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ABSTRACT
The rhetorical paradox in the poetry of Muzaffar al- Nawab
Paradoxically, a methodological phenomenon is related to the production of meaning and its
multiplication through contradiction, con traction and dis place mint, a tool of poetic style that works to
develop the forces of semantic coherence of text. This study examines the poetic text of the Iraqi poet
Muzaffar al- Nawab through the element or rhetorical paradox. The research has produced many.
results , all of Which in dictate that the paradoxical meta- technique it is prophesied by poetry and
employs it and the rhetorical paradox in the poetry Mu Zaffar al- Nawab. the de putties cam be
embarrassed from poetry to prose to retain dis tin active qualities, our poet writes ironic paradox based
on clarity of am big unity and am big unity walking through the course of poetry is signify cant in the
World of contemporary Arab poetry.
Keywords: paradox, eloquence, poetry, Muzaffar al-Nawab.
الملخص
إن المفارقــة ظــاهرة اســلوبية لهــا عالقــة بإنتــاج المعنــى وتكثي ـره عبــر التضــاد والتنــاقض واالنزيــاح ،وهــي أداة مــن أدوات االســلوب

الشــعري تعمــل علــى تنميــة قــوى التماســك الــداللي للــنص ،وتبحــث هــذه الد ارســة فــي الــنص الشــعري للشــاعر الع ارقــي (مظفــر النـواب) مــن
خــالل عنصــر (المفارقــة البالغيــة) ،إذ اعتمــدت الد ارســة علــى التحليــل والتجــزئ والفحــص واالســتقراء ومـن ثــم صــياغة االنتــاج ،وقــد خــرج
البحث بنتائج عديدة تصب جميعها في ان المفارقة تقنية ميتالغوية يتبناها الشـعر ويوظفهـا وان المفارقـة البالغيـة فـي شـعر مظفـر النـواب
يمكــن إخراجهــا مــن الشــعر إلــى النثــر لتبقــى محتفظــة بســماتها الممي ـزة ،فشــاعرنا يكتــب المفارقــة الســاخرة القائمــة علــى الوضــوح الــذي ال

غموض فيه وال التواء سالكاً من خالل ذلك مسلكاً شعرياً له داللته في عالم الشعر العربي المعاصر.
الكلمات المفتاحية :مفارقة ،بالغة ،شعر ،مظفر النواب.

المقدمــــــــــــة

شـغلت المفارقــة حيـ اًز ال يســتهان بـه عنــد تنــاول البالغـة العربيــة لمفـردات البيــان ،حيــث تمثلـت بمســتويين اتسـم أحــدهما بالوضــوح

والس ــطحية واآلخ ــر ب ــالغموض واإلبه ــام ،ه ــدفها نق ــل المتلق ــي م ــن مض ــمار االس ــتقبال المطم ــئن اله ــادئ ال ــى المس ــتقبل الح ــذر المري ــب،
واستطاعت ان تغدوا أداة فعالة ووسيلة ناجحة الختراق جدار السطحية في النص.
وتعــد الوســائل البيانيــة فــي شــعر مظف ـر الن ـواب التــي تمثلــت بحيويــة واضــحة وهــي ترســم تلــك الصــور المعتمــدة علــى المفارقــة
البالغية ،وعلى التضاد اللذين يزيدان في توليد الطاقة الشعرية التي اشتملت أساليبها على (التشبيه واالستعارة والكناية) ،فأتاحت للمتلقي
الكشف عن الجانب الناقـد والسـاخر مـن وعـي الشـاعر كـان لـه أثـر واضـح فـي شخصـيته ،ومـا ذاك اال لطاقتهمـا التعبيريـة التـي تنـتج مـن

انفتاحهــا علــى معـ ٍ
ـان عــدة يشــترك فيهــا المبــدع والمتلقــي( ،)1إال إن المتلقــي الوحيــد المالــك لج ـواز العبــور الــى اعماقهــا انطالق ـاً مــن بنائهــا
السطحي عبر تفاعل حواري متناغم؛ أي إنه البطل الحقيقي في عملية البحث الجمالي عن موقع المفارقة وشعريتها واعـادة انتاجهـا وبـث

الدالالت(.)2

 -1ينظر :المفارقة وصفاتها (موسوعة المصطلح النقدي) ،دبي ميونك ،تر :عبد الواحد لؤلؤة ،دار الحرية للطباعة ،بغداد( ،د .ط .ت).37 :
 -2شعرية المفارقة بين اإلبداع والتلقي ،نعيمة سعدي ،مجلة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،ع2007 ،1م.12 :
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وال بد من أن ننظر الى المفارقة بوصفها جزًء من النشـاط العقلـي ،إي إنهـا نابعـة مـن ذهنيـة تسـتطيع ان تـربط بـين المتناقضـات
و" جميع اآلثار المتباينة للعناصر الشكلية في هيئة استجابة موحدة"(.)1
لذا عدت المفارقة عند (د .سي از قاسم)" :لعبة عقلية من أرقى أنواع النشاط العقلي وأكثرها تعقيداً"(.)2

وهناك من يرى إن المفارقة هي "تسجيل التناقض بين ظاهرتين إلثارة تعجب القارئ دون تفسير أو تعليل"(.)3
ويتضح لنا ان براعة الشاعر في اختيار المادة اللغوية ،يتمكن في إخراجها في شكل الصورة البيانية التي يطلق عليها المفارقة،

وهذا يجعل المفارقة تنضيداً بيانياً يجتهد الذهن في تحصيله ،إذ يعتمد الى اختيار دقيق للمفردات اللغوية ،فنجد فيهـا دالالت عـدة يـذهب

إليهــا مظفــر النـواب ،كنــوع مــن التالعــب بــين الصــفات المتضــادة فــي الشــيء الواحــد لتشــكل مفارقــة بالغيــة انفــرد بهــا شــاعرنا فــي رســمها

فتمثلت بـ ــ:

أوالً :التشبيه:

"إن التشبيه مبتدع من طـرفين مشـبها ومشـبها بـه واشـتركا فيمـا بينهمـا فـي وجـه وافترقـا فـي آخـر مثـل طـرفين يشـتركا فـي الحقيقـة

ويختلفا في الصفة أو بالعكس"(.)4

يمثـل التشــبيه أبسـط أنـواع التصـوير البالغــي ،يـدل علــى ذلـك كثـرة اسـتعماله قــديماً وحـديثاً ،وهــو نمـط مــن التصـوير الــذي يعتمــد

على طرفين؛ اال إنه ال يسـتطيع ان يصـل بينهـا الـى درجـة التوحـد ،بـل تبقـى العالقـة قائمـة علـى أسـاس التمـايز والتفـرد لكـل منهمـا ،وهـو

بهذا " ال يخلو من االتحاد والتفاعل"(.)5

أما بعض الدارسين فيرى في التشبيه حالً لبعض المتناقضات ،ألن المشبه ليس هو المشبه به ومع ذلك فأن به شيئاً ما يذكرنا

به ،ولهذا السبب فأن " التشبيه يطرح بعينه بصفته وسيطاً للتناقض و(منجياً) له في الوقت نفسه(.)6

وهذه العقـدة هـي التـي تشـكل أسـاس الصـورة الفنيـة بـين المشـبه والمشـبه بـه ،إذ تخلـق بينهمـا حالـة يطلـق عليهمـا المتعايشـة التـي

تنمو لتصبح كياناً حياً مما يقترب بها من معنى المفارقة التي هي تناقضات متعايشة(.)7

وكلما كان التشبيه طريفاً وبعيد المرمى كان أكثر بالغة اذا لم يطلب به اإليضاح(.)8

لذلك نرى ان الشاعر مظفر النواب كثي اًر ما يلجأ الى التشبيه بصفة أحد العناصر الرئيسية في بناءه التصويري.
()9

ومن تشبيهات مظفر النواب التي شكلت المفارقة بنية الرئيسية قصيدة (األساطيل) يقول فيها:
فأمي هي النخلة الحالمة
وأمي هي األنهر الحالمة

وأمي التي علمتني على الصبر
أئنذ علمتني على الطلقة الحاسمة

يستخدم الشاعر صورة (األم) لكونها بؤرة التوتر المركزية التي تنكشف فيها احساسات الشاعر فيشبها بصورة بالغية قائمة على
التشبيه البليغ بقوله:

 -1مبادئ النقد األدبي ،آ.ي ،ريتشاردز ،تح :ابراهيم الشهابي ،منشورات وزارة الثقافة ،ط315 :2002 ،1
 -2المفارقة في القص العربي المعاصر (بحث) ،د .سيزا قاسم ،مجلة فصلول ،ع.144 :1982 ،68 :
 -3ابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار في الشعر ،عبد العزيز االهواني ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط.109 :1986 ،1
 -4مفتاح العلوم ،ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي (ت626:هـ) ،تح :اكرم عثمان يوسف ،دار الرسالة ،بغداد1982 ،م.58 :
 -5الصورة المجازية في شعر المتنبي ،خليل رشيد فالح ،اطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد1985 ،م.45 :
 -6نظرية األدب في القرن العشرين ،تأليف :مجموعة مؤلفين ،تح :محمد العمري ،افريقيا الشرق ،ط.156 :1996 ،1
( -7م .ن).157 :
 -8ينظر :جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،أحمد الهاشمي ،المكتبة العصرية ،ط.177-176 :1999 ،1
 -9االعمال الشعرية الكاملة ،مظفر النواب ،دار قنبر ،ط1996 ،1م.20-19 :
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النخلة الحالمة
امي هي

األنهر الحالمة

ويدعم هذه الداللة بـ ـ (الفعل الماضي) بقوله( -:علمتني) ،وتك ارره مرتين لتأكيد القيمة المعنوية والرمزية بما تمثله ،األم من رمز
لألمـان واالسـتقرار والحمايــة ،ثـم تــأتي النتيجـة بقولــه( -:أئنـذ) فــي حركـة حــادة خلقـت مســافة التـوتر تمثلــت بـ ـ (الطلقــة الحاسـمة) ،فتصــبح
ثنائية الحضور والغياب رم اًز للوضع الذي يمثله الشاعر وهنا تكمن المفارقة التي شكلت بانحراف الرمز عن داللته المعروفة.
ومن التشبيهات النادرة التي تثير المتلقي وتحفز ذهنه (القدس عروس عروبتكم) حيث يقول(:)1
في القلعة بئر موحشة كقبور ركبن على بعض
آخر قبر يفضي بالسر الى سجن

السجن به قفص تلتف عليه أغاريد ميتة

ويضم بقية عصفور مات قبيل ثالث قرون
ج

تلكم روحي

منذ قرون دفنت روحي

منذ قرون وئدت روحي
منذ قرون كان بكائي
تلكم روحي وبكائي

تشكلت الصورة التشبيهية في النص عبر العالقة الطردية بين العراق والمنفى ،ووفقـاً لهـذه العالقـة فـأن االبتعـاد عـن العـراق يولـد

اتسـاع فـي المنفـ ى ،وممـا زاد مــن شـعرية التشـبيه فكـرة التوحـد بــين االنسـان والـوطن المتمثــل بقولـه (روحــي) ،فحـدث نـوع مــن الت ارسـل بــين
االنســان والمكــان ،فيصــعب الفصــل بينهمــا ،ولكــن صــوت االنــا هنــا ليســت فرديــة ،فصــوت الطــاغوت يســري فــي كــل مكــان تمثــل بنســق

السقوط وااليحاء بوضع االنكسار بقوله (القبور) ،لتدل على البطش والعنف والقتـل ،وهنـا تظهـر قيمـة جديـدة للتشـبيه حيـث جمـع الشـاعر

بين اشياء متناظرة أو متضادة ليشكل من خاللها المفارقة(.)2

ومن التشبيهات التي تثير المتلقي وتحفز ذهنه قصيدة (قراءة في دفتر العطر) ،إذ يقول(:)3
نسيت...
نسيت...

وأيقظني..

ريح الشباك على وطني
يا وطني وكأنك غربة

وكأنك تبحث في قلبي عن وطن انت
ليؤويك

نحن االثنان بال وطن ...يا وطني
 -1المصدر نفسه.242 :
 -2المفارقة في شعر الرواد ،قيس حمزة الخفاجي ،دار االرقم.288 :2007 ،
 -3االعمال الشعرية الكاملة.163 :
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تتجلــى قيمــة المفارقــة للصــورة التشــبيهية فــي انصــهار طرفــي التشــبيه انصــها اًر ننســى فيــه المشــبه ،فتتعــانق االضــداد ،وتتــداخل

الصور خلف مفارقة صارمة صارخة ،فغربة الشاعر هي غربة متأصلة في بالده ،لكن الغربة هنا تأخذ بعداً أقوى تمثلت في تغيير نسق
التركيب مما يثير المتلقي ويدعوه للبحث عن القيمة البالغية وراء هذا التحول(.)1

وتعــددت مجــاميع مــن الصــور التــي تحمــل اللغــة الممتلئــة بالمشــاعر واألحاســيس ،فكــان بعضــها وليــد اللحظــة أو رهنــي موقــف،

فجأت مفارقة لمشاعر الشاعر وشاعريته ،ومن هذه الصور ،قوله في قصيدة (البقاع) حيث يقول(:)2
لم يعد في المحطة اال الفوانيس خافتة
وخريف بعيد ...بعيد

وتترك حزنك بين المقاعد ترجوه يسرق
تعطي لوجهك صمتا كعود ثقاب ندي
بإحدى الحدائق

ان فرشت وردة عينها يشتعل
وتجاوز خط الحديد ج

كأنك كل الذين أرادوا الصعود ولم يستطيعوا ج
أو انتظروا

أو كهاو اكتظ دفتره بالدموع
دموعك صمت

ثيابك بدعة صمت مقلمة بالبنفسج
لم يبق زر بها

وحقيبة حزنك قد ضيعت قفلها
لم تزر قميصك ...بنطالك الرخو
لم يبق شيء يزرر

ما إن نتفحص القصيدة حين يطالعنا سـيل مـن التشـبيهات المتوزعـة علـى الـنص عبـر المـؤثرات االجتماعيـة مـن خـالل تجسـيده
للواقــع وترمي ـزه لصــورة الــوطن ،فيحــدث نــوع مــن الت ارســل بــين االنســان والمكــان حتــى يفصــل الفعــل بينهمــا فبــالرغم مــن ان المعنــى معنــى
مجرد ،إال إن تخيلية يثير فـي الـنفس الخـوف والرهبـة ،فنجـد الـزمن ثقـيالً محمـالً باآلهـات واالالم ولعـل تـراكم هـذه الصـور التشـبيهية التـي

تمثلت بقوله:

تعطي لوجهك صمتاً كعود ثقاب نوي

كأنك كل الذين أرادوا الصعود ولم يستطيعوا
أوكها واكتظ دفتره بالدموع

ف ــي إيح ــاء بوض ــع االنكس ــار والهزيم ــة ،فجمعــت الص ــورة الحس ــية ب ــاألمرين لتك ــون منهم ــا طرفــي المعادل ــة الت ــي ش ــكلت عل ــى التض ــاد
والمفارقــة ،ومــا تك ـرار الشــاعر للفظــة (الصــمت) ،اال ليرمــز بهــا عــن اآلخ ـران التــي تخــيم علــى حيــاة ذلــك الــوطن ،اال إن توظيفــه للنفــي
المتكرر جاء ليشكل سخريته للواقع ،إذ تمثلت عن طريق المفارقة فلغالب إنه يسـقى مـن خـالل إيـراده العديـد مـن المنفيـات التـي اتضـحت

فــي قولــه (لــم يعــد ولــم يبــق ولــم تــزر ولــم يبــق) ليشــكل مــن خاللهــا لغــة للواقــع الـراهن الــذي افتقــده ،ومــن ثــم صــار الحــال الــذي هــو عليــه،
 -1ينظر :البنية التكوينية للصورة الفنية ،درس تطبيقي في ضوء على االسلوب ،د .محمد الدسوقي ،كفر الشيخ ،العلم وااليمان للنشر والتوزيع ،ط2008 ،1م:
.163
 -2االعمال الشعرية الكاملة.22 :
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والمالحظ ان هذا التكرار المكثف ألداة النفي قد أخذ نمطاً تم فيه تحويل الشعرية من منطقة السلب إلى دفقـات متتابعـة لتحديـد معنـى مـا

يســبقها وتأكيــد معنــى مــا يتبعهــا( ،)1وهنــا تكمــن شــعرية الــنص بمــا شــكلته فــي طياتهــا مــن انزياحـاً كبيـ اًر خــالل عوامــل اإلدهــاش والتكثيــف،
فتمثل في خلخلة الصورة التقليدية "فشكلت صورة مفارقة عبر تلك لفنية التي تعبر عن الشيء ونقيضه في آن واحد"(.)2

اء بنائياً يدخل في نسيج النص ليمثل نواة المعنـى
اذن شكلت عالقات المشابهة القائمة على المفارقة في شعر مظفر النواب اجر ً
وجوهره بدليل تعلق الصورة باألخرى وبناتها عليها ،فتكسب األشياء البسيطة المتداولـة فـي شـعره قيمتهـا بتفصـيالتها ،وبمـا تقتضـي الـذات

عليها من حضور في قضاياها ،فقامت هذه االشياء على بساطتها بدور مهم وفعال في حمل قضية الشاعر.
ثانياً -:االستعارة

يـرى عبـد القـاهر الجرجــاني ،بـأن االسـتعارة تتمثــل فـي "إن يكـون للفــظ أصـل فـي الوضــع اللغـوي معـروف تــدل الشـواهد علـى إنــه

اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل ينقله إليه نقالً"(.)3

إذن ذلـك يعنــي إن االســتعارة تبـرز فــي داللــة لفظـة ضــمن تركيــب غريـب عنهــا ،األمــر الـذي يشــكل تصــادماً بـين داللتهــا القديمــة

والداللة التي تحملها ،بيد إن عبد القاهر الجرجاني ذهب في دالئل االعجاز الى ان االستعارة "ادعاء معنى االسم للشيء"(.)4

وهذا يجعل من اللفظ المستعار محتفظاً بداللته األصلية غير منفصالً عنها ؛ ولكن ما يحصل إننـا فـي "االسـتعارة تعـايش تالقيـاً

بين سياقين وداللتين ،فالكلمة المستعارة من محيط بعيد عما يجري في السياق األساسي ال تنفصل داللتها وتتحول ،بل هي تعمـل ظـالل

السياق القديم وتكتسب من هذا اإلطار الداللي الجديد ،فتغدو كلمة جديدة"(.)5

وبهذا تكون "وسيلة شبه خفية"( .)6تتشكل بعمليات فكرية ونفسية يمكنها :تقبل المفارقة في المحل الواحد"(.)7
وهــذا يجعــل مــن االســتعارة الشــعرية أداة لخلــق عــالم جمــالي يمكــن خاللــه اكتشــاف الحقيقــة ،واستشــارة الخيــال وذلــك مــن خــالل "

مجاوزة المدرك المنطقي واللغوي ،وتشكل قالب فكري طارئ يتحمل هذه النواتج المتناضرة"(.)8

ومنهم من يرى بأنها " :عبارة عن صورة بالغية تقوم على الجمع بين شيئين ال تجمعها عالقة"(.)9

ويرى كمال ابو ديب ان المفارقة في العملية االستعارية تحصل من خالل "خلق فجوة حادة بين مستويين للتعبير الفنـي :مسـتوى

المرسل ،ومستوى نظام الترميز أو الوسيلة"(.)10

وهذا ما جعل الصورة تجسد فجوة مسافة التوتر الحادة بين المحتوى والرموز.
أمـا االســتعارة فــي نــص مظفــر النـواب – تقــوم فــي جــزء كبيــر منهــا – علــى المفارقــة ،ذلــك ان "تباعــد المجــاالت أو اختالفهــا بــين

المستعار والمستعار له"( ،)11يخلق تناقضاً ظاه اًر يعبر " عن الحاالت النفسية واألحاسيس الغامضة التي تتعانق فيها المشاعر المتضادة

وتتفاعل( ،)12كما أنه يسعى من خالل المفارقة االستعارية التي تقدم التجربة الشعرية و"إعادة خلق مثالي لها"(.)13

 -1ينظر :اوهاج الحداثة.208 :
 -2نفسه.210 :
 -3اسرار البالغة ،ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت471:هـ) ،علق حواشيه محمد رشيد رضا ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان ،ط،1
2002م.29 :
 -4دالئل االعجاز ،عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت471:هـ) ،تعيق :محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1992 ،5م.437 :
 -5جماليات االسلوب ،الصورة الفنية في االدب العربي ،فايز الداية ،دار الفكر المعاصر ،ط2012 ،3م.120 :
 -6مبادئ النقد األدبي.310 :
 -7البالغة العربية قراءة أخرى ،د .محمد عبد المطلب ،الشركة العالمية للنشر ،ط1997 ،1م.176 :
 -8المصدر نفسه.177:
 -9جماليات االسلوب والتلقي دراسات تطبيقية ،موسى ربايعة ،دار جرير للنشر والتوزيع ،ط2011 ،2م.13 :
 -10في الشعرية ،كمال أبو ديب ،مؤسسة اتجاهات العربية ،بيروت ،ط1984 ،1م.132 :
 -11لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب ،محمد خطابي ،المركز الثقافي العربي ،ط1991 ،1م.338:
 -12عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،علي عشري زايد ،القاهرة ،ط2002 ،4م.84 :
 -13اللغة في االدب الحديث ،الحداثة والتجريب ،جاكوب كورك ،دار المأمون للترجمة والنشر1989 ،م.241 :
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إذ يمكــن ا ن تصــبح المفارقــة االســتعارية " واســطة لرؤيــة مــا وراء اإلدراك ،الــى داخــل االشــياء ،أي قــوة ادراك خاصــة ،وجماليــة

جديدة"( ، )1التي يمكـن ان تتحقـق مـن خـالل ايجـاد نـوع مـن التقـارب بـين حقيقتـين متباعـدتين ،لنتأمـل قولـه فـي قصـيدة (فـي الريـاح السـيئة
يعتمد القلب األساطيل) ،يقول(:)2

أيها الناس
هذي سفينة حزني

وقد غرق النصف منها قتاالً
بما غرقت عائمة

وشراعي البهي شموخي
تطرفت وعيا وادرج في كل يوم
كأن لي في قتلهم قائمة
ال أخاف

وكيف يخاف الجمهور بطلقته كاتمة ؟
قدمي في الحكومات

في البدء والنصف والخاتمة

تمكن الشاعر من استيعاب صـورة مـن خـالل توظيـف المتقـابالت للكشـف عـن جـوهر المعـاني المتضـادة ،ليؤسـس مسـافة التـوتر
المطلوبــة فــي المفارقــة ،وليؤكــد مبتغــاه مــن خــالل داللــة المعنــى فــي كــال المتقــابلين ،فالتجســيد اكســب الصــورة الحســية مالمــح االنســان
وصفاته وافعاله ،فجسد الشاعر واقعه المضطهد ،وقد بـرزت كلمـة (السـفينة) ومـا تؤديـه تلـك المفـردات التـي رافقتهـا مـن تحـوالت تراجيديـة
مثلــت الشــاعر ،فــدلت لفظــة (الغــرق) علــى التخــاذل والعــذاب ،وممــا ســاعد علــى هــذا االيحــاء اي ـراد عبــارة (طلقــة كاتمــة) التــي رمــز بهــا

لالحتالل وعدم امتالكه حرية القول ليحيل نهاية المشهد الى بؤرة الحدث (الحكومات) ؛ لتبرز صورة النقيضين-:
البدء
في

والنصف
والخاتمة

()3

حيث تتحرر تجارب الحياة العلمية والمادية من سيطرة المكان والزمان ؛ لتتجمع وتتشكل في عالقات وصور جديدة .

ويقول الشاعر في قصيدته (عروس السفائن)(:)4

لم يب ِ
ق شيء لم يطبق على مضغة قلبي

فوانيس في عنق المهر ...علقها االشتهاء

زيت نخ ُل الهموم
ونجم
يضيء على عاتق الليلَ ...
ٌ
ٌ
اعتق من عقدة الشاطئين رحيل السفينة
و َ

ضاء
سفن ال تُ ُ
من ُ
ريح الفنار فأيقظت ُربانها للمستحيل
وناحت مزامير ُ
فذاق الرياح وأطربه االبتالء

 -1المصدر نفسه.241 :
 -2االعمال الشعرية الكاملة.104 :
 -3الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ،إليزابيت ،درو ،تر :محمد ابراهيم الشوش ،مكتبة منينمة ،بيروت ،ط1961 ،1م.20 :
 -4االعمال الشعرية الكاملة.134 :
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وسادن روحي وقد أطبق الموج
حتى تجرحها

انها وحدت نفسها بالسفينة

فالمفارقــة فــي اصــلها تعتمــد علــى كســر توقــع المتلقــي وادهاشــه ،اال إن اليــه تصــويره تســلط الضــوء علــى جــزء مــا ،أو زاويــة مــا،
للصورة ،لتجعل المتلقي أكثر احساساً بها ،واشد تفاعالً معها فقد الشاعر صوره قائمة على االستعارة التجسيدية فـي حديثـه عـن (عـروس
السفائن) في صورة قائمة على التضاد وكسر التوقع ،فبعد إن كانت مضيئة انطفأت.

فيعتمد الشاعر في قصيدته على الثنائيات الضدية واسلوبية المفارقة عبر الجمع بين المتضادين التي تمثلت بـ ــ:
نجم يضيء
سفن

الليل
ال يضاء

الضوء

المستحيل

الطرب

االبتالء

وتتجل ــى ب ــذلك ق ــدرة الش ــاعر عل ــى اإليغ ــال ف ــي ظـ ـواهر االش ــياء ،بغي ــة الوص ــول ال ــى باطنه ــا ،إذ ازدح ــم زم ــن الش ــاعر بكثـ ـرة
المتناقضات التي يراها سبباً وجيهاً لنقـد الواقـع ،فخيـال الشـاعر هـو مـن حـرك القصـيدة واعطاهـا دفعـة مـن الحيويـة ،إذ اسـتطاع ان يمـزج

بين مشاعره وعاطفته بالصورة " ألن المتدبر للصورة ال يق أر افكار الشاعر فقط وانما انفعاله العميق أيضاً"(.)1

فالشــاعر اســتطاع ربــط االفكــار المجــردة مــن خــالل مخيلتــه ليجســدها بصــورة حســية ،تشــد انتبــاه المتلقــي وتمنحــه متعــة وتــذوقاً،

فضالً عما تحمله من مقاصد داللية كانت المبتغى األول عند الشاعر.

()2

وفي شاهد آخر لالستعارة ،قصيدة (عبداهلل االرهابي) يقول فيها:

الليل وعبداهلل أقارب

العرق البارد والنار وحزن االيام
وعبداهلل أقارب
يفهم في اللج

وافضل من يصنع مجذافين وال يملك قارب
يدفع جفنيه يقاتل لوال الصف البطلي
يزيح الجدران

يصاهر نار االيام
وحبك يا عبداهلل لنفسك غاضب ...غاضب
وعلى نفسك غاضب

رشاشك يعقد قمته منفرداً ونعالك في قمتهم
اصفعهم عبداهلل بأرض نعالك
يخرج تاريخ عقارب

ان تسحب سحاب السروال عليهم
نزلت لألرض سراويلهم

 -1الصورة الفنية في شعر ابي تمام ،عبد القادر الرباعي ،جامعة اليرموك ،عمان ،ط1983 ،1م.77 :
 -2االعمال الشعرية الكاملة.118 :
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وقرار يفتح فخذيه

وجلسات مغلقة وعجائب
افتح عبداهلل مسدسك الحربي

افتح الجلسة فيهم اعداء واقارب

ان تكن الطعم ...فأنت السنارة قد علقت
لوال ...لعنت لوال

ملعون من يتبعها

نملك أسلحة األرض وتسأل كيف نحارب
يا عبداهلل بساعات الضيق
تحولت الدبابات أرانب

قتلت أسلحة الجيران شواربها ليالً وصباحاً

تتمثــل شــعرية هــذه القصــيدة ليســت لكونهــا قائمــة علــى المفارقــات الجزئيــة الصــغيرة فحســب ،بــل علــى المفارقــة الكبــرى التــي تلــف
النص بأكمله ،فأول ما يبدو فيه موضوعه العام الذي تجسد في بنية العنوان أوالً ،وفـي بنـاءه الكلـي ثانيـاً ،فيرسـم الشـاعر صـورة مأسـاوية

قائمة على االستعارة التشخيصية ،فجعل الشاعر الليل وعبداهلل أقارب ،ثم سعى الى خلق مفارقة قائمة على التضاد بـين (البـارد والنـار)،

فجسد تلك الداللة (بحزن االيام) ،ليكشف حقيقة عبداهلل الموسومة ب ـ ـ (االرهـابي) ،فالموضـوع حـدث بـين (البـرودة والحـ اررة) فـي آن واحـد،
فالغاي ــة م ــن التعبي ــر بالمفارق ــة ه ــي "اس ــتثارة الق ــارئ وتحفي ــز ذهن ــه لتج ــاوز المعن ــى الظ ــاهري المتناس ــق للعب ــارة والوص ــول ال ــى المع ــاني

الخفية"(.)1

ويســتمر الشــاعر فــي اي ـراد التضــاد فــي الــنص حــين يجمــع بــين كلمتــين (مغلقــة ،واضــح) ،لبيــان حــال واقــع عبــداهلل الفــدائي،

وجلسات الحكام العرب في صورة ساخرة ،لتنطوي الصورة على المضحك والمبكي في آن واحد فهي تدفع القارئ الى البسمة التي تختفي

بمجرد ان ترتسم على الشفاه ،وهذا ملمح مهم في المفارقة ،يحول بينهما وبين ان تختلط بفن النكتة(.)2
ثم يستمر الشاعر بتجسيد الواقع المأساوي فيقابل بين:
رشاشة عبداهلل
و

الدبابات

الدبابات الحربية
العمود

فعمد الشاعر الى التقريب بين الثنائيات الضدية ،ألن كل ضدين منهما يمثالن نتيجة طبيعية ،لمسبب واحد يمثل النـواة الدالليـة
التي تدور حولها األبيات ،فتخاذل الحكام جعل الفدائي يسأل كيف نحـارب ،وقـد امتلـك اسـلحة االرض فـي الوقـت الـذي تحولـت الـدبابات

الى أرانب كناية عن الجبن وهنا تكمن المفارقة الكبرى التي نجح الشاعر في ابراز ألفاظ التضاد التي مثلت هم الوطن ،إذ عكسـت رؤيـة
الشاعر الخاصة التي تقوم على أساس بناء الواقع في صورة جديدة مغايرة لطبيعته األصلية ،وما مثلته من ابداعات وانزياحات استعارية
()3

شكلتها المفارقة بمفردات حسية اكسبت المفاهيم المجردة ،صفات إنسانية ،يقول مظفر النواب في قصيدته (الرحالت القصية):
لكل نديم يؤرق

والقلب مل نديمه

كأني عشق تذوق طعم الهزيمة
 -1المفارقة في شعر المتنبي.20 :
 -2دالئل االعجاز.52 :
 -3االعمال الشعرية الكاملة.38 :
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دخلت وراء السياج

فآه من الذل في نفحة الياسمين
زكي ويعرف كل الدروب القديمة
وآه من العمر بين الفنادق
ال يستريح

أرحني قليالً فاني بدهري جريح
لكم نضج العنب المتأخر
وانطرقت بعض حباته
كن يداً أيها الحزن
وأقطف

وال تك ريح

رمتني الرياح بعيداً عن النهر
فاكتشفت بذرتي نهرها
غطت الدربج

والفتية المنتمين الى اللعب

والخطر البرتقالي في حدقات الزقاق
وتدخل غرفة نومي

وهذي رسومي ..وهذا صباي الحزين
وتلك مراهقتي في شبابيكها ..ولهاث السفرجل
والشوق قد كبر عشرين عاماً
وصار اشتياق

وما من دموع أداوي بها
حضرات الهموم

اال قميصي ..وقلبي ..وكلمة حزن
نساها الرفاق

تفتق حزن غداة افترقنا

تمثـل التجسـيد فـي القصـيدة كلهـا بقولـه( :والقلــب مـل نديمـه وتـذوق طعـم الهزيمـة وفــاه مـن الـذل والـدروب القديمـة وبـدهري جــريح
ويداً ايها الحزن واقطف ،ورمتني الريح والخطـر البرتقـالي وصـباي الحـزين ومراهقتـي فـي شـبابيكها والشـوق كبـر وحضـرات الهمـوم ودمـوع
اداوي ،)...،صــنف الشــاعر مــن خــالل هــذا الــدمج إلــى اب ـراز المعنويــات واخراجهــا مــن اشــكال محسوســة فارقــت عوالمهــا ،وخرجــت عــن

طباعهــا ،مــن خــالل عكــس القــيم وانقالبهــا ،لتحمــل دالالت نفســية عميقــة وايحــاءات توضــح خضــوعهم واستســالمهم ،لكــي يكثــف مقاصــد
الالشعور الجمعي ويغلق من هو الالشعور مجتمعاً أكثر توافقاً مع متطلباته(.)1

والمالحــظ إن لالنزيــاح الــداللي أث ـره فــي بنــاء الــنص وتوجيهــه عكــس المعــاني المقصــودة علــى نحــو كبيــر لتح ـدث المفارقــة التــي

طوعت اللغة لتغدو معبرة وموحية بأفكاره وهواجسه العميقة.

 -1ينظر علم البيان :بدوي طبانه ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط1990 ،1م.231 :
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ونستطيع ان نقول إن مظفر النواب من الشعراء الذين طوعوا اشعارهم لتكون سالحاً يسـتطيع مـن خاللـه ان يحـرر الشـعوب مـن

امراضه االجتماعية.
ثالثاً -:الكناية:

يعد الجرجاني الكناية ايحاء الى المعنى فهي عنده "ان يريد المتكلم اثبات لمعنى من المعاني فال يـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه فـي

اللغة ،ولكي يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به الية ،ويجعله دليالً عليه"(.)1

والكناية وجهان الوجه المباشر وهـو اللفـظ ومعنـاه الصـريح ووجهـا مختلـف يـدل عليـه السـياق وال يصـرح بـه( .)2وهـي "ضـرب مـن

االشارة أو تصور قائم على الظاهر"( ،)3وعلى هذا ترسخ عالقة االستبدال في الكناية ،وهي العالقـة التـي تسـمح لهـا دائمـاً ان تكـون أبلـغ

من التصريح ؛ ألنها تثبت المعنى وتقـرر إثباتـه ،ال عـن طريـق زيـادة المعنـى ،بـل عـن طريـق زيـادة اثباتـه "فأثبـات الصـفة بإثبـات داللتهـا

وايجابها بما هو شاهد في وجودها تأكيد وابلغ في الدعوى من ان يجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غافالً "(.)4

إن عالقة االستبدال هذه هي التي تجعلنا نقبل بورود معنى المعنى في تعبيـر الكنايـة ،وذلـك اذا اعتبرنـا لفظـة الكنايـة ذاتهـا داالً

ذا مــدلولين ،فيكــون أولهمــا معنــاه المباشــر ،ويكــون ثانيهمــا المعنــى الــردف لــذا المعنــى الصـريح ،وهــو المعنــى المســتتر خلــف الحلــي ،وهــو
المعنى المتواري دائماً خلف طيات من القول ،كما انها تسمح للشاعر ان يتضمن مواطن الزلل ،وان يهـرب مـن كـل لـوم أو مؤاخـذة ،وقـد

تطلقها عليه صراحته.

وبالتالي يبرز بشكل مـا قيمـة التعبيـر الكنـائي فـي الصـورة الشـعرية ،إذ نطلـق األمـر بموقـف أو رؤيـة حياتيـة ال يسـتطيع الشـاعر

التعبيــر المباشــر عنهــا ألســباب عــدة ،وتتــيح لغي ـره الفرصــة فــي ان يخلــق جــدالً بــين القــارئ والــنص ذاتــه ،إذ تقــوم الكنايــة الجيــدة بتحويــل

القارئ من سلبي االستقبال الى ايجابي ،ليدلي بدلوه في تشكيل صورة النص التي طرحتها عليه الكناية.

واذا نظرنا في موقف مظفر النواب من استخدام الكناية في تشكيل المفارقـة البالغيـة فنجـده أوالً عبـر عـن الرؤيـة السـابقة ،ولكـن

بلغـة معاصـرة ،وثانيـاً نجــده قـد بــدأ بســيطاً بــال تعقيـد أو تــداخل مــع وجــوه بالغيــة أخـرى ،ثــم مــال الــى ان يجسـد فــي تعبيـره الكنــائي ظــالالً
لمفارقـات أخـرى ،تجعــل موقـف المتلقـي فــي تتبعهـا يتطلـب بعــض الجهـد ،حتـى ينتهــي الـى كشـف الــدالالت االيجابيـة لهـا أو معناهــا ،وان

يكتشف أساس االستبدال الذي تقوم عليه المفارقة الذي يكمن في استخدام الكنايـة حيـث يكـون "أكثـر تمكنـاً علـى اثـارة االنفعـاالت وقابليـة
على جعل موقف المتلقي منها مالئماً"(.)5

()6

وتعد قصيدة (بيان سياسي) إنموذجاً للمفارقة الكنائية إذ يقول فيها الحيدري:
ليست تسوية

او ال تسوية بل منظور رؤوس االموال
ومنظور الفقراء

اعرف من يرفض حقا
من تاريخ الغربة والجوع بعينيه
واعرف امراض التخمة

يمكنني ان اذكر بعض االسماء

لن تصبح أرض فلسطين ألجل سماسرة أرضين
 -1الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،نصرت عبد الرحمن ،دار كنوز المعرفة2012 ،م.84-83 :
 -2دالئل االعجاز.72 :
 -3األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ،د .مجيد عبد الحميد ناجي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1985 ،1م.239 :
 -4االعمال الشعرية الكاملة.300 :
 -5البنية التكوينية للصورة الفنية.223 :
 -6االعمال الشعرية الكاملة.301 :
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وان حمي االستمناء

ال تخشوا أحداً في الحق

فما يلبس حق نصف رداء

ليس مقاتل من يدخل نجد بأسلحة فاسدة
أو يجبن

فالثورة ليست خيمة فصل للقوات
وال تكية سلم للجبناء

واياكم أبناء الجوع قتلك وكالة غوث اخرى
أسلحة فاسدة أخرى
تقسيم اخر

ال تخدع ثانية بالمحور أو بالحلفاء
فالوطن االن على مفترق الطرقات
وأقصد كل الوطن العربي

فأما وطن واحد أو وطن أشالء

تنتشر في سياق القصيدة صور كنائية قائمة على المفارقة حيث يمكننا االنتقال إليها مباشرةً عبر وسيط واحد يتمثل فـي (هـم
الوطن) ،فيرد ذلك من خالل التناقض والتضاد بين األلفاظ تمثلت بـ ــ:
تسوية
رؤوس االموال

ال تسوية
الفقراء

مما جعل الكناية قائمة على اطراف المجتمع عامة عبر المفاجأة التـي أدت بـدورها الـى كسـر توقـع المتلقـي باسـتبدال الـدور بـين
الوطن واالحتالل ،ونجد الشاعر يذكر الدال (الوطن) في السياق ،وتك ارره يكني عن حاضره بأنـه حاضـر كئيـب لـم يـذكره ،اال فـي موقـف

الظلمة والنقمة ،وهنا يظهر ا لمشهد الكئيب االغترابي الذي يعانيه االنسان في وطنه في ظل جبروت السلطة الحاكمة وهـذا مـا دفعـه الـى
ان يكني عن قصيدة االحتالل بصور مفارقة تمثلت ب ـ ــ:
(نصف رداء ،واسلحة فاسدة ،وابناء الجوع ،ووكالة غوث ،ومفترق الطرقات ،ووطن اشالء).
وكلها كنايات دلت على افتقاد االمة الهوية بانصهارها في الضياع واظهـار العمالـة والخيانـة ،ممـا جعلـه يعمـق الصـورة فاسـتعار

مفارقة (تاريخ الغربة والضياع) ،ليكون سبباً في كل ضياع سواء للذات أو للوطن ،ان هـذه المعايشـة تجعلـه يفسـر مـدلوالت هـذه الط ارئـق
التعبيرية تفسي اًر يكمل به دائرة االبداع ويحفظ للنص دائرته الحقيقية(.)1
()2

وفي إنموذجاً للمفارقة الكنائية ،يقول:

تمسكك الشرطة أن لكفك خمس أصابع
ولكي تتذكر وجه شهيد تحتاج موافقة
تحم ُل خمسة أختام وطوابع
في قلبي شيء أجهله
يفهم انك باق معنا

 -1البنية التكوينية للصورة الفنية.223 :
 -2االعمال الشعرية الكاملة.131 :
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تفهم أنك باق بين مقابرها وخرائبها والمستقبل
تغسل وجهك بالريح الساخن

وترجت اطفالك في الماء اآلسن

تتحــول الكنايــة عنــد الشــاعر فــي هــذه المقطوعــة الــى أداة قتاليــة لمواجهــة عيــوب اجتماعيــة ،ووظيفتهــا النقــد االجتمــاعي ومحاولــة
اصالحه بصيحات موجعة ،لمواجهة هـذه الفئـات ،وذلـك بطريقـة تهكميـة سـاخرة تعـرض الواقـع الغريـب الـذي يعيشـه النـاس ،فـي ظـل تلـك

االنظمة المستبدة ،وقد استخدم الشاعر األلفاظ التي توحي بالتضاد والمفارقة ،فشكلت التقابل السطحي بين وحداتها فتمثلت ب ــ:
خمس اصابع
أجهله
باق

الريح الساخن

خمسة اختام وطوابع
يفهم
المقابر

الماء اآلسن

فنجد في النص تراكماً من الكنايات التي ترسم كوناً مأساوياً فـ ـ ــ:
كناية عن السلطة

خمسة اختام وطوابع

كناية عن اللهيب

والريح الساخن

كناية عن الفساد

والماء الراسن

فحملت الكنايات عمق الجهد المبذول والتعب الذي يدب في أوصاله ،وهذا النوع مـن التعبيـر يسـتلزم مـن المتلقـي ان يكـون يقظـاً

واعياً يعيش النص االبداعي موقفاً وظروفاً ،كما يقف على عالقة صاحب النص بالمخاطب الذي يحاوره ان هـذه المعايشـة تجعلـه يفسـر

مدلوالت هذه الطرائق التعبيرية تفسي اًر يكمل دائرة االبداع ،ويحفظ للنص دائرته الحقيقية(.)1

()2

وقد امثلت ذلك نجد مظفر النواب يعرض بأولئك الرجال تصريحاً في قصيدته (عروس السفائن) قائالً:
بنيت بيوتاً من الماء
الجذف
هدمها
ُ
كما يتم البناء

ومنذ نهارين في وحدة المتناقض

هذي السفينة يدفعها ويدافعها االبتداء
أعللها بعليل الرياح

ويغري بها أنها من طبيعتها تستمد
سليل السفائن

سليل النهايات

تنتشـر فـي سـياق الـنص صــور كنائيـة تمثلـت فـي افتقـاد األمــة لهويتهـا بإنصـهارها فـي الضـياع فــي (بنيـت بيوتـاً) ،وكنـى الشــاعر

أيضـاً عــن ارتحالـه الــدائم بـ ـ ـ (هـذي الســفينة يــدفعها ويـدافعها االبتــداء) ليـدل علــى قسـرية الرحيـل عــن الــوطن ،فاسـتطاع الشــاعر ان يرســم
مفارقته من خالل تناقض الواقع الذي يعيشه الشاعر في وصف واقعه من خالل التضاد الذي وقع بين األلفاظ في قوله:
بنيت

هدمها

يدفعها

يدافعها

 -1البنية التكوينية للصورة الفنية.128 :
 -2االعمال الشعرية الكاملة.136 :
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فالشاعر كعادته يعمد الى كسر توقع القـارئ مـن خـالل سـرد األلفـاظ المتضـادة ،ليكشـف ان الواقـع علـى غيـر مـا يتوقـع االنسـان
فهو قائم على التناقضات ،ليشكل الفعل الواعي الذي يسقى الى خلق صورة جديدة تكسب طابعاً جديداً ؛ ألجـل خلـق أهـداف سياسـية لـم

يكن من الممكن ان يلوح بها لوال هذا لتالعب الفطن الذي ينسجم مع طبيعة التجربة الشعرية الهادفة الى التمرد ،االمر الذي يجعلنـا نعـد

الكناية صورة مناسبة للتعبير عن المعنى فهي أكثر الوسائل تمكناً في اثارة انفعاالت الشاعر وقابليتها على جعل موقـف المتلقـي مالئمـاً،
وقد استمر الشاعر في كنايته التي برزت من خالل االنزياح البالغي ،إذ يقول في قصيدته (دوامة النوارس الحزين)(:)1
األزرق الجميل قادم

ترف في أعالمه الصوافن

يا سيد المحيط لفني بأذرع الهدير
مثلما تلفني النساء

خلني في لحظة القرار واللؤلؤ والفيروز
في الصمت الثقيل كالرصاصج
واندلع في الزبد الداكن

وجه اهلل في " أمواجك الزرقاء واغسل الحياة
ممن يضعون نورسا في قفص الدواجن
امس ومن نافذتي

والعمر في اغطية الصوف

رأيت النورس الحزين عاب ار فضاءنا الميت
في شوق الى فضائه البعيد
كان برد العمر في مفاصلي

نشرت ساعدي القيت غطائي

وانتضيت – مثل من يريد لن يطير – قامتي
لم استطع

دخلت في الدوامة..
لم استطع

لكن أتى الفضاء ما بين عيوني ساجدا
ألنني حاولت ان اصير نورسا
واجتزت آخر النفير والمآذن

إن السياق الشـعري هنـا عبـارة عـن تركيـب كنـائي يمـوج بأسـباب الغربـة النفسـية حيـث االبتعـاد عـن الـوطن ،فهـذا فـي الحقيقـة هـو

التجســيم الكنــائي الــذي لــم يكــن ســوى صــدى لمعانــاة الشــاعر وكــل مفــردة فــي القصــيدة تتلــبس بوجــدان الشــاعر وتصــور إحساســه بالغربــة
النفسية والفكرية ،فتقوم االحداث بمفاجأة المتلقي واثارة الدهشة واحداث المفارقة ،وتكمـن المفاجـأة فـي ب ارعـة االنزيـاح الـذي يحـول الحـدث
الى مركز فتنة وجاذبية المتلقي ،فالسياق بني على المحور الكنائي الذي قام على الضدية ،ليقـدم لنـا صـور مثلـت الواقـع مسـتعيناً بصـور
من البيئة الساخرة المبكية في آن واحد لتكون مشابهة للواقع لنحمل صراع االمكنة مع اإلنسان.
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وممــا تجــدر االشــارة إليــه ان المفارقــة البالغيــة عنــد مظفــر النـواب شــكلت مــن خــالل صــور بيانيــة تمثلــت بـ ـ ـ (التشــبيه واالســتعارة
والكنايــة) إذ جعلهــا أداة فكريــة تكشــف مــن خاللهــا الحقيقــة ويســتأثر الخيــال فقامــت علــى التنــافر وكســر توقــع القــارئ منطلق ـاً مــن الواقــع

االجتمــاعي والسياســي الــذي يعيشــه ،فعكــس أســاليب القهــر التــي تمثلــت فــي األســاس بالســلطة فعمــد الشــاعر الــى التلــويح بهــا ممــا زاد مــن

بالغة النص األدبي.

فبنيــة المفارقــة هــي نتــاج لتفاعــل شخصــية الشــاعر مــع طبيعــة الموضــوع الشــعري ،ويمكــن ان تكــون موضــوعات الشــاعر نتاج ـاً

لتفاعل شخصية الشاعر مع بنية النص الشعري ؛ إذ يكون البناء الشعري جس اًر بين الشخصية والموضوع.

وكشــف التالعــب المنطقــي فــي نــص مظفــر النـواب عــن مفارقــة ســاخرة مــن خــالل مواجهــة المتلقــي بعكــس مــا يتوقــع تمثــل بقلــب

الموازين المتعارف عليها ورفض الواقع أو تجاهله ،فنص الشـاعر يقـول شـيئاً ويريـد عكسـه بمعنـى آخـر عبـر عـن سـخطه وتمـرده بطريقـة
غير مباشرة تمثلت ب ـ الغموض.

وأخي اًر شكلت المفارقة البالغية في نفسه استراتيجية شعرية ،ركـز فيهـا علـى االنسـان جـاعالً منـه محـو اًر أساسـياً يبنـي مـن خاللـه

تناقضــات العــالم مشــكالً بــذلك مفارقــة انســانية كبــرى أذن المفارقــة عنــده طريــق لرؤيــة االشــياء بمعنــى أصــبح وســيلة لفهــم دواخــل االشــياء
ورؤية ما وراء االدراك.
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