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 التناص بين الحضور والتأسيس :

 : توطئة

تعدد المرجعيات لبل و ،للتناص تعاريف متعددة ومختلفة لتعدد المناهج والمفاهيم 

لكن المالحظ أن هذه التعاريف تتقاطع في أن التناص  أيضا ، والتأثيرات واإليديولوجيات

 .بأخرى  بمفهوم عام هو : حضور نص في نص آخر بطريقة أو

عدة نصوص سابقة بنص الحق حيث تتمظهر هذه النصوص  ياء نص سابق أوإح كما أنه 

 بصورة ظاهرة أو  مخفية .ه في

 .نص في نص آخر عبر آليات وكيفيات مختلفة استدعاءهو أيضا و

، ذلك ما سنتطرق إليه في هذا الفصل مه الدقيق يختلف من ناقد إلى آخروالتناص بمفهو

 بي وكذا في النقد العربي القديم والحديث .بتتبع محطاته وحضوره في النقد الغر

مفهوم التناص سنتعرض لظهور هذا المصطلح في الساحة وفي البداية وتحت عنوان 

 النقدية ، وكذا تعدد مفاهيمه نظرا لشساعة حقله ، وتعدد نظرة النقاد له .

 مفهوم التناص : -1

 ظهور المصطلح : -1-1

( ، من األفكار المركزية  Intertextualité  ( ، )Intertextualityتعد فكرة التناص ) 

روسي ميخائيل ــــــــناقد الــــــللنظرية األدبية والثقافية المعاصرة ، وتعود جذورها إلى ال

ة ـــــــــ( ، كما تعتبر جهود الباحث mikhael bakhtine  ()5981  ،5891باختين ) 

ي هذا المجال باستعمالها لمصطلح ( رائدة ف Julia kristevaبلغارية جوليا كريستيفا ) ــال

ن بحوث باختين في مجال الحوارية ــــــمستفيدة م 5811التناص ألول مرة عام 

(dialogisme )، ها : شعرية ـــــه ، منـــي أعمال لــــــم عنها فـــــــــي تكلــــوالت

ة الرواية ــــــنظرية وــــــي جماليـــــ( ، وف poétique de dostoiskiكي) ـــــــــدستويفس

(esthétique et théorie de roman  ) وي ـــــالشف داع ـــــــــاإلب  ةـــــجمالي ي ــــوف

(esthétique de la création verbale  وقدمت كريستيفا تأطيرا مفهوميا لهذه ، )

ن  المصطلح وبذلك استطاعت أن تدش، الفكرة في مقال لها بعنوان " الكلمة والحوار الرواية " 

 .والمفهوم معا 
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كبيرا في األوساط النقدية الغربية ، ذلك أن  اهتماماح التناص ـــــأثار مصطل "كما

امت عليها ــــــي قـــــا بدت كتعويض منهجي لنظرية التأثير التـــــــاإلجراءات التي تضمنه

المقارن " األدب في األبحاث اــــأساس
1

روف هي : " كل عالقة دووالحوارية كما يعرفها تو، 

ملفوظين يحاور أحدهما األخر يدخالن في نوع  أو كل فكل نتاجين شفويين  ،ين بين ملفوظ

 خاص من العالقات الداللية نسميها عالقات حوارية " 

والواقع أن باختين قد استفاد مما أنتجه الكاتبان الروسيان تولستوي ، وديستوفسكي ، ففي 

به "شعرية ديستوفسكي " ، ووضح بأن روايات هذا األخير أصدر باختين كتا 5898عام 

تتميز بتعدد األصوات ، وهذه األصوات هي صدى لروايات أخرى تقاطعت مع روايات 

 ديستوفسكي .

فتعدد األصوات الذي أطلق عليه فيما بعد الحوارية هو من المفاتيح التي شغلت باختين في 

 دينامية الخطاب الروائي .

مصطلح تداخل ، وحوارية دون أن يذكر مصطلح تناص ، لتأتي  باختين قد وظفو

 جديدا هو التناص . اسماها ءكريستيفا  ملتقطة الفكرة وإعطا

( وإيخامبلوم  Jokobsonين الروس مثل جاكبسون ) يكما يمكن القول أن بعض الشكالن

(Eikhemblaum) ( وشكلوفسكيchklovski أشاروا إلى ما يمكن أن يكون " تفاعال ) 

حيث يرى  ،أنهم أهملوا ذلك النشغالهم بتخليص النقد  من اإليديولوجيا إالنصوص " ، بين ال

ما ربط بين العمل األدبي شكلوفسكي عند الدكتور مفيد نجم :" أن أول من أشار إلى التناص هو

"الفني وعالقته باألعمال الفنية األخرى 
2
. 

عد أول من أشار إلى التناص " ي بأن " شكلوفسكي ينكما يرى الدكتور شجاع العا
3

 

، وفي سنة  تبدأ مفهوم التناص يأخذ صبغة جديدة مع الناقد روالن بار 5891وفي سنة 

( عددها السابع والعشرين كامال لمفهوم التناص ، وفي  poétiqueخصصت مجلة ) 5891

ها : لتناص منافاتير بعدة أعمال تناولت مفهوم يساهم ميكائيل ر 5899إلى  5898سنوات 

 ".أثر التناص"،  "التعالق النصي"، "إنتاجية النص "

                                                           
1
 .89ص:، 9222دار الحكمة ، الجزائر ،  رشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ، - 
2
 .9225، يناير  11مجلة بيان الثقافة ، ع  مفيد نجم : التناص بين االقتباس والتضمين ) الوعي والالشعور ( ، - 
3
 ، المغرب. 99ع  ماهية التناص ، مجلة الفكر والنقد ،  : ينظر : عبد الستار جبر األسدي - 
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واستطاع أن يحدد مجاال ،(  palimpsestesبــ: أطراس ) جيرار جينيت ثم جاء الناقد  

 أوسع لنظرية التناص .

 تعدد مفاهيم التناص : -1-2

لد وتتناسل وفق انشغاالت النقاد اعدد بل تتوتإن شساعة حقل التناص جعل مفاهيمه ت

لنص ى اـــــهم ونظرتهم إلـــــل ومناهجــــــة ، بــــــة والجماليـــــهم اإليديولوجيــــــءاتوانتما

 "في اللغةالرغبة " هفي كتاب .S.Roudiez leonدييه ، األدبي ، يقول ليون ، س ، رو

(desire in language) واختالفاأكثر المصطحات إشكالية  و " فالتناص مصطلح حداثي 

".بين النقاد
5

 

رأيناه في تحديد المصطلح ليس غريبا  ويقول الدكتور سعيد يقطين :"وهذا االختالف الذي

ية ـــــــة العربـــــــله األمــــــحد تستعماقون على مصطلح وفعلى المفكرين العرب فهم قلما يت

د رة المصطلحات لمفهوم واحد ال توجـــــن كانت هذه الظاهرة كثيإو ،غربهاشرقها إلى من 

عند العرب فقط " 
9

 

 : النقاط اآلتية نتطرق إلىأهم مفاهيم التناص  لمعرفة و

 التناص عند الغرب:  -2

ة ــــخاصالنقد واألدب ، و ةق في علمنــــي بالسبــــــدرس الغربـــــلل اعترافنام ــــــبحك

ولئك رة أـــنظ ترى ما افي ، أن أبدأ بالتناص عند الغرب ارتأيتفكرة التناص ، فإنني 

 .ف عالجوه ؟ـــــ؟ وكي المنظرين له

كما  -يرجع الفضل في ظهور مصطلح التناص  كريستيفا : التناص عند جوليا -2-1

شف هذا تكتيستيفا التي استطاعت أن كر للباحثة البلغارية الفرنسية جوليا -سبق الذكر

وتحت ،  ســــوبالضبط في باري 5811األولى له ، ففي عام  االنطالقةالمصطلح بل وتعطي 

ناص ــــــح التــــــــقت جوليا مصطلـــة عنوانها " الكلمة والحوار والرواية " نطـــــمقال

 Tel" ، وفي كتاب أصدرته جماعة )  Intertextualitéه بلفظة " ـــــــــــرة عنــــــــمعب

quel )
1

 ( ، faucaultنظرية الجماعة " وهو مؤلف جماعي شارك فيه:فوكو )"بعنوان  *

                                                           
–1-leon s. roudiez :desire in language , A Semiotic approach to literature and art , oxford , black well , 1980  

4
  .19، ص:   1191، 1المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،ط السياق ( ، –انفتاح النص الروائي ) النص سعيد يقطين :  – 

*
1

 - tel quel  تحت إشراف فليب سولرس . 1121: جماعة من الباحثين ، نشرت أعمالها في مجلة باسمها ، تأسست سنة 
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( kristeva( ، وكريستيفا )sollers( ، سولرس )Derrida( ، دريدا )Barth)  تبار

 ه :" تفاعل نّصي يحدث داخل نص واحد "ـــــــهوم التناص بأنـــــت مفـــــــتناول

وترى كريستيفا أن وظيفة التناص ترتبط بإيديولوجية النص وتسمح له بالتحرك داخل 

 .الثقافة وداخل المجتمع

فت كتابا بعنوان " ثورة لأ 5891حيث وفي سنة  كريستيفاعادت  ترة من الجمودوبعد ف

 لشعرية " حيث تطرقت فيه إلى التناص .االلغة 

 إلى عنوانين : التناص  وترجع كريستيفا

الثاني : التصحيفة : حيث أخذت هذه التسمية من عند دي سوسير و،األول : عبر النصوص

بناء خاصية  رالل مصطلح التصحيف الذي استعمله سوسيمن خ استطعناحيث تقول : " وقد 

." متعددةنصوص التصحيفة أي امتصاص  باسماللغة الشعرية عّيناها  الشتغالجوهرية 
1

 

، ففي فضاء نص معين  نصيتيفا التناص بأنه : " ترحال للنصوص وتداخل سوحددت كري

.تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى "
2

 

صناعتها عبر نصوص تتم " تيفا أن النصوص الشعرية الحداثية هي : ترى كريسكما 

.المتداخل نصيا "امتصاص ،وفي نفس الوقت عبر إعادة هدم للنصوص األخرى للفضاء 
3

 

 هي :،ولهذا التداخل النصي  أنماط وقد مّيزت كريستيفا بين ثالثة 

 المرجعي مقلوبا . النفي الكلي : قد يكون المقطع الدخيل منفيا كليا ، ومعنى النص -5

النفي المتوازي : حيث يظل المعنى المنطقي للمعنيين الشعريين هو نفسه ، إال أن هذا  -9

معاديا لإلنسية والعاطفية والرومانسية ،معنى جديداال يمنع من أن يمنح االقتباس للنص الجديد 

 األول . عالتي تطب

منفيا .النفي الجزئي : حيث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي  -9
4

 

الستار عبد يقول وتضع كريستيفا آليات لتوظيف النص السابق في النص الالحق ، حيث 

قال له في مجلة الفكر والنقد " ومن التقسيمات الثالثية للتناص ما قام به كل مسدي في ألاجبر 

                                                           
1
 . 29الزاهي ، مراجعة : عبد الجليل ناظم ، ص  جوليا كريستيفا : علم النص ، ترجمة ، فريد - 

2
 .41نفسه ، ص : - 
3

 .29نفسه ، ص :  - 
4

 .21ينظر:  نفسه ، ص :  - 
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الثة ائب ثـــــة النص الغـــــكتاب إعادةا أن للتناص أو مبمالحظته ،من كريستيفا ، وجان لوي

 ي :ــــــــقوانين ه

وتمجيد بعض  ،بوعي سكوني  النص الغائبإعادة كتابة  : عملية االجترار -5

 الشكلية الخارجية . همظاهر

االمتصاص : عملية إعادة كتابة النص الغائب وفق النص الجديد ليصبح  -9

 له متعامال معه بشكل حركي وتحولي . اامتصاص

".نفي قدسيته في العمليات السابقةالحوار : عملية تغيير النص الغائب  و -9
1

 

أن تشق طريقا في النقد  استطاعتيفا يدرك أن هذه الناقدة توالمتتبع ألعمال جوليا كريس

من خالل التركيز على اللغة وخروقاتها ، عتها وثورتها على البنيوية نزالجديد ، من خالل 

 .وانزياحاتها المتعددة والباهرة 

 نوعان: نهأقد نظرت إلى النص على و 

 ت إليها البنيوية .نظرأوال: النص الظاهر وهي البنية التي 

هدمها ـــبل ي، دي وهو النص المحلل ، والذي يتخطى ويتجاوز البنيةـــ: النص التوالاثانيو

ودالالت  لمعان ة مقعرةــــص عدســـــون النـــــالل كـــــمن خ، عيد بناءها من جديد ـــــوي

 ، ومعقدة في الوقت نفسه .متغايرة ، ومتباينة 

 هحوي ، يهدم نفسه بدالالتنوالتنظيم ال،يقوم بخرق الدال ، والذات إذن فالنص عندها 

 .عميقة ليرسم نصا جديدا بروح األولال

 التناص عند روالن بارت: -2-2

تناول ،من النقاد السيميائيين   -أستاذ جوليا كريستيفا- (roland barth) بارتروالن 

واستطاع أن يجعله ، المؤلف " توليس كمصطلح في مقال له بعنوان :" موالتناص كمفهوم 

في الصفوف األولى من الساحة النقدية ، حيث أصبغ عليه الصفة الرسمية بعد ما كان متمردا 

باعتبار ،أن يدمر أصل المعنى  استطاعحيث ،وهذا من خالل طرحه ونظرته للنص ،زئبقيا 

                                                           
1
 ، المغرب.49عبد الستار جبر األسدي : ماهية التناص ، مجلة الفكر والنقد ، ع  - 
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ونظر بارت ،واالقتباسات ستشهاداتالابل هو نسيج من ،النص مكون من عناصر نصية سابقة 

"  تدمير لكل صوت ولكل أصل ".:إلى الكتابة أنها 
1

 

موت المؤلف هي تدمير لفكرة األصل الذي يمكن أن يرتد إليه النص ، ومن ثم  ةوفكر

وراء  كل مدلوال متعاليا يقفـــشيكاتب ــــــور فالــــــفقا لهذا التصوتدمير لفكرة المركز ، و

العمل ، يعيش ويفكر من أجله ، وعالقته به كعالقة األب بابنه ، إن موت المؤلف أو  الكاتب 

وبذلك يدخل النص إلى عالم التناص ، فكل ،هو عالمة التمرد على سلطة األبوة وتدميرها 

من يتكون يقول بارت :" إن أي نص ،هو متناص ، وكتابة متعددة -طبعا -نص بحسب بارت 

اكاة تهكمية ـــــي محــــــل في حوار وفـــــكتابات متعددة ، تنبثق من ثقافات متنوعة ، وتدخ

.ساخرة ، وهي تنازع أو خالف " 
2

 

يقول بارت :"ميالد ويطرح بارت بفكرة موت المؤلف فكرة أخرى هي ميالد القارئ  

. "يجب أن يكون معادال لموت المؤلفالقارئ 
3

 

التحدي " همن موضع بأن فكرة التناص تعود إلى كريستيفا في كتابوبارت يقر في أكثر 

ا : ــــــــــير إلى نصوص أخرى يقول عنهــــــص يشــــرر أن النـــــــيق و يقي"،ـــــالسيميوط

إنها تتضمن أي ملمح في الخطاب يرتد إلى  ،" وهي فكرة مقترحة من قبل جوليا كريستيفا 

.نصوص أخرى "
4

 

وبارت يذكر ،نتاجية النص إلا مبارت مع كريستيفا في فكرة التناص بنظرتهتقي يلوبالتالي 

.5899عام  مرة  التناص كمصطلح ألول
5

 

" نتاج تفاعل نصوص ال حصر لها مخزونة في ذهن المبدع " هوالنص عند
6
. 

، من اللغات الثقافية  واألصداء واإلحاالتعبارة عن " نسيج من االقتباسات  هأنفه برويع

.رقه بكامله "تابقة أو  المعاصرة التي تخالس
7

 

                                                           
1- Roland barthes : the rustle of language ,translated by Richard howard, newyork:hill and wanck,1986 ,p:49              

2-Roland barthes : the rustle of language ,Ibid , p:54                                                                                                                  

3-Roland barthes : the rustle of language , Ibid  , p:55                                                                                                                

4-Roland barthes : the rustle of language , Ibid, p:230                                                                                                                

5
  12/12/4114شوهد يوم ،  www.jehat.com : ينظر - 

6
 .21، ص : 1112نور الدين السد : األسلوبية وتحليل الخطاب )دراسة في النقد العربي الحديث( ، دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،  - 

7
 .41، ص: 1194،  4روالن بارت : درس في السيميولجيا ، ترجمة : عبد السالم بن عبد العالي ، دار توبقال للنشر ، ط - 

http://www.jehat.com/
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بالنص والتناص من خالل مجموعة من التصورات تعالج  اهتموعلى العموم فبارت 

وتجعل التناص إجراء وتقنية بل وخلفية في هذه األفكار ، إال أن ،بالخصوص الكتابة والقراءة 

 اد .مقارباته تفتقر إلى مناقشة المشاكل اإلجرائية التي تواجه النق

 التناص عند جيرار جينيت : -2-3

جوهريا بين ما طرحه بارت وكرستيفا حول فكرة التناص وما طرحه يمكن أن نجد اختالفا 

جيرار جينيت حول الفكرة ذاتها ، حيث جينيت يرى التناص أنه مجرد واحد من بين عالقات 

أي االكتفاء ،ق المغلق بفاعلية النس إليمانهة ـــــذا نتيجـــــــوه، أخرى وليس عنصرا مركزيا 

  .الذاتي للنص

وبحكم هذا النظر فإن هناك تداعيات أخرى ستظهر لدى جينيت في معالجة وتحليل النص 

" طروس  هففي كتاب، بؤرة المشكلة  هباعتبار
1

: األدب في الدرجة الثانية " يتعرض جينيت 

راءة وكتابة نص من ـــــتعيد قي ـــــــرق التــــــــوالط، القات بين النصوص ـــــــلفكرة الع

أنه كان مشغوال بصناعة قوانين العالقات بين النصوص في ذلك النصوص ، والمالحظ 

التي ،وما يسمى التعالي النصي أو  فكرة النصية المتعاليةبطرح  يهوبالتالي تجاوز سابق،

 .رى "ع النص في عالقة ، سواء كانت واضحة أو خفية بنصوص أخض"كل ما يعرفت بأنها :

.أنها " نسخة جينيت للتناص " ويقول جراهام ألن عن النصية المتعالية 
2

 

 جينيت إلى خمسة تصنيفات هي :عند وتنقسم النصية المتعالية 

يشير جينيت أن هذا النوع من العالقات قد اكتشف من قبل :  التناص -5

ضور مشترك بين ، ويعرفه بأنه : " عالقة ح(sémiotique)ابها ــــــا في كتــــكريستيف

 ميح أو  انتحال .تلأو    سنصين أو  عدة نصوص " وهو اقتبا

ناص أو  النصوص لمي أو  اــــي النصزواـــــ: ويسمى أيضا الت النص الموازي -9

أي كل  ،المصاحبة ، ويقصد به جميع المعلومات الهامشية والتكميلية التي تدور حول النص

 النصوص المحيطة بالنص األدبي وتشمل :

                                                           
1

 ( وهو رق من الجلد ، يكتب ليه ثم يمحى ، وتعاد الكتابة عليه في سلسلة النهائية .palimpsesteطروس : مفردها طرس ) - 

2-Graham Allen ; intertextuality , London and New York ; rout ledge , 2000 , p ; 101.                                               



 التناص بين الحضور والـتأسيس                                                                ولالفصل األ

 
 

 91 

هداءات ، العبارات إل، ا اإلعالناتأي الخاصة بالكاتب ) العناوين ،  العتبات المتنوعة: -

 المقابالت مع الكاتب  والملخصات الرسمية. وأيضاة ، المقدمات ، المالحظات ( تبسالمق

 ..العتبات الخاصة : وتشمل المراسالت ، األدوات المادية لإلنتاج . -

د بها النص الذي يتكلم صص أو النصية الواصفة ويقن: وتسمى أيضا الميتا اصيةنالميت -9

 عن  العالقة بين نصين أو  أكثر ، أي عالقة التفسير والتعليق.

: وتسمى أيضا التوالد النصي ، ويشرحها جينيت بوجود نصين  ةعالنصية المتفر -1

يعطي مثاال عن ذلك  "طروس" هالحق ، وجينيت في كتابخر فرعي أحدهما أصلي سابق واآل

 دقأي أنه نص ،وديسا ألمن نص أصلي هو ا عياذة نص متفرإللوديسا ، فاألاذة وايلاإل ينصب

 . ةحول من نص أصلي ، وهو بذلك نص مشتق من نص سابق عن طريق التحويل أو المحاكا

ه جينيت في ــــــط تناولــــوهذا النم، : وتسمى أيضا النصية الجامعة  المعمارية النصية -1

حيث يقول : " وأضع أخيرا ضمن التعالي النصي عالقة التداخل " النص  " مدخل لجامع هكتاب

تدخل  اإلطارالتي تقرن النص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي إليها النص ، وفي هذا 

وتحديداتها ، وهي المتعلقة بالموضوع والصفة والشكل ، ونميزها على المجموع  األجناس

.ه الموقف "لا يحتمم بسح
1

 

ظاما ــــــصية نــــــتعاليات النـــــــن المـــــــعل مــــــــذا استطاع جينيت أن يجكــــــوه

حليلية ــــــــــــراءات التـــــــــبإعطاء اإلج، ساهم به في تطوير البحث التناصي ،حكما ــــــم

 طا قانونيا عالئقيا لمعاينة وتمييز نص دون آخر .ــــص نمــــــللن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 11، ص  1191، 4جيرار جينيت : مدخل لجامع النص ، ترجمة : عبد الرحمان أيوب ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط - 
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 عند العرب القدماء : التناص -3

إن المتتبع لإلنتاج النقدي والبالغي العربي يجد دليال قاطعا على أن العرب القدماء قد 

حد من المفاهيم الحديثة التي نجد لها واول صبري حافظ :" التناص قي ،أحسوا بظاهرة التناص

اوالت النقدية ا العربي القديم ، والتي تطرحها المحنالهامة في نقد الجنينيةبعض البذور 

المعاصرة في سعيها الدائب ، لتأسيس نظرية أدبية حديثة " .
1

 

لكن كان ذلك بمصطلحات أخرى ، وحتى أن بعض الشعراء العرب قد تنبهوا وفطنوا لهذه 

 الظاهرة منذ العصر الجاهلي ، حيث قال كعب بن زهير :

نا مكرورا .فظدا من لأو معا    ما أرانا نقول إال معارا                          
2

 

 

 ومن هذه المصطلحات نجد:

 السرقات األدبية -5

 التضمين . -9

 االقتباس . -9

 المعارضة . -1

 ة .ضالمناق -1

 

ب النقد ـــــة قد جاءت في كتــــــب المصطلحات السابقــــــات إلى جانـــــاك مصطلحــوهن

ورية ، اإلشارة ، تميح ، الجتذاب ، المخترع ، التلالبالغة ، ومنها : االستشهاد ، العكس ، االو

 ... ذاءحتاالصب ، المسخ ، األخذ ، العقد ، الحل ، غ، ال اإلغارةاإلدماج ، اإلسهاب ، 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 1، ص:   2ل األدبي ، مجلة البالغة المقارنة )ألف ( ، العدد صبري حافظ : التناص وإشارات العم - 
2
 .91، ص: 1112، 1كعب بن زهير : الديوان ، قراءة وتقديم : محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط - 
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 السرقات األدبية : -3-1

ي النقد القديم ، حيث الحظ   إن مصطلح التناص من المصطلحات التي لها جذور ف

د شعراء آخرين " فدرسوا ذلك بعض النقاد العرب القدماء أن معاني بعض الشعراء تتكرر عن

والعكس واإلغارة  واالقتباسة ، والتضمين ضدبية والمعارضة والمناقتحت باب السرقات األ

"واإلشارة ، وغيرها من المصطلحات النقدية 
1

دته ، ولعل مرشيق في ع ابن، التي أوردها 

فما ، بالغته العربية موضوع السرقات األدبية كان له الحيز األكبر في نقدها العربي القديم ، و

 ؟ وما العالقة بينه وبين فكرة التناص ؟ "األدبية  ةمفهوم هذا المصطلح " السرق

                                                           
1
 .412-412، ص:  4111،  1كتب العلمية ، لبنان ، طينظر: ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار ال - 


