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Abstract: 

This research studies the structure of the news narrations included in the writings of Al-Fath bin Khaqan Al-Ishbili: 

“Qa’ilad Al-Aqyan” and “Matmah of Al-Anfs,” which were written in two main patterns, one of them: a simple pattern 

whose construction depended on the event unit formed from a single central narrative nucleus; to embody a specific 

action or event; and the other is a complex pattern, based on the structure of the narrative in the presentation of the 

news. The research investigated certain structural features that distinguished the embedded news narrations from each 

other, as the simple news narrations were connected to the descriptive narration, which came as a reflection of what 

it contained in its assumptions of selected poetic inclusions, as well as considering the literary language that is highly 

decorated with figures of speech, apposite to the narratives of a complex nature, which was identified with the origins 

of the art of the inherited tale (narration), in addition to its inclusion of narrative techniques that intersected with some 

of the statements of modernist narrative theorists. 
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 بنية الخبر في مرويّات الفتح بن خاقان اإلشبيليّ 
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 االستالم: 2021/04/06 القبول: 2021/08/22

 :الملخص
ربت وفق نمطين ومطمح األنفس"، التي انس"قالئد العقيان"، "يدرس هذا البحث بنية المروّيات اإلخبارّية التي تضّمنها مؤلَّفا الفتح بن خاقان اإلشبيلّي: 

اآلخر: نمط مرّكب، و  رئيسين، أحدهما: نمط بسيط اعتمد بناؤه على الوحدة الحدثّية المتشّكلة من نواة سردّية مركزّية ُمفردة؛ لتجسيم فعل أو حادثة معّينة،
وقف البحث على سمات بنائّية فارقة مّيزت المروّيات اإلخبارّية الُمضّمنة عن بعضها ارتكز على بنية المروّيات الحكائّية في بسط الخبر وعرضه. و 

فضاًل عن  ،بعًضا، حيث اّتصلت المروّيات اإلخبارّية البسيطة بالّسرد الوصفّي الذي جاء انعكاًسا لما حوته في مظانها من تضمينات شعرّية ُمنتخبة
ابة المسجوعة غاية في كتابتها، على خالف المروّيات اإلخبارّية ذات الّطابع المرّكب، التي تماهت مع أصول اّتخاذ اللغة األدبّية المشفوعة بأصول الكت

 فّن الحكاية الموروثة، عالوة على اشتمالها تقنيات سردّية تقاطعت مع بعض مقوالت ُمنّظري الّسرد الحداثّيين.   
 السرد، بنية الخبر، الحكاية، الفتح بن خاقان، النثر األندلسي. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ُتعّد الّسرود اإلخبارّية من أبرز األنماط الكتابّية التي اصطبغت بها 

الموروثة التي أّرخت لسَير األدباء، وانتخبت مجاميع المروّيات العربّية 
متنّوعة من نتاجاتهم األدبّية الشعرّية والنثرّية، المتشّكلة في إطار من 
اإلخبار المقترن بأنساٍق بنائّية متفاوتة اقتضتها الطبيعة اإلخبارّية 

 يالّسردّية لتلكم المروّيات، واقتضاُه تنّوع أساليب المؤّلفين وطرائقهم ف
بسط المروّيات اإلخبارّية التي قد تكون مشفوعة بأبعاد حكائّية. وقد 
طال هذا الفيض من الّسرود اإلخبارّية مؤّلفات األندلسّيين التي طرقت 
وجوًها من أضرب التأليف القائم على الرواية التاريخّية لألخبار، حيث 

الّسرد  اانسربت جملة وافرة منها وفق وحداٍت سردّية صغرى، يتشّكل فيه
اإلخبارّي في حدود الجملة الُمفردة بنحٍو ال يفارق الّنمط البسيط الذي 

، وهذا النمط من (1)ال يتفرع إلى تعّدد األحداث وتنّوع الّشخصّيات
الّسرود اإلخبارّية استولى على العديد من المؤّلفات األندلسّية خاّصة 

لت بالمروّيات ، وأقساًما من منتخبات األدب التي حف(2)كتب التراجم
اإلخبارّية لطبيعتها النسقّية في الرواية، مع احتفاظها بمنهجها في 

 .(3)انتخاب أصناٍف من األدب في مظانها من شعٍر ونثر
ومن جانٍب آخر، استأثرت بضعَة موّلفات جلها من المنتخبات األدبّية 

ذ إالوحداُت السردّية التي حوت أبعاًدا تركيبّية في نسقها اإلخبارّي، 
وّظفت هذه األبعاد الخبر ذا البعد النسقّي الحكائّي من جهة تعّدد 
األخبار وتداخلها، وتنّوع األحداث وتناميها، وتعّدد الشخوص، األمر 
الذي جعلها تفارق بساطة الخبر الّتقليدّي لتتماهى في جوانب منها مع 

بن ا الفتح . ويطالعن(4)البناء الحكائّي الذي يتراءى أكثر تطّوًرا وتعقيًدا
، (7)، ومطمح األنفس(6)بمؤّلفيه: قالئد العقيان (5)خاقان اإلشبيليّ 

، بسروٍد إخبارّية (8)ومؤّلفه الذي خّصه بترجمة البن الّسيد البطليوسيّ 
وى من أخبار ما ر ئيَسين: البسيط والمركب، وذلك فياستوفت نسقيها الرّ 

 اهم، ولكن بنحوٍ األمراء والوزراء والفقهاء والكّتاب والّشعراء وسو 
متفاوت، إذ استقام في مجاميعها الوافرة النمط البسيط الذي يستدعي 
ظهور مقّومات ترتكز إلى بساطة الحدث الذي يقضي بإيصال الفكرة 

ا ال تأو  ، يعكس يل فيهبنحٍو موجز مباشر، كأن يقّدم فهًما واضًحا محددَّ
امعه ى إلى مسم الخبر كما تناهما يروي، أو يقدّ وجهة نظر الكاتب في

ما رواه عن سواه، فال يتفّرع الخبر في هذا النمط إلى تعّدد األفعال في
واألحداث، بل ينماز ببساطة الفعل ووحدته، وقد يتراوح بين الجملة 

، وقد (9)الواحدة، وقد يطول بعض الشيء مع احتفاظه بالوحدة الحدثّية
أشعاٍر  مظانه منمع ما يأتي في  -في هذا النسق–يّتصل بسُط الخبر 

. أّما البنية المرّكبة (10)منتخبة، فيشّكل مقّدمة وصفّية لهذه األشعار
المّتصلة بالحكاية، فقد قّل توظيفها في مؤّلفات الفتح مقارنة بالنمط 

–، وكأنه (11)اإلخبارّي الّسابق، مع ترّكزها في مؤلَّفه "مطمح األنفس"
ما في َلح أهل األندلسيفه بإدراج مُ استوفى شرط تأل -في مؤّلفه هذا

ضّمنه فيه من بنى حكائّية في متون مروّياته، لُيطلَع القارئ على خفايا 
شخوصه ودواخلهم بنحٍو ال نجده عند غيره مّمن أّرخوا للشخوص 
نفسها، وقد نصل هنا إلى جدلّية الفّن الكتابّي عند الفتح بن خاقان، 

ها ي بسطها وعرضمن حيث وفاؤه في سرد أحداث الّتاريخ، ودّقته ف
تفّننه في إدراج أحداٍث أبرزها فّنه الحكائّي  على عالوةوإظهارها، 

 استجابة لرؤيته األدبّية الخاّصة.

 منهج الدراسة ومسّوغاتها وأقسامها:
تناولت الدراسة بالتحليل واالستقصاء بنية الخبر بنسقيه: البسيط 

ف على بالوقو والمرّكب في مرويات الفتح بن خاقان اإلشبيلي، وذلك 
تشكيله البنائّي من خالل االّتصال بعمق النصوص المروّية، ودراسة 
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أنساقه ومستوياته، للوصول إلى سماته البنائّية وخصائصه األسلوبّية، 
والكشف عن غاية الفتح في إدراج األخبار الحكائّية لبعض َمن ترجم 

رن؛ لمقالهم دون سواهم. ومن هنا اعتمدت الدّراسة المنهج الوصفّي ا
مؤّلفين سبقه من الللموازنة بين منهج الفتح في مروّياته، ومنهج َمن 

الذين انمازوا بوجوه التأليف األدبّي ضمن مظّلة التراجم الّشخصّية كابن 
، والحميدّي في مؤلَّفه جذوة (12)الفرضي في مؤلَّفه تاريخ علماء األندلس

بّية الموسوعّية ، وَمن عاصره من جامعي المنتخبات األد(13)المقتبس
. (14)كابن بّسام الشنتريني في مؤّلفه الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة

اعتمدت الدراسة المنهج البنائّي مرتكًزا في تحليل األخبار التي كما 
تضّمنتها مؤّلفات الفتح؛ للوقوف على البنى السردّية التي انتظمت 

 ى الحكائيّ من قنوات المبن -في أجزاء منها-ضمنها، والمتشّكلة 
، فضاًل عن كشفها لتشكيالت (15)الثالث: الراوي والمروّي والمروي له

البنّية السردّية في المتون الخبرّية الحكائّية: كالفضاءين المكانّي 
 والزمانّي، والشخصّيات، والحوار. 

منتها دراسة بنية الخبر التي تضولعّل أحًدا من الّدارسين لم يلتفت إلى 
ن خاقان في منتخباته األدبّية، إذ جاء اعتناء الدراسات مروّيات الفتح ب

الّسابقة منصبًّا على تحليل اللغة األدبّية التي امتلك الفتح ناصيتها في 
، عالوة على استقصاء (16)مؤّلفيه: قالئد العقيان، ومطمح األنفس

منهجه في التأليف، واستجالء القيمه األدبّية والّتاريخّية لمؤلَّفيه مقارنة 
األمر اّلذي يعطي أهمّية للّدراسة ، (17)منهج معاصريه من الكّتابب

 موضوع بنية الخبر وتمظهراته في مروّياتالحالّية؛ وذلك لبحثها في 
 من قبل.  لم يعتِن به الّدارسون  الفتح بن خاقان، وهذا ما

وتأسيًسا على ما سبق، تضّمنت الدراسة إطارين، أحدهما نظرّي: حوى 
ا تناول مفهوم البنية الخبرّية وعناصرها، وتناول كذلك مدخاًل موضوعيًّ 

المنزع التأليفّي للفتح بن خاقان، من حيث أسلوبه األدبّي في رواية 
الخبر التاريخّي، عالوة على بسط القول في القيمة األدبّية لمروّياته 
بالنظر للقيمة الموضوعّية في إيراد األخبار وتناولها وعرضها. كما 

وجوه الّتأليف الّسابقة لمؤّلفات الفتح  -اإلطار هذا–استقصى 
والمعاصرة له، تلكم التي نهضت فيها الّسرود اإلخبارّية لتكون مرتكًزا 
رئيًسا لها في عرض التراجم والّتعريف بهم، من حيث تحليل منهجّيتها 
كتاريخ علماء األندلس، أو استجالء األبعاد الحكائّية التي تضمنتها، 

ر . أّما اإلطار اآلخِ ، والّذخيرة في محاسن أهل الجزيرةكجذوة المقتبس
تناول بنية الخبر في مروّيات الفتح بن خاقان بالدراسة فتطبيقّي: 

والّتحليل، الذي انسرب وفق نمطين سردّيين، أحدهما: نمط بسيط في 
الرواية واإلخبار، اعتمد الوحدة الحدثّية ُمرتكًزا وغاية، وهذا الّنمط 

الفتح؛ إذ استوعب ماّدة وافرة من المروّيات المضمّنة  استفرغ مجهود
في تواليفه، واآلِخر: نمط مرّكب حوى تداخاًل في األخبار، وتنامًيا في 
األحداث ضمن الَمروّي الحكائّي المفرد، والذي يظهر القدرة على بسط 
المروّيات وفق بناء حكائّي أكثر تطّوًرا وتعقيًدا من حيث المتن والمبنى 

ائّيين، والشخوص، والزمان، والمكان، وغيرها من عناصر الفّن الحك
 الحكائّي الّرئيسة.

: اإلطار النظرّي:  أّوًلا
 البنية الخبرّية: مفهومها وعناصرها:

يتشّكل مفهوم البنية في الدراسات السردّية من الكيفّية التي ُيشّيد من 
صورتيها: ب خاللها العمل السردّي، بوصفه فضاء تتيحه اللغة المنطوقة

، وذلك من خالل االعتناء بالّشكل الّسردّي ذي (18)الّشفوّية والمكتوبة
الّنسق المتعالق ضمًنا بالمضمون، والذي بدوره يتراءى حقيقة واقعة 
يقود إليها االعتناء بالبعد الّشكلّي للمروّي وتحليل مضامينه. من هذا 

اصرها اندماج عن الفهم، يمكن القول إّن البنية تكتسب وجودها من خالل
مع بعضها بعًضا بنحٍو متداخل، فكّل عنصر يتشّكل معناه من خالل 
عالقته التبادلّية مع العناصر األخرى، والتي تنهض جميعها بالنّص 

. وعلى ذلك، يمكن الّنظر إلى العمل الّسردّي بوصفه بنية (19)الّسرديّ 
ة والّتحليل ربلغوّية تحيل إلى مدلوالت ومعاٍن متكّثرة ُتستنهض بالمقا

 الذي بالمحيط الخارجيّ  -البناء الّسرديّ –والّتأويل، وذلك بربط النّص 
 . (20)عن طريق الّتفاعل الّنصّي الخارجيّ  أوجده

ولعّله ال يعدونا القول، إّن بنائّية الخبر قد ترتكز على الحدث الُمتشّكل 
 وفق قالٍب مرّكب، من حيث الّتفّرع إلى أحداث متعّددة تندمج مع

، ولعّل هذا الّتفّرع (21)بعضها بعًضا في إطاٍر كلّي تتحّرك في فضائه
والّتركيب هما الفيصل للعالقة الجدلّية المتبادلة بين الخبر الحكائّي 

ئّية التي في الّطبيعة الحكاالمرّكب والخبر البسيط؛ ذلك أّنهما يلتقيان 
المرّكب  ، لكن الّتشّكل الحكائيّ (22)يتمظهر بها الحدث في كّل منهما

للخبر ينماز بظهور عناصر تتبادل مع بعضها بعًضا لتشكيل المبنى 
الحكائّي، وهو متوالية من األحداث المروّية بما تتضمنه من ارتجاعات 
واستباقات وحذف، فضاًل عن أّنه يرتبط بحركّية الشخوص التي تفضي 

، على خالف الخبر ذي الّصبغة البسيطة الذي (23)إلى تعدد األحداث
يتشّكل من نواة سردّية مركزّية تجّسم فعاًل معّيًنا أو حادثة مخصوصة، 

و االحتمال ، وهوبذلك يقترب هذا الفهم للخبر من مفهوم المتن الحكائيّ 
ة األساسّية الفكر  -أيًضا–المنطقّي لنظام الّتوالي الّسردّي لألحداث، وهو 

ي بناء ها فالتي تمثل جوهر األحداث في سياقها الّتاريخّي، دون صوغ
. ويمكن القول إّن البنية (24)حكائّي يربطها، أو قالب فنّي يجمعها

الثة تتشّكل من خالل تضافر ث -بنحٍو عام–الّسردّية للخطاب الحكائّي 
، فالّراوي هو (25)مكّونات رئيسة، هي: الّراوي، والمروي، والمروي له

الذي يسرد األحداث وفق بناء محكم تشترك فيه العناصر البنائّية 
فق المتن الحكائّي و  -الّسارد–الُمشّكلة للحكاية، حيث يصوغ الراوي 

مبنى سردّي تتوالى فيه األحداث، وتتداخل فيه الّشخوص التي تتبادل 
ها عضاألدوار مع الّراوي في تشكيل الّسرد من خالل تحاورها مع ب

، وهنا يتوّجه (26)بعًضا، فضاًل عن تشكيل الفضاءين المكانّي والّزمانيّ 
وهو كّل ما يصدر عن الّراوي وينتظم لتشكيل مجموع –الّراوي بمروّيه 
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–، الذي يتحّدد (27)إلى المروي له -األحداث المقترنة بالّشخصيات
 من خالل ثالثة أنماط، أحدها: موجود في النّص، والّثاني: -بدوره

متذّوق جمالّي قابع خلف النّص، واآلِخر: ضمنّي يدرك الّداللة البعيدة 
الغائرة، ويعي مغزى الخطاب، ويستجلي الثيمات اإلنسانّية الورادة في 

ُيظهر عناصر البنية ( 1، والّشكل اآلتي ذو الّرقم )(28)النّص أيًّا كانت
 الحكائّية ذات الّنسق اإلخبارّي الُمرّكب.

 
 ( ُيظهر عناصر البنية الحكائّية ذات الّنسق اإلخبارّي الُمرّكب.1قم )الشكل ذو الر 

 الفتح ومنزعه في التأليف ورواية األخبار:
استقام للفتح بن خاقان اإلشبيلّي منزٌع خاّص في الّتأليف، فارق فيه 
منازع كثيٍر من رواة األخبار وجامعي األدب خاّصة مؤّلفي كتب 

 ن برواية األخبار المقتضبة، وإيراد الترجماتالتراجم، الذين كانوا يعتنو 
إلحكام الفائدة المتوخاة من سردها، ولتقديم معلومات ؛ (29)المختصرة

مباشرة للقارئ دونما اعتناء باألسلوب البليغ في الرواية واإلخبار. من 
هنا، انصّبت عناية الفتح باللفظ الذي أواله عناية خاّصة في مؤّلفاته، 

 أسلوًبا ُمتفّرًدا في الرواية من حيث الجمع بين موسيقا األمر الذي أكسبه
ّيد ، حّتى إّن نثره لو تهيَّأ له أن ُيقالّشعر، وفصاحة النثر وبالغته

بالقوافي واألوزان لكان شعًرا، إذ آثر أن يستحدث أشكااًل من القول 
. (30)الموزون بات فيه يضاهي الّشعر، بل حاول الّتفّوق على بالغته

، العناية باأللفاظ وبالّنسق الوزنّي الذي تهّيأ للفتح في نثره هذهولعّل 
جعلت مؤّرخي األدب يحتفلون بأسلوبه الكتابّي، ومن ذلك قول الحجاري 
الذي اقتبسه ابن سعيد المغربّي في الُمغرب، في معرض الموازنة بين 
أسلوبي الفتح بن خاقان وابن بّسام الشنتريني من حيث القيمة العلمّية 

متوّخاة من تآليفهما، حيث جاء فيه: "الّدهر من رواة قالئده، وَحَملة ال
وسائطه وفرائده، وجعل ابن بّسام أكثر تقييًدا وعلًما مفيًدا، والفتح أقدر 

 ".(31)على البالغة، وكالمه أكثر تعّلًقا باألنفس
ويمكن القول، إّنه وإن لم تستقم للفتح وجوه االعتناء بالّنقد ومعاييره، 

  عن عدم التفاته إلى القيمة الموضوعّية في تأليفه، تلكم التي ُتردّ فضاًل 
إلى الّدّقة في رواية الخبر من حيث تقييده بسلسة إسناد لتأكيد صّحة 

، فإّن احتفاله (32)الَمروّي، وتمّثل األصول الّتاريخّية في الرواية واإلخبار
ل الخبر، وتشكي بالقيمة األدبّية المتشّكلة وفق إطار ذاتّي في الرواية

ُتعّد من أبرز الخصائص التي انمازت بها مؤّلفاته، إذ تصّرف في 
ي نمًطا حكائيًّا ثرًّا خاّصة ف -في قسيٍم منها–رواية األخبار لتشّكل 

المواضع التي ابتعد فيها زمن وقوع الحدث عن المروّي، فيأخذ الفتح 
تراجم أدبّية  صوغبالّتصّرف في الرواية، ويعمل االنتقاء في مروّياته لي

كأنها جاءت يروي، و ما جم تتأّكد فيه رؤيته الذاتّية فييحكمها بناء منس
ما تقود إليه من نتائج، وإن نسيج وحدها فيما تقّدمه من رؤى، وفي

قد انفرد في رواية بعضها دون  -هذه الرؤى وتلكم النتائج–كانت
دب ات األ،  أو جاءت مخالفة لروايات عديدة نهضت بها منتخب(33)سواه 

، ولنا هنا أن نستدّل على هذا المنحى (34)ومجامعيه للتراجم نفسها
التأليفّي للعديد من التراجم التي تشير إلى ما نحن بصدده، كترجمة 

الفقيه منذر بن سعيد ، و (35)القاضي أبي عبد هللا محمد بن أبي عيسى
، وترجمة (37)، وترجمة الحاجب المصفحي جعفر بن عثمان(36)البلوطيّ 

. وتتأّكد هذه الرؤية المّتصلة (38)ألديب أبي عمر بن فرج الجيانيّ ا
بتصّرف الفتح بن خاقان في مروّياته، أو بابتعاده عن دّقة الحدث 

إمام –ما يسرد من أخبار، انتقاصه من أبي بكر بن باجة يالّتاريخّي ف
، حيث (39)وذلك في معرض ترجمته المثبتة في القالئد -علماء األندلس

الفة لدّقة العلم في سرد األحداث، ووصف مواضعات األخبار جاءت مخ
ومجرياتها، وفيها تحامل على ابن باجة أثبتت المصادر التاريخّية 

. فضاًل عّما اتُّهم به الفتح بكتابة المقامة الموسومة (40)خالفه
، لموافقتها منزعه البيانّي في الكتابة المسجوعة المحكمة (41)بالقرطبّية
والبناء، ولتضّمنها فصواًل من الهجاء المقذع الّساخر ألعيان النسج 

. (42)األندلس ووجهائها الذين عاصروا الفتح غّرة القرن الّسادس الهجريّ 
وأيًّا كان األمر، فإّن اإلشارتين الّسابقتين المّتصلتين بترجمة ابن باجة، 

 ءوبتأليف المقامة القرطبّية، تؤّكدان نتيجتين سّلم بهما األدبا
المعاصرون للفتح، إحداهما: تشير إلى منزع ابن خاقان الَجِدل المخالف 
لتوّجهات العصر من حيث الّتصرف في رواية األخبار بنحٍو مجاٍف 
للحقائق الُمسّلم بها؛ الستحكام البعد الّذاتي في تآليفه، ذلكم المشفوع 

تي تمتّد لبنسج الحكايات ورواية األخبار الخيالّية البعيدة عن الواقع، وا
ل الهزلّية كالّرسائ -ضمًنا–عراها لتناغي جوانب من اإلبداع الشبيه بها 

، واألخرى: غلبة النقد الّساخر الذي تستبّد (43)التي ال تخلو من هجاء
به الذاتّية المفرطة في رؤيته لألحداث من حوله، األمر الذي يؤّكد 

أحداث  عضعمق الباعث الحكائّي الذي استولى على الفتح في سرد ب
 التاريخ ورواية األخبار المّتصلة به.

إطاللة على منهجّية السرود اإلخبارّية الّسابقة للفتح والمعاصرة 
 له:

يعّد كتاب "تاريخ علماء األندلس" لمؤّلفه ابن الفرضي أبي الوليد األزدي 
هـ(، من التراجم الّذاتّية التي اعتمدت حروف المعجم  403)توفي 
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ترجماٍت لفقهاء األندلس وعلمائها ورواتها، مع بيان أساًسا في إفراد 
خّطة الكتاب من خالل إدراج مقدمة ضافية كشفت منهجّية الّتأليف 
ورواية الخبر، من حيث إحكام اإلسناد للُمترجم لهم، بما ُيطلق عليه 

اّلذي بدا الزمًة تتأّصل من خاللها الموثوقّية  ،االستهالل اإلسناديّ 
. ومن خالل هذا اإلطار الذي يحّكم الدّقة العلمّية (44)ى العلمّية لما ُيرو 

أشار ابن الفرضي إلى أّنه جمع كتابه ُمختصًرا، على خالف رغبته 
التي كانت تميل إلى اإلفاضة بسرد األخبار والروايات، إاّل أّن العوائق 

. ومن هنا تتّبع المؤلُِّف منهجّية تقوم (45)حالت دون تحقيق هذه الرغبة
د ترجماٍت ضّمت إثبات أسماء الرجال وكناهم وأنسابهم، على إيرا

ومناهجهم في اكتساب الفكر، وَمن كانت لهم رحالت علمّية إلى 
المشرق، وَمن ولَي منهم خّطة القضاء، فضاًل عن تقييد سنتي الوالدة 

. ومع استقراء جوانب من مروّيات ابن (46)والوفاة لجّل َمن ترجم لهم
صة تلك التي أفاضت الموّلفات األخرى في الفرضي في مؤلَّفه، خا

إيراد ُلَمٍع من أخبارهم؛ لنباهة صيتهم كالقاضي منذر بن سعيد 
، أو رواية ما ُيستطرف مما ُيحكى عنهم؛ كالقاضي يخامر (47)البلوطيّ 

، ألفيناه يلتزم خّطة اإليجاز التي لم يحد عنها، (48)بن عثمان الّشعبانيا
 ختّطُه في مقّدمة كتابه، حيث لم يحفلإذ كان أميًنا لمنهجه الذي ا

مطلًقا بالمروّيات الحكائّية، ويبدو أّن الّتوّفر على الروح الحكائّية التي 
بدت منطلًقا رئيًسا للحكايات الُمضّمنة في مجاميع األدب، حالت دون 
تضمين هذه الحكايات التي ربما ألفاها سُتفقد مؤلََّفه مزّية الرّصانة التي 

خاّصة وأّنه أوقفه على قضاة أفقه وعلمائه، وأمراء األندلس انماز بها، 
 .(49)وخلفائها إلى عصره

هـ(، 488وقد خالف الحميدّي، أبو عبد هللا محّمد بن أبي نصر )توّفي 
في كتابه "ُجذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس"، خّطةَ ابن الفرضي، 

نتٍف وُمقّطعات إذ أورد مروّيات حكائّية جاءت في جّلها ُمضّمنة ب
شعرّية، بنحٍو يشي بأن جانًبا من المروّيات جاءت ديباجة وصفّية تقود 
إلى تلكم النتف والمقّطعات، ولعّل هذا ما ارتآه في خّطة تأليفه، حيث 
سعى في تراجمه لعلماء األندلس أن ينّوه بعلمهم، وينّبه على فضلهم، 

اية األخبار، وما وأن يورد في طّيات ذلك ما حّققه من األنساب ورو 
 .(50)يّتصل بذلك من شعٍر وأدب

ومن هنا حوى مؤّلفه مرويات حكائّية انمازت بأنماط إخبارّية متفاوتة 
توطئًة لما تقوُد إليه من شواهد شعرّية  -في مجملها–من البناء، ُعّدت 

خال بعض األخبار ذوات األبعاد الَفِكهة التي صيغت في وصف أحوال 
، ولنا هنا االستدالل على البناء السردّي لهذه (51)أشياخهمالمتأدبين مع 

أورده عن المروّيات، بالخبر الذي رواه عن أبي محّمد بن حزم مّما 
، حيث ارتأى الخليفة (52)ما وجده بخّط والدهمحّمد بن أبي الحسين في

الحكم المستنصر أن ُيقابل معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدّي، مع 
بغدادّي، فأحضرت ُنسٌخ متعّددة إلحكام المقابلة، ومنها أبي علي ال

نسخة للقاضي منذر بن سعيد البلوطّي رواها بمصر عن ابن واّلد، 
. وفي (53)فكانت نسخة القاضي أشّد الّنسخ تصحيًفا وخطأ وتبدياًل 

العناصر الحكائّية، إذ تشّكلت من خالل  تظهر مطّيات رواية الخبر ت
ال المنطقّي لنظام توالي األحداث، ومبنى متن حكائّي يضّم االحتم

حكائّي يقوم على متوالية سردّية من األحداث المروّية بما تتضّمنه من 
ارتجاعات وحذف، ومروّي له يتشّكل ضمن المستوى الحقيقّي في تلّقي 

، فضاًل عن غلبة روح الراوي (54)الخبر، وقارئ حقيقي يّتجه إليه الخبر
األمور والذي يعكُس األحداث من وجهة  العالم بمجريات -الّسارد–

نظره الخاّصة في التحّكم في الّتشكيل الّسردّي، فضاًل عن تضمين 
اإلطار الحكائّي بُعنصَري الزمان والمكان، وُيضاف إلى ذلك الّسياق 
الّشعرّي الُمضّمن في طّيات رواية الخبر، والذي يشّكل الحقيقة الحتمّية 

نذر ة للحكاية، وهي قّلة عناية القاضي مالتي تفضي بالنتيجة الضمنيّ 
بن سعيد بضبط متون معجم العين. وهنا ال بّد من القول، إّن هذا 

–النمط الحكائّي وإن بدا ُمرّكًبا إاّل أّنه يحيل إلى بنية بسيطة، تتبدى 
في االستهالل الّسردّي الذي يعطي ُبعًدا نسقيًّا حقيقيًّا للمروي،  -بداية

ُيحيل إلى مؤّلف حقيقّي، وحادثة حقيقّية، ويتقّدم  فضاًل عن أن الخبر
كذلك إلى قارئ حقيقّي، يضاف إلى ذلك أّن المروّي تبّدى في جزء 
وافٍر منه من خالل سياق شعرّي ذي طابٍع هجائّي، ُيقّدم المسّوغات 
ويمّهد للنتائج. وهنا ال يخرج إيراد الخبر عن فكرة التمّلح بالمروّيات 

ر، فلم تكن هنالك ثّمة غاية بنائّية كلّية تصل بين الحكائّية ليس غي
هذا الخبر واألخبار األخرى المّتصلة بالمنذر بن سعيد مّما ضّمنه 
الحميدّي في جذوته، وذلك على خالف الفتح في مروّياته ذوات البعد 
الحكائّي بما سيأتي تفصيله في اإلطار التطبيقّي من هذه الدراسة. 

الحكائّي بدا نادًرا في الجذوة، إذ لم يحظ بعناية  وُيلحظ أّن هذا الّنمط
الحميدي إاّل في القليل الّنادر، إذ استفرغت مجهوده رواية الخبر ذي 
الّصبغة البنائّية البسيطة الُمتشّكلة من نواة سردّية مركزّية ال ُيفارقها، 
الذي غالًبا ما يوّشحها باالستهالل اإلسنادّي الذي بدا الزمة تفيد بأّن 

يدّل على نسٍق قولّي حقيقّي يحوي وحدة  -أيًّا كانت صورته–المروي 
 .      (55)حدثّية بسيطة تخلو من عناصر البنية الحكائّية

وُيطالعنا ابن بّسام الشنتريني بمؤّلفه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"، 
الذي ُيعد أبرز المنتخبات التي أّرخت ألدباء عصري الّطوائف 

بأنساٍق إخبارّية استوفت نمطيها الّرئيسين: البسيط والمرابطين، 
والمرّكب، فضاًل عّما استوفاه في إيراد حكاياٍت قائمة بذاتها دّلت عليها 

عن ابن بّسام  -هاهنا–، وليس غاية حديثنا (56)موسوعته الّضخمة
وكتابه استقصاء القيمة األدبّية لمروّياته اإلخبارّية، فذلك يستحّق دراسة 

ج اقتضته طبيعة منه -في هذا الموضع–اتها، ولكن إيراده قائمة بذ
الّدراسة الحالّية في اإللماع باألساليب اإلخبارّية لمؤّلفي كتب التراجم 
وجامعي األدب األندلسّيين مّمن سبقوا الفتح وعاصروه، ومن هنا حري 
بنا االلتفات إلى ناحيتين، إحداهما:  التزام ابن بّسام بالتماس النزعة 

 ما يروي مناألمر الذي حداه إلى االحتراز فيوضوعّية لمروّيه، الم
أخبار، فالتزم بذلك جانب الحرص والّتثّبت، فلم يورد في مظان ذخيرته 
منها إاّل ما اطمأّن إلى صّحته، فيورده كما هو إّما نقاًل من أصوله 
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، أو حسبما سمعه من راويه دون تحويٍر أو تبديل، إاّل بما (57)المكتوبة
، (58)اءت تستوجبه صنعة الكتابة وأساليب التعبير وطرائقه ليس غيرج

ن بسام وابن خاقان في من هنا، يمكن استجالء فارق مهّم بين اب
ما روياه من أخبار، ذلك أّن ابن خاقان لم يحتفل احتفال منزعهما في

ابن بّسام بهذه النزعة الموضوعّية، إذ تصّرف الفتح في مروّيه، 
ديه أصول حكائّية في رواية الخبر، اكتنزت برؤيته فاكتملت بذلك ل

الّذاتية لما يروي، بْلَه دمجها ضمن مروّيات أخرى للّشخوص ذاتها 
بُلحمة ُيستشعر فيها أثُر الصنعة الكتابّية. أّما الّناحية األخرى التي ال 
بّد من االلتفات إليها في الموازنة بين الكاتبين، هي النزعة الّشمولّية 

قراء معطيات الّتاريخ، تلكم التي امتلك ناصيتها ابن بّسام دون في است
ا مالذي استوجب الدّقة العلمّية فيما يروي، وفي ، األمر(59)ابن خاقان

، (60)يبدي من آراء، إذ كان وفًقا لرؤية الحجارّي أكثر تقييًدا وعلًما مفيًدا
رؤية ل أّما الفتح بن خاقان فقد أطلق لمروّياته العنان دونما احتكام

وي، لذا كان ما ير ة العلم المقترن بالموضوعّية فيشمولّية قد ُتقّيُد بدقّ 
ه ابن من قرين -إن جاز التعبير–ابن خاقان أكثر وفاء لمعنى األدبّية 

بّسام، ُيضاف إلى ذلك اشتراطه في مؤّلفه "مطمح األنفس ومسرح 
َلًحا بأن يضّم مُ  -بما ُيشير عنوانه–التأّنس في ُمَلح أهل األندلس" 

إخبارّية لمن يروي لهم. ولعله يمكن االستدالل على منهجّية ابن بّسام 
بترجمته للحاجب المصحفّي جعفر بن  -مّما تضمنه كتاب الّذخيرة–

عثمان، إذ روى أخباره ضمن متواليات سردّية رواها عن أبي مروان 
لحكائّية كالحوار والفضاءين: ، فجاءت تخلو من العناصر ا(61)بن حّيان

الزمانّي والمكانّي، فضاًل عن أّن األحداث لم تتحّرك من خالل 
الشخصّيات، بل تحّركت من وعي ذاكرة الّسارد العليم بمجرّيات المروي 
دون إشراك الّشخصّيات في تشكيلها، ومن ثّمة فقد غابت عن الّسرد 

ط لخبر بنمطيه: البسيمقّوماته البنائّية التي ُترّد إلى بنائّية ا
حيث  ما يروي،ا الدّقة العلمّية البن بّسام في. وهنا ُتطالعن(62)والمرّكب

آثر إيراد نّص ابن حيان بتمامه دون تدّخل في مجريات األحداث، 
حيث كان يؤثر أن يدع صاحب الخبر يقّرر الواقع ويتبّسط في وصف 

هجه منحقائقه، وفي ذلك نزعة موضوعّية حرص على تحقيقها في 
، على خالف منهج ابن خاقان إذ أورد (63)وهو يتحّدث عن تراجمه

أخباًرا أخرى للحاجب المصحفّي، شّكلها وفق قالٍب حكائّي تغلب عليه 
النزعة الّذاتية التي احتكم إليها في وصفه العام لتراجمه، وهذا ما 

 .ستتناوله الدراسة في الجانب التطبيقّي منها

 اإلطار التطبيقّي: 
 ة الخبر البسيط:بني

لعّل أبرز ما يحّدد الخبر البسيط تأطيره في سلسلة متواترة من 
الرواة والّناقلين، وقد تتسع هذه الّسلسلة وقد تضيق وفًقا لتحّري المؤّلف 

 -بذلك–لخبر، أو إيهام القارئ بتحّريه الدّقة متماهًيا رواية االدّقة في 
نقل عليها الّشفاهية في المع الرواية الدينّية لألخبار التي استولت 

، وقد تحّدد هذا االستهالل الّسردّي في مروّيات الفتح بن (64)والرواية
 اخاقان وفق سالسل ضّيقة تعود إلى راويها المباشر، يستشعر في إيراده

 -المبنى–من الخبر الحكائّي  -المتن–قرب زمان الخبر الحقيقي 
بن الوزير أبو عامر  ، وأخبرني(65)كقوله: أخبرني الوزير أبو أّيوب

، وذلك مّما (67)، وأخبرني الوزير الفقيه أبو الحسين بن سّراج(66)سنون 
رواه مشافهة عنهم. وقد يذكر الفتح إطاًرا إسناديًّا احتراًزا من عدم 

. على أّن الفتح قد يورد (68)تصديق الخبر، كقوله: وقال لي َمن أثقه
–الخبر غفاًل من اإلطار اإلسنادّي خاّصة مع ابتعاد زمنه الحقيقّي 

عن زمن الحكي وذلك حين ُيشّكل وفق مبنى حكائّي، وهنا  -نسبيًّا
يلحظ بأّن تشّكل الخبر يبرز في فضاء الّسرد الوصفّي، الذي ينهض 

ي عبارات من خالل عرض المتن الحكائّي ف -الّسارد–به الراوي 
انتقائّية دون تسجيل حوار بين الّشخصّيات، إذ يقوم الّسارد بسرد 
األحداث التي تتشكل من خالل بؤر سردّية تأخذ مادتها من الفضاء 
المكانّي، إذ يمكن القول إّن هذا الفضاء تشّكل في العديد من مروّياته 

، ةالخبرّية البسيطة كانعكاس لما جاء في مظانها من مقّطعات شعريّ 
–األمر الذي قد يعّد خروًجا عن البعد النمطّي للخبر البسيط الُمرتكز 

على الحدث المتشكل في سياق ُمقتضب من المتواليات  -في أغلبه
. ولنا (69)السردّية، التي تبتعد عن اإلطار الّشعري لمنحاه الوصفيّ 

االستدالل على هذا الّضرب من الخبر، الذي ينهض نمطه بإيصال 
بقول الفتح في وصف حال ابن عّمار األندلسّي  ،(70)لمتلّقيالمعرفة ل

حينما دخل سرقسطة، وبلغه ذّم أهلها له لمعاقرته الخمر: "ودخَل 
سرقسطَة فلمَّا رأى غباوَة أهِلها، وتكاثَف جهِلها، وواصَل منهم َمن ال 
يعلُم قطًعا وال وصاًل، وحاضَر َمن ال يعرُف معنى وال فصاًل، عكَف 

". لعّل أبرز (71)ُمعاقًرا، وعطَف بها على جيِش الوحشِة عاقًرا على راحهِ 
ما يطالع القارئ في الخبر الّسابق الّصيغة األسلوبّية المبنّية على تماثل 

بنحٍو –الفواصل النثرّية، من ناحية األلفاظ المتوازية صوتيًّا، المتماثلة 
حت كة تفي الحرف األخير منها، ولعّل نسج األطراف المحبو  -مزدوجٍ 

إلى الّتقطيع  -الّسارد–، ُيلجئ الّراوي (73)، واالزدواج(72)مظلة الّسجع
المتوالي لمضمون كالمه؛ ليتناسب مع البناء القصير ذي القالب 

، (74)اإليقاعّي الحاد الذي يطالع القارئ في نهايات المتواليات الّسردّية
ه في كاألمر الذي يجعل األفق الذي ُبني عليه الخبر ضّيًقا؛ لتحرّ 

سلسلة من القوالب المتناظرة، بنحٍو ال يسمح للمعنى بأن يفيض خارج 
، والحق أّن هذا النمط البنائّي ُيقّيد إمكانّية (75)تلك األطر الّصارمة

االسترسال والّتعّمق واإلفاضة، األمر الذي يقود إلى نمٍط من الغموض 
فّن الكتابّي جدلّية اللعدم إيفائه مسألة اإلشباع الداللّي، وهذا ُيحيلنا إلى 

عند الفتح في مروّياته ذوات البنى اإلخبارّية البسيطة، ذلك أّن تقويض 
الداللة وعدم إشباعها يّتصل بمنزعه الّناقد، إذ عمد في خبره الّسابق 
إلى إسقاط انطباعاته الّذاتّية على أهل سرقسطة دونما تفصيل، وكأّنما 

اج صفه حقيقة مطلقة ال تحتعمد إلى إخضاع القارئ لتلقي الخبر بو 
إلى أّي استدالل أو تدرٍج منطقي للوصول إليها، حيث جاء الكالم فيه 
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حيث الليًّا؛ لم ُتشبع دمتضّمًنا نبًذا متناثرة انتظمت في قوالب متراّصة 
. وإذا (76)افتقرت إلى التنّوع واالسترسال في عرض الخبر وبسطه

التي تعّد از بها الخبر الّسابق، و تجاوزنا هذه الّصيغة األسلوبّية التي انم
مزّية كتابّية أثيرة انمازت بها مروّيات الفتح اإلخبارّية ذوات البنى 
اإلخبارّية البسيطة، ألفيناه ينهض بالّسرد الذي يبسطه الّراوّي ويشّكله 
ضمن المبنى الّسردّي، دون إشراك شخصّيات تشاركه في عرض 

تح إلى توحيد البؤرة الّسردّية األحداث للمروي له، ومن هنا عمد الف
لتكون محكومة بالّراوي، الذي بدوره نهض بفكٍر مرتبٍط من حيث الداللة 

، من خالل إعطاء تسويٍغ لفعٍل ينافي العرف (77)بقاعدة النّص الّنقيض
والّدين والعقل، حيث سّوغ الّراوي في النّص الّسابق معاقرة ابن عّمار 

، وجعل "غباوة أهلها، (78)ل سرقسطةللخمر، وهو الفعل الذي ذّمه أه
وتكاثف جهلها"، المسّوغ لهذه المعاقرة، وكأّنما سعى الفتح في خبره إلى 
ربط الداللة المرتبطة بالمركز إلى الهامش، وبالمقابل جعل الهامش 

، بما يّتضح من منافحته الجلّية عن ابن عّمار من جهة، (79)أصاًل 
وبالّنظر إلى الفضاء الّزمانّي  والحّط من أهل سرقسطة من جهة أخرى.

؛ ألنه يعرض (80)الخارجيّ  للخبر نجده يتحّدد ضمن منظومة االسترجاع
أحداًثا ماضية انتظمت ضمن متواليات سردّية بدأت وانتهت قبل بدء 
الحاضر الّسردّي، إذ يتحّدد الزمن الّتاريخّي لهذا الخبر حين دخل ابن 

، أّما (81)ها دون المعتمد بن عّبادعّمار سرقسطة بعد استئثاره بالحكم في
بالنسبة للّزمن الفنّي فإّنه مغّيب في بنية الخبر؛ لعدم تضّمنه توالًدا 
لألحداث التي قد ترّد إلى تتابع زمنّي معّين، وهذا ينسحب على الفضاء 
المكانّي الذي صيَغ ضمًنا لتمحوره حول سرقسطة وأهلها، ولكن ُيلحظ 

في طّيات الخبر، بمعنى أّن المكان ال  بأن ال وجود للمكان الفنيّ 
يتشّكل بناؤه فنيًّا في طّيات الّسرد اإلخباري الُمتشّكل ضمن الّنمط 

 البسيط لهذا الخبر. 
أّنه من خالل الّنمط اإلخبارّي الّسابق، يتحّدد مستوى إرسال  والحق

الخبر البسيط عند الفتح، إذ يحيل هذا الخبر إلى مؤّلف حقيقّي يروي 
الخبر ويصوغه وفق رؤيته الّذاتّية، ويعزى إليه األثر األدبّي، ويقابله 
قارئ حقيقّي يّتجه إليه الخبر، وهذا يقود إلى ضرب آخر من المروّيات 
اإلخبارّية البسيطة، تلك التي ُتروى لتشّكل ديباجة لما يروي من أشعار 
ليس غير، فيأخذ الفتح من المرويات الّشعرّية ماّدة لمروّياته النثرّية، 

ولعّل هذا يعّد الفارق الرئيس ، (82)بما يسّمى الّتفاعل النصّي الخارجيّ 
الّسابق  ل الّنمطبين هذا الّنمط اإلخبارّي وبين الّنمط الّسابق، إذ تشكّ 

إلعطاء تسويغ لما تليه من أشعار، بينما  -بما سبقت اإلشارة إليه–
تستقيم ماّدة هذا الضرب من الخبر من ماّدة الّشعر التي تليها، بما 
يتضح من القوالب اللفظّية المشتركة بينهما. والحق أّن انتجاع الفتح 

م، شاركتهم مجالسهبن خاقان الوزراء واألشراف، وميله الّذاتّي في ما
وحديثه عّما حَزبهم أو أّثر في مجريات حياتهم، حداه ذلك جميعه إلى 
ضّم العديد من المروّيات التي تشّكلت من خالل هذا الّضرب 

. ويمكن االستدالل (83)اإلخبارّي، والتي حفل بها مؤّلفه قالئد العقيان

ين بن الحسعلى هذا الّنمط من الخبر، مما رواه الفتح عن الفقيه أبي 
سّراج، حيث جاء فيه أّن الوزير أبا الوليد بن زيدون "في وقِت ِفرارِِه 
َأضحى، غداَة األضحى، وقد ثاَر ِبَمن كان يألُفُه والغراُم، وتراءت لُه 
تلَك األوانُس واآلراُم، وقد كان الفطُر وافاُه، والّشقاُء قد استولى على 

كُد منها ما عاَد، وأعياُه ذلك النّ  رسِم عافيِتِه حّتى أعفاُه، فلّما عادهُ 
الُمعاُد، استراَح إلى ذكر عهدِه الحسِن، وأراَح جفوَنُه الُمسّهدَة بتوهُِّم 
ذلك الَحسِن، وذكَر معاهَد كاَن يخرُج إليها في العيِد، ويتفّرُج مع أولئَك 

".  نلحظ من خالل البعد المباشر للخبر الّسابق، أّن أبا الحسين (84)الغيدِ 
سّراج رواه بعد معاينة أحوال ابن زيدون ُبعيد خروجه من بطليوس بن 

، والفتح بن خاقان هو الّسارد الذي يقوم بتقييد ما (85)قاصًدا إشبيلّية
أخبر عنه من خالل تنميقه للخبر وتشكيله وفق بناء سردّي، وهو في 
الوقت ذاته مروّي له؛ ألّن الخبر جاء مشفوًعا باإلسناد. وُيلحظ كذلك 

ّن الخبر تشّكل وفق متواليات سردّية تقوم على االسترجاع؛ بأ
يسير  أي -الحكي–الستعراضه أحداًثا ماضية بالّنظر إلى زمن الّسرد 

بالّزمن إلى الوراء لتقّدم المتن الّسردّي على المبنى الّسردّي، وهذا ما 
. والحق أّن الخبر بتمامه يندرج (86)يشّكل سمة بنائّية مالزمة لألخبار

ن باب الوصف الّسردّي المتشّكل من متواليات تصف الحال التي ضم
صار إليها ابن زيدون بعد تقّلب أحواله في أخريات عمره، فضاًل عن 
أّنه شّكل ديباجة لقصيدة ابن زيدون الحائّية التي جاءت لتصف تلك 

، بْلَه جاء متقاطًعا في ماّدته مع بعض (87)األحوال القلقة التي اعتصرته
فيها، مستعيًرا بعض قوالبها اللفظّية بنحٍو يّتصل مع المنزع ما جاء 

األدبّي للفتح بن خاقان في مؤّلفه قالئد العقيان، والذي تتضُح فيه 
ا يتلوها مع م -معنى ولفًظا-مقدرته األدبّية بنسج األخبار المتواشجة 

من أشعار. حيث إّنه وبالّنظر إلى افتتاحية قصيدة ابن زيدون الحائّية 
 : (88)تي يقول في مطلعهاال

 َخليَليَّ ال ِفْطٌر يسرُّ وال أْضحى
 

َفَما حاُل َمْن َأْمَسى َمشوًقا َكما 
 أضحى؟ 

 
 

 َلئن َشاَقني شرُق الُعقاِب َفَلْم َأَزلْ 
 

 َأُخصُّ ِبَمْمُحوِض الهوى ذاك 
 

 الّسْفَحا
 
 

 

يث حيّتضح أن المبنى اإلخبارّي استوفاه من البيتين الّسابقين، من 
الحديث عن شقائه من جهة، وشوقه وهواه من جهة أخرى، فضاًل عن 
توظيف بعض ألفاظ القصيدة في مظان خبره، سواء أكانت بنحٍو 
متجانس مّما يندرج تحت باَبي الجناس والجناس االشتقاقي كالّدااّلت: 

ما يندرج تحت باب  و)مشوًقا(، )شاقني(، أم )فطر(، و)أضحى(،
رادف )الوجد( و)الغرام( اللذين وردا في يُ  الذيالهوى( الّترادف كالّدال )

 نص الخبر. 
ويمكن تتّبع هذا النسق اإلخبارّي البسيط الذي يستمّد مقّوماته من المادة 
الّشعرّية التي تتبعه، ما رواه الفتح عن الوزير أبي الفضل بن حسداي 

م سيفي رحلة بحرّية، حيث يقول في ق (89)في مرافقته المستعين باهلل
منه: "المستعيُن قد أحضَر من آالِت إيناسِه، وأظهَر من أنواِع ذلك 
وأجناسِه، ما راَق َمْن حضَر، وفاَق ُحسُنُه الروَض األنضَر، والّزوارُق 
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، قد َحّفْت ِبِه، والّتَفْت بجوانِبِه، وَنغماُت األوتاِر تحبُس الّسائَر عن عدوهِ 
غوُص إليها مُك ُتثيُرها المكائُد، وتوُتخرُس الّطائَر الُمفصَح بشدوِه، والسّ 

المصائُد، فيبدو منها للعْيِن، ُقضباُن ُدرٍّ أو سبائُك ُلجيٍن، والّراُح ال 
هٌر قد ُغّضْت  ُيطمُس لها لْمٌع، وال ُيبَخُس منها بصٌر وال سْمٌع، والدَّ

". فالفتح في هذا الخبر يسرد (90)صروُفُه، واقتصَّ من ُمنكرِه معروُفهُ 
مشهد أنس ومجلس شراب، ُهيِّئت أسبابُه على ظهر زورق، وصًفا ل

وهو في ذلك ينهض بفضاء تصويرّي ال يقّل شاعرّية من الّشعر تفسه، 
فالمتواليات السردّية محكمة الّنسج محبوكة األطراف، مشفوعة بالّصور 
الّتشبيهّية التي ُجعلت االستعارة مرتكزها الّرئيس، فهذا المجلس فاق في 

ض الّنضر، ونغمات األوتار تحبس الّسائر عن متابعة حسنه الرو 
 عن تغريده، وهو في ذلك -من عذوبتها-مسيره، بل ُتخرس الّطائر 

يصّور في سياقات متالحقة صيد األسماك التي بدت كسبائك من 
لجين. ولعّل المدّقق يلفي الفتح وقد حوى خبره المعاني الّشعرّية ذاتها 

لتي وهي القصيدة ا–فضل بن حسداي التي تضّمنتها قصيدة أبي ال
 :(91)هاحيث يقول في أبياٍت من -أحوجت الفتح في مبتدئها لنظم الخبر

 ِمن جانبيِه بمنظوٍم وُمنتِثرِ  نسيُر في زْوَرٍق َحفَّ الّسفيُن به    
 تحوي الّسفينُة منُه آيًة َعَجًبا 

 
 بحٌر تجّمَع حّتى صاَر في َنَهرِ 

 
 

 ُيقاُر من قعِرِه النيناُن ُمصِعَدٌة 
 

َررِ   صيًدا كما َظِفَر الغّواُص بالدُّ
 
 

 وللّندامى به عبُّ وُمرَتَشفٌ 
 

 ي َصَدرِ وف كالّريِق َيْعُذُب في ِوْردٍ 
 
 

 

وهنا يستقيم هذا الخبر البسيط في بنيته ليكون نثًرا خالًصا للمعاني 
الفواصل وتقييدها مجّدًدا ب التي تضّمنتها األبيات، عن طريق حّل نظمها

الّنثرّية محبوكة األطراف، بنحٍو تبّدى الخبر ميداًنا للزخرفة اللغوّية 
، فجاء (92)واألخيلة البعيدة تلكم المّتصلة بذائقة الفتح وطبيعة نفسه

الخبر لذلك )ذياًل( لألبيات جامًعا ما تفّرق منها، ُمفّصاًل ما ُأجِمل 
ني وما يقود إليه من أحداث بقي ثابًتا فيها، حّتى إّن الفضاء الزما

جامًدا لغلبة الوصف المكانّي على بنية الخبر، حيث جاء وصًفا لحال 
توالت الّدالت فيه للتعبير عن المدلول نفسه، والتي ال تخرج عن 

ر.   الوصف الجمالّي الذي عاينه الفتح إزاء المشهد المصوَّ
ذ ارّي البسيط الذي استحو ولعّله يمكن القول هاهنا، إّن الّنمط اإلخب

اعتناء الفتح في مؤّلفه "قالئد العقيان"، جاء متأسيًّا ومنهجه الذي تبّدت 
خّطته جلّية في انتخاب لطائف أدبّية من أشعار األندلسّيين ومدّوناتهم 
الّنثرّية، ولنا القول إّن غايته في هذا المؤلَّف أن يقتطف من مجموع 

من نفسه هوى، وذلك لتغّلب االّتجاه شعر الّشاعر وأخباره ما صادف 
الّذاتي على منزعه في االختيار واالنتخاب، لذا اقتصرت مروّياته 
اإلخبارّية البسيطة على األغراض والمعاني الّذاتّية، وما ناغى منها 

 متعته الّذهنّية التي احتفل بها سرده الوصفّي. 

 بنية الخبر الحكائي المرّكب:
اث من خالل مجموعة أحد -بما أشير إليه سابًقا–الخبر المرّكب  يتحّدد

متنامية في فضائه الّسردّي، التي تتضافر للتهوض به مع عناصر 

البنية الّسردّية المتشّكلة من أقطابها الّثالثة: الّراوي، والمروّي، والمروّي 
له، فضاًل عن تضافر األصول التي يرتكز إليها المبنى الحكائّي 

الّشخصّيات، والفضاءين الزمانّي والمكانّي،  لتشكيل المروّي، وهي:
فتندمج العناصر الّسابقة جميعها مع بعضها بعًضا لتشكيل الحكاية. 
ويسوغ القول هاهنا، إّن الخبر ذا الّنمط المرّكب يعطي فضاء رحًبا في 
داللته العميقة، وذلك بالّنظر إلى األخبار التي وافقت في بنائها هذا 

تح بن خاقان، لما يقود إليه من عالمات غائرة خاّصة النمط مّما رواه الف
في األخبار الهزلة، حيث يكون الّتشكيل الخاّص لهذه العالمات مخالًفا 
للّتوّقع، إذ يحدث مفاجأة لمخالفته األنساق المألوفة التي ُعرفت من 
خاللها الّشخصّيات الُمضّمنة في مثل هذه األخبار، فيأتي الخبر 

وازين، وإلظهار جوانب نفسّية خفّية لَمن ُترجم لهم لم المرّكب لقلب الم
تكن في الحسبان، وهذا ما ينسحب على العديد من الشخصيات ممن 
اقترنوا بخّطة القضاء كالقاضي منذر بن سعيد البلوطي، والقاضي أبي 

عالوة على أّن هذا الّضرب من عبد هللا محمد بن أبي عيسى، 
بها مؤلَّف "مطمح األنفس" على وجه  المروّيات اإلخبارّية التي حفل

الخصوص، خرج عن رتابة الخبر البسيط المقّيد باألسجاع، فبات بنحوه 
المرّكب معّطاًل منها، األمر الذي يجعله أقدر في الّتعبير، وأقرب 
للمتلّقي وأشّد أثًرا. من هنا نجد بأّن غاية الفتح في إيراد هذه المروّيات 

 ب في بنائها تندرج ضمن ُبعدين، أحدهما هزليالتي وافقت الّنمط المركّ 
تغالبه الّنادرة المشفوعة بروح الّدعابة، واآلخر جاّد بدا فيه الفتح منافًحا 
عن بعض الّشخصّيات التي لم تسلم من تعريض الرواة واإلخبارّيين 

، ومن هنا، يمكن تقسيم هذا (93)كالحاجب المصفحي جعفر بن عثمان
بارّية لغايات الدراسة قسمين: أحدهما ينتظم الضرب من المرويات اإلخ

وفق بنية الخبر الحكائّي الهزل، واآلخر ينتظم وفق بنية الخبر الحكائّي 
 الجاد.  

 بنية الخبر الحكائّي الهِزل:
تتشّكل األنماط اإلخبارّية الهزلّية التي تغالبها روح الّدعابة على 

ّية ن حقيقة ذهنمرتكزين رئيسين، أحدهما: اإلضحاك، الذي ينهض م
تتوّلد في بعضها عن المفارقات، وتتوّلد في بعضها اآلخر عن عدم 
الّتمييز بين المّتفقات والمختلفات، فضاًل عن الّتأليف بين العناصر 

، واآلخر: الّتشويش الذي (94)المتنافرة ووضع الشيء في غير موضعه
عقدّية واليقود إلى خلخلة أنماط مستقّرة درجت المواضعات االجتماعّية 

، عالوة على احتفاء الّسلطة بها، كخّطة القضاء (95)على االحتفاء بها
 الحقوق،و  الحدود إقامة فللُقضاةالتي ُعّول عليها كثيًرا في األندلس، 

 إذ ابّي؛الرق دورهم عن فضالً  المصالح، في والّنظر الَمَناكر، وتغيير
 راءهمآ إليهم ينفذون  ام،للحكّ  ملزمة األحيان أغلب في مشورتهم كانت

 القائمة، قهالف لخّطة معارضة تعدّ  التي الفكر، وجوانب بالّدين المتعّلقة
 مطلقال الوصيّ  حكم تأخذ الّصدد بهذا وأحكامهم الدينّية، للرؤّية أو

، ولعّل عرض الجوانب الخفّية من حياة هؤالء (96)شيء كلّ  في اليد
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عديد غالبهم مما تضمنته الالقضاة التي تفارق الطابع الّرصين الذي 
من األخبار المروّية عنهم، يوحي بإظهار نسق مضمر طالما تخّفى 
وراء ما خلعته عليه أنظمة الّسلطة من هالة، ومن هنا جاء جانب من 
الحكايات يطرق تخوم المحظورات التي جاهد جامعو األدب األندلسّيون 

 ممن سبقوا الفتح أو عاصروه على إخفائها.
الفهم، تطالعنا عّدة مروّيات حكائّية مّتصلة بالقضاة، ضّمنها ومن هذا 

الفتح مؤلَّفه "مطمح األنفس"، عكست جوانب خفّية من أحوالهم، 
وطبيعة تعاملهم، ونظرتهم لألشياء، ومن ذلك ما رواه من أخبار الفقيه 
القاضي أبي عبد هللا بن أبي عيسى الذي ولي القضاء بقرطبة إّبان 

األموّية في األندلس، حيث أورد له الفتح في ترجمته دولة الخالفة 
أخباًرا تدّل على الّطابع الفكه الذي غالبه في الّتعامل مع بعض ما 

، ومن ذلك الخبر الذي تشّكل متنه الحكائّي (97)ُيعرض له من أحداث
لط وهو رجل أشار الفتح بأّنه مخت–ابتداء في وقوف ابن شمس الّضحى 

اضي في كّل وقت شاكًيا أوصابه، وصادف على باب الق -في عقله
مّرة أن جيء للقاضي بحْمل دقيٍق يعلوه قفص دجاج، فأبى شمس 
الّضحى إاّل أن يأخذ دجاجة مّما حواه القفص، فما كان من القاضي 
إاّل أن يعطيه حاجته، خشية أن يجيء من حمقه بالعجب العجاب، 

 حياء قرطبة، فشاهدهبدرب من أ -فرًحا بها–وبعد أن حاز ما أراد، مّر 
رجل ُمتفّقه يلّقب بديك البادية، فقال البن شمس الّضحى بأّن الدجاجة 

، وكان القاضي يلّقب بهذا اللقب، فأمره بأن يرجع للقاضي (98))مقربلة(
ليبدلها، فلّما عاد للقاضي وحّدثه بحاجته عرف الّداخلة، وأبدل الدجاجة 

يه من بعد تعّرفه إل–ه وطلب من ابن شمس الّضحى بأن يعود للمتفقّ 
ويأمره بأن يعطيه الديك الذي سيق إليه من البادية  -خالل الوصف

القاضي و –ألّنه ال يصلح لهذه الّدجاجة سواه فيأتي منهما نسل حسن 
ه ما أخبره فعندما عاد للمتفّقه سارًدا ل -هنا يعّرض بما تلّقب به المتفّقه

بكي حى األمر الذي جعل يبه القاضي، انتهر المتفّقُه ابَن شمس الّض 
ويلطم على رأسه ويحلف أاّل يزول إاّل بالّديك، وأعطاه المتفّقه ما يريد 

. والخبر في أحداثه المتوالية يصوغه الفتح بقالب فكه (99)افتداء منه
ساخر، يظهر إبداعه للّسرد الحكائّي الّشائق الّطويل نسبيًّا مقارنة 

اع عن أّن تحّرره فيه من األسج بمروّياته اإلخبارية البسيطة، فضاًل 
أتاح له االسترسال في رواية الخبر دون كلفة أو تصّنع، بل أطلق 
العنان لمخّيلته لسرد الّتفاصيل الدقيقة للشخوص وحوارها مع بعضها 

–بعًضا. وبالّنظر إلى بنية الخبر الحكائّي الّسابق، نلحظ أّن الّراوي 
 ح ليس إحدى شخصّيات هذهيقّص الخبر من الخارج، فالفت -الّسارد

الحكاية، من هنا جاء استخدامه المتتابع لألفعال الماضية لتأكيد ما 
ُأخبر عنه أو ما تناهى إلى مسامعه منه، ويلحظ أّن سياق الزمن 
الماضي جاء ُمتراخًيا، بمعنى أّنه عرض سلسلة من األحداث الماضية 

حى مس الّض التي وقعت في أكثر من مجلس، أحدها عندما طلب ابن ش
الّدجاجة أمام دار القضاء، والّثاني عندما وافى الُمتفّقه الملّقب بديك 
البادية أمام داره بدرب أبي زيد شرقي المسجد الجامع بقرطبة، والّثالث 

عودة ابن شمس الّضحى إلى القاضي وكان في مجلسه بدار القضاء 
ى س الّضحوهو في جماعة ليبدل الّدجاجة بأخرى، وآخًرا عودة ابن شم

بر الفتح في الخ–للمتفّقه وقد وافاه في جماعة أمام داره. والّسارد 
نراه يتعّمق دواخل الّشخصّيات وأحوالهم الّظاهرة فيرسمها  -الحكائيّ 

رسًما دقيًقا، خاّصة وصفه لُحمق ابن شمس الّضحى، حيث يقول في 
ذلك: "وكان في والية القاضي من صغره إلى أن شاخ وبلغ السّن 

"، "وكان ال ُيقدر على رّده إذا (100)ّطويلة وإلى أن مات أْسَفَه ما يكون ال
"، "وكان يأتي منه (101)تعّلق بإرادته وإاّل جاء من حمقه العجب العجاب

"، وفي وصفه لطلب الُمتفّقه الملّقب (102)عند المنع ما ال صبر عليه
ّدجاجة لبديك البادية الّنادرة والفكاهة: "فقال للمعتوه من أين لك هذه ا

يا فالن؟ قال: أعطانيها القاضي وهللا الّساعة، فأخذها يجّسها، فقال: 
خذها إليك، القاضي أعطاكها مغربلة، وال خير لك فيها، فانصرْف إليه 

"، (103)عاجاًل وقل له إّنها مغربلة فيبّدلها سمينة، فالشيء عنده كثير
عن  وفي وصفه لحنكة القاضي، وشّدة عارضته، واّتقاد ذهنه فضاًل 

ترويه المشفوع بروحه الفكهة، بما يّتضح عندما قال له ابُن شمس 
الّضحى إّن الدجاجة )مغربلة( وأصابه في جماعة: "قال هاتها حّتى 
أراها، فأخذها وجّسها وقال له صدقت ... فأمر، فأبدلت له بأخرى، 

بعد أن عرفه من صفته التي وصفت –وقال له: ارجع إلى ذلك الّرجل 
ضها عليه وقل قد أبدلها القاضي، وسْلُه أن يعطيك الديك فاعر  -له

الذي سيق له من البادية أمس، فإّنه ال يصلح لهذه غيره، فيأتيك منه 
". والفتح في هذا الخبر وفي جّل أخباره المركبة ذوات (104)نسل حسن

الّصبغة الحكائّية مبئر خارجّي، إذ يعرض للفضاء الّسردّي من خالل 
مجريات مروّيه، وذلك من موقعه المسؤول عن إدراكه الحسّي ل

، فاألحداث تبقى غفاًل بعيدة (105)العالقات القائمة بين مكّونات الّسرد
عن المتلّقي، ال يمكن الّنفاذ إليها إاّل من خالل سارد يكسب وجوده 

. والفتح في ذلك يتقّدم بالخبر إلى (106)داللة من خالل رؤيته الخاّصة
ا الذي استقام بدوره ليكون ضمنيًّا، أي مقترحً  -لهالمسرود –المروّي له 

في ذهن المؤّلف، والخبر جاء ينسرب وفق نسقين، أحدهما ظاهر 
يتجّلى من خالل اإلضحاك، وهي المزّية الّظاهرة التي انماز بها، 
والّثاني مضمر يتقّدم به الفتح للمروي له الّضمنّي، إذ يقوم هذا الّنسق 

المستقرة، واألنظمة القائمة التي كانت تنظر بعملّية تشويش لألعراف 
إلى خّطة القضاء نظرة ال تفارقها الجدّية والّرصانة لخطورة منحاها، 
وعمق أثرها في الحياة بجانبيها الّرسمّي والحياتّي المعيش، فجاء الفتح 
بما رواه من أحوال الفقهاء بنسق آخر مغاير، تبّدى فيه الجانب 

ء في عالقاتهم مع اآلخرين، األمر الذي غّيبه الّشخصّي لهؤالء الفقها
سواه من الرواة، اللهم إذا استثنينا باب الّتعريض بهم مّما حوته مجاميع 

. ولعّل في تضافر هذين الّنسقين مع بعضهما (107)األدب ومنتخباته
بعًضا ما يقود إلى ما يسّمى االزدواج الّداللّي، الذي يصف حركّية 

، فظاهر الخبر اإلضحاك، (108)متجاورين اللغة في قبولها معنيين
، فضاًل أبي عبد هللا بن أبي عيسىوباطنه يكشف الحّس الفكه للقاضي 
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عن مجاراته للعوام في استجالب الّنادرة والّطرفة ورّد اإلساءة باإلساءة. 
وإذا التفتنا إلى الّشخوص التي حفل بها الخبر الّسابق، ألفينا احتفاء 

الل تسليط الضوء على شخصّية ابن شمس الفتح بالمهّمشين من خ
الّضحى، لتعكس جانًبا مهّمًشا من جوانب المجتمع األندلسّي عصرئٍذ، 
والتي ربما قادت إليها المعطيات الّثقافّية التي أملت على الفتح اختيار 
ثيمة الحمق )الُعْته(؛ إلبراز الخبر وفق قالب فكه يظهر بواطن 

  .(109)الّشخوص األخرى ونفسّياتهم
ويمكن الوقوف على صنو هذه الّروح الفكهة المحملة بالداللة الضمنّية 
التي رصدها الفتح في شخص القاضي أبي عبد هللا بن أبي عيسى، 
في الخبر الذي وصف فيه تظّلم امرأة من خال ولي العهد الحكم 
المستنصر إّبان حكم والده الخليفة عبد الرحمن الناصر، الذي تلّقب 

، إذ جاء في كتاب مظلمتها تعريض بخال ولي العهد، (110)بــ)القباحة(
حيث "رسمت الكتاب بعيبه وذّمه والّدعاء عليه، كّل ذلك تسميه 

"، ولسوء تأليف الكتاب وضعفه واضطرابه، أخذ القاضي (111)بلقبه
الكتاب وما تضّمنه من تعريض كما هو  مظلمتها من قولها، وأرسل

الذي أغاظه الشتماله إساءة لخال ولّي العهد )القباحة(، األمر 
. وبعد أن أدرك القاضي ابن أبي عيسى الّداخلة، توّجه إلى (112)ظاهرة

منزل )القباحة( في الّزهراء "ونزل عليه، واعتذر إليه مّما عدده، وأقسم 
له أّنه لم يستوِف الكتاب المرفوع إليه، وال وقف عليه، وقال له: يا 

أحد، إّني أعّرفك أّن لقبي  سّيدي ال تكترث لهذا فقّلما نجا منه
ولجّدي وهللا لقب لست أعرفه،  )المغربلة(، ولقب والدي )مرتكش(،

 ".(113)وأخي أبو عيسى يعرفه، وهو غائب، فإذا وصل كتبت به إليك
يلحظ بأّن هذا الخبر جاء متقاطًعا مع الخبر الّسابق في بعده الفكه، 

لى هذا البعد في يزه عفكأّنما سعى الفتح إلى تشكيل تتابع تكرارّي بترك
شخصّية القاضي، وهذا التتابع يتبّدى من خالل تأكيد منظور غير 

، فالمنظور المعتاد يتأّكد (114)معتاد يرصد واقع الشخصّية كما هو
بالهالة الجاّدة الّرصينة التي وسمت القضاة وخّطتهم بميسمها، وواقع 

؛ (115)الّدهشةاألمر الذي يبعث على الّشخصّية يقف على الّنقيض، 
 لقيام الفتح بتشتيت الّسلسلة الّتراكمّية التي نسجتها األعراف المستقّرة

لفي ن على مّر الّزمن للقضاة. وبالّنظر إلى البنية الّسردّية للخبر الّسابق
الفتح مبئًرا خارجيًّا، إذ تعرض األحداث وجهة نظره بما يرويه على 

مة، (، والمرأة صاحبة المظلو)القباحة ،ألسنة شخوصه الّثالثة، القاضي
واألحداث تنمو في الخبر من خالل حركة الّشخوص وحوارها مع 
بعضها بعًضا، تلكم التي يؤّطرها الفتح من خالل رؤيته الّشمولّية 
لألحداث، ورصده للعقدة، ثّم تصويره النفراج األزمة وفق القالب 

ه الضمنّي. لالفكاهّي الذي يتخّفى وراءه نسق مضمر مّتجه إلى المروي 
والزمان يظهر في بنية الخبر متراخًيا، فالّسارد يرصد أحداًثا ماضية 
بينها تباعد زمنّي تتصل باالنتقال المكانّي، حيث تتكّثف الفجوة الزمنّية 
بين مجيء المرأة للقاضي تشكوه في دار القضاء، وبين حوار القاضي 

حّية يتشّكل بنيته الّسطمع )القباحة( في دار إقامته بالّزهراء. والخبر في 

من ثالث وحدات سردّية: إحداهما رفع المرأة كتاًبا تتظّلم فيه من 
القباحة، والثانية تبّرؤ )القباحة( من إساءته إلى المرأة، والثالثة وقوف 
القاضي بين يدي )القباحة( معتذًرا؛ لرفعه الكتاب دون الّتمّعن بما ورد 

إبراز  اللّية التي حاول الفتح تأكيدها فهيفيه. أّما بالّنظر إلى الوحدة الدّ 
ذكاء القاضي وتوّسله بروحه الفكهة للفكاك مّما ُيعرض عليه من مواقف 

ف فضاًل عن تكثي -كموقفه مع ذوي الّسلطة في هذا الخبر–محرجة 
ما في -في بعده الواقعّي المعيش–هذه الوحدة الّداللّية للّنسق المضمر 

 فقهاء بما تقّدم به القول.يرويه من أخبار القضاة وال
ويطالعنا الفتح في مؤلَّفه "مطمح األنفس" برواية األخبار الحكائّية 
المرّكبة للعديد من القضاة اآلخرين، خاّصة ذوي الحظوة عند الخلفاء 
كالقاضي منذر بن سعيد البلوطّي، حيث تورد المصادر األندلسّية قربه 

ة وابنه الحكم المستنصر، عالو من الخلفاء خاّصة عبد الرحمن الّناصر 
على قّوة تأثيره عليهم، إذ كان شديد المضاضة في منافحته عن الحّق 

ما رواه عن ، ولكن نلفي الفتح في(116)إذا شاهد فيهم زيًغا أو انحراًفا
القاضي في "مطمح األنفس" وقد استجلب أخباًرا تقف على الضّد مّما 

مر الذي يقود إلى عرف عن هذا القاضي من رصانة وحصافة، األ
، القضاة ما رواه عنلمضمر الذي حاول الفتح إبرازه فيالّنسق الثقافّي ا

ولعّل هذا يلحظ في الخبر الذي صّور فيه اجتماع القاضي، والخليفة 
الحكم المستنصر، والحاجب جعفر الّصقلبّي، في يوم قائٍظ بعد 

ّفف خانصرافهم من صالة الجمعة، حيث أمر الخليفة القاضي أن يت
من ثيابه، وأن يغمس نفسه في بركة القصر، وهّيأ الخليفة األسباب 
للقاضي بأن جعل الحاجب ينزل معه للبركة حّتى يفارقه الحياء من 
هذا الموقف، ويزول عنه االنقباض، فكان للخليفة ما أراد، إاّل أّن 
القاضي لم يجاِر الحاجب في عومه، بل آثر الجلوس على درج البركة، 

كّلم الخليفة القاضي، وقال له: "ما لك ال تساعد الحاجب في حّتى 
فعله، وتقعد معه وتتقّبل صنعه؟ فمن أجلك نزل، وبسببك تبّذل، فقال 

عه، ال هوجل م -سّلمه هللا–له: يا سّيدي يا أمير المؤمنين، الحاجب 
". (117)وأنا بهذا الهوجل معي، يعقلني ويمنعني من أن أجول معه مجاله

ه في رّد القاضي على الخليفة والذي ضّمنه القول" ال هوجل والحّق أنّ 
"، نلفي المفارقة جلّية سافرة بين حصافة (118)وأنا بهذا الهوجل معي -له

القاضي التي رّسختها المصادر األندلسّية، وبين لفظ يخدش وجه 
الحياء، مشفوع بإشارة واضحة إلى ما ُيعاب به الحاجب جعفر الّصقلبّي 

اّل وإن استفرغ ضحًكا من نادرته، إ -في هذا–(، والخليفة كونه )خصيًّا
. وإن يكن (119)أّن الحاجب لم يكن في وسعه إاّل سّبه سّب األشراف

تشّكل خروًجا عن األنساق  -بنحو عام–من أمر، فإّن المفارقة 
المهيمنة، وبتعبير أدّق هي تعارض بين نسقين: نسق ترّبت عليه ذائقة 

األخبار المروّية عن القضاة عموًما، وعن القارئ بما التمسه من 
القاضي منذر بن سعيد على وجه الخصوص، ونسق آخر يعرض 
لمواقف وأقوال تقف على الّنقيض من الّنسق الّسابق، وهذا يحيلنا إلى 
جدلّية مروّيات الفتح التي انفرد بتضمينها مؤّلفه "مطمح األنفس" 
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ال ذي ُيستشرف من أحو تحديًدا، من حيث كشفه عن الّنسق المضمر ال
القضاة المعيشة، الذي يجافي المروّيات التي أوردتها منتخبات األدب 

نترينّي. كذخيرة ابن بّسام الشّ  -إذا جاز الّتعبير–الّرصين أو أدب الّنخبة 
والخبر من حيث الّتبئير والمروي له جاء كاألخبار المرّكبة الّسابقة، 

ة من وجه–إذ ُتعرض األحداث  من حيث مجيء الفتح مبئًرا خارجيًّا،
على ألسنة شخوصه وحوارها مع بعضها بعًضا، والمروّي له  -نظره

بات ضمنيًّا؛ ألّن الفتح أراد أن يعي القارئ الوجه اآلخر للقاضي، ذلك 
 ما يتعّلق بالفضاءين الزمانيّ ناقض للّرصانة والحصافة، أّما فيالم

الّزمن، إذ رصد ألحداٍث والمكانّي، فلم يحِو الخبر تراخًيا من حيث 
جرت بنحٍو متتابع جمعها فضاء مكانّي واحد مفتوح وهو بركة الماء، 
التي تراءت مكاًنا غير معهود للقاضي، األمر الذي قاد الخبر ألن 

ته صادًرا عنه. والخبر في بني -أيًضا–يتضمن قوال مخالًقا للمعهود 
ّيات جتماع الّشخصالّسطحّية يتشّكل من ثالث وحدات سردّية، إحداها ا

الثالثة، الخليفة والقاضي والحاجب، وتحّلقهما حول بركة الماء 
الّطافحة، والّثانية نزول القاضي إلى البركة بعد أن أمره الخليفة بذلك، 
والّثالثة حّث الخليفة القاضي على مجاراة الحاجب في عومه، ورّد 

ت عن ة فكشفالقاضي عليه وتعريضه بالحاجب. أّما الوحدة الّدالليّ 
الّنسق المضمر الذي أظهر جوانب من نفسّية القاضي، بما يتناغم مع 
واقعه الحياتّي، وهو الّصوت اآلخر الذي سكتت عنه المصادر 

 األندلسّية األخرى.

 بنية الخبر الحكائّي الجاد:
لم ينل الخبر الحكائّي الجاّد عناية الفتح بن خاقان كعنايته بالخبر 

ذ لم يحِو إاّل أخباًرا قليلة منه انحصرت في َعلمين، الحكائّي الهزل، إ
أحدهما جعفر بن عثمان المعروف بالحاجب المصحفّي، واآلخر ابن 
فرج الجيانّي، وذلك مّما حواه مؤلَّفه "مطمح األنفس"، بوصفه مؤلًَّفا 
جامًعا لجملة واسعة من األخبار الحكائّية المرّكبة، ويلحظ في األخبار 

ن الَعلمين، أّن الفتح ارتأى القبض على ثيمة مجهولة المّتصلة بهذي
لتشّكل نمًطا غير معهود مقارنة باألخبار التي وردت في  منهما،لكّل 

مظان المصادر األندلسّية األخرى، والتي أفاضت برصد أحوالهما وما 
 . (120)روي عنهما

بداية يسوغ القول، إّن مجموع المروّيات اإلخبارّية التي جاءت في 
الحاجب المصحفّي مّما جاء في ذخيرة ابن بّسام نقاًل عن الّتاريخ الكبير 

، أّكدت قّلة عنايته بدقائق األمور وحقائقها، (121)البن حّيان القرطبيّ 
نعة ضّيق األفق، ال يحسن مصا -في تدبيره–األمر الذي أسلمه ليكون 

َمن حوله، ومن ذلك عدم وعيه بخطورة الحاجب المنصور بن أبي 
ر المعافرّي، الذي نال حظوة البيت األموّي ُبعيد وفاة الحكم عام

المستنصر، والذي كان السبب في نكبة المصحفّي بإزاحته عن 
. بيد أّن الالفت (122)حبسه حّتى شارف على الهالك الحجابة، ومن ثمّ 

أّن ما جاء من أخبار الحاجب المصحفّي في "مطمح األنفس"، يقف 

خاصة حينما ننظر في المصادر األخرى، على الضّد مّما يروى عنه 
ًدا ماء واح -في المطمح–إليها نظرة كلّية فاحصة، حيث جاءت كلها 

ر، ما يعرض له من أمو صف حنكته وتأّدبه ودّقة خاطره فيمن حيث و 
األمر الذي يؤّكد "الثيمة المجهولة" من حياة المصحفّي، والتي لم 

صوص ما نحن بصدده بخع تكشفها المصادر األخرى، ولعّله يمكن تتبّ 
هذه الّثيمة، من الخبر الذي رواه الفتح في وصف مثول المصحفّي بين 
يدي الحاجب المنصور بن أبي عامر المعافرّي، وقد سيق إلى مجلس 
الوزراء للمحاسبة في موقف ال يخلو من ضعة وهوان، بعد أن تبّدلت 

ا بلغ المجلس ، "فلمّ (123)به األحوال بعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر
 "،(124)جلس في آخره دون أن يسّلم على أحد، أو يومئ إليه بعين أو يد

، الذي عّنفه (125)وهذا الموقف أثار حفيظة الوزير محمد بن حفص
، حّتى أقبل الوزير أبو الوليد (126)واستجفاه، وأنكر عليه ترك الّسالم

، وقال البن حفص: "أسأت إلى الحاجب، وأوجبت (127)محّمد بن جهور
عليه غير الواجب، أَو ما علمت أن منكوب الّسلطان ال ُيسلِّم على 

تحيٍة َفحّيوا وإذا ُحّييتم ب﴿أوليائه؛ ألّنه إن فعل ألزمهم الرّد لقوله تعالى: 
وها (، فإن فعلوا أطاف بهم من إنكار 86)الّنساء:  ﴾بأحسَن منها أو ردُّ

أخاَف،  تأميٌن لمنالّسلطان ما ُيخشى وُيخاف؛ ألّنه تأنيٌس لمن أوحَش و 
وإن تركوا الردَّ أْسَخطوا هللا، فصار اإلمساُك أحسن، ومثل هذا ال يخفى 
على أبي الحسن؛ فانكسر محّمد بن حفص، وخجل مّما أتى به من 

". يظهر في هذا الخبر تبّصر المصحفّي ببواطن األمور، (128)الّنقص
لمنصور، الحاجب ا وفهمه الّثاقب لما قد يقود إليه إلقاء الّسالم من إنكار

إلى ما ال يحمد عقباه. فالجانب الّنفسّي  -بالحضور–فتؤول األمور 
للمصحفّي ظاهر في الخبر من حيث إشفاقه على غيره خشية أن 
يصيبهم من غضب الحاجب ما أصابه هو، وهذه ثيمة مجهولة تعكس 

بّلة المصحفّي تلكم التي أحجمت المصادر األندلسّية األخرى عن جِ 
ا، بل ظهر على الضّد منها، وهنا نرى الفتح قد اعتمد االستدالل إيراده

بالّرفد القرآنّي إلحكام هذه الّثيمة، من خالل االقتباس الحرفّي لآلية 
الكريمة المشار إليها من سورة الّنساء؛ لتأكيد وجاهة تصّرف المصحفّي 

 ظفي عدم إلقاء الّسالم على الحضور. ومن ناحية البناء الّسردّي يلح
بأّن الخبر انتظم وفق تقنية الّتحفيز الّسردّي، من خالل الحافز ليكون 
أساس الحكاية ومبّرر تناميها، حيث يلحظ بأّن الحافز في الخبر الّسابق 
هو عدم إلقاء المصحفّي الّسالم على الحاضرين في مجلس الوزراء، 

وار حفهذا شّكل بؤرة مركزّية أخذت األحداث بعدها بالّتنامي من خالل 
الّشخصّيات للوصول إلى الّثيمة التي سعى الفتح إلى تأكيدها بما تقّدم 
به القول، والخبر من حيث الّتبئير والمروي له جاء كاألخبار المرّكبة 
الّسابقة التي نحت منحى هزليًّا، من حيث مجيء الفتح مبئًرا خارجيًّا، 

ا شخوصه وحوارهإّما على ألسنة  -من وجهة نظره–إذ ُتعرض األحداث 
مع بعضها بعًضا، أو من خالل سرده هو ولكن دون تدّخله في سير 
األحداث، والمروّي له بات ضمنيًّا؛ إذ ارتأى الفتح أن يكون كذلك ليعي 

بّلة المصحفّي والتي أحجمت المصادر األخرى الثيمة المجهولة في جِ 
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 نعن إبرازها، وهي حصافته وحسن تدبيره ورجاحة عقله، فضاًل ع
 ما يتعّلق بالفضاءين الزمانيّ قه على سواه من الوزراء، أّما فيإشفا

والمكانّي، فلم يحِو الخبر تراخًيا من حيث الّزمن، إذ رصد ألحداٍث 
جرت بنحٍو متتابع جمعها فضاء مكانّي واحد مغلق وهو مجلس 

 والخبر في بنيته الّسطحّية تشّكل من خمس وحدات سردّية،، الوزراء
ف المشهد الذي سيق فيه المصحفي إلى مجلس الوزراء إحداها: وص

وهو مرتعد منقطع الّنفس من اإلعياء والّتكليف فوق الفاقة، والّثانية: 
دخول المصحفّي مجلس الوزراء دون إلقاء الّسالم على الوزراء، وهي 
بؤرة الخبر ومحوره الّرئيس، والحافز لما تبعها من األحداث التي تجّلت 

الّشخوص مع بعضها بعًضا، والّثالثة: تعنيف الوزير من خالل حوار 
محمد بن حفص للمصحفّي، وإيراد المآخذ التي أخذت على المصحفّي 
إّبان توليه منصب الحجابة، والّرابعة: رّد المصحفّي على ابن حفص، 
والخامسة: تعنيف الوزير أبي الوليد بن جهور للوزير محمد بن حفص 

ة ُبعد نظره، ولطافة فكره. أّما الوحدة الّدالليّ منّوًها بحكمة المصحفّي، و 
فجاءت ترّكز على الّثيمة المجهولة الغائرة في شخصّية المصحفّي، 

 وهي الّتنويه برجاحة عقله وإشفاقه على اآلخرين.
 ومثيل هذه الّثيمة المجهولة التي تبرز في مروّيات الفتح بن خاقان

ي لخبر الذي يرويه عن القاضها في اذوات الّنسق المرّكب الجاد، ُنلفي
، الذي كان ُيعرف بحصافته واّتقاد (129)أبي عمر أحمد بن فرج الجّيانيّ 

ذهنه، فضاًل عن ميوله الّنفسّي نحو الّسكينة واالطمئنان والرّقة، "حّتى 
إّن أهله ال يتكّلمون فيه إاّل رمًزا، وال يخاطبون إاّل إيماء، فال تسمُع لهم 

، حّتى مؤّلفاته لم (131)ّكدته المصادر األندلسّية"، وهذا ما أ(130)ِركًزا
تبرح هذه الرّقة بل كانت انعكاًسا لها، ومن ذلك مؤّلفه "الحدائق" الذي 
جمع فيه ما تخّيرته نفسه المرهفة من أشعار األندلسّيين التي اندرجت 

، وإن يكن من أمر، (132)ضمن باَبي وصف الّطبيعة، والغزل العفيف
، فارق هذا الّنسق الّرصين الذي ُطبعت عليه نفسهفالخبر المشار إليه 

إذ استطال عليه خصم في مجلس القضاء؛ لفضل بيان هذا الخصم، 
وطالقة لسانه، فما كان من ابن فرج إاّل أن حسر عن ساعده، وأشار 
ا بها لوجه خصمه، خارًجا في ذلك عن حّد المجلس، فما كان  بيده مادًّ

ي: "اخفض صوتك، واقبض يدك، وال من القاضي إاّل أن يقول للجيان
رات (133)تفارق مركزك "، فأجابه الجياني: "مهاًل يا قاضي، َأِمن الُمَخدَّ

أنا فأخفض صوتي وأسُتر يدي، وأغّطي معاصمي لديك؟ أم من األنبياء 
؟" فبهت القاضي بقول الجياني ولم (134)أنت فال يجهر بالقول عندك

ة الفتح لهذه الّثيمة المجهول يجِر جواًبا. نلحظ من خالل الخبر إبراز
ا جهورّي  التي عكست جانًبا من شخصّية الجياني، إذ بدا قويًّا حادًّ
الّصوت َجِداًل، فضاًل عن أّنه محاوٌر مقنع األمر الذي أسلم القاضي 
ألن يكون مبهوًتا بمنطق الجياني الذي ال يخلو من وجاهة وسداد. 

ا يث مجيء الفتح مبئرً والخبر من حيث الّتبئير جاء كسابقه من ح
على ألسنة شخوصه  -من وجهة نظره–خارجيًّا، إذ ُتعرض األحداث 

وحوارها مع بعضها بعًضا، والمروّي له بات ضمنيًّا؛ إذ ارتأى الفتح 

أن يكون كذلك ليعي الثيمة المجهولة في جبّلة ابن فرج الجياني والتي 
ته ّدته وَسور أحجمت المصادر األخرى عن إبرازها، التي تشير إلى ح

ءين ما يتعّلق بالفضاورجاحة عقله في اإلقناع، أّما في ،حين الغضب
الزمانّي والمكانّي، فلم يحِو الخبر تراخًيا من حيث الّزمن، إذ رصد 
ألحداٍث جرت بنحٍو متتابع جمعها فضاء مكانّي واحد مغلق وهو 

والخبر في بنيته الّسطحّية تشّكل من أربع وحدات ، مجلس القاضي
إحداها: استطالة خصم الجياني عليه في مجلس القاضي،  سردّية،

والّثانية: خروج الجياني عن حّد المجلس برفع صوته ومحاولته ضرب 
خصمه، والّثالثة: تعنيف القاضي للجياني، والّرابعة: رّد الجياني على 
القاضي، وسكوت القاضي الذي بدا مقتنًعا من وجاهة القول وسداده. 

الّداللّية فجاءت ترّكز على الّثيمة المجهولة الغائرة في  أّما الوحدة
اع، بحّدته ورجاحة عقله في اإلقنشخصّية الجياني، من حيث الّتنويه 

 وَسورته وقّوته في غضبه.

 الخاتمة: 
يسوُغ القوُل في ختام هذه الّدراسة، بأّنه استقامت للفتح بن خاقان في 
مؤّلَفيه: قالئد العقيان، ومطمح األنفس، مروّيات إخبارّية اعتمد في 
سرد جانب وافر منها على بنية الخبر البسيط، وفي جانب آخر استوثق 

من و  في رصدها ببنية الخبر الحكائّي المرّكب بُبعديه: الَهِزل والجاد،
إّن الدراسة الحالّية توّصلت إلى عّدة نتائج تتعّلق  -يمكن القول–هنا 

ببنية المروّيات اإلخبارّية التي نزع إليها الفتح في مؤّلفيه وفي كال 
 الّضرَبين اإلخباريين، وذلك وفق اآلتي:

 : وافرة،  مروّيات إخبارّية بسيطة" استقامت في مؤلَّف "قالئد العقيانأّوًلا
ى الوحدة الحدثّية المّتصلة بالّسرد الوصفّي الذي يعّد انعكاًسا قامت عل

لما جاء في مظان هذه المروّيات من تضمينات شعرّية، فضاًل عن 
اعتماد الفتح في بنائها على اللغة األدبّية المشفوعة بأصول الكتابة 
المسجوعة، األمر الذي قّيد هذه المروّيات، ولجمها عن اإلفاضة 

 ي إبراز المتون الّسردّية وفق أبنية إخبارّية حكائّية.واالسترسال ف
أورد الفتح في مؤّلفه "مطمح األنفس" لطائف من ُمَلح أهل  ثانياا:

األندلس، مستوفًيا بذلك شروط تأليفه بتضمين سرود غالبها الّنسق 
الحكائّي في الرواية واإلخبار، وذلك عن طريق تعّمق البنية الحكائّية 

عناصرها، فضاًل عّما تضّمنته من تقنيات سردّية تقاطعت بكّل أبعادها و 
 مع بعض مقوالت منّظري الّسرد الحداثّيين.

انسربت المروّيات الحكائّية التي ضّمنها الفتح مؤلَّفه "مطمح ثالثاا: 
األنفس" ضمن مسربين، أحدهما: َفِكه غالبته روح الخّفة والندرة، وذلك 

 رها الجانب الحياتّي للقضاة الذينإلظهار األنساق المضمرة التي يظه
ترجم لهم، واآلخر: جاّد أبرز ثيمات مجهولة انفرد في الكشف عنها 

  في مروّياته المّتصلة ببعض الّشخوص. 
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ة وتطّورهــا، عربي عربي، مكتبــة لبنــان نــاشـــــــــــــورن، بيروت، -البالغيــّ
 .505م، ص 2007)د.ط(، 

 .60ينظر، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، ص  (73) 
 .185، ص 1ينظر، موسوعة الّسرد العربّي، ج (74) 
 .185، ص 1ينظر، م.ن، ج (75) 
ار في ذّم  (76)  ُيلحظ هنــا بــأّن مجــاراة الفتح ابن خــاقــان البن عمــّ

أهل ســــرقســــطة جاءت مخالفة آلراء لمؤّرخي العصــــر الّطائفّي ونقاده، 
ار وأوردوا جملــة وافرة من شـــــــــــــعره، ومنهــا  الــذين أّرخوا لحيــاة ابن عمــّ
ام الذي عاب  قصــــائد مطّولة أفردها في ذّم أهل ســــرقســــطة، كابن بســــّ

ار ان تقــاصــــــــــــــه منهم ألّنهم أهــل ثغر وأبنــاء قتلى وبقــايــا على ابن عمــّ
د ، القســــم الثاني، المجلفي محاســــن أهل الجزيرة أســــرى، ُينظر الّذخيرة

 .374 -371األول، ص ص
ينظر في مفهوم النّص النقيض، عبـــــــد الفتـــــــاح كيليطو،  ( 77) 

المقامات "الّسرد واألنساق الّثقافّية"، نرجمة عبد الكبير الّشرقاوي، دار 
 . 50م، ص 2001، 2ال للنشر، الّدار البيضاء، طتوبق

 .256(، ص 2-1قالئد العقيان، ج) (78) 
 .50ينظر، المقامات "الّسرد واألنساق الّثقافّية"، ص  (79) 
رد في أدب القاضـــــــــــــي الّتنوخي،  (80)  ينظر، محمد حرب، الســـــــــــــّ

م، 2011أطروحة جامعّية، كلّية الّدراســــــــات العليا، الجامعة األردنّية، 
 .58ص 
ار، الـــّذخيرة في محـــاســـــــــــــن أهـــل  (81)  ينظر في أخبـــار ابن عمـــّ

 وما بعدها. 368الجزيرة، القسم الّثاني، المجّلد األّول، ص 
 .130ينظر، الكالم والخبر، ص  (82) 
 ، ص(2-1قالئد العقيان، ج)ينظر على سبيل االستئناس،  (83) 
550. 
 . 221(، ص 2-1، ج)م.ن (84) 
ينظر، الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم األول، المجلد  (85) 

 . 339األول، ص 
 .58ينظر، الّسرد في أدب القاضي الّتنوخي، ص  (86) 
 . 223-221(، ص 2-1قالئد العقيان، ج) (87) 
 .221(، ص 2-1م.ن، ج) (88) 
 .551، 550(، ص ص 2-1م.ن، ج) (89) 
 .550، ص ص (2-1م.ن، ج) (90) 
 .551، 550(، ص ص 2-1م.ن، ج) (91) 

 .305ينظر، ابن بّسام وكتابه الّذخيرة، ص  (92) 
ينظر، الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الرابع، المجلد  (93) 

 .70-63األول، ص 
 .29 صينظر، أدب الفكاهة األندلسّي  (94) 
 .42-40ينظر، المقامات "الّسرد واألنساق الّثقافّية"، ص  (95) 
 مرقبةال نباهي،الّ  الحســــن بن هللا عبد ابن الحســــن أبو ينظر، (96) 
 العربي، تراثال إحياء لجنة تحقيق والفتيا، القضاء يستحق فيمن العليا
 .6 ص م، 1980 بيروت الجديدة، األفاق دار

-259ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شــوابكة(، ص  (97) 
266 . 
لفظ )مقربلة(، من األلفاظ األندلســــّية المحكّية ومعناها الدون  (98) 

(، 4،3الخسيس، ينظر مطمح األنفس، )تحقيق هدى بهنام( العددان )
 (.223، الحاشية رقم )341ص 
-263ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شــوابكة(، ص  (99) 
265. 
 .263م،ن، ص  (100) 
 .264م،ن، ص  (101) 
 .265م،ن، ص  (102) 
 .264م،ن، ص  (103) 
 .265، 264م،ن، ص  (104) 
رد في مقــامــات الهمــذاني، الهيئــة  (105)  ينظر، أيمن بكر، الســـــــــــــّ

 .64م، ص 1998، 1المصرّية للكتاب، القاهرة، ط
 .64،65ينظر، م.ن، ص ص  (106) 
ينظر، تاريخ األدب األنلســـــّي، عصـــــر ســـــيادة قرطبة، ص  (107) 
 .119، 118ص 
ينظر في االزدواج الّداللّي وعالقته بالبالغة العربّية، عبد  (108) 

ة، المركز الّثقــافّي  ة العربيــّ هللا الغــّذامي، قراءة في األنســـــــــــــــاق الّثقــافيــّ
 وما بعدها. 68م، ص 2005، 3العربّي، الّدار البيضاء، ط

خصــــّية ف ينظر في فلســــفة توظيف المهّمشــــين (109)  ي وثيمة الشــــّ
رد واألنســــــــــاق الّثقافّية"، ص ص الفّن الحكائّي، المقا ، 23مات "الســــــــــّ

56. 
ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمــــد شـــــــــــــوابكــــة(، ص  (110) 
262-263. 
 .262م.ن، ص (111) 
 .263م.ن، ص (112) 
 263م.ن، ص. (113) 
 .54، ص"الّسرد واألنساق الّثقافّية"ينظر، المقامات  (114) 
 .23ينظر، م.ن، ص  (115) 
، 1ج، المّقري في نفح الطيــبأخبــاره مــا جمعــه ينظر في  (116) 
 وما بعدها. 372ص 
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ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شـــــــــــوابكة(، ص ص  (117) 
255 ،256. 
 .256م.ن، ص  (118) 
 .256م.ن، ص  (119) 
ينظر في أخبار الحاجب المصـــــحفّي، الّذخيرة في محاســـــن  (120) 

، المغرب، 70-63أهـل الجزيرة، القســـــــــــــم الرابع، المجلـد األول، ص 
. 292-286، ص 2، وأزهار الّرياض، ج195،196، ص ص 1ج

 .5، والمطرب، ص56، ص 2وفي أخبار الجياني، المغرب، ج
ينظر، الّذخيرة في محاســــــــــــن أهل الجزيرة، القســــــــــــم الرابع،  (121) 

 .70-63المجلد األول، ص 
ينظر في تفصـــــــــــــيل الخبر عن نكبته، حســـــــــــــين خريوش،  (122) 

امعة ولّيات كلّية اآلداب، جالحاجب المصحفّي حياته وآثاره األدبّية، ح
الكويت، نشــر مجلس الّنشــر العلمّي، الحولّية الّتاســعة عشــرة، الرســالة 

 . 19م، ص1999الثالثة والثالثون بعد المئة، 
، 163ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شــــوابكة(، ص (123) 
164. 
 .164ينظر، م.ن، ص  (124) 

(، 8، الحاشـــــية رقم )164ينظر مراجع ترجمته، م.ن، ص  (125) 
ـــــابن  ـــــأن يكون محمـــــد بن حفص المعروف ب ـــــب الظن ب ـــــث يغل حي

 األريحّية. 
 .164ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شوابكة(، ص  (126) 
 لُمِغربُ ا الَبَيانُ . المراكشــــــــيّ  ،َعذاري  ابنينظر في ترجمته،  (127) 

 فنســـــــال،برو  وليفي كوالن س. ج قيقتح والَمغِرب، األندلس أخبارِ  في
 .197ص ،2ج ،م1980 ،2ط بيروت، الثقافة، دار

ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شـــــــــــوابكة(، ص ص  (128) 
164 ،165. 
 .333، 332ينظر، م.ن، ص  (129) 
 .332ينظر، م.ن، ص (130) 
 .5ينظر، المطرب، ص  (131) 
ما حفظه الحميدي في جذوة المقتبس من أشــــــــــــعار ينظر في (132) 

ــــب الحــــدائق، ص  ــــائ ، 251، 208، 201، 149، 144حواهــــا كت
261 ،292 ،354 . 
 .333ينظر، مطمح األنفس، )تحقيق محمد شوابكة(، ص  (133) 
 .333ينظر، م.ن، ص  (134) 
 
 


