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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

شغل العجائبي العديد من النقاد في السنوات األخيرة؛ فسعى كلّ واحد منهم 
من  ومنهم  جنساً،  بكونه  يعترف  من  فمنهم  إزاءه،  تصور  وضع  في  االجتهاد  إلى 
إلى  ألمح  أرسطو  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الخطاب،  خصائص  من  خاصيةً  ه  يعدّ
الممكن، لكنه لم يشر في حديثه عن  الممكن وغير  الكالم في  وجوب استعمال 
في  الذي ظهر  المصطلح  ذلك  بالعجائبي،  يعرف  ما  إلى وجود  األدبية  األجناس 
د بوصفه جنساً أدبياً له مقوماته وأسسه من لدن دارسين ونقاد غربيين. الغرب وحدّ

فما مد حضوره في الموروث السردي العربي القديم؟ وكيف تجلّى ذلك؟ 

الغرب  عند  العجائبي  مفهوم  على  للوقوف  الدراسة  هذه  في  نسعى  وعليه 
تحديداً؛ ألن أصوله النظرية كذلك، ومقاربته نظريا من خالل التصور الذي يطرحه 
نصوص  مع  التعامل  وأخيرا   ، العجائبي األدب  إلى  مدخل  كتابه  في  تودوروف 

تراثية للكشف عن مد توافقها مع المعطى الغربي.

الغريب،  الخطاب،  السردية،  العربي،  السرد  العجائبي،  المفتاحية:  الكلمات 
العجيب
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Abstract: 
Grotesque, Al-Ajaebi, recently engages numerous critics with 

works and writings and every one of them traces an image of it. 
Some confess that it is a genre; some consider it as a feature of 
discourse characteristics. 

It is noteworthy to mention that Aristotle alluded to the necessity 
of using speech in both the possible and the impossible, yet his 
speech does not refer to the existence of the grotesque "Al-Ajaebi”. 

Such came into being in the West and as being a literary pattern 
with its own qualifications and bases through learners and Western 
critics. So the question that arises in this respect is "How far does 
this kind of literary form have presence in the old Arabic narrative 
heritage? How did it manifest itself? 

It is to trace the concept of Al-Ajaeby in the West since it 
emanates from the West and as found in Introduction to Literature 
of Fatastique of Tzvetan Todorov, so the article is to reveal the extent 
of agreeability between the Arabic presentation of the concept and 
that of The West.

Keywords: Al-Ajaeby, Arabic narration, speech, queer, odd, 
miraculous ….
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مفهوم العجائبي: لغةً واصطالحاً

والذي   ،phantasticus الالتيني  األصل  من   Fantastique كلمة  تنحدر 
واملتوهم،  اخليايل  ومعناه   ،phantastikos اإلغريقي  األصل  من  بدوره  ينحدر 

١ phtasia ويرتبط بالصفة املشكلة من الكلمة اإلغريقية

أن  إىل  فيشري  اإلثنولوجي  البحث  أما  أمور خارقة، واخليال.٢    وتعني: ظهور 
الرابع عرش، ومن معانيها ما ييل: الذي ال  القرن  هذه الكلمة ظهرت يف فرنسا يف 

وجود له سو يف عامل اخليال أو األوهام.٣

الواقعي، واملظلل،  Fantastique  عىل غري  الكلمة  فتدل  أما يف االصطالح 
ويقصد به (الصورة، والتجيل، والرؤية)، ولقد اكتسبت هذه الكلمة عىل مر السنني، 
العديد من التحديدات، التي اختلفت باختالف املجاالت التي انشغلت هبا؛ فهي 
يف علم النفس املدريس صورة حساسة، وهي يف علم النفس احلديث صورة عقلية 
وتشكيل للخيال، يف حني تعد سيناريو خيالياً، لرغبة مصدرها الالوعي يف التحليل 

النفيس٤، ويعد اخليال أو الوهم املسببيني الرئيسني لوجودها.

من  ليس  العجائبي  أن  إىل  معجمه،  Patriceيف  Pavis بايف   باتريس  ويشري 
دائم  إنتاج  فهناك  املشهد،  ضمن  ما  جماال  لنفسه  حيتل  لكنه  املرسح،  اختصاص 
لإلهيام واإلنكار، الذي ال يتمثل من خالل التناوب بني اخليال والواقع فقط، بل من 
خالل املقابلة بني الطبيعي وفوق الطبيعي.وألن املرسح ينطلق حتديدا من الالواقع 
ولّد املرسح أدباً عجائبياً كبرياً كام  يُ املرئي، فهو ال يستطيع حتقيق ذلك بسهولة، ومل 
العجيب، وجدا  الغرائبية، ومرسح  التأثريات  أن  إال  والسينام،  األدب  احلال يف  هو 
مساحة إلجراءاهتام املشهدية التي تتموضع عىل هامش العجائبي، ٥ ظهر العجائبي
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le  يف أوروبا بوصفه جنساً، يف القرن التاسع عرش، منبثقا عن الرواية  fantastique
و١٨٢٤،   ١٧٦٤ سنتي  بني  ما  انجلرتا،  يف  أساسياً  تطوراً  تطورت  التي  القوطية، 
الدماء  القارئ، وتعد رواية مصاص  لتظليل  ليقرتح عاملا غري معقول، مصمامً  جاء 
فيها مستوحاة من  الرئيسة  الشخصية  أول رواية عجائبية؛ ألن  لبوليدوري ١٩١٨ 
القصص الشعبي واخلرايف ومن اإلشاعات، ممّا منحها رشعية شعبية، شكلت مدخال 
ألن يصدق القارئ ما جاء فيها، أو عىل األقل أن تدخله يف متاهة املمكن أو الالممكن.

رف العجائبي يف األدب العاملي منذ أزمنة قديمة، إذ جاء يف البداية شبيها بام  عُ
قدمته املالحم اإلغريقية القديمة، ومتظهر يف العرص احلديث يف روايات جول فرين 
خاضعة  الزمن،  وعرب  القديم  منذ  األدبية  اإلبداعات  وظلت  وغريمها،  وهوفامن 
خليال ممثلها وخميلتهم، عن طريق اجلمع بني الشكل واملحتو، هلذا السبب انفصل 

العجائبي عن املخيلة التي أنتجته، وفرضته باعتباره إبداعا فنيا خاصا.

فالنص العجائبي منفتح عىل التخييل الذي يسمح بخلق صور حسية أو فكرية، 
ختتلف عن الواقع، لكنها يف الوقت نفسه تعرب عنه، وبذلك يكون قريبا من الذاكرة 

التي تنطلق من الواقعي نحو املتخيل لتأكيد املفارقة وإبراز التناقض.

ويعد جان جاك أول من تعرض للعجائبي من خالل دراسته ألعامل هوفامن، 
وظهرت أول دراسة خمتصة يف هذا املجال سنة ١٨٨٢ بعنوان (العجائبي يف األدب) 
لـ شارل نودييه الذي ير: " أن املخيلة هي التي أبدعت العامل العجائبي، واخليال 

واحد من ضمن ثالثة مكونات للروح البرشية.."٦

جلنس  احلقيقي  امليالد  عرفت  أملانيا  أن  لآلداب،  العاملية  املوسوعة  يف  ويرد 
العجائبي، من خالل أعامل هوفامن، ومعارصيه من الكتاب، يف بداية القرن التاسع 
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عرش، ولقد ظهر عدد من الروايات يف فرنسا، يف أوقات سابقة ساعدت عىل التمهيد 
الكتامل هذا اجلنس، إال أهنا صنفت ضمن خانتي العجيب أوالغريب، ومل تصنف 
يف خانة العجائبي، مثل رواية "الشيطان العاشق"(١٧٧٢) لكازوت Cazotte، و 

le" (١٧٨٦) لبكفورد Bekford، وغريها.٧ Vathek"

آراء  اختلفت  فقد  حتديدها،  يصعب  العجائبي  طبيعة  أن  إىل  نخلص  وأخريا 
اآلتية  التعريفات  يف  ذلك  يتجىل  خاص،  تصور  منهم  فلكل  الغربيني  الدارسني 

لباحثني اهتموا بدراسته وعىل رأسهم: 

١- تودوروفTodorov: العجائبي هو "الرتدد الذي حيسه كائن ال يعرف غري 
القوانني الطبيعية، فيام يواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر."٨

Cayoi: هو فوىض، وتقسيم ناجم عن اقتحام ملا هو خمالف  ٢- روجي كيوا 
للمألوف، إنه قطيعة لالنسجام الكوين، ويشرتط فيه حضور عنرص فوق الطبيعي.٩

٣- لوي فاكس Vax: "حييا العجائبي يف اإلبداعات األدبية أو الفنية، ويسمح 
الظهور اجلديد هلا بتغيري معنى املفهوم دون توقف، حيث يتحدد ويتحرك ويعاد بناء 
عىل األعامل"١٠، إنه يتغذ من رصاعات العامل الواقعي، وتتحدد وظيفته يف إدخال 

الرعب املتخيل يف قلب العامل احلقيقي، باختصار هو اقتحام الالواقع للواقع.

Georges: "يستهدف العجائبي القارئ- املستمع،  Jean ٤- جورج جون
يبهره وحيتم عليه البحث عن سبب حدوث ظاهرة ما، ال يملك أحد القدرة عىل 
تربيرها، وحتى إذا كان التفسري العقيل ممكنا، فالقارئ- املستمع لن يكون بالرضورة 

خارج دائرة االرتياب واملخاوف".١١

" ال خيتلط العجائبي، مع التنسيق املألوف للمحكيات  Castex ٥- كاستيكس
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امليتولوجية أو السحرية، التي تقتلع الروح من واقعها لتنقلها إىل عوامل أخر، بل 
عىل العكس، إذ يتحدد من خالل االقتحام العنيف للغامض يف إطار احلياة الواقعية، 
إنه يرتبط بصفة عامة بحاالت األمراض املتعلقة بالوعي، مثل الكوابيس أو اهلذيان، 

حيث تلقي أمامها صورا تعرض خماوفها وقلقها."١٢

تأسيسا عىل ما سبق، فإن العجائبي أدب، يمكن وصفه بأنه تشكل ملا فوق الطبيعي 
يف إطار املحكي الواقعي، أو هو ظهور أحداث غري مفرسة، يمكن فهمها وتقبلها من 

الناحية النظرية ضمن  حمتو معلوم للقارئ، شبيه بالعجيب لكنه خمتلف عنه.١٣

صعبا،  يظل  للعجائبي  دقيق  تعريف  عند  الوقوف  أن  إىل  األخري  يف  ونخلص 
ليبقى املجال مفتوحا أمام الباحثني لتقديم حماوالت يف هذا اخلصوص.

 مقاربة تودوروف للعجائبي

للعجائبي  النظري  التصور  ترسيخ  يف  أساسياً  دوراً  تودوروف  جمهودات  أدت 
١٩٧٠باللغة  سنة  أصدره  الذي  العجائبي"،  األدب  إىل  "مدخل  كتابه  خالل  من 
سنة  العربية  إىل  ونقل  االنجليزية،  اللغة  إىل   ١٩٧٣ سنة  ترمجته  ومتّت  الفرنسية، 
الدراسات  فكانت  مهام،  منعرجا  شكل  ولقد  بوعالم،  الصديق  يد  عىل   ١٩٩٤
منه  حماولة  ويف  بعده،  أو  قبله  إما  فتكون  إليه،  بالنسبة  تتحدد  بالعجائبي  املتعلقة 
املصطلح  استوقفهم  سابقني  وأدباء  لدارسني  تعاريف  يعرض  املفهوم،  لتحديد 

Fantastique، ومنهم الفيلسوف الرويس فالديمري سولوفيوف حيث يقول: 

"يف العجائبي احلق: حيتفظ اإلنسان دائام باإلمكان اخلارجي والصوري لتفسري 
بسيط للظواهر، ولكن هذا التفسري يف نفس الوقت حمروم من االحتامل الباطني"١٤

وعليه يتأكد وجود نوعني من التفسري إزاء ظاهرة غريبة؛ طبيعي خيضع لقوانني 
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الواقع املعيش، وتفسري فوق طبيعي خيرج عن املألوف، أما إذا نشأ تردد بني االثنني 
فنحن يف مواجهة العجائبي، ويستشهد أيضا بمقولة ملؤلف انجليزي، هو مونتاك 
رودس جيمس يتفق مع الرأي السابق، واملتعلق بوجود تفسريين لظاهرة أو حادثة 

غري عادية، يقول: 

"أحيانا يكون من الرضوري توفر خمرج لتفسري طبيعي، ولكن عيلَّ أن أضيف: 
فليكن هذا املخرج ضيقاً بام فيه الكفاية حتى يصبح عىل املرء استعامله"١٥و يضيف 
نقال عن بيار جورج كاستيكس يف كتابه احلكاية العجائبية يف فرنسا قوله: "يتميز..
أخريا  الواقعية"١٦ويعرض  احلياة  إطار  يف  اخلفي  للرس  عنيف  العجائبي..بتدخل 
لقول روجيه كايوا يف كتابه "قلب العجائبي": "إنام العجائبي كله قطيعة أو تصدع 
للنظام املعرتف به، واقتحام من الالمقبول لصميم الرشعية اليومية التي ال تتبدل."١٧

فالعجائبي تردد عند تودوروف وتصدع وقطيعة عند غريه.

مجيع التعريفات التي عرضها تودوروف تعتمد عىل زاوية مهمة تتمثل يف ذلك 
الصدع الذي ينجم عن اخلرق للمألوف، وهو يتفق معها، إال أنه ير أن العجائبي 
ما زالت به حاجة إىل مزيد من الفهم والتوضيح؛ فيلجأ إىل عدد من األعامل األدبية 
تصوره  ليؤسس  رسقسطة)  يف  عليها  التي  واملخطوطة  العاشق،  (الشيطان  مثل 

املتعلق بالعجائبي ليصل يف األخري إىل اإلقرار بام ييل: 

يقتيض  األخري  هذا  إن  للعجائبي،  تعريفنا  وتكميل  تدقيق  مقام  يف  اآلن  "إننا 
القارئ عىل اعتبار عامل  أن تكون رشوط ثالثة منجزة.أوال، ال بد أن حيمل النص 
الشخصيات كعامل أشخاص أحياء وعىل الرتدد بني تفسري طبيعي وتفسري فوق - 
طرف  من  بالتساوي  حمسوسا  الرتدد  هذا  يكون  قد  ثم  املروية،  لألحداث  طبيعي 
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شخصية؛ عىل ذلك يكون دور القارئ مفوضا إىل شخصية ويف نفس الوقت يوجد 
خيتار  أن  ينبغي  أخرياً  األثر(..)  موضوعات  من  واحداً  يصري  حيث  ممثال،  الرتدد 

القارئ موقفا معينا جتاه النص."١٨  

وبذلك يكتمل مفهوم العجائبي عند تودوروف، بتوفر رشوطه (خاصة األول 
والثالث أما الثاين فال يعد رضورياً) وحيتل الرتدد مكانة مهمة يف استيعاب العجائبي، 
ذلك أن لإلنسان ذاكرة حتفظ مجلة من القوانني الطبيعية، وعند مواجهة الالمألوف 
ينشأ توتر يولد احلرية، وبناء عليه تتأسس عالقة جدلية بني القارئ والنص؛ حيث 
أو  الطبيعي،  فوق  ما  التفسري  وقبول  بالتصديق  إما  موقفه  حتديد  عىل  جمرباً  يكون 
االعرتاف بقانون جديد يضمه ملخزون الذاكرة دوره يف تفسري الظاهرة، وقد يتولد 
موقف آخر يتسم باحليادية عىل اعتبار أن الالطبيعي له مكان ضمن العامل الطبيعي، 

ويف هذه احلالة يتأطر العجائبي بالرعب واخلوف.

القارئ  بني  مشرتك  تردد  زمن  إال  العجائبي(..)  يدوم  "ال  تودوروف:  يقول 
والشخصية اللذين ال بد أن يقررا ما إذا كان الذي يدركانه كلمة واحدة راجعا إىل 
القصة، مع ذلك يتخذ  العام أم ال.يف هناية  الرأي  "الواقع" كام هو موجود يف نظر 
بالذات  أو اآلخر، ومن هنا  الشخصية قرارا فيختار هذا احلل  إن مل تكن  القارئ، 
الشخصية  حددت  إذا  ينقيض  قصري،  إذا  العجائبي  فزمن  العجائبي."١٩  من  خيرج 
واملتلقي موقفهام، إنه "حييا حياة ملؤها املخاطر، وهو معرض للتاليش يف كل حلظة، 

يظهر أنه ينهض باألحر يف احلد بني نوعني، مها العجيب والغريب."٢٠

وتتمثل االنتقادات التي وجهت لتودوروف، يف كون العجائبي ال يظهر بوصفه 
جنساً  مستقالً ومنفصالً عن غريه من األجناس، هي مسألة ال مناص منها، وتبقى 
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املثايل لألجناس  بالنقاء  ملا يمكن االصطالح عليه  نسبية فال وجود يف علم اجلامل 
يدوم  ال  ألنه  وضعيف؛  هش،  للعجائبي  يعرضه  الذي  التصور  أن  كام  واألنواع، 

سو حلظات الرتدد واحلرية، وبعدها نكون حيال العجيب أو الغريب.

العجائبي وما جاوره: 

حتى  الطبيعي،  مافوق  أو  اخلارق  العنرص  جتاه  موقفه  املتلقي  حيدد  أن  بمجرد 
يكون يف مواجهة إما الغريب أو العجيب، ومها جنسان متامخان للعجائبي، الذي 
يتالشى بمجرد أن جيد املتلقي تفسريا، ٢١ومن ثم يزول الرتدد واحلرية، والعجيب 
هو ما يرد يف النص من أحداث أو ظواهر خارقة، ال يوجد هلا تفسري منطقي؛ ألهنا 
غري معروفة وال مسبوقة، فزماهنا إذا هو املستقبل، وهذا النوع من الظواهر، ال يثري 
يف القارئ والشخصية أي انزعاج، أما الغريب فهو أحداث أو ظواهر خارقة، لكن 
هلا تفسري منطقي، فإذا حسم القارئ رأيه بأن هذه الظواهر قد ختضع لقوانني الطبيعة 

وأن باإلمكان االعتامد عليها يف التفسري انتهى إىل جنس الغريب.

إن التسليم بالواقع، وقبول الظواهر، وإرجاع مهمة فهمها إىل الظروف، ينعكس 
عىل العمل احلكائي، وجيعله يتصف بالعجيب أكثر، يف حني لو حاولنا التفسري عن 
العمل  يف  أكثر  سيربز  الغريب  فإن  الظواهر،  تلك  ترشح  هبا،  نسلم  قوانني  طريق 
العجيب  بني  يوازن  الذي  هو  املثايل  العجائبي  أن  تودوروف   ير هلذا  احلكائي؛ 

والغريب، وحيافظ عىل ميزة الرتدد يف املحكي.

وال يمكن فصل العجيب والغريب عن العجائبي، ألنه يرتاكب معهام، بل يتولد 
عنهام جماالن فرعيان آخران، يسامهان يف متديد زمن العجائبي مها: العجائبي الغريب 
والعجائبي العجيب؛ أما العجائبي الغريب ففيه جتد األحداث فوق الطبيعية تفسريا 



٤٣٩

أ.د.فوزية قفيص بغدادي حسني

منطقيا، وقد جتعل القارئ والشخصية يعتقدان أهنا أحداث فوق طبيعية لكوهنا غري 
مألوفة كأفعال العنف (االختطاف، االعتداء، القتل، الذبح..) التي تثري يف املتلقي 

والشخصية الرعب واخلوف.

وعىل الرغم من أن الغريب يمكن أن يفرس تفسريا منطقيا، إال أن األحداث تظل 
غري معقولة، فريدة، مفزعة، وهذا ما يولد رد فعل  لد القارئ والشخصية.٢٢

إن ما فوق الطبيعي املفرس بوصفه جزءاً مهام من الغريب، هو سلسلة من الظواهر 
غري الطبيعية التي نجد هلا تفسرياً عقالنياً، إن الشك يظل حمصوراً بني حقيقة وجود 
حددها  التي  احلقيقة  بفهم  تسمح  التي  العقلية  التفسريات  وبني  الطبيعي  فوق  ما 
عىل  األمور   ير اإلنسان  من  جتعل  التي  املفاجأة   ٢٣ منها:  عنارص  يف  تودوروف 
اللحظة،  تلك  يف  هلام  يتعرض  اللذين  واالضطراب  االرتباك  نتيجة  طبيعتها،  غري 
أما األحالم فتتميز بكثافتها وغموضها، ويظهر هذا من خالل عرضها سلسلة من 
الصور غري الطبيعية، وغري املرتابطة بشكل منطقي، ستمثل فيام بعد مصدراً يستغله 
الفرد يف إغناء خياله، واألمر نفسه بالنسبة للامدة املخدرة التي تؤثر يف عقل اإلنسان، 
يقوم  أو  الواقع،  ما تكون غريبة، وخمتلفة عن  بحيث جتعله يستحرض صورا كثريا 

بأفعال ال يقدم عليها يف حاالت الوعي.

دد الواقع املتخيل والواقع املتوهم، يف كون األول خياالت غري مضبوطة  ولقد حُ
يكون اإلنسان عند رؤيتها غري واع، وجماالهتا هي األحالم واجلنون، أو عند تناول 
خمدر، أما الثاين فهو أحداث واقعة، فُرست عىل أهنا نتيجة الصدفة التي ال وجود هلا 
سو يف عامل احلكايات، أو تظهر عىل شكل خدع أو أوهام، وهي يف احلقيقة حلظات 
حرجة، تتميز باملفاجأة يتعرض هلا اإلنسان، فيتولد لديه رد فعل غري إرادي، جيعله 

يتخيل أو يتصور أشياء ال وجود هلا.
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د الغريب من جهة العجائبي ويتحرر من اجلهة األخر، "إنه يذوب يف  و يتحدّ
احلقل العام لألدب"٢٤، إذ نجده لد األدباء خاصة منهم املحدثون، عند توظيفهم 
يف أعامهلم، ما يعرف بنسق اإلغراب، وهي تقنية جتعل املتلقي يفقد العالقة احلميمة 
التي تربطه باألشياء اعتامدا عىل إبراز العالقات التي يغفل عنها ومن أمثلتها أعامل 

دستوفسكي، والروايات البوليسية واخليال العلمي..

االنفعال،  دون  الفعل  عىل  العجيب  يقترص  بينام  وانفعاالً،  فعالً  الغريب  ويعد 
فعلها عىل  رد  دون  الطبيعية  غري  للوقائع  الوحيد  الوجود  خالل  فقط من  يتمظهر 
الشخصيات، وتعدّ قصص اجلان خري مثال عىل ذلك، فام هي إال تنويعات للعجائبي 
من خالل  ظواهر غري طبيعية، ال تؤدي إىل مفاجأة القارئ والشخصيات، ويكمن 
الفرق إذا بني الغريب والعجيب يف أن األول هيز املشاعر، أما الثاين فال، عىل الرغم 

من أن كال منهام يرتبط بمظاهر غري طبيعية.

لد إحساساً بالقلق والرتدد، فإن العجيب يمكن إرجاعه إىل  فإذا كان العجائبي يوّ
العقلية البدائية، ويتجىل بوضوح يف أدب األطفال، ويف احلكاية الشعبية واخلرافية، 

إنه يرتبط بمعتقدات مجعية.٢٥    

ونخلص يف األخري إىل أن االختالف بني كل من الغريب والعجائبي والعجيب، 
الثاين  أما  املألوفة،  الطبيعية  القوانني  وفق  فيه  األحداث  تفرس  األول  أن  يف  يتمثل 
وتُقبل  الطبيعي،  وفوق  الطبيعي  التفسريين  بني  الرتدد  ويميزه  الضبابية،  فتسوده 
ويظهر  واملألوف،  الواقع  إىل  أساسا  تنتمي  ال  ألهنا  هي  كام  الثالث  يف  األحداث 
إلمكانية  الباب  العجائبي  يفتح  بينام  الطبيعية،  للقوانني  كامال  احرتاماً  الغريب 
يتأسس  لينشئ عاملا خمتلفا،  املألوفة  القوانني  العجيب مجيع  اخلرق، يف حني يكرس 

بناء عىل قوانينه اخلاصة.
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التفسري يف اخلطاب العجائبي: 

جتاه  املرء  حرية  يعكس  تردد،  تودوروف-  تصور  -حسب  العجائبي  عن  يتولد 
خيالفها٢٦،  بام  تفسريه  أو  الواقع  قوانني  وفق  تفسريه  فيحاول  طبيعي،  غري  حدث 
ومرد احلرية التي نجاهبها يف الرتاث العريب هو اخللفية الدينية، وما رسخته من إيامن 
بالغيبيات، وعظمة القدرة اإلهلية التي حتول غري املمكن واقعا، وساهم ظهور اإلسالم 
يف تطور احلضارة العربية وازدهارها يف مجيع املجاالت، وكانت البدايات األوىل مع 
تزايد االهتامم بعلوم الدين واللغة، وظل الرابط بني الدين والواقع حارضا فيام بعد، 
و"علة  والعلمية،  واإلخبارية،  والتارخيية  الدينية  الرسدية  النصوص  خمتلف  ضمن 
التالزم بني العجائبي ونصوص الرتاث اإلسالمي هي وقوع كل منهام عىل احلقيقة، 
بني املمكن واملستحيل، أو بني احلقيقي وغري احلقيقي، ففي العجائبي ثمة حرية أمام 

احلدث اخلارق، بني تفسريه بام يالئم نظم احلقيقة الواقعية أو تفسريه بام خيالفها ٢٧

 ويبقى التفسري مكوناً مهامً يف املحكي العجائبي، يتمثل دوره يف إزالة الغموض، 
وكشف املستور، باالعتامد عىل معطيات أولية يقدمها املحكي، وهو يمتصُّ احلرية 
د تودوروف نوعني من  والتوتر الناجتني عن مواجهة الالمألوف واخلارق، ولقد حدّ

التفسري عند مواجهة العجائبي مها: التفسري العقيل والتفسري فوق الطبيعي.
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تلقي العجائبي يف النقد العريب: 

الرتمجات،  من  كبري  عدد  له  فظهر  الغريب،  املصطلح  هذا  العريب  النقد  استقبل 
اخلوارقي،  اخلارق،  الغريب،  الغرائبية،  (الفانتاستيك،  منها  عرشة  السبعة  يتجاوز 

العجائبية، الفانتازيا، االستيهامي..) واجتهد كل باحث يف وضع فهم خاص به.

 ويمكن أن نرصد ذلك يف دراسة قدمها لؤي عيل خليل بعنوان "تلقي العجائبي 
معه،  تعاملوا  الذين  العرب  النقاد  أهم  عىل  فيها  يعرج  احلديث"،  العريب  النقد  يف 
فمنهم من استعمل (العجائبي) بمعنى العجيب مثل شعيب حليفي وحممد أركون، 
ومنهم من جعله يتسع ليشمل كال من الغريب والعجيب والعجائبي، وهو ما نلمسه 
عند محادي الزنكري يف بحث له بعنوان "العجيب والغريب يف الرتاث املعجمي"، 
املصطلح،  استعامل  يف  مضطرباً  اآلخر  هو  فكان  علوش،  سعيد  عند  تردد  ويظهر 
ويرد عند عيل زيعور بمعنى الالمألوف، أما السعيد يقطني فهو أكثر النقاد العرب 
اهتامما بالعجائبي، يربز ذلك يف أربعة كتب له، نذكر منها "تلقي العجائبي يف الرسد 
الفانتاستيكية"، وعمل  الرواية  "شعرية  كتابه  العريب"، وكذلك شعيب حليفي يف 
العريب من خالل ترمجته  النقد  العجائبي يف  الصديق بوعالم عىل ترسيخ مصطلح 

لكتاب تودوروف "مدخل إىل األدب العجائبي".٢٨

ومانع  جامع  مفهوم  إىل  التوصل  عن  عجزوا  قد  الغربيون  الباحثون  كان  فإذا 
للمصطلح،  ترمجة  حول  االتفاق  عليهم  صعب  قد  العرب  النقاد  فإن  للعجائبي، 

وتبني تصور واضح له.

النقاد  تلقفه  الغرب،  من  وافد  نقدي  مفهوم  العجائبي  أن  إىل  نصل  وعليه 
والتقعيد  فهمه  االجتهادات يف  العديد من  فظهرت  والبحث،  بالدراسة  العرب 
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له، إال أن مسألة ترمجة املصطلح تظل يف كل مرة عائقا أمام الباحث، وتتشعب 
ما بني إجياد ما يناسبه، ويقابله يف العربية، وما يتفق ومدلوالته النظرية، وعانى 
مصطلح العجائبي كغريه من املصطلحات من ذلك، فظهرت الكثري من األلفاظ 
فيها  عرف  التي  اللغات  عن  له  احلريف  كالنقل  الريادة،  مرتبة  عىل  نافسته  التي 
(فانتاستيك)، فمن الدارسني من ير أنه "بديل عريب (للفانتاستيك) التقليدي 
الغريب الذي يتقاطع معه يف املوضوعات واألمور اخلارقة غري املألوفة، ويف رسد 
البنية  ذي  الغريب  احلداثي  (الفانتاستيك)  عن  وخيتلف  الطبيعي  وفوق  اخليال 
املتميزة، والذي هيتم اهتامما كبريا بتقلبات الرتكيب واخلطاب يف الرسد، وأسلوب 

الكتابة والتصوير وتعدد أشكال اللغة والوعي."٢٩

تعاملهم مع  العرب عند  النقاد  التي واجهها  أبرز اإلشكاليات  وكان ذلك من 
وموضوعاهتا  طبيعتها  يف  ختتلف  الغربية  اآلداب  أن   ير من  فهناك  املفهوم،  هذا 
عن األدب العريب، خاصة إذا حتدثنا عن الظهور املبكر للرواية يف أوروبا يف القرون 
العلمي  اخليال  املرعبة،  البوليسية،  (الرومانسية،  تصنيفاهتا  وخمتلف  الوسطى)، 
وغريها) والظهور املتأخر هلا يف األدب العريب (بداية القرن العرشين)، وبناء عليه 
كان العجائبي ظاهرا ومقصودا يف النصوص الغربية الروائية، مثل روايات مصايص 
الدماء، واملستذئبون واألموات األحياء واألشباح واألطياف وغريها، إذ كانت مادة 
تسمح بتصنيفها ودراستها بناء عىل قاسم مشرتك فيها، يف حني خيتلف األمر بالنسبة 
لألدب العريب، ألنه خيلو من نصوص موضوعها الرعب والغرابة بشكل مقصود، 
الروائي  بل تأيت عىل شكل مواقف رسدية ضمن األعامل األدبية، باستثناء األدب 
املعارص، ويقابله رأي آخر ير أن العجائبي كان حارضا يف األدب العريب ضمن 
الرحلة واألدب  واملغازي وأدب  والسري  الرتاثية، كاألخبار  النصوص  العديد من 
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العتامد  والالمعقول،  املعقول  فيها  امتزج  قضايا  من  التاريخ  قدمه  وما  الصويف، 
املؤرخني عىل نقل ما يشيع بني الناس دون متحيص وتثبت.

 ومهام يكن فإن احلياة ليست سو "متتالية من األحاسيس، واألعامل، واألفكار، 
انشغلنا  الوجود  حول  كلمة  نطقنا  باللغة.وكلام  نذللها  أن  نحاول  التي  واألحداث 
التطور،  شديد  الرتويض  يف  منهج  هو  كالقصة(الرسد)  وفن  هذه،  التذليل  بعملية 
هبا  مرحب  راحة  مها  إنام  ومفهوميتها  ترتيبها  ألن  األول  املقام  يف  ترسنا  وهي   (..)
من مربكات الوجود اليومي وضغوطه، ويف املقام الثاين ألن هذا الرتتيب املصطنع 
بوسعنا أن نفهمه ونستخدمه مساعدا لنا عىل إضفاء املعنى عىل جتربتنا"٣٠، فإذا كنا 
نجد يف األدب الغريب الرواية املرعبة، والرواية البوليسية، وروايات اخليال العلمي، 
التاريخ  وكتب  الرحلة  وأدب  وكراماهتم،  الصوفية  أخبار  نجد  العريب  األدب  ففي 
واألخبار التي عدها بعضهم البذور األوىل التي انبثقت عنها الرواية العربية فيام بعد، 
لكن األصل واحد، يتمثل يف النفس البرشية التي ترتجم خماوفها منذ األزل وتعيد 
ولكنه  احلياة،  لنا هروبا من  يقدم  فاألدب   " والرسد  التعبري  فن  جتارهبا، من خالل 
ويعيننا  للحياة،  حماكاة  لنا  يقدم  إنه  املحتومة،  لعودتنا  جديد  بتجهيز  كذلك  يزودنا 
عىل فهم احلياة، واحلياة تعيننا عىل فهم القصة (..) ونر كذلك طريف الوجود املثايل 
نحو  عىل  وخيتلفان  نفسيهام  يف  ممتعان  مها  اللذين   – واملستحيل  املمكن   – واملنحط 
ممتع عن جتربتنا"٣١، ولعل األسطورة من أقدم األشكال التي أثبتت ذلك، إن مصدر 
العجائبي هو اخليال وطريقة توظيفه للتعبري عن خماوف اإلنسان، وما حييط به من 
غموض، يتجىل عرب كائنات أو ظواهر ميتافيزيقية خارقة، جيعلها تغزو عامله الواقعي.
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العجائبي يف املوروث الرسدي العريب: 

سمح الرتاكم الذي ميز املتون الكالسيكية عىل اختالفها بالالحتديد من حيث 
الشفوية،  األصول  ذات  الثقافات  مسوغات  من  ذلك  ولعل  األجنايس،  انتامئها 
وامتدت هذه السمة إىل النصوص الرسدية املكتوبة، ليتجىل من خالهلا دمج الواقعي 

مع اخليايل، مما جعل املتلقي يف أحايني كثرية يتساءل عن حدود كل منهام فيها.

مل حيظ النثر يف تاريخ األدب العريب بتلك األمهية التي بلغها الشعر فكان نتيجة 
التنويعات  من  تنويعا  أو  الثانية  الدرجة  من  الرسدية  األنواع  بعض  اعتبار  ذلك 
النثرية، يف حني لقي بعض األنواع الرسدية األخر اهتامماً متزايداً لد الدارسني 
عىل  واالتفاق  االستقرار  عدم  إىل  الدراسة  يف  االضطراب  هذا  ويعود  كاملقامات، 
الرسدية  األنواع  ببعض  االعرتاف  إىل  ذلك   فأد للرسد،  وشامل  جامع  مفهوم 

وتغييب بعضها اآلخر.٣٢

وقد يرجع السبب يف عدم اعتناء العرب بالرسد إىل ارتباطه يف الذهنية العربية 
الثقافة  هيمنة  مرحلة  يف  يولون  الشعوب  من  كغريهم  والعرب  العامة،  بأدب 
بصفة  وللشعر  عامة  بصفة  لألدب  املعيارية  للقيم  فيها  مبالغا  عناية  الكالسيكية 
أمهية  تأكيد  خالل  الشعرية من  اللغة  بكثافة  متزايدا  االهتامم  يكون  حيث  خاصة، 
الكالم  عىل  عندهم  األديب  الكالم  خصائص  اقترصت  وبالتايل  والتعبري،  الصياغة 

املنظوم (الشعر) بينام عدّ النثر كالماً عادياً ال حيتاج إىل ضوابط فنية.٣٣      

ورغم اإلمهال الذي لقيه الرسد من طرف الطبقة العاملة، وعدم الرتويج له رسميا 
يف املحافل واملنتديات، إال أنه استطاع أن يوجد لنفسه مكانة عند العامة واخلاصة يف 

املجتمعات العربية، فكان ضيف الرشف يف ليايل األنس والسمر.٣٤    
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العربية  الرسدية  األنواع  بتعداد  واحلديثة  القديمة  العربية  الدراسات  واهتمت 
املشرتك  القاسم  إىل  االلتفات  يتم  ومل  القصص..)  احلكايات،  األسامر،  (األخبار، 
الكالم  أجناس  ضمن  موقعها  هلا  يكون  ألن  ختوهلا  خاصة  بطبيعة  يميزها  الذي 
وهذا  جنساً  بوصفه  العريب  الرتاث  يف  الرسد  إىل  النظر  أمهية  تأيت  هنا  ومن  العريب 

يستدعي أن تكون له أنواع، كام يستدعي أن يكون له تاريخ.

ظهرت العديد من املحاوالت للتأريخ للرسد العريب إال أن ذلك كان من الصعوبة 
 بمكان، فكيف يتم التأريخ لنوع أو جنس أديب دون أن يكون له مفهوم مشرتك لد
اجلميع، واختار سعيد يقطني مفهوم الرسد ليكون املفهوم اجلامع ملختلف املامرسات 
التي تنهض عىل وجود مادة حكائية، وذلك عىل اعتبار أن صيغة الرسد هي املقولة 
املحددة ألي عمل رسدي، كام أهنا املقولة اجلامعة التي تلتقي بواسطتها كل األعامل 
التخيييل،  أو  الواقعي  النظر عن بعدها  احلكائية، ومن خالهلا تتجسد أخريا بغض 

وهبا ختتلف عن غريها من األجناس و األنواع.٣٥   

بطريقة  اخلارجي  الصدق   تتحر التي  الرواية  بطبيعة  الرسد  مفهوم  فاختلط 
صارمة، وبقي الرسد مبعدا عن الدراسة ومل خيرج من مرحلة األخبار واحلكايات 
توظيفها من  املبالغ يف  اللغوية  باملادة  املرهقة  والقصص  املنبوذة من جهة،  الشعبية 
جهة أخر، ولو حاول النقاد العرب القدامى متابعة النظريات األدبية اإلغريقية 
متابعة فلسفية مستمرة، لكان من املمكن االعرتاف بلون القصص األديب املتوازن.٣٦

يتعلق  فيام  خاصة  صعبا  معها  التعامل  جعلت  الغزيرة  الرسدية  املادة  تلك 
بالعجائبي، الذي يتجىل يف الرتاث العريب من خالل تلك احلرية التي حيس هبا املتلقي 
أدب  يف  أو  للمسعودي،  الذهب"  "مروج  مثل  التاريخ،  لنصوص  مواجهته  عند 
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بطوطة،  األسفار" البن  األمصار وعجائب  غرائب  النظار يف  "حتفة  مثل  الرحلة، 
أو أخبار املتصوفة وكراماهتم وما جاء يف نصوص اإلرساء واملعراج وغريها، بسبب 

اللبس الذي يتخبط به املتلقي خاصة إذا تعلق األمر باملعتقد والدين.

استقت تلك النصوص مادهتا من روافد دينية، وأسطورية، وتارخيية، متخضت 
عن  للتعبري  وسيلة  العربية  الثقافة  يف  العجائبي  ومتثل  خمتلفة،  أدبية  أجناس  عن 
الالوعي الفردي واجلمعي، ويمكن تصنيف النصوص العربية القديمة ذات الطابع 

العجائبي إىل جمموعات: ٣٧

كتب التاريخ والسري واألخبار: 

املؤرخني،  بانطباعات  غنية  وكانت  ومعتقداهتم،  أخبارهم  السابقني  عن  نقلت 
كاملسعودي والطربي فكانوا ينقلون عن العامة وينسجون من خياهلم؛ لذلك متيزت 
أدخله  بام  خلدون،  ابن  قبل  ظهرت  التي  تلك  خاصة  املغالطات  من  بالكثري  أعامهلم 
عليها بعض الرواة (معتمدين عىل روايات ضعيفة ال يعتد هبا)، ومنها الشعبي الذي 
سامل،  والزير  يزن،  ذي  بن  وسيف  شداد،  بن  عنرتة  مثل  تارخيية،  بشخصيات  يتعلق 
والظاهر بيربس، ويتامزج يف هذه النصوص التارخيي واخليايل مما يولد قلقا لد املتلقي.

فاملسعودي يف "مروج الذهب" يقدم العديد من األخبار عن املبدأ وشأن اخلليقة 
منذ سيدنا آدم إىل إبراهيم عليهام السالم واألنبياء وامللوك من بني إرسائيل وصوالً 
إىل سيدنا حممد عليه الصالة والسالم، وذكر مجالً من أخبار اهلند واجلزر واألرض 
والبحار واألهنار واجلبال واألقاليم السبعة وما واالها من الكواكب وغري ذلك و 
رسد أخبار العرب يف اجلاهلية واإلسالم وصوال إىل خالفة املتقي هللا سنة ٣٣٢ ه.٣٨

ويقول يف نشأة اخللق: 
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"روي عن ابن عباس وغريه: إن أول ما خلق اهللا عز وجل املاء، وكان عرشه 

عليه، فلام أراد أن خيلق اخللق أخرج من املاء دخانا، فارتفع الدخان فوق املاء فسامه 
املاء فجعله أرضا واحدة.ثم فتقها فجعلها سبع أرضني، يف يومي  سامء، ثم أيبس 
الذي ذكره اهللا سبحانه  األحد واالثنني، وخلق األرض عىل حوت، واحلوت هو 
وتعاىل يف القرآن: ( ن والقلم وما يسطرون) واحلوت يف املاء، واملاء عىل الصفا عىل 
ظهر ملك، وامللك عىل صخرة، والصخرة عىل الريح، وهي الصخرة التي ذكرها اهللا 
تعاىل يف القرآن يف حكاية عن قول لقامن البنه: (يا بني إهنا إن تك مثقال حبة خردل 
اهللا لطيف خبري)  إن  يأت هبا اهللا،  أو يف األرض  الساموات  أو يف  فتكن يف صخرة 
فاضطرب احلوت فتزلزلت األرض، فأرسى اهللا عليها اجلبال فقرت األرض..."٣٩

"وما ذكرناه من األخبار يف مبدأ اخلليقة هو ما  ويستدرك املسعودي موضحا: 
جاءت به الرشيعة، ونقله اخللف عن السلف، والباقي عن املايض، فعربنا عنهم عىل 
الدالئل بحدوث  ألفاظهم ووجدناه يف كتبهم، مع شهادة  إلينا من  نقل  ما  حسب 
العامل واتضاحها بكونه."٤٠فاملسعودي مل يقرص مصادره التي أخذ عنها عىل الرشيعة 

وإنام أخذ عن العامة ما ترويه مما تبقى من املوروثات األسطورية القديمة.

منها،  بطني  ليأتيه  األرض  إىل  جربيل  اهللا  "بعث  والبرش:  آدم  خلق  يف  ويقول 
فقالت له األرض إين أعوذ باهللا منك أن تنقصني.فرجع ومل يأخذ منها شيئا وقال 
يا رب، إهنا عاذت بك ثم بعث اهللا ميكائيل فقالت له مثل ذلك، فرجع ومل يأخذ 
منها شيئا.فبعث اهللا ملك املوت فعاذت باهللا منه.فقال وأنا أعوذ باهللا أن أرجع ومل 
أنفذ األمر، فأخذ من تربة سوداء ومحراء وبيضاء؛ فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني يف 

األلوان، وسمى آدم ألنه خرج من أديم األرض وقيل غري ذلك...›٤١
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القديمة  الشعوب  تتوانَ  فلم  البرش،  ألوان  اختالف  يفرس  السابق  اخلرب  وكأن 
عن خلق أساطري حتاول تفسري ما حييط هبا وكشف الغموض، ومن أهم خصائص 
أن  كام  والدين،  باملعتقد  وثيقة  روابط  هلا  أن  أي  فيها  بام  املطلق  اإليامن  األسطورة 

املسعودي يوظف املبني للمجهول يف هناية القول مسقطا عنه كل مسؤولية.

وللجن يف الثقافة العربية مرجعية قديمة تسبق تلك التي قدمها اإلسالم، فلقد 
خاف العرب منهم وكانوا يستجريون هبم٤٢، لقد ورد يف القرآن الكريم يف سورة 
ا" قً هَ مْ رَ اُدوهُ زَ الِ منَ اجلن فَ وذُونَ برجَ عُ ال منَ اإلنس يَ انَ رجَ اجلن قوله تعاىل: "كَ
سورة اجلن، وترجع الكثري من املعتقدات والتصورات يف عرصنا احلايل عن "اجلن 
ترجع  والسعايل..،  الغيالن  وكذلك  وقبائلهم،  لإلنس  ومصاهرهتم  ومواطنهم 
أخص  وبشكل  امليالد-  قبل  الثاين  البائدين-األلف  املتعربة  من  منحدرة  بكاملها 
يف  بالفرس  املبكرة  اتصاالهتم  لتيرس  نظرا  القحطانيني،  (اليمن)  اجلنوب  سكان 

إيران، والتي يرجعها البعض إىل األلف الثانية ق.م"٤٣   

يذكر املسعودي من أخبار العرب يف اهلواتف واجلان "عن علقمة بن صفوان بن 
أمية بن حمرب الكناين جد مروان بن احلكم ألمه، أنه خرج يف بعض الليايل يريد ماال 
له بمكة، فانتهى إىل املوضع املعروف إىل هذا الوقت بحائط حرمان؛ فإذا هو بشق قد 
ظهر له(..) فرضب كل منهام صاحبه فخرا ميتني، وهذا مشهور عندهم، وأن علقمة 

بن صفوان قتلته اجلن"٤٤ والشق هو جن يظهر يف صورة نصف إنسان.

يؤدي اجلن معنى السرت واملستور، كاجلنني يف رحم أمه، فاألصل فيهم االختفاء 
وعدم الظهور يف عامل اإلنس وبتجليهم للعيان حيصل االضطراب.

يقول املسعودي: "وممن قتلته اجلن مرداس بن أيب عامر السلمي، وهو أبو عباس 
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وقد  عنه،  غناؤه ومحل  أن ظهر  بعد  املغني،  الغريض  ومنهم  السلمي،  مرداس  بن 
كانت اجلن هنته أن يغني بأبيات من الشعر، فغناها فقتلته."٤٥  

فالنص  فعالً خارقاً،  يعد  اإلنس واجلن  بني  املوجود  الرصاع  أو  القتل  فعل  إن 
د اقتحام علقمة بن صفوان عامل اجلن، فكان النزال الذي انتهى بمقتلهام  األول جيسّ

معاً، وجاء فعل القتل يف النص الثاين عىل شكل عقاب بعد خرق للمنع.

ويضيف املسعودي يف موضع آخر: "وحدث أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد 
عن أيب حاتم السجستاين، عن أيب عبيدة معمر بن املثنى، قال: سمعت شيخا من 
قال:  أمية،  بني  ملوك  بعض  عىل  وافدا  خرج  أنه  يقول  املائة  عىل  أناف  قد  العرب 
السحاب،  بطرائق  نجومها  برقعت  قد  السامء  كأن  حالكة  صهاكية  ليلة  يف  فرست 
وظللت الطريق، فتوجلت واديا ال أعرفه، فامهتني (نفيس بطرحها حتى الصباح) 
فلم آمن عريف اجلن، أعوذ برب هذا الوادي من رشه، وأستجريه يف طريقي هذا، 

وأسرتشده، فسمعت قائال يقول من بطن الوادي: 

لَك ن يف املَسْ الَ  >><<  تَسريُ وتَأمَ تيامن جتاهك تلق الكَ

قال: فتوجهت حيث أشار إيل وقد أمنت بعض األمن، فإذا أنا بأقباس نار تلمع 
أمامي يف خللها كالوجوه عىل قامات كالنخيل السحيقة، فرست وأصبحت بأوشال 
وقد ذكر اهللا عز وجل ذلك من فعلهم، يف كتابه فقال: (وأنه كان رجال من اإلنس 

ا)"٤٦ يعوذون برجال من اجلن، فزادوهم رهقً

التعامل بني  أن طريقة  القرآنية حقيقة وجود اجلن، واملالحظ مما سبق  اآلية  تؤكد 
وتواجه  وتكابر  تعاند  العرب  كانت  اجلاهلية  الفرتة  ففي  اختلفت،  قد  واجلن  اإلنس 
بأسلحة إنسانية أما يف مرحلة اإلسالم فنجدها قد تسلّحت باإليامن الذي عرفهم بكيفية 
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القصص  يف  السابقة  املعطيات  خالل  من  امليتافيزيقية،  املخلوقات  هذه  مع  التعامل 
الثالث هل يتسنى للمتلقي املؤمن باهللا وبام جاء يف كتابه أن يكذب ما جاء فيها؟ فكرة 

الرتدد هي التي ختلق النص العجائبي  وهو ما يواجهه املتلقي يف مثل هذه النصوص.

كتب الرحالت واجلغرافيا: 

ضمت هي األخر مشاهدات الرحالة مع ما تعرضه من مبالغات وهتويل، حيث 
حيكي ابن بطوطة يف رحلته ما واجهه من غرائب وعجائب يف سفراته، لذلك جيب 
أنتجها دون مقارنتها بحارضنا، ودون إغفال تفاعلها  علينا تلقيها يف سياقها الذي 
 النيص مع خمتلف جتليات العجائبي بام يف ذلك األنساق الثقافية واملعرفية.٤٧ وير
األربعة)  كتاب(العجائب  العجائب  عنوان  محلت  التي  الكتب  أول  أن  النديم  ابن 
والعجيب  الغريب  نحو  امليل  اهلجري  اخلامس  القرن  منذ  وبرز  الكلبي،  هلشام 
 الديني، وهو ما ولد لد النسق  املتلقي بعيدا عن  بوضوح، وغايته اإلمتاع وإثارة 
"تبلور  ولقد  خلدون.٤٨  وابن  احلموي  ياقوت  ومنهم  إزاءها  حتفظا  العاملة  الطبقة 
العجائبي يف الرحلة العربية وسط مناخ ثقايف عام وضمن متخيل متنوع يرتكز عىل 
طبيعة إدراك مزدوج للمألوف والالمألوف، أو للطبيعي وفوق الطبيعي، وبني املرئي 

والغيبي، وهي عنارص مشرتكة تكمل بعضها بعضها لتجسري املجهول باملعلوم."٤٩
والكتابة  القراءة  وتعلم  اإلسالم  تقاليد  عىل  حمافظة  أرسة  يف  نشأ  بطوطة  فابن   
والفقه، فهو ينحدر من بيت توىلّ الكثري من أفراده القضاء، كام تعلم األدب وفنون 
صحبة  إىل  ساعيا  والصاحلني  باألولياء  ومهتام  والسفر،  للرحلة  حمبا  وكان  الشعر، 
فسيطر  ارتادها،  التي  والزوايا  املدارس  يف  العلم  طالب  وخمالطة  والفقهاء  العلامء 
مما  اهللا  عذاب  خياف  فهو  رحلته،  خالل  من  ذلك  نستشعر  الديني،  الوازع  عليه 
الليل، ومل يصل عمره احلادية  الزهد واالنقطاع والوحدة والصيام وقيام  دفعه إىل 
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والعرشين سنة حتى عزم عىل السفر إىل الرشق بغية حج بيت اهللا احلرام، والرواية 
عن علامء املرشق املشهورين واالستفادة منهم.

انطلق يف رحلته يوم اخلميس يف الثاين من رجب عام ٧٢٥ه وكان املغرب حينذاك 
حتت حكم السلطان أيب سعيد عثامن من سالطني بني مرين دون أن يتم دراسته  بل 
أمتها يف الطريق، وكان الكثري من طلبة العلم يفعلون ذلك ولعله قصد إكامهلا يف املرشق 
كام هي عادة املغاربة.٥٠ وكان هدفه من رحلته إىل املرشق حج بيت اهللا احلرام وزيارة 
اهلند  ملك  نصبه  الفقهية،  والدراسات  باحلديث  عني  كام  اهللاوسلم،  رسول  قرب 
قاضيا يف دهلي، وتوىل القضاء أيضا يف جزر املالديف، وكان له ميل للتصوف حتى 
أنه لبس خرقة التصوف أكثر من مرة، وانقطع إىل العبادة، ومل يعد إىل احلياة العامة إال 

بطلب من السلطان، كام أنه شجاع ال خياف وال يتورع عن اقتحام املعارك.٥١
وعليه تتحدد املسارات الصورية البن بطوطة عىل النحو اآليت: 

جناح  عىل  كأين  الزاوية  بسطح  نائم  وأنا  تلك  ليلتي  "رأيت  والرتحال:  السفر   -
اهللا  عبد  الشيخ  هبا  يكاشف  التي  فالرؤيا   ٥٢ فيها"؛  تقع  شدة  من  طائر...خيلصك 
املرشدي ابن بطوطة تتحقق من خالل سفره إىل الكثري من البلدان يف املرشق واملغرب، 

فالرؤيا هلا حضور واضح يف الرحلة .
- الزهد والتصوف: "وانقطعت إىل خدمة هذا الشيخ ووهبت ما عندي للفقراء 
الشخص  هذا  ولزمت  ثيابه  ولبست  لفقري  ظهري  ثياب  و...أعطيت  واملساكني 

مخسة أشهر..."٥٣
- توليه القضاء يف اهلند ويف جزر ذيبة املهل: "...اخدم فقد جعلك خوند عامل 

قايض دار امللك دهيل..."٥٤
الفقيه... الشيخ  "قال  الكتاب:  مقدمة  يف  اجلزي  ابن  يقول  للرحلة:  رسده   -

املعروف بابن بطوطة..."٥٥
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- رفعه لواء اجلهاد ضد اجلهل وضد الكفار وقطاع الطرق: "ولقد جهدت ملا 
وليت القضاء هبا أن أقطع تلك العادة..."٥٦، "فركبنا وحلقنا كفارا أغاروا عىل قرية 

من قر اجلاليل وأتبعناهم..."٥٧

وشهد الكثري من الباحثني عىل صدق الرجل يف معظم ما رو، وقلام ينقل أمرا 
دون أن يشاهده معتمدا عىل ما سمعه دون أن يشري يف رحلته إىل ذلك بصيغة إما 
"سمعت كذا" أو "زعموا كذا"، ويتسم منهجه باالتساق والرتتيب ويذكر يف حديثه 

األقطار التي زارها ويصفها ويعني حدودها، ويذكر ما شاهده فيها ويروي عادات 
البلد، واهتم كثريا  أهلها ونظام حياهتم ومأكلهم ومرشهبم ويتحدث عن سلطان 
يروي  ما  الدينية والعلمية وكثريا  الشخصيات  الذين عرفهم، خاصة  باألشخاص 
عن زهدهم وكراماهتم كام يصور حركة املجتمع يف أدق تفاصيلها، ولعله أول من 

صور اللقاء بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة اهلندية.
زارها، وكان  التي  واألماكن  الذين عرفهم  بذكر األشخاص  بطوطة  ابن  اهتم 
يروي حكايات الشعوب التي ذهب إليها، سواء تلك التي حصلت عىل مرأ من 
أيضا بحكايات األولياء واملتصوفني  التي سمع عنها، وكان يستمتع  أو تلك  عينه 
العلمي  املنحى  أما  وصويف،  علمي  منحيني  أسلوبه  يف  وينحو  أخبارهم،  وينقل 
فيحاول من خالله أن يعطي لكل يشء حتديدا دقيقا فرتاه يقيس األبعاد باألشبار مما 
قد يعني أنه قاس األبعاد بنفسه، وهذا يدل عىل رغبته يف نقل احلقيقة، أما إذا صادفه 
ويستعمل  له،  تصديق  عدم  أو  بشكه  للترصيح  يرتدد  ال  فإنه  صحته  يف  يشك  أمر 

أحيانا بعض الصيغ التي تدل عىل تشكيكه مثل صيغة: "زعموا".
أما املنحى الصويف فهو نابع من إيامن ابن بطوطة العميق حيث كان شديد التأثر 
باألولياء الصوفيني وبكراماهتم إىل درجة أنه كان يف بعض األحيان ينقطع عن الناس 
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ويلبس اخلشن ويتفرغ للعبادة والصيام وقيام الليل.٥٨ يستمتع ابن بطوطة عند ذكر 
األشخاص الذين عرفهم، ويشغل رجال الدين مساحة كبرية يف ذاكرته، وكأنه جيد يف 
ذكرهم راحة نفسية، فريوي كراماهتم، ويطلب الرمحة هلم، ويزور قبورهم تربكا هبم.

املرسودات  بني  املوجود  التباين  تنقية  إىل  الرحلة  أدب  يف  املحكي  يسعى  ال 
اإلناسة  وعلم  التاريخ  اجلغرافيا  مع  ويدمج  اخلطاب،  أنواع  كل  يستعمل  بل 
والواقع  اخليال  فيه  فيلتقي  الروائية،  واملشاهد  واخلرافات  واألحالم  واللسانيات 
 أخر أصوات  وعىل   أخر نصوص  عىل  ينفتح  أن  النص  يستطيع  و  والتاريخ، 
 العلمية (فابن بطوطة كان قاضيا هيو املساجد واملجالس  اللقاءات يف  أيضا عرب 
خمالطة العلامء وطالب العلم يف املدارس وهيتم باملتصوفني وكراماهتم) حتى وإن مل 
حتصل هذه اللقاءات فإن الرسد كفيل بنقل األحاديث والروايات واحلكايات دون 
أن تكون هناك رضورة للتنقل والبحث عن املجالس، وهبذا يكون ملحكي الرحلة 

تركيبة جتمع أنواعا عديدة من املرسودات العلمية واإلبداعية.
ويتم يف هذا النوع تناول اخلوارق كام هي واملتلقي الضمني هلذه احلكايات يعترب 
غري عارف هبا؛ فابن بطوطة عندما تاه يف سفرته إىل الصني ظهر له رجل أسود اسمه 
"القلب الفارح" أطعمه وسقاه ومحله عىل عنقه وأمره قائال: "أكثر من قراءة حسبنا اهللا 
ونعم الوكيل." ففعل ابن بطوطة ما أمره به حتى غلبته عيناه ومل يستيقظ إال لسقوطه 
عىل األرض ومل ير للرجل أثرا، ووجد نفسه يف قرية للهنود، وفرس ابن بطوطة ظهور 
هذا الرجل فجأة واختفائه دون سابق إنذار بام أخربه به الشيخ املرشدي الذي يقول: 

"ستدخل أرض اهلند وتلقى هبا أخي دلشاد، وخيلصك من شدة تقع فيها."٥٩        

يعتقد ابن بطوطة أن ما حصل له يف هذه املغامرة حقيقة وليس ومها ناجتا عن 
التعب واجلوع والعطش الذين داموا أكثر من ثامنية أيام، كام أنه تعرض يف العديد 
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من املرات يف هذه السفرة إىل املوت إال أنه ينجو بقدرة قادر، كل هذا فيام يبدو له 
تأثري يف درجة وعي ابن بطوطة يف تلك املدة.

 -التفسري العقيل والتفسري الالعقيل: 
املغريب  حسن  حكاية  (مثل  باحللم  التفسري  منها،  أنامط  العقيل  للتفسري 
هذيان  نوعني،  إىل  تقسيمه  ويمكن  واهللوسة  باهلذيان  التفسري   ٦٠ املجنون)، 
إرادي (تناول خمدر أو رشب اخلمر)   وهذيان مريض (عضوي نتيجة احلمى 

واألمل، أو نفيس) وأخريا التفسري باجلنون.

والكائنات  والسحر  واملسخ  التحوالت  يف  فيتمثل  الالمعقول  التفسري  أما 
شيخ  يتدخل  املذكورة  احلكاية  ففي  واملردة)،  والعفاريت،  اجلن  (مثل  امليتافيزيقية 
فقري ملساعدة حسن عىل حتقيق رغبته املتمثلة يف الذهاب ألمه التي اشتاق إليها كثريا، 
املقبلة،  الليلة  "فلام كانت  ابن بطوطة:  يقول  املساعدة بشكل غامض، حيث  ومتت 
وهي ليلة اجلمعة، وجده حيث واعده، فطافا بالبيت ما شاء اهللا، ثم خرج وهو يف 
أثره إىل باب املعىل، فأمره أن يسد عينيه ويمسك بثوبه، ففعل ذلك.ثم قال بعد ساعة: 
أتعرف بلدك؟: قال: نعم، قال: ما هو هذا، ففتح عينيه، فإذا به عىل دار أمه"٦١ ويبدو 
فبعد  الفقري  الشيخ  هبا  يتمتع  التي  الكرامة  ذلك  ومدعاة  يرويه  ملا  مصدقا  الراوي 
شهر ونصف التقى بحسن يف املقربة وأعاده إىل مكة بجوار معلمه وقد أوصاه بعدم 
إفشاء رسه، وبخرق حسن للمنع حيصل اخلرس ثم اجلنون إذ له العديد من الصفات 
اخلارقة كالعلم بالغيب والتنقل برسعة والدعاء املستجاب، وبذلك يتجىل العجائبي 

عىل مستو الشخصية وعىل مستو األحداث.
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فالنص السابق تتوفر فيه الرشوط التي يفرضها تودوروف حتى يتحقق العجائبي.
تتمثل أوال يف رضورة عد عامل الشخصيات داخل النص عاملا حيا وحقيقيا، والرتدد 
بالنص الذي  بني تفسري طبيعي وتفسري فوق طبيعي لألحداث، رشط يتصل أساسا 
يعكس ذلك العامل بام يتضمنه من شخصيات وكائنات أخر تؤدي أفعاال، وتصدر 
البداية  منذ  مهيأ  النصوص،  هذه  ملثل  فاملتلقي  بعينها،  أحداث  جتاه  انفعاالت  عنها 
للتعامل مع نص خارق، ولكن من جهة ثانية نجد بعض احلكايات تنطلق أحداثها من 
واقع تارخيي معروف، ويتعلق بشخصيات تارخيية وفضاءات زمانية ومكانية معلومة، 

يستدعي األمر إذا من املتلقي التأمل والتفكر يف ما يواجهه خالل فعل القراءة.

مع  القارئ  توحد  عىل  ينص  الذي  الثاين،  الرشط  السابق  املثال  يف  يتجىل  و 
الشخصية يف حالة قراءة ساذجة، هناك شد لالنتباه، وما تواجهه الشخصية يستفز 
املتلقي، الذي حياول بدوره فهم الظاهرة، وتنوب الشخصية عنه يف طرح السؤال 

والبحث عن جواب مقنع.

ويتمثل الرشط الثالث يف رضورة اختيار املتلقي ملوقف معني جتاه النص، وهو 
موقف نسبي، ولكل واحد تصور أو وجهة نظر فيام يسمع أو يقرأ، وبالتأكيد سيتخذ 
موقفا ينهي به احلرية والرتدد واالضطراب، قد يتفق مع التفسري الذي يطرحه النص 

وقد يتعارض معه، ومن ثمَّ إمكانية موضعته ضمن العجيب أو الغريب.

- املسخ والتحول: 

يعدّ التحول ظاهرةً طبيعيةً موجودة يف عاملنا الواقعي، تتجىل من خالل الكائنات 
احلية من إنسان وحيوان ونبات، فتمر عليها مجلة من التحوالت الطبيعية يف مراحل 
نموها، واإلنسان يبدأ رحلة احلياة وهو نطفة، فعلقة، فجنني، ثم يولد ليعرف مراحل 
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وأخريا املوت  حتول أخر كرب هي، الطفولة، والشباب، ثم الكهولة والشيخوخة
ويقابل  أنواعها،  بمختلف  والنباتات  للحيوانات  بالنسبة  احلال  والزوال، وكذلك 
 ربانية (اإلرادة اإلهلية)، أو قو التحول الطبيعي التحول اخلارق، وينشأ عن قو

غري عادية (اجلن، السحر، العلم)، ..
وللمسخ يف الديانات الساموية وحتى يف اإلسالم وجود ومرجعية، ولقد ورد 
الذين  علمتم  "ولقد  تعاىل:  قوله  منها  القرآنية  السور  من  العديد  يف  عنه  احلديث 
اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني"البقرة ٦٥، واملسخ هو شكل 
من أشكال العقاب الذي يسلط عىل الظاملني فيتحولون إىل صور أبشع من صورهم 
هة، وقد فعل اهللا تعاىل ذلك  األصلية، فاملراد منه هو حتويل من صورةٍ إىل أخر مشوَّ

بأصحاب السبت من بني إرسائيل حيث مسخهم قردة.
ويعد التحول من املوضوعات األساسية يف العجائبي، ويتجىل يف الرحلة املذكورة 
من خالل األنواع التالية: حتول إرادي، حتول ال إرادي، حتول سببي (زماين أو مكاين).

األمصار وعجائب  النظار يف غرائب  "حتفة  الرحلة  النظر يف عنوان  أمعنا  وإذا 
األسفار" نجد أنه كتاب يتحدث عن البلدان الغريبة التي زارها الرحالة، واألسفار 
العجيبة، ألهنا كانت خطرية وكادت يف أكثر من مرة أن تودي بحياته، وهذا النوع 
من التضخيم واملبالغة ناتج عن اخلوف الشديد، إذ يقال إن "عيون اخلوف كبرية"
خاصة وأنه تعرض للغرق يف إحد سفراته ونجا بأعجوبة، وكذلك عندما أرسله 

ملك اهلند إىل الصني يف زيارة رسمية واجه صعابا عديدة.
٣-٣/ مؤلفات الصوفية: 

أنه جنس  اعتبار  العجائبي مساحة واضحة، عىل  فيه  الذي حيتل  الصنف  وهو 
تدعي  رسود  وهي  واملستحيل،  املمكن  وبني  والعجيب،  الغريب  بني  يتموضع 
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عرض احلقيقة ضمن النص وخارجه، وهلا مصداقية يف الالوعي اجلمعي للشعوب 
خلل  إحداث  عىل  القدرة  له  وجل  عز  اهللا  أنَّ  من  تتأسس  أهنا  ذلك  اإلسالمية، 
ال  ممكنة  وبطريقة  ما،  لسبب  أوليائه،  من  صالح  لويل  الطبيعية  القوانني  ضمن 
واجبة، و"االعتقاد بوقوعها عىل احلقيقة جائز عىل اعتبار أهنا ال تتمنع عن القدرة 
اإلهلية."٦٢ومن أشهر املدونات الصوفية كتاب "كرامات األولياء" للنبهاين، وهبجة 

النفوس" البن عطاء اهللا السكندري.
ويعلن النبهاين يف مدخل كتابه قائال: " أسندت كل كرامة إىل صاحبها إن كان 
معلوما وهو الغالب أو إىل راوهيا إن كان الويل جمهول االسم وهو قليل وعزوت كل 
واحدة منها إىل الكتاب الذي نقلتها منه سو ما شاهدته أو حدثني به من شاهده 
وها أنا أذكر لك من أسامء الكتب التي نقلته منها مجلة وافرة.."٦٣حرص النبهاين إذا 

عىل نقل احلقيقة من مصادر موثوقة.
الغرائب  ذو  "الصاحي  يقول:  حيث  املجذوب  اخلرضي  حممد  كرامة  ويذكر 
العلوم واملعارف  بغرائب  يتكلم  تارة صاحيا  والعجائب والكرامات واملناقب كان 
وتارة مستغرقا يتكلم يف شأن األكابر من أهل السامء واألرض بام ال يستطاع سامعه 
وكان من اإلبدال ومن كراماته أنه خطب وصىل اجلمعة يف ثالثني بلدا يف وقت واحد 
وكان يبيت يف الليلة الواحدة يف عدة بالد وأراد قطاع الطريق سلب ثيابه فسمر أيدهيم 
يف أجناهبم، وأضافه بعضهم بعسل فأكل ثم قال احرس العسل حتى أرجع فغاب 
نحو مخس عرشة درجة وعاد وقال صلينا عىل املتبويل يف أسدود ودفناه ثم أكل بقية 
العسل مات سنة ٩٠٧ ودفن يف كوم البهنسا ورضحيه هبا ظاهر يزار قاله املناوي."٦٤
اخلرضي  فمحمد  السابق  النص  يف  بوضوح  حارض  العجائبي  الفعل  إن 
املجذوب يمتلك قدرات غري عادية، منها ما تعلق بالكالم مع غري البرش (كائنات 
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إما لتقديم املعرفة للبرش أو  أخر من أهل السامء واألرض)؛ ففعل الكالم عنده 
للكالم مع كائنات ال يتسنى للبرش العاديني خماطبتهم، فصار صلة ربط بينها مجيعا، 
بلدا يف  البرص بل احلضور اآلين يف ثالثني  بالطريان والتنقل يف ملح  ومنها ما تعلق 
خطبة اجلمعة، ويبيت يف الليلة الواحدة يف عدة أماكن، فالفعل عنده يتجاوز الزمان 
تقديم  خالل  من  احلقيقة  نقل  يدعي  نص  ضمن  خارق  فعل  إنه  العاديني  واملكان 
هل  حرج،  موقف  يف  يوضع  والسنة.فاملتلقي  الوفاة  مكان  عن  واإلعالن  السند 
يصدق هذه األفعال اخلارقة أم يكذهبا.واملجذوب يف املوروث الشعبي هو الدرويش 
وصاحب الربكة، يتربك به وال يُؤذَ بأي شكل من األشكال، ألنه من الصاحلني، 
والظاهر أن فكرة االعتداء يف النص (الرسقة) قوبلت بالعقاب الشديد غري العادي، 
فللمجذوب املقدرة عىل الدفاع عن نفسه ومواجهة املعتدين.إن العجائبي يف النص 

السابق متعدد األوجه عىل مستو أفعال الشخصية ويف الزمان واملكان.
إن قصة الكرامة تعتمد عىل ما يقدمه الراوي ملتلق ضمني، ويبدو أن فعل الرواية 
الثقاة، وهم عادة من مشاهري الصوفية ألن األصل يف هذا  الرواة  يرتبط بعدد من 
عن  منقول  السابق  فالنص  احلقيقة،  ونقل  الرشعية  إضفاء  النصوص  من  النوع 
الغز والشعراين، والراوي النبهاين كان متلقياً ضمنياً ثم دون ذلك يف كتابه، يشد 
الراوي املتلقي منذ البداية بجملة الصفات التي خيص هبا صاحب الكرامة ممهدا ملا 
سيكون من أفعال خارقة قد تنسب لبطل القصة وتنسجم مع تلك الصفات، وهي 
متعددة وخمتلفة يف كل منها، فإذا كانت الكرامة عند البطل األول حسية ظاهرة فهي 
بالنسبة للبطل الثاين باطنية روحية.وعليه فالكرامات تتعدد وختتلف بناء عىل أفعال 
الشخصية الرئيسة، إذ من أفعال الديروطي العجائبية الظهور واالختفاء، والتحكم 
يف األشياء والتأثري النفيس والروحي عىل اللصوص فكانت توبتهم عىل يديه، وله 
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القدرة عىل استرشاف املستقبل.والظهور بعد املوت، كرامات تتجىل يف نوعني من 
الزمان، خارجي معلوم هو الزمن الدنيوي وآخر داخيل ينتمي إىل العامل العجائبي 
وقت النوم حيث يغيب املعطى الدنيوي ويدخل البطل إىل عامل آخر فينبئه بام حيصل 
البنه، وعن مرضه ووفاته، رؤيته من قبل أمه يف املنام بعد وفاته، يعلن ذلك وجود 
الظهرية)،  بعد  ما  أو  (الليل  الرؤية  صاحبة  بالشخصية  متعلق  معلوم  زمن  زمنني 
وزمن داخيل غري حمدد حيث تلتقي فيه األرواح، واملكان بدوره يتجىل من خالل 
ثنائية املعلوم واملجهول، أي املكان الدنيوي حيث تقع األحداث البرشية والفضاء 

الرسمدي موطن األرواح.
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اخلامتة: 

إن ظهور العجائبي يف الثقافة العربية الكالسيكية واضح وال حيتاج إىل براهني، 
وما يمنحه هذه املصداقية طبيعته التي تقتيض الرتدد الذي يواجهه الراوي أو املتلقي 
أو الشخصية إزاءه.ومن خالل مقاربته عىل نصوص تراثية، توصلنا إىل أن العجائبي 
مفهوم غريب حديث ارتبط ظهوره يف البداية بالرواية الغربية ثم انتقل إىل النقد العريب 
حيث لقي صد ورواجا، واملالحظ أن التصور النظري الذي طرحه تودوروف يف 
القديم،  العريب  الرسد  مع  بوضوح  ويتكيف  ينسجم  العجائبي"  إىل  "مدخل  كتابه 
احلقيقة،  جيانب  العريب  الرسدي  املوروث  يف  األدب  هذا  بغياب  القائلة  فالفرضية 

واملتفحص واملطلع عىل املدونات الرسدية الرتاثية سيتثبت من ذلك.

تعرضنا يف هذه الدراسة لنصوص منتقاة من التاريخ، وأدب الرحلة، وكرامات 
الصوفية، فكانت غنية بالعجائبي واألفعال اخلارقة، إهنا مدونات تدعي نقل احلقيقة 
والواقع، دافعة املتلقي ليفرتض حقيقة ما يرو عىل الرغم من وقوعها يف املبالغات 
والنقل عن العامة دون تثبت، فاألصل يف املؤرخ الرصد والتحقيق فيام يرسد، لكن 
خاصة  عدة،  مصادر  من  الرسدية  للامدة  ناقل  الذهب"جمرد  "مروج  يف  املسعودي 
تلك األخبار التي تباعدت زمانيا، فارتبطت باملوروث الشعبي وما تردده الشعوب، 
والعامة  الكتب  عن  نقله  وما  الرشيعة  به  جاءت  ما  بني  واضح  خلط  هناك  فكان 
من الناس، وإذا كان ابن بطوطة مدققا يف نقله ملشاهداته وما اختربه من جتارب يف 
رحلته، فإن كرامات الصوفية متتلك جتذرا واضحا يف ال وعي الشعوب انطالقا من 

املامرسات والتامهي روحانيا مع عوامل ميتافيزيقية عجائبية.
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