الصوفية جملة صالحة و القصص و شعر ال

  .)3(و حفظ مع ذلك القرآن كله 

م لمواصلة  1902، ثم أرسل إلى القاهرة سنة ابالكتّو قد تلقى مبادئ القراءة و الكتابة في    

دراسته باألزهر، و سرعان ما بدأ يعزف عن تلك الدروس منصرفا إلى الدراسات األدبية 

من معرفة أئمة األدب القدامى و االطالع على  طه حسينالذي مكن  المرصفيبتوجيه الشيخ 

  .)4( بعض مفاهيم النقد و أدواته

     

  

  
  .97يبقى من طه حسين؟، ص  ماذا: سامح كريم) 1(
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط . د ( طه حسين و زوال المجتمع التقليدي، : عبد العزيز شرف) 2(

  .18، ص م 1977
  .27، ص م 1979، دار المعارف، مصر، 58األيام، ط : طه حسين) 3(
، )ط . د ( الرواية مقوماتها و نشأتها في األدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي  :الصادق قسومة) 4(

  .255م، ص  2000
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، و لم المرصفيفي األزهر دروس األدب التي كان يشرف عليها السيد  طه حسينلقد عرف    

و لكنه ألم بذلك  يقبل على دروس الفقه و العقائد، و قد اتصل بدروس الفقه و المنطق و النحو

  .)1( إلماما سريعا حتى توقف عن درس األدب للمرصفي فأعرض عنه كل اإلعراض

ألنه في هذه المرحلة بدأ ذهن كاتبنا ينفتح على الفكر اإلصالحي بفضل قراءته ألشهر    

و ما كان ينشر فيها من آراء لقاسم أمين و رشيد رضا     ) الهالل و المنار ( الدوريات آنذاك 

محمد عبده و غيرهم، و قد زادته هذه الروافد نفورا من األزهر و حياة األزهريين في كل  و

أستاذ  أحمد لطفي السيددعاة التجدد و التفتح و على رأسهم '' المطربشين '' جوانبها و قربا من 

  .)2( الجيل آنذاك

جامعة المصرية فازدادت عالقته بالشيوخ سوء و حرم من تحصيل العالمية، فاتجه إلى ال    

أول المنتسبين إليها حيث التحق بها سنة  طه حسينم فكان  1908التي فتحت أبوابها سنة 

م، فانتظم فيها، ثم اتجه إلى تعلم الفرنسية، و حضر دروس األدب الفرنسي التي كان  1912

قبل انتدابه للتدريس في الجامعة  ''ليل '' الذي كان أستاذا في جامعة  ''لويس كليمان '' يلقيها 

م      1914سنة  أبي العالء المعريالمصرية، و قد انتهت هذه المرحلة بتقديم أطروحته عن 

  .)3(و كان أول طالب ينال الدكتوراه منها 

  
  
  
  .17، ص )ت . د ( ، دار اآلداب، بيروت، لبنان، 2مذكرات، ط : طه حسين) 1(
  .255الرواية مقوماتها و نشأتها في األدب العربي الحديث، ص  :سومةقالصادق ) 2(
م،       1995، 1معجم الروائيين العرب، دار جروس يرس للطبع و النشر ط  :سمر روحي الفيصل) 3(

  .226ص 
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بباريس التي اتصل  ''مونبلييه '' م لمواصلة دراسته بجامعة  1915ثم أوفد إلى فرنسا سنة    

و فيها تلقى  ''الكوليج دي فرانسي '' و  ''السربون '' بأشهر مؤسساتهما الجامعية، و خاصة 

و قد  '' Durkheim'' و  '' Janet'' و  '' Lanson'' دروس طائفة من الجامعين أشهرهم 

سوزان ، و في أغسطس من نفس السنة تزوج من )1(م  1917اإلجازة في األدب سنة  لحص

التي ساعدته على االطالع أكثر فأكثر بالفرنسية و الالتينية، ثم قدم أطروحته عن  بريسو

  .)2(م التي نال من خاللها الدكتوراه  1918الفلسفة االجتماعية عن ابن خلدون سنة 

م إلى مصر، فاشتغل بتدريس التاريخ القديم ثم األدب العربي      1919سنة  طه حسينعاد    

ول تطبيق المناهج النقدية الحديثة و تجديد الطرق المألوفة في فهم النصوص و تذوقها        و قد حا

م غيرت هياكل الجامعة التي صارت مؤسسة حكومية يسيرها  1925و معالجتها، و في مارس 

ة الستقالل الجامع طه حسين، و في هذه الفترة اشتد حماس لطفي السيدمجلس إدارة على رأسه 

  .)3(التعليم و تجديد الفكرو تعميم 

ين اليوناني و الفرنسي، ثم نشر كتابه على ترجمة نصوص كثيرة من األدب طه حسينأقبل    

  م  الذي أثار ضجة كبيرة في كل األوساط و منع من التداول في  1926في الشعر الجاهلي سنة 

سنة   طه حسينر و كل ممثلي التقليد، و صا طه حسيناألسواق و أقام حاجزا نهائيا بين 

م  1932أول عميد لكلية الفنون لكن صالبة مواقفه و استبداد الحكومة آنذاك قد أديا سنة  1929

  .)4( إلى نقله من الجامعة ثم إجباره على االستقالة

  .256، الرواية مقوماتها و نشأتها في األدب العربي الحديث، ص سومةقالصادق ) 1(
  .226الروائيين العرب، ص سمر روحي الفيصل، معجم ) 2(
  .227المرجع نفسه، ص ) 3(
  .229المرجع نفسه، ص ) 3(
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من حزب األحرار إلى حزب الوفد الذي شكل الحكومة  طه حسينو في هذا الظرف تحول    

م، ثم جعله مستشارا فنيا لوزارة التربية، ثم  1936و أعاد صاحبنا إلى عمادة الجامعة سنة 

ة التي صارت تسمى جامعة فؤاد، و قد توج نشاط حسين بانضمامه إلى أغلب رئيسا للجامع

المؤسسات العلمية بمصر و خارجها و إلى حصوله على ألقاب شرفية من جامعات كثيرة و إلى 

  .)1( استدعائه في أغلب المنابر العلمية شرقا و غربا

وزيرا للتربية فوجه جهوده إلى  طه حسينم عين  1950و مع تشكيل حكومة الوفد سنة    

سنة  ''مستقبل الثقافة في مصر '' إصالح التعليم و تعميمه على األسس التي نعرفها في كتابه 

م، كما أشرف على دار الكاتب المصري و المجلة التي  1952م ثم عزل في جانفي  1938

ال جائزة األمم صدرت عنها، و كان أيضا عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، و ن

م تاركا  1973من شهر أكتوبر  28م، توفي في  1973المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان عام 

 2م، ج  1929سنة  1ج ( األيام : وراءه رصيدا من المؤلفات نذكر منها في الترجمة الذاتية

سنة  1ج ( على هامش السيرة : ، و في التراجم و السير)م  1972سنة  3و ج  1939سنة 

الشيخان ( ، )م  1950و بنوده  علي( ، )م  1947م، عثمان  1942نة س 2م، ج  1933

تجديد ذكرى أبي ( ، )م  1915ذكرى أبي العالء ( ، ) م  1934دعاء الكروان ( ، )م  1960

، )م  1919الظاهرة الدينية عند اليونان و تطور اآللهة و أثرها في المدينة ( ،)م  1915العالء 

أجزاء  4الواجب لجول سيمون ( ، )م  1920من الشعر التمثيلي عند اليونان صحف مختارة ( 

  . )2( )م  1921نظام اإلثنين ألرسطو ( ، )م  1921

  .256الرواية مقوماتها و نشأتها في األدب العربي الحديث، ص  :سومةقالصادق ) 1(
.256المرجع نفسه، ص ) 2(

 ملحق 



 

 

   



 

 

71 

  

  :القرآن الكريم* 

  .برواية ورش ،21، اآلية سورة طه -01

  :المصادر* 

  .بيروت دار الكتاب اللبناني، م، 1974، 01، ط 03 - 02 - 01طه حسين األيام، ج  -01

  :المعاجم* 

  .لبنان ،، بيروت04بيت األفكار الدولية، ط ، قاموس المحيط: الفيروز أبادي -01

  .)ت . د ( ، )ط . د (  ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة،األساسيالعربي المعجم  -02

  .07المجلد  م، 2005 ،04 ط ، دار صادر بيروت،لسان العرب: منظورابن  -03

      ، 01، ط ، للنشر و التوزيع، القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرة: د مختارـر أحمـعم -04

2008.  

، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار ةــد الروايـم مصطلحات نقـمعج: يـلطيف زيتون -05

  .2008، 01للنشر،  ط 

  المراجع* 

   .2004، 1السمـرة محمود، سارق النار، المؤسسة العربية للدراسات للنشر، بيروت، ط  -01

، إفريقيا الشرق )رة الذاتية في المغرب ـالسي( ود ـة و الوجـالكتاب: الشاوي عبد القادر -02

  .م 2000، )ط . د ( المغرب، 

ز النشر ـاألدب العربي الحديث، مركي ـو نشأتها ف الرواية و مقوماتها: الصادق قسومة -03

  .م 2000، )ط . د ( الجامعي، 

 قائمة المصادر و المراجع



 

 

72 

، عالم الكتب وهج السرد مقاربات في الخطاب السردي السعودي: المناصرة حسين -04

  .م 2010، )ط . د ( الحديث للنشر و التوزيع، األردن 

          ية للنشر ، دار اليازوري العلماآلفاق اإلنسانية في األدب و الفكر: أحمد النعيمي -05

  .م 2008، )ت . د ( ، )ط . د ( و التوزيع، عمان، األردن، 

         ، صامد للنشر )مقاربة الحد و المفهوم ( السيرة الذاتية : أحمد بن علي آل مريع -06

  .م 2010، 03و التوزيع، الرياض، ط 

وسالمة، ـدار ب، 2طه حسين حياته و فكره في ميزان اإلسالم، ط : أنور الجندي -07

  .1985ونس، ـت

  ). ت . د ) ( ط . د ( ،لبنان ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، فن السيرة: إحسان عباس -08

المؤسسة العربية  ،يـي األدب العربـالسيرة الذاتية ف: ي عبد الفتاح شاكرـتهان -09

  .2002 ، 01و النشر ط   للدراسات 

     الثقافة، دمشق،  تقديم كامل الخطيب وزارة، مذكرات جرجي زيدان: جرجي زيدان -10

  .م 2005، 01ط 

بحث في ( ، ات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديثـمقوم: جليلة الطريطر -11

  .م 2004، 01ط  ، مركز النشر الجامعي، تونس،02 – 01، ج )مرجعيات 

          ، الدار المصرية اللبنانية، فقد الذات، قراءة السيرة: طوقان ىفدو: ريم العيساوي -12

  .م 1998، )ط . د (  

  ).ت . د ( ، دار العلم، بيروت، لبنان، )ط . د ( ماذا يبقى من طه حسين؟، : سامح كريم -13



 

 

73 

مكون السيرة الذاتية في الروايـة، حكايتي شرح يطـول لحنـان الشيخ، : ساميـة بابا -14

  2012، 1ط دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 

روق ـ، دار الش)و إشكالية التصنيف ( الرواية العربية : فـدي سالم أبو سيـسان -15

  م 2008، 1و التوزيع، عمان،   ط  رــللنش

م، دار البداية  2012، 1المكتبة العربية، ط  نــــمقراءات : سحـر سليمان عيسى -16

  .ناشرون و موزعون

   م الروائيين العرب، دار جروس يرس للطبع و النشر ـمعج: لـر روحي الفيصـسم -17

  .م 1995، 1ط 

    لونجمان،  أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر: رف عبد العزيزـش -18

  .1992، 01ط 

دار  ،)رؤية نقدية ( السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث : شعبان عبد الحكيم محمد -19

  .2009، 1العلم و اإليمان للنشر و التوزيع،  كفر الشيخ، ط

ام، دار شكري المبخوت، سيرة الغائب، سيرة اآلتي، السيرة الذاتية في كتاب األيـ -20

  .م 1992) ط . د ( الجنوب للنشر، تونس 

  .م 1987، 04، دار المعارف، ط الترجمة الشخصية: شوقي ضيف -21

  .م 1971، دار المعارف، مصر، 3العربي المعاصر في مصر، ط األدب : شوقي ضيف -22

  .)ت . د ( ، دار اآلداب، بيروت، لبنان، 2مذكرات، ط : طه حسين -23

  .1998، 01عبد الرحمن بدوي، الموت و العبقرية، دار العلم، بيروت لبنان، ط  -24

  .م 1983 ،1عبد السالم المسدي، النقد و الحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط  -25



 

 

74 

، الهيئة المصرية )ط . د ( طه حسين و زوال المجتمع التقليدي، : عبد العزيز شرف -26

  .م 1977العامة للكتاب، 

ـر، عالم ربي الحديـث و المعاصـي النقـد العـعبد اهللا التوفيقي، السيـرة الذاتية ف -27

  .م 2002، 1األردن، ط  ،و التوزيع الكتب الحديث للنشر

   ة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ـم، السردية العربيـاهللا إبراهيد ـعب -28

  .م 2000، 1ط 

، )طبيعته، نظرياته، مقوماته، معاييره، قياسه ( التذوق األدبي : ماهر شعبان عبد الباري -29

  .م 2009 ،01دار الفكر للنشر، عمان، ط 

         وميديا للنشر ـالنثرية و الشعرية، دار نة ـاس األدبيـاألجن: والـوظ كحـمحف -30

  .م 2007، )ط . د (  و التوزيع،

قراءة في التجربة السيرية لشعراء ( ة الشعرية ـرة الذاتيـالسي:د صابر عبيد ـمحم -31

  .2008، 1عالم الكتب الحديث، األردن، ط) الحداثة العربية 

، الـدار م 2010، 01، ط )مفاهيم  تقنيات و( تحليل النص السردي : محمد بوعزة -32

  .الرباط العربية للعلوم و النشر،

ؤسسة الوراق ـم، السيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي: ر الدبكـد عامـمحم -33

  .م 2011، 01، عمان، ط و التوزيع رـللنش

            ، 3التراجم و السير، دار المعارف للنشر و التوزيع، ط : محمد عبد الغني حسن -34

  .) ت. د ( 



 

 

75 

        ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، دليل الناقد األدبي: نبيل راغب -35

  .م 1998، )ط . د ( 

  .م 2012، 1التذوق األدبي، الوراق للنشر و التوزيع، ط : هادي نهر و محمد الشنطي -36

في األدب العربي الحديث، دار إحياء التراث  الترجمة الذاتية: مــالدایيحيى إبراهيم عبد  -37

  .1975، )ط . د( العربي، بيروت، 

، دار الفكر العربي 1أعالم الفكر العربي، طه حسين أديبا و ناقد، ط : ي شاميـيح -38

  .م 1955

  المؤتمرات و المجالت * 

الزمن المستعان، ظالل السيرة الذاتية في الرواية الليبية مؤتمر النقد : محمود محمد هأملود -01

  .2مج  12الدولي 

        ، 2 ، سامي الكيالي، ج'' ن ـمع طه حسي'' ن ـرأ ، نقال عـة اقـمجل: لـن هيكـحسي -02

  )ت . د (  ،)ط . د ( 

   :الموقع االلكتروني * 

   htmموقع الورشة الثقافي، السيرة الذاتية بين الواقع و المتخيل  file :II F: :الشيمي، منى -01

  :المقاالت* 

 ، شتاء،6العدد / حوليات القدس ،ّعن جد اأببطح، أدب السيرة الذاتية، عربي األسوسن  -01

  .م 2008–ربيع 

  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

زخر األدب العربي الحديث في اآلونة األخيرة منذ النهضة بشتى الدراسات و األشكال الفنية    

اآلداب األجنبية األخرى و النقدية التي أثرت على هذا الحقل الخصب، فرفعت من مستواه أمام 

و المفكرين،  ألدباء  كاألدب الفرنسي و األمريكي، و أدخلته دائرة االهتمامات الكبرى للنقاد و ا

السيرة الذاتية حيث أصبحت أرفعها مكانا، و أثراها عند جمهرة القارئين و أقواها : و لعل أهمها

    عام بشكل لقديمة في اآلداب العالميةتعبيرا عن المعاني الفنية، فالسير من األجناس النثرية ا

خاص ، هذا ما أثار جدال في الوسط األدبي العربي و ذلك من خالل  بشكل و األدب العربي

   التضارب في المصطلحات و المفاهيم، حول نشأتها و تطورها و تداخل األجناس فيها مما 

احثين، وقد توصل هذا البحث إلى يولد أنواع أدبية أخرى، فأصبحت بهذا مادة دسمة للنقاد و الب

      عدة نتائج منها، أن العالم العربي قد شهد غياب حقل للتلقي النقدي للسيرة الذاتية في 

      األدب العربي الحديث بالرغم من توافرها الكمي، فظلت هذه الكتابات مهملة و قد ساهم 

         ة اإلبداعية و الفكرية ضيق هامش الحري: الوضع، عدة عوامل لعل أهمها هذا في خلق 

اتية محدودة للقلم العربي فظلت أشكال كتابة الذات بما فيها السيرة الذ و االجتماعية التي منحت 

األحيان مع الكتابة الروائية، هيمنة نقد الشعر، و أعمال التحقيق على و تتداخل في كثير من 

سية في العملية النقدية قيق لمصطلحات أساو غياب تحديد مفاهيمي دالعرب،  انشغاالت النقاد 

  .النقد و النص، و الجنس األدبي، و المنهج، بل و مصطلح السيرة الذاتية نفسه: من قبيل

السيرة، السيرة الذاتية، السيرة الغيرية، الميثاق السير ذاتي، النقد العربي  :الكلمات المفتاحية
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