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Abstract: 

This research examines the shift and significance shifts in the poetry of Abu Isshaq Ibn Khafajah Al-Andalusi, 

who died in 533 AH, in his collected divan "Al Muntakhab" (the selected), compared to what is included in the 

Andalusian literature of his poetry, before the appearance and spread of his divan, through revealing the dimensions 

of the shift in significance, by standing on several analytical levels related to the stylistic study methodology in its 

evolutionary descriptive dimension. The paper concludes that the poet, in his modification of a wide section of his 

poetry, intersected with the modernist concept of deviation with his two main branches: substitution deviation, and 

synthetic deviation, which shows an evolution in his poetics, in terms of the formation of the poetic sense 

aesthetically showing deep shifts of significance constructed along the development of his poetic experience, which 

deepened in the later stages of his life, in terms of subject, methods of performance, and expressions . 
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ي ضوء االنزياح وتحّوالت الّداللة في شعر ابن خفاجة األندلسّي ف
 ديوانه الُمنتَخب 
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 18/81/1182البحث قبول  81/12/1182البحث  استالم

 :الملخص
ه, مّما حواه  ديوان ه  المجموع  الم نَتَخب, 311االنزياَح وتحّوالت الّداللة في شعِر أبي إسحاق بن خفاجة األندلسّي الم توّفى سنة  هذا البحث   يدرس  

هذا الّتحّول بين كال الّنتاجين ِة لم قارنًة ِبما تضمَّنته  م نتخبات  األدِب األندلسّيِة من ِشعِرِه قبَل ظهوِر ديوانِه وذيوعه, وذلَك بالكشِف عن األبعاِد الّدالليّ 
البحث  إلى أّن الّشاعَر   الّشعرّيين؛ من خالِل الوقوِف على عّدِة مستويات تحليلّية, تّتصل  بمنهِج الّدراسِة األسلوبّية في ب عدها الوصفّي الّتطورّي. وخلص

بيِه الّرئيسين: االستبدالّي والّتركيبّي, األمر اّلذي أظهَر تطّوًرا في شاعرّيتِه في تعديلِه لقسيٍم واسٍع من شعره, تقاطَع مع المفهوِم الحداثّي لالنزياِح بضر 
في مراحِل حياته الم تأّخرة من من جهِة تشكيِل المعنى الّشعرّي على نحٍو جمالّي, ي ظهر  تحوالٍت داللّيًة عميقًة ت نِبٌئ بتطّور تجربتِه الّشعرّية اّلتي تعّمقت 

 . ألداء, وصيغ الّتعبيرحيث الموضوع, وطرائق ا

 االنزياح, التحوالت الّداللّية, الّتحليل الّنصّي للّشعر. شعر ابن خفاجة األندلسّي, :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

قد يتَّفق  للّذات الّشاعرة, الخروج عن األنساق األسلوبّية, 
ها وتفّجرها؛ والطَّرائق الّتعبيرّية, اّلتي ميَّزت نتاجها بداية تفّتق شاعرّيت
في جوانَب –إلحساسها بأّن هذه األنساق, وتلك م الّطرائق, لم ترَق 

لتحاكي عمَق َتجرَبِتها الّشعرّية اّلتي توّثقت أصول ها مع الّزمن,  -منها
–وتطوَّرت بعد اكتمال آلة الفكر وملكة اإلبداع, األمر اّلذي ال ي فضي 

توليد معاٍن جديدة  إلى تحوُّالٍت في معاني الّشعر, َبْلهَ  -حسب  
 م سَتصفاة أيًضا.

ومن هؤالء الّشعراء اّلذين َشِهدت تجربتهم الّشعرّية تطّوًرا أسلوبيًّا 
مّطرًدا, وتحوُّاًل دالليًّا في أصوِل العديِد من مضامين الّشعر الّدقيقة, 
أبو إسحق بن خفاجة األندلسّي, اّلذي تعهَّد نتاَجه الّشعرّي اّلذي صاغه 

وَفتاِئه, َتَعهَُّد م ؤلٍِّف م ثَقف, فمنه ما لم يطمئن لَسبِكه وَتأليِفه, في ِصباه 
ملًة؛ ومنه  ما وافق منازَعه , فقّيده  دونما َتغيير,  -كما هو-َفَلِفَظه  ج 

صالحه؛ إِلفادة معنى, أو الستجادة مبنى  . (1)ومنه ما آثر َتصّفحه وا 
م ابن خفاجة األشعار اّلتي قا -هاهنا–والحّق إّن ما يعنينا 

َؤلٍِّف ثانيًة, بعد ن ْضِج شاعرّيته  )ِبإصالحها(, وتعّهَدها تعهَُّد م 
واكتمالها, وتبّدِل خّطة الّشعر اّلتي ارتآها من قبل, خاّصة بعدما 
تقّدمت به الّسّن وعاله  الِكَبر, فيما ع رَف في مصادر األدب األندلسّية 

إلى الس ؤال المحورّي اّلذي , للوصول (2)بسنوات توبِة ابن خفاجة ون سكه
يكشف عن إشكالّية البحث الّرئيسة, واّلذي ي مكن صياغته على الّنحو 
اآلتي: هل َشهد شعر  ابن خفاجة األندلسّي, اّلذي حواه  ديوانه 
الم نتخب, انزياًحا من جهة األسلوب, وتحّواًل من جهة الّداللة, مقارنًة 

منتخبات األدب األندلسّية ق بيَل  بالّنتاِج الّشعرّي نفسه اّلذي حفظته  
ظهور الديوان؟ وينبثق عن هذا الّسؤال الّرئيس عّدة تساؤالت فرعّية, 
تنهض جميعها في الكشف عن مشكلة الّدراسة, لوضع الحلوِل 
,  ويمكن إجمال هذه  الم الِئمِة َوفَق م قتضَياِت الّدرِس األسلوبيِّ

 الّتساؤالت باآلتي:
فاجة الم نتخب انزياًحا استبداليًّا وتركيبيًّا, هل َشهد ديوان  ابن خ .8

م قارنة بالّنتاج الّشعرّي نفِسه اّلذي حفظته  منتخبات  األدب قبل 
صالحه؟  جمع الّديوان وا 

هل رافقت هذا االنزياح في مستوَييِه الّرئيسين تحّوالٌت عميقٌة في  .1
 األبعاد الّداللّيِة للسياق الّشعرّي؟ 
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مستوَييِه الّرئيسين, تطّوٌر في تجربة ابن  هل تَبَع االنزياَح في .1
خفاجة الّشعرّية بالّنظر إلى مرحلتي حياته الم تعارضتين: مرحلة 

 المجون والّلهو, ومرحلة الّنسك والتوبة؟

ومن هنا, تبرز أهمّية الّدراسة الحالّية في الكشف عن مستويات 
ضج الّتجربة االنزياح األسلوبّي وتحّوالتها الّداللّية, بالّنظر إلى ن

الّشعرّية البن خفاجة, اّلذي ي عّد من أبرز الّشعراء األندلسّيين اّلذين 
هم الّشعرّي تبّداًل في الّطرائق األدائّية؛ وذلك استجابًة لالرتقاء  شهد نتاج 

 الفكرّي اّلذي أحكم مقّوماته مع تطّور الّتجربِة الّشعرّية. 
ا الجانب في دراسة ولعّل أحًدا من الّدارسين لم يلتفت إلى هذ

شعر ابن خفاجة, فلم ينصّب االعتناء بدراسة االنزياح األسلوبّي من 
وجهة م قارنة لهذا الّنتاج الّثّر اّلذي ذاع واشتهر مّما حفظته منتخبات 
األدب آنذاك, وذاك اّلذي تعّهده تعّهد مؤلِّف ثانية, إصالًحا وتشذيًبا 

م نتخب؛ ليوافق علّو الشاعرّية وتهذيًبا, مّما حفظه ديوانه الّشعرّي ال
وارتقاءها, وليتماهى مع نسكه وتوبته, خاّصة بعد أن امتّدت بالّذات 
الّشاعرة الّسنون, وتطّورت استجابتها للعالم من حولها؛ لتتوافق مع 
مرحلة عمرّية م تقّدمة, أخذت تضيق  بما خ طَّ سابًقا من إبداع, فألفت 

عملْت قًلمها به تنقيًحا وتبدياًل. فكانت الّتغيير مطلًبا ال محيد عنه, فأ
هذه الّدراسات في م جملها ترتكز على ديوانه الّشعرّي بوصفه م نجًزا 
نهائيًّا ووحيًدا إلبداعه, دون مراعاٍة لوجوِه التبّدل اّلتي لحقته. وعلى 

تعتني  بالّدراسة المسحّية  -في جلِّها-ذلك, جاءت الّدراسات الّسابقة  
فاجة؛ للولوج إلى الم ؤّثرات اّلتي وّجهت شاعرّيته , ِلَتطر َق لديوان ابن خ

, أو اعتنت بتتّبع الّصورة الفنّية (3)موضوَع وصِف الّطبيعة بنحٍو خاّص 
وأبعادها الّداللّية في مجمل نتاجه اإلبداعّي مّما تضّمنه ديوانه الّشعرّي 

. (5)سواها , أو العناية بالّدراسة الّنصّية  لبعض القصائد دون(4)حسب
إلى أضر ب التّبديل والّتغيير  ومن هنا فإّن هذه الّدراسات لم تلتفت

واإلصالح, اّلتي أعملها ابن خفاجة في نتاجه الّشعرّي, إّبان وضعه 
لديوانه بصورته الم كتملة, األمر اّلذي ي عطي أهمّية للّدراسِة الحالّية؛ 

عتِن بها الّدارسون وذلك لبحثها في شاعرّية ابن خفاجة من زاوية لم ي
 من قبل.

 منهج الّدراسة وأقسامها
اتَّكأت الّدراسة في جانبها الّتطبيقّي على المنهج األسلوبّي, اّلذي 
يكشف  عن نواحي االنزياحات اّلتي أعملها الّشاعر في إطار تنقيح 
شعره وتهذيبه, إّبان جمعه لم نتخبه المجموع, فهذا المنهج يتراءى َطيًِّعا 

عن وجوه االنزياح وظواهره وأنواعه, المرتبطة بقطاعات  في الكشفِ 
الّدراسة األسلوبّية ومحاورها الّرئيسة, خاّصة المحاور الم ّتصلة باأللفاظ 
والّتراكيب, وما يتفّرع  عنها من أضر ٍب فرعّية م تعّددة كوجوه اختيار 

جوه األلفاظ وأبعادها المجازّية الم ستندة إلى المحور االستبدالّي, وو 
اإلسناد والحذف والّتقديِم والّتأخير الم ستندة بدورها إلى المحور الّتركيبّي 
الّنظمّي, فضاًل عن الوجوه الم ّتصلة بالّداللة من إسناد واشتقاق 

وتصريف, إلى غير ذلك من المحاور اّلتي ت شّكل في ب عدها العميق, 
 ه الّشعرّية.تحواّلت داللّية راَم الّشاعر إحكامها بعد تطّور تجربت

وعلى ذلك, انتظمت الّدراسة وفق إطارين: أحدهما نظرّي, 
توضيًحا لمفهوَمي االنزياح  والّتحول الّداللّي, من  -بدايةً –يتضّمن 

وجهة نظر علماء األسلوب, وتعريًفا بأنماطهما الّرئيسة. حيث يجري 
الِل في المؤّثرات الموجِّهة لشاعرّيِة ابِن خفاجة, من خ-هاهنا–القول  

تعّقِب الرواياِت اّلتي أفاضت في كشف جوانب من طبيعته الّنفسّية؛ 
للوقوف على األسباب اّلتي حدته  إلى تعديل جوانب من شعره الّسابق, 

من خالل –أو تبديل أقساٍم منه أو حذفها. فضاًل عن بسطها القول 
 في تجربة ابن خفاجة اإلبداعّية الم ستوحاة من -هذا الجانب الّنظريّ 

شعرِه المحفوِظ في مجاميع األدب األندلسّي وم نتخباته, اّلتي حفظت له 
شعًرا وافًرا ي مّثل مرحلة إنتاجه الم بّكر, كذخيرة ابن بّسام الّشنترينّي, 
وقالئِد الفتِح بن خاقان, ومؤلَّفات أندلسّية أخرى, اّتكأت في جمِع 

ِدْحَية الكلبّي, وم غِرب مادَّتها على أصوٍل أدبّيٍة لم تصلنا, كم طِرب ابِن 
ابن سعيد المغربّي, اللذين استمّدا ماّدة أدبّية وافرة من م سهب 

. والقسم اآلخر تطبيقّي, يكشف  وجوَه (6)الحجارّي, الم ؤلَِّف القيِِّم المفقود
التبديل أو التهذيب, والحذف أو الّزيادة, اّلتي أعملها ابن خفاجة في 

الّتحّول الّداللّي الموافق لتطّور تجربته  شعره الّسابق, كوجٍه من وجوه
الّشعرّية, والم ستنِد إلى جملٍة من االنزياحات الم ّتصلة بوجوه تصريِف 
الَكِلِم وتركيبها, وما َيعتِلقها من أبعاٍد داللّية غائرة, وعلى ذلك, عمدت 

إلى رصد وجوه االنزياح  -في هذا الجانب الّتطبيقيّ -الّدراسة 
لوقوف على شعر ابن خفاجة من مظاّنه الّرئيسة, واستقصائها؛ با

ومقابلتها جميًعا بديوانه الم نتخب؛ للكشف عن نوع االنزياح من جهة, 
 وأثره في تشكيل المعنى الّشعرّي والكشِف عن جمالّياتِه من جهة أخرى. 

 اإلطار الّنظريّ 
 االنزياح مصطلًحا1-

نزياح, بوصفه اعتنى علماء  األسلوب حديثًا بتوضيِح مفهوم اال
الّركيزة األساس اّلتي تنطلق منها جّل الّدراسات األسلوبّية على تنّوعها, 
حيث أفاضت دراسات هم في رصِد مفهومه, وصلتِه ببعض 

, ولعّل (7)المصطلحات اّلتي تداولتها المؤّلفات  الّنقدّية والبالغّية الّتراثّية
بط  ظاهرة االنزياح ما يمّيز هذه الّدراسات األسلوبّية في مجملها, ر 

بالخروِج عن المألوف, وخرِق مواضعاِت اللغة وأبعادها المعيارّية 
, وتقويِض الّتدّفق الّنمطّي الّسائد للنّص األدبّي فنيًّا ودالليًّا, (8)المعهودة

والّتحليِق في فضاِء االختالف والتّباين والتّنافر؛ لكسِر أ فق الّتوّقع, 
, وهذا الخروج عن (9)ّص من جهِة الّداللةوتدشين بنّية متحّولة للنّ 

المألوف يستتبع  االستيثاَق بعّدة أ طر أبرزها الّتركيب, والّداللة, 
, وما (11)والّتركيب , وذلك باالرتكاز إلى محَوَري االستبدال(10)واإلسناد

يتفّرع عنهما من أضرب فرعّية, كالمجاِز وما يّتصل به من استعارة أو 
لّتقديِم والتأخير, واإلسناد, فضاًل عن قضايا اإليقاع تشبيه, والحذِف, وا
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الّشعرّي ونواحيِه الّصوتّية. ومن هنا, تّتضح وجاهة االعتماد على 
ملمِح االنزياح؛ بوصفِه ميداًنا ت ستجلى منه  الّشاعرّية اّلتي تبرز  من 
خالل مخالفة مواضعات اللغِة الّنمطّية؛ للولوج إلى البنية العميقة اّلتي 

عّبر عن تطّور الّتجربة الّشعرّية. وال يخرج  مفهوم الّتحّول الّداللّي عن ت  
المعنى العاّم لالنزياح؛ من حيث الخروج عن المألوف, أو المتواضع 
عليه, أو ما جَرت عليه األعراف  الم ستقّرة, بيد أّن صلته الوثقى تّتصل  

األذهان, بالّداللة, من حيث الخروج عن أعراف معنوّية راسخة في 
فيأتي هذا الخروج كنقطة صادمة غايتها الّتأثير في الم تلّقي, والّتعبير 

عن َدفقة شعورّية خاّصة, َوفَق اّتفاق لصيق مع مفهوم  -بدّقة–
 .(12)الم فاجأة األسلوبّية

 شاعرّية ابن خفاجة األندلسّي وبواعث االنزياح2- 

ابن خفاجة األندلسّي, غلبَة يلحظ  الم دّقق  في الّروايات الم ّتصلة بحياِة  
اإلحساس الَقِلق على فكره وشعوره, األمر اّلذي وجد صدى واضَح 
المعالم في شعره بوجه عاّم؛ حّتى إّنه ي مكن القول, إّن ميدان وصِف 
ّلٍة جمالّية  الّطبيعة اّلذي تناغى الّشعراء األندلسّيون في إبرازه ِبح 

حاكي هواجسه  الَقِلقة, , طّوعه ابن خفاجة لي  (13)خالصة من قبل
فأضحى باعثًا للمعاني الحزينة, الممزوجة بأحاسيسه الم تشظّية بين 

إلى  -بطبيعة الحال–واقعين م تناقضين من حياته. ولعّل هذا يرجع 
عّدة مؤّثرات َنزعت بنفسه هذا المنِزع, وأّثرت في تشكيِل ِجِبلَّتِه تشكياًل 

ا, أبرزها الخشية من الموت, واال ستشعار الدائم بدنّوه, إذ تشّكلت خاصًّ
هذه الخشية لتكون هاجًسا شديد المضاضة على نفسه, في أطوار 

, إذ يروي الضّبّي أّن ابن خفاجة كان يمضي وحيًدا (14)حياته جميعها
فإذا صار بين َجَبلين أخذ  -مسقط رأسه–م غادًرا منزَله بجزيرة ش ْقر 

: يا إبراهيم: تموت, فيرّدد الّصدى َرجَع صياحه فَيِخرُّ َمغشيًّا  يصيح 
. وقد أضَفْت هذه الخشية من الموت, ِمسحًة خاّصة على (15)عليه

فكٌر  -في العديِد من األحوال-شاعرّية ابن خفاجة, اّلتي غالبها 
وجودّي يوحي بالقلق والّتشرذم, بيد أّن تنشئته اإليمانّية, اّلتي عكست 

لألندلس, ساعدت في َلْجِم ِجماِح واقعه الحياتّي إّبان الحكم الم رابطّي 
نفسه عن المضّي في هذا الفكر. أّما الم ؤّثر الثّاني فيّتصل  بشخِص 
الّشاعر ومنِزِعه الحياتّي, حيث لم يرتِض اقتناَء شيٍء دونما اصطفاء 

, (16)وانتقاء, م تجاوًزا حمل الّشيء بنحٍو َعِجٍل من غيِر ترٍو وتقليب
المصادر أّنه عاش أشارت  بقاؤه وحيًدا, إذ وثالث هذه المؤّثرات وآخرها

, مع (17)صرورًة لم يتزّوج -اّلتي ع مَِّر فيها عمًرا مديًدا-طيلَة حياته  
أّنه كان م قتدر الحال ميسوَره, يعتاش من ضيعٍة له َكفته  انتجاَع 

, ويبدو أّن شّدة َفَرِقِه من الموت من (18)الحّكام واستجداءهم بشعره
االصطفاء واالنتقاء من جهة أخرى, حماله  على  جهة, ونزوعه نحو

أن يلوَذ بنفسه عّما انشغل به الّناس في حياتهم الّنمطّية. وأيًّا كان 
األمر, فإّن هذه المؤّثرات تجّمعت لدى ابن خفاجة لتشكيل ذاٍت م بدعة 
َعَلت في شاعريَّتها حّتى حّلت مكانًة َعلّية في طرائق الّتعبير الّشعرّي 

ه, خاّصة في أواخر حياته, األمر اّلذي أسلمه  إلى تعّقب شعره  وأساليب
 الّسابق تبدياًل وتهذيًبا.

 اإلطار الّتطبيقيّ 
 أصيٌل منهجيّ 1-

يسعى الجانب الّتطبيقّي من الّدراسة الحالّية, إلى م قابلة ديوان 
ّل شعره الّسابق, وعّدَل فيه  ابن خفاجة األندلسّي, اّلذي انتخبه من ج 

م تأّخرة من حياته, بمصادر األدب األندلسّي اّلتي حفظت  في فترةٍ 
جانًبا وافًرا من شعره, قبل جمِع ديوانه الّشعرّي, وقياِمه بعمِلَيَتي 
االنتخاب والّتعديل هاتين, وي لحظ  أّن مصادر األدب األندلسّي اّلتي 
ّلهم من  ق وبل بها ديوان ابن خفاجة, كانت لمؤّرخين ونقاد وأدباء, ج 

داته جمًعا وتوثيًقا م   عاصِري ابَن خفاجة, فنهلوا أشعاَره من رقاع مسوَّ
, ويمكن (19)وضّمنوها م نتخباتهم, قبل جمع الّديوان بوقٍت غير يسير

 حصر هذه المصادر باآلتي:
الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, لمؤّلفه أبي الحسن علّي بن   .8

ملًة للهجرة(, وقد حو  331بّسام الّشنترينّي )توّفي  ى هذا الم َؤّلف ج 
حدى وأربعين  وافرة من أشعار ابن خفاجة األندلسّي, بلغت مئًة وا 
مجموعة شعرّية, توّزعت بين مقّطعة, وقصيدة, وأجزاء منتقاة مّما 

, وبلغ مجموع (20) تخّيره ابن بّسام من قصائد ابن خفاجة المطّولة
مئتين وسبعة األبيات الّشعرّية اّلتي حوتها هذه المجموعات ألًفا و 

أبيات, خال األبيات اّلتي أضافها ناسخو الّذخيرة من كتاب قالئد 
الِعقيان لمؤلِّفِه الفتح ابن خاقان, واّلتي بلَغ عددها اثنين وثالثين 
بيًتا, انتظمت في ستِّ مجموعات شعرّية, توّزعت بين مقطوعة 

 -اأيضً –, وبصرِف الّنظِر (21)وأبيات م نتقاة من القصائد الم طّولة
عن األبيات الّشعرّية الم ضمَّنة في رسائِل ابن خفاجة 

؛ وذلك لعدِم اشتماِل الّديوان الّشعرّي على أيٍّ منها, (22)اإلخوانّية
ومن ثّمَة ال سبيل إلى م قابلتها لكشِف أضرب االنزياح اّلتي 
حوتها. ويظهر من خالل م قابلة ديوان ابن خفاجة, باألبيات اّلتي 

مَِّنت في ال ّذخيرة, أّن عدد الّتعديالت اّلتي أجراها ابن خفاجة ض 
على ديوانه الّشعرّي بلغ سّتة وسبعين تعدياًل, توّزعت بين 
تعديالت لم تحِو انزياحاٍت قّط, كتبديل العديد من الكلمات 
والّتراكيب بوجوهها الحقيقّية الم باشرة, أو بأضرٍب أخرى مّما 

الت, وهي في حقيقتها ال تخرج أّنها تعدي -للوهلة األولى–َيظَهر  
عن أن تكون تصحيًفا أو تحريًفا جليًّا لجملة وافرة من 
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, وبين تعديالت أ خر تضمَّنت انزياحاٍت انتظمت وفق (23)الكلمات
ضربين رئيسين, أحدهما االنزياح االستبدالّي, واآلخر االنزياح 

 (.8الّتركيبّي, وذلك وفق الجدول اآلتي ذي الّرقم )

(, وي ظهر عدد المجموعات الّشعرّية اّلتي صاغها ابن خفاجة 8الّرقم ) الجدول ذو
األندلسّي الم ضّمنة في الّذخيرة, وعدد أبياتها, وعدد الّتعديالت اّلتي حوت 

 انزياحات ونوعها, والّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات.

 838 المجموعات الّشعرّية
 8111 عدد األبيات
 83 انزياحاتالّتعديالت اّلتي حوت 

 41 الّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات
 81 الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح االستبداليّ 

 1 الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح الّتركيبيّ 

 

قالئد الِعقيان ومحاسن األعيان, لمؤّلفه أبي نصر الفتح بن محّمد  .1
وقد حوى للهجرة(,  312اإلشبيلّي الّشهير بابن خاقان )توفِّي 

عشرين مجموعة شعرّية البن  خفاجة األندلسّي, توّزعت بين 
مقّطعة, وقصيدة, وأجزاء منتقاة من قصائد ابن خفاجة المطّولة, 
وبلغ مجموع األبيات الّشعرّية اّلتي حوتها هذه المجموعات 

, ويظهر من خالل م قابلة ديوان (24)العشرين, مئتين وسبعة أبيات
مَِّنت في القالئد, أّن عدد الّتعديالت ابن خفاجة, باألبيات ا ّلتي ض 

اّلتي أجراها ابن خفاجة على ديوانه الّشعرّي بلغ سبعًة وخمسين 
تعدياًل, خال سبعة أبيات زادها الّشاعر في ديوانه الّشعرّي مّما 

, وتوّزعت هذه الّتعديالت بين (25)استجاَده من نظِمه الم تأّخر
وبين تعديالت أ خر تضمَّنت  تعديالت لم تحِو انزياحاٍت قّط,

انزياحاٍت انتظمت وفق ضربين رئيسين, أحدهما االنزياح 
االستبدالّي, واآلخر االنزياح الّتركيبّي, وذلك وفق الجدول اآلتي 

 (.1ذي الّرقم )

(, وي ظهر عدد المجموعات الّشعرّية اّلتي صاغها ابن خفاجة 1الجدول ذو الّرقم )
ئد الِعقيان, وعدد أبياتها, وعدد الّتعديالت اّلتي حوت األندلسّي الم ضّمنة في قال

 انزياحات ونوعها, والّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات.

 11 المجموعات الّشعرّية
 111 عدد األبيات

 81 الّتعديالت اّلتي حوت انزياحات
 31 الّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات
 2 بداليّ الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح االست

 8 الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح الّتركيبيّ 
 1 عدد األبيات اّلتي سقطت من القالئد وِزيدت في الّديوان

لى الَمغرب, لمؤّلفه أبي الحسن علي بن سعيد  .1 الم غِرب في ح 
للهجرة(, وقد حوى اثنتي عشرة مجموعة  413المغربّي )توّفي 

ت بين مقّطعة, وأبيات منتقاة شعرّية البن خفاجة األندلسّي, توّزع
من القصائد المطّولة, وبلغ مجموع األبيات الّشعرّية اّلتي حوتها 

, ويظهر (26)هذه المجموعات االثنتا عشرة, واحًدا وخمسين بيًتا
مَِّنت في  من خالل م قابلة ديوان ابن خفاجة باألبيات اّلتي ض 

جة على ديوانه الم غِرب, أّن عدد الّتعديالت اّلتي أجراها ابن خفا
الّشعرّي بلغ ثمانية عشر تعدياًل, توّزعت بين تعديالت لم تحِو 
انزياحاٍت قّط, وبين تعديٍل وحيد آخر انتظَم وفَق االنزياح 

 (.1االستبدالّي, وذلك وفق الجدول اآلتي ذي الّرقم )

(, وي ظهر عدد المجموعات الّشعرّية اّلتي صاغها ابن خفاجة 1الجدول ذو الّرقم )
األندلسّي الم ضّمنة في الم غِرب, وعدد أبياتها, وعدد الّتعديالت اّلتي حوت 

 انزياحات ونوعها, والّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات.

 81 المجموعات الّشعرّية
 38 عدد األبيات

 8 الّتعديالت اّلتي حوت انزياحات
 81 الّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات

 8 ة باالنزياح االستبداليّ الّتعديالت الم ّتصل
 / الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح الّتركيبيّ 

الم طِرب من أشعار أهل المغِرب, ألبي الخّطاب عمر بن حسن  .3
للهجرة(, وقد حوى  411المعروف بابن ِدْحَية الّكلبّي )توّفي 

إحدى عشرة مجموعة شعرّية البن خفاجة األندلسّي, توّزعت بين 
منتقاة من القصائد المطّولة, وبلغ مجموع األبيات  مقّطعة, وأبيات

الّشعرّية اّلتي حوتها هذه المجموعات اإلحدى عشرة, سبعة 
, ويظهر من خالل م قابلة ديوان ابن خفاجة, (27)وثالثين بيًتا

مَِّنت في الم طِرب, أّن عدد الّتعديالت اّلتي  باألبيات اّلتي ض 
بلغ تسعة تعديالت,  أجراها ابن خفاجة على ديوانه الّشعريّ 

توّزعت بين تعديالت لم تحِو انزياحاٍت قّط, وبين تعديٍل وحيد 
آخر انتظَم وفَق االنزياح االستبدالّي, وذلك وفق الجدول اآلتي 

 (.3ذي الّرقم )

(, وي ظهر عدد المجموعات الّشعرّية اّلتي صاغها ابن خفاجة 3الجدول ذو الّرقم )
طِرب, وعدد أبياتها, وعدد الّتعديالت اّلتي حوت األندلسّي الم ضّمنة في الم  

 انزياحات ونوعها, والّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات.

 88 المجموعات الّشعرّية
 11 عدد األبيات

 8 الّتعديالت اّلتي حوت انزياحات
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 1 الّتعديالت اّلتي لم تحِو انزياحات
 8 الّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح االستبداليّ 

 / لّتعديالت الم ّتصلة باالنزياح الّتركيبيّ ا
 

:ي لحظ  من م عطيات الجداول األربعة الّسابقة, أّن كتابي الّذخيرة تعقيب
والقالئد اشتمال أكبر عدٍد من االنزياحات, ومن ثمَّ جاء كتابا الم غِرب 
والم طِرب اللذين اشتمال انزياحين استبداليين اثنين فقط, وتبدو أعداد 

منطقّية بالّنظر إلى عدد المجموعات الّشعرّية,  -بنحٍو ما–احات االنزي
وما ينتظم  فيها من األبيات الم ضّمنِة في كّل كتاب من هذه الكتب, 

أّن استبدال األلفاظ الّدالة على معاٍن حقيقّية معيارّية  -أيًضا–وي لحظ  
استأثر قد  -وهو المحور  الّرئيس لالنزياح االستبداليّ -بأخرى مجازّية 

باهتمام ابن خفاجة؛ لرغبته في تحقيق أكبر قدٍر من الّشاعرّية 
أللفاظه؛ القتران المجاز باألبعاِد اإليحائّية للكلمات, اّلتي جاءت تؤّكد 
تطّور تجربته الّشعرّية, وهذا ما سي بسط  فيه القول في اإلجراء الّتحليلّي 

 لهذا الّضرب من االنزياح.

 :االنزياح االستبداليّ 2-
ي عدُّ االنزياح االستبدالّي خروًجا عن المستوى المعيارّي للّظاهرة 
اللغوّية, إلى نواٍح تعِدل  فيها الّدوال وتنزاح  عن أبعادها الّداللّية 
المباشرة, م ّتخذًة الّنسق المجازّي طريًقا لها في تقديم المعنى بنحٍو 

نزياح وم رتكزه الرئيس , وِقوام هذا اال(28)إيحائّي م تعدِّد الّرؤى والقراءات
إلى أضرِب علم البيان األخرى  -على قّلة–االستعارة, وقد يتجاوزها 

, فضاًل (29)كالّتشبيه, والكناية, والمجاز ِبحدِّه القديم واّتجاهاته الموروثة
عن اإليقاع الم ّتصل باأللفاظ الم فردة وما يتبع ه  من نواٍح صوتّية. 

زياح, اتَّكأ في تأصيِل مفرداته الّدقيقة, والحّق إّن هذا الّضرب من االن

(, خاّصًة Saussureعلى مقوالت العالم الّلساني دي سوسير )
اّلتي ت وضح وجوَه العالقة بين مكّونات األلفاظ مع بعضها  (30)ثنائياته

بعًضا, في ب عديها المعيارّي والمجازّي, وَتستجلي ما بينها من وجوِه 
دماج والّتالقي, فضاًل عن كشِف أنساِق الّتحّول التّباين والتّنافر, أو االن

عادِة تشكيل العالقات بينها وفق منطٍق خاصٍّ  الّداللّي لهذه األلفاظ, وا 
 م ّتصل بالّشعرّية.

أن ي ؤخذ في الح سبان, أّن تشكَُّل االنزياح  -هاهنا–ولعّله  حريٌّ 
الّشعرّي, قد  االستبدالّي في شعِر ابن خفاجة الم عدَّل, مّما حواه ديوانه

تضامَّ وفق أنساق متعّددة, كاستبدال الّدال الحقيقّي بآخر مجازّي 
إيحائّي, أو استبدال الّدال ذي المعنى المجازّي الّذاوي, اّلذي فقد بعده 
اإليحائّي لذيوعه وكثرة دورانه على األلسن, بآخر ذي معنى مجازّي 

ل الم تعّدد لأللفاظ الحقيقّية حّي لم يفقد حمولته اإليحائّية, وآِخًرا االستبدا
. وكأّن ابن خفاجة رام في تعديالته الم ّتصلة بَضرَبي (31)والّذاوّية

االنزياح األخيرين, الخروج عن األنساق المجازّية اّلتي فقدت خاّصتها 
الّتأثيرّية؛ لكثرة دورانها في شعره, أو أشعاِر َمن سبقه  من الّشعراء 

عاضة عنها بأخرى م كتنزًة بأبعاٍد معنوّية , واالست(32)اّلذين تأّثر بهم
إيحائّية, مّما ي ظهر  تحوالٍت عميقًة في األبعاِد الّداللّيِة لجملٍة واسعٍة 
من الّدواّل اّلتي َحِفل بها ديوانه الّشعرّي الم نتَخب. والجدول اآلتي ذو 

 (, يرصد مواطَن االنزياح االستبدالّي اّلتي تضّمنها ديوان ابن3الّرقم )
خفاجة الم نتخب, م قارنة بما تضّمنته  م نتخبات األدب األربعة: الّذخيرة, 
والقالئد, والم غِرب, والم طِرب, ويكشف عن نوِعه, ويتبع  هذا الّرصد 
 تحليٌل للمعطيات اإلحصائّية, وأبعادها الّداللّية الّرافدة للتجربة الّشعرّية.

االستبدالّي من مظاّنها في ديوان ابن خفاجة بالّنظر للم نتخبات األندلسّية األربعة: الّذخيرة والقالئد والم غرب والم طرب,  (, يرصد مواطن االنزياح3الجدول ذو الّرقم )
 ويبّين نوع االنزياِح االستبدالّي والمرتكز البيانّي لكلٍّ منها.

االنزياح االستبدالّي َوفق رواية ديوان 
 ابن خفاجة الم نتَخب

الّديوان     
 الّصفحة رقم

الّدال/ الّدوال َوفق 
 منتخبات األدب األندلسيّ 

 نوع االنزياح االستبداليّ  المصدر/ الجزء/ الّصفحة
المرتكز البيانّي 

 لالنزياح

 أَلطَّْرت   111 أَلْطَرْدت  
 :1/1الّذخيرة 
 342ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

 َيْطَلع  للبهاَرِة َكوَكب  و  112 َوَيْسر ج  للتََّصاِبي َمْرَكب  
 :1/1الّذخيرة 
 342ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

َبا زاَمى والصَّ  في َحْيث  َأْطَرَبَنا الَحمام  َعِشيَّة 112 َحْيث  اْلَتَقى َنَفس  الخ 
 :1/1الّذخيرة 
 311ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 اوّيةالحقيقّية والذّ 

 االستعارة

 الَكْأس 131 الرَّاح
 :1/1الّذخيرة 
 311ص 

استبدال اللفظ المجازي 
 الّذاوي

 االستعارة

 َهْبَوَته  ِبَهبَّةِ  31 َهْبَنه  ِبَليَّةِ 
 :1/1الّذخيرة 
 411ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َحْوَراءَ  111 َنْوَراءَ 
 :1/1الّذخيرة 
 413ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة
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 َأَناَخ ِبي 114 َأَظلَِّني
 :1/1الّذخيرة 
 411ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َجاِرَحةٍ  181 َجاِنَحةٍ 
 :1/1الّذخيرة 
 412ص 

استبدال اللفظ المجازي 
 الّذاوي

 االستعارة

 َأْغَصاِنها 42 َأْعَطاِفَها
 :1/1الّذخيرة 
 481ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

 َأْبَدى 832 َأْبَرقَ 
 :1/1الّذخيرة 
 411ص 

استبدال اللفظ المجازي 
 الّذاوي

 االستعارة

 َنجٌم ِمن النَّْقطِ  831 َنْقٌط ِمن النَّْجمِ 
 :1/1الّذخيرة 
 411ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 قيقّية والّذاوّيةالح

 االستعارة

 َفاْنَساَح َيْنَسلُّ  133 َفاْنَصاَع َيْنَساب  
 :1/1الّذخيرة 
 413ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َصِحْبَنا 11 َسَحْبَنا
 :8/1القالئد 
 134ص 

استبدال اللفظ المجازي 
 الّذاوي

 االستعارة

 ْرَقةٍ َوف   811 َوَزْفَرةٍ 
 :8/1القالئد 
 138ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

 َتَحمَّْل إلى َقْبِر الَغرْيِب َمَداِمًعا
 َتك بُّ َفَتْرِوي َأو َتع بُّ َفَتْطَفح  

142 
 َتَحمَّْل إلى َقْبِر الَغرْيِب َمَزاَدةً 
ِمَن الدَّْمِع تَْنَدى َحْيث  ِسْرَت 

 وتَْنَضح  

 :8/1القالئد 
 131ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َوْجٍد َأَناَخ ِبي 114 َوْجٍد َأَظلَّني
 :8/1القالئد 
 133ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 والَبرق  َيْرج ف   133 والَبْرد  َيْزَحف  
 :8/1القالئد 
 134ص 

الم تعّدد لأللفاظ االستبدال 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َشاِمخٍ  13 َباِذخٍ 
 :8/1القالئد 
 131ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

 َطالَ  13 َنال
 :8/1القالئد 
 131ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

 َها ِبِشَراِرَها َلْم َتْذَهِب ِلس ك ونِ  13 ِلس ك ِن َشرِّ ِشَراِرَها َلْم ت ْلَهِب 
 :8/1القالئد 
 131ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 تََأسَّى ِبِه الِحَمى 31 تََأسَّى ِبِه الَحَيا
 :8/1القالئد 
 148ص 

استبدال اللفظ المجازي 
 الّذاوي

 االستعارة

 سالع ود  الَيِبيْ  32 الع ود  السَِّليب
 :8/1القالئد 
 148ص 

استبدال اللفظ الم فرد 
 الحقيقيّ 

 االستعارة

وَر الظَُّبى وَد الظُّبى 32 وَأْحَرَم َمْطر   وَأْخَذَم َمْطر 
 :8/1القالئد 
 148ص 

االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 
 الحقيقّية والّذاوّية

 االستعارة

 َخَطر َكالغ ْصِن َيْخِطر  إنْ  132 َخِنِث الَمعاِطِف والنََّظر
 الم طِرب:

 888ص 
االستبدال الم تعّدد لأللفاظ 

 الحقيقّية والّذاوّية
 االستعارة

لَِّة الزَّْهرِ  11 ِحْلَيِة الزَّهِر   ح 
 1الم ْغِرب: ج

 141ص 
استبدال اللفظ الم فرد 

 الحقيقيّ 
 االستعارة
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 اإلجراء الّتحليلّي:
الم رتكز البيانيَّ (, أنَّ 3يّتضح  من الجدول الّسابق ذي الّرقم )

لالنزياح االستبدالّي تمظهر من خالل الّتشكيل االستعارّي, اّلذي 
ينقل  األلفاَظ من ب عدها المعيارّي الخالص, إلى آخر مجازّي عميق, 
يكشف  عن األبعاد الّداللّية الثّرة لأللفاظ, بربطها في إطاٍر بيانّي 

يسين: الم شّبه والم شّبه تتداخل فيه الّصفات بين ق طَبي الّتشبيه الّرئ
به, بنحٍو من الّتالحم؛ للّتعبير عن تجربٍة شعرّيٍة م تجدِّدٍة م كثَّفِة 
ؤى, ِبما ال ي قدِّمه الّتشبيه  ذو األضرِب الّنمطّيِة الم صرَِّح بها بكال  الرُّ

 . (33)ق طبي الّتشبيه
وبالّنظر إلى الجدول الّسابق, يمكن تقسيم هذا الّنوع من 

أقساًما ثالثة, أحدهما: استبدال اللفظ الم فرد الحقيقّي,  االنزياح
والثّاني: استبدال اللفظ المجازّي الّذاوي, واآلِخر: االستبدال الم تعّدد 

 لأللفاظ الحقيقّية والّذاوّية.

 أّواًل: استبدال اللفظ الُمفرد الحقيقّي:  
رّية ويدلُّ على اّطراِح األلفاظ الم فردة ذوات الّدالالت المعيا

الخاِلصة, واالستعاضة عنها بألفاٍظ تحوي حموالٍت مجازّيًة ِقوامها 
االستعارة, من خالِل تشكيل منافرة إسنادّية صارخة, بين أطراف 

, وذلك بنحٍو يقّوي شاعرّية الّدوال اّلتي (34)اإلسناد وعالقاتها الّداللّية
ْرفة م باشرة, غدا قالب ها نمطيًّا, كأن تكوَن ذواَت مدلوالٍت حقيقّيٍة صِ 

 بالّنظر إلى طرَفي اإلسناد. 
وتأسيًسا على ما تقّدم, فقد طّوع ابن خفاجة هذا المنحى 
االستبدالّي تأكيًدا لعلّو شاعرّيته وارتقائها, ولنا أن نستدّل هاهنا 

اّلتي حواها الجدول الّسابق؛ للكشف عن  (35)بطائفة من الّنماذج
ول ابن خفاجة في بيٍت من أبعاد هذا المنحى األسلوبّي, حيث يق

 :(36)م قّطعٍة موضوعها الم نافحة عن ذاته في َخْطب َأَلمَّ به
ما  َمَثَلْت َتْحَت َعَجاَجة َثْغَرًة  َوَلو  أَلطرْدُت ِفْيَها السَّْمَهِريَّ الُمَقوَّ

(, وهي رواية  ي لحظ  االنزياح االستبدالّي في لفظة )َأْطَرْدت 
(الّديوان, وجاء في الّذخير  , بتضعيف حرف الّطاء (37)ة )َأطَّرت 

وحذف الّدال الم هملة, وبالّرجوع إلى المعنى الم عجمّي لكال اللفظين 
يّتضح أّن معنى َأَطَر: َعَطَف وانحنى, ومنه َعَطَف العوَد أو 

, وهذا المعنى جاء م تنكًِّبا أّي حمولة (38)القوس إذا َعَطَفه وحناه
ة الّشعرّية في الّسياِق القولّي مجازّية, بل يتعارض  مع المخّيل

الّدقيق, إذ يقتضي المقام هاهنا إظهار الّشدَّة وقّوة البأس؛ لم نافحة 
الّذات الّشاعرة عن الخطب اّلذي َأَلمَّ بها, فضاًل عن الّتعارض 

لب , اّلذي است جلَب في (39)البيِّن بين الّسمهرّي: وهو الّرمح  الصَّ
قّوة اإلرادة في تجاوز المحنة, وبيَن عن  الّسياق الّشعرّي للّتعبير

كونه ليًِّنا م نحنًيا رخًوا بنحٍو ال يخلو من غرابة؛ إلسناده للفعل 
َأطَّرت  بما تقدَّم به القول, ولتخّيِر الّصيغة الّصرفّية )َفعََّل( وعاًء 

للفعل؛ إلفادة المبالغة والّتكثير, وهو ما يتنافى مع المعنى الم راد , 
(, وهي ذات لذا آثر الشَّ  اعر االستعاضة عن اللفظة بـــ)َأْطَرْدت 

معنى مجازّي في سياقها الّتركيبّي اّلذي وردت فيه, وذلك بالّنظر 
يَِّر طريًدا في جفاٍء وِغلظة  إلى الم سند إليه وهو الّسمهرّي, اّلذي ص 

لتحقيِق غاية   -وهو ما يدّل عليه المعنى الم عجمّي للّدال َطَرد–
لع لّو والبروز وتجاوز الَخطِب الم لّم, ومن ثّمة فإّن هذا الّشاعر في ا

الّتعديل اّلذي تخّيره  ابن خفاجة جاء م كتنًزا بمعنى داللّي ذي حمولٍة 
مجازّية, فضاًل عن تحقيقه االنسجام بين األلفاظ في الّسياق 

 الّتركيبّي للبيت الّشعرّي. 
ّدوال ذوات وشبيه هذا االنزياح القائم على االستعاضة عن ال

بأخرى  -بالّنظر إلى طرَفي اإلسناد–المدلوالت الحقيقّية الم باشرة 
 :(40)مجازّية, قول ابن خفاجة مّما جار في ديوانه

 َلِبسُت ِبَها اللْيَل الَبِهيم َنَهـارا وَنورَاَء َبْيَضاَء الَمحاِسِن َطْلَقٍة 
وهي  وهنا ي كشف  االنزياح  االستبدالّي في لفظِة )َنوراء(, 

وي لحظ  أّن الّشاعر راَم  ,(41)رواية الّديوان, ووَرَد في الّذخيرة )حوراء(
الّتأكيد على ِصفة بياض المرأة الم شّببِب بها من خالل هذا 
االنزياح؛ ذلك أّن لفظة )حوراء( عند العرب سمٌة م ختّصة بالَعْيِن 

ي ت شير  , فه(42)عموًما, داّلٌة على الّصفاء َوفًقا لمعناها الم عجميّ 
إلى صفاِء بياِض العيِن الم حيِط بالحدقة, بالّنظِر إلى شّدة سواِد 
الحدقِة ذاِتها, بمعنى أّن اللفَظة ال ت ؤّكد  صفَة البياِض إاّل من جهة 
اقترانها بالّسواد, على خالِف اللفِظ )نوراء(, الّداّل على أّن المرأة 

الّتشكيل االستعارّي اّلذي  أ شِبعْت بياًضا حّتى تراءت ت شعُّ نوًرا, وفقَ 
, مّما يدمج  الّصفات الم شتركة بين َطرفي الّتشبيه بنحٍو من الّتالحم

ي عّد انزياًحا عن المألوف, وي ضاف إلى ذلك, أّن هذا اللفظ الم نزاح 
في تشكيله البيانّي, قد حّقق جانًبا من جوانب السبِك والَحبك 

طريق استجالب دوالٍّ م ّتحدة  , وذلك بتأكيد المعنى عن(43)الّنصيَّين
في دالالتها, وهي: )َبْيَضاِء الَمحاِسِن(, )َلِبَسْت ِبَها اللْيَل الَبِهيَم 
َنَهارا(, إذ شكَّلت في اندماجها صورة داّلة على الّنقاء واإلشراق 

 والّنورانّية الم قترنة بالمرأة الم شبَّب بها. 
نزياح اّلذي وصنو هذا الّتشكيل البيانّي القائم على اال

ي ستعاض  فيه عن اللفظ الحقيقّي بآخر مجازّي, قول ابن خفاجة في 
 :(44)بيٍت َيند ب  فيِه معاهَد الّشباب, ويتوّجع  لوفاِة إخوانِه وأصحابه

 أَُناِدي ُرُسوًما ال ُتجْيُز َجَوابــا َفَطاَل وُقوِفي بْيَن َوجٍد َوَزْفَرٍة 
في لفظِة )َزْفَرة(, وهي رواية  وهنا َيبرز  االنزياح  االستبداليّ 
 , ويتَّضح  الّتوظيف(45)الّديوان, ووَرَد في قالئد الِعقيان )ف ْرقة(

المجازي العميق في اختياِر الّشاعر؛ ذلك أّن داللَة اللفظِة حسب 
وروِدها في قالئد الِعقيان جاءت م باشرة, لم ت بِرز إحساَس الّشاعر 

َمألوفًة ال ت ثير  أّية غرابٍة أو دهشٍة  األليِم بالفقد, فضاًل عن أنَّها
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َة فإنَّ تكهَُّن الّشاعر بإهماِل الم تلّقي للّصيِغ  للم تلّقي, ومن ثمَّ
الّنمطيَِّة المألوفة, أسلمه  إلى االستعاضة عن اللفظِة بأخرى, وذلك 
ِبما  جاء في رواية الديوان الم نتخب, إذ وظِّفت اللفظة  توظيًفا داالًّ 

األسى والح ْرقة ِلم صاب الشَّاعر  في فقِد أترابِه, وهذا ما  على شدَّةِ 
يؤكِّده  الم عجمّي للفظة َزفرة, وهو: النََّفس  الَحارُّ المصحوب  

بالّنظر إلى هذا –, وي ضاف  إلى ذلك توظيف  الّشاعر (46)باللوعةِ 
لِبنيِة الالتماثل الّداللّي على المستوى الّنظمّي, من  -االستبدال

االّتكاِء على خاّصِة الّتعالِق الّنصّي؛ وذلك باستثارِة اللفظة ما  خاللِ 
يتضاّد معها من جهة المعنى, فلفظِة )َوْجٍد( ي ستدلُّ بها على معنى 

اشتياًقا وحنيًنا ِلَمن ف ِقد, ولفظة  )َزْفَرة(  (47)الح بِّ المشفوِع بالشَّغف
إليِه اإلشارة ,  تنهض  بمعنى اللوعِة والح رقِة واألسى, ِبَما سبقتْ 

الّتوازي اّلذي يقوم  على  -باستبدالِه هذا–فكأّنما أعمَل الّشاعر  
 . (48)استجالِء المعنى الم فاِرق المصحوِب بالتّبايِن والّتضاد

وي كشف  االنزياح االستبدالّي في قول ابن خفاجة مّما جاء 
 :(49)في ِصفِة الجبل وتضّمنه  ديوانه الم نتخب

 ناَل السَّماَء َوبيَن َرْوٍض ُمْعِشِب  َبْيَن َطْوٍد َباِذخٍ  َخيَّْمُت ِمْنهُ 
حيث  استبدَل الّشاعر  لفَظَتي )َباِذخ( و)َنال( اللتين وردتا في 
ديوانه الم نتَخب, بلفظتي )شاِمخ( و)طاَل( وذلك بالّنظر إلى ما 

 لِ , وي لحظ  أنَّ الّشاعر اعتمَد من خال(50)حواه   م ؤلَّف  قالئد الِعقيان
االنزياح االستبدالّي األّول على َتخيُِّر لفظٍة ذات منحى تطّورّي من 

, تتضمَّن  حمولًة مجازيًَّة تضاف  إلى داللتها (51)جهِة الّداللة
فاه , والشَّرف  إذا عال  , والرَّ المعيارّية الم باشرة, فالَبَذخ  ل غًة: التَّرف 

كثِّرة, ن لفي الّشاعَر وقد , فمن خالِل هذه المعاني الم ت(52)شأن ه  وَعظ م
عمد إلى أنسَنَة الموصوف, بإسناِد صفَة البذخ للجبل, مّما يزيد  في 
الع مِق الّداللّي للّصورة الم تشكِّلة, واّلذي يستتبع  َتغيَُّر بعِض الّدوال؛ 
لتحقيِق األلفِة في الّسياِق الّشعرّي, ويّتضح  ذلك من خالِل اللفِظ 

رِت الم خّيلة  الّشعرية  الجبَل هاهنا إنساًنا عالَي )َناَل(, فكأنَّما َصوّ 
ِة والّطموح, ذا َشرٍف وعّزة, بلَغ الّسماَء بعد تمكُّنه من األرض,  الهمَّ
وعلى ذلك فالبذخ  وما استتبَعه  من تبدٍُّل للّدال )نال(, توحي دالليًّا 

فاظه باالمتداد, والّترّفع, واالرتقاء, والّتمكُّن, باإلضافِة إلى احت
 بالّداللة المعيارّية الم باشرة وهي الّشموخ.

   اللفظ المجازّي الّذاوي: ثانًيا: استبدال
ويتأّكد هذا المنحى االستبدالّي عند ابن خفاجة في العديد من 
األلفاظ الم فردة اّلتي نهضت بحمولٍة مجازّية ذاوية؛ فقَدت أبعاَدها 

و لداللتها الَقِلقة في السياق , أاإليحائّية إمَّا لكثرة دورانها وشيوعها
اّلذي جاءت فيه, وي ستجلى هذا الّضرب  االستبدالّي بقوٍل البِن 

 : (53)خفاجة م جتَزأ من قصيدٍة في الغزِل الِغلمانيّ 
 َوَماال ِبعْطَفْيِه َفَماَل على َعُضِدي إلى َأْن َسَرْت في جسِمِه الرَّاُح والَكَرى

لفظة )الّراح(  -ت الّسابقفي البي–حيث  استبدَل الّشاعر  
وفق ما هو مثبت في الّديوان, بلفظة )الكاس(, ِبما أثبته ابن بّسام 
في الّذخيرة, واستخدام كال اللفظين ضرٌب من المجاز؛ ألّن َمن 
يسري على وجِه الحقيقِة اإلنسان, بيد أّن )الّراح(, بالّنظر إلى 

ث الداللة؛ ألنَّها الّسياق الّتركيبّي اّلذي وردت فيه, أبلغ  من حي
, وبهذا االستبدال (54)مشفوعٌة باالرتياح, ومنه  أخذِت الخمر  داللتها

ي حقِّق الّشاعر  انسجاًما دالليًّا ي لحق  بالحْبِك والسَّْبِك الّنصّيين؛ لربِط 
ِل  صدِر البيت ِبعجزه ِبعالقِة السَّبِب بالّنتيجة؛ ذلك أنَّ ارتياَح الم تغزَّ

ِبَعطفيِه على عضِد الّشاعر, األمر اّلذي ال  به أفضى بأن يميلَ 
إلى تسهيِل  -ابتداءً –تحقِّقه لفظة  )الكاس(, اّلتي عمد فيها الّشاعر 

الهمزة اّلتي ت عدُّ من الّضرائر الّشعرّية؛ ألّن هذا الّتسهيل يقترن  
تبتها عن اللغة األدبّية  ٍة للغاِت العرِب تقلُّ في ر  بخاصَّ

 عن أّن هذه اللفظَة ت حيل  الداللَة إلى وجهٍة , فضاًل (55)الم شتركة
قد  -م حَتسي الكأس–ت فارق  م راَد الم خيِّلِة الّشعرّية؛ ألّن الم تغّزَل به 

ماَل بعطفيه على عضد الّشاعر لذهاِب عقلِه من شرب الخمر, بما 
تّوّكده   لفظة  )الكاس(, وبين المعنيين بون شاسٌع من حيث الّداللة؛ 

الم تغّزل  به في اللفظ اّلذي تّم استبداله قد مال من جّراِء ب عٍد فكأّنما 
من –شعورّي حميٍم يربطه  بالّشاعر عّبر عنه االرتياح  الم صاحب  

للفِظ الّراح, وفي اللفِظ اآلخر كأنما أ كره على هذا  -حيث الداللة
الميل بفعل قّوة م ذهبٍة للعقل, وهذا ال يتواءم  مع المعنى العام 

 .(56)قصيدة اّلتي تضّمنت البيَت الم شار إليهال
وصنو هذا االستدالل القائِم على اطِّراح اللفِظ المجازّي 
الّذاوي, الَقِلق في موضعه الّتركيبّي, قول ابن خفاجة من م قّطعة 

 : (57)كاتب بها بعَض إخوانه
 َيْخِفـقُ  ِفي ُكلِّ جاِنَحٍة َجَناًحا َخِفَقت ِلذْكَرَك َاْضُلِعي َفكَأنَّ ِلي

حيث  استبدَل الّشاعر  لفظَة )جاِنَحة( حسب رواية الديوان, 
–, وي لحظ  (58)بلفظة )َجاِرحة( ِبما هو م ثبت في ذخيرة ابن بّسام

قيام  االنزياح على الّتكرار الفونيمّي بين اللفظة الم ستبدلة,  -هنا
ّشعرّي, ولفظة )جناح( اّلتي ترتكز  عليها الّصورة  الفنّية في البيت ال

وي ستجلى في هذا الّسياق توظيف  ملمح الّتصدير, وهو ما ي عرف  
, وهو لوٌن من (59)في الّتراِث البالغّي باسِم ردِّ العجِز على الّصدر

ألوان الم حاكاِة الّصوتّية اّلتي تعضد  الموسيقا الدَّاخلّية للّتعبير 
ه من خالل الّشعرّي, وترفد  المستوى الّداللّي بين صدر البيت وعجز 

تأكيِد مزّية الّتقارب الّداللّي بين األلفاظ: )خفَقت( و)أضل عي( 
و)جانحة(, األمر اّلذي ال تحقِّقه  لفظة )جاِرحة(, إذ ي فيد المعنى 

, وباالرتكاِز (60)المعجمّي بأّن الجانحَة ِضلٌع قصيٌر مّما يلي الّصدر
راءى جوانح  إلى الّصورة الفنّية اّلتي يبرز ها هذا االستبدال, تت

الّشاعِر أجنحًة ت رفرف  من شدَِّة وقِع خفقاِت القلِب, وهو يتصّفح  في 
وعيِه ذكرى أحبَّتِه, ولعّل هذا الب عد المجازّي ال يتحّقق مع اللفظة 
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)جارحة(؛ لداللتها على عموِم األعضاِء العاملِة من الجسد كاليِد 
ضاًل عن أّنها ال تحقِّق  , مّما يجعلها َقِلقًة في مكانها, ف(61)والرِّْجل

 مزّيَة التقارب الّداللّي اّلتي راَم الّشاعر  تأكيدها بما تقّدم به القول.
ويتحّقق  هذا االستبدال الم فرد لّلفظ المجازّي الّذاوي, كذلك 
في البيت الّشعرّي اآلتي اّلذي جاء ضمن مقّطعٍة في وصِف ورٍد 

 :(62)ابن خفاجة ن ثَر عليه نّوار نارنج, واّلذي يقول فيه
 ِبظلِِّه الِعزَّ ُبْرَدا في َمْنِزٍل قد َسَحَبنا

وي كشف  االنزياح  االستبدالّي في البيت الّسابق بلفِظ 
)َسَحْبَنا(, حيث  جاءت في قالئد الِعقيان )َصِحْبَنا( بصاد 

, وهذه اللفظة ال تشكِّل  ب عًدا تأصيليًّا في تشكيل الّصورة (63)مهملة
جهة تأثيرها في الم تلّقي؛ لب عدها الّنمطّي, إذ درجت الّشعرّية من 

ل قّية؛  ألسن  الّشعراء على تضمين الّصورة المتماهّية مع الِخالل الخ 
كلون من الم بالغة في الجوِد أو الّسيادِة, وشبيه بذلك اقتران كّف 
الممدوح بالّندى, والغيث بالجود, والبحِر بالعطاء, مّما ي شّكل أنماًطا 

رة من الّصورة اّلتي ما انفك الّشعراء  الّسابقون عن تداولها, مكرو 
ي ضاف  إلى ذلك المعنى الداللّي الَقِلق الم تشّكل من خالل ص حبة 
ظلِّ الممدوح التي ت عدُّ صحبًة للعّز الم تشّكلة على هيئة كساٍء 
موّشى! ومن هنا سعى الشاعر إلى تغيير هذا الّتشّكل الّنمطيِّ 

صورة, من خالل استبدال اللفظة بــ)َسَحْبَنا(, في لحظ  عمق  الَقِلِق لل
البعد الّداللّي الم تشكِّل من خالل هذا االستبدال, فكأّنما كشَف العزُّ 
الم صاحب  لظلِّ الممدوح عن ب رٍد موّشاٍة ازدهى بها الّشاعر والّناس 

لة جميًعا, وبذلك يتجّسد العزُّ وفَق الم خيلة الّشعرّية حقيقة ماث
 ت ضاف إلى حقيقته المعنوّية القاّرة في األذهان. 

 ثالثًا: االستبدال الُمتعّدد لأللفاظ الحقيقّية والّذاوّية:  
ويقضي هذا الّضرب من االنزياح باستبدال متعّدد لأللفاظ 
ذوات األبعاد الحقيقّية الخالصة في مدلوالتها, بالّنظر إلى الحّيز 

ستبدال ألفاٍظ مجازّية فترت أبعاد ها الّنظمّي الذي وردت فيه, أو ا
بمن فيهم الّشاعر –اإليحائّية لكثرة دورانها على  ألسن الشعراء 

دَّ تأثير ها في المتلّقي لبعدها الّنمطّي  -موضوع الدراسة ومن ثّمة ح 
المألوف الذي يخلو من الغرابة والجّدة بوصفهما قوام الّشعر, 

ستبدالّي, بقول البن خفاجة ويمكن االستدالل على هذا المنحى اال
 :(64)تضمنته  مرثّيته  في ِخّل له  توّفَي في إشبيلّية

 َحِدْيٍث َوَعْهٍد للشَّبْيَبِة ُمْخِلقِ  َوَأَكَبْبُت َأْبِكي َبْيَن َوْجٍد َأَظّلني
وي ستجلى هذا المنحى االستبدالّي المتعّدد لأللفاظ بقوله 

اء في قالئد العقيان )أناَخ )أَظلَّني( وهي رواية الديوان, ومّما ج
بي(, ويتأّكد االنزياح هاهنا بتبديل لفظة )َأَناَخ(, وهي اللفظة التي 
تكّرر ورودها في شعر ابن خفاجة بنحٍو نمطّي م ّطرد, حّتى 

, وهو مّما (65)أضحت الزمًة ي ستدّل بها على الّسطوة والثّقل والَغلبة

القولّي الم ضمَّن في يخرج عن مراد المخيلة الشعرّية في الّسياق 
المرثّية, على خالف لفظة )َأَظلَّني( التي تشي بغلبة الوجد 
المصحوب بالرقَّة واللين, وتدّل على عالقة الّتواؤم واأل لفة التي 
, ي ضاف إلى ذلك اعتماد الّصوغ الّشعرّي  تربط  الّشاعِر بالمرثيِّ

اللفظة على تعّدي الفعل بهذه اللفظة من غير واسطة, على خالف 
الم ستبَدلة الم فتِقرة إلى حرف الجّر لكي تؤّدي المعنى؛ األمر الذي 

  .ي قّلل من رتبتها الّنحوّية
وصنو هذا االستبدال الم تعّدد لأللفاظ بأبعادها الحقيقّية 
لة للخفاجّي, أثبتها  والذاوية, ي لحظ  في بيٍت م جتَزأ من قصيدة مطوَّ

, وفيه (66)خلٍّ له غادره إلى أغمات الفتح  في قالئده, ينعى بها وفاة
 :(67)يقول

 من الّدمِع تنَدى حيُث ِسرَت وَتنَضحُ  َتحمَّْل إلى قبِر الَغرْيِب َمزاَدًة 

وي لحظ  بأّن البيَت الّسابَق جاَء في ديوان ابن خفاجة الم نتَخب 
 :(68)على الّنحو اآلتي

 أو تعبُّ َفتنَضحُ َتُكبُّ َفتروي  َتحمَّْل إلى قبِر الَغرْيِب َمداِمًعا

خاّصة اإليجاز بتقليل  -بدايةً –ومن هنا فقد أحكَم الّشاعر  
, مع استبقاِء الحمولة المعنوّية  ألفاظِ  البناِء الّتركيبّي للصوِغ الّشعريِّ

م كتنزًة بآفاقها الّداّلة, وهذا يترّكز  في البنية التركيبّية: )مزادة من 
بلفِظ: )مدامًعا(, فكأّنما أراَد الّدمع(, حيث استعاض عنها الّشاعر  

الّشاعر  عدم تقييد الحزن اّلذي ت برزه  المدامع في مزاّدٍة ذاِت حيٍِّز 
مكانيٍّ محدود, بل أرادها داّلًة على الكثرة, ال ت حدُّ بمكان ضيٍِّق 
يحدُّ من آفاِق الم خيِّلة الّشعرّيِة قي تعبيرها عن اإلحساس العميق 

 بالحزن. 
الّشاعَر بإفادتِه من خاّصِة اإليجاِز هذه, اقتنَص وي لحظ  أّن 

ملِة الّدواِل اللفظّيِة المنتقاِة في مصراِع  استبدااًل آخر من مجموع ج 
البيت اآلِخر, وهذا االستبدال  يقوم  على مزيَّة المماثلة الّصوتّية 
الم رافقِة للمماثلة الّداللّية بين لفظتي: )َتك ّب( و)َتع ّب(, وكلتاهما 

ًعا وح زًنا, وهو ما أراد الّشاعر  الّتعبير ت فيد التكثير وتجاوز الحدِّ تفجُّ
عنه في مرثيَّته, بنحٍو ال تنهض  بِه الّدوال  الم تضاّمة  في البيت 

 الّشعرّي قبل االستبدال.

 االنزياح الّتركيبّي: 3-
يتمظهًر االنزياح  الّتركيبّي َوفق جدلّية الخروج عن 

عيارّية, وأنساقها الّنمطّية, اّلتي تطال  ِبنية مواضعات اللغة الم
تركيب الَكِلم في أبعادها الّتداولّية, اّلتي درَج اإللماع  بها في 

, ومن هذا الفهم, (69)طروحات الّنقد الحديثة بالّدرجة الّصفر للكتابة
يتزّيا الخطاب الّشعرّي اّلذي ينماز  بهذه الخاّصة الم نزاحة عن 

اللغِة وأصولِها الّراسخِة الم عتبرة, بطاقاٍت إيحائّية المألوف في َسَنن 
مكاناٍت تعبيرّية ال ت حّد, جميعها ذوات تأثيٍر جمالّي؛ ِلطرِقها  ثّرة, وا 
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تخوم كسِر أفق توّقعات الم تلّقي, الّناجم عن خلخلِة الهياكل اللغوّية 
القاّرة, واألعراف النسقّية الموروثة. وي كشف  هذا الّضرب  من 

نزياح من خالِل عّدِة مظاهر, أبرزها: الّتقديم والّتأخير, والحذف, اال
. وقد تفاوَت توظيف  (70)والفصل )االعتراض(, وااللتفات, واإلسناد

هذه المظاهر في ديوان ابن خفاجة الم نتخب, بالّنظر إلى منتخبات 

األدب األندلسّي اّلتي حفظت نتاِجه  الّشعرّي قبل جمع ديوانه, 
( يرصد  مواطَن االنزياِح الّتركيبّي, 4تي ذو الّرقم )والجدول اآل

  ويبّين أضربه الفرعّية.
 

غرب والم طرب, (, يرصد مواطن االنزياح الّتركيبّي من مّظانها في ديوان ابن خفاجة بالّنظر للم نتخبات األندلسّية األربعة: الّذخيرة والقالئد والم  4الجدول ذو الّرقم )
 ّي لكّل انزياح.ويبّين الضرب الفرع

االنزياح الّتركيبّي َوفق رواية 
 ديوان ابن خفاجة الم نتَخب

 الّصفحة الّديوان رقم
الّدوال َوفق منتخبات األدب 

 األندلسيّ 
 نوع االنزياح الّتركيبيّ  المصدر/ الجزء/ الّصفحة

ْسِن َما ْسِن َما 814 وْجٌه ِبِه ِمن ِبَدِع الح   ِفي َخدِِّه ِمن ِبَدِع الح 
 :1/1لّذخيرة ا

 313ص 
 الحذف/ استبدال

 َوَهْبِني أْجِني َوْرَد َخدٍّ ِبَناِظري 134 َيْجِني َوْرَد َخدَّْيِه ناِظري
 :1/1الّذخيرة 
 314ص 

 الّتقديم والتأخير

 إلى القَلِم األعلى ِبَخطٍّ م َوقََّعا 41 إلى القَلِم األعلى َيخ طُّ م َوقَِّعا
 :8/1القالئد 
 141ص 

 والتأخير الّتقديم

  اإلجراء الّتحليلّي:

يّتضح  من الجدول الّسابق القّلة الّنسبّية لالنزياِح الّتركيبّي 
بالّنظِر إلى االنزياح االستبدالّي؛ ولعّل ذلك يرجع  إلى اعتناء ابن 
خفاجة باالستعاضة عن األلفاظ الم فردة, سواء أكانت حقيقّيًة خالصة, 

ّية لها أبعادها اإليحائّية في الّسياق أم مجازّية ذاوية, بأخرى مجاز 
الم نتظمة فيه, بالذي سبقت إليه اإلشارة, لذا جاء اعتناؤه بوجوه تغيير 
الّدوال ضمن حيِّزها الّتركيبّي على قّلة, خاّصًة وأّنه أعمَل قَلَمه  فيما لم 
عادة صوغها بدواّل أخرى, األمر  يرَضه  من تراكيب بحذفها جملة وا 

ن ملمح االنزياح إلى ضرٍب من الّتطّور في عموم الذي ي خرجه ع
تجربته الّشعرّية, الم تَّسمة بالّتجّدد المرافق ألحوالِه المعيشّية بعدما امتّد 

 .(71)به العمر
وبالّنظر إلى الجدول الّسابق, يسوغ  لنا القول إّن الّشاعر في هذا 

ن جاءت األ لفاظ االنزياح التركيبّي راوح بين نمطيه الّرئيسين, وا 
الم نزاحة هاهنا في مجموعها على نحٍو من القّلة, وهذان الّنمطان هما: 

 الّتقديم والتأخير, والحذف.

 أّواًل: الّتقديم والّتأخير: 
تتّركز  أهميَّة  الّتقديِم والّتأخير في الّنصوص اإلبداعّية, على هدِم 

الّنمطّية الّناظمة األصوِل الّراسخِة للرتبِة الّنحوّية, اّلتي ت عدُّ العالقة 
للّتراكيب اللغوّية, من خالل الخروج عن أبعاِد هذه األصول بتقديِم ما 
حّقه  التأخير, وتأخيِر ما حّقه  الّتقديم, ولهذا الخروج عن الم تداوِل 

, (72)المألوِف دالالت حصرها البالغيُّون القدماء  باألهمّيِة واالختصاص
تبياِن دالالتها الم تكثِّرة؛ التِّصالها بلغِة أّما حديثًا فقد أفاَض الّنّقاد  ب

-الّشعر اّلتي تخر ج  بطبيعتها عن المألوف الم تداول, لت ضفي الّتراكيب  

قيًما دالليًّة ت ستذكى عن طريق عمِلَيَتي القراءِة  -َوفق هذه الِوجهة
  والّتأويل.
, فيطالع نا ديوان ابن خفاجة بتوظيفين اثنين   وأيًّا كان القول 

مَع في  لضرِب الّتقديم والتأخير, مّما تضّمنا انزياًحا بالّنظر لما ج 
 :(73)م نتخبات األدب األندلسّي, واّلذي يبرز  أحدهما في قوله

 إلى القلِم األعلى َيخطُّ موقِّعا وَهل بقيت للّنفِس إال اّطالعة
, إذ ي لحظ  أّن الّشاعَر (74)حيث جاَء في القالئد )بخط موقِّعا(

بداله هذا قدََّم قرينَة الّتخصيص الّداّلة على الّتعدية الم ّتصلة بشبِه باست
الجملة )إلى القلِم األعلى(, على الم سند )َيخ طُّ(, والم سند إليه: 
)الّضمير الم ستتر اّلذي يعود  على الممدوح بالّنظر إلى موضوع 

ت ترجع  القصيدة(, وهذا الّتقديم والّتأخير في أهمّيته, يقود إلى دالال
إلى مناسبة القصيدة اّلتي أشار الفتح بن خاقان إلى دواعي صوغها 
في عتبة الّنّص, حيث  استحثَّ الّشاعر  الممدوَح إبراهيَم بن يوسف ابن 

, فكانت (75)تاشفين "الستنجاِز وعِدِه على صكٍّ يجري بعدِلِه من عنده"
ل القريب, وليس القصيدة بذلك تتويًجا الستنجاِز هذا الوعد في الم ستقب

بوصفه م نجًزا نهائيًّا حدث وانقضى حسبما توِمئ  إليه رواية القالئد, 
وهو ما لم َيقصده  الّشاعر, ومن ثّمة فاألهمّية  معقودٌة على هذا الّتقديم 
لشبِه الجملة بوصفها بؤرَة القصيدة, والغاية الم طلقة التي أرادها 

 لّداللّي المقصود. الّشاعر, فضاًل عن التحامها مع الب عد ا
وي لحظ  صنو هذا الوجِه من االنزياح الّتركيبّي المّتصل بالّتقديم 
والّتأخير, المشفوِع باستبدال طرفي اإلسناِد الّرئيسين, بالّتوظيف األِخر, 
اّلذي يكشف ه  بيٌت البن خفاجة م جتَزأ من قصيدٍة في موضوِع الغزل, 

 :(76)اآلتيحيث  جاَءت رواية الديوان على الّنحو 
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 َفمن َأيَن لي منُه بتّفاِح لبنانِ  وَهبِنَي َيجني ورَد َخدٍّيِه ناظري

 :(77)وقد ورد البيت في الّذخيرة وفق الّتشكيل اآلتي
 َفمن َأيَن لي منُه بتّفاِح لبنانِ  وَهبِنَي أْجِني ورَد َخدٍّ ِبناظري

الّطرِف  حيث  يرتكز  هذا االنزياح على تقديِم م كمِّالِت الجملة على
إذ جرى تقديم  الفضلة, المفعوِل به على الفاعل,  -الم سند إليه–الّرئيس 

في الجملة الّشعرّية: )يجني ورَد خدَّيه ناظري(, فضاًل عن تعديِل 
صيغِة اإلفراِد إلى صيغِة الّتركيب المشفوعة باإلضافة في شبِه الجملة: 

ٍح جمالّي دالٍّ على )خدَّيه(؛ وذلك إلفادِة الّتخصيص الم فضي إلى ملم
–عموِم جمالّيِة وجِه المحبوِب الم صطبغِة بالح مرة, وفي هذا الّتقديِم 

ب عٌد دالليٌّ ال يخفى, م حرِّك ه  تقديم    -اّلذي يستتبع  ضرورًة تأخيًرا
مكّوناِت الّصورِة الّشعريَِّة التي ج علْت أدات ها االستعارة َوفًقا للدَّاِل: 

على الحمولِة الجمالّيِة اّلتي سعى الّشاعر  إلى  )َوْرَد(, وهذا يدلّ 
إبرازها, في نسيٍج تتقاطع  فيه األبعاد  الّدالليَّة  والجمالّية, وبهذا المعنى 
أشاَر عبد  القاهِر الجرجانّي على تلكم المزيَِّة الجمالّيِة اّلتي يحفل  بها 

ى شعًرا يروق َك هذا الّضرب  من االنزياح الّتركيبّي بقوله: "وال تزال  تر 
مسم ع ه , ويلط ف  لديَك موقع ه , ث ّم تنظر  فتجد  سبَب أن راَقَك وَلط َف 

َل اللفظ  عن مكاٍن إلى مكان  ". (78)عندَك, أن ق دَِّم فيِه شيٌء, وح وِّ

 ثانًيا: الحذف: 
ال مشاحة أّن أعراف اللغة الم ستقّرة تستوجب  الّتصريَح بكّل 

ِقها الم تراكِب الم نتظمِة فيه؛ ألّن األصَل فيها دواّلها اللفظّية في سيا
اإلبانة  عن المعاني بنحٍو من الّتصريِح اّلذي يقود  إلى تلّقفها دونما 
توعُّر ي شيك  الّطريق دون فهمها, بيَد أنَّ ل غَة الّشعر ت فارق  هذا المنحى؛ 

كزاِت اللغِة لتعمُّقها جوانَب داللّية ال ت ستنهض  إاّل بشيٍء من تحويِر م رت
في -وم سلَّماتها, كحذِف أحِد َطَرفي اإلسناد الم عتلِق بغاياٍت تتقاطع  

مَع بتِر استرسال الم تواليات اللسانّية الم تشّكلِة من خالل  -ب عدها الغائر
تراك ِم الكلمات الم صاحبِة للبنى االستطرادّيِة, ولعّل األنموذَج الداّل 

 : (79)وان  ابِن خفاجة الم نتخب قولهعلى هذا الَمنحى مّما حواه دي
 ُيقيُم للعشَّاِق َأعذارا َوْجٌه بِه ِمْن ِبَدِع الُحسِن ما

حيث  ورَد هذا البيت  في ذخيرِة ابِن بّسام قبل تعديله َوفَق الوجِه 
 :(80)اآلتي

 ُيقيُم للعشَّاِق َأعذارا في َخدِِّه ِمْن ِبَدِع الُحسِن ما
خالل تضافِر َمظهَري الحذف من جهة, فالتّبديل  الم تحّقق  من 

واالستبدال من جهة أخرى, الم تمركَزين في شبِه الجملِة )وجٌه بِه(, 
ي حقِّقان ب عًدا دالليًّا عميًقا؛ فالحذف  يتَّصل  ابتداًء بالخروِج عن الب عِد 
الّتداولّي القاّر في مقوالت الّنحو, عن طريِق حذِف الم سنِد إليه 

سنِد, بالّنظِر إلى شبِه الجملة التي سبَق اإللماع  بها, والّتصريِح بالم  
والتأويل  هاهنا: )هذا وجٌه(, أو)هو وجٌه(. وبالّنظِر إلى الب عد الّداللّي 
للحذف المشفوِع باالستبدال, فقد جاَء ي فيد  حصَر مجموِع الّنعوِت 

تواليات الّسابقِة للبيِت الم شاِر إليه, الم تشّكلِة من خالِل تراّص الم  

, ترّكزت غايت ها في وصِف نظرِة (81)اللسانّيِة, في أبياٍت ثالثة
المحبوِب, والجوانِب الحسّيِة الم ّتصلِة بها, كالحدقِة واألشفار, وسوى 
ذلك من أحواٍل تتواشج  مع مكّوناِت الّصورِة اّلتي حاوَل الّشاعر  

اتها وانعكاساِتها إحكامها, فضاًل عن بسِط القوِل في هذه الّنظرِة وم تعّلق
َل ي لحق  بالبنيِة االستطراديَّة,  على ذاتِه, ولعلَّ هذا االسترساَل الم طوَّ

انتقَل إلى محاسِن  -بالّنظِر إلى روايِة الّذخيرة–خاّصًة أنَّ الّشاعَر 
محبوبِه األخرى كالخّد, مّما أسلَم الخطاَب الّشعرّي في سياقِه الّدقيق 

لى الّتطويِل, األمر اّلذي قاد إلى بنيٍة إلى االسترساِل الم فضي إ
استطرادّيٍة تتجاوز في متتالياتها اللسانيِة الم تعاقبة, الّتعبيَر الّدقيَق عن 
الّدفقِة الّشعورّيِة التي ألمَّت بالّشاعر, ومن هنا فإنَّ الحذَف المشفوَع 
باالستبدال, لجَم االستفاضَة الممطوطة في استقصاِء محاسِن األجزاِء 

قِة, وكبَح استرساِل الم خّيلة عن طريِق تصويِر الك لِّ ا لجمالّيِة الم تفرِّ
 الم قترِن بلفِظ )الوجه(.

 وجوه الحذف والّزيادة في األبيات الّشعرّية:4- 
قد تخرج  األبيات  الّشعرّية الم ضمنة  في ديواِن ابِن خفاجَة, والتي 

م نتخبات  األدِب تعدُّ زائدًة عن األصوِل المجموعِة التي حوتها 
األندلسّي, عن الفهم الّدقيق لالنزياِح بضربيِه الّرئيسين: االستبدالّي 

أبياًتا مزيدًة أنتجتها قريحة  الّشاعر,  -وحالها كذلك–والّتركيبّي, إذ ت عدُّ 
وتجربته الّشعورّية الم ستجّدة, وينسحب  األمر  بطبيعِة الحال على 

ِن وحوتها مجموعات  األدب, فال يخرج  األبيات اّلتي سقطْت من الّديوا
المحذوف منها أن يكوَن إعادَة تنقيٍح للشعر, بحذف ما لم يستِجْده  
الّشاعر  منها؛ لغاياِت الّتماهي مع علّو الّطريقِة الّشعرّيِة التي حازها 
بعد اكتماِل آَلَتي الفكِر واإلبداِع, بعدما تقّدَم بِه الع م ر. ولكّنه  يسوغ  لنا 

, إنَّ هذه األبياِت المزيدَة, وتلكم المحذوفة, ت عطي الق  -جميعها–ول 
مؤشًِّرا داالًّ لتطّوِر الّشاعرّيِة الم ّتصلِة بالكفايِة األدبّية, التي امتلَك 
زماَمها ابن  خفاجَة إّبان جمعه لديوانِه الم نتخب, أو ما اعتلَق بها من 

 -بهذا الّنظمِ -نه استهدى مالمَح تّتصل  بتسويِغ ما نظَمه  في صباه, كو 
بطرائقِ  المشارقِة الّشعرّية, اّلتي كانت تقضي في مقاماٍت شّتى, 
إظهاَر الق درِة على الّنظِم في ج لِّ الموضوعاِت اّلتي ت عرض  على 

. وليست غاية  (82)الّشاعِر ليس غير, دونما تجربٍة شعورّيٍة حقَّة معيشة
والحصَر والتّتبَع الّدقيق, بل هي االستقصاَء  -في هذا المقامِ -البحِث 

شارٌة وتمّثل لبعِض المواضِع اّلتي راعى فيها الّشاعر  الّزيادة  إلماٌع وا 
واالستفاضة؛ استجابًة لحركِة الّشعوِر الم ستجدَِّة, أو حذف ما كث َر 
دورانه  من تعابيَر شعريًَّة اكتَظ بها الّديوان, مّما لم يرتضِه صوًغا وبناًء 

أو إفراِغ قوٍل في عتباِت الّنّص؛ تسويًغا لنظِم م قطَّعٍة, أو  وموضوًعا,
إظهاِر َمَلكٍة أدبّيٍة أو معرفٍة نقدّية, وذلك كلوٍن من اإللماِع بتطّور 

 ملكَة الّشعِر واكتمالها لديِه, إّباَن جمعه لديوانه الم نتخب. 
, فإنَّ أبرَز ما ي طالع  الّدارَس من شعٍر زِ  يَد على وأيًّا كاَن األمر 

األصوِل المحفوظِة في م نتخباِت األدب, أبياٌت سبعٌة تضّمنتها قصيدةٌ 
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ياع, صوَّرت حاالِت  رثائيٌَّة للخفاجي, حفظها ديوان ه  الم نتخب  من الضَّ
, اّلذي (83)الح زِن والح رقِة واأللم, اّلتي اعتصَرت قلَبه  لفقِد ابن أ خته

عر  هذه األبيات نظرَته  في طواه  الموت بأغمات, حيث  حّمَل الّشا
واّلتي شكَّلت في شعرِه هاجًسا ، الوجود, مّما يدخل  في صفِة االعتبار

أثيًرا ميدان ه  الّتأّمل في حقيقِة الحياة؛ من خالِل تصفُِّح عتبة الوجوِد من 
حوله, تلكم اّلتي أرهقها فقد  األتراِب, في حركٍة نمطّيٍة مريرٍة م تعاقبٍة 

ِن وغيابِه عن صفحِة الحياة, فضاًل عمَّا تجّلى في هذه لحضوِر اإلنسا
األبيات المزيدة, من ومضاٍت تّتصل  بالّذاكرِة الم تصفِّحِة لمعاهِد الِصبا 
والفتّوة, في م قارنٍة ممّضٍة مع ما آلت إليِه األمور من فقٍد وغياب, 

رّيِة وتردُّدها, ي ضاف  إلى ذلك, التتبُّع  النفسيُّ الالفت  لتذبذِب الّذاِت البش
بين الحقيقِة والشّك, والّسكينِة والّتشرذم, حيث  ي ستدّل على هذه المعاني 

 :(84)من قول الخفاجّي مّما تضمنته هذه األبيات
 َتنوُء ِبها ِمن ماِء َجفِني َفَتْرَزحُ  ُأَحمُِّل َأنفاَس الّشماِل حقيَبًة 

 

 َتَلدَُّد ِبي َنحَو الجنوِب َفَأْجَنحُ   َفِلي َنْظَرٌة َنحَو الّشماِل َوَلوَعٌة       
 

ْبِر والّصْبُر أرَجحُ       َوَخاَدْعُت َعْنُه النَّْفَس والنَّْفُس صبٌَّة   ورَاَوْغُت ُحْسَن الصَّ
 

 َوَتْنُزو ِبِه اآلَماُل َطْوًرا َفَيْطَمحُ  وَأْيأْسُت َقْلًبا كاَن يخَشُع تَاَرةً 
تناغى ابن  خفاجَة في تضمينها شعَره  وي لحق  بوجوِه الّزيادِة اّلتي 

اّلذي حواه  ديوان ه , ما جاَء في عتباِت بعِض الّنصوِص الّشعريَِّة, 
ِن موضوِعها أو تهافِتِه, بالّنظِر إلى  بتسويِغ نظِم بعِض القصائِد؛ لتماج 

, وي ضاف  إلى (85)الع م ِر اّلتي صاَر إليها عشيَة جمعِه لديوانه الّشعريّ 
بعِض عتباِت القصائِد ِبمالحَظ تكشف  اطِّالَعه  على  ذلك, توشيح  

  .(86)دقائِق الّنقِد, ودرايته بأعراِف األدِب اّلتي سادت عصَره
أّما فيما يتعّلق  باألبياِت اّلتي حذفها ابن  خفاجَة من ديواِنِه 
الم نتخب, وتضّمنتها م نتخبات  األدب, فقد بلغت خمًسا وتسعيَن 

ما فيها المجموعاِت الّنثرّيِة اّلتي ضمَّنها العديَد من مجموعًة شعرّية, بِ 
أشعاره, ولعّل هذا الّضرَب المحذوَف من شعِر ابِن خفاجة, يّتضح  فيما 
ذيََّله  م حّقق  الّديواِن من شعٍر للخفاجّي, مّما استدركه  على الّديوان من 

رصَد م نتخباِت األدِب, إذ تضامَّ ذيل  الّديوان في قسمين: أحدهما 
للّشعِر اّلذي حفظته  مصادر األدب المغربّية, واآلِخر استخلَص شعَره  

. ولعّل المتتّبَع لهذه المجموعاِت الّشعرّية, (87)من المظاّن المشرقّية
يلحظ  تهافَت قسيٍم ي عتدُّ به منها, من جانَبي الموضوِع واألسلوِب 

ال تخرج  عن أن الّتعبيرّي, إذ تزاحمت فيها الموضوعات  الغّثة  التي 
, أو أشعاًرا تدخل  ضمَن باِب األلغاِز (88)تكوَن غزاًل حسيًّا

, فضاًل عن تدّني (90)أو مقّطعاٍت في الّذّم, أو الّتعريض، (89)واألحاجي
شقٍّ آخَر منها من جهَتي األسلوِب والّتعبير, ولعّل هذا يرجع  لوقوعها 

ت صاغ  على البديهِة دونما ضمن باِب األقواِل الّشعرّيِة الم رتجلِة, اّلتي 
. (91)رويٍَّة, األمر  اّلذي ي قّلل ارتقاءها األسلوبّي م قارنة بالّشعِر الم رّوى

وعلى ذلك, ي مكن  القول  باطمئنان, إنَّ تطّوَر الّتجربِة الّشعرّيِة البِن 

خفاجة, أمَلْت عليِه إزاحَة هذه األشعاَر اّلتي قالها في ِسِني حياتِه 
ن ديوانِه الم نتخب, خاّصًة بعد تنسُّكِه اّلذي بدا ملمًحا وسَم الّسابقة, ع

 شخصّيتِه في مراحِل حياته األخيرة.
 لخاتمة:ا

يسوغ  القول  هاهنا في ختاِم هذه الّدراسة, بأنَّ احتكاَم ابن خفاجَة 
من وجهِة –األندلسّي إلى تنقيِح قسيٍم وافٍر من شعرِه وتعديلِه, أسَلَمه  

–إلى طرِق تخوِم االنزياِح األسلوبّي, اّلذي جاَء  -وبّيةالّنظِر األسل
يكشف  عن تطّوٍر في الّتجربِة الّشعرّية, اّلتي تعّمقت لدى  -بدورهِ 

الّشاعِر أصالًة وارتقاًء في مراحِل ع م ره  الم تعاقبة. وقد توّصلِت الّدراسة  
الّرئيسِة وتساؤالِتها  الحاليَّة  إلى ِعدَِّة نتائج, ت عدُّ إجاباٍت لم شكلِة البحثِ 

 الفرعّية, واّلتي ي مكن  رصد ها بالمالحِظ اآلتية:
: حوى ديوان  ابِن خفاجَة األندلسّي الم نتخب, بالّنظِر إلى ما أّوالً 

حفظته  م نتخبات  األدب األندلسّيِة من األشعاِر نفسها, انزياحاٍت 
الّي, اّلذي تفّرَع انتظمْت َوفَق ضربيِن رئيسين: أحدهما االنزياح االستبد

لهما: استبدال  اللفِظ الحقيقّي بآخَر مجازّي  إلى ثالثِة أضرٍب فرعّية, أوَّ
إيحائّي, والثّاني: استبدال اللفِظ ذي المعنى المجازّي الّذاوي, بآخر ذي 
معنى مجازّي حّي, وآِخًرا: االستبدال الم تعّدد لأللفاِظ الحقيقّيِة والّذاوية. 

ر من االنزياِح فالّتركيبّي, واّلذي انتظَم َوفَق ضربين أّما الّضرب  اآلخ
, والّتقديم  والّتأخير.  فرعيين فقط, هما: الحذف 

ا وكيًفا, ولعّل ثانًيا:  جاَء االنزياح  االستبدالّي يعلو الّتركيبّي كمًّ
ذلك يرجع  إلى اعتناء ابن خفاجة باالستعاضة عن األلفاظ الم فردة, 

لصة أم مجازّية ذاوية, بأخرى مجازّية لها سواء أكانت حقيقّية خا
أبعادها اإليحائّية في الّسياق الم نتظمة فيه, وعلى ذلك جاء اعتناؤه 
بوجوه تغيير الّدوال ضمن حيِّزها الّتركيبّي على قّلة, خاّصًة وأّنه أعمَل 
عادة صوغها بدواّل  قَلَمه  فيما لم يرَضه  من تراكيب بحذفها جملة وا 

لذي ي خرجه عن ملمح االنزياح إلى ضرٍب من الّتطّور أخرى, األمر ا
في عموم تجربته الّشعرّية, الم تَّسمة بالّتجّدد المرافق ألحوالِه المعيشّية 

 .بعدما امتّد به العمر
أظهَر ملمح  االنزياِح بشقيِه الّرئيسين, تطّوًرا في شاعرّية ثالثًا: 

رّية, خاّصًة من جهِة ابن خفاجة, وكشَف عن وجوِه علّو تجربتِه الّشع
اقتراِن هذا الملمِح األسلوبّي بتشكيِل المعنى الّشعرّي ذي األبعاد 
الّداللّية العميقة, والكشِف عن جمالّياته, واّلتي سعى البحث  إلى إبرازها 

 في مواضَع م تفّرقة منه.
أظهرت األبيات  اّلتي حذفها ابن  خفاجَة من ديواِنِه رابًعا: 

نتها م نتخبات  األدب, تهافَت قسيٍم ي عتدُّ به منها, من الم نتخب, وتضمّ 
جانَبي الموضوِع واألسلوِب الّتعبيرّي, إذ تزاحمت فيها الموضوعات  
الماجنة كأن تكون غزاًل حسيًّا خالًصا, أو أشعاًرا م تهافتة تدخل  ضمَن 

لتي أو ما تنّكَب منها طريق التنّسِك والّزهادة, ا، باِب األلغاِز واألحاجي
التزم بها في مراحِل حياته الم تأّخرة, واّلتي جاءت في الّذّم والّتعريض, 
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فضاًل عن تدّني شقٍّ آخَر منها من جهَتي األسلوِب والّتعبير, ولعّل 
هذا يرجع  لوقوعها ضمن باِب األقواِل الّشعرّيِة الم رتجلِة, اّلتي ت صاغ  

د  تطّوَر تجربتِه الّشعرّيِة, اّلتي على البديهِة دونما رويٍَّة, األمر اّلذي ي ؤكّ 
أمَلْت عليِه إزاحَة هذه األشعاَر اّلتي قالها في ِسِني حياتِه الّسابقة, عن 
ديوانِه الم نتخب, خاّصًة بعد تنسُّكِه اّلذي بدا ملمًحا وسَم شخصّيتِه في 

 مراحِل حياته الم تأخرة.
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: أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة, ديوان ابن خفاجة, , تحقيق  (1) ي نظر 
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حسان عّباس, تاريخ األدب 1ي نظر: المرجع نفسه, ص  (2) , وا 
رابطين, دار الّشروق للّنشِر والّتوزيع, األندلسّي عصر الّطوائِف والم  

 .843, ص8221, 8عّمان, ط
ي نظر  على سبيل الّتمثيل ال الحصر: عمر الّدقاق, مالمح  (3)

 -113الّشعر األندلسّي, دار الّشرق العربّي, بيروت, )د.ت(, ص ص
حسان عّباس, تاريخ األدب األندلسّي عصر الّطوائِف 131 , وا 

 .811 -841والم رابطين, ص ص
على سبيل الّتمثيل ال الحصر: عبد القادر بسيم عبد  ي نظر   (4)

العظيم, الّصورة  الّشعرّية  عند ابِن خفاجة, رسالة جامعية مرقونة/ 
م, وي نظر: عامر إسماعيل بني 8228ماجستير, جامعة عين شمس, 

سلمان, الّصورة  الفنّية  في شعِر ابِن خفاجة, رسالة جامعّية مرقونة/ 
 م.8221ستير, جامعة اليرموك, ماج

: راشد عيسى, ونضال الّشمالي, خطاب الموت في  (5) ي نظر 
قصيدة الجبل أنموذًجا, مجّلة جامعة  -شعر ابن خفاجة األندلسيّ 

م, ص ص 1188, 13الّنجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانّية(, مجلد
, حيث أورد الباحثان رصًدا بجّل الّدراسات اّلتي 8211 -8211

م, واّلتي أربت على عشر 1188ولت هذه القصيدة حتى عام تنا
 م ستقّلة, أو ضمن دراساٍت موّسعة. دراسات, جاءت على هيئة بحوثٍ 

لى المغِرِب الّظهور؛ الّطالِع  (6) ي روى إّنه  ك ِتَب للم غِرب في ح 
مؤلِّفِه األّول عبد الملك بن سعيد على كتاِب أبي عبد اهلل محّمد 

هــ, 311سوِم بــ"الم سِهب في غرائِب الَمغِرب", وذلك عام الحجارّي, المو 
حيث  آثَر ابن  سعيد أن يجعَل الم سهَب ِقوام الم غِرب من حيث  الماّدة 
لى الَمغِرب, تحقيق  األدبّية, ي نظر: ابن سعيد المغربّي, الَمغِرب في ح 

, 8, ص8م, ج8243, 3شوقي ضيف, دار المعاِرف, القاهرة, ط
مر  على ابن ِدحيَة في م طِربه, إذ أ ثَر عته  اّطالع ه على وينسحب  األ

أصول شعرّية لم ت تح لسواه من الجامعين, ألّن الكتاَب في جملتِه 
أشعاٌر أندلسّيٌة جمعها ابن ِدحية تحديثًا وم شافهًة يسوق ها بسندها 
موصواًل, وعلى ذلك, فكأنَّما أ تيَح له  قسيٌم من شعِر ابن خفاجَة مّما 
فَظ في الّصدوِر وذاَع  ي ردَّ إلى تجربتِه الم بكِّرٍة في قول الّشعر, مّما ح 
بين الّناس قبل جمعه لديوانه الم نتخب, ي نظر: أبو الخّطاب بن دحية 
الكلبّي, الم طِرب من أشعاِر أهِل المغِرب, حّققه إبراهيم األبياري 

ط*, م, ص ص 8233وآخرون, دار العلم للجميع, بيروت, )د.ط(, 
 ي* )من م قّدمة الّتحقيق(. 

 

 
من أبرِز هذه االصطالحات مصطلح العدول, اّلذي درج في  (7)

استخدامات البالغّيين القدماء وذلك وفَق منظومَتي: االستبدال وما 
يلحق  بها من استعارٍة وكنايٍة ومجاز, والّتركيب وما يلحق  به من تقديٍم 

وجود بعض المصطلحات وتأخير وحذف وتعريٍف وتنكير, فضاًل عن 
اّلتي درَج استخدامها حديثًا بنحٍو مواٍز لالنزياح كاالختياِر واالنحراف, 
ي نظر: أحمد مطلوب, معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها, مطبعة 

. وي نظر: 33, 38, ص ص 8م, ج8211المجمع العلمّي العراقّي, 
للّطباعة  شكري محّمد عّياد, مدخل إلى علم األسلوب, دار العلوم

 .31, 34م, ص ص 8211, 8والّنشر, الّرياض, ط
: يوسف مسلم أبو العدوس, األسلوبّية الّرؤية والّتطبيق,  (8) ي نظر 

م, 1181, 1دار المسيرة للّنشر والّتوزيع والّطباعة, عّمان, ط
: محّمد عبد الم ّطلب, البالغة  واألسلوبّية, الّشركة 813ص , وي نظر 

 .141م, ص1112, 1قاهرة, طالمصرّية للنشر, ال
: جان كوهين, بنية اللغة الّشعرّية, ترجمة محّمد الولي  (9) ي نظر 

م, ص 8214, 8ومحّمد العمري, دار توبقال للّنشر, الّدار البيضاء, ط
: بّسام قطوس, إستراتيجّية القراءة التأصيل 888 -812ص  , وي نظر 

 .113م, ص8221, 8واإلجراء, دار الكندّي, عّمان, ط
: أسامة عّزت أبو سلطان, االنزياح الّتركيبّي في ديوان  (10) ي نظر 

بياض األسئلة لسليم النّفار, مجّلة الزرقاء للبحوث والّدراسات 
 .11م, ص1181, 8, العدد81اإلنسانّية, المجلد

 مايكل ريفاتيريبرز  هذان المصطلحان جليًّا عند  (11)
(M.Riffaterre) دّية, حيث  يرى أّن االستبداَل مّما تبّناه  من أراٍء نق

منظومًة من العالقات الفرعّية اّلتي تتربط  دالليًّا مع مجموعٍة من 
األلفاظ, حيث  يقوم  الّشاعر  باختياِر إحداها إلبراِز المعنى الخاّص 
اّلذي يرتئيِه في صوغِه الّشعرّي, وبالم قابل فإّن الّتركيَب مجموعٌة من 

مات في الّسياِق الّتركيبّي الم تراصة به, بحيث  العالقاِت الّناظمِة للكل
يتكامل معنى ك لٍّ منها كمحّصلٍة للعالقاِت الّنحوّية واإلسنادّية الم تبادلة 
مع األلفاظ األخرى, ي نظر: ميكائيل ريفاتير, معايير تحليل األسلوب, 
ترجمة وتقديم حميد لحمداني, منشورات ودراسات سال, الّدار البيضاء, 

 .18, 11م, ص ص8221, 8ط
ومن هنا يتجّلى الفهم الخاّص لمفهوم المفاجأة األسلوبّية,  (12)

م تباينين, ووفق بوصفها تشكيَل عالقٍة وطيدة بين طرفين م تنافرين 
, الم فاجأة األسلوبّية: توليد (R. Jakobson)نظرة رومان جاكبسون 

: عبد الّسالم المسد ي, األسلوبّية الالمنتظر من خالل الم نتَظر, ي نظر 
 .14م, ص8211, 1تونس, ط -واألسلوب,الّدار العربّية للكتاب, ليبيا

غلَب هذا االّتجاه  الوصفّي الخالص في شعر عصَري  (13)
اإلمارة والخالفة, إذا بدا موضوع  الّطبيعّية في هذه الفترة الم بكِّرة من 

شياِء حسب, فلم الّشعر األندلسّي, مجااًل ألوجه  االلتقاِء الحسّيِة بين األ
يتعّمقوا في هذا الموضوع للتعبير عن منازع فكرّية أو تأملّية, ي نظر  في 
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ذلك: إحسان عّباس, تاريخ األدب األندلسّي, عصر سيادة قرطبة, دار 
 . 888 -814م, ص ص8242, 1الثّقافة, بيروت, ط

: إحسان عّباس, تاريخ األدب األندلسّي, عصر  (14) ي نظر 
 .843ابطين, صالّطوائف والمر 

: أحمد بن يحيى الّضّبي, بغية الم لتمس في تاريخ  (15) ي نظر 
, 111صص م, 8113رجال األندلس, مطبعة روخس, مجريط, 

111. 

(16)  : : إحسان عّباس, 111المرجع نفسه, صي نظر  . وي نظر 
 .843تاريخ األدب األندلسّي, عصر الّطوائف والمرابطين, ص

(17) : حّمد بن عبد اهلل القضاعّي البلنسّي, أبو عبد اهلل م ي نظر 
الّتكملة لكتاب الّصلة, تحقيق عبد الّسالم الهراس, دار الفكر للّطباعة 

 .813, ص8م, ج8223والّنشر والّتوزيع, بيروت, 
(18)  :  .138ص, 8ج, المرجع نفسهي نظر 
ي نظر  في ذلك: م قّدمة تحقيق ديوان ابن خفاجة )مواضع  (19)

ض م حّقق الّديوان الدكتور الّسّبد غازي بتتّبع طرائق متفّرقة(, حيث  أفا
جامعي األدب في حفِظ نتاِج ابن خفاجة الّشعرّي قبل جمعه لديوانه 

 الم نتخب ِبما يزيد  على خمسَة عشَر عاًما. 
, الّذخيرة في : أبو الحسن علّي بن بّسام الّشنترينيّ ي نظر   (20)

م, القسم الثّالث, 8221, محاسن أهل الجزيرة, دار الثّقافة, بيروت
 .431 -341المجّلد الثّاني, ص ص

: المرجع نفسه, القسم الّثالث, المجّلد الثّاني, ص  (21) ي نظر 
 .438 -431ص

: المرجع نفسه, القسم الثّالث, المجّلد الثّاني, ص  (22( ي نظر 
 .341 -331ص

ي نظر  على سبيل الّتمثيل ال الحصر, حواشي الّصفحات  (23)
في القسم الثّالث, المجّلد الثّاني , واّلتي ت شير  ّما حوته  الّذخيرةاآلتية م

إلى الّتحريف البيِّن اّلذي طال العديد من األلفاظ بالّنظر إلى ديوان ابن 
)ِبعرار/ ِلعرار(,  481)ِلعّلة/ لغّلة(,  321خفاجة الم نتخب المطبوع: 

ترتمي/ )ف 413)ال شهاب/ ال شباب(,  411)وكأّن/ فكأّن(,  481
 )وكفاك, فكفاك(.  412فيرتمي(, 

: أبو نصر الفتح بم محّمد اإلشبيلّي الّشهير بابن ي نظر   (24)
خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, تحقيق حسين يوسف خريوش, 

( متتابَعي 8،1م, المجلد )8212, 8مكتبة المنار, الّزرقاء, ط
 .143 -112الّصفحات, ص ص 

( متتابَعي الّصفحات, 8،1المجلد )سه, ي نظر: المرجع نف (25)
  .131ص 

لى المغِرب, ج (26) : ابن سعيد المغربّي, الم غرب في ح  , 1ي نظر 
 .118 -141ص ص

 

 
: ابن ِدحية الكلبّي, الم طِرب من أشعاِر أهِل المغِرب,  (27) ي نظر 
 .881 -888ص ص
بغة  (28) يتعلَّق  المعنى اإليحائّي هنا بالكلمات ذوات الصِّ
زّية وما ت حقِّقه  من تأثير داللّي, ي نظر  في هذا الّضرِب من المجا

المعاني: أحمد م ختار عمر, علم الّداللة, مكتبة دار العروبة للّنشر 
 .31, 12م, ص ص8211, 8والّتوزيع, الكويت, ط

د االستعارة من حيث  الداللة عن أضرِب علم  (29) ي نظر في تفرُّ
 ورة الفنية في التراث النقديّ جابر عصفور, الص البيان األخرى,

م, 2991, 3المركز الثّقافّي العربّي, بيروت, طعند العرب,  بالغيّ وال
 .102, 102ص, ص 

ي نظر  في إفادة األسلوبية الم عاصرة من ثنائّيات سوسير  (30)
: يوسف مسلم أبو (N.Chomsky)كتشومسكي وسواه من األلسنّيين 

 .41بيق, صالعدوس, األسلوبّية الّرؤية والّتط
: أحمد م ختار عمر, علم الّداللة, ص  (31) لالستزادة ي نظر 

, وفيه تفصيٌل بأضرِب المجاز من حيث الّشيوع 131, 138ص
  والتداول.

ي نظر  اإلجراء الّتطبيقّي لالنزياح االستبدالّي من هذه  (32)
  الّدراسة.

 جابر عصفور, الصورة الفنية في التراث النقديّ ي نظر:  (33)
م, 2991, 3المركز الثّقافّي العربّي, بيروت, طعند العرب,  الغيّ بوال

 .102, 102ص, ص 
جان كوهين, بنية ي نظر  في في طبيعة الم نافرة اإلسنادّية:  (34)

 وما بعدها. 812ص اللغة الّشعرّية,
ال يّتسع  المقام هنا التّتبع الدقيق لجميع األلفاظ اّلتي حواها  (35)

, ومن هنا تمّثل البحث بأبرز األلفاظ اّلتي حوت (3الجدول ذو الّرقم )
  انزياًحا استبداليًّا.   

 (.4, الحاشية ذات الّرقم )111ديوان ابن خفاجة, ص (36)
الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القسم الثّالث, المجّلد  (37)

 .342الثّاني, ص
: ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, لسان العرب,  (38) ي نظر 

ديم الّشيخ عبد اهلل العاليلي, أعاد بناءه على الحرف األول من تق
دار لسان العرب, بيروت,  -الكلمة يوسف الخّياط, دار الجيل

 م, ماّدة )أطر(.8211
 ي نظر: المرجع نفسه, ماّدة )سمهر(. (39)
 .111ديوان ابن خفاجة, ص (40)

د الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القسم الثّالث, المجلّ  (41)
 .413الثّاني, ص

(42)  : ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, لسان العرب, ي نظر 
 ماّدة )حور(.
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ي نظر: عبد الوّهاب خلف اهلل إمبّية, ثنائّية الّسبك والحبك  (43)

, 1في اللغة واألدب, مجّلة جامعة سبها )العلوم اإلنسانّية(, المجلد
 .31م, ص1112, 8العدد

 .811ديوان ابن خفاجة, ص (44)

( 1،8الفتح بن خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, ج ) (45)
 .138م تتابعي الّصفحات, ص

ماّدة ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, لسان العرب, : (46)
 )زفر(.

 المرجع نفسه, ماّدة )وجد(. :ي نظر    (47)

 قراءة ربابعة, موسىللتوّسع في موضوع الّتوازي, ي نظر:  (48)
 ,م8221 ربد,إ الكندّي, ودار حمادة مؤسسة الجاهلّي, ّشعريّ ال النّص 
 .811, 818ص ص

 .13ديوان ابن خفاجة, ص (49)
( 1،8الفتح بن خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, ج ) (50)

 .131م تتابعي الّصفحات, ص

أدى االستعمال  المجازّي دوًرا كبيًرا في الّتطّور الّداللّي  (51)
في ذلك: رمضان عبد الّتّواب, فصوٌل في فقه العربّية,  لأللفاظ, ي نظر  

م, ص 8222, 4مكتبة الخانجي للطباعة والّنشر والّتوزيع, القاهرة, ط
 .111, 111ص

ماّدة ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, لسان العرب,  (52)
 )بذخ(. 

 .131ديوان ابن خفاجة, ص (53)
ماّدة سان العرب, ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, ل (54)

 )روح(.   

: رمضان عبد الّتّواب, فصوٌل في فقه العربّية, ص  (55) ي نظر 
 .11, 11ص

: ديوان ابن خفاجة, ص ص (56)  .132, 134ي نظر 
 .181المرجع نفسه, ص (57)

الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القسم الثّالث, المجّلد  (58)
 .412الثّاني, ص

: أبو بكر محّمد (59) بن الّطّيب الباقاّلني, إعجاز القرآن,  ي نظر 
م, ص 8233, 1تحقيق الّسّيد أحمد صقر, دار المعارف, القاهرة, ط

 .23, 21ص
ماّدة ابن منظور, محّمد بن مكرم المصرّي, لسان العرب,  (60)

 )جنح(.   
 المرجع نفسه, ماّدة )جنح(.     (61)

 .11ديوان ابن خفاجة, ص (62)
 .11ديوان ابن خفاجة, ص (63)
 .114ديوان ابن خفاجة, ص (64)

 

 
( 1،8الفتح بن خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, ج ) (65)

 .133م تتابعي الّصفحات, ص

: محّمد بن عبد المنعم  (66) مدينة بأرض المغرب, ي نظر 
الحميرّي, الّروض الِمعطار في خبر األقطار, تحقيق إحسان عّباس, 

 .34م, ص8213, 1مكتبة لبنان, بيروت, ط
( 1،8الفتح بن خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, ج ) (67)

 .131م تتابعي الّصفحات, ص
 .142ديوان ابن خفاجة, ص (68)

: نعيم اليافي, أوهاج الحداثة, دراسة في القصيدة  (69) ي نظر 
 .883م, ص8221العربّية الحديثة, اّتحاد الكّتاب العرب, دمشق, 

االنزياح الّتركيبّي في ديوان بياض أسامة عّزت أبو سلطان,  (70)
 .13, 11ص ص األسئلة لسلين النّفار,

ي نظر في وجوه حذف العديد من القطع الّشعرّية الم تهافتة  (71)
في موضوعها, والتي جمعها محّقق ديوان ابن خفاجة من منتخبات 

, 114األدب وذيَّلها فيه, ومنها قطعٌة شعرّيٌة في الغزل الحّسّي ص
, فضاًل عن القطعة الّنثرّية 114جاء في الّتعريض والّذّم صومنها ما 

, وفي 113ذوات المضامين الغّثة, ومنها قطعة في إهداء تّفاحة ص
, واستدعاء 184, وفي استدعاِء م غنٍّ ص113استهداء ماء ورد ص

 .   182عود غناء ص
أسامة عّزت أبو سلطان, االنزياح الّتركيبّي في ديوان بياض  (72)
 .13ص ة لسلين النّفار,األسئل

 .41ديوان ابن خفاجة, ص (73)
( 1،8الفتح بن خاقان, قالئد العقيان ومحاسن األعيان, ج ) (74)

 .141م تتابعي الّصفحات, ص

 .131( م تتابعي الّصفحات, ص1،8ج )المرجع نفسه,  (75)

 .134ديوان ابن خفاجة, ص (76)
, المجّلد الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القسم الثّالث (77)

 .314الثّاني, ص

: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني,  (78) ي نظر 
دالئل اإلعجاز, قرأه وعّلق عليه محمود محّمد شاكر, مكتبة الخانجي, 

 .814القاهرة, )د.ت(, ص 

 .814ديوان ابن خفاجة, ص (79)

الّذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القسم الثّالث, المجّلد  (80)
 .313اني, صالثّ 

ي نظر  األبيات الّثالثة اّلتي سبقت البيت الم شار إليه, ديوان  (81)
 .813ابن خفاجة, ص

عن وجوه تأثُّره بالّشعراء كشف ابن خفاجة في خطبة ديوانه  (82)
المشارقة, كعبد الم حسن الّصورّي, والّشريف الّرضي, ومهيار الّديلمّي,  

 .83 -81ي نظر: ديوان ابن خفاجة, ص ص
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: المرجع نفسه, ص ص (83)  .142 -141ي نظر 
 .141المرجع نفسه, ص (84)
ي نظر على سبيل الّتمثيل ال الحصر: ديوان ابن خفاجة,  (85)

(, 13القطعة ذات الرقم ) 11(, ص81القطعة ذات الرقم ) 41ص
 (. 12القطعة ذات الرقم ) 812ص

 ي نظر  على سبيل الّتمثيل ال الحصر: ديوان ابن خفاجة, (86)
(, 11القطعة ذات الّرقم ) 42(, ص1القطعة ذات الرقم ) 31ص
 (.31القطعة ذات الرقم ) 811ص

: ديوان ابن خفاجة, ص ص (87)  ..112 -181ي نظر 
: المرجع نفسه , ص (88)  .114ي نظر 

 .131, 131ي نظر  المرجع نفسه, ص ص (89)
 .144, 131ي نظر  المرجع نفسه, ص ص(90)

 تحقيق الَبَداِئه, بدائع   األ زدي, افرظ بن عليي نظر  في ذلك:  (91)
 ,م8211 المصرّية,القاهرة, األنجلو مكتبة إبراهيم, الفضل أبو محمد
 .1 ص


