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المستكشف  ،الفاتح ألمريكا والمطران في
إسبانيا
د .ميغيل هيكتور فيرنانديز كاريون
أكاديمية العلوم ألمريكا الالتينية وأوروبا ،
المكسيك -مدريد
المقدمة
قبل االنتهاء من سيرة دييغو مالدونادو ،
الذي كان يعيش بين إسبانيا وأمريكا (بيرو
والمكسيك وكوبا وتشيلي والواليات المتحدة) خالل
القرن السادس عشر  ،تم تقديم دراسة موجزة عن
نظرية وتاريخ السيرة الذاتية  ،مما يؤسس إلى
التمييز بين الرواية ومقال السيرة الذاتية
(يتألف بين السير الذاتية الخيالية والمقالة
ً
حتى االنتهاء من المنهجية التاريخية)  ،مقارنة
بتاريخ السيرة الذاتية أو السيرة الذاتية
التاريخية  ،الخيار األخير هو الخيار الذي
سيتم تطويره في الوقت الحاضر للنص من وجهة
نظر المؤرخ .وبالمثل  ،يتم تضمين تصنيف
النماذج الخاصة بإعداد السير الذاتية  ،والذي
يبرز  ،في ه ذا السياق  ،للكتابة الحالية ،
والتي  -كما يسميها فرنانديز كاريون -
"السيرة االستقصائية".
في تحليل شخصية دييغو مالدونادو  ،في القرن
السادس عشر  ،تم العثور على ثالثة أشخاص
مختلفين بنفس االسم واللقب  ،ألنه من المستحيل
أن يكون شخص واحد في عدة أماكن جغرافية في
نفس الوقت .المدعويين األولين :مالدونادو من
ساالمانك ا 1الغازى لبيرو وتشيلي ومالدونادو
1

زف ساالمانكا سوف تجد ز ز
"منل دون دييجو مالدونادو" الواقع أمام حنية كنيسة
ي
بينيتو  ،والذي يضم ً
النازيلية التابع لجامعة ساالمانكا  ،وقد
سان
حاليا مركز الدراسات ر
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المكتشف من ميسو وأمريكا الشمالية  ،قد
يكونان نفس الشخص ، 2منذ أن بدأ وجوده في
أمريكا  ،والدليل على ذلك  ،في عام 1530
بأوامر من فرانسيسكو بيزارو في غزو البيرو ،
ولكن بعد بداية الحرب األهلية األولى في البيرو
 ،هرب من وظيفة نائب الملك المذكور وانتقل
إلى إسبانيا الجديدة  ،لذلك في عام  1540لم
يكون من الغريب أنه كان تحت سلطة هيرناندو دي
سوتو في أمريكا الشمالية 3وفي هافانا  ،ولكن
بعد أن حصل على دليل على وفاة سوتو في
فيراكروز  ،عاد إلى كوبا ومن هناك غادر إلى
البيرو  ،ليضع نفسه تحت امر أنطونيو أولوا في
عام  ، 1546بقصد المشاركة في غزو تشيلي .توفي
في كوزكو عام  .1556في حين أن دييجو
مالدونادو الثالث الذي يقيم في إشبيلية ،
حوالي عام  ، 1581قد يكون مالدونادو آخر
ً
ًا عن االثنين السابقين4.أن يكون معمرا
مختلف
"كرجالً عامالً" في القرن السادس عشر أمر بعيد
االحتمال  ،وبدالً من ذلك يسهل عليه أن يكون
دييغو دي أنايا مالدونادو  ،رئيس أساقفة
إشبيلية.
نظرية وتاريخ موجز للسيرة الذاتية
ًا لهذه األنواع الثالثة من السير الذاتية
وفق
ً بالطرق التالية:
 ،يمكن تسميتها نمطيا
 1سيرة ذاتية أو سيرة ذاتية خيالية.
 2السيرة التاريخية أو تاريخ السيرة
الذاتية.
 3مقاالت عن السيرة الذاتية أو سيرة ذاتية.
هم ثالثة أنواع أدبية مختلفة  ،والتي تشكل
تم بناؤه من قبل خوان دي أالفا لصالح دييغو مالدونادو ريفاس Waiter of " ،
 ، "Alonso de Fonseca y Ulloaعام ( 1531ألفاريز .)2001 ،
2
ً
كما يعتقد جاكسون أيضا.
3
فلوريدا وجورجيا.
4
إذا كان مالدونادو من ساالمانكا  ،كما ر
يقنح جاكسون  ،فال بد أنه عاش 103
سنوات  ،من  1478إىل .1581

Vectores

34

CIEyCAL / Palabra Hispánica
Journal of ispanic Vol. 1 No. 1/2E

35

ثالثة أنماط مختلفة للسيرة الذاتية :5خيالي،6
مقالي وتاريخي ( ، )FCال ينبغي الخلط بينه
وبين االختالط  ،ألن لديهم عملية تطوير وأغراض
مختلفة بشكل واضح :األول يسعى إلى مدح الشخصية
التي يتم سردها  ،مع إبراز قيمها واالعترافات
التي تم الحصول عليها في الحياة ؛ الثاني:
يتعلق بالشخصية مع بيئتها  ،ويبرز اإلنجازات
التي تحققت في عصره  ،بناً
ء على ما ورد أو
مكتوب من الوثائق العامة والخاصة المستخدمة
ًا  ،ترتبط
في البحث التاريخي المذكور  ،وثالث
الذات المروية ، .من الشخص المختار  ،مع بعض
ً
الحقائق واألفعال المفترضة  ،معترف بها علنا
ً
نسبيا
ًا عن مقاالت السيرة الذاتية  ،يتم عرض
دفاع
ًا إلى أن:
آنا كابالي  ،مشير
السيرة الذاتية  ،التي ُ
تفهم آنذاك على أنها
قصة حياة بشرية (حياة حقيقية)  ،تستبعد
نقيضين من طيف السيرة الذاتية:
 1السيرة المتخيلة :تعطي األولوية لفعالية
السرد على صحة القصة (.)...
 2ـ السيرة العلمية  ،التعبير األكاديمي
للمدرسة الوضعية .إنه يقارن البيانات
والوثائق المتعددة التي تم الحصول
5
ً
الت ُتفهم عىل أنها قصة حياة ر
ر
بشية (حياة
Caballé
وفقا لـ
ر
"السنة الذاتية  ،ي
ز
السنة الذاتية:
حقيقية)  ،تستبعد
طرف طيف ر
ي
تعط األولوية لفعالية الشد عىل صحة القصة (.)...
السنة المتخيلة:
 1ر
ي
األكاديم للمدرسة الوضعية .إنه يجمع البيانات
التعبن
السنة العلمية ،
2ـ
ر
ر
ي
والوثائق المتعددة ر
السنةً الذاتية ولكن البيانات والوثائق
الت تم زالحصول عليها من كاتب ر
ي
ً
(غالبا
أن المؤلف
ليست
مدمجة بشكل ٍ
كاف يف رسد مضغوط .مشكلته  -وفقا لكابا يىل  -ي
ه ً
ً
غن قادر عىل تكوين قصة معهم  ،تاركا القارئ ليقوم
ما يكون مؤرخا) يعشق المواد  ،لكنه ر
بتفسنها.
ر
الطرفي  ،يقول بول كيندال ز
السنة الذاتية ، )1965 ، ...ر
رز
رز
تنتش كتابة
بي
(ف فن ر
ي
السنة الذاتية الحقيقية"
 .)]2008كاتب مقال
"كتابة ر
ر
السنة الذاتية ً الحقيقية "(كابا يىل ً [ ،
التاريخية" ز
وف أحسن األحوال يمكن أن
تاريخيا (هذا ما ُيطلق عليه عادة "الرواية
 ،وليس
ً
ي
ً
غن
يكون "مقاًل
تاريخيا")  ،لذلك من وجهة نظر المؤرخ ال يمكن استخدامه إال كتوثيق ر
ر
وتفسن حقيقة أو شخصية تاريخية (.)FC
مبارس
ر
6
السنة الذاتية ألب زيد بن رزق الهالىل (أبو زيد ابن رزق الهالىل)  ،ر
والت تم
مثل ر
ر
ي
ي
ي
ي
تحويلها إىل فيلم يحمل نفس االسم لزعيم القرن الحادي ر
األمن ر ز
يي
عش
العرب وبطل قبيلة ر
ري
ز
بت هالل.
من ي
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ولكن
الذاتية
السيرة
على
عليها
البيانات والوثائق ليست مدمجة بشكل
ًا
كافٍ في سرد مضغوط .مشكلته  -وفق
ًا ما يكون
لكابالي  -هي أن المؤلف (غالب
ًا) يعشق المواد  ،لكنه غير قادر
مؤرخ
ًا القارئ
على تكوين قصة معهم  ،تارك
ليقوم بتفسيرها.
بين الطرفين  ،كما يقول بول كيندال (في فن
السيرة الذاتية  ، )1965 ، ...تمتد كتابة
السيرة الذاتية الحقيقية "(كابالي ،
[.)]2008
مما أدى إلى كاتب مقال "كتابة السيرة
الذاتية الحقيقية"  ،وليس التاريخ ؛ وهو ما
يسمى عادة" :الرواية التاريخية"  ،ويمكن أن
تكون على األكثر "مقالة تاريخية" ؛ لذلك  ،من
وجهة نظر المؤرخ  ،ال يمكن استخدام هذا النوع
من الكتابة إال كتوثيق غير مباشر وتفسري
لحقيقة أو شخصية تاريخية (.)FC
بطريقة مماثلة  ،يعبر فيرجيليو لوبيز عن
ًا ذلك
نفسه لصالح الرواية التاريخية  ،مدرك
السيرة الذاتية هي الرواية  ،وهي بطريقة ما
هي الرواية (.)...
السير الذاتية الكاملة  ،التي تحكي حياة
كاملة  ،والسير الذاتية الجزئية  ،التي
تتعلق فقط بمقطع منها  ،عادة ما يكون لها
دالالت أدبية  ،وهذا العامل الجمالي  ،هذا
الفارق الدقيق في "األدب"  ،يمكن أن يجعلها
دا أو مملة  ،اعتماً
غنية جً
دا على النطاق
ً
الذي يتم الوصول إليه ( / .)...ال ندري إذا
ما إذا كانت السيرة الذاتية تحسب إلى حد
الغثيان لحظات االرتياح الشديد واألكثر عدم
أهمية للشخصية التي تم تعظيمها أو باألحرى
ما هي االهتمامات هي االرتياح المرتفع أو
المنخفض لحياة مثالية بالمعنى السلبي أو
اإليجابي (لوبيز  238 :2011 ،و .)239
خطوة واحدة قبل االتجاهين المكتشفين :سيرة
الرواية والمقالة أو مقال تاريخي ورواية ،
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ًا لمعايير كابالي ولوبيز  ،الموقف الذي
وفق
ًا عن المقال التاريخي
يحتفظ به فاليرو  ،دفاع
 ،الذي قيل بشكل صحيح  ،موضع تقدير عند اإلشارة
إلى عملية صياغة ومحتوى نفسه )...(" :يجب أال
تفحص السيرة الذاتية اإلجراءات والسياق الذي
تطورت فيه حياة شخصية السيرة الذاتية فحسب ،
ًا االفتراضات التي تدعم مفهوم الموضوع
بل أيض
ذاته" (.) Valero ، 2016
يمكن تصنيف العملية التاريخية للتطور
التفصيلي للسيرة الذاتية إلى أربع مراحل:
الرواية في المقام األول  ،والتي تليها مقال
تاريخي (ُ
يفهم على هذا النحو  ،إشارة إلى شخصية
تاريخية أو وقت  ،والتي تستند إليها السيرة
ًا  ،يتم دمج الروايات والمقاالت
الذاتية)؛ ثالث
التاريخية (حيث يلمح المؤلف إلى شخصية ،
يصفها بناً
ء على مصادر وثائقية مباشرة  ،يساهم
فيها بشكل أساسي كاتب السيرة الذاتية أو
المقربين  ،وبدرجة أقل  ،من المصادر غير
المباشرة  ،مثل المصادر السابقة يتم "التالعب
بها" أو إخضاعها من قبل المؤلف  ،وبالتالي
فإن العمل المذكور يفقد قيمته التاريخية ،
بسبب االفتقار السيئ السمعة إلى الموضوعية
وغياب استخدام مصادر وثائقية "موثوقة" أو
االحتفاظ بها في األرشيف.
الروايات على هذا النحو  ،حتى التي تشير
إلى السير الذاتية المحددة  ،ال يتم أخذها في
االعتبار من قبل المؤرخين  ،وال يمكن القيام
بها إال بطريقة ثانوية  ،وعندما يكون للمؤلف
أو شخصية السيرة الذاتية اهتماً
ًا  ،مما
ما خاص
يشير في هذه الحالة  ،إلى النوع األدبي للمصدر
مراجعة الفيلم الوثائقي .من نوع الرواية
التاريخية  ،في األزمنة المعاصرة  ،تشير  ،على
سبيل المثال  ،إلى "الرؤى الخيالية" التي
قدمها الكاتب والشاعر األرجنتيني خوسيه لويس
بورخيس في بيير مينار  ،مؤلف دون كيشوت ()1939
 ،أو رواية السيرة الذاتية بعنوان جوسيب
توريس ) ، Campalans (1958للكاتب االسباني
ماكس أوب ؛ باإلضافة إلى المقترحات األكثر
واقعية  ،الموجودة في ذكريات أدريانو ()1951
للكاتب البلجيكي مارغريت يورسينار .من ناحية
أخرى  ،بالنسبة لمقاالت السيرة الذاتية  ،فهي
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تاريخية إلى حد ما  ،اعتماً
دا على المؤلف
ً
والكتاب المعني 7،والذي يتضمن سيرة  23سياسيا
وعسكرً
ًا ونفس عدد الشخصيات الرومانية
يا يوناني
 ،والتي تقارن وتعرض أوجه التشابه بينهما.
مؤرخ روماني معاصر لبلوتارخ  ،المؤرخ
الروماني كورنيليوس تاسيتوس ( ، )120-55في
حوليات اإلمبراطورية روما  ،يتضمن سيرة
اإلمبراطور يوليوس قيصر أوغسطس تيبيريوس42(8
قبل الميالد  ، )37 -من بين أمور أخرى .من جهة
أخرى  ،يمكن اإلشارة إلى العالم العربي  ،كما
يشير راميريز  ،في "السيرة بالحروف العربية.
مالحظات موجزة عن أصله "( ، )2017أن ":األدب
العربي  ،بعد بداية مشابهة في كثير من النواحي
لألدب اليوناني  ،سوف يستغرق ما يقرب من أربعة
ًا "(راميريز :2017 ،
ًا مشابه
قرون ليجد ازدهار
 ، )119وكما للتطور التاريخي للسيرة  ،فإنه
يشير إلى أن:
تتوافق العينات األولى من السيرة الذاتية مع
أول ظهور للغة العربية في التاريخ  ،في ما
يسمى بنقش نمارة (بيالمي  48-31 :1985 ،؛
عرفان شهيد  ، )31 :2006 ،وهو أول نص معروف
تم استخدامه فيه لغة يمكن التعرف عليها -
القاعدة
عن
الواضحة
انحرافاتها
مع
الكالسيكية الالحقة  -مع اللغة العربية .نجد
7
السن الذاتية المكتوبة باللغة اليونانية  ،ر ز
بي نهاية القرن األول
مجموعة من
ر
ز
بالسن الذاتية المفقودة ً
حاليا لـ  Epaminondasو Scipio
الثاب .يبدأ العمل
ر
وبداية القرن ي
 ،ر
ز
ز
.
هدفهم فضح
الشخصيتي كان
والت تبدأ بمقدمة وتختتم بمقارنة ( )syncrisisربي
ر
ي
القيم األخالقية ًلهذه الشخصيات التاريخية  ،فوق عرض األحداث السياسية ز يف ذلك
ً
مقروءا عىل نطاق واسع خالل عرص النهضة  ،عندما بحث اإلنسانيون
الوقت .كان عمال
عن نماذج يحتذى بها لألبطال والشخصيات التاريخية من العصور القديمة اليونانية
الرومانية .وبالمثل  ،يستفيد الكتاب من مختلف األزمنة والبلدان من قراءتها  ،مثل
رز
شكسبن ( ، )1616-1564كمصدر لمأساتهم يوليوس قيرص وكوريوالنوس
اإلنجلنية
ر
ز
ز
مونتي (-1533
الفرنس ميشيل دي
وأدىوا ألول مرة يف عام  )1599؛ الفيلسوف
(كتبوا
ر
ي
جاك روسو
مقاالته ( ، )1592-1571وكذلك الكاتب والمعلم السويشي جان
 )1592ز يف
ز
ز
مستوىح من يف حياة
( )1778-1712ر يف )ً ، Emilio o la Educación (1762
المشع المتقشف ( ، Raisbeckالرا  .)2016 ،الحقا  ،ز يف األزمنة المعارصة
، Lycurgus
اإلسباب خوليو كارو باروجا (ً )1995-1914
ز
كتابا بعنوان
 ،كتب عالم اإلثنولوجيا والكاتب
ي
( Little Parallel Livesبمغفرة بلوتاركو) ( ، )1981أظهر فيه االختالفات ر ز
بي
الشخصيات المقارنة.
8
تيبنيوس كالوديو رننو وليفيا
ينتم إىل ساللة جوليوكلوديا  ،من  14إىل  ، 37ابن ر
ي
دروسيال.
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في هذا النقش مسار حياة حاكم عربي نحو عام
 328م .النص كما يلي:
39

هذه هي الشاهدة الجنائزية إلمر قيس بن عمرو
ملك العرب .وكان لقبه الشرفاء هو رب األسد
وماضي .قهر آل األسد وانتصر عليهم مع كل
ملوكهم  ،ثم قاتل المادي .قادهم إلى أبواب
نيران  ،مدينة شمار  ،وأخضع مكاد وتصرف
ّنهم حكاً
ما ،
بلطف مع أسياد القبائل  ،وعي
وأصبحوا من الفاراشين للرومان .لم يوازن أي
ملك آخر مآثره .توفي سنة  ، 223في اليوم
السابع من كسليل .ما أعظم ثروة أولئك الذين
كانوا أصدقاءه! (راجع راميريز :2017 ،
.)119
ًا لراميريز] ليس هناك أي أثر على اإلطالق
[وفق
للشخص  ،للفرد  ،خلف هذه الشاهدة المحفوظة
في متحف اللوفر  ،والتي ال توجد فيها حتى
إهداءات من قبل زوجة المتوفى وأطفاله ،
ًا في الكتابات الرومانية
والتي تتكرر كثير
في ذلك الوقت ( .)Euzennaty Marion 1982وال
ًا ألفعالهم أمام اآللهة  ،مما يجعل
نجد مبرر
نصوص السيرة الذاتية للمقابر المصرية ثمينة
للغاية (ميش  1973؛ ليشثيم  2006؛ بيردو
 2254-2243 :1995؛ فروود .)167-154 :2007
ومع ذلك  ،يجب أن نشير إلى أنه في هذا الصدد
اتبعت الحروف العربية مسار أغنى التقاليد
األدبية في عصرهم  ،اليونانية والالتينية ،
حيث يتم وضع كتابة السيرة الذاتية  ،وحتى
كتابة السيرة الذاتية  ،فقط في خدمة قضية
 ،بشكل عام ديني (( )...راميريز :2017 ،
.)119
من ناحية أخرى  ،ومن ناحية الكتابة  ،يعتبر
راميريز أن:
تظهر العينات األولى من األدب العربي في
سلسلة من القصائد  ،وقد وصلنا أكثرها صلة
بالموضوع تحت اسم المقلقات (الحالي )1974
 ،على الرغم من أن األسماء األخرى كانت أكثر
تكرارا في العصور القديمة :المحبة ( Las
 ، )doradasوالمعمرات  ...هذا النوع من
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الشعر لم ُ
ينشر إال بصعوبة دون التعليقات
النثرية التي أوضحت ظروف إنشائه  ،ألنه بدون
مثل هذه المعلومات سيكون النص الشعري نفسه
غير مفهوم .سميت هذه المجموعة من النثر
والنص بأيام العرب  ،وهي تزودنا بأول
معلومات عن السيرة الذاتية باللغة العربية.
كانت هناك أعمال مختلفة حول هذا النوع
النصي  ،وفي صفحات هذا التحقيق تم قصف
مسارات رؤساء القبائل المختلفة  ،السادات
(جمع السيد) التي استجابت لنموذج المحارب
العربي الذي دافع عن نفسه في ساحة المعركة
وخارجها  ،وحكم على خالفاتهم .كانت نماذج
أولية يتحرك فيها حتى الحرف الهامشي في
معلمات محددة بدرجة كافية لتوليد نوع ؛
هكذا يغني ب .صداد (Larcher، 1994: 111-
147؛ Blachère، 1964: 272-273؛ Boudot-
Lamotte، 1964: 19-56؛ Rescher، 1911-
1912: 301-331 and 1914-1915: 317-352 and
ِد عبً
ًا
دا أسود لوالده  ،وكان جزء
ُل
 )931-959و
من أغربات الكراب  ،غربان العرب .وكانت
مسيرته كلها جهً
دا لكي يتم قبوله في مرتبته
المناسبة لشجاعته وقبوله لألعراف القبلية.
إنه نوع نصي غريب  ،نزل إلينا بشكل أساسي
بفضل السيرة الذاتية باألحرف العربية:
على المستوى المعاصر  ،يمكننا أن نضع أمثلة
على الكتابة بعنوان "ريكاردو باروجا" ()1997
 ،لخوليو كارو باروجا ؛ حياة وفن ألبريشت
دورر ( ، )1995بقلم إروين بانوفسكي ؛
Rafael Soto Vergés
التعبيرية األدبية في
نطونيو كانو .اللوحات والسيرة
) 9(1993أ
10
الذاتية القصيرة (" ، )1991تاريخ الفن كتاريخ
للسيرة الذاتية والسيرة الذاتية للفنانين
ونقاد الفن" ( )2004و "الفنانون التشكيليون
والنقد الفني .تاريخ الفن كتاريخ للسيرة
الذاتية والسيرة الذاتية للفنانين ونقاد الفن
"( ، )2005بقلم ميغيل هيكتور فرنانديز
9
كتاب موقع مع مؤلف هيكتور كاريون  ،ر ز
اخنال االسم الكامل ميغيل هيكتور
فرنانديز كاريون.
10
ررسحه.
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كاريون .في خطوة وسيطة  ،بين الرواية والمقال
التاريخي  ،يقف  ،على سبيل المثال  ،الكاتب
وكاتب السيرة النمساوي ستيفان زويغ  ،مع
أعمال مثل ) Fouché (1929أو María Estuardo
) ، (1934وعلى الجانب اآلخر من الرواية و
السيرة
هي
التاريخي
للمقال
بالنسبة
التاريخية.
تبدأ السيرة الذاتية في العالم الكالسيكي
اليوناني الالتيني  ،وتركز بشكل أساسي على
حياة األبطال العسكريين والسياسيين والفالسفة
؛ يستمر  ،في العصور الوسطى  ،في الروايات عن
السياسيين ("السيرة الكارولنجية  ،إلخ) ورجال
الدين  ،مع" حياة القديسين "؛ في وقت الحق ،
خالل عصر النهضة  ،وسعت نطاق الشخصيات المثيرة
لالهتمام  ،بما في ذلك الفنانين التشكيليين
 ، ...كما يمكن رؤيته في حياة أكثر المهندسين
المعماريين والرسامين والنحاتين اإليطاليين
ًا ( Le vite de piú eccelenti pittori ،
تميز
 )1550( )scultori e architettoriبقلم جورجيو
فاساري ؛ في وقت الحق  ،في القرن التاسع عشر
 ،اكتمل بحياة األدباء  ،وفي القرن العشرين ،
يشمل جميع أنواع الشخصيات التي تستحق أن تكون
سيرة ذاتية .طوال الوقت  ،تم فرض النوعين
الرئيسيين من األنواع األدبية لهذه الطريقة:
الروايات ومقاالت السيرة الذاتية .في كليهما
 ،تبرز الكتابة الخيالية  ،حيث يتم تعزيز
القيم التي يجب إبرازها للشخصية السيرة
الذاتية عن قصد  ،وبالتالي التغلب على الواقع
وتعديله  ،من خالل رغبة المؤلف نفسه أو من خالل
تفويض من السلطات السياسية أو الدينية في
الوقت الحالي .إلى حد أقل  ،منذ النصف الثاني
من القرن العشرين  ،تطور تاريخ السيرة
الذاتية بشكل أساسي بالتوازي مع األساس العلمي
ًا ،
 ،حيث اعتبر المؤلف  ،عادة ما يكون مؤرخ
حل فرضية أو هدف بحث حول الشخصية التي تم
تحليلها  ،والتي استندت إلى بيانات تاريخية
(حقيقية) واتبع منهجية علمية لتطوير السيرة
الذاتية المعنية  ،في هذا السطر األخير يمكن
ذكر عمل مانويل فرنانديز ألفاريز ،
أنواع السيرة الذاتية
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األنواع الثالثة الرئيسية للسير الذاتية ،
كما نوقش أعاله  ،هي :السيرة الذاتية أو السيرة
الذاتية
والسيرة
،
الخيالية
الذاتية
التاريخية أو تاريخ السيرة الذاتية ،
والمقاالت أو السيرة الذاتية للمقال .يتبعها
سلسلة من األنواع الفرعية للسير الذاتية  ،من
بينها تلك التي تم إنشاؤها من خالل النظر في
المصادر الوثائقية المستخدمة  ،والتي يمكن من
خاللها الحصول على السير الذاتية الموثقة
ًا  ،على عكس السير الذاتية الزائفة
علمي
ًا ألن هذه هذا األخير
والخيالية والمخترعة  ،نظر
ال يحضر إلى أي مصدر وثائقي في إعدادهم .بالنظر
إلى المهنة التي تمتلكها شخصية السيرة
الذاتية  ،من الممكن التمييز بين السيرة
السياسية (التي تشير إلى حياة السياسي) ،
والدينية أو التجارية  ...من الفهم الحصري أو
النظر في بيئة الشخصية  ،هناك السيرة نفسها
أو السيرة الذاتية وسياقها .مع مراعاة
التسلسل الزمني المشار إليه في السيرة
الذاتية نفسها  ،من الممكن تقديم سيرة
تاريخية تشير إلى األوقات الماضية أو من النوع
المعاصر  ،والذي يتوافق مع السيرة المكتوبة
في نفس الوقت الذي يعيش فيه المؤلف .بالطريقة
نفسها  ،يمكن التمييز بين أولئك الذين تم
تفصيلهم حول شخصية معينة أو عند القيام بذلك
على عدة  ،الحصول على السير الذاتية الفردية
أو المركبة  ،لحياة العديد من الشخصيات  ،في
كليهما  ،يمكن مقارنة بعض الشخصيات مع اآلخرين
 ،بناً
ء على حضورهم أوجه الشبه أو االختالفات
بينهما  ،في الحالة األولى بعد المخطط الذي
اقترحه بلوتاركو في كتابه "الحياة الموازية"
(حوالي  ، )110-100بدالً من ذلك يمكن اتباع
معيار خوليو كارو باروجا  ،والذي يوضح
االختالفات  ،في مع مراعاة التسلسل الزمني
المشار إليه في السيرة الذاتية نفسها  ،من
الممكن تقديم سيرة تاريخية تشير إلى األوقات
الماضية أو من النوع المعاصر  ،والذي يتوافق
مع السيرة المكتوبة في نفس الوقت الذي يعيش
فيه المؤلف .بالطريقة نفسها  ،من الممكن
التفريق بين أولئك الذين تم تفصيلهم حول
شخصية معينة أو عند القيام بذلك على عدة ،
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الحصول على السير الذاتية الفردية أو المركبة
 ،لحياة العديد من الشخصيات  ،في كليهما ،
يمكن مقارنة بعض الشخصيات مع اآلخرين  ،بناً
ء
على حضورهم أوجه الشبه أو االختالفات بينهما ،
في الحالة األولى بعد المخطط الذي اقترحه
بلوتاركو في كتابه "الحياة الموازية" (حوالي
 ، )110-100يمكن بدالً من ذلك اتباع معيار خوليو
كارو باروجا  ،والذي يوضح االختالفات  ،في مع
مراعاة التسلسل الزمني المشار إليه في السيرة
الذاتية نفسها  ،من الممكن تقديم سيرة
تاريخية تشير إلى األوقات الماضية أو من النوع
المعاصر  ،والذي يتوافق مع السيرة المكتوبة
في نفس الوقت الذي يعيش فيه المؤلف .بالطريقة
نفسها  ،من الممكن التفريق بين أولئك الذين
تم تفصيلهم حول شخصية معينة أو عند القيام
بذلك على عدة  ،الحصول على السير الذاتية
الفردية أو المركبة  ،لحياة العديد من
الشخصيات  ،في كليهما  ،يمكن مقارنة بعض
الشخصيات مع اآلخرين  ،بناً
ء على حضورهم أوجه
الشبه أو االختالفات بينهما  ،في الحالة األولى
بعد المخطط الذي اقترحه بلوتاركو في كتابه
"الحياة الموازية" (حوالي  ، )110-100يمكن
بدالً من ذلك اتباع معيار خوليو كارو باروجا ،
والذي يوضح االختالفات  ،في يلمح إلى األزمنة
الماضية أو من النوع المعاصر  ،والذي يتوافق
مع ما هو مكتوب في نفس الوقت الذي يعيش فيه
المؤلف .بالطريقة نفسها  ،من الممكن التفريق
بين أولئك الذين تم تفصيلهم حول شخصية معينة
أو عند القيام بذلك على عدة  ،الحصول على
السير الذاتية الفردية أو المركبة  ،لحياة
العديد من الشخصيات  ،في كليهما  ،يمكن مقارنة
بعض الشخصيات مع اآلخرين  ،بناً
ء على حضورهم
أوجه الشبه أو االختالفات بينهما  ،في الحالة
األولى بعد المخطط الذي اقترحه بلوتاركو في
كتابه "الحياة الموازية" (حوالي ، )110-100
يمكن بدالً من ذلك اتباع معيار خوليو كارو
باروجا  ،والذي يوضح االختالفات  ،في يلمح إلى
األزمنة الماضية أو من النوع المعاصر  ،والذي
يتوافق مع ما هو مكتوب في نفس الوقت الذي
يعيش فيه المؤلف .بالطريقة نفسها  ،من الممكن
التفريق بين أولئك الذين تم تفصيلهم حول
شخصية معينة أو عند القيام بذلك على عدة ،
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الحصول على السير الذاتية الفردية أو المركبة
 ،لحياة العديد من الشخصيات  ،في كليهما ،
يمكن مقارنة بعض الشخصيات مع اآلخرين  ،بناً
ء
على حضورهم أوجه الشبه أو االختالفات بينهما ،
في الحالة األولى بعد المخطط الذي اقترحه
بلوتاركو في كتابه "الحياة الموازية" (حوالي
 ، )110-100يمكن بدالً من ذلك اتباع معيار خوليو
كارو باروجا  ،والذي يوضح االختالفات  ،فيحياة
متوازية قليلة (مع مغفرة بلوتارخ) ( )1981أو
ًا تقديمها بشكل فردي .مع األخذ في
يمكن أيض
االعتبار طول السرد أو دراسة السيرة الذاتية
 ،يتم التحقق من السيرة الجزئية (ملف شخصي ،
صورة  )...أو على النقيض اآلخر هي السيرة
الذاتية الكلية  ،كما هو معروف عادة  ،من خالل
ًا
ًا للسيرة الذاتية الشخصية .وفق
امتدادها وفق
لمستوى الموضوعية أو عدم الموضوعية للسيرة
الذاتية  ،يتم تقديم سيرة ذاتية موضوعية أو
 ،في حالة فشل ذلك  ،ذاتية أو حزبية .بالنظر
إلى اإلذن أو عدم منحه من كاتب السيرة الذاتية
 ،يتم الحصول على سيرة ذاتية من خالل الشخصية
المشار إليها أو التي حصلت على موافقة السلطة
أو الهيئة التي تقترح كتابتها أو  ،على العكس
من ذلك  ،غير مصرح بها .واعتماً
دا على وسيلة
النشر  ،يمكن تقديم قواميس السيرة الذاتية أو
الذخيرة أو الببليوجرافيات البسيطة على وجه
الخصوص .على عكس السيرة الذاتية هي السير
الذاتية11من كتابة التقارير والمذكرات وكتب
السفر وقصص الشهادات وما إلى ذلك.
الجدول  .1تصنيف السير الذاتية
أنواع  /أنواع
فرعية
أنواع

الذاتية

تم نشر
النتائج

ز يف

"السنة
من هذا النوع من الصيغ
ر
العرب) (.)2020
السية_الذاتيةية_ يف_األدب_
(
ي
والسنة الذاتية  ،هناك ر
ر من ر
اقناح قدمه المعهد المرصي
الذاتية
ة
السن
ان
اقن
ر
ر
ز
ر
أليكانت (جامعة
الثقاف لسفارة مرص ز يف إسبانيا وجامعة
للدراسات اإلسالمية والمكتب
ي
زي
تعبن
الذاتية العربية
للسن
الثاب
الدوىل
الكانت)  ،منظمة المؤتمر
والسن الذاتية :أنماط ال ر
ر
ر
ي
ي
ز
إلينادو ز يف مدريد عام .2017
السنة الذاتية وراء اإلسقاط
الديت  ،ج ر
عن ر
ي
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من األنواع
األدبية
45

رواية السيرة
الذاتية (أو
السير الذاتية
التقليدية)
مقاالت عن السيرة
الذاتية
تاريخ السيرة
الذاتية

األنواع الفرعية
السير الذاتية
حسب
الموثقة
المصادر
المستخدمة
سيرة ذاتية وهمية
 ،وهمية  ،مخترعة
...
سياسي
حسب مهنة
السيرة
الذاتية
متدين
ريادي
فني  ...أو مبدع
أدبي
من فهم
الشخصية
حصرً
يا أو
اعتبار
اآلخرين
لبيئتهم
تميل إلى
التسلسل
الزمني:
األزمنة
المعاصرة
أو الماضية
التفريق
بين السير
الذاتية عن
شخصية

سيرة ذاتية
(حصريا)
السيرة الذاتية
والسياق التاريخي
(البيئة
االجتماعية  ،إلخ)
سيرة تاريخية
سيرة معاصرة

السيرة الذاتية
الفردية (أو
ببساطة السيرة
الذاتية)

رواية
السيرة
الذاتية
مقال السيرة
الذاتية
تاريخ
السيرة
الذاتية
السير
الذاتية
الموثقة
سيرة ذاتية
مزيفة أو
غير موثقة
السيرة
السياسية
سيرة دينية
السيرة
االقتصادية
سيرة فنية
 ...أو
أدبية
سيرة ذاتية
السيرة
الذاتية
والسياق
سيرة
تاريخية
سيرة معاصرة

السيرة
الذاتية
الفردية
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واحدة أو
أكثر

مع مراعاة
طول السرد
أو دراسة
السيرة
الذاتية

حسب مستوى
الموضوعية
أم ال
للسيرة
الذاتية
النظر في
اإلذن أو
عدم منحه
من كاتب
السيرة
حضور وسيلة
النشر

سيرة مركبة
(بشخصيات مختلفة)
السيرة الذاتية
المقارنة :عرض
أوجه التشابه أو
االختالفات
السيرة الجزئية:
شبه أو صورة
سيرة ذاتية كاملة
(أو سيرة ذاتية
مناسبة  ،بطول
ًا لحياة
مقبول وفق
شخصية السيرة
الذاتية)
السيرة الذاتية
الموضوعية
سيرة ذاتية أو
حزبية
سيرة ذاتية
سيرة غير مصرح
بها
قاموس السيرة
الذاتية
ذخيرة السيرة
الذاتية

سيرة شخصية
المصدر :عصامي

سيرة مركبة
سيرة مقارنة

سيرة جزئية
مجموع
السيرة
الذاتية

السيرة
الذاتية
الموضوعية
سيرة ذاتية
أو حزبية
سيرة ذاتية
سيرة غير
مصرح بها
قاموس
السيرة
الذاتية
ذخيرة
السيرة
الذاتية
سيرة شخصية

سيرة ذاتية
إعادة فتح السير الذاتية التاريخية
على الرغم من أن ماريا جلوريا نونيز بيريز
( )1997أشارت إلى أن
السير الذاتية وتاريخ الحياة ( )...في
السنوات األخيرة [نهاية القرن العشرين] عكست
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وسائل اإلعالم موجة المنشورات التي وصفت أو
استفسرت عن عالم األحداث التي ولدها شخص ما
أو حدثت من حوله (نونيز 12)1997 ،و
47

وهو يتطابق مع هذا المعيار  ،على الرغم من أن
خوسيه لويس غوميز نافارو ( )2005يؤهله  ،من
خالل اإلشارة إلى ما يلي:
لقد شهدنا في السنوات األخيرة [نهاية القرن
العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين]
عودة بارزة جً
دا للسيرة الذاتية  ،للسيرة
الذاتية المصنوعة بشكل أساسي من وجهات نظر
ًا للسيرة التاريخية
أدبية  ،ولكن أيض
للمؤرخين المحترفين .ومع ذلك  ،في حين أن
التفكير في المنهجية وجميع أنواع المشاكل
التي تنشأ في السير األدبية [الروايات أو
ًا للغاية في
المقاالت التاريخية] كان واسع
فإن
،
الماضية
عشرة
الخمس
السنوات
المساهمات حول المشكالت التي تثيرها أو
تحلها ال تزال نادرة ، .والتي أثيرت في
السيرة التاريخية (التي كتبها المحترفون)
(، )Gómez-Navarro، 2005: 7
تطورت السيرة الذاتية بأشكالها المختلفة
ًا ؛ السبب الذي من
ُكر سابق
بمرور الوقت  ،كما ذ
أجله تدهورت في بداية القرن العشرين  ،كان
ًا بالباحثين والمؤرخين  ،الذين اعتبروا
مدفوع
أوالً :أن السيرة الذاتية ال يمكن أن تكون بأي
ًا  ،الفوضى
ًا"13وثاني
حال من األحوال "تاريخًا كلي
التي كانت قائمة منذ كل العصور  ،بسبب الخلط
بين أنماط السير الذاتية  ،منذ عامة الناس ،
وكذلك عدد كبير من المتخصصين في التاريخ
12
كتأكيد لهذا البيان  ،تعرض ماريا غلوريا ر ز
نونن نفسها إحصائية للكتب المنشورة
"السنة الذاتية"  ،ضمن تخصص التاريـ ــخ  ،ر ز
بي األعوام
برقم  ISBNز يف إسبانيا وموضوعها
ر
ر
أكن من  2500درجة ()Núñez ، 1997: 423
 1985إىل  ، 1996مما أدى إىل متوسط
ز
أطروحات الدكتوراه ز يف التاري ــخ " ،قراءة" أو المقدمة للحصول عىل
وف نفس الوقت عدد
ي
ز
 1977إىل
اس -1976
الدرجة األكاديمية المقابلة ف الجامعات اإلسبانية
للعام الدر ي
 ، 1996-1995للسنة األوىل يمن الوحدة ويزداد عددها ر
حت وصل العدد إىل  18ز يف العام
ز
الماض (.)Núñez، 1997: 431
ي
13
ً
ً
مؤخرا ز يف مقال بعنوان:
السنة الذاتية :نحو"
"دفاعا عن
كما دافع ويل فاولر
ر
ز
ر
المكسيك ”(.)2018
عش
التاسع
القرن
مؤرىح
من
الجديد
قصة شاملة " .دعوة للجيل
ي
ي
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واإلدارات العامة و المنظمات الدينية  ،إلخ.
أعطت أهمية متساوية للرواية التاريخية كمقال
تاريخي أو سيرة تاريخية  ،في حين أنها في
الواقع طرائق مختلفة للسير الذاتية  ،مع قيمة
علمية مختلفة بينهما (كما هو موضح في القسم
المخصص لـ "النظرية والتاريخ الموجز من
السيرة الذاتية ") .إنه  ،قبل كل شيء  ،ضد
السيرة الذاتية التي ُ
تفهم على أنها "التاريخ
الكامل" أو كبديل لعملية البحث العلمي في
التاريخ التي واجهها مارك بلوخ ولوسيان فبر
 ،في عام  ، 1929منذ إنشاء مجلة ، Annales
حيث يتم الجمع بين التاريخ والجغرافيا وعلم
السياسة
مقابل
في
واالقتصاد
االجتماع
والشخصيات
األحداث
وكذلك
والدبلوماسية
العسكرية  ،والتي كانت إلى جانب الدين
الجوانب التاريخية الرئيسية للماضي ؛ باختصار
 ،فإن التاريخ الجديد للحوليات يعارض األحداث
السياسية والعسكرية والدينية و "األبطال" أو
"اإلجراءات"  ،وبدالً من ذلك هم يؤيدون العمليات
التاريخية والهياكل االجتماعية ؛ أي أنه يؤيد
الخاص ضد العام  ،والمجهول ضد المعروف أو
ًا .يسبق السرد البسيط للسيرة
المعترف به رسمي
ًا من
الذاتية منهجية العلوم االجتماعية  ،بدء
المشكالت المراد حلها أو طرح سؤال البحث أو
تأسيس فرضية الدراسة
تعتبر أهمية استخدام المصادر الوثائقية ،
ًا إلى جنب مع المنهجية المستخدمة وفرضية
جنب
التحقيق المقترحة أساسية في أعمال التاريخ ،
كما أوضح مارك بلوخ نفسه في "مقدمة" لـ
' Apologie pour l'Histoire ou Métier dمؤرخ
ُ ،
نشر بعد وفاته باللغة اإلسبانية بعنوان
مقدمة إلى التاريخ ( ، )1952حيث يبرر نفسه
لعدم تمكنه من الحصول على مصادر وثائقية
كافية  ،ولكنه يستخدم فقط مالحظاته وذاكرته ،
ّر عنها بكلماته .بالشروط التالية:
كما عب
ظروف حياتي الحالية [سجنت خالل الحرب
العالمية الثانية  ،أطلق عليها النازيون
النار في  16يونيو  ، 1944في سان ديدييه دي
فورمان  ،بالقرب من ليون]  ،وهو االستحالة
التي أجد فيها نفسي أرتدي سترة كبيرة
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المكتبة  ،ضياع كتبي  ،أجبرني على االعتماد
ًا على مالحظاتي وخبراتي .في كثير من
كثير
األحيان ُ
يمنع من قراءة المزيد  ،عمليات
التحقق التي تتطلبها الحد األدنى من قوانين
التجارة التي أقترح وصف الممارسات من
ًا على سد هذه الثغرات؟
أجلها .هل سأكون قادر
أخشى أبدا تماما .في هذا الصدد  ،ال يسعني
إال أن أطلب تساهل القارئ  ،وأود أن أقول ،
`` اعترف بالذنب ''  ،إذا كان هذا ال يعني
إلحاق الضرر بي بأكثر مما هو عادل  ،أخطاء
القدر (بلوخ .)11 :1974 ،
أزمة السير الذاتية
حلل غوميز نافارو أزمة السيرة الذاتية هذه
كأسلوب عمل في قسم من نصه بعنوان "السيرة
التاريخية أغلقت الطريق"  ،حيث أشار إلى أنه
بعد الحرب العالمية الثانية حتى السبعينيات.
بسبب االنتقادات الموجهة ضدها من قبل مدرسة
( Annalesالفرنسية)  ،يتم تلخيص "التاريخ
العلمي االجتماعي" (إنجليزي)  ،والتاريخ الكمي
 ،ومدرسة بيليفيلد (األلمانية) والماركسية ،
في سبع نقاط النقاد:
1

2

3
4
5

إزاحة التاريخ السياسي والدبلوماسي
والعسكري [والديني]  ،الذي أولى اهتماً
ما
ًا لإلنسان [الرجل العظيم]  ،واستبداله
كبير
واالقتصادي
االجتماعي
بالتاريخ
والديمغرافي والحضارات والعقليات ...
في مواجهة التاريخ التقليدي المتعلق
باألعمال العظيمة للرجل العظيم  ،فإنهم
يهتمون بشكل أساسي بالجماهير والفاعلين
الجماعيين.
يعتمد تطور االقتصاد أو المجتمع أو
الحضارات على دراسة الهياكل واالتجاهات
بدالً من سرد األحداث ...
ُ
يعطى وزن أكبر للتاريخ الكمي والمتسلسل
 ،حيث يصبح إيجاد القرار البشري أكثر
صعوبة.
تركز التحليالت بشكل أساسي على هياكل
( longue duréeطويلة األمد)  ،حيث يتحلل
عمر الرجل [أو المرأة]  ،بينما [يكتسب
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والثورية

العنيفة
التغييرات
قيمة]
[المواتية لتغيير المجتمع]…
 6إنهم يميلون إلى اعتبار السياسة بشكل عام
والعمل السياسي بشكل خاص انعكاسًا للهياكل
االقتصادية واالجتماعية والعقلية  ،التي
يتم بناؤها خارج السياسة [الرسمية] وفي
فترات النضج تختلف تماً
ما عن الدورات
السياسية [باختصار مصطلح] أو حياة بشرية
فردية [لرجال عظماء].
 7كنتيجة منطقية لكل ما سبق  ،ينفتح
التاريخ على التخصصات االجتماعية األخرى
المتعلقة بالمجموعات (علم االجتماع ،
واالقتصاد  ،والديموغرافيا  )...أو البيئة
(الجغرافيا  ، )...والتي يتم إخفاء دور
الفرد أو اختفائه (جوميز)- .نافارو ،
.)9-8 :2005
سيرة تاريخية جديدة
ولكن  ،النقاط الحرجة السبع التي حددها
ًا
) ، Gómez-Navarro (2005ال تستلزم فقط تغيير
ًا مصحوبة بتحول
في النهج المنهجي  ،ولكنها أيض
في العملية المنهجية واالستقصائية  ،حيث يفقد
ً أهميته لصالح
الشكل السيرة الذاتية عادة
الظروف البيئية أو االجتماعية أو السياسية ...
أو االقتصادية السائدة في وقت التحليل  ،والتي
ال يتم فيها تنفيذ األحداث لصالح حكومة معينة
 ،ولكن يتم تنفيذها لصالح البشرية ككل ؛ أو
 ،في حالة فشل ذلك  ،يعمل السرد على توضيح أو
تعديل أو تناقض حقيقة تاريخية كانت تعتبر
"حقيقية" حتى ذلك الحين  ،وبالتالي تشكل
"السيرة التاريخية الجديدة" (.)FC
تتكيف "السيرة التاريخية الجديدة" في
مناهجها المنهجية مع المعايير التي وضعتها
مدرسة  ، Annalesوالتاريخ الكمي  ،وما إلى
ذلك ؛ كما فعل  ،على سبيل المثال  ،بقلم
فرنانديز كاريون في "اكتشاف أمريكا :من
المراوغة إلى الواقع" ( ، )512-485 :2006حيث
يضع المؤلف  ،فوق السيرة الذاتية البسيطة
للمكتشف التاريخي كريستوفر كولومبوس  ،حقيقة
االكتشاف نفسه  ،في نهاية القرن الخامس عشر ،
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حيث كان بطل الرواية  ،مع إدراج األرقام
والبيانات .تماً
ما كما فعل عند تطوير سيرة
المالح اإلسباني أندريس دي أوردانيتا  ،حيث
تبرز اكتشافه لـ "رحلة السفر" من المكسيك
(إسبانيا الجديدة) إلى الفلبين في القرن
السادس عشر ( .)FC، 2009: 233-250مثل Le Goff
في كتابة سيرة لويس الحادي عشر ،
يقدم ويشرح حياة شخص ما في التاريخ ولكن
ضمن تاريخ تضيئه مفاهيم تاريخية جديدة
( .)...شعب فريد ومميز ويكتب سيرة ذاتية
حقيقية  ،يمكن من خاللها للفرد  ،الموضح
ًا  ،أن ينبثق من مجتمع وفترة ،
تاريخي
ًا يطبع
ًا بهم ولكن أيض
ًا وثيق
مرتبطين ارتباط
ًا
عليهم شخصيتهم وأفعالهم [من خالل كونهم ملك
المطلق لفرنسا  ،من  1461إلى  ، 1483على
رعاياه] (.)Le Goff ، 1989
ًا لـ
ًا  ،في منتصف التسعينيات  -وفق
الحق
 - Gómez-Navarroتمت إعادة فتح مجال السيرة
التاريخية:
إن الطفرة في السيرة الذاتية التي حدثت في
المشهد التأريخي ( )...مرتبطة بظاهرتين
ًا :أزمة ما أطلقنا عليه
مترابطتين نسبي
"القصص الجديدة"  ،والسياق التاريخي الذي
حدثت فيه  ،وفيه ما زلنا نعيش.
عانى النموذج الذي استندت إليه "القصص
الجديدة" من هجمة كبيرة على جبهتين:
 من ناحية  ،شكك الفكر ما بعد الحداثي في
األسس التاريخية الفلسفية التي تأسس عليها
 ،من خالل التشكيك في أفكار التقدم كمزود
للمعنى للتطور التاريخي والتشكيك في فكرة
ًا
أن البشرية منظمة ومنظمة بشكل متزايد وفق
مع التفكير العقالني الذي يوفر النية
والمعنى لحياتك.
 من ناحية أخرى  ،من حضنهم  ،بدأوا في
التشكيك في النتائج التي تم الحصول عليها.
فيما يتعلق بالتاريخ الكمي والمتسلسل  ،حتى
مع االعتراف بمزاياها  ،هناك شكوك جدية في
أنه حل أً
يا من المشاكل التاريخية الكبرى
(.)Gómez-Navarro ، 2005: 10-13
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لصالح السيرة الجديدة  ،أظهر المؤرخ
الفرنسي  ،جاك لو جوف  ،وهو عضو بارز في الجيل
الثالث من مدرسة  ، Annalesنفسه  ،الذي قدم
مع بيير نورا مصطلح `` التاريخ الجديد '' ،
الذي نشأ للرد على األسئلة األصلية  ،وتطبيق
أساليب األنثروبولوجيا  ،حول تاريخ العقليات
والتصورات  ،لصالح التاريخ الكلي ؛ مشيرا إلى
أن" :مؤرخ البنى قد سئم التجريدات وهو متعطش
للحقائق الملموسة" ( ، )Le Goff ، 1989مما
أدى إلى "وقت العودة" :للفرد  ،للحدث  ،إلى
السيرة الذاتية ( .)Le Goff ، 1989جوف ،
.)1993
طرق مختلفة لوضع السير الذاتية التاريخية
اعتماً
دا على المشكلة أو السؤال أو الغرض من
التحليل التاريخي المقترح  ،يمكن للباحث
اختيار استراتيجية أو أخرى إلعداد السيرة
ًا لـ  ، Gómez-Navarroفهو يميز
الذاتية .وفق
بين عدة طرائق أساسية:
 1االستراتيجية األولى لنهج السيرة الذاتية
للتاريخ هي تلك التي تم تطويرها مع تطبيق
"بروسبوغرافيا" أو "سيرة ذاتية نمطية".
ًا لستون  ،يعتبر علم البروجرافيا
وفق
"التحقيق في الخصائص والخلفية المشتركة
لمجموعة من الممثلين التاريخيين من خالل
دراسة جماعية لحياتهم ( .)Stone ، 1971في
حين أن السيرة النموذجية هي التي تدرس
شخصية مأخوذة كنموذج من قبل فئة مهنية أو
مجموعة اجتماعية معينة .في كلتا الحالتين
 ،ال تقدم السير الذاتية اهتماً
ما أكثر من
الحد الذي تكون فيه بمثابة مرجع للسلوكيات
ًا أو النموذجية لمجموعة
اإلحصائية األكثر شيوع
يتم أخذها كمرجع دراسة.
 2السيرة في سياقها االقتصادي والسياسي
واالجتماعي  ...الثقافي  ،الذي يسميه
جيوفاني ليفي "السير الذاتية والسياق"
( .)1989في هذه الحالة  ،تحافظ السيرة
الذاتية على "كل خصوصيتها"  ،لكن الوسيط ،
الوقت  ،أي سياق السيرة الذاتية  ،يحتل
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مركز التحليل الذي يشرح الخصائص التي تحفز
مستقبل الشخص الغريب المذكور  ،المختار من
المجموعة التي تمثل  .من هذا النوع  ،يمكن
مراجعة دراسة السيرة الذاتية للمؤرخ
اإلسباني خايمي فيسينس فيفيس  ،بعنوان
التاريخ النقدي لحياة وعهد فرناندو الثاني
من أراغون (.)1962
ضمن هذه الطريقة  ،يتعايش نوعان مختلفان:
"السير الذاتية الداخلية"  ،والتي تعيد
بناء الموضوع من الداخل :من خالل علم النفس.
ب "السير الخارجية"  ،بناً
ء على تحليل األعمال
العامة  ،مع مراعاة تصرفاتهم داخل المجتمع.
 3دراسة سيرة ذاتية للحاالت الحدودية  -التي
يسميها غوميز نافارو " -السيرة الذاتية
والحاالت الحدودية"  ،والتي تتم على طابع
هامشي أو على "حد" القبول من قبل المجتمع
" ،لمحاولة تحديد هوامش المجال االجتماعي "،
دا إلى فهم الثقافة الشعبية وامتداً
استناً
دا
للعقليات الجماعية  ،كما يفعل  ،على سبيل
المثال  ،المؤرخ الفرنسي ميشيل فوفيل  ،في
الجماعية
المواقف
أوتريفوا.
Mourir
،devant la mort aux XVIIème et XVIIIèmeمن
بين المنشورات األخرى.
" 4هؤالء المؤرخون الذين يعتقدون أن التاريخ
ينقسم إلى غبار األفراد .تم استنفاد دراسة
هذه في حد ذاته  ،دون الحاجة إلى أي بناء
فكري شامل أو توضيحي وبدون إمكانية القيام
 ،من خالل السيرة الذاتية  ،بأي مساهمة في
تحليل المجتمع .بدالً من ذلك  ،سيكون األمر
يتعلق بعمل سرد جميل وصفي بحت بتقنيات
تاريخية وأن يقوم القارئ  ،إذا أراد ،
بتأسيس تفسيراته الخاصة وعالقاته السببية.
وبالتالي  ،فإن األمر يتعلق بصنع صور واقعية
"(Gómez-
التاريخية
للشخصيات
ودقيقة
 ، )Navarro ، 2005: 20-21وهذا النموذج سوف
يطلق عليه فرنانديز كاريون" سيرة سردية "،
ًا
حيث يتم فرض الكتابة على المنهجية تاريخي
 ،على الرغم من استمرار األخير  ،ألنه إذا لم
يحدث ،
" 5سيرة ذاتية مزدوجة أو مزدوجة"  ،حول
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شخصيتين تاريخيتين مرتبطتين" .تم استخدام
هذا المورد [على سبيل المثال] لشرح
الشخصيات التاريخية  ،التي نتجت عن
لقاءاتها الشخصية أو خالفها في موقف معين
نتائج تاريخية مهمة" ( Gómez-Navarro،
.)2005: 21
" 6سيرة المجموعة"  ،التي تشكل كياً
نا ككل ،
مثل مدرسة فرانكفورت [الفلسفية]  ،دائرة
بلومزبري (للمفكرين اإلنجليز)  ،من بين
آخرين.
ًا لفرنانديز كاريون  ،ينبغي إضافة نموذج
 7وفق
"السيرة الذاتية المقارنة" إلى هذا التصنيف
الذي ابتكره جوميز نافارو  ،والذي تم
إنشاؤه من المقارنة الواضحة بين السير
الذاتية المختلفة.
" 8السيرة الذاتية المعكوسة" التي تم إنشاؤها
من دراسة اإلجراءات والحقائق والظروف و  /أو
أو
االقتصادية
أو
السياسية
البيئات
االجتماعية أو الثقافية للشخصية (السمات)
التاريخية والتي تنتهي بتحليل هذا أو هؤالء.
من هذا النموذج  ،يمكننا الرجوع إلى السيرة
الصحفية التي كتبها كارلوس مانويل سانشيز
حول "الحياة السرية لرئيس الصين" ([)]2020
Jung
أو ماو :القصة المجهولة  ،بواسطة
).Chang (2017
 9قد يكون هناك غرض في كل سيرة ذاتية إلجراء
دراسة نقدية (مما يؤدي إلى "السيرة
النقدية") ذات الطابع التاريخي في أزمة مع
بيئته ذات السلطة أو المجتمع  ،وهو ما ُ
يقصد
التأكيد عليه في التحليل المذكور.
 10تشير "السيرة التي تم البحث عنها" إلى
أهمية األسلوب المطبق والمصادر الوثائقية
المستخدمة  ،فوق معرض السيرة الذاتية نفسه.
بعبارة أخرى  ،يهدف هذا النموذج إلى تسليط
الضوء على تفرد البيانات التي تم الحصول
عليها بعد إجراء تحقيق شامل في الشخصية
السيرة الذاتية المعنية  ،باإلضافة إلى
التماثالت المحتملة وبعض المواقف الخاصة
التي حدثت عبر التاريخ حول (ق) .اشخاص).
هذا النوع من العمل االستقصائي هو الذي قام
به فرنانديز كاريون في دراسات السيرة
الذاتية بعنوان" :سيرة فرانسيسكو مارتن
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بينزون" ( )33-27 :2008والسيرة الذاتية
الحالية المنشورة في القسم المعنون "سيرة
دييغو مالدونادو"  ،من فصل الكتاب الحالي.
في نفس الخط  ،فرانسيسكو بيزارو .رؤية
جديدة لغزو بيرو( ، )2018تحت العنوان
الصحفي "فرانسيسكو بيزارو :الوجه اآلخر
لمؤسس ليما" (.)2019
 11على عكس النموذج السابق  ،قد يكون األمر أن
دراسة السيرة الذاتية تتم بوساطة ("سيرة
ذاتية التوسط)  ،14منذ البداية  ،من خالل
توفير السلطة  ،أو نوع آخر من الهيئات
العامة أو الخاصة (االفتتاحية) أو بطريقة
اللحظة التي تحدد محتوى وطريقة صياغة
السيرة الذاتية .في هذه الحالة  ،يمكن
إعطاء مثال للسير الذاتية لـ "الشخصيات
والتراث التاريخي" ( )s / fالتي أعدها
البنك االحتياطي المركزي لبيرو  ،في األوراق
النقدية والعمالت المعدنية الوطنية  ،ويمكن
ًا الرجوع إلى "السيرة الذاتية لـ خوسيه
أيض
دي سان مارتين :مروره عبر يابيتش وكاديز
وبوينس آيرس (الجزء األول) ([.)]2020
الجدول  .2تصنيف النماذج المستخدمة في إعداد
السير الذاتية
أنواع النماذج الحيوية
المنهجيون
سيرة ذاتية مشروطة أو
جوميز نافارو
إستراتيجية بروجرافيا
السيرة الذاتية والسياق:
 B. internaو  .bخارجي
السيرة الذاتية والحاالت
الحدودية
السيرة الذاتية * السرد
()FC
14
عىل الرغم من أنه يمكن فه م هذه الخاصية عىل أنها مشكلة يواجهها كل كاتب
يعتنها كذلك  ،ألن هذا الظرف
سنة  ،كما يفعل ) ، Gómez-Navarro (2005الذي ال ر
ر
رز
غومن نافارو بأنواع أخرى
يعتنها سلبية عىل هذا النحو ؛ من ناحية أخرى  ،يهتم
قد ال ر
السنة الذاتية"  ،إلخ.
"عالقات كاتب
من المشاكل  ،ألنه يفهم أنها يمكن أن
ر
تكون ال نتعمق ز
من
أنه
حيث
،
المسائل
هذه
ف
ا
دعون
( Gómez-Navarro ، 2005: 21-25؛
ي
غن محدد من المشاكل قبل البدء ز يف
سنة يمكن أن يكون لديه عدد ر
المفهوم أن كل كاتب ر
السن الذاتية :كيف يمكن التعليق عىل ر ز
اثنتي  ،مثل باإلضافة إىل ذلك  ،قد تكون
إعداد ر
ً
أيضا صعوبات الحصول عىل مصادر وثائقية مناسبة  ،إلخ.
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سيرة ذاتية مزدوجة أو
مزدوجة
مجموعة السيرة الذاتية
سيرة مقارنة
فرنانديز
كاريون
سيرة عكسية
سيرة ذاتية التحقيق
سيرة نقدية
سيرة بوساطة
المصدر :شرح خاص يستند إلى Gómez-Navarro ،
 2005واقترح من قبل .FC
السيرة الذاتية التي ال تذكر اسم Gómez-
 ، Navarroولكن من أجل شرح محتواها  ،يدعو
“ FCب .سرد".
سيرة دييجو دي مالدونادو
دييغو دي مالدونادو  ،فاتح بيرو وشيلي ()1
الكابتن دييغو دي مالدونادو (مالدونادو
 ،15)1ولد في ساالمانكا  ،بالقرب من  1478وتوفي
في كوزكو (بيرو)  ،في  .1556ابن لعائلة نبيلة
ساالمانكا  ،من ساللة مالدونادو ،16ويسمى باالسم
المستعار "غني" ؛ على الرغم من أن Parcero
)] ([2003يعتبر أنه ولد في دوينياس  ،في
مقاطعة بالينسيا - 17بالقرب من ساالمانكا -في
بداية القرن الحادي والعشرين وتوفي في إيكا
في بيرو عام 181570لكونه ابن بيدرو مالدونادو

15
رز
ر
لتمينها عن
والت سيتم تصنيفها ز يف هذا النص باسم ""Maldonado 1
ي
ر
المنادفات األخرى.
16
واحدة من أقدم وأشهر القشتاالت.
17
بارسنو يعتمد عىل اعتبارات
بالنسبة لموقع مسقط رأس مالدونادو  ،يبدو أن
ر
ر
لت وضعها لورنزو سانز ( )452-451 :1987وفرانسيا لورنزو (-145 :1992
األصل ا ي
.)147
توجد عالقة ر ز
عائلة مالدونادوس  ،كما
حول
،
وبالينسيا
ساالمانكا
مقاطعات
بي
ً
زيمكن رؤيته أيضا ز ز يف زحالة خوان مالدونادو دي بوينديا (الذي ولد ز يف دوينياس  ،بلنسية ،
ر
.
وتوف يف كوزكو  ،أوتاوا) القرن السادس عش)  ،هو ابن الدكتور فرانسيسكو
يف عام 1525
ي
رودريغن و "ابن شقيق دييغو مالدونادو  ،الرجل ر
رز
الني"  ،خدم كجندي
مالدونادو وماريا
وراهب ز يف غزو ربنو (].)Sagarra ، [2016
18
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ًا من
وتيريزا هيرنانديز " ،كان يحمل لقب
النبالء وذهب إلى أمريكا عام  ، "1528وكان
ًا للخيول"
ًا  ،ومربي
ًا ووصي
طوال حياته "فاتح
ًا للوكهارت
(] )Parcero ، [2003؛ ولكن  ،وفق
( ، )1987فإن دييغو مالدونادو ( )1هو ابن
فرانسيسكو مالدونادو وكاتالينا نييتو و "من
خالل والده كان مرتبطًا بمالدونادوس في
ساالمانكا" (لوكهارت  ، )1987 ،ولد في دوينياس
 ،من تاج قشتالة  ،حوالي عام  1504وتوفي في
إيكا  ،بيرو  ،عام " ، 1570تم تعيينه عمدة
للتصويت الثاني من  1535إلى  1536وعمدة كوزكو
من  1562إلى ( "1563لوكهارت  .)1987 ،هو أحد
غزاة بيرو  ،برئاسة فرانسيسكو بيزارو (الذي
انضم إليه إخوته هيرناندو وخوان وجونزالو) ،
وشارك في الحدث في كاخاماركا (نوفمبر .)1532
في "عالقة" بيدرو سانشو دي ال هوز  ،يظهر كأحد
المستفيدين من توزيع أتاهوالبا الفدية  ،حيث
ًا فضية.
ًا و  3622مارك
ًا ذهبي
حصل على  7770بيزو
كان من أوائل مؤسسي وجيران كوزكو . 19حاكم
مدينة كوزكو  ،جاء ليحصل على مساحات كبيرة من
األرض  ،بنى فيها منزالً يقيم فيه أثناء إقامته
في البلدة المذكورة.
على الرغم من أنه يوقع فعل االعتراف دييجو
الماجرو 20كمحافظ  ،تم نقله إلى السجن مع بعض
جيران كوزكو اآلخرين  ،بدالً من "عدم كونه
صديقه"21لدمج القوات التي تحارب الماجرو .في
عام  ، 1532رفض التاج اإلسباني طلب استسالم
ألماغرو الذي من شأنه أن يسمح له بتنفيذ الفتح
بنفسه  ،على الرغم من أنه بعد بضع سنوات  ،في
عام  ، 1535تم تعيينه مقدً
ما لنويفو توليدو
وبدأ غزو تشيلي ؛ لكن بما أن الفرص التي عرضت
ً
وفقا آلريس كويجا  ،ز يف  28مارس  ، 1571كتب نائب الملك ز يف ربنو إىل مجلس
[جزر الهند] وإىل الملك فيليب ز
الثاب "لصالح" نجل دييغو مالدونادو  ،حيث "يقدم تقريراً
ي
عن وفاة" مالدونادو " عندما يسافر إىل ليما للتوسط من أجل ابنه [خوان أيراس مالدونادو]
 ،يؤكد أنه لم ير فيه أي عالمة عىل الخيانة "(.)Ares Queija، 2010: 17
19
عاصمة إمياطورية اإلنكا  ،عىل الرغم من أن ربيارو ذهب لتأسيس "مدينة
الملوك" :ليما  ،يف يناير .1535
20
.1475-1538
21
تشن توديال دي ال أوردين.
كما ر
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عليه كانت أقل مما كانت عليه في بيرو  ،فقد
عاد بنية مواجهة بيزارو  ،وكان هذا هو أصل
الحرب األهلية األولى في بيرو  ،والتي هزم فيها
هيرناندو بيزارو ألماغرو في معركة ساليناس.
عام  ، 1538وأعدموه .بينما يهرب مالدونادو من
ًا
صراع األشقاء  ،ويذهب إلى كوالدو  ،يسير الحق
ًا عن المحامي كريستوبال فاكا
إلى بنما  ،باحث
دي كاسترو22ولكن عندما لم يعثر عليه  ،عاد إلى
ًا عنه  ،ألنه ذهب إلى بيرو
كيتو وبوبايان بحث
في مهمة تهدئة اإلقليم وحكمه في حالة وفاة
بيزارو ؛ في هذه الظروف  ،يتلقى خطاً
با من
كاسترو يمنحه تعيينات مختلفة .في الوقت نفسه
 ،تدخل مع لورنزو دي ألداما كمفوض فاكا دي
كاسترو  ،وشارك في القوات الملكية ضد ألماغرو
" ، "El Mozoالذي استولى بشكل غير قانوني
(دون موافقة التاج) على حكومة بيرو  ،الذين
هزيمة في سهل تشوبا  ،في عام  ، 1542حيث تم
القبض عليه وإعدامه .في نفس العام ، 1542 ،
(القوانين
الجديدة
القوانين
تطبيق
عند
الجديدة لعام  )1542في بيرو  ،وتوقع
مالدونادو االضطرابات التي من شأنها أن تسبب
في المنطقة ضد الملكية  ،من  encomenderosتحت
إلى
سار
،
Gonzalo
Pizarro
إشراف
 .Andahuaylosلكن بعد ذلك 23،والمطران لويزة
ليقدم خدماته .لكن يبدو أنه بعدم تلقيه إجابة
ًا لبعض المؤرخين  ،عندما علم أن
باإليجاب  ،وفق
نائب الملك الجديد قد أمر باعتقال مؤيده فاكا
دي كاسترو ،24.يقبل منصب مالزم غونزالو بيزارو
ًا إلى ليما ضد
في كوزكو حتى يسير بيزارو مسلح
نائب الملك  ،الذي تخلى عنه للقتال إلى جانب
ًا
القوات الرسمية لنونيز فيال .ولكن  ،وفق
لتوديال دي ال أوردن  ،عندما تم عزل نائب الملك
واستبداله بودينسيا  ،ظهر مالدونادو أمام
غونزالو بيزارو  ،الذي أنقذ حياته  ،في يوم
عيد الميالد عام  ، 1544حتى "كان على وشك أن
22
ً
ً
ً
الحقا ً
كان ً
لبنو ،
رئيسا لمحكمة بنما ز يف عام  ، 1541ثم أصبح
حاكما وقائدا عاما ر
من عام  1541إىل عام .1544
23
.V-1544- + 18-I-1546-15
24
الذي تمكن من الوصول إىل إسبانيا عام  ، 1545لكنه طرد.
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يخسرها مرة أخرى .ضحية اتهام كاذب "(توديال ،
 ، )1981بينما كان في الواقع بسبب القتال إلى
جانب الخاسر  ،رغم أنه في هذه الحالة كان
نائب الملك في بيرو نفسه.
بعد وفاة نونيز فيال  ،في معركة يانوس دي
أناكيتو  ،في  18يناير  ، 1546تبعه بيدرو دي
ًا للملك ،25.رئيس الديوان
ًا مؤقت
ال جاسكا نائب
الملكي وأسقف سيغوينزا .في نفس العام  ،التقى
مالدونادو مع أنطونيو دي أولوا جمع القوات
العسكرية في تاراباكا  ،لدخول صحراء أتاكاما
 ،في غزو تشيلي  ،ولكن قبل بدء الحملة  ،قرر
أولوا الذهاب لمساعدة غونزالو بيزارو  ،وكما
يرفض مالدونادو المشاركة في تلك المعركة ،
ويأذن له أولوا بالذهاب إلى تشيلي مع 20
فارسًا و  60فرسًا .غادر تاراباكا في يوليو
 ، 1547ولكن بعد ذلك بوقت قصير  ،اتهمهم
"المابوش" األصليون في كوبيابو  ،وقتلوا 11
جندً
يا  ،وأخذوا بعض الخيول واإلمدادات  ،لذلك
ذهب اإلسبان التسعة الباقون على قيد الحياة
إلى السيرينا ،26حيث ظلوا لفترة قصيرة  ،حتى
يستعيدوا قوتهم للمغادرة إلى سانتياغو دي
تشيلي  ،حيث وصلوا في سبتمبر أو أكتوبر من
ًا
نفس العام  ، 1547 ،في حالة سيئة للغاية وفق
لبيدرو دي فالديفي ا" 27يبدو أنهم خرجوا من
العالم اآلخر" .في وقت الحق  ،عاد مالدونادو
إلى بيرو مع [بيدرو دي] فيالجران (أو
فيالجرا) ،28الذي ساعد عام  1150في حشد القوات
المتجهة إلى تشيلي  ،حيث سار مرة أخرى في
العام التالي  ،عام  ، 1551ليعلن لفالديفيا
عن وصول الفرقة القادمة .في عام  ، 1553انتقل
برفقة خمسة إسبان من حصن أراوكو إلى قلعة
توكابيل  ،عندما تعرض للهجوم مرة أخرى من قبل
.IV-1547-27-I-1550-10
ً
أسسها سابقا فالديفيا.

25
26

27
تشيىل  ،بعد
 ، 1497-1553الذي حصل عىل إذن من ربيارو يف  1539لغزو
ي
ً
أن ترك الماغرو سابقا  ،عىل الرغم من أنه يف المواجهة ربي غونزالو ربيارو وال جاسكا ،
ً
لتشيىل . -1553-1549 -
األخي  ،الذي عينه حاكما
انضم إىل
ر
ي
28
ابن عم فرانسيسكو دي فيالجران.
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"اإلنديوس" األراوكانيين (السكان األصليين)
(المابوتشي)  ،وهلك ثالثة من رفاقه في القتال
 ،وأنقذ حياته أثناء سيره .في تراجع .في العام
التالي  ،بعد المعركة التي كلفت فالديفيا
حياته ضد لونكو وقعت أمر (رئيس) Mapuches
 ، Lautaroفي  ، Tucapelجنوب )Bío-Bío (1553
ًا كانوا في حصن Arauco
 ،بالتخلي عن  13إسباني
وساروا إلى  ، Concepciónومن هذه المدينة ذهب
بأمر من فرانسيسكو في فيالجران 29إلى سانتياغو
دي تشيلي للحصول على كابيلدو في المدينة
المذكورة لالعتراف بفيلجران كقائد عام لشيلي.30
وصل مالدونادو إلى تلك المدينة الواقعة في
جبال األنديز في  7فبراير  ، 1554وقام
بالوظيفة التي أوكلت إليه  ،ولكن على عكس ما
يعتقد بعض المؤلفين أنه "قضى بقية حياته في
الظلمة ،".ومن المعروف أنه خالل والية نائبي
أودينسيا ليما 31عاد إلى بيرو  ،واستقر في
ًا من أي مؤامرة حتى
كوزكو  ،حيث لم يكن جزء
بدأ هيرنانديز دي جيرون "ثوراته"  ،بينما
انضم مادونادو إلى صفوف الجيش الموالي تحت
قيادة ألفارادو  ،لكنه أصيب في هذه المعركة.
وعندما لم يتم شفاؤه بشكل كامل  ،توفي في
مدينة كوزكو نفسها عام  .1556كان لدييغو دي
مالدونادو  encomiendaفي  ، Andahuaylosعمدة
وأسس مستشفى "الهنود" في كوزكو.
ًا إلى
ًا لـ )] ، Parcero ([2003استناد
وفق
معايير ) González Ochoa (2003: 222و  /أو
) Busto (1962-1963بخصوص عائلة دييغو دي
مالدونادو ( ، )1فإنه يشير إلى أن:
تزوج من فرانسيسكا دي غوزمان  ،ولكن من
زواجهما لم يكن لديه أطفال .إذا كان
هناك أي من عالقته مع أحد النبالء األصليين
المرتبطين بـ  ، Atahualpaفقد ورثوا
29

أغلق .1563-1511
30
ً
ً
لشيىل  ،بدال
الثاب حاكما
بعد سنوات  ،يف عام  ، 1558عينه الملك فيليب
ي
ي
من هورتادو دي ميندوزا  ،عىل الرغم من أنه لم يتسلم منصبه حت عام .1561
31
.1552-1556
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ممتلكاته .تزوجت ابنته بياتريس من
 Martín Guzmán de Salamancaوعاشت
وتوفيت في ساالمانكا .عاش ابنه خوان في
كوزكو  ،وشارك في ثورات المستيزو عام
 1560وفي رحلة استكشافية إلى األراضي
المنخفضة الشرقية (].)Parcero ، [2003
ًا لما ذكره آريس كييجا عند التعامل
ولكن  ،وفق
مع " El Inca Garcilasoوأقاربه من المولدين"
( ، )29-15 :2010فإن خوان أرياس مالدونادو هو
ابن دييغو مالدونادو ("الرجل الغني") و
"السيدة" لويزا باال  ،في كوزكو وتوفي في [بنما
 2 ،أكتوبر 32)]1582قال في وصيته أن زوجته
توفيت أثناء الرحلة  ،و "بسبب عدم وجود أطفال
شرعيين"  ،أطلق على "السيدة" فرانسيسكا
مالدونادو  ،االبنة الكبرى " ،أو أن" ابنته
األخرى "السيدة" .جوانا" .كالهما كانا مستيزو
وغير شرعيين  ،ولم تكن والدتهما أقل من كويا
دونا ماريا كوسيجوارساي  ،أرملة إنكا سايري
توباك وأم دونا كالرا كويا" (بروتوكول أنطونيو
سانشيز  ،رقم .33)fls. 1102r-1105v ، 25
إكسبلورر دييغو مالدونادو ()2
ال توجد معلومات كافية لتأكيد أو نفي هوية
قبطان المستكشف اإلسباني هذا في القرن السادس
عشر مع الفاتح الذي يحمل االسم نفسه في بيرو
وتشيلي .في عام  ، 1540كان دييجو مالدونادو
الثاني (مالدونادو  )2قائً
دا للمشاة بأمر من
المتقدم هيرناندو دي سوتو ،34واستكشاف فلوريدا
 ،بإذن من ألفار نونيز كابيزا دي فاكا  ،حتى
الوصول إلى جبال األبالش .35كونه في خليج أوت ،
32
ر
الت ُوضعت ز يف كوزكو  ،ز يف التاري ــخ المحدد لعام 1582
حسب وصيته ي
(بروتوكوالت  ، de Antonio Sáchezرقم .)fls. 1102r-1105v ، 25
33
ً
وفقا لـ ) Ares Queijaً (2010و )] ، Parcero ([2003فإن لدى دييغو دي
سانشي  ، )[ 1581[ ،ليس
مالدونادو خوان أيراس ابنا  ،بينما يف "بروتوكول أنطونيو
ر
لديه أبناء ولكن ابنتان  ،أحدهما اسمه جوانا.
34
[.1542- ]1500
35
والية جورجيا الحالية.
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في جبال األبالش  ،رتب سوتو ذلك مالدونادو36غادر
مع اثنين من المبتدئين الستطالع الساحل حتى 100
فرسخ غرب أوت  ،لترسيم الموانئ والخلجان
والسواحل التي سيكتشفها في رحلته  ،وعند
ًا من الميناء المذكور
عودته أفاد أن  60فرسخ
اكتشف آخر يسمى أحوسي  ،من البحر مع سهولة
الوصول إليها  ،بحيث يمكن للسفن أن ترسو هناك
ًا إلى الشاطئ دون الحاجة
ويقفز البحارة أيض
إلى "لوحات" .في نهاية فبراير  ، 1540أمر
سوتو مالدونادو مرة أخرى بالذهاب إلى هافانا
مع اثنين من األبراج تحت مسؤوليته  ،لزيارة
زوجته إيزابيل دي بوباديال  ،وعند عودته كان
يخبرها بكل ما رآه في البحر وفي جزيرة
الكاريبي .كان عليه أن يعود في شهر أكتوبر
إلى ميناء أكوسي (في "فلوريدا ديل إنكا") مع
العمارين  ،المركب الذي كان يحمله غوميز
أرياس وعدد السفن التي يمكنه شراؤها  .37،لهذا
السبب اشترى مالدونادو ثالث سفن  ،باإلضافة إلى
األسلحة النارية والذخيرة والمالبس للزي الرسمي
واألحذية والماشية والبذور والطعام  ،ولكن
عندما وصل إلى ميناء أكوسي ولم ير أحً
دا ،
وعندما لم يكن لديه أي أخبار عن تقدم هيرناندو
دي اختار سوتو أن يتجول حول الميناء ليتجه
نحو الريح والرياح  ،وقاموا بوضع العديد من
العالمات على األشجار وعلى األرض ووضعوا رسائل
مكتوبة بين جذوع األشجار لتسجيل وصولهم  ،لكن
مع استمرار عدم تلقي أي أخبار من سوتو  ،عادوا
األشهر القليلة إلى هافانا .في العام التالي
 ،في بداية صيف عام  ، 1541غادر دييغو
مالدونادو وغوميز أرياس ميناء هافانا للمرة
الثانية  ،مع "األحكام المنقولة في الرحلة
السابقة إلى البر الرئيسي" من القارة
األمريكية  ،ولكن مرة أخرى تعرفوا على ساحل
األبالش بأكمله  ،ميناء  Auteوميناء ، Achusi
دون أخبار عن  Sotoوجيشه  ،لذلك قرروا النزول
إلى  ، New Spainوالدخول حتى بالقرب من
 ، Bacallaoوعند االستمرار دون أي أخبار عن
36
ز
ز
ز
الثاب جندي
الثاب عن األول  ،يف أن األول جندي مشاة  ،بينما ي
يختلف مالدونادو ي
من مشاة البحرية.
37
جميع أنواع المؤن للجيش.
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التقدم  ،اتخذوا قرار العودة مرة أخرى إلى
هافانا  ،ولكن هناك برغبات صريحة للحاكم
إيزابيل دي بوباديال  ،عاد مالدونادو إلى
أراضي أمريكا الشمالية في صيف عام  .1542وفي
هذه المناسبة الثالثة  ،أمضى سبعة أشهر في
البحث دون جدوى عن سوتو على طول ساحل فلوريدا
 ،وعاد إلى استمرار هافانا .ولكن في ربيع عام
ُمر بعدم العودة حتى أحضر "رفات"
 ، 1543أ
هرناندو سوتو .في أكتوبر  ، 1543وصل إلى
فيراكروز  ،حيث علم بوفاة سوتو  ،ثم عاد بشكل
نهائي إلى هافانا في نهاية عام .1543
وبالتحديد ،ساالمانكا (مالدونادو 38)1كما أنه
من غير المعروف ما إذا كان سيتم التعرف عليه
مع دييغو مالدونادو آخر (مالدونادو  )3أم ال
 ،والذي سنشير إليه أدناه.
رئيس األساقفة دييغو مالدونادو ()3
الثالث دييجو مالدونادو الذي ال توجد أخبار
كثيرة عن وجوده التاريخي  ،هو جزء من اجتماع
مجلس اإلدارة في إشبيلية لمناقشة أفضل مصنع
وحجم وقياسات يجب أن تمتلكها السفن الملكية
 ،والذي تم تقديم تقريره في عام  ، 1581وذلك
جاء لتولي منصب رئيس أساقفة إشبيلية  ،واسمه
الكامل دييغو دي أنايا مالدونادو ؛ قد يكون
ًا ألحد اثنين من مالدونادو
ًا أو قريب
ًا أو أخ
ابن
( 1أو  )2الموصوفين أعاله.
استنتاج
الخيالية
الذاتية
السيرة
مواجهة
في
والمقالية  ،مع الميل إلى التأريخية  ،تم
إعطاء األولوية لتطوير السيرة التاريخية في
النص الحالي  ،وضمن هذا تم تطبيق نموذج السيرة
االستقصائية  ،والذي تم تضمينه في ما يسمى
"السيرة التاريخية الجديدة"  -صاغها فرنانديز
كاريون ، -والذي يجمع بين المعايير المنهجية
التي اقترحتها مدرسة أناليس  ...والتاريخ
الكمي  ،إلكمال بانوراما تاريخية حول الشخصية

بحسب جاكسون.
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المتعددة للمستكشف والفاتح ألمريكا
أساقفة إشبيلية :دييغو دي مالدونادو.

ورئيس

بعد تحليل بيانات السيرة الذاتية لثالثة
دييجوس مالدونادوس المشار إليها في هذا البحث
 ،هناك خيار أن األولين :مالدونادو من
ساالمانكا  ،فاتح بيرو وشيلي ومالدونادو ،
مستكشف ميزو وأمريكا الشمالية  ،هما نفس
الشخص39منذ أن بدأ وجودها في أمريكا  ،والذي
يوجد دليل عليه  ،في عام  1530بأوامر من
فرانسيسكو بيزارو في غزو بيرو  ،ولكن بعد
بداية الحرب األهلية األولى في بيرو  ،وخاصة
بعد وفاة هرب ألماغرو  ،في عام  ، 1538من
نواب بيرو وانتقل إلى إسبانيا الجديدة  ،لذلك
ًا أنه كان تحت أوامر
في عام  1540لن يكون غريب
هيرناندو دي سوتو في فلوريدا وجورجيا (أمريكا
الشمالية) وفي هافانا  ،ولكن بعد ذلك دليل
فيراكروز على وفاة سوتو  ،عاد إلى كوبا ومن
هناك غادر مرة أخرى إلى بيرو  ،ليضع نفسه تحت
أوامر أنطونيو أولوا عام  ، 1546بقصد
المشاركة في غزو تشيلي  ،وتوفي في كوزكو عام
 1556من ناحية أخرى  ،دييجو مالدونادو الذي
يقيم في إشبيلية  ،حوالي عام  ، 1581قد يكون
ًا عن االثنين السابقين
مالدونادو آخر مختلف
ًا ألحد االثنين
،هناك احتمال أن يكون قريب
السابقين  ،ألنه إذا كان مالدونادو من
ساالمانكا  -كما يشير جاكسون  -فال بد أنه قد
بلغ  103سنوات من العمر  ،من  1478إلى 1581
 ،وهو أمر غير مرجح جً
ًا "عمل"
دا أن يكون شخص
و أن يعيش في ذلك الوقت  ،بعمر أقل  ،وبالتالي
ُدعى دييغو دي
ًا آخر  ،ي
يسهل عليه أن يكون شخص
أنايا مالدونادو  ،رئيس أساقفة إشبيلية.
فهرس
ألفاريز فيالر  ،جوليان (" )2001رعاية
مونتيري"  ،الجريدة اإلقليمية  ،ساالمانكا
 ،جروبوسا.
األرشيف العام لجزر الهند ()]1581[( )AGI

يشي جاكسون.
كما ر
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.3887  إي، 6  الكتاب، مسافروا جزر الهند
Ares Queija ، Berta (2010) "The Inca
 اإلنسانية،" mestizo " وأقاربهGarcilaso
 الخلط والكتابة في" التعليقات الحقيقية،
 أمريكا،  مدريد، ) كارمن دي مورا (طبعة،"
 فيرفورت،  فرانكفورت أم ماين، اإليبيرية
.29 -15 ،
Banco Central de Reserva del Perú (s / f)
،
"التاريخي
والتراث
"الشخصيات
https://www.bcrp.gob.pe/billetes-ymonedas/familia-debilletes/personajes-y-patrimonio. لغة البرمجة.historico
) "قراءة جديدة لنقش1985( . جيمس أ، بيالمي
 مجلة الجمعية الشرقية األمريكية،" نمارا
.48-31 ، )1( 105 ،
]) "سيرة2020[( الذكرى المئوية الثانية لبيرو
 وقته في يابيتش:خوسيه دي سان مارتين
، )وكاديز وبوينس آيرس (الجزء األول
،
لبيرو
الثانية
المئوية
الذكرى
https://bicentenariodelperu.pe/biogra
 من-fia-de-jose-de-san-martin-su-paso
yapeyu-cadiz-and-buenos-airesقبل
./ part-first
Blachère، Régis (1964) Histoire de la
Littérature Arabe II، Paris، Librairie
d'Amérique
et
d'Orient
Adrien
.Maisonneuve-Jean Maisonneuve، 272-273
 المكسيك، ) مقدمة في التاريخ1974( مارك بلوخ
.Fondo de Cultura Económica ، 6 reimp ،
Lexique de la “ )1964(  أنطوان، بودوت الموت
poésie guerrier dans le Diwan de Antara
، 11  العدد،  ارابيكا،"  صداد العبسي.b
.56-19
Busto Duthurburu، JA (1962-1963) "Maldonado
the
rich،
Lord
of
Andahuaylas"،
 السادس.Historical Magazine، Lima، vol
والعشرون
]) "السيرة الذاتية ووجهة2008[(  آنا، كابالي
 االجتماع، " المنظورات الحالية:النظر
الثاني للشبكة األوروبية حول نظرية
Le singulier " :وممارسة السيرة الذاتية
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le

collectif à l'épreuve de la
باريس
،
"biographie
.uv.es/retpb/doc/Texto٪Caballe.pdf
Caro Baroja، Julio (1997) "Ricardo Baroja"،
.Culture / New System، Madrid، 1 (1)، 18-23
 ( )1981حياة متوازية قليلة (مع مغفرةبلوتاركو)  ،مدريد  ،تيرنر.
تشانغ  ،يونغ ( )2017ماو :القصة المجهولة ،
مدريد  ،برج الثور.
Corriente
Córdoba،
Federico
)(1974
المعلقات :مختارات وبانوراما لشبه الجزيرة
العربية قبل اإلسالم  ،مدريد  ،المعهد
اإلسباني العربي للثقافة.
السيد (" )2020السيرة الذاتية في األدب
العربي" (السيرة_الذاتية_في_األدب_العربي)
/
https://sotor.com
،
السيرة_الذاتية_في_األدب_العربي
عربي
https://sotor.com/٪9٪D8٪A
https://sotor.com/٪9٪9٪A84A ٪ D8٪ B1٪
D8٪ A9_٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ B0٪ D8٪ A7٪
D8٪ AA٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A9_٪ D9٪ 81٪ D9٪ 8A_٪
D8٪ A7٪ D9 ٪ 84٪ D8٪ A3٪ D8٪ AF٪ D8٪ A8_٪
D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ B9٪ D8٪ B1٪ D8٪ A8٪
.)D9٪ 8A
إسباسا كالبي ( )1999شخصيات في تاريخ إسبانيا
 ،مدريد  ،إسباسا كالبي  14 ،المجلد ،
.T. 8
إوزينات  ،موريس  ،ماريون  ،جان ( )1982نقوش
أثرية للمغرب  .2 ،نقوش التينية  ،باريس
Éditions du Centre National de la ،
.Recherche Scientifique
فرنانديز كاريون  ،ميغيل هيكتور ( 2009أ)
"سيرة فرانسيسكو مارتين بينزون" Orbis ،
 .incognitusإشعارات وملفات العالم الجديد
 ،فرناندو نافارو أنتولين (طبعة)  ،هويلفا
 ،جامعة هويلفا  ،المجلد.33-27 ، 2 .
 (Andrés de Urdaneta from his " )2009bbiography"، Andrés de Urdaneta: a modern
man، Susana Truchuelo García (edition)،
.Ordizia City Council، 233-250
 (" )2006اكتشاف أمريكا :من الخطأ إلىالواقع"  ،كريستوفر كولومبوس واكتشاف
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العالم الجديد .الذكرى المئوية الخامسة
لوفاة األدميرال في بلد الوليد  ،ما.
مونسيرات ليون غيريرو (طبعة)  ،خيسوس فاريال
ماركوس (منسق)  ،بلد الوليد  ،المعهد
الدولي ألمريكا الالتينية التابع لجامعة بلد
الوليد وآخرون  ،ت .أنا.512-485 ،
 (“ )2005حواف بالستيكية ونقد فني .تاريخالفن كتاريخ للسيرة الذاتية والسيرة
الذاتية للفنانين ونقاد الفن " ،ممارسة
النقد :الفنان والكاتب نقاد الفن  ،بيدرو
ألبرتو كروز فرنانديز وميغيل أ .هيرنانديز
نافارو (طبعة)  ،مورسيا  ،جمعية مورسيان
لنقاد الفن .200-166 ،
 (" )2004تاريخ الفن كتاريخ للسيرة الذاتيةوالسيرة الذاتية للفنانين ونقاد الفن" ،
السيرة الذاتية في إسبانيا :توازن ،
سيسيليا فرنانديز  ،ما .أنجليس هيرموسيال
(طبعة)  ،مدريد  ،كتب المشاهد .432-399 ،
 ( )1993التعبيرية األدبية في Rafael Soto ، Vergésمدريد .Libertarias / Prodhufi ،
 ( )1991أنطونيو كانو .لوحات وسيرة ذاتيةقصيرة  ،مدريد .Libertarias / Prodhufi ،
 (سادس)" .دييغو دي مالدونادو" قاموس السيرةالذاتية االسباني .مدريد  ،األكاديمية
الملكية للتاريخ (تحت الطبع).
ًا عن السيرة
فاولر  ،ويل (" )2018دفاع
الذاتية :نحو" تاريخ كامل " .دعوة للجيل
الجديد من مؤرخي القرن التاسع عشر المكسيكي
" ،تسلسل .مجلة التاريخ والعلوم االجتماعية
 ،المكسيك  ،معهد مورا  ،رقم ، 100
http://sequence.mora.edu.mx/index.php/S
.equence/article/view/1572
فرانسيا لورنزو  ،سانتياغو (" )1992مساهمة
بلنسية في صك اإلنديانا"  ،بلنسية ،
المجلس اإلقليمي ، 147-145 ،
فرود  ،إليزابيث ( )2007نصوص السيرة الذاتية
لرامسايد إيجيب  ،أتالنتا  ،جمعية األدب
التوراتي.
جوف  ،جاك لو (Les retours dans " )1993
"l'historiographie française actuelle
 ،التاريخ قيد المناقشة .كارلوس باروس
(طبعة)  ،سانتياغو دي كومبوستيال  ،تاريخ
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المناقشة  ،تي .أنا.165-157 ،
 (" )1989الحياة كتاريخ"  ،ملحقللتايمز ( 14-20 ، )TLSأبريل .394 ،
جوميز نافارو نافاريتي  ،خوسيه لويس ()2005
"حول السيرة التاريخية"  ،التاريخ
والسياسة .األفكار والعمليات والحركات
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