
 

23 

  

جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا�ا، 
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية حمكمة، العدد ا

 ٢٣- ٣٩ صصم؛  ٢٠١٥

عبدهللا محاديل »أنطق عن اهلوى« يف مضمرات التصوفو  اخلطاب الغاليف  
  ∗∗∗∗عبدالغاين خشه

  قاملة جبامعة آدا�او  ةالعربيقسم اللغة فی أستاذ مساعد 
  March/2015/14: تاريخ قبول البحث     Des/2014/16: البحث تاريخ استالم

  صامللخّ 
أصبح الغالف اآلن يتخذ منحى آخر من خالل و  التلف،كان الغالف يف السابق من أجل حفظ ما يف املنت من 

هو ما نراه يف صفحة الغالف لدى الشاعر يف ديوانه، فالغالف كان و  مدى التعبري عنه،و  مدى تطابقه للمنت
مرتبطا باملنت الشعري الذي إذا نظرنا إليه وجدناه رحلة متصوف يتقلب يف األحوال كما على وجه الغالف الذي 

األوىل  ايف طبعته) أنطق عن اهلوى(غالف اPموعة الشعرية و  .ريا ليرتجم لنا واقع العمل الداخلينتواصل معه بص
هيد الطريق للولوج إىل احلاضرة من أجل متو  ، أردنا من خالله استنطاق عتبته الغالفية بأيقونا\ا الغائبة٢٠١١سنة 

  .�و املنت
  

 .التصوف ؛اللون ؛العنوان ؛عبدهللا محادي؛ الغالف :کلمات الرئيسة

  

  استهالل
ارمتـت جتربتـه أمـام عتبـة و  الشـعرية نصوصـه الكثـرية، شـاعر جزائـري عرفـت املكتبـةُ  )عبدهللا محادي(

الشــعرية علــى اخلصــوص مــن و  تكــاء علــى مرجعياتــه الثقافيــةإقــد اســتطاع و  يف �ــوه،و  الــنص الصــويف
  .امتالكه ناصية القولو  اضفاء ظالله على النص الشعري،

 يف غيـاب رؤيـة شـاملة ملرجعياتـه الثقافيـة، عبـدهللا محـاديمن العسري الكشف عـن هـوى  ويبدو
ــة،و  رؤيــــا الســــتنطاق متنــــه الشــــعري عامــــة،و  ال يعــــين ذلــــك انغــــالق نصــــه و  النمــــوذج الصــــويف خاصــ

جرائيــة املوصــولة بــه مــن أجــل الغــوص يف نصــه املوصــوف الشــعري، بــل دعــوٌة للتســلح بــاألدوات اإل
مـن غـالف  اً فقـد حـاول الشـاعر بـدء .خصوصـياتو  مكونـاتو  أبعادو  من معانٍ ما حيمله و  بالعمق

ــعريّة صـــوفية قدميـــة، لكّنهـــا يف الوقـــت نفســـه و  جمموعتـــه الشـــعريّة أن يـــدخل يف صـــلب موضـــوعة شـ
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ـــاب  ــــوعي خبطــ ـــّددت الـ ـــيت جــ ــ ـــعريّة ال ــة الشــ ــــوهر احلداثـــ ـــن جـ ــديث مــ ــــكلها احلـــ ـــذت شـ ــــدة أخــ جديـ
نــوعي للقصـيدة اجلديــدة مـن زاويــة جـوار النصــوص نظـرت إليــه مـن جهــة التحـديث الو  ،)التصـّوف(

  .على مذهب باختني
مكونـات و  ، مبا حتـيط بـه مـن أيقونـات)أنطق عن اهلوى(ومقاربتنا سرتكز على غالف اPموعة 

ــيت) املصــــاحبات النصــــية(لســــانية، معتــــربين أن  ــوص الشــــعرية حتمــــل دالالت قويــــة، الــ  تســــاير النصــ
ذلــك حماولــة للوقــوف و  .داخــل بنيــة الــنص كّكــل املعنويــةخصوصــيات التحمــل الفــوري للمســؤولية و 

أن  حنــن مــن موقعنــا املقاربــايت للغــالف، نســتطيع التأكيــدَ و  علــى اهلــوى الــذي ســينطق بــه الشــاعر،
التحــري، حيــث يتكــىء الشــاعر و  القــراءة ال تتوقــف عنــد النظريــة فحســب، بــل تســتوجب التقصــي

الذاتيــة وراء اختيــار غــالف و  قصــدية املوضــوعيةقــد ال خيتلــف اثنــان يف املو  .مرجعيــاٍت حمــددة علــى
الـذي نطـق بـه محـادي مـن خـالل أبعـاد نطـق ) اهلوى(حيث ارتأينا أن ننطق عن ما وراء . اPموعة

  . اخلطاب الغاليف اخللفيو  �ا اخلطاب الغاليف األمامي،

 

  اخلطاب الغاليف األمامي: أوالً 

 األزرق ناللو .١

هو لون السماء الذي ال يدانيه صفاء دنيوّي ليحيل و  موعة،على غالف اP) األزرق( يطغى اللون
الصـوفّية الـيت اشـتهر �ـا متصـّوفة بغـداد يف العصـر العباسـي يف متـاه ) اخلرقة(بنسقه الكلّي على لون 
لــبس األزرق مــن استحســان الشــيوخ يف اخلرقــة «و تعمــل علــى األخــذ بــه،و  حتبّــذه الشــعريّة احلديثــة،

 :١٩٣٩الســـهروردي، (» األزرق فلـــيس ألحـــد أن يعـــرتض عليـــه ريـــداً غـــريفـــإن رأى شـــيخ أن يلـــبس م
 والدلق الذي ورد ذكره يف أشعار الصـوفية«هو ما يلبسه الصويف، و  ،)الدلق(كما جاء ذكر . )٧٤

أي اخلرقــة الــيت كــانوا يرتــدو¤ا فــوق مجيــع . كتــبهم اســُتعمل يف معــىن لبــاس الصــوفية يف كــل مكــانو 
يسـمى و  الـدلق إمـا أن يكـون مـن قطعـة واحـدة أو مرقعـا،و  .نت من صوفالظاهر أ¤ا كاو  املالبس

الـدلق عنـد و  )الـدلق امللمـع(ان مـن ألـوان خمتلفـة يسـمى حينئـذ إذا كـو  بالدلق املرقـع يف هـذه احلـال،
قاســم غــين، (» )بالــدلق األزرق: (ســود يســمى دائمــاصــوفية اإلســالم ســواء كــان لونــه أزرق أو كــان أ

١٠٢، ١٩٧٠:١٠١(.  
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ــــذكر ــاين ع ويــ ــ ـــاب الثــ ـــهروردي يف البـــ ــوفية الســـ ــ ــــايخ الصــ ــــة املشــ ــرح خرقــ ــ ــر يف شــ ـــ ـــة «شـ أن اخلرقـــ
خرقـــة و  رادةي قصــده املشــايخ للمريـــدين خرقــة اإلاألصــل الـــذو  خرقـــة التــربكو  خرقــة اإلرادة:خرقتــان

 فاخلرقــة األوىل للمريــد؛ بيعــة منــه لشــيخ الطريقــة، .)٧٣ :نفســه صــدرامل( التــربك تشــبه بقــوم فهــو مــنهم
 اخلرقة من مراسم الطريقو  .تراتيبهو  الثانية لغريهم دون التزام مبراسم الطريقو  بالتبعية ألهلها،إعالنًا و 
وصـف يتحقــق بـه املريــد أول قبولـه بــني و  خصائصـه الالزمـة للــداخل يف أهلـه؛ فهــي إعـالن انتمــاء،و 

 العطشو  جلوعهو محل النفس على املكارِِه البدنية من او  ،)اPاهدة( أوصاف املريدينمن و  إخوانه،
  .الُعْريو 

هـي صـفة و  العلماء ميثلون طائفة مميزة بقداستها،و  املرقعة، معتربا يف البداية أن املتصوفةو  واخلرقة
بكـــو¤م و  الـــورعو  يتميـــز املتصـــوفة بالزهـــدو  .الفقـــهو  تـــأيت مـــن متكـــنهم مـــن العلـــوم الشـــرعية كاحلـــديث

أدوارهــم و  لطوائــف بــالنظر إىل كرامــا\ماو  يوضــعون فــوق االنتمــاءات االجتماعيــة املعروفــة كالقبائــل
 يضــيف أن إشــعاعهمو  الدولــة،و  هــو مــا جيعلهــم يف موقــع وســط بــني اPتمــعو  االجتماعيـة املختلفــة،

يف هـــذا املســـتوى يفقـــد و  .أضـــرحتهم لدرجـــة التمـــاهي مـــع اPـــالو  هيبـــتهم انعكـــاس علـــى زوايـــاهمو 
يف املقابـل فقـد اختــار و  .ويـة يف حـّد ذاتـهضـرحيه هو  اللبـاس أمهيتـه ألن الـويل يصـبح هـو اPـال بعينــه

 املرقعـــةو  تبعـــا لـــذلك فهـــم يعرفـــون بلباســـهم املشـــّكل مـــن اخلرقـــةو  بعـــض املتصـــوفة منحـــى الســـياحة،
الــّدعم، و  هـي عناصـر حتـدد قداسـة مطلـبهم الـذي وجـد دائمـا يف اجلمهـور السـندو  العصـا،و  الركـوةو 
  .سيما إبان أوقات األزمةال

غالبـــا مـــا تكـــون و  لبـــاس الصـــوف،و  املرقعـــةو  اPاذيـــب تعـــرف باخلرقـــةو  وعناصـــر لبـــاس املتصـــوفة
قد أضفى هذا اللباس على املتصوفة هوية و  خضراء أو زرقاء اللون، يلبسها الشيخ للمريد السالك،

كثــريا مــا حيصــل أن و  .املرقعــاتو  مــن هنــا تــأيت تســميتهم بأهــل اهليئــاتو  معلنــة مــن قــبلهم،و  مطلوبــة
األخالقيـة، لكــن املظهــر و  يركــزون علــى مؤهالتـه الدينيــةو  خلــارجي للشـخصيغفـل املؤرخــون املظهـر ا

  .)٥٢-٥٨: ٢٠٠٧طاهر منصوری، حممد( زهد الشخص يف أمور الدنيا اخلارجي يسمح بدوره بتأكيد
إّن صــلة القــرىب الــيت تــربط الشــاعر بالفنــان التشــكيلي الشــرتاكهما يف الصــورة مسحــت للــون أن 

جعلت و  يشحنها بدالالت عديدة أغنت الّنص الشعري احلديثو  هايتسلل إىل هذه الصورة ليعمق
ــون مْلمحــا مجاليــاً  هنــا ال يظهــر الّلــون ُملصــقاً دعائيــًا للحداثــة و  .صدالليــاً واضــحاً يف هــذا الــنّ و  الّل
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ناشــزاً زائــداً منفصــًال عــن البنــاء العــام للــّنص الشــعري، بــل أداة ضــمن األدوات الفنيــة العديــدة الــيت 
فيكون الّلون األيقـون الـذي . ترصني شعرية الّنصو  يسّخرها خلدمة إبداعهو  املبدعو  ريروضها الشاع

علــى هــذا الصــعيد مل و  .جييــز لغــة جديــدة تتحــدث عــن املوضــوع املطــروح، بــال حــروف أو تراكيــب
جدليــًة جديــدًة تنحــو إىل رســم الّصــورة النفســية و  إمنــا هــدفا أساســاً يف الــّنص،و  يكــن الّلــون وســيلة،

  .لقي أينما كانلدى املت
 ،)املريــد(الصــوفّية تبعــاً لتعــدُّد رؤى محــادي املتصــوف ) املقامــات(علــى صــعيد الغــالف تتعــّدد 

جل مـن خاللـه الّشـاعر عاملـاً أرحـَب و  هو يتقرب إىل الذات اإلهليـة، مبعـىن أّن الغـالف كـان مفتاحـاً و 
توهجاتـه و  مـن أفكـار الشـاعر،ينفتح على طقسّية متعـّددة الـرؤى تنتمـي إىل عـامل مغـاير يبـدو قريبـاً 

  .اليت ال تنطفئ

 

  لفاسم املؤ 
مينحه قيمة و  خيصصهو  أهم عتبة حيويها الغالف اخلارجي هي اسم املؤلف الذي يعنيِّ العمل األديب

 إّن تثبيـت اسـم املؤلـف العـائلي. جيـذب القـارئ املتلقـيو  االسـتهالكو  يسـاعده علـى الـرتويجو  أدبية،
يكـــون اســـم أي مؤلـــف علـــى الغـــالف ركامـــا مـــن و  .يف ذاكـــرة القـــارئالشخصـــي يُـــراد منـــه ختليـــده و 
يهـب نفسـه ـ حبـق ـ للقـراءة، و  يتحـركو  حني يرتقي إىل مستوى الّنص فإنّه ينتعشو  ،)احلروف امليتة(

أما حني يقتصر وجوده على الغالف فال يكون موضوع قراءة، بل عالمـة علـى أن املؤلـف مشـهور 
 .معرفية متعددةو  منهجية،عتبة املؤلف إشكاليات تطرح و  .أو شبه معروف أو جمهول

يف الوقـت نفسـه و  أوًال إىل العنـوان) املتلقـي /القـارئ(وقد رّكز مصّمم الغالف علـى لفـت انتبـاه 
هذا و  .جعل اسم الشاعر فوق العنوان مباشرة خبط أقل مسكاً بقليل من اخلط املستخدم يف العنوان

فهـــو ) محـــادي(هـــذا دليــل علـــى ذاتيــة و  .األكادمييـــةو  يــةيف أغلــب كتبـــه اإلبداع) محـــادي(هــو دأب 
من حيث كـان وجـوده قبـل وجـود و  حريص يف كتبه أن يتصّدر امسه الغالف باعتباره منتجا للنص،

  . النص
ــه إيعــاز مــن املؤلــف باعتبــار أّن األمســاء الّالمعــة  ،وهــذا مــا انطلــق منــه ُمصــمم الغــالف ـ ولعّل

فهـــي مبثابـــة . رئيســـي يف اســـتقطاب أذهـــان القـــراء وإغـــواء وجـــدا¤مللُكتَّـــاب املشـــهورين هلـــا دورهـــا ال
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اإلعــالن الــذي يكســب رهانــه مســبقا، ويــؤدي اســم الكاتــب وظيفــة تعيينيــة وإشــهارية، تكمــن يف 
نســبة العمــل، أو األثــر إىل اســم ذائــع الصــيت، ومعــروف بأحباثــه الوصــفية أو اإلبداعيــة، وحضــوره 

  .أو الدولية عرب الكتاب، أو الوسائل السمعية والبصريةاملكثف يف الساحة الثقافية الوطنية 
ينظر إىل املؤلف على أنه ما يسمح بتفسـري وجـود «إّن اقتفاء أثر كل ذلك يسمح للقارئ أن  

أحداث معينة يف نتاج ما، وما يفسر حتوال\ا واحنرافا\ـا وتغريا\ـا املختلفـة وذلـك عـرب سـرية حياتـه، 
. يل انتمائه االجتماعي وموقفه الطبقي واستخراج مشروعه األساسيورصد وجهة نظره الفردية وحتل

جيـب أن : ة مـن النصـوصلإنّه املبدأ الـذي يسـمح بتـذليل التناقضـات الـيت ميكـن أن تظهـر يف سلسـ
يكون هناك على مستوى معـني مـن فكـره أو رغبتـه، مـن وعيـه أو الوعيـه، نقطـة تنحـل التناقضـات 

ملتنافرة بعضها بـبعض، أو تنـتظم حـول تنـاقض أسـاس وأصـل املؤلـف انطالقا منها وترتابط العناصر ا
 العايل،عبدالسـالم بـن عبـد(» بؤرة تعبريية معينة تتجلى بالتساوي يف النتاجات ويف املسـودات والرسـائل

٨٣ :١٩٨٧(.  
وحضـور اسـم . داللـة كبـرية يف إضـاءة الـنص وتوضـيحه) اسم املؤلف(يف هذا املقام حتمل عتبة 

وعــربه يتعــرف القــارئ إىل املؤلَّــف ويكــون . العمــل ويعطيــه مشــروعية التوثيــق والــرتويج الشــاعر يزّكــي
وهكـــذا يعـــين وجـــود املؤلِّـــف علـــى . كتابـــا آخـــر) عبـــدهللا محـــادي(أفـــق انتظـــار خـــاص كلمـــا أصـــدر 

غالف الكتاب حضوره الشخصي من جهة، والتعريـف بالعمـل وتوقيعـه جتنبـا لكـل ادعـاء وانتحـال 
  .علمية من جهة ثانيةوسرقة أدبية، أو 

ينبغـــي أن منيـــز بـــني مؤلـــف مل يكتـــب إال كتابـــا واحـــدا، وهـــذا ال يثـــري فضـــول القـــراء وال يفســـح 
فهــذا . أمـامهم أي أفـق انتظــار، واملؤلِّـف الـذي كتــب مؤلفـات عــدة، وأثبـت وجـوده بأعمــال سـابقة

ا حولـــه تصـــورا أســـلوبيا الكاتـــب ينتظـــره القـــراء باســـتمرار، ويرتقبـــون إصـــداراته اجلديـــدة؛ أل¤ـــم كوَّنـــو 
 بعدما لبس اخلرقة وكان مريدا جيلـس قطبـا علـى عـرش عبدهللا محاديو�ذا يبدو . وأجناسيا ودالليا

الغــالف يتأمــل يف عاملــه الصــويف، ويتقلــب يف األحــوال، ويكشــف عــن نفســه ملريديــه بعــد حضــور 
ــريف ــار معـ ـــا فضـــال عـــن التعيـــني إىل إطـ ــم تلقائي  خيصـــص الــــنص املكاشـــفات، وبـــذلك يتحـــول االسـ

  .الشعري، ويسهم يف تدعيمه مجاليّاً وتواصلياً باعتباره أّول مكونات خطابية ترتاءى للمتلقي
  

 العبارة التجنيسية .٢

ــية(جـــاءت عبـــارة شـــعر  أســـفل الصـــفحة بـــاللون األســـود، وقـــد اختلفـــت مفـــاهيم الشـــعر ) التجنيسـ
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لشـاعر شـاعرا ألنـه يشـعر مبـا ال مسـي ا«باختالف العصور، والثقافات واملدارس األدبيـة والشـعراء، و
، ألنّــه كــان »الشــعر ديــوان العــرب«ن إوقــدميا قــالوا  .)ر  ع مــادة ش :٣ابــن منظــور،ج(» يشــعر بــه غــريه

تُقبـل شـهادته، «أنسا�م كسجل تارخيي صحيح وموثق يتضمن أخبارهم وحرو�م وأيامهم وحفظ 
أمــا املنظــورات احلديثــة فقــد كــادت أن جتمــع يف . )١٦: ١٩٨٣، القــريواين ابــن رشــيق(» وتُتمثــل إرادتــه

نعرِّف به الشعر اجلديد هو  لعل خري ما«): أدونيس(يقول ). رؤيا(عتباره، إطار مفهومها للشعر با
ح لفظ الشعر على تأويالت خمتلفة باختالف أوجه التلقي ، وبذلك ينفت)٩: ١٩٨٣ ،أدونيس(» رؤيا

  .ومرجعياته
  

 السيمرغ أيقون .٣

ســبيل اســتخدم بعــض املتصــوفة الطيــور يف أعمــاهلم األدبيــة يف حبــثهم عــن هللا، وهــو مــا جنــده علــى 
وهـو عبــارة عــن منظومـة شــعرية صــوفية رمزيــة،  لفريــد الــدين العطــار،) منطــق الطـري( املثـال يف كتــاب

 عن أّن الطيور جتتمـع لتبحـث عـن ملـك هلـا، وأّن اهلُدهـد يتـوّىل ْمجـع الطّـري إلرشـادهم إىل وفيه عّرب 
مرغ باعتباره رمـزاً للحـق تكمـن يف بعـد ي، ورمبا احلكمة من استخدام العطار للس)السيمرغ( ملكهم

  .روفهذا الطائر عن الناس؛ إذ ال مكانه معروفة وال وصف له على احلقيقة مع
سالكي الطريق إىل احلضرة اإلهلية، فيما  ظومة اليت تضج بالرموز، ُحتيل الطيور إىلففي هذه املن
يتحــدث عنــه صــاحب منطــق الطــري  املنشــود الــذي )الســيُمرغ( شــيخ املريــدين، أمــا يرمــز اهلدهــد إىل

مقـــرُّه يعلـــو شـــجرًة عظيمـــة . ملـــك الطيـــور، وهـــو منَّـــا قريـــب، وحنـــن منـــه جـــد بعيـــدين(...) « فهـــو
ال يكــف أي لســان عــن ترديــد امســه، تكتنفــه مئــات األلــوف مــن اُحلُجــب، بعضــها مــن االرتفــاع، و 

ني مقدرة حـىت حيـيط بشـيء مـن كنهـه
َ
إنـه امللـك . نور، وبعضها من ظلمة، وليس لفرد يف كال العامل

ولكــن كيــف يطــري الفهــم إىل حيــث يوجــد؟ وكيــف يصــل . املطلــق، املســتغرق دائًمــا يف كمــال العــزّ 
حيــث يوجــد؟ ال طريــق إليــه، حــىت وإْن َكثـُــَر املشــتاقون مــن اخللــق إليــه، وإذا كــان العلــم والعقــل إىل 

وصــفه بعيــًدا عــن فعــل الــروح الطــاهرة نفســها، فلــيس للعقــل قــدرٌة علــى إدراكــه، فــال جــرم أن حيــار 
مــا أدرك عــامل كمالــه، ومــا  .العقــل، كمــا أن الــروح حتــار عــن إدراك صــفاته، وهكــذا تعمــى األبصــار

  .)١٨٦ ،١٨٥:املصدر نفسه( »)...( لهرأى بصري مجا
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واختــارت الطيــور اهلدهــد الــذي كــان يرشــدها إىل مكــان الســيمرغ عــرب األوديــة الســبعة، وكــان 
وكانـــت الطيـــور تصـــغي إليـــه طـــول . عارفــا كمـــن ذاق حـــالوة الوصـــال وبـــات شـــهيًدا للعشــق اإلهلـــي

َمــن اختنـق َحــرÍا، ومنهـا َمــن منهـا َمــن غـرق، ومنهــا َمـن أســلم الـروح عطًشــا، ومنهـا : الطريـق الشــاق
فهلك َمن كان من بالد احلرِّ يف بالد الربد، ومات َمن كان مـن بـالد  (...)«أحرقه وهُج الشمس 

الــربد يف بــالد احلــر، وتصــرفْت فــيهم الصــواعق، وحتكَّمــْت علــيهم العواصــف، حــىت خلصــْت مــنهم 
: لطيـور طـول الطريـق تقـول للهدهـدوقـد كانـت ا .)٦٨:املصـدر نفسـه(» شرذمٌة قليلة إىل جزيرة امللك

يــا َمــن لــه الســَبق يف ســلوك الطريــق، ويــا َمــن بلــغ أوج العظمــة والتوفيــق، حنــن حفنــة مــن الضــعاف «
ــاح واجلســـد واملقـــدرة ــل إىل. والعجـــزة، قـــد عـــدمنا الـــريش واجلنـ ـــْدر ی ذ الســـيُمرغ أىنَّ لنـــا أن نصـ الَق

طائًرا، فقدوا ريشهم  ثالثون جبل قاف إال ومل ينجح يف الوصول إىل .)٢١١:املصدر نفسه(» الرفيع؟
وظــل اهلدهــد . )٤١٦:املصــدر نفســه(» حمطَّمــي القلــوب، فاقــدي األرواح، ســقيمي األجســاد«وبــاتوا 

أيها املساكني، إالَم هذا اجلهل؟ حقÍا، ال يستقيم العشـق وسـوء النيـة،   (...)« طول الطريق جييبهم
ـــق العشـــــق عــــٌني مبصـــــرة، قـــــد ــه يف طريــ ـــن لـــ ــلُّ َمــ ـــاثًرا كــ ـــروح نــ ـــا وللـ ــدما . أقبـــــل فرًحــ ــه عنـــ ــتعلم أنـــ ولـــ

النقاَب، بدا وجُهه كالشـمس مشـرقًا، وألقـى مبئـات األلـوف مـن ظاللـه علـى األرض،  السيُمرغ رفع
ومــا إن نثــر ظلَّـه علــى العــامل، حـىت كانــت تلــك الطيـور العديــدة الــيت . وهنـا أدرك البصــر ظــًال طـاهراً 

   .)٢١٢:املصدر نفسه(» (...) يعها ما هي إال ظلُّهتبدو كلَّ حلظة، فصورة طري العامل مج
كمـا «ووصلت الطيور الثالثون إىل السيمرغ يف قمة جبل قـاف، وهـي يف غايـة الفنـاء واحملـو، و

امنحـى مـن صـدورهم كـل مـا صـنعوه ومـا مل «، فقد )٤٢٢:املصدر نفسه(» ينمحي الظل يف الشمس
رواح اجلميـع مــن هـذا الشـعاع، ويف تلــك يصـنعوه، وأضـاءت مــن جبـاههم مشـس القربــة، فأضـاءت أ

اآلونــة رأى الثالثــون طــائرا طلعــة الســيمرغ يف مــواجهتهم، وعنــدما نظــر الثالثــون طــائرا علــى عجــل، 
فوقعــوا مجيعــا يف احلــرية واالضــطراب، ومل يعرفــوا هــذا مــن ذاك، . رأوا أن الســيمرغ هــو الثالثــون طــائرا
يمرغ هو الثالثون طائرا بالتمام، فكلما نظروا صـوب ورأوا الس. حيث رأوا أنفسهم السيمرغ بالتمام

السـيمرغ، كــان هــو نفســه الثالثــني طــائرا يف ذلــك املكــان، وكلمــا نظــروا إىل أنفســهم، كــان الثالثــون 
طائرا هم ذلك الشيء اآلخر، فإذا نظروا إىل كـال الطـرفني، كـان كـل منهمـا السـيمرغ بـال زيـادة وال 

وأخريا غرقوا مجيعا يف احلرية، واخنرطوا يف التفكري بال (...) ، نقصان، فهذا هو ذاك، وذاك هو هذا



  ١٣٩٤ صيف، ٣٥العدد الـ   فصلية حمكمة، جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآدا�ا

30 

 

(...) «، فكان الغرض مـن رحلـة الطـري الفنـاء الكلـّي يف هللا. )٤٢١:املصدر نفسه(» عقل وال بصرية
وهــذا األمــر . ولــيس ألحــد قــط مــن احملــَدثني أو القــدماء أن يتحــدث عــن ذلــك الفنــاء وذلــك البقــاء

ولكـــن يف طريـــق مثـــل طريـــق . ظـــر، ألن شـــرحه بعيـــد عــن الوصـــف واخلـــرببعيــد عنـــدك عـــن جمـــال الن
. أصــحابنا هــل ميكــن شــرح البقــاء بعــد الفنــاء؟ وأيــن ميكــن إمتــام ذلــك؟ إن هــذا يلزمــه كتــاب جديــد

كمـا ذكـر   )٤٢٢:املصـدر نفسـه(» البقـاء؟ ومـن ذا يكـون جـديرًا �ـا؟ولكن َمن ذا الذي يـدرك أسـرار 
ــــ ـــد الـ ـــة مفريــ ـــار يف خامتــ ــري دين العطــ ـــق الطـــ ـــقح«نطــ ـــُد والطريــ ـــالُك واملرشــ ـــين الســ ـــث فــ ـــدر (» يــ املصــ

  .)٤٢٢:نفسه
إّن محادي يرمز إىل السلوك الصويف حبركة الطري كما فعل العطار يف منطق الطري، ويضع صورة 
ــر الناشـــر ذلـــك يف صـــفحة بيانـــات  ــه يف تصـــميم الغـــالف واضـــٌح جلـــي، وقـــد ذكـ الســـيمرغ وتدّخلـ

  . اPموعة الشعرية
  

  ان وفق ارتباطه بالذات وتوجها}انو اختيار الع .٤

فـاخلط املشـّكل بـه خـط مغـريب أصـيل، يفسـر تشـّبث الّشـاعر مبغربيتـه واجلزائـر جـزء  :أيقون اخلط  -  أ
منها، والّرسم العثماين مرتبط بالقرآن الذي ُكتب به، وال يزال ُمعَتمداً يف كثري من الزوايا، وُتكتب به 

 .يوحي أّن الّشاعر يعترب ما يكتبه وثيقة رمسية يف نظره مما ،الّرمسية عناوين كثري من املراسيم

وجــاء العنــوان أســفل صــفحة الغــالف حتــت صــورة طــائر 
ـــيمرغ( ــذوف )السـ ــى كــــالم حمــ ــة علــ ــاط داللــ ــالث نقــ ــد ثــ ، بعــ

اللتمــاس خيــال القــارئ، وختــرتق العنــوان أِلفــان ممــدودتان إىل 
علــى  أســفل بــاللون األمحــر الِفتتــان للّنظــر وكــَأنَّ العنــوان مبــين

ـــتطالتهما، ــح « اســ ــري واضـــ ــل بصـــ ــاد فاصـــ ممـــــا يـــــؤدي إىل إجيـــ
ال عــن بينهــا، وبــني بقيــة الكلمــات الــيت تعــد جــزءا منهــا، فضــ

 .)٣٠ :٢٠٠١الغريـب النجــار،(» أ¤ـا بـذلك توجـه بصـر القـارئ
بئـــريا بصـــريا وبعـــدا وقـــد ُوضـــع العنـــوان األم يف مكـــان مينحـــه ت

ــث  ــط اخلــــط و «أيقونيــــا؛ حيــ ـــا حجأّن عملّيــــة تغيــــري منــ ــه إّمنـ مــ
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فاملســـتوى البصــري ميـــنح العنــوان مجاليـــة وشـــعرية  .)٢٠٠٨ رضـــا بــن صــاحل،(» تنــدرج يف ســـياق مجــايلّ 
واخلـط «، إذ جاء مكتوبا خبـط بـارز وغلـيظ )أنطق عن اهلوى(خاصة، وهو األمر الذي نلحظه يف 

) معجميّـة أو سـياقّية(الغليظ ميارس تأثريًا قويًّا على عني الرائي فنكون قد انتقلنا من دالالت لغويّة 
  .)نفسه صدرامل(» إىل دالالت ُصَورِيّة تشكيلّية

ــه  لتــنهض يف الغــالف صــورة الصــويف الَولِــه بســّر احلــرف، وعالمــة يســتثمرها الّصــويف ليؤّكــد هويّت
فاحلرف ليس مقصودا هليئته وشكله، ولكنه رسـم حيمـل مسـلكا، «عّج بالزّيف، نسانّية يف عامل ياإل

وعلـى هـذا األسـاس  ،)٢٧٠: ٢٠٠٠بنعمـارة، (» غايـة الغايـات، إىل مصـدر احلقيقـة ويصري دليال إىل
األلـف لـيس مـن احلـروف، عنـد «بـن عـريب اوممّـا ذكـره  .حـرف إشـاري، دال علـى هللا) األلف(فإن 

إنّـه حـرف، فإّمنـا يقـول : فـإذا قـال احملقـق. قـائق؛ ولكـن قـد مستـه العامـة حرفـامن شّم رائحـة مـن احل
ولـه مـن . ولـه مـن األمسـاء اسـم هللا. ومقام األلف، مقام اجلمـع. ذلك على سبيل التجوز يف العبارة

، ولــه جممــوُع عــامل احلــروف ومراتبهــا؛ لــيس (...)ولــه مــن املراتــب كّلهــا، (...) الصــفات الَقيُّوميــُة، 
 :١٩٨٥ ،ابـن عـريب(» وحميطهـا، ومرّكـب العـوامل وبسـيطهانقطـُة الـدائرة : فيهـا وال خارجـًا عنهـا) هو(
فاأللف هي احلياة، فهي رمز حلياة هللا السارية يف مجيـع األشـياء بنفسـها، كمـا األلـف . )٢٩٥، ١ج

تابًة، ومن هنا  سارية بنفسها يف كل احلروف، حىت أنه ما َمثَّ حرف إال واألِلُف موجودة فيه لفظا وك
يندمج «ويف هذا املقام جند محادي . ئناتكان حرُف األلف َمظهَر احلياة الرمحانية السارية يف الكا

ادهـــا بفعـــل تشـــابه ويتحـــد بأبع. وحيـــّل فيهـــا حلـــوال صـــوفيا]بـــن عـــريباوهنـــا [يف الشخصـــية الصـــوفية 
  .)٢٦٦: ٢٠٠١بنعمارة، (  »أحواله بأحواهلا

إذ إن . مل يكن املتصوفة يف منأى عن فن اخلط«رابط، حيث  بلٌ صوفة واخلطاطني حوبني املت
اليت مثلت قامسا مشرتكا  املتصوفة أمدوا اخلط باجتهادا\م الذوقية، اليت دارت حول وحدة اخلط

بني املتصوفة واخلطاطني وبقى اخلطاطون يغرتفون من وقفة املتصوفة مع احلروف اليت أخذت 
انطلقت عالقة املتصوفة مع احلروف من خالل تفسريهم لفواتح  باهتمام الصويف وانطلقت أول ما

لتايل وبا .)٥٠: نفسه صدرامل(» م بالتأويل واستقصاء أوائل السورسور القرآن الكرمي، وانشغاهل
عملهم على تفسري وضعية احلرف وهيئته، ستساهم حبظ وافر يف إغناء الوعي الفين عند «

وقد يعود  ،)٥٦ :نفسه صدرامل(» باإلحياء الداليل الروحيالتخطيط اخلطاطني الذين حتقق لديهم 
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  .اآلخذ يف التنوع والتفنن إىل احلّد الذي يدفع إىل التأويل) الرسم(األمر هليئة احلرف وشكله 
  

  أيقون اللون األمحر
، الّدم الّنار ولون لون هو وبريقها، فاألمحر بقو\ا احلياة يف رمزا أساسيا عامليا اللون هذا يُعترب
 الّلون األمحر وكذلك فاسدًا وسلبّيا، يكون الّدم طاهرًا وإجيابياً، يكون فكما

)PASTOUREAU،1992:165-169(.  وهو يومئ بالّدم حنو بذل الصويف وتضحيته عرب وسيط أيقوين مل
فالتدقيق يف العنوان يرشدنا إىل أّن استخدام الّلون . مبتكره، وإمنا مكّرسه) عبدهللا محادي(يكن 

ومهما اختلف وعي الشعراء �ذا األيقون، فإن حمّلل اخلطاب الشعري مطالٌب «ه ليس صدفة، في
وأبعاده، ألنّه ليس حتصيل حاصل، أو حشوًا ميكن االستغناء عنه، ولكّنه أحد   باستكناه داللته

  .)٥٩و  ٥٨: ١٩٨٧حممد، مفتاح، ( »مكونات اخلطاب الشعري
يل الوارد يف سياق يوحي مبكابدات املتصوف ألنه لون ختفى داللة األمحر يف التشكيل الدالال

وهو يشري إىل أّن اختيار التصوف، يعين اختيار طريق صعب، ُيالقي فيه السالك «الّدم املنسفك 
ينال إال بالبذل، والتضحية، واستباحة الدم، المن أهوال العالقة بذاته وهي تتطلع إىل ما 

ك الناطق بأسرار السلوك األهوال العظيمة، اليت تنتج عن كما يالقي فيه السال. واسرتخاص الروح
، وبذلك نرى الشاعر )١٣١ ،بنعمارة( »سوء فهم الناس، واPتمع، ملا نطقت به أشواقه الصوفية

قصية بعيدة مما يعين أن تركيز االشتغال على  دالالت يوظف الّلون، ولكّنه غالبًا ما يبتعد به إىل
  .ل أكثرهذه التقنية حباجة إىل تأم

إمنا هو البوح مبا جييش يف وجدان «ولعّل األلفني الطويلتني اللتني تشقان العنوان باللون األمحر 
و�ذا املعىن فإّن غاية . الصويف العاشق، الذي جيد يف بذل دمه، نوعا من نشوة الشهادة الصوفية
 قد تعاىل شأن صاحباملتصوف أن جيود مبهجته لينال شرف املوت الّدامي، ومىت حتّقق له ذلك ف

أي أّن الّدم أهدر من أجل غاية مطلوبة . ألنّه أبطل حّق دمه من أجل من يهوى. ذلك الّدم
  .)١٣١ :نفسه صدرامل( »معلومة عند أهل التصوف

طريق «يتكّرر ذكر الّدم على الغالف مرّة بصورة السيمرغ الذي يف سبيل رؤيته قطعت الطيور 
ويصف أهواله، وأهوال السائرين فيه، هو طريق عشق فريد، الدم الذي يتحدث عنه العطار، 
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» وفيه يتساقى العشاق كؤوسًا من دم الكبد. خيتلف عن مفهوم العشق املألوف عند سائر الناس
لكتابة الشعر بالّدم بعد «العنوان، فتصبح ) أِلفا(محر يف ومرة بالّلون األ. )١٣٣ :نفسهصدر امل(

ب، متنح الشعر امتزاجا باحلياة الّروحية ملبدعه، وتضمن لذلك رمزي، ذلك أن الكتابة بدم القل
إذ من الصعب الفصل بني كيان الشاعر، وما حيمله شعره من نبض . االمتزاج الدميومة والبقاء
  .)١٣٤ :نفسه صدرامل(» نيته وميوهلا التأملية واجلماليةذلك الكيان، ومن إنسا

  
 املكون اللساين

 )٤،٣: سورة النجم، اآلية( »ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى � َما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوىوَ «: جاء يف اآلية الكرمية
، »َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى«: ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى، و�ذا الكمال هداه ورشده، وقال

در عن هوى، ومل يقل وما ينطق باهلوى، ألّن نطقه عن اهلوى أبلغ، فإنّه يتضمن أّن نطقه ال يص
نفي اهلوى عن مصدر النطق : وإذا مل يصدر عن هوى فكيف ينطق به، فتضمن نفي األمرين

ثبات إ، وهنا )أنطق عن اهلوى(وجاء يف العنوان . )٤٩٨: ٥جابن قيم اجلوزية، (» ونفيه عن نفسه
 املباح، ور إىلظثباته على نفسه، وهو أيضا إيعاز باالنتقال من احملإاهلوى على مصدر النطق به، و 

ا هي حلظة اإل   . يذان بنطق الشعرفكأمنَّ
وفيما  ،)ی و مادة ه: رابن منظو ( األهواء: إراد\ا، واجلمع: هوى النفس، أي): مقصور(واهلوى 

َونـََهى «: نسان الشيء، وغلبته على قلبه، قال تعاىلاهلوى حمبة اإل: أورده اللغويون يف تعريفه
¤اها عن شهوا\ا وما تدعو إليه من : معناه ،)٤٠: لنازعات، اآليةسورة ا(» النـَّْفَس َعِن اْهلََوى

ـ ويتضح من خالل ذلك أّن اهلوى ما يستقطب كل )یو  مادة ه: رابن منظو ( معاصي هللا عز وجل
الصفات اليت حترض على ارتكاب الكبائر وتتناىف مع االميان الصحيح، وقد سارت على املنهج 

ال يذم اهلوى على اإلطالق، «، لكن هناك من ١ن املصادر العربيةكثري م) يف تعريف اهلوى(نفسه 
الداهي، (» وإمنا يذّم املفرط من ذلك، وهو ما حيفز على استجالب املصاحل واستدفاع املضار

احلاضرة من يدعو إىل الّلذة «وى املعتدل واهلوى املطلق الذي فهناك برزخ بني اهل .)٢١٨: ٢٠٠٧
هو ميل الطبع إىل ما يالئمه، «ألّن اهلوى املعتدل  ،)١٨: ١٩٩٣وزي، ابن اجل(» غري فكر يف عاقبة

                                                                                                                                                       

 .١٩٨٨، أصول الدين، داراجليل، بريوتكتاب األربعني يف : نذكر منها .١
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: حممد الداهي(» م املقصود من وضع اهلوى يف النفسويقتضي الوقوف عند ما حّلله هللا تعاىل وفه
َمْعربًا حليوية املوضوع، وجتسيدًا لسانيًّا ألمناط من ) ال(وبذلك ميّثل اختفاء أداة االنتفاء  ،)٢١٨
  . يب، وأصنافا من الدالالتالرتاك

لعبد «ى، ومن اهلوى العشق، وحاله حاٌل والشاعر يثبت إذن على نفسه أنّه ينطق عن اهلو 
نظر بعينه إىل ما أنعم هللا به عليه، ونظر بقلبه إىل قرب هللا تعاىل منه وعنايته به، وحفظه وكالءته 

حب هللا له،  اىل من العناية واهلداية وقدميله، فنظر بإميانه وحقيقة يقينه إىل ما سبق له من هللا تع
أن احملّبة اخلالصة أن ُحيّب «ابن قيم اجلوزيّة  وقد ذكر. )٢٤: ٢٠٠١الطّوسي،( »فأحب هللا عّز وجلّ 

أّن «كما أكّد   ،)٣٤٦ :٢٠٠٣ ،ابن قّيم اجلوزيّة( »وأنّه أهٌل أن ُحيب لذاته وصفاتهاحملبوب لكماله، 
بوبه منه ال ء العبد عن إرادته ملراد حمبوبه فيكون عامًال على مراد حمالذي يوجب هذه احملّبة فنا

تنهض يف العنوان صورة أوىل للصويف الذي ال ينتمي وبذلك  ،)نفسه املصدر(» مراده هو من حمبوبه
إال إىل عامله اخلاص ذاك الذي ليس له يف الوجود سوى كيانه املاثل أمام نفسه اليت يتطلع إليها 

املقرتنة باحملّبة املطلقة جتاه ) أحواله(فللصوّيف عشقه الذي يرتبط بـ . ا يكابد من عشقوهو قانع مب
  .الذي ال يهدأ املتصوفة إال بالدخول يف عامله الذي يتعاىل عن كّل ما هو دنيويّ ) املعشوق(

  
 اخلطاب الغاليف اخللفي: ثانيا

ها جليا، وقد جاءت مشفوعة من الغالف، ظّل طغيان األزرق علي) الرابعة(الصفحة األخرية 
  : مبقبوس شعري من اPموعة، يقول فيها صاحبها

  تراءت املنة القعساء

  وارفة

  وحفَّ بالقلب

  من َيهوى وَيهواهُ 

  فذاك بعضُ 

  شؤون الّنار

  إْذ َهتكتْ 
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  سْرت الُسُتور

  .)الرابعة: ٢٠١١،بدهللا محاديع( ...وما ختفيه ليالهُ 

النافية ) ال(طع يربر حذف َحيُسن التأكيد على أّن هذا املق
ـــب  ــوان؛ فيكتســ ــوى(يف العنـــ ـــياقيّاً مـــــرب ) اهلـــ ـــذي ســ ـــداليل الــ ره الــ

  .»وحفَّ بالقلب من يهوى ويهواه«: يتحقق يف قوله
ويــأيت احتفــال الغــالف عنــد عبــدهللا محــادي بالتأنيــث فصــا 

فــإذا «وعـة يتمثـل مـا جـاء يف فصـوص احلكـم مـن فصـوص اPم
وبـني امـرأة ظهـرت عنـه، فهـو الرجل مدرج بني ذات ظهَر عنها 

كــآدم مـــذكر (...)  بــني مــؤنثني، تأنيــث ذات وتأنيــث حقيقــي
فكــن (...) بـني الـذات املوجـود عنهـا وبـني حـواء املوجـودة عنـه 

علــى أي مــذهب شــئت، فإنــك ال جتــد إال التأنيــث يتقــدم حــىت عنــد أصــحاب العلــة الــذين جعلــوا 
وهـو تــورط يف مسـاءلة األنثــى لتحقيــق . )٢٢٠ :ريبابـن عــ( »احلـق علــة يف وجـود العــامل، والعلـة مؤنثــة

  . فعل الكتابة
امليل الدائم بالقلب اهلائم، وإيثار احملبوب على «لعشاق من املتصوفة احملبة بأ¤ا ويعّرف بعض ا

مجيع املصحوب، وموافقة احلبيب يف املشهد واملغيب، وحمو احملب بصفاته، وإثبـات احملبـوب بذاتـه، 
وهكــذا، . )٢٢ :١٩٩١شوشــة، ( »، وتــرك احلرمــة، مــع مالزمــة اخلدمــةدات الــربومواطــأة القلــب ملــرا

وهــذا هــو التســامي . فــإن موضــوع احلــب اإلهلــي هــو هللا تعــاىل ذاتــه، ذو اجلــالل واجلمــال والكمــال
ــه بــه عــن فكــرة احلــب الطبيعــي املظــروف احملســوس، مــن حيــث إّن  الــذي أمجــع الدارســون علــى رقّي

واعلـْم أن احملبــني مــن «: قـول الــديلمي مقارنـا بــني احلبــنيي. اجلســد الفــاينموضـوعه الصــورة الزائلـة، و 
أهـــل الطبيعـــة تناهـــت حمبـــتهم إىل ذهـــاب العقـــل والدهشـــة والتـــوحش، مث أدى ذلـــك مـــنهم �ـــم إىل 

وليس هكـذا حـال اإلهليـني مـنهم، فـإن حـال تنـاهيهم إمـا إىل احتـاد بـاحملبوب، وهـو . اهلالك واملوت
إىل مقــام التوحيــد، وهــو الوصــول بــاحملبوب، وشــهود الشــواهد بالشــاهد احملبــوب، احليــاة الدائمــة، أو 

 »كـل شـيء  حىت كأنه هو حقيقة كل شيء، ومنه كل شيء، وبه كـل شـيء، ولـه كـل شـيء، وعنـه
  .)٢٠٧ :٢٠٠٧الديلمي، (
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، عندما وجد محادي الشـاعر الصـويف )الشطح(قلب الشاعر مشغول مبن يهوى ويهواه لدرجة 
ه وقد وصل إىل حضرة األلوهية، ووقف على عتبة االحتاد بالذات اإلهلية، ال يستطيع السالك نفس

حتمل املوقف، فيحدث له وجـد عنيـف، ال يسـتطيع معـه كتمـان األسـرار الـيت يطلـع عليهـا، فينطـق 
عاملــا شــعريا لــه «قــل واملنطــق والواقــع، وخيلــق بــذلك لســانه بعبــارات مســتغربة يتجــاوز �ــا حــدود الع

  .)١١ :شوشة( »ورموزه وإحياءاته، وله معجمه اخلاص الذي البد من اإلحاطة بهمفرداته 
ميكـن أن تقسـم مراحـل «وقصة احلب العربية الـيت تناولتهـا املصـادر واملراجـع ) ليلى(وعلى ذكر 

أمـا . مرحلة األثـرة ومرحلـة اإليثـار ومرحلـة الفنـاء الصـويف: إىل ثالث) قيس(هذه العاطفة من حياة 
رة فهــي بدايــة احلــب، ومــا لبثــت أن أعقبــت ذلــك مرحلــة اإليثــار إذ دفعــه اإلخــالص يف مرحلــة األثــ

ــان  هـــذا احلـــب إىل أن تكـــون احلبيبـــة آثـــر لديـــه مـــن ذاتـــه فمرضـــا\ا مقدمـــة علـــى مرضـــاته، واملرحلتـ
، كمـا هـو عنـد الصـوفية، حـب جمـازي، )قيس(حمصورتان يف دائرة احلب العذري، وهذا احلب عند 

عــده مــن حــب حقيقــي، ومرحلــة اإليثــار طويلــة ويصــحبها قلــق التفكــري، وشــبوب أي نظــرة إىل مــا ب
العاطفــة اإلنســانية، والوفــاء الــذى ال يعــرف حــدوًدا، وليلــى عنــده ال بــديل هلــا يف كــل مــا رأى مــن 

، وهذا ما َوقع حلمادي يف حّبه املتصوف؛ باعتباره مذهبا فنّياً وَخمرجا )٢٣٠ :١٩٧٧ هالل،( »العامل
مجاليّــاً للتشــكيل اللســاين للخطــاب الشــعري؛ الــذي أراد لــه أن ينفــتح علــى كثــري مــن القــراءات الــيت 

  .تتجاوز حدود املعىن النهائي واحملدود
قـاط؛ أي بعـد حمـذوف، وحمـذوف وينتهي املقبوس بثالث نقاط كمـا جـاء العنـوان بعـد ثـالث ن

بعد االنتهاء، وبينهما ما نطق بـه الشـاعر عـن هـوى العشـق، وعلـى ذلـك فسـح اPـال أمـام املتلقـي  
  .شكيل احلّر لصدارة اخلطاب الشعريكي يُسهم من جهته يف الت

 

  النتيجة
ــن  ا تــذوق عاملــه الشــعري بــالتمرتس يف اخلنــدق الصــويف، ويــرتك لنــ عبــدهللا محــاديمنــذ الغــالف دشَّ

فكـّل مـا نطـق بـه بعـد هـذه العتبـة . وصوال إىل محادي املتصوف العاشقو  حبمادي املريد اً جتربته بدء
  .عن هوى هو هواه الذي توزّع بني التجارب واملكابدات الروحية والتأمالت

ومحـــادي يريـــد منـــذ الوهلـــة األوىل أن يوّجـــه قراءتنـــا الـــيت حتتـــاج منـــا الفحـــص والتـــدقيق؛ ألننـــا يف 
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هـــة لغـــة اســـتثنائية هلـــا معجمهـــا اخلـــاص تعلـــن منـــذ البدايـــة حماذيرهـــا لتجنـــب الوقـــوع يف تأويـــل مواج
  .عبدهللا محاديخاطئ مل ينطق به 
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» أنطق عن الهوي«اشارات پنهان صوفيانه در ديوان  و گفتمان جلد

 اثر عبداهللا حمادي

∗∗∗∗خشهعبدالغاني 
 

  قاملةاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه 
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  .كنيم ميبراي ورود به متن بررسي  بسترساز
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