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 قراءة أتويلية البعد التدمريي يف حكاية األسد والغواص
 التائبعمر د. خريية 

 جامعة مصراتة -كلية الرتبية  -قسم اللغة العربية
 

 ،يرقى إىل مستوى األدب الفٍت بوصفها قواًل حكائياً  ؛ظهرت السردية القصصية على لسان العجماوات
غرس شجرهتا يف األرض الغربية  ،يهدف إىل طرح أمناط احلياة اإلنسانية يف أنواعها وأشكاذلا ادلختلفة

األدبية عبد هللا بن ادلقفع يف ترمجتو لكتاب كليلة ودمنة وامتداد فروعها مثمرة يف عدد القصص تدور 
 (.حول ىذا الفلك منها حكاية )األسد والغواص

 مؤلف احلكاية :  -1
ال اليت ذكرىا د.ذوقان قرقوط ما يشَت إليو و  (1)وال يوجد يف ادلخططات الثالث ،مؤلف احلكاية رلهول

يف النسخة األم  (2)سنة مخسمائة وثالثُت ، شهر رماان ادلافر لاخلَتيفإىل زمنو إال عبارة وكان سبامها 
رة أن زمن كتابتها كان هناية القرن امن ىذه العب وقانذالنسخة اذلندية. واستفاد د.  اادلنسوخ عنه

 . (3)بعد دخول السالجقة بغداد  ،اخلامس اذلجري
 جمرى احلكاية: -2

تشكل من حكاية إطار بطلها األسد والغواص  تقوم احلكاية على البناء التوالدي للسرد، 
تتولد عنها حكاايت ضمنية ترويها شخصيات احلكاية اإلطار. وتدور أحداث احلكاية اإلطار يف غابة 
غَت زلددة ادلعامل والزمن، ويصنع ىذه األحداث شخصيات أخرجها ادلؤلف من العامل اإلنساين إىل عامل 

 وعة من ادلؤلفات أرسى دعائمو ابن ادلقفع يف ترمجتو لـ)كليلة ودمنة(.احليوان، وىو العامل األثَت لدى رلم
 وذبري أحداثو: 

 

                                                 
اذلند، .ذوقان أهنا ادلخطوطات الثالث واحدة يف ادلكتبة البلدية لاإلسكندرية، والثانية يف كتب ادلصرية، والثالثة يف لانكوبر دذكر  (1)

، 1ينظر: رلهول، األسد والغواص حكاية رمزية عربية من القرن اخلامس، اعتٌت بو رضوان السيد، دار الطليعة والنشر بَتوت، ط
 .1،ص 1791

 .7ادلرجع نفسو ،ص   (2)
 .719ادلرجع نفسو ،ص  (3)
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 أن أسداً ترأس وحوشاً وصف بينها بعدلو واجتهاده يف رائسة شللكتو وإدارهتا. - أ
دخل جاموس ضاحية ادلملكة وسبب ضررًا لوحوشها حىت شّرد الوحوش عن مواطنهم وطردىم  - ب

 رقاً وضيقاً لألسد.فسبب ذلك أ (1)عن مواضعهم 
وكان من مجلة عسكر ادللك )ابن أوى يسمى الغواص( يتمــتع بعقل وعلم ورأي وأدب مائل إىل  -ج

 التأمل والعزلة والقراءة.
 أراد )ابن أوى( ىذا معاونة ادللك لالنصيحة والتقرب إليو لصاٌف الرعية. -د
 ادلـــــــلك، أَصرًّ  وبعد استشارة صديقو الذي نصحو بعدم القرب من دائرة  -ىـ

 الغواص على اقتحام ىذا البحر تلبية لواجبو الديٍت.     
بفال -شلا قربو من األسد، وزاد يف قربووًف الغواص حبر ادللك بعد قاائو بـ)احليلة( على اجلاموس،  -و

 مساعدة األسد يف إيقاف خطر النمر الذي زّعمو انحية من ادلملكة فأراد التفرد هبا. -ذكائو
 آتمر على الغواص رلموعة من حاشية ادللك بعد حسد أصاهبم إىل أن أوصلوه السجن. - ز
 اكتشف األسد ادلؤامرة وأخرج الغواص من سجنو مث تركو األخَت وانصرف إىل العبادة.  - ح

تقف احلكاية على مرتكز واحد تدور حولو أحداثها ىو مرتكز )السلطة( تصور فيو رلموعة  
إن ىذا ادلدخل االرتكازي احملوري  يديولوجياهتا ادلختلفة ادلتصادمة وادلتقاربة.من الشرائح السلطاوية إب

تتكثف وتلتف حولو رلموعة من األبعاد ادلبطنة منها البعد )التدمَتي(، يظهر يف قراءة رلموعة من 
 العناصر ادلكونة للحكاية منها:

 أوالً الشخصية:
واقع اترخيي سياسي، ال ينأ عن واقع إن الشخصيات ادلقدمة من قبل الراوي مستقاة من  

ذبرييب مشويل، يظهر يف أفعاذلا وأقواذلا، وإن قنعها بقناع حيواين غَت أنو شفاف. ومن خالل ىذه 
الشخصيات يرمي إىل تقدمي رؤية للعامل الذي يعيشو كما يراه وفق موقفو منو، وزلاولة خلق عامل جديد 

 يتفق مع مستوى الوعي الديٍت لديو.
 شخصيات احلكاية إىل: انقسمت

 
 

                                                 
 .34،ص األسد والغواص  (1)
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 الغواص(: –الشخصيات الرئيسية )األسد  (1
ويف تقدمي شخصية األسد تتكثف معظم ادلالمح )ادلعنوية( اليت ترسم ادللك النموذج فهو حسن الطريقة 
يف شللكتو )...( فكان الذي سهلها عليو شدة زلبتو للرايسة وشغفو إبحياء السنة وبتنفيذ أحكام 

 .(1)فكانوا يسًتحيون بتعبو وينامون يف سهره ويتفرغون ألشغاذلم لشدة اشتغالو دبصاحلهم الشريعة )...(
وال يقل الغواص مثالية عن األسد وإن ازبذت شخصيتو منحًى مغايراً، فإن كان األسد  

شخصية فاعلة يف شللكتو مسيطرة متقدمة، فإن الغواص وإن ظهر يف بداية القصة مستقالً عن ادلملكة 
 كما يصفو الراوي  نن لو رأاًي وأدلًا إال أنو كان زلبًا للدعة راغبًا يف اخلمول مشغوفًا بطلب معتزالً 

. فانو سرعان ما يتحول إىل أداة فاعلة زلركاً (2)العلم)...( أينس لالوحدة كما أينس غَته لاجملالسة
لغواص. سألو األسد: دلا للوسط الذي اقتحمو، دلا يتمتع بو من نفاذ بصَتة كانت سببًا يف تسميتو لا

 .  (3)مسيت غواصاً؟ قال: لغوصي على ادلعاين الدقيقة واستخراجي أسرار العلوم اخلفية 
 الشخصيات الثانوية:-2

 النمر( –احلاشية  –شخصيات فاعلة أثرت يف تنامي احلدث )اجلاموس  - أ
 زوجة األسد( –اللوام  –شخصيات غَت مؤثرة يف تنامي احلدث )الصديق  - ب

 الشخصيات اهلامشية :-3
 السجناء( –غالم التاجر  –)التاجران 

إن أول تناٍم للحدث أحدثو ظهور شخصية )اجلاموس( . فلماذا اختار الراوي اجلاموس ربديداً؟ وما 
 الذي سبتلكو ىذه الشخصية لتقابل األسد؟

إن ىذه الشخصية ربمل قدرًا عاليًا من ادلفارقة يف تركيبتها فهي حيوان متمرد يتمتع بقوة جسمية 
 تدمَتية رىيبة، ويف الوقت ذاتو حيوان عشيب طعام للوحوش.

                                                 
 .34األسد والغواص ص (1)
 .43ادلرجع نفسو ص (2)
 .99ادلرجع نفسو ص (3)
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تظهر قوتو التدمَتية يف مشهده الذي قدمو بو الراوي يف قولو: وإن جاموسًا تغرب يف غياة يف جواره 
بطر وعظمت خلقتو واشتدت قوتو حىت شّرد الوحوش عن مواطنهم وطردىم فأكل منو ومسن وأشر و 

 (1)عن مواضعهم
وديكن إدراك ىذه ادلفارقة إذا ما أسقطت ىذه الشخصية على دويالت ظهرت يف زمن  

الراوي أو الزمن احلاضر)ضعيفة يف بنائها بوصفها دولة، شديدة التأثَت والتدمَت(، وزاد من قوة التدمَت 
 –عظمت  –بطر  –أشر  –مسن  –و اجلاموس استعمال الراوي للفعل ادلاضي )أكل الذي أحدث

 طردىم ( الدال على التمكن. -شّرد–اشتدت 
وردبا يدعم ىذه الرؤية ما مورس على اجلاموس )يف مشهد االنتصار( من قتل بطيئ متشفي  

ا ماء ودغل ووحل امتنع هبا موغل يف الوحشية: فقتلوه حىت أثخنوه جراحاً وانفلت منهم ودخل أمجة فيه
عليهم وخال مكانو عنهم وسقط وليس بو حراك وال هناة وألقى بيديو ورجليو )...( فأنفذ األسد 
بعض جنوده فوجدوا اجلاموس على آخر نفسو فبقروا بطنو وقطعوا أوذاجو وجروه إىل األسد فأكل منو 

 (2)وفّرق على أصحابو
ات احلكاية كشخصية الصديق وإن كانت وقد جانب الراوي رسم بعض مالمح شخصي 

شخصية مل تسهم يف حركة احلدث وتناميو غَت أن حاورىا الكمي بلجوء الغواص الدائم ذلا من جهة، 
وتقمصها دور الراوي وادلروي لو يف ثنااي احلكاية جعل منو شخصية حاضرة مبهمة ادلعامل، لكن ىذا 

رأي اآلخر( أي الرأي ادلعارض غَت الفاعل يف كل اإلهبام أضفى عليها صفة الشمولية يف كوهنا )ال
 اجملتمعات السياسية.

فهذا اإلهبام ديكن أن يقودان إىل القوة التدمَتية ادلمارسة على الصديق إبلغائو كما يف قولو  
 (3)للغواصتشاورين مشاورة الواثق وتعصيٍت معصية ادلتهم

ان قد جاءه مع صديقو صديق لو مث هتتك ىذه الصورة بصورة أخرى لشخصية زبرج فجأة وك 
آخر كان انقص النحيزة مدخول السريرة. قد جعل التأنيب حظو من ادلعونة والتقريع نصيبو من ادلنفعة 

 .(1)يكثر االزدراء ويقل العناء

                                                 
 34،صاألسد والغواص  (1)
 .191194ص ادلرجع نفسو ، (2)
 .37، صاألسد والغواص (3)
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احلدث وزبليص الغواص يتطور تطوراً  فبدال من تطور الصديق تطورًا اجيابيا يسهم يف تفعيل 
سلبيًا وال خيرج عن دائرة اللوم، كما حيدث يف اجملتمع السياسي بعد وقوع اذلزدية خيرج اللّوام من كل 

 حدب وصوب.
سبتد مالمح التدمَت من خارج الدولة ادلتمثل يف شخصية )اجلاموس(، و)الصديق( إىل البناء  

 السياسي الداخلي متجسدة يف:
 شخصية النمر: أوالً 

. وإن قدم الراوي (2)ىو الشخصية ادلوالة من جهة األسد بلداً من البلدان وظهر لو خروج من الطاعة 
شخصية النمر خالية من التسمية والتوصيف أو حىت إضفاء بعض اإلضاءة عن بلده، وصرف تركيزه 

 يشها الدولة.على دور الغواص يف القااء عليو، غَت أنو يبصران حبالة التصدع اليت تع
 اثنيا شخصية بطانة امللك:

 .(3)زاد أنس األسد بو واشتغل عن كثَت من أصحابو فحسده قوم من خواصو وأمجعوا على مكيدتو
 .رلموعة يف )قوم( -أ ـىذه القوة ادلتآمرة ادلوصوفة ب إن يف كون
 .متحدون يف )أمجعوا( -ب    
 .قريبة يف )خواصو( -ج    
ما يعلي من مستوى أتثَتىا يف تدمَت البناء الداخلي السياسي للدولة. ويبلغ التدمَت ذروتو يف  

اجتماعهم لإلطاحة لالغواص: قال، فجلس أعداء الغواص يتشاورون )...( قال آخر: إن ادللوك قد 
 .(4)موالتعاقب وتسخط يف أربعة أشياء: إفشاء السر، والقدح يف الدولة، وإفساد احلرم، واختزال األ

فهذه الدعامات األكرب للدولة فال يتم بتصدعها تدمَت العالقة بُت ادللك والغواص فحسب  
 بل تؤدي إىل تدمَت الدولة وخلق التصدع يف أركاهنا، فهي )قامسة الظهر(.

وعليو فإن من وصل بو تفكَته إىل ىذا ادلستوى ال يكون رلرد حاسد مؤقت بل لو لاع يف  
 متمرس فيها، ال يثنيو خلقو عن ىتك ىذه احملظورات.احليلة والتآمر، 

                                                                                                                         
 .151، صادلرجع نفسو (1)
 .111ادلرجع نفسو ،ص (2)
 .113115 ، صاألسد والغواص  (3)
 .115 ادلرجع نفسو، ص  (4)
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ويف قدرة ىذه الشخصية عن التخفي وادلصانعة وبراعتها يف دس السم ما خيوذلا أن تكون قوة  
مدمرة، يظهر يف قول الراوي: مث أهنم اجتمعوا عند ادللك بعد ذلك وىو ال يعلم ما يف ضمائرىم فقال 

وحرمة وقد كان عندك موثوقاً... وىو من أىل الدين أحدىم إن الغواص لو عليك حق خدمة 
والتقى... وإمنا صحبك دلا أكرىتو على ذلك وإال فهو مؤثر للعبادة وقد حصل لو مال جم يف خدمتك 

 .(1)وأايمك ... فلما مسع ادللك ذكر مال جم ازداد تعجبو
ة للدولة، يتاح يف كذلك براعتها يف اإلقناع وإظهار احلجة داللة على خطورة األداة ادلدمر  

مناصحتهم للغواص لالعًتاف جبرمو: وأعلم أن مجيع ما يعٌت بو ادلرء يف ىذه الدنيا ثالثة: النفس 
 .(2)واجلسم وادلال، وإمنا يراد ادلال لصالح اجلسم، واجلسم لصالح النفس

وجده  ويف اهتام الغواص خبيانة ادللك يف )حرمو( بعد أن كتبوا كتالاً لاسم الغواص يصف فيو 
 .(3)هبا وطرحوه يف مكان حظية ادللك ومرقدىا 

وإن كانت )الواو( تعود على بطانة ادللك غَت أن ىذه العبارة تشَت إىل وجود شخصية أخرى  
 ذلا قدرة ىائلة يف التدمَت، وىم اخلدم الذين يستطيعون )وحدىم( الوصول إىل مرقد ادللكة.

 اثنياً احلوار:
زبَت الراوي أسلوب التناصح والتداعي ادلمنهج لألفكار أداة لسرد احلكاية، وقد اتسمت ىذه  - أ

قبحًا للدنيا الغرَّارة ما أعجب  األداة ببعد ديٍت أطر احلكاية، يطغى فيو ادللمح التدمَتي كقولو:
غذاء أمرىا، أييت فيها اخلوف من جهة األمن ويرد العطب من طرق السالمة فإن ادلرء أيكل ال

ويشرب ادلاء والذي يتغذى هبما جسمو وينما عليهما دمو وتقوم هبما حياتو وتنشأ هبما طبائعة 
اليت هبما تبقى نفسو وهبيجان بعاهما يكون شلاتو. فهي أماى فيو من السيف القاطع والسم 

لو القاتل فغذائو الذي ىو سبب حياتو ىو السبب يف شلاتو، فكيف يرجو ادلرء سالمة يف دار أيك
 .(4)فيها ويشربو 

                                                 
 139األسد والغواص ،ص (1)
 131ادلرجع نفسو ،ص (2)
 111صادلرجع نفسو ، (3)
 135،صاألسد والغواص (4)



 البعد التدمريي يف حكاية األسد والغواص قراءة أتويلية                     تاسعالعدد ال -البحوث األكادميية جملة 

22 

 

االتكاء على توليد قصص تدعم الرأي واحلجة، ذات أبعاد سياسية واجتماعية ودينية، وأبطاذلا -ب
شخصيات خيالية يف الغالب. ومل زبرج شخصيات ىذه األبعاد من دائرة السحق والتدمَت ادلمارس منها 

 أو عليها. مثال ذلك:
 .البعد السياسي )صورة امللك(:1

راوي منذجة صورة ادللك )بطل احلكاية األم(، لكنو سرعان ما يهدمها لاستدعاء حياول ال 
صورة ادللوك يف احلكاية الوليدة فالتدمَت والسلطان متالزمان يف ىذه احلكاايت، مثالو :أن بعض ملوك 
 الفرس زامحو وزيره يف مايق فدعس رجل ادللك فأمر ادللك بقطع رجل الوزير. مث ندم فأمر دبداواتو،
فلما برئ قال: قطعت رجلو فال حيبٍت أبداً. فأمر بقتلو. مث قال: وأىلو ال حيبونٍت وقد قتلتو فأمر 

 .(1)بقتلهم
 .البعد االجتماعي)صورة املرأة(:2

أخرج الراوي ادلرأة يف صورة سلبية معلنًا عن ذلك على لسان األسد )بطل حكايتو(: فإن النساء أصل  
القاضية على السمو األخالقي، ىي: )اخلائنة، والعاىرة ،وادلتآمرة لقطع كل بالء فهي القوة التدمَتية 

 الود، والغبية، وسيئة األدب( ومثال األخَتة:
ذكر أن رجال كانت لو امرأة وكانت سيئة األدب فجاء يوم من األايم فوجد ادلنخل على فراشو فتعلق 

وضع ادلنخل كان ىذا ادلوضع موضعي لالوتد فقالت لو امرأتو ما ىذا؟ فقال إذا كان ذلك ادلوضع م
 .(2)أان

 ومل زبرج ادلرأة عن ىذه الدائرة إال يف أربع صور:
: زوجة األسد )يف احلكاية األم( وإن أنت عن الصورة السالفة غَت أهنا جاءت سلبية سباماً األوىل

ذكرىا بـ)فالنة(: جامدة مسلوبة الدور على الرغم من استهدافها من جهة احلاشية، وشلا زاد يف هتميشها 
 .(3)وفالنة حظية ادللك وأحب الناس عنده 

 ادلغنية التائبة: الثانية:
 وإن ظهرت يف صورة إجيابية غَت أهنا ربمل يف طياهتا السلبية جمليئها يف معرض لوم وتقريع.

                                                 
 .171174، صادلرجع نفسو (1)
 .77، صاألسد والغواص (2)
 .119ادلرجع نفسو، ص (3)
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 : العجوز األعرابية:الثالثة
 .(1)استطاعت بفطنتها سبكُت الرجال الذين معها من القبض عل اللص

: يظهرىا الراوي بكامل ناجها العقلي واألديب والديٍت وقد سأذلا رجل: من أين تعيشون؟ الرابعة
 ..(2) فقالت: لو أان مل نعش إال من حيث نعلم مل نعش

 اثلثاً الزمن يف احلكاية: 
الرواية فعل كالمي الحق للحكاية زمنياً، ويًتتب على ىذا ظهور مستويُت زمنيُت يؤطران  

اية واحلكاية، أوذلما أبعد يف الوقوع وىو زمن وقوع الفعل احلكائي، واثنيهما أقرب يف مستوى الرو 
 .(3) الوقوع وىو زمن حصول الفعل الكالمي

وقد سرد الراوي الفعل الكالمي للحكاية )األم( يف إطار زمن متوايل كسر يف ثالثة مشاىد  
 فقط:

 تقدمي شخصية اللوام.أوذلما اجلاموس، واثنيهما مشهد النمر، واثلثها يف 
وقد منت أحداث احلكاية يف زمن خال من التحديد ومل يذكر الراوي ربديداً زمنياً يف احلكاية األم إال يف 

وذكر الزمن مبهما  (4) مشهد انتصار الغواص على اجلاموس: مث أن الغواص صرب بعد الظفر ثالثة أايم
 يف موضعُت:

. فهو زمن شلتد ال حدود لو غَت (6)و فجلس أعداء الغواص ذات يوم  ،(5) فقال لصديقو ذات يوم
 مقرون بغَته، مقطوع عن سابقو والحقو.

 كذلك األمر يف احلكاايت الوليدة فلم يذكر فيها الزمن إال يف ثالث حكاايت:
 
 
 

                                                 
 .5154ادلرجع نفسو، ص (1)
 .119ادلرجع نفسو، ص (2)
 .115، ص1771، 1إبراىيم، عبد هللا، السردية العربية، حبث يف السردية  للموروث العريب احلكائي، ط (3)
 .193األسد والغواص ، ص (4)
 .33ادلرجع نفسو ، ص (5) 
 .115ادلرجع نفسو ، ص (6)
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األوىل يف حكاية كسرى وشهر براز:فلما حصل مجيع ذلك يف البحر جاءت ريح يف الليل  
والثالثة حكاية  (2) ، والثانية حكاية صاحب الدين:فلما غدا من غٍد إىل دار القاضي(1)قطّعِت ادلراكب 

 .(3) ِخْطبة احلجاج :)فصرب( حىت َجنَّ الليل
 رابعا املكان يف احلكاية:

غاب الزمان يف احلكاية )األم( فًُتك ادلكان مفتوحاً كما يف قولو: ذكروا أن غاب ادلكان كما  
وردبا تعمد ذباىلو واكتفى بقولو يف مشهد النمر وَسْلُو أن  (4)أسداً كان ملكاً للوحوش يف بعض ادلواضع

 .(5)أن يكتب للملك يف أمرك كتالاً يسأل لك يف الناحية الفالنية تتقلدىا
حلكاية الوليدة مقارنة بزماهنا. ويتجلى ملمح التدمَت يف الزمان وادلكان وكثر ذكر ادلكان يف ا 

 يف كوهنما غَت زلددين فتخرج احلكاية عن حيزمها إلضفاء روح الشمولية واالمتداد للحدث.
ردبا يكون الواقع التدمَتي يف القصة ىو السلسلة اليت ربطت عالقة الشخصيات واألحداث  

ىو الذي دفع ليلى سعد الدين للحكم على الشخصيات  نهنا ىي ذاهتا اليت بعاها ببعض، وردبا غيابو 
وجدانىا عند ابن ادلقفع، ولكن ادلؤلف اجملهول مل حيسن سبك أحداث قصتو، فهو حيناً يصف األسد 
لالقوة واذليبة واالحًتام، وحينًا آخر جيعلو جباان أمام الثور، فهااتن الشخصيتان أراد ذلما مؤلفهما أن 

ان سلالفتُت لشخصييت األسد والثور يف كليلة ودمنة. ويف الوقت نفسو، ومع ىيبة األسد ىنا صلد تكو 
الغواص جيًتئ على األسد، ويرى فيو اجلنب الذي مل نعهده فيو. الشخصيات ىنا ركبت تركيباً يتناىف مع 

 .(6)نفسياهتا
التُت لعل الراوي أراد فاحملور التدمَتي الذي تلتف حولو احلكاية أفاى إىل الكشف عن رس 

 إيصاذلما مها:
الثورة على القولبة والتنميط السياسي يف صورة احلاكم النموذجي )احلازم الراشد( وزلاولة تفتيتو من  .1

 خالل رلموعة من ادلشاىد ذبادل فيها السالب وادلوجب فظهر ىذا التجادل يف:
                                                 

 .97، ص األسد والغواص (1)
 .143ادلرجع نفسو ، ص (2)
 .145ادلرجع نفسو ، ص (3)
 .31ادلرجع نفسو ، ص (4)
 .114ادلرجع نفسو ، ص (5)
 .439،)دط(، ص1719حسن، مكتبة الرسالة عمان، دراسة مقارنة، سعد الدين، ليلى  العريب، األدبكليلة ودمنة يف   (6)
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 عجزه عن مواجهة اجلاموس)سالبة(. -أ 
 لبة(.عجزه عن استيعاب النمر )سا -ب 
 قدرتو على القااء على ادلؤامرة )موجبة(. -ج 
 تقبل الرأي اآلخر )موجبة(. -د 

 اذلزدية :. 1
 سبثلت يف انسحاب الغواص زلمالً بقدر عال من التدمَت: 

 تدمَت الذات )خرج مهزوماً(. -أ 
 تدمَت اذلدف )الفشل يف إصالح الدولة(. -ب 
 تدمَت الدولة )انفصال العلم عن السياسة(. -ج 

 
 ثبت املراجع:

 .1771، 1إبراىيم عبد هللا، السردية العربية  حبث موروث يف ادلوروث احلكائي العريب، ط -9
سعد الدين، ليلى حسن، كليلة ودمنة يف األدب العريب دراسة مقارنة، مكتبة الرسالة، عمان  -8

 .1719األردن، 
لسيد، دار رلهول، األسد والغواص حكاية رمزية عربية من القرن اخلامس اذلجري، اعتناء رضوان ا -8

 .1791، 1الطليعة للطباعة والنشر بَتوت، ط
 


