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ـــــــــــــــــــــــــيرة الذاتية السـ     

د سياق ر  لذاته  لخطاباا بإسناد  التج   

األنا   ضمير ف رْ من َص  وع  أو الَمْمن    

 

من صرففرد يرة الذاتية هو الم  خطاب الس    د الممنوع   إال نادرا ما ينعطف إلى  الضمائر، تعد 
بصيغة  كي يعود لنفسه، فهو ال ينزع  إلى توزيع الخطابات لغيره ، صوته مفرد   جانبي إسناد  
ل بالمجهولة األسامي واستعارة األقنعة وإسقاط الرمزيات ي  ق  أو أنه ينزع لت   ،األنا ، وقد والتوس 

هاك  نافرة التي ال يف  واربة وطرائق الم  يمارس أسلوب الم   طاب خ إال هو، إن   متاهتها ول ْبس 
انب ج  رار أو التفريغ الم  قْ غالبا ما يرد لدى البعض وهو قريب من خطاب اإل الذاتية السيرة 

إلى حد  أنها  بخطاب األنا التعييني،ير لجأت إلى اإلفصاح ك من الس   ، هنالذاته بصيغة 
 ."  إلى أنا" أو عتبة إهدائها  بصيغة "  أناقدمت عتبة خطابها بصيغة " 

 

، من الشكل دد ، كونه غير محد  غير تحد   نر طويلة مص  يرة الذاتية ظل ألعْ إن خطاب الس   
ن النسقي، إذ لم ي صن ف إلى جهة الم   أنساق األشكال  وفق خصوصي ة د األنواعيالتحد  كو 

ن ذلك فحسب، فالموضوع غير واضح أيضا من جهة تفاصيل التحدد ك، ولم ي التعبيرية للنثر
الجارية ضمن التشكل وإن كانت الذات تنحصر حول نفسها أو تكاد تكون موضوعا لنفسها، 

ار دة تتصف بخصوصية معكما أن طبيعة اللغة المحكي   ينة تكاد تنحصر في الخطاب ة أو الس 
ح  إلى  يمكن التساؤل: ، وعلى هذا األساسات ذعن ال هل أن حطاب السيرة الذاتية مرش 
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ه أم أن  أفرادا  أدبية النثر ؟ إضافة إلى هذا هل هو تاريخ أفراد ، يكتبه الفرد عن نفس 
ون لهم م راس    الكتابة عن أفراد ؟ مختصُّ

ف بجميع هذه الفرضيات من احتماالت التشك ل ونتيجة إن خطاب السيرة الذاتية يكاد يتص
ي ، كونه متاهة غامضة، ألن األشخاص الذين تصفهم  تاريخية السيرة الذاتية ، لهذا التقص 

ل الخطاب، ومن ثم فهي رحلة زمنية تاريخية لذات تمثل  هم ذوات مهيمنة على سيرورة تشك 
منة المتقلبة ـ فهناك من أسند صيغة بطولة أو تشكال من سلسلة األفعال واألحداث واألز 

األدبية لخطاب السيرة لما تت صف به خصوصية اللغة الواصفة عبر انزياحاتها البيانية في 
تى من جهة الغرابة التي تكتنف الذات وهي تسرد عن نفسها حاألداء واستعارياتها ورمزياتها و 

 األفضية التي شهدتها .درة لما تضفيه من عجائبية الوقائع وفضاعة األزمنة ون  

 

مك ن خطاب السيرة الذاتية كي يكون مجال تأمل ،  ،الجامع من البسط هذا المعطى ل  إن ج  
ير الذاتية خرجت إلى  ، ألن طبيعة تشك ل بعض الس   ومركز تحليل ومثار التفات  ومسلك تعق ب 

لقص  الناجح عبر مراس م كن إبداعية قوي ة قر بتها من ري ادة جنس الرواية أو من مْرقاة جنس ا
ول ،   ص  ب  و  كتابة أدبية رصينة ، إذ هي عبر تاريخيتها تتشكل من موقع انطالق ومص 

نقدية   وعليه فقد بدأ أدب السيرة الذاتية وفق ما سلف ذكره) في تطوير مفاهيم ومصطلحات
ة به خالل  ، وإن لم يظهر له وْصف  كام ل  من حيث الشكل القرن الثامن عشرخاص 

ع عشرلموضوع  حتى خالل وا يرة الذاتية  القرن الت اس  . وعندما اْست حدث مصطلح كاتب الس  
أو كاتب حياة  الم ؤر خ في اللغة اإلنجليزية ألول مر ة ، كان ي ْستخدم   بالتبادل لي شير  إلى 

ان "  ك " سيرةاإلنجليزي  إلى أن  أول من استْخدم  كلمة  قام وس أكسفورداألفراد . ي شير  
مته  في طبعته   1683عام   jhon Dryden دنون درايْ ج   لكن الكلمة  بلوتارك في مقد 

 وأليفر كرومويك   1661عند توماس فاولر   استخدمت  قبل ذلك بمعناها  الحديث 
فرنسيس  تصنيفدرايدن   وكان معناها تاريخ  تاريخ حياة شخص  بالذات  ويتبع 1663
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ات ، أو عرض التاريخ  حسب تسلسله لي  وْ ح  التاريخ إلى ثالثة فروع : الفي تقسيم بيكون  
يرة ، واعتبرالزمني  يرة  فْرع  من الت اريخ   درايدن ، والت اريخ أو السرد العام ، والس    أن كتابة الس  

د ( حياة محدود بخصائصأكثر تحديدا وأقل  قيمًة ) لكن أكثر إمتاعا(ألن ه   .1فْرد  واح 

 

ن خطابم   مكن النظر إلىي   ،هنامن  د الذي طاولها  السيرة الذاتية كو  ، من جهة غياب التحد 
المْرجأ أو ضمن حلقة  توق ع  مما استوجب، كونها كانت إزاء حضور، نصطلح عليه بأفق وْقع 

د  التكوينية ذرةالش  ، بحيث لم تتشكل لها بعد  الم ختلف ما فتئت  إذ، االستداللية للتحد 
ويباشر طبيعة نسقها لم يأخذ كفاية التشكل، ومن  لهاتشك   الذي يخص   تحدد الجنس إشكالية

رين مسألة نظ  ، فغدت خطابا أوحى للم  ثم، كانت تنحصر ضمن حقل الكتابة عن أفراد 
يتخطى مسألة التصنيف، هل أدب السيرة  ،، كونها هام شاتخط ي إشكالية الجنس األدبي

ه  يفرق عن المصن ف بخطاب كبير أفرده التنظير األدبي في  شياأدبا هامالذاتية يجعلنا نعد 
ى مفك را فيه كونه، يجلي فاعلية علم تدوين يقتضي دقة في أداء ح فأض ،أدب الهامش

وإن كانت السيرة الذاتية تاريخية  اتحفري  زمنية و  *كرونولوجياالتسلسل للوقائع واألحداث وفق 
، غير  ودرجة نفوذهم في المجتمع ومن غير أن تأبه بمراكزهمبين طبيعة األفراد  ق تفر  ال

وهو   مادة لعلم، أو لعلم سينشأ في المستقبلفهي )   رينيه ويليكيذهب إليه  ما أنها وفق
ير  لكثير من  سيكولوجية الخلق الفني ، وعليه فهي غالبا ما تكون و ْجهة للشعراء، فبي نات الس  

ون بأنفسهم ، صاروا يفك رون  بأنفسهم  على أنهم  الشعراء عدت وفيرة  ألن الشعراء  يحسُّ
مة ] مثلما فك ر  ميلتون ،بوب، غوته، بايروت، وورد سيحيون في عيون األجيال القاد 

"  نظر المعاصرين [ وقد خلقوا بيانات عديدة  تتعل ق  بسيرتهم الذاتية كما أن ها تلفتزوورث

 
 2006،  01، المجلد األول، تحرير هـ. نسبت ، ك. راوسون، المجلس األعلى للثقافة ، ط/  4موسوعة كامبريدج  في النقد األدبي،  ج/  - 1 

 المشرف العام/ جابر عصفور،  مراجعة وإشراف عام / فاطمة موسى. 

 .439فليسيتي أ. نوسبوم  ، أدب السيرة الذاتية   أدب السيرة والسيرة الذاتية، ص/  -

طبقة رسوبية تستعار لوسم الطبقات / فورأو أُح   حفرية: ج/ حفريات : تراتبّية  وُسلّميّة زمنية متعاقبة وفق التقدير الزمني.  ياكرونولوج- * 

 .في العلوم االنسانية المتراتبة تكوينيا
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مون وفرة  من البينات  تصلح لالستعمال  في كتابة السيرة ، بينات  إذ يبدو أن الشعراء  يقد  
قد تغيب ـ أو غال با  ما تغيب عند الكتابة  عن شخصيات تاريخية  أبعد تأثيرا ’أعظم نفوذا 

رات  ك  ذ  صة  والم  ال يقصرون الحديث عن أنفسهم  فقط  في الرسائل الخا .... هؤالء الشعراء
ير الشخصية  ونها أيضا إلى تصريحاتهم  الر سمي ة والس   عب، بل يتعد  أال  ... ويبدو من الص 

هذه التصريحات ، التي تختلف  أحيانا في مضمونها  أو حت ى في لهجتها  عن  نأخذ
دود  تفسير الشا عر  في ح  ة ، على وجهها المباشر  بدون تفسير الش  عر  مراسالتهم الخاص 

 .2الذي يراه هو نفسه أنه شذرات  من اعتراف  عظيم (

 

ن  أن نستوعبيتضح أن خطاب السيرة الذي ال يمكننا  ،وفق هذا العرض النسقي  هطبيعة م كو 
إذ ال يمكن النظر إليه من جهة كونه محكيا عن تجربة أو سردا أو  ،كثيرة جه  أوْ  كونه حم ال  

، وعلى هذا األساس ضارعة أو مطابقة للشخصة م  تدوينا لتاريخ شخصية فقط أو أن ه حرفي  
كيف ت لغي كتابات السير الذاتية خصوصيات النقل الحرفي أو التعيين التجريدي للذوات ، 

ي في التأويل و كـــــــــــــــــي) نمي ز كي تنزاح عبر انزياحات إبداعية وأنس اق لها تشفيرها الق ص 
بين الشخص المجر ب، والعمل الذي يمكن  والعمل الذي ي مكن أن يوصف  بأن ه شخصي 

د بالمعنى المجازي  فقط هناك صفة.... غير أن هذه الصفة د  ... ومع ذلك  يمكن أن ت ح 
ورة على  اك حلقات  ربط  وأنواع من التوازي ن تظل ه ومشابهات ملتوي ة  ومرائي تقلب  الصُّ

واء  عقب .  .... ولكنه غالبا  انضواء لخبراته  مسرحيا فقد يكون عمل الشاعر ق ناعا أو اْنض 
الخاصة وحيات ه ..فال شك   أوال  أن لها قيمة تفسيري ة ، فقد تشرح عددا كبيرا من التوري ات أو 

... ومهما  تكن أهمي ة السيرة في هذه الكاتبحتى بعض الكلمات المنبثة  في أعمال 
...كما أن فن  يبدو من الخطر أن نعزو  إليها أي ة أهمي ة  نقدي ة خاصة بهاالمجاالت ، 

لإلجابة عن أسئلة في تاريخ األدب ....أي على التراث    ح  السيرة  أيضا يجمع مواد تصل  
 

 ، 1980، 02ويليك ) رينيه(، أوستين وارين ، نظرية األدب، تر/ محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للّدراسات والنشر، بيروت ، ط/ - 2 

 .77،78،79ص/ 
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كي يلتفت إلى ذلك االنزالق الذي يقع  رينيه ويليه، ألجل هذا يخل ص 3(فيه .الذي وضع 
ارسين  في مدارسة السيرة الذاتية ،  كي ي نب  ه  إلى –إثر ربطه السيرة الذاتية باألدب  -لدى الد 

تتصف في  التعبير والسهولة والضعف في أداء الكتابة إذتعتريه إشكالية  الخطاب السيروي 
نستطيع  أن  سهولة ألنناكونها تضع) الوقائع ]وهي[ تخضع للتسلسل الزمني.... يبدو أكثر 

فيها يكون  يالت  نعرف األعمال كمانضع  الحياة والعمل الفني  مقابل بعضهما بعضا ....
ل عليه .الضعف بالغ ضعيفا الشخصيعنصر التعبير  الصلة بين  يتمث ل في..إذ الم عو 

سيساعدنا في دراسة أشد  السيرة كإطار.. وإن كان استخدام في الفن  اإلخالص والقيمة
م شكالت التطور وضوحا وأدق ها في تاريخ األدب، النمو ، النضج ، االنحطاط ،  الم ْمكن 

إلجابة  عن أسئلة أخرى  في في فن الكاتب، كما أن فن السيرة  أيضا يجمع  مواد تْصل ح  ل
حياة  مهما كانت تافهة  ستكون ممتعة  ة  يقول : " إن  أي  ...ألن  كولوريدج  .تاريخ األدب

ويت بصدق ". (  .4إذا ر 

ولعل الذي ننتهي إليه هو أخذ محددات االختالف بين السيرة والسيرة الذاتي والسيرة األدبية  
، ألن العام والخاص وخاص الخاصتية التي تقع بين: ، وهذا يمكن أن نضعه في الصيغ اآل

السيرة تخص تاريخ الشخص العادي أيا كان وهي أنموذج للطبيعة البشرية،ولذلك حذ ر النقاد 
اعتبرت السيرة الذاتية  جزءا من  معظم القرن الثامن عشركون خالل  ،الفهم  من فجوة

ال ن نوعا أدبي ا م  كو  السيرة ، ألنها ال تتمي ز بصورة كافي ة لت   ، وعندما بدأ التمييز  بين نفص 
السيرة والسيرة الذاتية بدال من الت اريخ... بصرف الن ظر عن مدى معرفة كاتب السيرة 

نا  بحقيقة الفرد ، أما السيرة فتْحوي ال بموضوعية ، ر  أى كثير  من الن قاد أن السيرة الذاتية تم د 
محالة تشو هات، واعتبرت السيرة الذاتية شكال  م نفصال عندما ازدهرت الكتابات الشخصي ة  

من أول من  Isaac D’israeli إيزاك ديزرائيليفي نهاية القرن الثامن عشر أو كان 
صت  لفن  ياستخدم  مصطلح السيرة الذاتية  في إْحدى المقاالت  القليلة  في الفترة الت  خ ص 

 
 .82، 81يُنظر، المرجع نفسه، ص/   - 3 

 .80،82 ،79، 78، 77ويليك ) رينيه(، أوستين وارين ، نظرية األدب، تر/ محي الدين صبحي، ص/   - 4 
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ارسين إزاء الخلط الذي يحدث 5(تاكتابة الذ .وفق هذا التحديد يقع االلتباس لدى كثير من الد 
يب نصية بين اصطالحات المواضعة في أداء التسميات، وعليه  فالسيرة الذاتية تتضمن تراك

 للذات الرئيسة ولذوات آخرين ات قص  مختلفة من ضمنها توثيق وقائع تاريخية وسردي  
، ولذلك يذهب ومذكرات وتسجيل سلوكيات عبر يوميات وأدبيات لنصوص شعرية وغيرها 

ة أهم  دراسة  للطبيعة البشرية ... تخص أفرادا بالذات ،  ،نقاد السيرة الذاتية أن السيرة الخاص 
، 6ترك أثرا أوسع  وأبقى من الحياة نفسها بوصفها أنموذجا للطبيعة البشرية نفسهاكونها ت 

خت تقاليد علمية  ولهذ الغرض تم االهتمام بالسيرة الذاتية في مجتمعات الغرب كونها رس 
جاالت فكري ة ، مما نتج عنها أسْ  قة الفعل التداولي ضمن نوادي ومقاهي ي  حيث أرست نقدا وس 

إضافة إلى تخصيص الصحف ات القراءة والفضول المعرفي أخصب فاعلي  خاصة مما 
، كما 7وإنتاج القواميس المتخصصة بتاريخ الشخصيات المعرفية صفحات لسرد السير الذاتية

خ في المقابل نمطا م ن  رس  طى والر اقي ة ، وإزاء ذلك كل ه يا والوسْ ن الطبقية االجتماعية بين الد 
يرة الذاتية  فخطاب الذات هو باألساس خطاب ه وي ةتلك الروابط القومية والوطنية،  عززت الس  

. السيرة الذاتية وإن كانت جزءا من التاريخ فهي تتغاير معه لحرج ضيقها وانحصار ألفقها  
ضمن حيز الذات الخالصة ، ونتيجة لحضور النقد والتنظير للسير الذاتية خرجت أدبيات 

للغوي يه لبعض الكتابات للسير الذاتية وهي ال ترقى لمكونها االنقد وهي تنبري لنط من التسف
فالسيرة الذاتية ليست  تاريخ بيوغرافي، أو مجرد إلصاقات بيوغرافية أو األدبي الالئق بها، 

وفي الوقت ذاته ال تتحل ى باألمانة واإلخالص فهي كتابات بدون تفكير  استعلت من ق َبل 
ل ، إن ها موضة  التشريح  كنبة مأجورين لقراء لديهم شراهة إشباع الفضول المتطف 

فة . وعلى هذا األساس يمكن  أن كتابة 8البيوغرافي أصدرتها مطابع لتسويق كتيبات األرص 
لت  عها ير الذاتية خرجت عن ترف  الس    عن كبريائها، إذ لم تعد حكرا على  ونزلت بمنأىفترج 

 
 2006،  01، المجلد األول، تحرير هـ. نسبت ، ك. راوسون، المجلس األعلى للثقافة ، ط/  4موسوعة كامبريدج  في النقد األدبي،  ج/   -  5

 المشرف العام/ جابر عصفور،  مراجعة وإشراف عام / فاطمة موسى. 
 .449 لذاتية، ص/فليسيتي أ. نوسبوم  ، أدب السيرة الذاتية   أدب السيرة والسيرة ا

 ,442يُنظر، المرجع نفسه ، ص/  - 6 

 .443يُنظر، المرجع نفسه ،  - 7 

 .445،446المرجع نفسه،  - 8 
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المحاربين ورجال الدولة  ومشاهير الفنانين ، فالعبرة أضحت شخصيات الراقية مثل ن ْبل ال
 تؤول لنمط الكتابة  وطبيعة األداء في رسم سير الشخصيات .

ل عليه في صناعة أدبيات السير كما أن ه يع لم يعدإن السرد التاريخي   دمأخذا جوهريا ي عو 
تساهم في إنتاج أدبيات كافيا في تشكيل نسق السيرة الذاتية ـ بقدر ما نتجت مسالك أخرى 

، ذلك لكونها م رجأ لعلمية ساهمت في تشك ل يشالسير الذاتية ، إذ خرجت من ظلمات التهم
خطابات أخرى واعدة بتهشيم معيارية األجناس األدبية ، إنها فضاء للم ْرجأ واالختالف )وفي 

يرة الذاتية  فرعين من الت اريخ ، لكن   هما،  نوعين أدبيين عصر التنوير لم تعد السيرة  والس 
منفصلين ، وألول مرة ساعدت  نظرية السيرة  والنقد  على الفصل بين الكتابة الز ائفة 

ة  في تسجيل حياة في نص   ، وي مث ل ظهور شكل لنقد الس   ير نقلة جمالية ، والم حاولة الجاد 
ول  أن ه ي مث  ل    حين اعتبر  النقاد السيرة  شكال من أشكال األدب الجمالي ، ومن الم فارقة د خ 

 .9ت اريخ الشخص العادي إلى مملكة أألدب (

من هنا، يمكن النظر إلى خطاب السيرة الذاتية من جهة نظرية األجناس األدبية ، كيف   
استطاعت خطابات السير الذاتية وفق م ختلف أدبياتها ومراقي بالغاتها كي تنفلت من مسلك 

، وعليه لم تعد تشكال مغلقا إذ أشركت التهميش والعنت الذي طاول أنساقها ألعصر  طويلة 
إذ لم يعد المتكلم مهيمنا على خطابه وال التاريخ  .قدية القارئ في صناعة أنساقهالنظريات الن 

ب ال  متاحة  موضوعا سائدا وعلى هذا األساس فإن موضوع كتابة تاريخ الذات فإن)ثمة س 
كما   السرد التخييليفي م قابل   بالسرد الم طابق للواقعلقراءات جديدة  ناقدة لما ي سم ى 

ردية " الم طاب قة للواقع " يمكن استثمار ها ، ال من أجل   بي نت الد راسات أن هده الم تون الس 
رد التخييلي، ولكن من أجل الكشف عما ت دين به  ضمها للمجال األدبي  وما ينتج عن  للس 

عابر إلى جهة . يتضح ، أن نسق السيرة الذاتية 10ذلك على مستوى تلقي هذه الم تون (

 
 451المرجع نفسه، ص/  - 9 

مجلة فصلية تصدر عن الهيئة   -مجلة النقد األدبي   علمية محكمة  –جاكمون ) ريشارد(، األدب المهّمش في مصر، تر/ منى طلبة، فصول  - 10 

 ,148، ص/ 2002، شتاء، 58المصرية العامة للكتاب ، ع/
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التوسع مما يؤدي به كي يتخطى حضوره، ألن حطاب السيرة الذاتية ظل يبحث عن طبيعة 
ن نسقة وساللة تركيبه، لذلك فإن إشكالية أصل األجناس األدبية التي بادر بطرحها  مكو 

ن النسقي دعتنا للتساؤل عن طبيعة الم     Tzvetan Todorovوف تزيفتان تودر  كو 
دات التنظير األدبي وبخاصة  لخطاب السيرة الذاتية حين انفلتت الكثير من األنساق عن م حد 

هور الشعرية إذ ظوإثر  نسية األلمانيةاالرومإثر ظهور في نهاية القرن الثامن عشر 
نات الصيغ  د في ضوء انعطاف مكو  شعريات األجناس األدبية باشرها التحول صوب الالتحد 

، إذ خرجنا إلى النص والخطاب ها األنواعينلمكو  األدبية، إلذ هذه األخيرة لم تعد تذعن 
، حيث  )كل واحد يعلم  أن  وصيغة الخطاب كونها تمثل الشذرة االستداللية للجنس األدبي

م على أنه إلزامي  حتى لو اقتصرنا  على األجناس  أي مظهر للخطاب  يمكن  أن يقد 
تختلف عن    *ةتنيو  الس  ة و األدبية  وحدها فاألغنية  تفترق عن القصيدة  بخصائص  صوتي 

كاية يمات  والح  تعارض الكوميديا  بعناصر الت    التراجيديافي تركيبها االصوتي ، و  *البالد
ْبكتها  قة  تتباين عن الرواية البوليسية  الكالسيكية  بطريقة تنسيق ح  السيرة وأخيرا تتمي ز الم شو  

الذاتية  عن الرواية  بكون الكاتب  يزعم أن ه يحكي  وقائع وال ي شيد  تخي الت . لتجميع هذه 
ث األنواع المختلفة من الخصائص ، ي مكننا أن نستعمل .... مصطلح  شارل  السيميائيالباح 

مع مراعاة التكييف ، فنقول : إن هذه الخصائص  تم ت ،    Charles Morrisموريس 
إما  إلى المظهر الداللي  للنص ، وإما إلى مظهره التركيبي ] عالقة األجزاء فيما بينها[ ، 

ظي ... وإما إلى التداوزلية ] العالقة بين المستعملين للنص[ وإما أخيرا  نتصل بالمظهر  اللف
فعل الكالم  وآخر ، وأيضا بين جنس  أدبي وآخر ، أن يتموضع يمكن لالختالف بين  

د من مستوايات   الخطاب هذه .... فاألجناس مقوالت كونية .. فإنها تنطبق  ضمن أي  واح 
نظرية وليس  بالحصر إلى  الشعرية  العامةستنتمي  إلى  على الخطاب ....إال أنها عندئذ

م  م ْمك نات الخطاب  وليس م ْنجزات الخطابات  وإما  أننا  عندما األجناس األدبية  : إن ها تس 
 

 ، أغنية قصيرة، هي أحد أهم  أشكال الشعر الغنائي,  Sonnetoقصيدة تتألف من أربعة عشرة مشاقة من كلمة إيطالية Sonnetلسونيتة : ا - *  

 انتشرت في أروبا في العصور الوسطى، تتطلع دوما  في صنعة تشكلها إلى الجودة موضوعاته تدور حول الحب العفيف.

ه على لغة البسطاء من الحرفيين تعالج ظهر في فرنسا يحاكي الشعر الالتيني القديم، يعتمد في أداء لغت  مذهب شعري La Pléiade(: لبالد ا - * 

 موضوعات اإلشادة بالمجد والخلود.
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أن بعض  هو قول هنستعمل  هذه الم صطلحات  نفك ر بظواهؤر تاريخية ... وكل  ما ي مكن  
 .11الخصائص االستداللية  أكثر أهمي ة   من خصائص أخرى . (

 

جاج في أداء حطاب دفع التصنيف يرد هذا المأخذ من الت صور التنظير عبر شكل من الح 
كونها تشكال بينيا حالها  ، إزاء هذا هناك قراءة لخطاب السيرة الذاتية في مقابل أداء التهميش

بنسقين ضمن نسق جامع ، والالفت للنظر ما أثاره  مثل تشكل قصيدة النثر، فهي تعمل 
أنه يقدم  لمؤلفه ج. هيو سيلفرمان –بين الهيرمينوطيقا والتفكيكية  -" نصي ات "  مؤلف: 

 بين :  11نصي ة السيرة الذاتيةإشكالية انشطار 

تطعيم نسق : تتحول إجرائية التشكل النصي من الذاكرة الخيالية في الخيال / الذاكرة – 1
 النص.

ور حيث بداية الكتابة كي ض  : يأتي ذلك عبر الكتابة تنتقل من الح الحضور/ الغياب – 2
 تستدعي الغائب.

السيرة الذاتية تتحرك أساسا من السياق " الواقع التعييني لمراحل حياة : النص/ السياق – 3
 .الفرد" إثر ذلك تلجأ للتوثيق النصي

واالستعارة  تصف حياة أفراد وفي الوقت ذاته تنحرف إلى المجاز  :الحرفيةاالستعارية /  -4
 .هي تركيب  نسقي م ْدمج بين تركيب  حرفي وقرائن مجازية

 
تودروف ) تزفتان(، أصل األجناس األدبي، تر/ محمد برادة،الثقافة األجنبية،  مجلة فصلية تُعنى  بشؤون األدب في العالم،  تصدرها دار  - 11 

 .47، ص/ 1982،  السنة الثانية، ربيع 01الجاحظ، بغداد، ع/

 تر/ حسن نلظم/ علي حاكم صالح،  المركز الثقافي العربي،  -بين الهيرمينوطيقا والتفكيكيّة  -هيو. ج . ) سلفرمان (، نصيـــــّات ،  –11 

 .153،154ـ 151،152، 146،147،148،150، ، 132،133ص/  
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بين الزمان ثيق هذه الثنائية و : ترتسم وقائع السير الذاتية على ت  الزمانية / المكانية  -5
ن الفعاليتين، فعالية الزمان وفعالية المكان  والمكان وعليه ت فسر نصي ة السيرة الذاتية عبر هاتي 

 و التسترجع تقنية السيرة الذاتية إال بتعاضدهما. ومن ثم فهي تروي وفق هاتين اآلليتين.

 

"  عام اعترافات "  جان جاك روسو سيرة : من أشهر السير التي شهدها تاريخ الفكر واألدب
اخلية بصدق ، إذ عل  ، وهي منجز يكشف عن المشاعر 1782 ق هو بنفسه عن فحوى الد 

ه ، ولست بحاجة لذكر أخرى لكتابتها ير  منجزه الس    ي : ) إن ها تاريخ روحي الذي وعدت بقص 
لوج مر ة أخرى داخل ذاتي ، كما فعلت اآلن ( وهي سيرة ترجمها  ، 13بصدق ، فيكفيني الو 

، وهناك سيرة  1961ة أنجليزية عام محمد بدر الدين خليل إلى العربية، ترجمها عن ترجم
هيل إدريس عام  لجان بول سارتر : " سيرة ذاتي بابلو ،، وسيرة:  1964"، ترجمها س 

، ترجمها  بوريس  باسترناك،  وسيرة 1975"  نرجمها محمد صبح  راتمذك  "  نايرودا
حياتي في التحليل النفسي، ترجمها "  سيجموند فرويد، وسيرة 1961نظمي لوقا عام 

: " أنا وسارتر بوفوارو سيمون د، وسيرة 1957مصطفى ويور  وعبد المنعم المليجي، عام 
: " حياتي في الفن " ،  ستانسالفسكي، وسيرة 1961ترجمتها عايدة مطرجي عام   والحياة"

ترجمها بكر ترجمها دريني خشبة، د,ت،  وسيرة جيمس ثيربر" حياتي وأيامي العصبية " 
،  وسيرة فيكتور هيغو " مذكرات محكوم عليه باإلعدام "ترجمها لطفي 1965عباس عام 

يس أوغستينسلطان ، د.ت، سيرة  اعترافات ،  ترجمت عن مطبعة دينية ، بيروت،، "  القد 
، ترهمها سامي خشبة عام -ترجمة ذاتية ذهنية  –" رحلة نحو البداية"  كولن ولسون سيرة " 
، سيرة  1974" أرمان غيير ولويس بارو " ترجمها كاميل داغر، عام  لوركا ،  سيرة1971

، سومرست موم ، سيرة 1974" الطفولة" ترجمها: سامي الد روبي، عام " ليون تولستوي 
 

 2006،  01، المجلد األول، تحرير هـ. نسبت ، ك. راوسون، المجلس األعلى للثقافة ، ط/  4موسوعة كامبريدج  في النقد األدبي،  ج/  - 1  - 13 

 المشرف العام/ جابر عصفور،  مراجعة وإشراف عام / فاطمة موسى. 

 .450فليسيتي أ. نوسبوم  ، أدب السيرة الذاتية   أدب السيرة والسيرة الذاتية، ص/
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"  وسيرة صدر الدين   ، "سيرة أدبيةكوليردج، وسيرة  1972عام  ترجمها حسام الخطيب 
روالند وهناك سير أخرى مثل سيرة  14،  صفحات حياتي ترجمها غائب طعمة، د.ت.عيني
 بأحمعها كما أن وغيرها ممن لم نتمكن من مطاولتهابقلمه  وسانت إكزوبيري  بقلمه،  بارت

 هيمنغواي، إذ" ألرنست الشيخ والبحرمثل " عن حياة كت ابها يراً تتضمن س   أ خر هناك روايات
 .لم نتمك ن من إدراجها

في النحو اآلتي: سيرة  .والتاريخ  السير الذاتية في األدب العربي أهم جن در  ،ضافة إلى هذاإ 
ألحمد أمين، وسيرة " طه  "حياتي" "تخليص اإلبريز  في تلخيص باريزرفاعة الطهطاوي  "

لوحات من  – تجاعيد الذاكرةالحفر في وسيرة  "  1929نشرت أواخر   ، *األيامحسين "
با  " عبد الملك [ا]  مناسبة تنظيم سنة الجزائر في فرنس 2003 –سيرة  الذات سيرة زمن الص 

 " إبراهيم الكاتب"  وإبراهيم المازني " أنا والعقاد عباس محمود "  مرتاض،

" و"  األريافيوميات نائب في توفيق الحكيم " " ظلمات  وأشعة " و  مي زيادةاألديبة  و 
 " ، موسم الهجرة إلى الشمال" و الروائي السوداني الطيب صالح" "عصفور من الشرق 

لجمال الغيطاني، تتضمن جانبا من  " التجلي اتورواية ضخمة الحجم من ثالثة أجزاء " "
" الخبز الحافي  تتضمن شطرا من سيرته الذاتية.  محمد شكري سيرته الذاتية. والروائي  

والشاعر صالح  رأيت رام هللا" وجبرا إبراهيم جبرا " اليئر األولى "  والروائي  مريد البرغوثي " 
" السيرة  إبراهيم تصرهللاو   مشارف الخمسين " ىو " عل " حياتي في الشعر " عبد الصبور
والروئي  و " نوار اللوز " " سيرة الم نتهى " األعرجواسيني  والروائي الجزايري الطائرة "  
"  السيرة في  بهاء ماهر"وزمن النمرود  والروائي  " تلك المحبة لسائح الحبيب الجزائري ا

 " امرأة األرق .  ميرال الط حاوي   والروائية المصرية،المنفى " . 

 
 

 .509...507، ص/ 1979، 01ينظر، الطاهر) علي جواد(،  مقّدمة في النقد األدبي،  المؤسسة العربية للّدراسات والنشر ، بيروت، ط/ - 14 
ناس ،  يتضمن دراسة خةل :األدب العربي ومقولة  األج1983، 01ينظر،  المسدي ) عبد السالم (، النقد والحداثة ، دار الطليعة، بيروت، ط/  -*

 .102نموذج السيرة الذاتية  في كتاب  " األيام "ص/  –األدبية 
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مسلكا مازال يطفح بالتشكل  ،السير الذاتية اتأبنية سردي   بقىت، في ضوء هذا العرض 
وت في البدء ضمن حي ز المسك   تورد كونهاالمتزايد من األنساق األدبية والسردية بخاصة، 

د لنمطها، قا ال نوع انسأ اعنه، كونه حيازة لجنس أدبي يحويه أو يجلي  اأو له و ال مجد 
ق وإن كانت تلتزم  بالتسلسل الزمني وعليه فهي لم تعد مجرد تجميع أو توثي ،األدبية اهويته

 ع صوب رحابة التشك ل النسقي المفتوحس  و انفلتت إلى الت قد  وإجرائية تداعي األحداث، فهي 
خ عبر استعارية تنأى عن حرفية التعيين لمسلك التسجيل البيوغرافي  وخاصة إثر ترس 

كما أنها لم  ،لسانيةدوسوسير ال دروس، انطالقا من اللسانيات البنوية والشعرية البنوية
ن التمثيلي لمرك ب  فانتهت  لحياة فرد  Allegoryأال مث ولة تعد تنحصر ضمن حرج الم كو 

ع و تبذلك إلى   بوصفه " اله وضمير " حينذاك أ ْسندت لطرائق األسلوب القصي ة  من مختلفس 
 .األناضمير اإلسناد لأكثر بالغة من عياني ة 

 

 

 


