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 غة العربيةقسم اآلداب و الل  
 الجزائر–بسكرة  جامعةكلية اآلداب و اللغات

العجائبية المفهوم و المصطلح :أوال : 
أوال تحدیدد صطدحلا العجائبیدة صد  وجب  في التراث العربيتجلیات العجائبیةاستعراض قبل 

الصتتبع لصادة)عجددبف فددي فددص الناحیددة اللیویددة واالطددحوحیةص والصطددحلحات الصتدا لددة صع ددا
 صدددددددددددددددددددددددرتبح»إحدددددددددددددددددددددددارلیو  صعاجصندددددددددددددددددددددددا العربیدددددددددددددددددددددددةص یجدددددددددددددددددددددددد ا جدددددددددددددددددددددددا ت تحدددددددددددددددددددددددت 

لىرتباًحاصعجصًیابشبكةداللیةتشیر ا لىتنوعزاویةالنظر ا  صنالعجاإلنسددان ذ الصسالةصفصن الیةتحددصوقفا 
إذ نجددد ص1«...زعوالفدس وااللتباالد شةواالنب اروال ولواالسددتیرابوالحیرةوال وفوالعجب:یبوالیریدب

«هتیدادالُعْجُب و الَعَجُب:إنكار صدا یدرد علیدق ل لدة اع»على أنه ه یعرفاب  صنظور 
صفالعجدب 2

و  ددددذا الصف ددددول أشددددار إلیدددده ص حددددائرا صتددددرددا  اإلنسددددا  ددددو ن ددددیض الصددددجلو   وذلددددق یجعددددل 
وقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول  ص)...فرأىصاینكرهاإلنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان ذاأطولعجبفیاللیةإن»ب ولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهالزجاج

لىالنظر :العجببجندددددده:اإلعرابيابندددددد )...فصالعجددددددب ب أعجدددددداب انفعددددددال  شددددددي ویرصجلوفوالصعتادا 
 3«صا یرد علیه. إنكارهنفساني یعتر  اإلنسا  عند استعظاصه أو استحرافه أو 



 

2 

حیرةتعرضلإلنسدددانعند سببج ولشددي صولیس  ددو سددببا لدده فدددي »و التعجددب عنددد الزبیددد   ددو
ص  كلشدددي عجب:یعرفهصول ددذاقال ولذاتدده بل وحالددة بحسباإلضددافةإلىصنیعر  السددبب وصدد  ال 

«بوقال وصوشددي عج
اسددتیرابه صتحلبددة  صو علیدده فدد   اإلنسددا  كصیرصاتطددادف ظوا رصوتصیر4

 .تفسیرا ألجل ف ص ا واستعاب ا
)عجبدداف نائبددا  جا تصطدددرافتددارة  »لفظددة ا العجیددبا وردت فددي ال ددرم  الكددریل بطددی  ص تلفددة 

للصبالیددددة و تددددارة فعددددو )یعجبددددو ص  یوضعالصطدرصوضددددعالعجیبو إنصاعجیددددبص عدددد  طددددفة 
وتدددددارة أ دددددرص یطدددددرع بالطدددددفة فتدددددجتي علدددددى طدددددییة عجیدددددب أو  صتعجبصعجبدددددَتص ُیعجدددددُبف

«ُعجاب
ص و داللت ا الحیرة و الد شة و االستعجاب ك ول اصرأة عصرا  في أ  تلدد و بعل دا 5

قالت یا ویلتى أألد قوله تعالى: ذلق في أل  في ذلق  رق لسن  الحبیعة البشریة وردشیخ 
وأنددا عجددوز و ددذا بعلددي شددی ا إ   ددذا لشددي  عجیددب

نضددی  أیضددا اسددتیراب الكددافری  ص و 6
ث دال ف ذا  ارب ع  الصجلو  الدذ  لدل یحدالذی  ال یطدقو  أ  یبعث اهلل ببشر نبیا و رسو 

بددل عجبددوا أ  جددا  ل صنددذر صددن ل ف ددال الكددافرو  عنددد العددرب و  ددو صددا أكددده قولدده تعددالى :
7 دددددددددددددذا شددددددددددددددي  عجیددددددددددددددب
 فددددددددددددددي  صعنا ددددددددددددددا یصكدددددددددددددد  ا تددددددددددددددزال إذ  ص فصددددددددددددددادة عجدددددددددددددب

إنكدددار صدددا یدددرد علیددده صددد  أوالنفسيصأوالحیرةوالّد شةالتیتعتریاإلنسانعنداستعظاص الشدددي التییر »
«أصور

8
. 

أصدددا الصف دددول االطدددحوحي للعجائبیدددة ف دددذا الصطدددحلا لددده صددددلوالت صتنوعدددة لددددص الن ددداد كدددل 
نددابع صدد  الص یلددة ص ویددر  »ى أندده حسددب رأیدده ص فالصعدداجل االطددحوحیة الیربیددة تعرفدده علدد

كصشد د ویدر عداد  لصدورا   واقعي ك ولنا رؤیة عجائبیة أ  ویر حبیعیة أو قطة فوحبیعیدة
«بركا 

كل صا »ا و تعني Fantasticos"ص أصا أطل الكلصة ف و یوناني صج وذ ص  9
العجدددائبي علدددى أنددده (Kastics)س كاسدددتیك ص  دددذا و قدددد عدددر 10«لددده عوقةبالص یلدددة 

ف Lewis Fax)لویسددفاكس:أصددا"یتصیزباالقتحاصاللفظالسریالیاصضددفی حارالحیاةالیوصیة»
ال ططالعجائبییجبجنی دصلناأناسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداصصلنا ":ی ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول

روجدددددي " ویطددددد  "...یعیشونصعنافیعالصناالواقعییطنعونفججةفیوضدددددعییرصف ول

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3034&idto=3034&bk_no=132&ID=1207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3034&idto=3034&bk_no=132&ID=1207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3034&idto=3034&bk_no=132&ID=1207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=51&ID=1786#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=51&ID=1786#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1753&idto=1753&bk_no=51&ID=1786#docu
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 " إنالعجددددددددددددددائبي":صنج ت العجائبیفیكتاب طدددددددددددددصیصالعجائبیفی ول
ص و ددددددددددذه 11«الیوصیددددددددددة  ككل وقحعللنظاصالصعروفوبروزصفاجئلوصع ولضصنالشددددددددددرعیالصابتفیالحیاة

لىالتعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداری   ا تراق تشتركجصیع افیفكرةواحدةتشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیرا 
وقددددددددددددددددددددد حدددددددددددددددددددداول  صالظوا رالسریةالیاصضددددددددددددددددددددةوالوصف وصیةلعالصالحیاةالیوصیةوالواقعیةالعادیة

ل ا كتابا تحدث فیه ع   أ  ی دل دراسة صعص ة للعجائبیة حی   طص (Todorov)تدورو 
 اأدبی افتطبا جنسالعجائبي و صكوناته لتتحور  ذه الت نیة 

الفانتاسددتیق  ددو تددردد كددائ  ال یعددر  سددوص ال ددوانی   »یددرص (Todorov)و تددودورو  
«الحبیعیدددة أصدددال حدددادث لددده طدددبیة فدددوق الحبیعیدددة 

یكشددد   »و أ صیتددده تكصددد  فدددي كوندددهص 12
الصنددددددددددداحق الصظلصدددددددددددة فدددددددددددي الووعدددددددددددي الجصعي)...فو دددددددددددو إ دددددددددددراب ل سدددددددددددحورة بعوصدددددددددددة 

«الرعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
 (Todorov)وصنج ةأ رىحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتودورو ص13

صوصشروحاعتبر اص صةجدافیتحدیدالتعریفالشاصلوالكاصلللعجائبیجدبیاصأول ذ الشروحیتصصلفیضدددرور 
زال ةإلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

النطلل ارئعلىاعتبارعالصالش طیاتصساویاللعالصالح ی يصصصجعل یشعربحالةالترددنتیجةاألحداصالص
رضرورةإحساس حدىالش طددیاتب ذاالترددصوكجندورالیافتعلةصترددابینتفسیرحبیعیل اوم ر ارقل وأ 

 .14قارئ دأسندإلى حدا صافتشعربصا یشعرب صنتردد
 «شدددددددعیبحلیفي" ص ف دددددددد ربدددددددح العربیدددددددة  أصاعلىالسددددددداحةاألدبیة

تتضصن العلوصاإلنسدددانیةواالجتصاعیةصفراتاصتعددالصسار صف وصالعجائبیبصفا یصج رصصویجعل عنط
 لیجتیتعریفالدددكتورص 15«فیالصجلوفوالوصددجلو  ةیست حبصایصیراالند اشددوالحیر "  وعنددده

 "سددددددددددددددددددددددددددددددددددیعدی حی "

العجائبییتح  على اعددةالحیرةأوالت«والذییشتركفی العدیدصنالصشتیلینب ذاالنصحو والصف وصالذییجعل
صاإذاكانیتطددددددددلبالواقعجل راوال ارئحیالصایتل یانهصإذعلی صاأنی ر فالش طددددددددیة)رددالصشددددددددتركبینالفاعل

«الكصا وفیالوعیالصشدددددترق
و فیصعنىواحدصاانطدددددبأن صا التعدددددریفی  فصدددددا نوحظددددده فدددددي  دددددذی  16
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یتل اه  یعتریالش طجصاصوصجلوفیةصاا تلفتفیتعابیر افالعجائبیة یذلكالترددأوالحیرةأواالند اشالذیإن
. 

 "العجددددائبي " والوفتلونتباهصوجودصطحلحاتج رىص ترنةبصطددددحلا

ال صدددددجلوففوحبیعيص  دددددارق... ویدددددر واقعددددديصص و صن دددددا صتدا لةصع تحاوألنتؤدیددددددالالت وأبعاده
 fantastic"فجواإلنجلیز الفرنسددددددی) صنصنحل جنللصطحلحفیجطددددددل األجنبي«

،Fantastique  ا
 :ص ابوتعدیدةفیالبحصاألدبی ذنل ى لىصجانب ذااأل یرصطددددددددددحلحاتصصاصلةصصل

الفانتاز صالفانتاستیكاالسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتی اصيص الیرائبی
ال ارقجوال وارقیالعجابالو صیالواقعیالسحریوویر اصنالصطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحلحاتفیص ابل 

 :صفرداتججنبیةصنحتللصعنىذات صعبعضدددددددددددددالتصیزالدقی فی حوق اعلىنحو

Etrangemerveilleux ،Fantaisie 

 صFantastique،strange،fantasy" Exotique Feeri»17ص
ئبیوالفانتاستراأنالباحصینیجنحون لىاستعصالصطحلحالعجائبیلشیوع وولبت فضوعنصطحلحیالیبید

 :یكصصبدرجةأقول وارقيصوصنالدارسینصنیوردالفرقبین صاعلىشكلصحورینو صا
-

وحیصالعجائفوی الكذلكللصبالیةأیضا)حیصیسصىصایتعجبصن بالعجبوالعجاب:الصحورالص افیالعربي«1
 ...بیجصعالعجیبةكصااألعاجیبجصعجعجوبدددددددددددددددددددددة

أصاال ارقف وصای رقالعادةوی الفص تضا اصفی األ رق جیجد ش و رقجیجكصرصنالكذبصوجصعال ارق و 
 .ال وارق

 وفی ذاالصحورصالیریب والعجیبوویرالصجلو صوالیریبصنالكوصالبعید

 .رائبالی:أییصضصو فيصووربالشي كانییرصجلوفوجصعالیریبیرابةف صووربالكوصال

للصحورالسددددددددددددددددددددددددددددددددددابقصویت فى  را حیصیدیرالناقدددددددددددددددددددددددددددددددددددالعربیظ:لصحورالص افیددددددددددددددددددددددددددددددددددالیربيا -2
 1970 صندددددذعال (Todorov)حرفیاأوشب حرفیاسدددددتعصالتودورو 

 leا صلصطحلحالعجائبیبصعنىالفانتازیاأوالفانتاسددددددددددددددددددتیق
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fantastiqueللتصایزعنحكایددددددددددددددددددةال وارقاles 

merveilleuxوعنالحكایةالیریبددددة«l’étrange18  و ددددذا إ  دل علددددى شددددي  ص
 تجصع صاأكصرصصاتفرقفیكتابدددهو الیرائبیأنالسصاتالصشدددتركةبینكلصنالعجائبیف نصدددا یددددل علدددى 

لىالعجیب(Todorov)صدددددددددددددددددد إللىاألدب" بین صاصو وعلىعكسدددددددددددددددددصاأقرب تودوروفحینینظرا 
introduction à l’alittérature 

fantastique"العجائبیوالیریبنظرةزصنیةتكونجرضیةینحل صن افیتحدیداال توفبین صا. 
 تجليات العجائبية في التراث العربي: ثانيا : 

 اإلبدداعاتص بدد ا بدجول  دذه ل دد حفدل تراصندا العربدي بكصیدر صد  النطدوص العجائبیدة الصصیدزة 
أال و ددو الشدددعر الجدددا لي الدددذ  بلددد  شدددجنا كبیددرا عندددد العدددربص و اعتبدددر ناظصددده إنسدددا  ویدددر 

شدددددیاحی  »عددددداد  ص حدددددی  یتواحدددددج صدددددع الجددددد  ف دددددد كصدددددر الحددددددیث فدددددي كتدددددب التدددددراث عددددد  
وعدددددددددددد  عب ددددددددددددر التیتنتسددددددددددددب لی ا عب ریددددددددددددة (...)الشعرا وأطددددددددددددنافالجّنالتیجعانت صعلىال ول
ص فلحالصا اقتنعت الص یلة البدائیة العربیة بوجود 19«اإلبداعصو یجرضتسكن ا الجّ  فیصا زعصوا

قدددددددددددددددددددددددددددوص علویدددددددددددددددددددددددددددة أو كائندددددددددددددددددددددددددددات  رافیدددددددددددددددددددددددددددة تجاوزقدرت اقددددددددددددددددددددددددددددرات البشدددددددددددددددددددددددددددر »
العادیی صأولئكالذینتصیزعن صالشدداعرصنذأ  شددعر بصددا ال یشددعر بدده ویرهصف الصایسددتحیع ویر ددج  

سدردیة وویر بعید ع  عجائبیة الشعر العربي نحرق باب النصر الذ  حفل ب والب ص20«ی وله
و صن ددا ال طددة الشددعبیة الددذ  یعددد كتدداب ألدد  لیلددة و لیلددة  بنیددت علددى الصع ددول وال صع ددول

یعدصنجش رالكتبذاتالحابعالشددددددددددددددددددددددددعبیوالبنیةالتعجبیة أفضددددددددددددددددددددددددل صصصددددددددددددددددددددددددل ل ددددددددددددددددددددددددا ف ددددددددددددددددددددددددو 
حیصی وصعلىوطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفعوالصفوقحبیعیةدا لعالصحبیعي 

ا صدد   ول ددا والتحولص اسددتحاعت ا شدد رزادش وطیت ذون یئاتكصیرةصأییحال صاالصتسددا و صجلوف
و أ  تصدنا قططد ا العجائبیدة حابعدا ص بدوال أقنعدت  الیاصض بالصستحیلأ  تصزب و بص ارة 

 به اش ریارا و أو صته أ  الصرو  ص  العجائدب و الیرائدب صجداور فعدو للواقدع فكدا  حكی دا
صیرقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

نصاالسلحانكل لل یااللصجنحیحل  لصعوالصوصكانفی اللع ل» ىجقطدددددددىالحدود والسلحانفی اللصنحقصوا 
«ولكنفیفضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا دونصاحدود

و  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو صاجسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددته قطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص ص 21
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و ویر ددددا صدددد  ال طددددص التددددي انت لددددت صدددد  سیرةعنترةبنشدادصوسددددیفبندییز صاألصیرةذات ال صددددة
ذات أطدول  أیضدا كتب الفتدوع والصیازیحكایدات شدعبیةو تعد ص باالعجیب لىاألعجب لىاألكصرَعجَ 

علدددى صسدددتوص الحددددث أو الش طدددیةص أو تجددداور فی دددا الدددواقعي والعجدددائبي سدددوا  »تاری یدددةص 
الزصددا  والصكددا ص الشددي  الددذ  یعنددي أ  الصت یددل العربددي اإلسددوصي سددا ل بشددكل كبیددر فددي 

نتاج ا »طیاوت ا وا 
ص وا   كا   ذا النوع ص  الكتابة لل یحظ ب بدول السدل  الدذی  اعتبدروه 22

ل ی دول فیده: ص  العلول التي ال أطل ل ا صعتصدی  في ذلق علدى حددیث رواه أحصدد بد  حنبد
صوصددددة لددددیس ل ددددا أطددددل: التفسددددیرص والصوحددددل والصیدددداز ا كصددددا یددددرو  ذلددددق السددددیوحي فددددي »

وددددزوة واد   صوصدددد  أصصلددددة  ددددذا النددددوع السددددرد  علددددى سددددبیل الصصددددال ال الحطددددر .»اإلت ددددا 
وصیاصراته في  -كرل اهلل وج ه  -السیسبا  التي تحكي جانبًا ص  سیرة علي ب  أبي حالب 

و انصحدا  الصسدافات  األرضص و تجلدى فی دا البعدد العجدائبي صد   دول حدي واد  السیسبا 
یسدتصد شدرعیته صد  »الدنص   دذا علدى الدرول صد  كدو ف؛ الزصنیة و الصكانیة فدي  دذه الیدزوة 

صدادة إسدوصیةص ف نده یتحدرر صد  ص تلد  سدصات ا ویتعاصدل صع دا بشدكل حلیدق: ف نداق العدیدد 
لتدي یتنبده ل دا كدل صد  لده إلصدال ولدو بسدیح جددًا بتداریخ ص  الصیالحات التاری یة والجیرافیة ا

طددددر اإلسدددول وتبددددو  دددذه الصیالحدددات التاری یدددة واضدددحة علدددى طدددعید الحددددث والفضدددا  
والش طیات. فبعض الش طیات اإلسوصیة )كحصزةف یعاطر  الد ب  الولید ویشارق صعده 

صدددا تحضدددر بعدددض فدددي عددددة صعدددارقص كصدددا أ  حصدددزة یصتدددد العصدددر بددده حدددویًو فدددي اإلسدددولص ك
«األصكنددة فددي شددبه الجزیددرة صوطددوفة كصددا لددو أّن ددا بعددض الجددزر فددي كتددب العجائددب

 كصدداص23
التطدر  فدي   دول سدلوكات الصتطدوفة وكتدب الطدوفیةص  تصظ رت العجائبیدة أیضدا فدي 

العددددوالل بددددجنواع الكراصددددات و ددددي بالنسددددبة إلددددی ل ص ابلددددة للصعجددددزات التددددي ال ی ددددتص ب ددددا إال 
الكراصددات علددى صبدددأ اسددتعصال ال ددوارق صدد  األصددورص إ  علددى صسددتوص  األنبیددا ص وت ددول  ددذه

الطوفي عند أ ل التطو   و الذ   دو »السفر إلى اهلل وصا فیه ص  ص اصات وأحوال أل  
24فددا ب بنفسدده بدداقب بدداهلل تعددالى صسددت لص صدد  الحبددائع صتطددل بح ی ددة الح ددائق

ص أو علددى »
ل دا ات عجائبیدة  اطدة ووریبدةص صدل طددور ألفداظ صستوص زیارة العوالل العلیا والحددیث عد  
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25صو وصة الظا ر ع   ؤال  الصتطوفة والتي تعدر  فدي اطدحوح ل بالشدححات
عصوصدًا و ، 

ارتبحت  دوارق ل بدالحلل وال دذیا ص وب دوة نفسدانیة یصكد  ال دول بجن دا كاندت تتصداس صد  »ف د 
»ت  ندیة أ رصبعید أو قریب د صع ال طوطیةصع صا كا  یسلكه البوذیو ص وجصاعا

26 
صتنددددا سددددردیا ونیددددا بالحضددددور العجددددائبي  اطددددة صعرجددددال الدددددی  و  كصددددا حصددددل أدب الرحلددددة

العربدددي ندددذكر علدددى سدددبیل  السدددرد التراص ذاالّنوعصنالرحوتكصیرفیال طددداص و الوعددداظ وصددد   
كتدداب ن بددة الددد ر فددي عجائددب البددر و البحددر للشددیخ شددصس الدددی  أبددي عبددد اهلل صحصددد الصصال

الدددذ  ضدددصنه طدددورا عجیبدددة عددد  ص لوقدددات فریددددة و عددد  األرض و  األنطدددار أبدددي حالدددب 
ص أصدا كتداب تحفدة األلبداب و ن بدة اإلعجداب ألبدي حاصدد الصدازني البحر و الیندابیع العجیبدة 

األندلسي الیرناحي ف دو عبدارة عد  حكایدة رحلدة قدال ب دا طداحب ا إلدى بلددا  عددةصفي حدی  
ت دددصلنا إلددى علددل صددا بعددد الصددوت  ف ددذه الكتددب  كتدداب التددو ل للصحاسددبي ضددص  رحلددة  یالیددة

عبرالحلصدددددددجو ال یدددددددال إلدددددددى عددددددداللب األدیبی دددددددول بددددددده الدددددددذ  »لوحدددددددة یصتزجفی االواقعیبالصت یدددددددل
«عیدددددعنعالص الواقعيصلیحرع فی ذاالعالصرؤا وأحوصددددده التددددي لصتتح  فدددددي دنیددددا الواقدددددع

صو ال 27
رحلددة اابدد  فضددو ا و التددي كانددت صدد  صدینددة السددول حتددى ننددا أ  نیفددل فددي  ددذا البدداب صیك

بود الترق و الط البة و قد كصا  ائو ص  العجائب و الیرائب التي ان سصت إلدى قسدصی  : 
صددددا و عجیددددب فددددي كددددل زصددددا  و  -2صاكددددا  عجیبددددا بالنسددددبة إلیدددده و إلددددى شددددعبه    -1 »

«صكا 
ادفه صد  عدادات و و صنه ف د ا تلااب  فضو ا بتطویر كل عجیب و وریب طد 28

رحلدة ف دي تعدد  ألبي عو  الصعدر ا اكصا ال ننس أیضا ارسالة الیفرا صت الید األصل الص تلفة
 یالیددة عجیبددة حدداور فی ددا ابدد  ال ددارع األدبددا  و الشددعرا  و اللیددویی  فددي العددالل ا  ددرص أصددا 

فددددددددددددددددد  الص اصدددددددددددددددددة  والشدددددددددددددددددكل التراصدددددددددددددددددي الصددددددددددددددددداني الدددددددددددددددددذ  حفدددددددددددددددددل بالعجدددددددددددددددددائبي ف ددددددددددددددددد
تدور صالیوصیفیجسلوبصطنوعُصَسدددددجعال یال أو دواصدددددة الواقدددددع حدیصاقطیراصنشدددددححات»باعتبار دددددا

«حول أدیبشحاذیحدث عنه
و قد تصكد  ال صدذاني صد  إصدارة الحیدرة و العجدب بابتكداره بحدو 29

سددكندر ا الصیدداصر واسددع الص یلددة و شدددید الحیلددة یددت صص و  ددو ا أبددو الفددتا اإلص لص اصاتدده 
دا دددل صوضددوعات صتنوعدددة و  أ ددرصتدددارة  الت دددي الددواعظ ش طددیة الفكددا ي الفطدددیا تددارة و



 

8 

عطددور ص تلفددة ف ددو بحددل الص اصددة العلصیددة فددي العطددر الجددا لي و الص اصددة الحصدانیددة فددي 
العطدددر العباسدددي و  ندددا یتجلدددى العجیدددب صددد   دددول انت دددال البحدددل ب یئدددات  صتعدددددة و فدددي 

السدددددددردیات لووقفناوقفةجدیددددددددةصع إلدددددددى جاندددددددب ذلدددددددق أصكندددددددة ص تلفدددددددة و عطدددددددور صتباعددددددددة 
و التددي  صنجقدددصجنواعال صالتي تعدقططددالحیوانالعربیةال دیصددة ذات الحابعالعجددائبي العترتنا

و  ي تحفل بججوا  أسحوریة وأعصال  ارقة ص و صواق   صیعزص فی ا ال ول و الفعل للحیوا 
  "كلیلةودصندة" وصننصوذج داص 30بحولیة ص ذات ش طیات  ي  لدیح صد  الجد  و اإلندس

إرث و  دددي االصناصددداتا  و ن دددتل بفددد  صالتیحاولتتطویرفضدددا حیوانیعجائبي رصدددز الص فعصالبن
فدي شدرع الصطدحلا  -كصدا عدرض تددورو –أسرار عجائبیة صحتفل  »بشر  عریق تتك نه 

و علدى ضدو  31«ل سرار ال فیة الصصتزجة بالواقع و االصتزاب بال ارق ص و اقتحال الوص بول
صشدحونة بالفنیدة و الفكدر علدى حدد سدوا  ص »ذلق ف و نص رصدز  عجدائبي صشدبع الددالالت 

 .و صدونة الصنال الكبیر لرك  الدی  الو راني صصال لذلق 32«تیر  بتوظیف ا و استدعائ ا
و ص   ول صا ت دل یتبی  لنا أ  تراصنا العربي ال دیل وني كل الیندى بكندوز الكتابدة الیارقدة 

ال وارقیة و أدبیات الحكایدة العجائبیدة ص و الندوادر الیریبدة و السدیر البدیعدة و  دي درر في 
في عالل اإلبداع العجائبي ص واستعراض ا جصیعا لیس باألصر ال ی  ل ذا حاولنا أ  ن دل أ ل 

 الفسیا ص  ال وارق .  السرد ال طص البارزة في  ذا العالص
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 2000صحصدالطالا سلیصا صالرحوت ال یالیة فیالشعرالعربي الحدیثصاتحادالكتابالعربصدصشقص -12
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 ثانيا الكتب المترجمة :
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ال اصسةعوو صالعجائبیة في الروایة الجزائریة ص أحروحة دكتوراهص جاصعةاألصیرعبدال ادرللعلول اإلسوصیةص 
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