
 السيرة في األدب العربي الحديث فن

 مفهوم السيرة:

يتناول حياة شخصية بطريقة مشوقة ىي فن أدبي نثري يعتمد األسموب القصصي، 
يتابعون فييا  وحياتيم وأعماليم وآثارىم أو يكتبون عن سواىم عن أنفسيم  أفراديكتبيا "

تطورىا ومراحميا المختمفة وتحوالتيا في الزمان والمكان من حالة إلى أخرى مراعين 
السيرة نوعان: ذاتية من ثم فإن و  وجود الشخصية ضمن بيئتيا وعالقتيا بيذه البيئة".

 وموضوعية.

ويستبدل عز الدين إسماعيل بمصطمح السيرة مصطمحا آخر ىو" ترجمة الحياة" 
Biography الكتابة عن أحد األشخاص البارزين لجالء ، وىي فن نثري غايتو "

شخصيتو، والكشف عن عناصر العظمة فييا...فالترجمة في الواقع عممية تحميمية لكل 
. ومن خالل ىذا التحميل تبرز القيم مركز من عناصر كثيرة مختمفة ىو الشخصية

 .ي ييم اآلخرين االطالع عمييا"اإلنسانية التي تنطوي عمييا الشخصية، والت

ويرى عز الدين إسماعيل أن ميمة كاتب الترجمة تتمثل مبدئيا في جمع كل مالو 
بالشخص المترجم لو من وثائق ومعمومات ، ثم تركيب صورة لحياتو تقدم في شكل  صمة

ومن ثم فإن ترجمة الحياة تصبح عممية  يتوفر عمى كل المقومات المطموبة. عمل أدبي
وجة، فيي ترتبط بعمل المؤرخ من جية، وعمل المصور الفنان الذي يتخصص في مزد
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 :السيرة الذاتية

 واالجتماعية،ارتبطت السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث بالظروف السياسية 
كان يقوم بيا بعض أعالم النيضة  والتنوير التيوذلك في إطار عممية اإلصالح 

ذا كانت السيرة الذاتية قد عرفت نضجيا في القرن العشرين كما يرى البعض  العربية. وا 
فإن القرن التاسع عشر لم يخل من كتابات يتخمميا كثير من عناصر السيرة التي تمتزج 

  .بأىداف أخرى

 اإلبريز في تمخيص باريز" تخميص ي تتخمميا السيرة الذاتية كتاب"من تمك األعمال الت
لرفاعة رافع الطيطاوي الذي قدم فيو خالصة رحمتو إلى فرنسا عمال رأس بعثة عممية، 
وقد نقل فيو مشاىداتو ونشاطاتو ونشاطات البعثة، وقد لجأ في ذلك إلى ضمير المتكمم 
المفرد حينا وضمير الجماعة المتكممين حينا آخر، وقد جاء الكتاب في قالب قصصي 

 ق شيئا من األلفة بينو وبين المتمقي.خم

"الساق عمى  دى أحمد فارس الشدياق،  في كتابوونجد مالمح السيرة الذاتية أيضا ل 
الساق" الذي يتحدث فيو عن حياتو في لبنان ومصر، ورحالتو رفقة زوجتو إلى مالطة 

نكمترا وفرنسا والعممي لوالديو، . وفي ىذا الكتاب يتحدث الشدياق عن الوضع العممي وا 
آراءه التي في لبنان، وىو في كل ذلك يبدي  ويتناول جوانب من حياتو والمدن التي زارىا

 تتخمميا السخرية أحيانا.

إضافة إلى ىذا الكتاب نصادف مالمح السيرة الذاتية عند الشدياق في كتابين آخرين 
في الكتاب األول يعرض .لو، ىما "الواسطة في أخبار مالطة" و" المخبأ عن فنون أوربا"

الشدياق أحوال مالطة ومشاىداتو فييا، وفي الثاني يصف رحمتو من مالطة إلى إنكمترا 
 ، وقد أسيب في وصف ما شاىده فييا.8181عام 



فيما بعد، ستعرف السيرة نضجا، وتتضح مالمحيا بشكل أفضل، وىذا ما يظير في 
فييا عن نشأتو في بيئة محافظة سيرة أحمد أمين التي سماىا "حياتي" ، وقد تحدث 

تحرص عمى تعميم أبنائيا في الكتاتيب، لكن أحمد أمين يجد في نفسو ميال إلى األدب 
ويرى إحسان  الذي يتفوق فيو بعد دخولو إلى األزىر، ومن ثم يتحول إلى الجامعة.

كما عباس أن أسموب أحمد أمين في سيرتو يميل إلى التقرير وذكر الحقيقة كما ىي ال 
معتمدا عمى  ،وىو ال يصور نموه النفسي بل عالقاتو الخارجية بالناس واألماكن أحسيا.

، ويبتعد عن ، وىو إخباري يعود بالسيرة الذاتية إلى التاريخ أسموب يوصف باليدوء
الصراحة المتشحة الناحية الفنية، لكننا نممس جوانب إيجابية لدى أحمد أمين تتمثل في 

   فات إلى الجزئيات التي ال تخمو من فائدة.بالتواضع، وااللت

 نموذج من سيرة أحمد أمين:

كانت أول مدرسة تعممت فييا أىم دروسي في الحياة بيتي، وقد بنى أبي، بعد أن "
تحسنت حالو، بيتا مستقال في الحارة التي يسكنيا ىو وأخوه منذ ىجرتيما يتكون من 

ثالث غرف  ظرة لمضيوف، وكل دور بودورين غير األرضي، ففي الدور األرضي من
 وتوابعيا.

، فأثاث أكثر الحجر حصير فرشت عميو و النظافة البساطة وطابع البيت كان
ذا كانت حجرة نوم رأيت في ركن من أركانيا حشية ولحافا ومخدة، تطوى في   ،سجادة وا 

الصباح وتبسط في المساء. فمم نكن نستخدم األسرة، وأدوات المطبخ في غاية السذاجة. 
ا في البيت وأثمنو أما أكثر موىكذا، ولو أردنا أن ننتقل لكفتنا عربة كبيرة لنقل األثاث، 

ـ المنظرة ممموءة دواليب صففت فيو الكتب، وحجرة أبي وما يشغل أكبر حيز فيو فالكتب 
 ممئت كذلك بالكتب.ممموءة بالكتب وحجرة في الدور األول 



وكان أبي مولعا بالكتب في مختمف العموم، في الفقو..والتفسير والحديث والمغة 
بالغة... وقد مكنو عممو مصححا في المطبعة والتاريخ واألدب والنحو والصرف وال
وكانت ىذه المكتبة أكبر متعة لي حين استطعت  األميرية أن يقتني كثيرا مما طبع فييا

، وقد احتفظت بخيرىا نواة لمكتبتي التي أعتز بيا وأمضي الساعات فييا  االستفادة منيا
 كل يوم حتى اآلن.

في الساعة الخامسة صباحا من أول  في حجرة في ىذا البيت ولدت. وكانت والدتي
، وكأن ىذا التاريخ كان إرىاصا بأني سأكون مدرسا فأول أكتوبر 8111أكتوبر سنة 

عادة بدء افتتاح الدراسة. وشاء اهلل أن أكون كذلك، فكنت مدرسا في مدرسة ابتدائية، ثم 
وكنت رابع  وكنت مدرسا لبنين وبنات، ومشايخ وأفندية. في مدرسة ثانوية ثم في عالية،

شعورا منو بالمسئولية، ولما لقي من الحزن  ولد ُولد، ولم يكن أبي يحب كثرة األوالد
 ." العميق في وفاة أختي أبشع وفاة

ومن ىؤالء  الناضجة،وىناك من الدارسين من يعد كتاب األيام نموذجا لمسيرة الذاتية 
عز الدين إسماعيل الذي يرى في األيام البداية الفعمية لمسيرة الذاتية في األدب العربي 

أما إحسان عباس فيرى "أن"لأليام في السير  .، وىو قريب من طابع القصةالحديث
الذاتية الحديثة مكانة ال تتطاول إلييا أي سيرة ذاتية أخرى، في أدبنا العربي، وخاصة 

، لمزايا كثيرة منيا: تمك الطريقة البارعة في القص، واألسموب األول منوفي الجزء 
الجميل، والعاطفة الكامنة في ثناياه المستعمنة أحيانا حتى تطغى عمى السطح، وتمك 

، والقدرة عمى السخرية الالذعة الممسات الفنية في رسم بعض الصور الكاممة لألشخاص
وال يغفل إحسان عباس الطابع السردي  ."ودةفي ثوب جاد حتى تظير وكأنيا غير مقص

لأليام، لذلك يذىب إلى أن تحوال بسيطا في عناصره سيجعل منو قصة ، كما فعل توفيق 
الحكيم في "عودة الروح" والمازني في "إبراىيم الكاتب"، والعقاد في "سارة"، ففي ىذه 



لطو شيء جزء الكتب صبت العناصر الذاتية والسيرة الشخصية في قالب قصصي يخا
 محق بفن القصة ال بالسيرة الذاتية.كبير من الخيال، وعميو فإن ىذه الكتب تُ 

 :األعمال الموجهة

 استخرْج خصائص األسموب من النموذج السيرذاتي ألحمد أمين أعاله.

 


