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 مقدمة:
يعود تتميز العبلقة بيف المسرح والفمسفة بنوع مف التداخل والتبادؿ، وسبب ذلؾ 

إلى أف المسرح إنتاج مركب، فيو لغوؼ ومعرفي وأدبي وتقني، زاخر بالتيمات التي 
  تشكل موضوعًا لمتفمسف بقدر ما يتناوؿ ىو نفسو موضوعات وثيقة الصمة بالفمسفة.

وال شؾ أف كل إبداع مسرحي حقيقي وجاد في حاجة إلى نظريات جمالية وفمسفية، 
 وقوتو.تمنحو ىويتو، وحقيقتو، وتماسكو، 

يتضمف المسرح إمكانيات غنية يمكف اإلفادة منيا في صياغة الفكر الفمسفي؛ 
فالمسرحية مجموعة لوحات حية تنبض بإيقاع الحياة الفعمي، وتستطيع مف خبلؿ 
سياقيا القصصي، ووحدة الحدث، والمنطق الذؼ يحكـ تطور أحداثيا وشخوصيا، أف 

، وتتعدؿ حسب الشروط الواقعية، وتكتسب تكوف تجربة تتبمور فييا األفكار والمواقف
شيادة واقعية تسمح ليا أف تتحوؿ أمرًا جديًا وحقيقيًا في حياة طاقات العقل اإلنساني. 
فالمسرح إذًا يقدـ لمفمسفة شكبًل بالغ الغنى ذا إمكانية كثيرة التنوع. لكف الصعوبة تكمف 

بقاؤه فنًا جميبًل أواًل  ىما:يف في القدرة عمى االستخداـ الصحيح لتمؾ األداة في ظل شرط
 .ٔوتمكنو مف احتواء فكر فمسفي ثانياً 

ومف يدقق النظر في األدب التركي الحديث والمعاصر يسترعي انتباىو 
غزارة إنتاجيـ في جنس أدبي معيف،  تصنيف األدباء تصنيفًا متعسفًا يعود ػػػػ غالبًا ػػػػ إلى

ىناؾ أسبابًا تجعل دعوا فييا ، عممًا بأف وييمموف األجناس األدبية األخرػ التي أب
المبدع ينتقل بعد فترة مف الكتابة في نوع أدبي إلى نوع آخر؛ وذلؾ نظرًا لظروؼ جديدة 
فرضيا عميو الواقع، وربما رغبة في التغيير والخروج إلى حالة أكثر شمواًل وتأثيرًا في 

 المتمقي .
خير مثاؿ عمى ىذا الرأؼ،  ويمثل األديب )يعقوب قدرؼ قارا عثماف اوغمو (

فقد ُعرؼ بيف نقاد األدب روائيًا مخضرمًا، لكف لـ ييتـ أحد مف النقاد بإبداعاتو 
المسرحية، وال سيما التي كتبيا أثناء فترة المشروطية الثانية. لذلؾ قرر الباحث تناوؿ 

وعية في إبداعو المسرحي خبلؿ تمؾ الفترة لمعرفة مدػ تأثر األدب المسرحي بالنقمة الن
                                                 

ّإسسح اٌؼشت١ح ٌٍذساساخ واٚفّاْ ٚاٌرش : اٌرشاج١ذ٠ا ٚاٌفٍسفح، ذشجّح واًِ ٠ٛسف دس١ٓ، اٌ -1

 .6َ، ص1991ٚإٌشش، ت١شٚخ، 
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شيده المجتمع التركي بعد الحكـ المستبد لمسمطاف عبد الحميد  ذػمناخ الحرية ال
الثاني؛ ولنتعرؼ عمى تأثير الفكر الغربي عمى واحد مف أبرز األدباء األتراؾ، في فترة 
شيدت المزيد مف التغريب في كافة مؤسسات الدولة، ومحاكاة النموذج الغربي مؤسسيًا 

غالبية األدباء األتراؾ ػػػػػ آنذاؾ ػػػػػ تحت تأثير الثقافة الغربية، فقرأوا  وفكريًا، حيث وقع
)آرثر  ألعبلميا وتأثروا بفكرىـ وأفكارىـ. وعمى رأسيـ رائد الفمسفة التشاؤمية

 .شوبنياور(
 باعتبارىما وقد اعتمد الباحث المنيج التكاممي الستقراء النصيف المسرحييف

عمى فكر فمسفتو فييما ؛ حيث تطمب األمر اإلفادة مف  مدراسة، والوقوؼل يفنموذج
المنيج التاريخي في رصد الظروؼ التي عاشتيا الدولة العثمانية في فترة الدستور 
الثاني، والمنيجيف االجتماعى والنفسي؛ لقياس الظروؼ المجتمعية، والمعيشية وكذلؾ 

 بالفكر الغربي.النفسية لؤلديب ، حيث تعد سببًا في افتتاف )يعقوب قدرؼ( 
قسـ الباحث بحثو إلى مدخل وخمسة مباحث، وخاتمة. اشتمل المدخل عمى         

إطبللة عمى الظروؼ السياسية لمدولة العثمانية عقب إعبلف الدستور الثاني، وما تبعو 
مف تطورات في المجاؿ العسكرؼ، والتعميمي، واالجتماعي. وفي المبحث األوؿ 

سرح التركي وخصائصو خبلؿ فترة الدستور الثاني. استعرض الباحث سمات الم
ومصادر ثقافتو والمضاميف الفكرية في  واشتمل المبحث الثاني عمى نشأة شوبنياور

وثقافتو وتجربتو  فمسفتو. أما المبحث الثالث فقد تصدػ الباحث فيو لنشأة يعقوب قدرؼ 
إلى التأثر بفمسفة المسرحية، لموقوؼ عمى العوامل الثقافية والنفسية التي دفعتو 

فى حيف اشتمل المبحث الرابع عمى ممخص لممسرحيتيف )نموذجىّْ . شوبنياور
وتضمف المبحث الخامس انعكاسات فمسفة شوبنياور في مسرحيتي  الدراسة(.

 )نيرفانا(، و)الوداع(. وأخيرًا جاءت الخاتمة بأىـ النتائج التي انتيى إلييا البحث. 

ر والتقدير إلى مركز بحوث كمية المغات            وفي األخير أتقدـ بكل الشك
والترجمة عمادة البحث العممي جامعة الممؾ سعود عمى الدعـ المالي ليذا البحث. 
سائبل المولى عز وجل أف ينفع بو الميتميف في مجاؿ الدراسات التركية، وعمى هللا 

 قصد السبيل .
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 مدخل :
 العثمانية عقب إعالن الدستور الثاني: أ.إطاللة على الظروف السياسية في الدولة

أدركت الدولة العثمانية تراجعيا وفقداف تفوقيا العسكرؼ عمى أوروبا والذؼ كاف 
مستمرًا حتى القرف السابع عشر الميبلدؼ، فولَّت وجييا شطر الغرب بدعوػ المحاؽ 

جيادية؛ بركب الحضارة والتقدـ وتطوير مؤسساتيا. ولما كانت الدولة العثمانية دولة 
كانت اىتماميا األوؿ تطوير المؤسسة العسكرية، وكانت البداية عمى يد السمطاف سميـ 

ـ(. وفي الثالث مف نوفمبر ٜٖٛٔ-ٛٓٛٔـ(، ثـ محمود الثاني)ٚٓٛٔ-ٜٛٚٔالثالث )
ـ أعمنت فرماف التنظيمات الذؼ كاف بداية حقيقة لعصر جديد، تمثمت فيو ٖٜٛٔعاـ 

نفتحت عميو، وىنا لـ يقتصر التطوير عمى المؤسسة العسكرية الدولة العثمانية الغرب وا
نما امتد إلى العمل بالقوانيف التجارية ، والجنائية الفرنسية وتطبيقيا. كما تـ  فقط، وا 

يجاد حموؿ ليا. وحدثت  تأسيس مجمس المعارؼ العمومي لمناقشة قضايا التعميـ وا 
مت البعثات إلى أوروبا، وطاؿ نيضة تعميمية كبيرة، فأسست مدارس المعمميف، وأرس

التغيير األدب التركي الذؼ وقع تحت تأثير األدب الغربي عامة والفرنسي خاصة.  
المشروطية الثانية (وبمغت حركة التغريب ذروتيا في الفترة التي أطمق عمييا المؤرخوف 

Ġkinci MeĢrutiyet ( ثيف أؼ الحياة الدستورية الثانية، وبعد ما يقرب مف ثبلثة وثبل
ـ(، وفي ٜٜٓٔ-ٙٚٛٔعامًا مف االستبداد تحت حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني )

الثاني إلى إعبلف  ـ اضطر السمطاف عبد الحميدٜٛٓٔالرابع والعشريف مف يوليو عاـ 
الدستور الثاني، وتولت جمعية االتحاد والترقي الحكـ ، وأعمنت تمثميا لمبادغ الثورة 

 .ٔعدالة ػػػ المساواة ػػػ األخوة (الفرنسية ) الحرية ػػػ ال
حاوؿ االتحاديوف محاكاة النموذج الديمقراطي السائد في الدوؿ الغربية، حيث 
تحولت إدارة الدولة مف النظاـ المستبد لمسمطاف صاحب الحكـ المطمق إلى النظاـ 
البرلماني. وتـ انتخاب نواب يمثموف الشعب في البرلماف، وأصبحت الحكومة مسئولة 

                                                 

1 - Yrd.Doç.Dr.AVCI, Cemal Ve Yrd.Doç.Dr.KARA, Adem : Bağımsızlığa 

Giden Yol (Türk Ġnkılâbının Tarihi), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

Ġstanbul,2007,s.49-52. 
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اـ البرلماف وليس أماـ السمطاف، كما تـ تضييق الخناؽ بشدة عمى سمطات السمطاف أم
 .ٔـٙٚٛٔالتى وردت في الدستور العثماني األوؿ )المشروطية األولى( الصادر في 

ـ دبر الجيش العثماني حادثة عرفت باسـ ٜٜٓٔوفي الثالث عشر مف أبريل عاـ 
تقويـ الرومي(، ثـ نسبوىا إلى السمطاف عبد )حادثة الحادؼ والثبلثيف مف مارس وفقًا لم

نو أراد ثورة العناصر الرجعية ضد جمعية االتحاد والترقي. واتخذ إالحميد الثاني، وقالوا 
الجيش مف ذلؾ األمر ذريعة لمتحرؾ لعزؿ السمطاف عبد الحميد الثاني، مما دفعو إلى 

ألخيو السمطاف دمحم  ـٜٜٓٔعاـ  التنازؿ عف العرش في السابع والعشريف مف أبريل
في تمكيف أكبر لبلتحادييف مف الحكـ في الدولة  ارشاد. كانت ىذه الحادثة سببً 

 .ٕالعثمانية
 ب.إجراءات االتحاديين في المجال العسكري : 

مة كاف إصرار االتحادييف عمى المضي في عممية التغريب بخطوات واسعة الس
 Enverالعسكرؼ تـ تعييف) أنور باشا  ، فعمى المستوػ المميزة لفترة الدستور الثاني

PaĢa  ـ،الذؼ أوكل ميمة تطوير القوات المسمحة ٜٗٔٔ( وزيرا لمحربية فى يناير
 Limonلييئة ألمانية مكونة مف سبعيف خبيرًا عسكريًا تحت رئاسة )لموف فوف ساندرس 

von Sanders ؾ (، وأصبح األلماف ذوػ نفوذ شديد فى تركيا عندما ارتفع عدد اولئ
العسكرييف األلماف إلى سبعمائة خبيرًا عسكريًا. كما قامت حممة تطوير فى ترسانة 
المدفعية وكل المصانع الحربية األخرػ، ثـ طمبت الدولة العثمانية سفينتيف حربيتيف مف 
إنجمترا؛ ونظرا لعدـ توافر أمواؿ فى خزانة الدولة تكفى لدفع ثمف ىاتيف السفينتيف، تـ 

                                                 

1  -  GÜNEġ, Günver : TaĢradan MeĢrutiyet’e BakıĢ : II MeĢrutiyet 

Döneminde Aydın Sancağı (1908 - 1918), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk 

İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 

6, Sayı 11, Bahar 2010, s.6-7. 

2  - SAKAOĞLU, Necdet: Bu Mülkün Sultanları (36 Osmanlı PadıĢahı), 

Oğlak Yayıncılık Ve Reklamcılık Ltd. ġti, Ġstanbul, 1999, s.540-541. 
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ات فى كل أنحاء تركيا مف مدارس، ومستشفيات، ومساجد وضع صناديق تبرع
 .ٔومحطات قطارات لتوفير األمواؿ البلزمة

 ج.إجراءات االتحاديين في مجال التعليم : 
واتسعت مظمة التعميـ  أولى االتحاديوف في فترة الدستور الثاني اىتمامًا بالتعميـ،
مفتيات، وتـ إدخاؿ مواد حتى شممت الفتيات. وُشيدت أوؿ مدرسة ثانوية وجامعة ل

الرياضيات والعموـ ضمف المناىج الدراسية. وانفصمت المدارس عف وزارة األوقاؼ وتـ 
إلحاقيا بمشيخة اإلسبلـ وفيما بعد انشئت وزراة المعارؼ التى تولت كل ما يتعمق 

ـ وضع قانوف التعميـ االلزامي والذؼ حدد فترة ٖٜٔٔبالتعميـ والتدريس. وفي عاـ 
ـ بست سنوات إجبارية ومجانية، أعقب ذلؾ تشييد العديد مف المدارس الثانوية. التعمي

سعى االتحاديوف لجعل المغة التركية المغة الرسمية فى التعميـ بشكل إجبارػ، كما 
جعمت المدارس الخاصة تحت اإلشراؼ المباشر لمدولة، وأرسمت العديد مف البعثات إلى 

 .ٕا؛ لتمقى مبادػء التدريس الحديثةدوؿ مثل فرنسا، وسويسرا، وألماني
 د.إجراءات االتحاديين في المجالين التشريعي واالجتماعي : 

جماعة تخذىا تقاوـ تيار المحافظيف في الدولة العثمانية اإلجراءات التي كانت 
ـ، ٜٙٔٔاالتحاديوف بعزؿ شيخ اإلسبلـ مف الحكومة عاـ  قاـ بينما االتحاد والترقي،

ـ تـ تحويل ٜٚٔٔعتراضات ومعالجتيا بحسـ شديد. وفي عاـ وتـ احتواء كل اال
المحاكـ الشرعية إلى العمل تحت إشراؼ وزارة العدؿ، وامتد األمر حتى بمغ استبداؿ 
أحكاـ األحواؿ المدنية األلمانية بأحكاـ المواريث الخاضعة لمشرع اإلسبلمي عاـ 

 ـ . ٖٜٔٔ
لـ يسمـ مف عبث اإلتحادييف  ذؼاليجرػ الطالت عممية التغريب كذلؾ التقويـ  

الذيف قاموا بتغييره إلى التقويـ الميبلدؼ. وشيدت فترة الدستور الثاني نيضة معمارية 

                                                 

1  -  TUNAYA, T.Zafer : Türkiye’de Siyasal Partiler II MeĢrutiyet Dönemi, 

C.I, ĠletiĢim yayını, Ġstanbul,1998,s.156. 

2- ERGÜN, Mustafa: II. MeĢrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ocak 

yayını, Ankara, 1996,s.41-42. 
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والكيرباء والصرؼ الصحى  هعمى النسق األوروبى، مف تمييد الطرؽ وتنفيذ شبكة لمميا
  .ٔفى إستانبوؿ

مرأة حيث اشترط وعمى المستوػ االجتماعي حدثت تعديبلت ميمة فى قوانيف ال 
ـ تـ إصدار قانوف الحقوؽ العائمية ٜٚٔٔالقانوف موافقتيا إلتماـ الزواج. وفى عاـ 

الذؼ يقضى بعدـ زواج الرجل مف امرأة أخرػ بدوف عمـ زوجتو األولى وموافقتيا. 
وتولت النساء إباف الحرب العالمية األولى الوظائف الشاغرة فى الدولة؛ نظرًا اللتحاؽ 

مف الشباب بالجيش. وعمى ىذا النحو تكوف المرأة التركية قد شاركت فى قطاع كبير 
الحياة العامة، وحاولت الصحف والمجبلت التى تصدر فى استانبوؿ وسبلنيؾ أف 

 .ٕتبصر المرأة بحقوقيا بشكل أوسع
تبيف لنا مما تقدـ أف فترة الحياة الدستورية الثانية كانت امتدادًا لحركة التغريب في 

العثمانية، والتي بدأت منذ عيد السمطاف سميـ الثالث، وبمغت ذروتيا بعد فرماف الدولة 
ـ، ولكف الجديد في تمؾ الفترة أف طاؿ التغريب نظاـ الحكـ في الدولة ٜٖٛٔالتنظيمات 

العثمانية تأثرًا بالنموذج الفرنسي. وتـ االعتماد عمى الخبراء العسكرييف األوروبييف مف 
لعسكرية لمجيش العثماني. كما شمل التغريب المجاؿ التشريعي، أجل تطوير القدرات ا

حيث ُطرحت الشريعة اإلسبلمية جانبًا وتـ تفعيل القوانيف الغربية الوضعية. وأصبح 
التغريب منيجًا في مجاالت أخرػ بالدولة مثل المجاؿ االجتماعي، والتعميمي. وبدأت 

 لبعد عف الرجعية والتخمف.اليوية اإلسبلمية تتبلشى شيئًا فشيئًا؛ بدعوػ ا
 : الثاني المبحث األول : سمات المسرح التركي وخصائصو خالل فترة الدستور

منذ أف بدأت حركات التغريب مع  عرؼ األتراؾ المسرح بمفيومو الغربي
ـ(، عف طريق الفرؽ األجنبية التي وفدت إلى ٚٓٛٔ-ٜٛٚٔالسمطاف سميـ الثالث )

عات خاصة بالقصور، وفي السفارات، وأحيانًا استانبوؿ، وقدمت عروضيا في قا
لمشعب في أماكف متفرقة. وعممت ىذه الفرؽ المسرحية عمى تقديـ عروضيا المسرحية 

ويعد األديب  )إبراىيـ   مف الجميور لممسرح. اكبيرً  ابالمغة التركية؛ لتجذب قطاعً 
                                                 

1 - KURAN, Ercüment : Türkiye’nin BatılılaĢması ve Milli Meseleler, TDV 

yayını, Ankara,2004,s.173-174 

2  -  (a.g.e), s.182. 
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 نوافصاحب تجربة  كتابة أوؿ نص مسرحي تركي بع ٔ(  İbrahim Şinasiشناسي 
وقد عرضت ىذه المسرحية عمى مسرح         (،Şair Evlenmesiشاعر )زواج 

وبدأت المسارح التركية السيما   ـ.ٜ٘ٛٔعاـ ػو، الذؼ تـ افتتاحو چقصر دولمو باغػ
ـ ٜٙٛٔ(، يعرض المسرحيات التركية اعتبارًا مف عاـ Gedikpaşaمسرح )كديؾ باشا 

أؼ العاـ التركي، وانتشرت أدبيات المسرح في بكثرة، مما خمق وعيًا مسرحيًا لدػ الر 
الصحافة التركية مما استدعى وجود صحيفة خاصة بالمسرح، فكاف ميبلد جريدة 

 .ٕـ في استانبوؿ ٗٚٛٔ( في العشريف مف مارس عاـ Tiyatro)المسرح 
ظل المسرح التركي يتطور بشكل سريع وممحوظ منذ بدايتو حتى عاـ  
صمة بجموس السمطاف عبد الحميد الثانى عمى ـ، حيث تعرض لضربة قاٙٚٛٔ

العرش. حيث أدرؾ السمطاف التيديد الشديد الذػ يمثمو المسرح عمى حكمو؛ وذلؾ ألف 
مثقفي التنظيمات اعتبروه أداة بالغة األىمية فى إرساء مبادغ الحق، والقانوف، والحرية، 

سكات صوتو فى الفترة والعدالة لدػ القطاعات العريضة مف الشعب الغافل. وليذا تـ إ
                                                 

 فٟ اٌخاِس ِٓ اغسطس ػاَ ئسرأثٛيفٟ صذفٟ ٚشاػش ٚواذة، ذشوٟ . ٌٚذ  ئتشا١ُ٘ شٕاسٟ :  -1

ٚاٌرؼشف  ،ٌذساسح إٌظُ اٌّا١ٌح ؛تٛساغح ِصطفٝ سش١ذ تاشاَ، 1289ٚستا ػاَ أُسسً ئٌٝ أ َ.1286

ػٛدذٗ  ػٕذػٍٝ اٌذعاسج اٌغشت١ح، فىاْ أٚي غاٌة ِذٟٔ ذشوٟ ٠رُ ئسساٌٗ ئٌٝ أٚستا تٙزا اٌمصذ . ٚ

. أصذس جش٠ذج )ذشجّاْ ١ٌؼًّ فٝ اٌصذافح ػًّ تثؼط إٌّاصة اٌذى١ِٛح، شُ أصشف ػٕٙا 

صذ١فح ذشو١ح خاصح. ٌُٚ ٠ٍثس أْ ذشن  يفىأد أٚ ،تاالشرشان ِغ أگاٖ أفٕذَٞ 1261أدٛاي( ػاَ 

. أصذس ِٚٛسؼا   شاِل   ذشو١ا   اٌؼًّ تاٌصذ١فح تؼذ سرح أشٙش، ٚفٟ ٘زٖ األشٕاء واْ تصذد ئػذاد ِؼجّا  

، ٚتؼذ أْ ذذمك ٌٍصذ١فح لذس ِٓ اٌشٙشج ٚاٌشٚاض، ساح 1968َصذ١فح )ذص٠ٛش أفىاس( تّفشدٖ ػاَ 

١ٙا شثاب األدتاء ِٓ أٌٟٚ اٌّٛ٘ثح، فىاْ ِٓ ت١ٓ ٘إالء اٌشاػش ٚاٌشٚائٟ اٌرشوٟ ٔاِك وّاي. ٠عُ ئٌ

سئاسح ذذش٠ش صذ١فرٗ ئٌٝ ٔاِك وّاي، ٚساح ٠سرىًّ ِؼجّٗ  ػاد ئٌٝ فشٔسا ذاسوا  َ 1281ٚفٟ ػاَ 

٠ذ ٚاٌرٛجٗ ٠ُؼذ شٕاسٟ ِٓ سٚاد دشوح اٌرجذ .1281َئال أْ اٌمذس ٌُ ٠ٍّٙٗ ٚذٛفٝ فٟ اٌؼاَ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ 

إٌّذٝ فٟ ِجاالخ اٌّسشح ٚاٌشؼش ٚاٌٍغح  ائٌٝ اٌغشب فٟ اٌفىش ٚاألدب، ٌٚٗ ئسٙاِاخ فٟ ٘ز

 َ.1281ذٛفٟ فٟ اسرأثٛي فٟ اٌصاٌس ػشش ِٓ سثرّثش ػاَ . فحٚاٌصذا

َ، 1289( )ِسشد١ح و١ِٛذ٠ح ِٓ فصً ٚادذ (ġair Evlenmesi صٚاض شاػش ) ِٓ أتشص أػّاٌٗ :

 . 1261َ (Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye ١حظشٚب أِصاي ػصّأٚ)

Bkz :AKPINAR,Ertekin &AKSEL,Atilla ve baĢkaları :Tanzimattan Bugüne 

Edebiyaçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları ,1.baskı , Ġstanbul 2001,  

c.2, s.925- 927.  

2- AND, Metin : Türk Tiyatro Tarihi, ĠleĢtiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1992,s.70-
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( ، مما أدػ إلى ضعف اإلبداع المسرحي، واقتصاره عمى الميمودراما ـٜٛٓٔ-ٙٚٛٔ)
ف تبني قضايا الدولة وىموميا في عفنوف(  جماعة ثروت). كما تـ إقصاء فقط اليزيمة

 .ٔالنصوص األدبية عامًة و المسرحية خاصةً 

الثاني؛ نتيجة السياسات عانى المسرح التركي فترة حكـ السمطاف عبد الحميد 
طواؿ فترة حكمو. وبعد إعبلف الدستور الثاني في الرابع والعشريف   القمعية التي فرضيا

ـ عاود المسرح التركى نشاطو وانطبلقو، إبداعًا أدبيًا، وعروضًا ٜٛٓٔمف يوليو عاـ 
مسرحية  بعدما تعرض لفترة مف الركود. وصدرت العديد مف النصوص المسرحية في 

ة وجيزة، كما تـ تمثيل مسرحيات ُكتاب التنظيمات التى ُمنعت مف قبل جنبًا إلى فتر 
جنب مع مسرحيات تمؾ الفترة. واقتصرت موضوعات تمؾ المسرحيات عمى استمياـ 

دانة صور االستبداد. نما  التاريخ، وا  ولـ يتوقف األمر عمى األعماؿ المؤلفة فحسب، وا 
يا كوسيمة إسقاط عمى فترة حكـ السمطاف عبد إلى األعماؿ المترجمة واستخدام امتد

الحميد الثانى، واإلشارة إلى شخصو وفترة حكمو بألفاظ وعبارات شديدة الميجة. مف 
( لػؤلديب الفرنسي )فيكتور ىوجو  Diktatörأمثمة تمؾ األعماؿ المترجمة )الطاغية

Victor Hugo (، و)األشقياءHaydutlar ( لؤلديب األلماني)فريديش شيمرFriedrich 
Schiller)ٕ . 

وقد أرجع نقاد األدب التركي ندرة النصوص المسرحية في فترة حكـ السمطاف 
ػػػػػ إلى  عبد الحميد الثاني ػػػػػ فضبًل عف البطش وسياسة القمع وىيمنة روح االستبداد

ىو إرتفاع تكمفة الطباعة وعدـ توافرىا عمى نطاؽ واسع، مما كاف لو أثره  سبب آخر
في عدـ وصوؿ القدر الكافي مف اإلبداع المسرحي الذؼ يعبر عف تمؾ الفترة  الواضح

 .ٖالميمة مف التاريخ التركي
                                                 

1 - AND, Metin : 100 Soruda  Türk Tiyatrosu Tarihi, Gerçek Yayınevi, 

Ġstanbul, 1970,s.205-206. 

2-YALÇIN, Alemdar :  II. MeĢrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Akçağ 

Yayınları,Ankara, 2002,s.33. 

3- HALMAN, Talât Sait & HORATA, Osman Ve BaĢkalar : Türk Edebiyatı 

Tarihi, C.3,TC Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ġstanbul, 2006,s.154. 
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أعقب انفراط عقد جماعة ثروت فنوف، التي أثرت األدب التركي الحديث في 
ـ ظيور تيار أدبي  ٜٛٓٔـ، و إعبلف دستور  ٜٔٓٔـ إلى  ٜٙٛٔالفترة ما بيف 

امتدادا  الفجر اآلتيتي . ويمثل األدب الذؼ أنتجو ُكتاب اآل فجرالجديد عرؼ بجماعة 
ألدب ُكتاب ثروت فنوف مف حيث المضموف والشكل ، فمـ يأت ُكتاب الفجر اآلتي 

 .ٔبجديد سوػ مزيد مف التكمف والتأنق الذؼ ازدادت بو المغة غموضًا واألسموب تعقيداً 

إباف حكـ السمطاف  وكاف الُكتاب المسرحيوف قد توقفوا عف اإلبداع المسرحي
عبد الحميد الثاني؛ مما أفسح المجاؿ لظيور فرؽ المسرح االرتجالي. وقد أفاد المسرح 

ـ. وظيرت فكرة إنشاء مسرح قومي ٜٛٓٔالتركي مف مناخ الحرية عقب إعبلف دستور 
ـ( لتشجيع الفف المسرحي لئليماف بدوره الميـ ٖٕٜٔ -ٜٛٓٔفي العصر الدستورؼ )

( أوؿ تجربة  Sahne-i Osmaniyyeب. وكاف ) المسرح العثماني في مرحمة التغري
مسرحية. ثـ جادة إلقامة مسرح مدعـ، فقد أوجد الرغبة لدػ الُكتاب األتراؾ لمكتابات ال

( Darülbedayi-i Osmanîدار البدائع العثمانية  أنشئت فيما بعد في استانبوؿ )
، وكانت أوؿ العروض التي ـٜٗٔٔوافتتحت في السابع والعشريف مف أكتوبر عاـ 

قدمت فييا مقتبسة مف المسرح الفرنسي، وتراجع دورىا خبلؿ الحرب العالمية األولى ما 
    .ٕـ( لعدـ تمقييا الدعـ المالي مف الدولة لظروؼ الحربٜٛٔٔ-ٜٗٔٔبيف عامّى )

أف المسرح التركي دخل مع جماعة )الفجر (: " Metin Andويرػ )متيف آند 
 رًا عمى النواحي األدبية والتثقيفية،و قصمجديدة، ولـ يعد دور الجماعة  اآلتي( مرحمة

نما امتد دورىا ليصل ياـ ُكتاب جماعة )الفجر اآلتي( في دعـ الجيش، ػإس إلى وا 
خبلؿ إمدادىـ لمفرؽ المسرحية مف راء، قانة الفػػػمحة، وا عػػوتوفير ما يمزمو مف أس

ه الفرؽ المسرحية لدعـ األغراض بنصوص مف إبداعيـ، وتخصيص عائد عروض ىذ

                                                 

1-AKYÜZ, Kenan: Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ( 1860 – 1923 ), 

Ankara Üniversitesi Basımevi,3 baskı, Ankara, 1979 , s.152. 

2  - KONUR, Tahsin :Devlet – Tiyatro ĠliĢkisi, Dost Kitabevi, Ankara, 

2001,s.50-52 
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السابقة. كما كاف ليـ دور وطني مف خبلؿ تعاونيـ مع الفرؽ المسرحية بعد حرب 
 ٔالبمقاف، إلمدادىـ بنصوص تسيـ في رفع الروح المعنوية لمشعب ..."

المسرحية، تفوقت بشكل  ي(الفجر اآلت(وىنا يمكننا القوؿ إف كتابات جماعة 
( مف حيث القيمة الفنية، ورىافة الحس  ثروة الفنوف  جماعة )ممفت لمنظر عمى غيرىا ل

والعاطفة، وعكست بقدر كبير شخصية مبدعييا، وما يتمتعوف بو مف ثقافة عالية، لكنيا 
 . ٕلـ تنل أىمية كافية فى النقد المسرحى التركى الحديث

التى تعكس أعماليـ  ومف بيف أبرز المسرحييف في جماعة )الفجر اآلتي(،
 رحية بوضوح اتجاه الجماعة : المس

 :  3شياب الدين سليمان .أ 

( مف رواد جماعة الفجر ġahabettin Süleymanيعد )شياب الديف سميماف 
اآلتي حيث أضفى عمى التيار األدبى روحًا مف التجديد. لو عدة مسرحيات، مف أىميا 

ية ـ، وتميزت بسبلمة البنٜٓٔٔ( التي كتبيا عاـ Fırtınaمسرحية  )الزوبعة 
المسرحية، وتناوؿ فييا تطمع شباب تمؾ الفترة إلى اليجرة إلى أوروبا، وخاصة فرنسا؛ 
النبيارىـ بالنموذج الغربي، وما ترتب عف تمؾ الرغبة مف مشكبلت وانقسامات داخل 

 Çıkmazالبيت الواحد. أىميا وأشيرىا عمى اإلطبلؽ مسرحية )الشارع المغمق 

                                                 

1 - AND, Metin : 100 Soruda  Türk Tiyatrosu Tarihi,s.208 

2-HALMAN, Talât Sait & HORATA, Osman Ve BaĢkalar : (a.g.e),s.152-

153.   

 ٌٚذ فٟ. ش ا٢ذٟ( شٙاب اٌذ٠ٓ س١ٍّاْ : واذة ٚ ٔالذ ذشوٟ ِٓ سٚاد جّاػح فجشآذٟ )اٌفج -1

َ. ٌٗ ِسشد١راْ تؼٕٛاْ )اٌضٚتؼح 1981َ ، ٚذٛفٟ فٟ س٠ٛسشا فٟ ػاَ 1228اسرأثٛي فٟ ػاَ 

Fırtına )1911 اٌشاسع اٌّغٍك(ٚ ،َÇıkmaz Sokak ) 1918 ِإٌفاخ فٟ ِجاي إٌمذ ٌٗ  .َ

)ػثذ ٚ، 1911َ( Tarih-i Edebiyât-ı Osmaniyeاألدتٟ  ِٓ أّ٘ٙا : )ذاس٠خ األدب اٌؼصّأٟ 

ٌٚٗ ِجٍذاْ شاسوٗ فٟ َ، Abdülhak Hâmit Hayatı ve Sanatı )1911اٌذك داِذ د١اذٗ ٚفٕٗ 

 -1918( ِا ت١ٓ ػاِٟ Malumatı Edebiyyeذأ١ٌفّٙا دمحم فإاد وٛتش٠ٍٝ تؼٕٛاْ)اٌّؼٍِٛاخ األدت١ح 

1918.َ 

Bkz:KURDAKUL, ġükran: ġairler Ve Yazarlar Sözlüğü, Cem Yayınevi, 

Ġstanbul,1985,s,560. 
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Sokak زواج فتاة صغيرة مف رجل طاعف فى السف، وما (، التي تناوؿ فييا مشكمة
 .ٔترتب عمى الزواج غير المتكافىء مف مشكبلت اجتماعية وانحرافات أخبلقية

 :  2ىداتحسين ن
( مف أبرز ُكتاب المسرح في جماعة ) الفجر Tahsin Nahitيعد )تحسيف ناىد 

س أدبية أخرػ، اآلتى(. ذاع صيتو بكتاباتو المسرحية، عمى الرغـ مف إبداعو في أجنا
 غير أنيا لـ تترؾ نفس األثر الذؼ حققتو مسرحياتو. لو العديد مف المسرحيات منيا :

(، وىي مسرحية مف فصل واحد، كتبيا عاـ   Hicranlarمسرحية )اليجراف
حدؼ الفاتنات، ظل يردد ٜٛٓٔ ـ، وتناوؿ فييا قصة عشق بيف شاب مصاب بالسل وا 

براز مساؤػ فترة حكـ اسميا حتى الرمق األخير. وتميزت  مسرحياتو بالنقد السياسي وا 
 (  Jön Türkالسمطاف عبد الحميد الثاني، وخير مثاؿ عمى ذلؾ مسرحية )تركيا الفتاة

ـ منتقدًا ممارسات رجاؿ البوليس السرػ في نظاـ السمطاف عبد ٜٜٓٔالتى كتبيا عاـ 
 (،Kösem Sultan) زوجة السمطاف أحمد األوؿ الحميد الثاني. وجاءت مسرحيتو 

ـ، تناوال فييا السنوات األخيرة ٕٜٔٔالتي ألفيا بمشاركة )شياب الديف سميماف( عاـ 
 ٖإلنييار الدولة العثمانية، وتولي سبلطيف ضعاؼ الشخصية مقاليد الحكـ.

ويعتبر )يعقوب قدرؼ( مف ُكتاب جماعة )الفجر اآلتي( الذيف ألفوا مسرحيات في 
(. Veda(، و)الوداع Nirvanaفي مسرحيتي )نيرفانا  ىذه المرحمة، ويتمثل انتاجو

                                                 

1 - ENGĠNÜN, Ġnci: Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-

1923), Dergâh Yayınları,Ġstanbul, 2012,s723-724. 

ٌٌمة تشاػش اٌُجُضس.  َ.1228ٌٚذ فٟ ئسرأثٛي ػاَ   شاػش، ٚواذة ِسشدٟ، ذشوٟ.ذذس١ٓ ٔا٘ذ :  -2

ئال أٔٗ ذشوّٙا دْٚ أْ ٠ىًّ ،ٌؼ١ٍا، ِٚٓ تؼذ٘ا ِذسسح اٌذمٛقاٌرذك تّذسسح غٍطٗ سشاٜ اٌسٍطا١ٔح ا

ٌٍّإْ فٟ سٕٛاخ  . ػًّ ِفرشا  1918َذٟ( ػاَ ا٢فجش اٌذؼ١ٍّٗ فٟ أٞ ٚادذج ِّٕٙا . اٌرذك تجّاػح )

دٕجشذٗ. اذسّد أشؼاسٖ تشىً  أصاب ِشضاٌذشب اٌؼا١ٌّح األٌٚٝ. ذٛفٝ فٟ س٠ؼاْ شثاتٗ تسثة 

ٚئْ واْ لذ ذأشش ف١ٙا تاٌشاػش أدّذ ٘اشُ . أِا ِسشد١اذٗ فمذ اللد  ،ؼحػاَ تاٌعؼف فٟ اٌٍغح ٚاٌصٕ

 ِٓ أتشص ِسشد١اذٗ :ٚ َ.1919ذٛفٟ فٟ ئسرأثٛي ػاَ ٕجاح . آٌِ  ٔص١ث الذسا ِٓ اال٘رّاَ ٚدممد 

َ، 1919( ػاَ  Jön Türkذشو١ا اٌفراج  َ، ِٚسشد١ح )1912( ػاَ  Hicranlarاٌٙجشاْ ِسشد١ح )

 (.  Bir Çiçek iki böcekص٘شج ٚدششذاْ )  َ، ِٚسشد١ح1911( ػاَ  Firarس اٌفشاِٚسشد١ح ) 

Bkz: AKPINAR,Ertekin &AKSEL,Atilla ve baĢkaları :Tanzimattan Bugüne 

Edebiyaçılar Ansiklopedisi, s.933. 

3 - ENGĠNÜN, Ġnci: (a.g.e),s728. 
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وظير فييما تأثره الواضح بالفيمسوؼ األلماني شوبنياور. وتميزتا بالجمل الحوارية 
وقد عرضت كمتا المسرحيتيف عمى خشبة المسرح مف قبل فرقة  القصيرة، والتمقائية.
 ٔـ.ٜٜٓٔ( عاـ Burhanettin Bey)السيد برىاف الديف 
رة إلى أف الفترة التاريخية المعروفة بإعبلف الدستور الثاني تتضمف تبقى اإلشا

عمى مستوػ تاريخ األدب ظيور جماعة )الفجر اآلتي(، وحركة األدب القومي، ولكف 
آثر الباحث تسميط الضوء عمى حركة المسرح حتى جماعة )الفجر اآلتي( دوف غيرىا؛ 

ديب )يعقوب قدرؼ( وأنتج خبلؿ انتمائو لكونيا تمؾ الجماعة األدبية التي انضـ إلييا األ
 ليا المسرحيتيف موضوع البحث.

ونخمص مما سبق إلى أف المسرح التركي قبل إعبلف الدستور الثاني، كاف متوقفًا 
تمامًا نظرًا إلحكاـ السيطرة الرقابية عمى اإلبداع بكافة أشكالو، في ظل حكـ السمطاف 

المسرح التركي  وقد اضطمعبداد والقير. عبد الحميد الثاني الذؼ عاب حكمو االست
ؿ ليس عمى المستوػ التثقيفي والتوجيو افعمؤثر  دوربعقب إعبلف الدستور الثاني 

نما دعـ مؤسسات الدولة اقتصاديًا، وأسيـ في رفع الروح  االجتماعي فحسب، وا 
 المعنوية إباف حرب البمقاف.

  (المضامين الفكرية في فلسفتوالمبحث الثاني : شوبنياور ) نشأتو ومصادر ثقافتو و 
إف فمسفة شوبنياور، مف الممكف أف نطمق عمييا فمسفة حياة، أو ىي فمسفة 
اإلنساف بعذاباتو وآالمو وسروره، بواقعيتو ومثاليتو، وبعبارة أخرػ ىي فمسفة اإلنساف 

 المعذب الحائر بيف قيـ السماء وقيـ األرض.
حياة شوبنياور، ومصادر  وسوؼ يقوـ الباحث بعرض ألىـ المحطات في

ثقافتو، وأىـ المضاميف الفكرية التي اشتممتيا فمسفتو، والتي كانت سببًا في أف يطمق 
 عميو )رائد الفمسفة التشاؤمية(.

 نشأة شوبنياور :  .1

ولد الفيمسوؼ األلماني )آرثر ىنريش شوبنياور( في مدينة دانسج في الثاني 
ف والده تاجرًا شديد الثراء، ولـ يكف ـ. كاٛٛٚٔوالعشريف مف شير فبراير عاـ 
                                                 

1  -  HALMAN, Talât Sait & HORATA, Osman Ve BaĢkalar : (a.g.e),s.153. 
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حاطتو بشتى  لشوبنياور الصغير منافس في إرث أبيو، فراح األب يمعف في رعايتو، وا 
وسائل الراحة. وكاف األب يعد شوبنياور ليخمفو في تجارتو، ويأمل أف يجعل منو تاجرًا 

ه أف يسمح لو اأؿ أبمثمو، ولكف شوبنياور كاف ميااًل إلى دراسة الفمسفة، ومف ثَـّ راح يس
بدراسة الفمسفة لشغفو بالتعميـ الجامعي، لكنو رفض طمبو. وقد نشأ شوبنياور بيف 
مشاعر متناقضة، يربطو بأبيو عطف بالغ، ورقة مف جانب األب، وا عجاب وتعمق مف 
جانب االبف. أما عبلقتو بأمو فيشوبيا فتور ظاىر وجفوة كانت تتزايد بمرور األياـ، 

ا إىماؿ األـ البلىية بنفسيا عف شئوف ابنيا، وانشغاليا الكامل بغرامياتيا وزاد مف حدتي
أو المتبلحقة، وانصرافيا فيما كاف يبقى ليا مف فراغ، إلى تأليف بعض الكتب 

القصص، فقد كانت سيدة عمى قدر مف الثقافة وذات ميوؿ أدبية، وكانت كتبيا تبلقي 
 .ٔنجاحًا ال بأس بو

مل كاف لو أعمق األثر في حياة شوبنياور. حيث كاف وذات يوـ وقع حادث ج
والده يطل يومًا مف النافذة، فانزلق منيا إلى القناة، وغرؽ عمى أثر ذلؾ، ولكف مف 
المرجح أنو مات منتحرًا نظرًا لتدىور عبلقتو بزوجتو وخيانتيا المستمرة لو. وبذلؾ فقد 

الحادثة المؤلمة، وىو في ىذه  شوبنياور أباه وىو مازاؿ في السابعة عشرة. ولعل ىذه
السف، قد أثرت تاثيرًا بالغًا في نفسيتو، وجعمتو متشائمًا مف الحياة معددًا آلالميا، شاكيًا 
منيا. ولـ يستطع شوبنياور أف ينسى أو يطرد مف تفكيره موت أبيو، فقد كاف والده 

 .ٕه إلى االنتحاراأببمثابة صديقو الذؼ ال صديق لو سواه، وازداد كرىًا ألمو التي دفعت 
لنا مما سبق أف أمو لعبت دورًا خطيرًا في حياتو وفمسفتو، وليس مف  يتبيف

دفعت بو إلى طريق التشاؤـ، إذ كانت تعاممو بجفاء ممحوظ  المبالغة أف نقوؿ إنيا
 وبغمظة مقصودة، مما أسيـ بوضوح في تنشئتو نشأة  نفسية معقدة وكئيبة.

ر، وعمى عكس التقاليد المتبعة في تمؾ الظروؼ، وعمى أثر وفاة والد شوبنياو 
راحت أمو تقيـ الحفبلت معممة ذلؾ؛ برغبتيا أف تستمع بحياتيا. وأنشأت صالونًا أدبيًا، 

يا، واجتذبيـ سمعتيا المتسمة بالتساىل األخبلقي، ياجتمع فيو أشير أدباء ألمانيا ومفكر 
                                                 

1 - Bkz : ATAYMAN, Veysal : Varolmanin Acısı (Schopenhauer Felsefesine 

GiriĢ), DonkiĢot Yayınları, Ġstanbul,2012,s.13-16. 

 .18َ، ص1961أدّذ دمحم ِؼٛض : أظٛاء ػٍٝ شٛتٕٙاٚس، اٌذاس اٌؼشت١ح ٌٍىراب، اٌما٘شج، - 8
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مار األدب. ولـ تعد الكراىية بيف قبل أف يجتذبيـ ثراؤىا أو ثقافتيا أو تفوقيا في مض
األـ وابنيا صامتة أو دفينة، فسرعاف مااتخذت شكل حرب معمنة، إذ كانت المرأة فيما 
يبدو تحس بالذنب تجاه ابنيا. ومف غرائب الطبيعة البشرية أف نكره مف نشعر أننا 

ع تمطر مخطئوف في حقيـ، وأف نتفاني تبعًا لذلؾ في إيذائيـ. لذلؾ راحت األـ دوف دا 
ابنيا بالسباب والتحقير. وىكذا نمت العداوة بيف األـ وابنيا، وترعرعت حتى أصبحت 
حقدًا رىيبًا متباداًل، وصل محطتو األخيرة عندما نشر شوبنياور رسالتو التي حصل بيا 

ـ مف جامعة برليف تحت عنواف " في الجذر الرباعي ٖٔٛٔعمى شيادة الدكتوراه عاـ 
ة "، شعرت األـ بغيرة شديدة مف ذلؾ االبف الذؼ تمقتو، ولـ تجد إال لمبدأ العمة الكافي

سبلح السخرية واالستيزاء تناؿ بو منو، فإذا بيا ذات مرة تصيح أماـ جمع مف زوارىا 
" أظنو كتابًا لممشتغميف بالعطارة!في صالونيا األدبي: " أوه، الجذور األربعة! إنني كنت 

يا، بل نظر إلييا في برود قائبل: " ىذا الكتاب، يا قولبإال أف شوبنياور لـ يتأثر 
سيدتي، سيكوف محل دراسة الناس واىتماميـ عندما تكوف كتبؾ ممقاة في أكواـ 

 .ٔ!"القمامة
ى نفسيتو، مما انعكس فكاف لحرماف شوبنياور مف العطف والحب تأثير كبير 
اداتو في أف تممي عميو أثره عمى فمسفتو المتشائمة. كما أسيمت ميولو ونوازعو واستعد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دراسة الفمسفة، وينتقي منيا ما يوافق ما عاناه مف فقد وآالـ.                                                                   
 مصادر ثقافتو :  .2

ألدب والفمسفات تنوعت مصادر ثقافة شوبنياور، حيث قرأ في التاريخ وا
القديمة، غير أنو ركز اىتمامو عمى دراسة الفمسفة اإلغريقية، وخاصة أفبلطوف. كما 
اىتـ اىتمامًا بالغًا بفمسفة كانط الذؼ اعتبره صنوه الوحيد، والفيمسوؼ األوحد في العصر 
الحديث. ويبدو أنو كاف يجد لدػ كانط وأفبلطوف موقفًا فكريًا لقى استجابة قوية في 

عقمي، أؼ إلى عالميف آخر نيما قسما الوجود إلى وجود حسي و إسو، مف حيث نف
متباينيف مف الظواىر والماىيات، ومف حيث أف ذلؾ التقسيـ صادؼ ىوػ في نفسو، 

                                                 

ساخ شٛتٕٙاٚس(، ذشجّح: شف١ك ِماس،سٍسٍح ١ِشاز ت١ٍٟ سٛٔذٚسص: فٓ األدب )ِٓ ِخرا - 1

 .81-88َ، ص8118اٌرشجّح، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍرشجّح، اٌما٘شج، 
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وكاف صدػ الزدواج النزوع لديو، وىو صاحب الشيوات الجامحة، والنزوع العنيف إلى 
اتو الفكرية بالفمسفة البوذية التي كاف ليا حياة العقل. كما التقى في تمؾ المرحمة مف حي

أكبر األثر في مذىبو الفمسفي، وفي اتجاه فكره، كما استغرؽ في دراسة بقية الفمسفات 
 .ٔالشرقية القديمة والديانات اليندية

ويذىب المتخصصوف في مجاؿ الفمسفة إلى القوؿ بإف شوبنياور ممحد، أزاح 
ساف عمى عرش هللا الخالي ػػػ وفقًا لرأيو ػػػ ، كما المطمق وضحى في سبيل أف يتربع اإلن

أف آراء شوبنياور لـ تكف ردود فعل فحسب عمى األوضاع التي سادت عصره، بل ىي 
وقد استخمص فمسفتو مف تراجيديا حياتو،  تعبير عف حياتو الذاتية في صميميا،

مف قمق داخمي وبالمنظور السيكولوجي فإف شوبنياور كاف مصابًا باالكتئاب، ويعاني 
وعذاب مستمر، أو حزف نفسى أو حرماف عاطفي، ليذا كاف يتمتع بنظرة سوداوية 

 .ٕقاتمة صبغت فمسفتو كميا، وجعمت منو فيمسوؼ التشاؤـ 

 Yeterli Nedenومف مؤلفاتو : ) األصل الرباعي لمبدأ العمة الكافية
Önermesinin Dört Farklı Kökeniالدكتوراة التي كاف رسالة  ؼ( ىذا الكتاب الذ

ـ، وناقش فييا نظرية المعرفة، ويبدو في ىذا الكتاب تأثره بػ)كانط(، ٖٔٛٔأعدىا عاـ 
 Ġrade ve Tasarım Olarakإرادة وتمثلك) العالـ  كما يعد مقدمة لمؤلفو الرئيس

Dünya ـ ٖٙٛٔـ ويتضح فيو مذىبو الفمسفي كمو. وفي عاـ ٛٔٛٔ( الذؼ صدر عاـ
( وتناوؿ فيو Tabiattaki Ġrade Üstüneصدر كتابو )عف اإلرادة في الطبيعة 
ـ صدر كتابو )المشكمتاف األساسيتاف في ٔٗٛٔمظاىر اإلرادة في الطبيعة. وفي عاـ 

وناقش في ىذا الكتاب حرية اإلرادة  (Ahlakın Ġki Temel Meselesiعمـ األخبلؽ 
 .ٖاإلنسانية، وخُمص إلى أف تجربة المرء تعني وجوده

 
                                                 

شٛتٕٙاٚس (، ذؼش٠ة د.دمحم شف١ك ش١ا، ِٕشٛساخ  –١٘جً  –ئ.ٔٛوس : إٌظش٠اخ اٌجّا١ٌح ) وأػ  - 1

 .189-188َ، 1928تذسْٛ اٌصماف١ح، ت١شٚخ، 

سٛس٠ٓ و١شوجاسد، داس اٌّؼشفح اٌجاِؼ١ح،  د.ػٍٟ ػثذ اٌّؼطٟ دمحم : - 8

 .81َ،ص1921االسىٕذس٠ح،

3 - ATAYMAN, Veysal : (a.g.e),s.19،29. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sten%C3%A7_ve_Tasar%C4%B1m_Olarak_D%C3%BCnya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sten%C3%A7_ve_Tasar%C4%B1m_Olarak_D%C3%BCnya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sten%C3%A7_ve_Tasar%C4%B1m_Olarak_D%C3%BCnya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiattaki_%C4%B0rade_%C3%9Cst%C3%BCne&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahlak%C4%B1n_%C4%B0ki_Temel_Meselesi&action=edit&redlink=1
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 المضامين الفكرية في فلسفة شوبنياور :  .3
 لالعقالني:اإلرادة و االتجاه ا .أ 

فكرة اإلرادة مكانة عظمى في فمسفة شوبنياور، وانطبلقًا منيا يفسر  تبوأت
شوبنياور الوجود، والعالـ، واإلنساف عمى أساسيا. فاإلرادة مف ناحية ىي سر الوجود، 
باعتبارىا حقيقتو وجوىره المعبر عف ذاتيتو وآنيتو في آف واحد. وىي مف ناحية أخرػ 

في كل مظاىر الطبيعة. ومصطمح اإلرادة عند شوبنياور ال  مصدر التطور المشاىد
يشير إلى المعنى الدارج أو المألوؼ ليذه الفكرة، بل إنو يعني بيا أو يشير إلييا كرغبة 
ممحة ال تيدأ، وىي قوة عمياء ال عاقمة، أو اندفاع أعمى يحرؾ كل شيء وبيا يتحقق 

شوبنياور أساسًا لمناحية البلعقمية التي وجودىا واستمرارىا، ومف ىنا كانت اإلرادة عند 
 .ٔتسود مذىبو باعتبارىا قوة ال عاقمة تكوف سيدًا لمعقل أو أف ىذا األخير مجرد تابع ليا

وفى ذلؾ يقوؿ الدكتور عبد الرحمف بدوؼ: "رأؼ شوبنياور في الوجود يمثل 
ىي إرادة الشر، وال ييدؼ إلى غاية محددة أو معينة، حيث إف اإلرادة التي تسيره 

عمياء ال تبصر أماميا شيئًا. كما إف إرادة الحياة المجنونة العمياء تحاوؿ بشتى الطرؽ 
ف الوجود المستند إلى اإلرادة ىو وجود عبثي ال أأف تؤكد نفسيا عبثًا وباطبًل. أؼ 

أو الكائنات، فيي ال  ف اإلرادة واحدة في جميع الموجوداتأطائل منو. ويؤكد شوبنياور 
فاإلرادة واحدة في اإلنساف وفي أصغر بذرة في الوجود. واالختبلؼ الوحيد ىو تتجزأ، 

ذا كانت اإلرادة اندفاعً  أعمى، فمف ثـ ليس ليا غاية وال  اتموضعيا في الكائنات. وا 
ورائيا ىدؼ، إنيا نزوع ورغبة تحتاج لئلشباع. لكنيا ال نياية وال غاية ليا، بل ىي 

ة عمتيا، فقد يعمـ اإلنساف عمة ىذه الرغبة أو تمؾ، غاية نفسيا وليس مف السيل معرف
لكنو يستحيل مطمقًا أف يدرؼ لماذا  يريد عمومًا. إف اإلنساف منا يرتبؾ ويحتار إذا 
سألتو : لماذا تريد؟ فإذا أجاب بأنو يريد ىذا لكذا، عدنا إلى السؤاؿ مف جديد: ولماذا 

 نيائية، إذ إنيا مطمقة ال تخضع يريد ما يريد؟ والتسمسل ىنا واضح، فإف اإلرادة ال
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لقانوف العمية أو قانوف السبب الكافي. وىذا ىو السبب في أننا سنظل في جيل مطبق 
 ٔبعمة اإلرادة المطمقة. ومف ىنا ُيقاؿ إف اإلرادة ميتافيزيقية. 

و الفمسفي عف اإلرادة قائبًل: " إف العقل والجسـ عرضويمضي شوبنياور في 
ظاىر ذلؾ أف اإلرادة ىي التي تشكل المخ ، وتبني األوردة لدورة أداتاف لئلرادة، وم

رادة النماء ىي التي تجذب  رادة التكاثر ىي التي تشكل أعضاء التناسل. وا  الدـ، وا 
. أؼ إف الجسـ عند شوبنياور، ليس غير إرادة متجسدة. وحياة ٕالنبات إلى الشمس..."

مف أجل الحياة، وتوفير القوت،  اإلنساف ىي سمسمة رغبات ال تيدأ، وكفاح مستمر
واإلبقاء عمى النوع. ولذلؾ فإف مركز اإلرادة في الجسـ يقع في األعضاء التناسمية، 

 فيي وسيمة حفع الحياة واستمرار النوع.
مما تقدـ يمكننا القوؿ : إف فمسفة شوبنياور مبنية عمى فروض واسعة أىميا 

مييا اإلرادة، ويفترض ثانيًا أف اإلرادة أف الكوف تحركو وتسوده قوة شيوانية عمياء يس
شر. وجعل لئلرادة واإلتجاه البلعقبلني السيادة في مقابل االتجاه العقمي الذؼ كاف 
سائدًا في عصره، فكاف ىذا قمبًا لؤلوضاع، وبداية التجاه فمسفي جديد أوؿ مف أرسى 

 دعائمو شوبنياور، متمثبًل في ىيمنة اإلرادة عمى العقل التأممي.
 التجاه التشاؤمي :ا .ب 

التشاؤـ عند شوبنياور نظرية قائمة عمى افتراض واسع وىو : إف اإلرادة في 
ف العالـ في جوىره إرادة، وبالتالي كاف العالـ شرًا. ومف ىنا كاف التشاـؤ  جوىرىا شر، وا 
نتيجة حتمية لنظرية اإلرادة عند شوبنياور. صحيح إف مفيوـ اإلرادة في حد ذاتو ال 

لتشاؤـ، إال أف التشاؤـ سوؼ يبدو أمرًا حتميًا إذا أخذنا اإلرادة بالمعنى الذؼ يستدعى ا
ذا كاف االتجاه البلعقبلني عند شوبنياور ناتجًا عف نزعتو اإلرادية.  فيمو شوبنياور. وا 
كذلؾ اتجاىو التشاؤمي مبنيًا عمى فرضية أف الخير ىو تحقق الرغبة واإلرادة. ولكف 

                                                 

تٕٙٛس ) خلصح اٌفىش األٚسٚتٟ (، سٍسٍح اٌفلسفح، داس اٌمٍُ، ػثذ اٌشدّٓ تذٚٞ : شٛأظش:  - 1
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شوبنياور مصدرًا لؤللـ والشر، ومف ثـ كاف الخير أو السعادة  الرغبة ذاتيا كانت عند
 . ٔسمبيًا، بينما كاف الشر إيجابياً 

أىمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الفكر بوتحظى نظرية التشاؤـ عند شوبنياور 
والحضارة؛ ألف التشاؤـ عنده لـ يكف اتجاىًا شخصيًا أو مزاجيًا، بل محاولة لتأصيل 

اة في العالـ، صحيح كانت نظريتو بمثابة رؤية لمعالـ مف جانب مفيوـ الشر والمعان
واحد، ولكف ىذا نفسو ىو سبب أىميتيا؛ ألف تأصيل ىذه الرؤية والتأكيد عمييا، عمل 
عمى وجود نوع مف التوازف مع المذاىب التي تعمي مف قيمة العقل المنتصر عبر 

 لرؤية.التاريخ، حتى أف الشر والمعاناة أصبحا محجوبْيف عف ا
وىكذا يكوف الباحث قد ألقى الضوء عمى أىـ المحطات في حياة الفيمسوؼ 
األلماني شوبنياور وأثر أمو في تنشئتو تنشئة نفسية معقدة وكئيبة؛ مما كاف لو عظيـ 
األثر في ميمو إلى الوحدة واالكتئاب ونزوعو إلى الروح التشاومية. وحدد مصادر 

و الفمسفي، ورؤيتو لمعالـ وتحديده عرضلتي وردت في ثقافتو، وأىـ المضاميف الفكرية ا
لمفاىيـ اإلرادة، والخير والشر. وال يفوتنا أف نذكر أف فمسفة شوبنياور كانت خروجًا 
عف المألوؼ مف الفمسفات العقمية التي كانت سائدة في تمؾ الفترة مف القرف التاسع 

اؿ ىيجل وكانط، فقد أفاد مف عشر، كما أنو عمى عكس المفكريف والفبلسفة األلماف أمث
 الفمسفات الشرقية القديمة والديانات اليندية وفي مقدمتيا البوذية.

 المبحث الثالث : نشأة يعقوب قدري وثقافتو وتجربتو المسرحية :

ىذا المبحث إلقاء الضوء عمى العوامل التي أسيمت في  يحاوؿ الباحث خبلؿ
وتعميمو، ومصادر ثقافتو، واتجاىاتو  تكويف األديب )يعقوب قدرؼ(، مف حيث نشأتو

األدبية؛ عمبًل عمى تحديد القواسـ المشتركة بينو وبيف الفيمسوؼ األلماني )شوبنياور(، 
مما قد يرشدنا إلى نقاط التبلقى بينيما، وتفسير أسباب تأثر )يعقوب قدرؼ( بفيمسوؼ 

 التشاـؤ شوبنياور.
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 نشأة يعقوب قدري قارا عثمان اوغلو :  .1

( Yakup Kadri Karaosmanoğluقوب قدرؼ قارا عثماف اوغمو ولد )يع
ـ في القاىرة ألسرة عريقة ذات سيادة ونفوذ طالما ٜٛٛٔفي الثامف مف  إبريل عاـ 

( مف Abdülkadir Bey أظير افتخاره واعتزازه بنسبو إلييا . والده ) السيد عبد القادر 
و)آيديف  (Mansia)مانسيا  أصوؿ ارستقراطية لعائمة حكمت المنطقة الممتدة بيف

Aydın ( قرابة قرف مف الزماف منذ اوائل القرف الثامف عشر الميبلدؼ. ووالدتو )السيدة
نشأت في أحد قصور القاىرة، وكانت عمى  ( مف أسرة عريقة،Ġkbal Hanımإقباؿ 

قدر عالي مف الثقافة، وعمى دراية بالمغتيف العربية والفارسية، وتعرؼ القميل مف 
 . ٔسيةالفرن

توفى والد )يعقوب قدرؼ( في سف مبكرة عف عمر يناىز الثامنة والثبلثيف إثر 
القدر لـ يميل األب أف يغدؽ عمى ابنو الصغير  إصابتو بالشمل، وعمى الرغـ مف أف

إنو قد أكسبو فبالقدر الكافي مف الحناف والتدليل، أو يترؾ لو ثروة تعينو عمى الحياة، 
 .ٕت األدبية، وترؾ لو مكتبة عامرة بالمؤلفات األدبية العالميةذائقة التمتع باإلبداعا

 تعليمو ومصادر ثقافتو:  .2

نتيجة اليزة القوية التي أصابت أسرة )يعقوب قدرؼ( بوفاة والده، اضطرت أمو 
أف تبيع مجوىراتيا؛ حتى تعينيـ عمى العيش؛ ولتتمكف مف إلحاؽ ابنيا بػ) مدرسة إلى 

وبعد أف قضى عاميف في الدراسة، التحق بػ)إعدادية (، Fevziye Mektebiفوزية 
ت أمواؿ األـ اضطرت األـ وابنيا د(. وبعد عاميف بعد أف نفĠzmir Ġdadîsiأزمير 
( ابف Prens Mehmet Aliأف يعودا إلى مصر. ولجأت إلى )األمير دمحم عمي إلى 

، وقاـ بإلحاؽ (، الذؼ وفر قصرًا إلقامتيما وتكفل بيماĠbrahim PaĢaزوجيا السابق )
                                                 

1-Bkz: GEZER, Zeki: Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hayatı - Sanatı - 

Eserleri- Eserlerinden Seçmeler), Hikmet NeĢriyat, Ġstanbul, 2002,s.9.& 

BANARLI,Nihat Sami:Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi,C.2,M.E.B Yayınları, 

Ġstanbul, 1998, s.1202-1203. 

2 - AKI, Niyazi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ġnsan-Eser-Fikir-Üslup, 

ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul,2001,s.11 
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( التبشيرية. لكف ربما لـ يتحمل Frèrler Okulu)يعقوب قدرؼ( بػ)مدرسة الفرير 
)يعقوب قدرؼ( ىذه اليزات العنيفة التي ألمت بو، مع حداثة سنو؛ فأصيب بانييار 
عصبي، نتج عنو ضعف بدني واىتزاز نفسي قوؼ. مما حدا بأمو أف تعود بو الستكماؿ 

أف يكوف بجانب أصدقاء الدراسة، وأف في دية أزمير(، لرغبتو دراستو في مدرسة )إعدا
 .ٔيعيش في بيئة تتحدث المغة التركية 

يروؼ لنا )يعقوب قدرؼ( عف ذكرياتو في )إعدادية أزمير(، ومستواه الدراسي، 
 وأصدقاء دراستو، وحبو لمقراءة قائبًل:

مف أساتذتي، " كنت طالبًا كسواًل إلى حد ما، واجتزت سنوات الدراسة بدعـ 
وكنت أحب دروس المغة واألدب. اشتيرت في المدرسة منذ الصف األوؿ بمقب 

 Şahabettin)الشاعر(. وحظيت في المدرسة بصداقة )شياب الديف سميماف 
Süleymanأو خمس ... (، الذؼ كاف يكبرني بنحو أربع سنوات 

 ٕ(Namık Kemalلػ)نامق كماؿ  (Cezmiوذات يوـ كنت أقرأ رواية )جزمي 
داخل الفصل خفيًة، فاكتشف أستاذؼ ذلؾ األمر، وألقى بالرواية عبر النافذة إلى 

                                                 

1 - GEZER, Zeki : (a.g.e),s.10-11. 

ؽ شاػش ٚسٚائٟ، ٚواذة ِسشدٟ، ذشوٟ. أُغٍك ػ١ٍٗ شاػش اٌٛغٓ. ٌٚذ فٟ ذى١شدأاِك وّاي :  - 8

. ذؼشف ػٍٝ شٕاسٟ ٚذؼاْٚ 1288َ. لذَ ئسرأثٛي ػاَ 1281َفٟ اٌذادٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ د٠سّثش

(. ٚػٍٝ أشش سد١ً شٕاسٟ ئٌٝ تاس٠س آٌد Tasvir-i Efkar ِؼٗ فٟ ذذش٠ش صذ١فح )ذص٠ٛش أفىاس

اٌصذ١فح ترّاِٙا ئٌٝ ٔاِك وّاي. اذجٗ فٟ أػّاٌٗ ئٌٝ ٔمذ اٌسٍطح تشىً الرع ٚداد، سئاسح ذذش٠ش 

. أصذس 1268ٌَٙشب ئٌٝ تاس٠س ِغ ظ١ا تاشا ئٌٝ اظطش افأُغٍمد اٌصذ١فح، ُٚٔفٟ صادثٙا. 

( اٌرٟ وأد تّصاتح اٌزساع اإلػلِٟ ٌجّؼ١ح "اٌؼصّا١١ٔٓ اٌجذد " ٚاٌرٟ  Hürriyetصذ١فح )دش٠د

وأد ذٙذف ئٌٝ خٍغ اٌسٍطاْ ػثذ اٌؼض٠ض ٚذ١ٌٛح ِشاد ِىأٗ. ػاد ئٌٝ ئسرأثٛي د١ّٕا أػٍٕد اٌذىِٛح 

ا أُغٍمد تؼذ . ئال أٔٙا سشػاْ 1281َِ( Ġbret ، ٚتذأ ٠صذس صذ١فح )ػثشخ1281َاٌؼفٛ اٌؼاَ ػاَ 

ئشش اٌرظا٘شاخ اٌرٟ أدذشٙا ػشض ِسشد١ح ؛ صذٚس ػذد٘ا اٌراسغ ػشش. دٛوُ ُٚٔفٟ ئٌٝ لثشص

، شُ صذس  ا  شٙششّا١ٔح ٚشلش١ٓ ، ِٚىس ٕ٘ان 1281َ( Vatan yahut Silistreرشٖ س)ٚغٓ أٚ سٍ

. أشاسخ وراتاذٗ دف١ظح 1286َاٌؼفٛ ػٕٗ تؼذ خٍغ اٌسٍطاْ ػثذ اٌؼض٠ض ، فؼاد ئٌٝ ئسرأثٛي ػاَ 

فٟ  (سال١ضجض٠شج ). ذٛفٟ فٟ 1288َاٌسٍطاْ ػثذ اٌذ١ّذ اٌصأٟ ، فٕفاٖ ئٌٝ جض٠شج )١ِذٌٍٟ( ػاَ 

 جضِٟسٚا٠ح ) ، 1286َٚ (Ġntibah أرثاٖسٚا٠ح )ِٓ أتشص أػّاٌٗ : َ. 1222اٌصأٟ ِٓ د٠سّثش ػاَ 

Cezmi) 1221 َ اٌشٚا٠ح اٌرٟ ٠جّغ ِإسخٛ األدب اٌرشوٟ اٌذذ٠س ػٍٝ أٔٙا أٚي سٚا٠ح ٟ٘ٚ

 جلي اٌذ٠ٓ خٛاسصَ شاَٖ، ِٚسشد١ح )1281( ٖرشسغٓ أٚ سٍ)ٚ. ِٚسشد١ح ذاس٠خ١ح ذشو١ح

Celalettin Harzem ġah) 1228.َ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tasvir-i_Efkar
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrriyet_(eski_gazete)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vatan_yahut_Silistre
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntibah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cezmi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cezmi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Celalettin_Harzem_%C5%9Eah
http://tr.wikipedia.org/wiki/Celalettin_Harzem_%C5%9Eah
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لى أيف المفر؟ فقد كنت في السادسة عشر  مف عمرؼ  ةالشارع. إلى أيف الذىاب؟ وا 
تقريبًا، لكنني كنت أعرؼ أف ىناؾ سعادة في بعض البمداف يطمق عمييا )الحرية(، 

 ٔلتي يريدىا ..."وىناؾ يمكف لممرء أف يقرأ الكتب ا
تحمل ىذه السطور العديد مف الدالالت التي تعيف عمى فيـ شخصية )يعقوب 
قدرؼ(، حيث يمكننا القوؿ إنو عمى الرغـ مف حداثة سنو أظير ميبًل إلى األدب وحبًا 
لقائيا في  وتعمقًا بو. كما نستدؿ مف موقف انتزاع أستاذه رواية )جزمي( مف بيف يديو وا 

عف السعادة التي يحظي بيا مف ينعموف بالحريات في الببلد األخرػ،  الشارع، وتسألو
مما يعكس ثورتو وسخطو عمى األوضاع في بمده. وُيفيـ مف تداعي ذكرياتو، عبلقة 
الصداقة التي تجمعو باألديب )شياب الديف سميماف(، التي كانت أحد األسباب 

 النضمامو إلى جماعة الفجر اآلتي الحقًا.
قدرؼ( إلى مصر عمى أثر افتقاده لئلحساس بالحرية، وأكمل  اتجو )يعقوب

دراستو في مدرسة )الفرير(، ونظرًا لتنامي روحو الثورية عوقب مف قبل إدارة المدرسة؛ 
لعدـ التزامو بالقواعد والتعميمات المدرسية. وكاف لولعو بالقراءة واإلطبلع أثره في أف 

 ف و ير واإلنشاء. وأسيـ مدرسوه الفرنسييحصل عمى أعمى الدرجات في اختبارات التعب
في توجييو إلى القراءة واالطبلع في مجاالت جديدة خاصة التصوؼ. وتعرؼ )يعقوب 

ـ( عمى الكثير مف ٜٛٓٔ-ٜٙٓٔ) ما بيف عامىقدرؼ( خبلؿ سنوات إقامتو في مصر 
 Samiاألتراؾ المقيميف فييا، وفي مقدمتيـ ) سامي باشا زاده سزائي  األدباء والمثقفيف

Paşazade Sezai)ٕ وكاف يتابع الصحيفة التركية التي صدرت في مصر اعتبارًا .

                                                                                                                              

Bkz:KARAALĠOĞLU,Seyit Kemal: Türk Romanları , Ġnkılap Kitabevi , 

2.baskı, Ġstambul, 1989,  s.37 – 39 . 

1- AKTAġ,ġerif : Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2014,s.11. 

 فٟ ٚذٛفٟ َ،1261 ػاَ اسرأثٛي فٟ ٌٚذ.  ٚلاص ذشوٟ سٚائٟ:  سضائٟ صادٖ تاشا ساِٟ -8

 1221 ػاَ فٟ األٚلاف ٚصاسج فٟ ِٛظفا   ػًّ. إٌسة ػش٠مح أسشج س١ًٍ. َ 1916 ػاَ فٟ اسرأثٛي

ذذسض فٟ اٌسٍه  .ٌٕذْ سفاسج فٟ شاْ سىشذ١ش دسجح فٟ اٌذتٍِٛاسٟ اٌسٍه فٟ رٌه تؼذ ػًّ شُ َ،

ئٌٝ س٠ٛسشا ِغ تذا٠ح اٌذشب اٌؼا١ٌّح اٌذتٍِٛاسٟ درٝ ٚصً ٌّٕصة سف١ش فٟ ِذس٠ذ، ئال أٔٗ فش 

َ . ٚفٟ سٕٛاذٗ 1981األٌٚٝ ٚألاَ ف١ٙا درٝ ٚظؼد اٌذشب أٚصاس٘ا. ػاد ئٌٝ اسرأثٛي ِرماػذا ػاَ 

األخ١شج لشس اٌثشٌّاْ اٌرشوٟ صشف ِؼاش شٙشٞ ٌٗ ٔظ١ش خذِاذٗ ٌٍٛغٓ. ِٓ أتشص أػّاٌٗ: فٟ 

http://www.idefix.com/kitap/turk-dil-kurumu-yayinlari/firma_urun.asp?fid=2152
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 Tevfikـ، والتي نشرت األشعار األولى لمشاعر التركي )توفيق فكرت ٕٜٓٔمف عاـ 
Fikret)ٔ  بدوف توقيع منو، مف بينيا )الضبابSis (، و)المحظة المتأخرةBir 

Lahza-i Taahhur (، و)التاريخ العتيقTarih-i Kadim )(، وشارؾ )يعقوب قدرؼ
 .ٕفي ىذه الصحيفة، بأولى تجاربو في الكتابة، بنشر ترجماتو عف األدب العالمي

ـ؛ إثر وفاة ٜٛٓٔوعاد )يعقوب قدرؼ( مجددًا إلى استانبوؿ مع والدتو في عاـ 
أخيو مف والدتو )األمير دمحم عمي(، الذؼ كاف يعوليما، واستقر بيما المقاـ في )قاضي 

(. التحق )يعقوب قدرؼ( بكمية الحقوؽ، إال أنو ترؾ الدراسة بعد أف Kadıköyكوؼ 
وصل  إلى الفرقة الثالثة؛ ألنو لـ يكف يرغب أف ينتيي بو األمر ليكوف محاميًا أو 

 . ٖموظفاً 

                                                                                                                              

(، ٚفٟ ِجاي اٌمصح اٌمص١شج، اٌّجّٛػح اٌمصص١ح SergüzeĢtِجاي اٌشٚا٠ح، سٚا٠ح )اٌّغاِشج 

 (.Küçük ġeyler)األش١اء اٌصغ١شج 

Bkz: KARAALĠOĞLU,Seyit Kemal : Edebiyatımızda ġair Ve Yazarlar, 

Ġnkılap Kitabevi, Onuncu Basım ,Ġstanbul 1991,s.164. 

ِٓ سٚاد ذ١اس  َ،1268ٌٚذ فٟ اٌشاتغ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ د٠سّثش ػاَ  شاػش ذشوٟ،ذٛف١ك فىشخ :  -1

فْٕٛ( ،اٌزٞ ذثٕٝ دشوح ذغش٠ة األدب اٌرشوٟ ،ٚشٓ دٍّح شؼٛاء ػٍٝ األدب اٌ جاألدب اٌجذ٠ذ )ششٚ

ؼًّ فٟ . اٌرذك تا1222ٌَاٌؼ١ٍا  (غٍطٗ سشاٞ). ذخشض فٟ ِذسسح ِٚعّٛٔا   اٌمذ٠ُ ٚسفعٗ شىل  

ٚصاسج اٌخاسج١ح، شُ أصشف ػٕٙا ئر ٌُ ذىٓ ذٛافك غثاػٗ، فؼًّ تاٌرذس٠س، ٚفٟ ٘زٖ األشٕاء ٔظُ 

فْٕٛ( ترضو١ح ِٓ سجائٟ صادٖ أوشَ أسرارٖ فٟ اٌ جتاوٛسج أشؼاسٖ . ذٌٛٝ سئاسح ذذش٠ش ِجٍح )ششٚ

ػاَ فٟ  ٟٔاٌذسرٛس اٌصا. ٚتؼذ ئػلْ 1916َ، شُ ٌُ ٠ٍثس أْ ذشوٙا ػاَ (غٍطٗ سشاٞ)ِذسسح 

 (غٍطٗ سشاٞ)تاٌرؼاْٚ ِغ دس١ٓ جا٘ذ. أصثخ ِذ٠شا ٌّذسسح ( Tanın ) غ١ٕٓ أصذس ِجٍحَ 1912

فٟ اٌراسغ ػشش ِٓ  اٌؼ١ٍا، ئال أٔٗ ذشوٙا فٟ اٌؼاَ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ. ػًّ تى١ٍح سٚتشخ، ٚظً تٙا ئٌٝ ٚفاذٗ

 . 1918َػاَ  أغسطس

. ٌٚٗ ( Rübab-ı Ģikeste ىسٛسشتاب اٌّ)اٌذأشش تر١اس اٌشِٚأس١ح اٌفشٔس١ح. ِٓ أُ٘ أشؼاسٖ : 

ئسرأثٛي ٠ٚٙاجُ تعشاٚج دىُ اٌسٍطاْ ػثذ اٌذ١ّذ اٌصأٟ. ٠ٍؼٓ ف١ٙا (  Sisاٌعثاب )لص١ذج تؼٕٛاْ 

( ٠ٙاجُ ف١ٙا فىشج اٌذ٠ٓ ٚاإل١ٌ٘ٛح Tarih-i Kadim اٌؼر١ك راس٠خ اٌٌٚٗ لص١ذج أخشٜ تؼٕٛاْ )

 ٠ٚشفعٙا جٍّح ٚذفص١ل . 

Bkz :AKPINAR,Ertekin &AKSEL,Atilla ve baĢkaları : (a.g.e),s.979-982. 

2- GEZER, Zeki : (a.g.e),s.12. 

3  - AKTAġ,ġerif : (a.g.e), s.12. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Serg%C3%BCze%C5%9Ft
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCbab-%C4%B1_%C5%9Eikeste(K%C4%B1r%C4%B1k_Saz)&action=edit&redlink=1
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يتبيف لنا مف ىذا الموقف قدر ما تعانيو روح )يعقوب قدرؼ( مف قمق 
بمحض إرادتو، ولـ ُيجبر عمييا، وىو أيضًا  واضطراب، فيو مف اختار مجاؿ دراستو

 مف رأػ أنو ليس ىناؾ جدوػ منيا، ولـ يكمميا؛ ألنو ال يرػ نفسو موظفًا أو محاميًا.
 إنضمامو لجماعة الفجر اآلتي:  .3

ـ، تأسيس مجموعة مف الشباب ػػػ تحت ٜٛٓٔأعقب إعبلف الدستور الثاني عاـ 
ػػ جماعة أدبية عرفت باسـ )الفجر اآلتي(.  تأثير أجواء الحرية التي نعمت بيا الدولة

ـ(. ٜٔٔٔ-ٜٛٓٔوىذه الجماعة األدبية اتسمت بالنشاط والفاعمية ما بيف عامى )
والممفت لمنظر ىنا أنو لـ يصدر لػػيعقوب قدرػ أػ نتاج أدبى حتى ىذه الفترة. ويروؼ 

 لنا ذكريات انضمامو إلى جماعة )الفجر اآلتي( قائبًل :
لديف سميماف( مقتنعًا أف األدب التركي قد بدأ عيدًا جديدًا. " كاف )شياب ا

وعمل عمى أف يجمع حولو مجموعة مف الشعراء والُكتاب، ودعاىـ إلى اجتماع بإحدػ 
لصاحبيا. وكنت مف بيف الحضور  القاعات في مطبعة )اليبلؿ( التي كاف صديقاً 

لنخبة، ولـ يصدر لي سطر بالتأكيد لكوني أحد أصدقائو المقربيف .حينيا لـ أكف مف ا
بتعريف الحضور بي.  واحد في الصحافة. ولكف كاف إطراء شياب الديف لى كفيبلً 

والحق أنني لـ أشعر باالرتياح قط بيف ىؤالء األدباء األعبلـ منذ فترة طويمة، فانزويت 
 ٔببنت شفو..."  سبأحد األركاف دوف أف أنب

الثقة بنفسو، ويميل إلى  ر إلىويبدو مما رواه )يعقوب قدرؼ( أنو كاف يفتق
االنطواء،          وال يستأنس بالناس. ويشترؾ كل مف )يعقوب قدرؼ( ، وشوبنياور 
في االضطرابات النفسية، واالنطواء واالكتئاب، وكاف العامل المشترؾ بينيما فقداف 

ظاىرة األب في سف مبكرة مما أثر سمبًا عمييما. وقد اىتـ )سيغموند فرويد( في تتبعو ل
اإلبداع بتفسير أفكار الفبلسفة ومحتوػ األعماؿ الفنية وما تتضمنو مف رمزية استنادًا 
إلى مفاىيـ نظرية التحميل النفسي والتي انتيت بو إلى أف : " المبدع انطوائي مف حيث 
المبدأ، وىو ليس بعيدًا عف العصاب، حيث يقع تحت قير الحاجات الغريزية متزايدة 

ب في أف يناؿ الشرؼ والقوة والثروة والشيرة وحب النساء، ولكنو يفتقر القوة. وىو يرغ
                                                 

1- GEZER, Zeki : (a.g.e),s.14. 
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".   أؼ أف اتفاؽ )يعقوب قدرؼ( ٔإلى الوسائل التي تعينو عمى إشباع ىذه الحاجات 
في السمات الشخصية مع شوبنياور، ربما ىو ما ميد الطريق إلعجابو بأفكار 

 الفيمسوؼ األلماني وبفمسفتو.
 المسرحية :  يعقوب قدري وتجربتو .4

كانت أوؿ تجربة أدبية قدميا يعقوب قدرؼ بعد انضمامو إلى جماعة )الفجر 
ـ، وتبلىا عممو المسرحي الثاني ٜٜٓٔ( عاـ Nirvanaاآلتي(، ىي مسرحية )نيرفانا 

في نفس العاـ، وفي كمتييما كاف واقعًا تحت تأثير )شوبنياور(.   (Veda)الوداع 
نشرتا في مجمة   ف الجميورية، تجربتاف مسرحيتافوكانت لػ)يعقوب قدرؼ( بعد إعبل

(، والثانية عاـ Sağanak اإلعصارـ بعنواف  )ٜٕٜٔ(، األولى عاـ Varlık)وارلق 
 . ٕ(Mağaraـ بعنواف )المغارة ٖٜٗٔ

( بعد تصديو بالدرس األدبي Niyazi Akıويرشدنا الناقد التركي )نيازؼ آقي 
أسيسية تعيف عمى تفسير تأثر )يعقوب قدرؼ( إلبداعات )يعقوب قدرؼ(، إلى معمومة ت

: " يعقوب قدرؼ مثل سائر األدباء، لو معجمو   بالفيمسوؼ شوبنياور، وذلؾ بقولو
المغوؼ الخاص الذؼ يتشكل وفقًا لقراءاتو مف مصادر أدبية محمية أو أجنبية. وىو مف 

لرأؼ ػػػػ باإلضافة . ويساعدنا ىذا ا ٖالُكتاب الواقعيف تحت تأثير المذىب الطبيعي ..."
إلى عممنا أف )يعقوب قدرؼ( مف القائميف بالمذىب الطبيعي ػػػػػ عمى عدـ االندىاش مف 
تأثره بفمسفة شوبنياور، فمف المعروؼ أف األدباء الطبيعييف ػػػػ حسبما أفاد الناقد 
 المسرحي دريني خشبو ػػػ يعيبيـ أف المذىب الطبيعي يؤدؼ بجميع أربابو " إلى الدمار

                                                 

أظش: د. ِذسٓ ٌطفٟ أدّذ، د.خاٌذ ػثذ اٌّذسٓ تذس : اإلتذاع )دساساخ فٟ اٌفشٚق اٌفشد٠ح(،  -1

 . 18َ، ص8116اٌّصش٠ح اٌذ١ٌٚح ٌٍطثاػح ٚإٌشش، اٌما٘شج، 

ذاس٠خ اٌفىشج( ذشجّح دمحم ػثذ  –ٕفسٟ، فٟ )اٌؼثمش٠ح سرٛس أٔطٟٛٔ : اٌؼثمش٠ح ٚاٌرذ١ًٍ اٌ         

 .811-818َ، ص1996(، اٌى٠ٛد،812اٌٛادذ، سٍسٍح ػاٌُ اٌّؼشفح، اٌؼذد )

2  - AND, Metin : Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sağanak’ı, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu  (Bütün Eserleri -Tiyatro Eserleri), ĠletiĢim Yayınları, 

Ġstanbul, 1991, s.164. 

3  - AKI, Niyazi : Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nda Dil Kaynakları Ve 

Ġmajlar, Marmara Üniversitesi Yayınları No: 480, Doğumunun 100. Yılında 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ġstanbul, 1989,s.1. 
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الخمقي والصحي. ولعل ذلؾ ناشىء مف التزاـ الصدؽ في تسجيل مجريات الحياة، 
والمبالغة في التزاـ ذلؾ دوف أف يعمل األدباء حسابًا لمعواطف المكبوتة التي يفجرىا 
االطبلع المكشوؼ عمى ما يجمل بو أف يخفى ويستتر مف موبقات العالـ الجنسي. ىذا 

مة ويجعل أصحابيا فريسة ذليمة ليا. كمما حاولوا العالـ الذؼ يقبر الشيوات النائ
إشباعيا لـ تقنع وطالبتيـ بالمزيد حتى تذوب قموبيـ وأبدانيـ في جحيميا الذػ ال 
يعرؼ الشرائع، وال يحفل بالتقاليد واآلداب، ويحتقر األدياف، واليقيـ وزنًا لمفضائل وحميد 

؛ ألف المذىب الطبيعي ينتيي دائمًا السجايا واألخبلؽ، ويبيح لرجالو الجرأة، بل التيتؾ
 .ٔإلى التحمل مف ىذا كمو، ويعد ىذا كمو ىذرًا وسخفًا ارتبط العالـ بو ..."

الفمسفي لشوبنياور، يجعل مف إرادة الحياة محركًا  عرضوجدير بالذكر أف ال
بو لمشيوة التي ىي جوىر اإلنساف. فاأللـ حقيقة الحياة والشر قانونيا. وعمى المرء أال يأ

شباع لذتو  بالقيود االجتماعية، والضوابط األخبلقية في سبيل تمبية إرادة الحياة، وا 
 وتحقيق المتعة، وىو ما يتفق مع ما يذىب إليو الطبيعيوف.  

وربما نجد في قوؿ الناقدة ) تسعديت آيت حمودؼ ( تفسيرًا لتأثر يعقوب قدرؼ  
تعمق الشباب الثائر بفمسفة شوبنياور وغيره مف األدباء والمبدعيف بفمسفة شوبنياور: " 

التشاؤمية التي تؤكد روح القمق والحيرة في الوجود الممئ باأللغاز والرموز وخيبة األمل 
مف إنجازات العموـ المختمفة. وتمثموا أيضًا نظرية الوىـ البوذؼ التي اعتمد عمييا 

ئل أيضًا: إف نقاب شوبنياور في فمسفتو وىو القائل : "العالـ ىو فكرتي عنو"، والقا
نو الوىـ ىو الذؼ يغشى عمى أبصار الفانيف، فيرييـ عالمًا ال نستطيع أف نقوؿ عنو إ

 . ٕ"موجود أو غير موجود ...
ويفسر فريق آخر تأثر األدباء بفمسفة شوبنياور بقوليـ : " كاف شوبنياور أوؿ 

جبلء، وعف فيمسوؼ يتحدث عف المعاناة في ىذا العالـ، التي تحيق بنا بوضوح و 
اضطراب النفس والعاطفة والشر. وسبب تأثر األدباء والمبدعيف بو؛ ىو شيوع كتاباتو 

                                                 

شٙش اٌّسشد١اخ، اٌذاس اٌّصش٠ح اٌٍثٕا١ٔح دس٠ٕٟ خشثح : أشٙش اٌّزا٘ة اٌّسشد١ح ّٚٔارض ِٓ أ - 1

 .111-111َ،ص1999ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، اٌطثؼح األٌٚٝ، اٌما٘شج، 
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بينيـ ػػػػ بخبلؼ أؼ فيمسوؼ آخر سابق عميو ػػػػ والتي كانت ُتعنى بمشكبلت الناس 
الحياتية أو الوجودية، بالحياة نفسيا في مآسييا ومعاناتيا، وال تنشغل كثيرًا بالمشكبلت 

المجردة أوالنظرية إال باعتبارىا مدخبًل لتناوؿ المشكبلت العممية. وليذا نجد أف  الفمسفية
معظـ الفبلسفة الذيف تأثروا بفمسفة شوبنياور، ىـ فبلسفة حياة في المقاـ األوؿ، لعل 
أشيرىـ )نيتشو(. أما مف تأثر مف المسرحييف والروائييف، فيشكموف قائمة طويمة مف 

أشيرىـ: موباساف، و ادجار آالف بو، وتولستوؼ، والقائمة األدباء المبدعيف، لعل 
تطوؿ. ولقد استميـ ىؤالء الكتاب جميعًا روح فمسفة شوبنياور، وعبروا عنيا، إما مف 

 ٔخبلؿ أسموب تشاؤمي عبثي، أو مف خبلؿ أسموب كوميدؼ ساخر..."
 وتبدو كافة التفسيرات متوافقة مع الظروؼ التي عاصرىا يعقوب قدرؼ، سواء

أو السياسية ،  فقد عاصر فترة استبداد حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني،  الشخصية
وما عاناه األدباء خبلليا مف تقمص مساحة حرية إبداء الرأؼ والتعبير؛ بسبب فرض 
الرقابة الشديدة عمى أرباب القمـ، لذلؾ لـ يتردد )يعقوب قدرؼ( بعد إعبلف الدستور 

عو مف انفراجة في مناخ الحرية، أف يقبل دعوة صديق ـ وما استتبٜٛٓٔالثاني عاـ 
ـٍ مواٍز،  الدراسة )شياب الديف سميماف( لبلنضماـ إلى جماعة الفجر اآلتي، وخمق عال
يفرغ فيو روح الشاب الثائر الساخط عمى األوضاع التي يعانييا وطنو دوف خوؼ أو 

 وجل، ووجد ضالتو في فمسفة شوبنياور وما أرستو مف مفاىيـ.
بقى اإلشارة إلى عتبة النص المسرحي األوؿ الذؼ أبدعو )يعقوب قدرؼ(، ت

( تحمل داللة ميمة في العقيدة البوذية، فيي " السعادة األبدية، Nirvanaفكممة )نيرفانا
وحالة السبلـ التاـ لمروح. والسعادة األبدية تنجـ عف العودة إلى التوحد باألصل، ذلؾ 

، روح العالـ. وعندما تنتيي الروح  لق الكوف )براىما(أف أرواح الكائنات تأتي مف خا
مف دورة الحياة تعود إلى روح العالـ وتتوحد مع الخالق )براىما(، وتمؾ أعظـ سعادة 
يمكف أف تتمناىا روح. ومف ىنا كاف عمى الناس أف يحيوا حياة صالحة، وأال يفعموا 

. وقد ٕأف يدخموا النيرفانا ..."الشر حتى يمكف في النياية أف يتوحدوا مع روح العالـ و 
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أشرنا سمفًا إلى أف الفيمسوؼ األلماني شوبنياور طالع مصادر الفكر اليندؼ القديـ، 
وتأثر بالفمسفة البوذية، واستغرؽ في دراسة الفمسفات الشرقية القديمة والديانات اليندية، 

الشرؽ عمى مف منطمق أف كل شيء في أوروبا متنافر يدب فيو الشقاؽ، بينما بقى 
حالو. وكاف شوبنياور أوؿ فيمسوؼ أوروبي يتأثر بالفكر اليندؼ. وقد انتقل تاثير الفكر 
اليندؼ القديـ ػػػػ وخاصة البوذية ػػ إلى شوبنياور عف طريق الكتاب اليندوسي المقدس 

ـ في ٔٓٛٔالمعروؼ بػػ)الفيداس(، والذؼ عكف عمى دراستو بعدما نشر في ألمانيا عاـ 
 .ٔتينية عف طبعة فارسية لؤلصل السنسكريتيترجمة ال

( ىي كممة Veda(، نجد أف )Vedaأما عتبة النص المسرحي الثاني )الوداع 
عربية، وعمى الرغـ مف أف المسرحية حسبما ذكر جميور النقاد يبدو فييا التأثر 

 يًا مع األوضاع السياسيةشالواضح بأفكار الفيمسوؼ األلماني شوبنياور وفمسفتو، تما
والثقافية التي جعمت مف الغرب نموذجًا يحتذػ بو، ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يستطع 
)يعقوب قدرؼ( أف ينسمخ مف تأثير الثقافة الشرقية المتمثمة ىنا في المفظة العربية 
)الوداع(، كما غاب عنو أيضًا أف اقتفى أثر فيمسوؼ لـ ينكر أف فمسفتو نيضت عمى 

 انياتو.أكتاؼ التراث الشرقي وروح
ومما سبق يمكننا تحديد نقاط التبلقى والتشابو بيف األديب التركي )يعقوب  

قدرؼ( والفيمسوؼ األلماني. فقد تأثر )يعقوب قدرؼ( واىتز كياف أسرتو الصغيرة؛ بوفاة 
والده، مما عرضو النييار عصبي أثر عمى صحتو العامة، مثمما ىو الحاؿ مع 

تو بأمو عقب وفاة والده، وأصيب باالكتئاب. كما شوبنياور الذؼ ُأضير وساءت عبلق
اتسـ )يعقوب قدرؼ( بروح الثورة والرفض والتحدؼ وقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ موقف 
انتزاع مدرس الفصل لرواية )جزمي( مف بيف يديو، بالمثل نجد أف شوبنياور قد ثار 

در الثقافة وتحدػ أمو، حينما شككت مف مقدرتو الفكرية واإلبداعية. ومف ناحية مصا
نجد )يعقوب قدرؼ( قد قرأ في التصوؼ والروحانيات، مثمما ىو الحاؿ مع شوبنياور 
الذؼ عكف عمى دراسة الفمسفات الشرقية القديمة والديانات اليندية وما تشتمل عميو مف 
روحانيات. كل ىذه العناصر مجتمعة كانت كفيمة أف يرػ )يعقوب قدرؼ( في فمسفة 
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وموقفو مف الحياة نموذجًا يقتدؼ بو، وقبمة فكرية يولي وجيو شوبنياور التشاؤمية 
 شطرىا.

 المبحث الرابع: ملخص مسرحيتي )نيرفانا(، و)الوداع(
 ملخص مسرحية نيرفانا : . أ

تدور أحداث المسرحية )نيرفانا( ذات الفصل الواحد، بيف زوجيف في غرفة 
الزوج )السيد نجدت( نوميما ذات اإلضاءة الخافتة، بعد مرور منتصف الميل. يدخل 

عمى زوجتو )السيدة ميرباف( يجدىا تعاني األرؽ، شاردة الذىف، ويستفسر عف سر 
جفاء النوـ ليا حتى ىذه الساعة. ويتناقشاف حوؿ األرؽ ومسبباتو. وتنصح الزوجة 
زوجيا أف يخمد إلى النوـ ألف خيوط النيار أوشكت عمى االنببلج. وحينما تبلحع أنو 

تستفسر عف كونو ثمبًل أـ ال. و تغضب بعدما يصارحيا أنو قارع في حاؿ غريبة، 
الخمر في ليمتو، ولـ يتحمل الوحدة، فآثر العودة إلى البيت عمى ىذه الحاؿ عمى عكس 
رجائيا أال تراه في ىذه الحالة. وعمى الرغـ مف حزنيا تطمب منو أف يذىب ليناؿ قسطًا 

ارًا طويبًل في أمور متعمقة بمستقبميـ. لكنيا مف الراحة، إال أنو يطمب منيا أف يفتحا حو 
ترجوه أف يؤجل الحديث إلى الغد ألنيا في حالة ال تجعميا في كامل تركيزىا معو، غير 

 أنو يرػ في الغد موعدًا بعيدًا جدًا.
)نجدت( مع )زوجتو( حوارًا فمسفيًا يناقشاف فيو مفيـو الحب، ويشكؾ فى  ديري

وب إلى رشده ثستحق جماليا وأنوثتيا. لكنيا تطالبو أف يحبيا لو، وأنيا أجدر برجل ي
وال يصدر أحكامًا ال ترقي إلى مستوػ الحقيقة. ثـ ينتقل في أطروحاتو إلى معنى 
المرض والموت. وبعد ذلؾ يتنبو إلي أف ىذه األفكار ما ىي أال أوىاـ أصابتو تحت 

عادة سيئة، لكنو مشجع عمى تأثير الخمر. ويستنكر تبريرىا لوقع الخمر عميو، فيو يراه 
األفكار التي يخشى اإلنساف البوح بيا. ويضرب لزوجتو مثااًل بالموسيقى  عرض

والشعر، فعمى الرغـ مف جماليما، فيما أشبو بالمرأة الخائنة، يأخذاف بيد المرء إلى 
عناف السماء ثـ سرعاف ما تنسحب أعراض نشوتيما بمجرد االنتياء مف سماعيما. 

رًا مف الراحة. لكنو و وفمعمى أنو ال بد أف يخمد إلى النوـ ويناؿ قسطًا  تصر الزوجة
يستطرد في حديثو الفمسفي ويشير إلى أف اإلنساف فريسة شيواتو، فالحب ىو الشيوة، و 
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يا لو مف شيء حقير. أما القبمة التي تقدميا المرأة إلى الرجل ما ىي إال أشياء حقيرة 
 والقببلت، وأنو حريص عمى االبتعاد والشعر، والنساء،وعديمة الجدوػ مثل الموسيقى ،

عنيا. وحينما تحاوؿ أف تيدأ مف روعو، يبادرىا بدعوػ أنيا إذا أرادت شيئًا عظيمًا 
وليس بتافو مثل مبلىي الحياة كالشعر والموسيقى واآلخر)الرجل(، ستجده في الموت. 

ءة. ومع اندىاش زوجتو، ييـ وىو مستعد لو لما وجده في الحياة مف ميانة وحقارة ودنا
وؽ لمقبر والموت. تبإطفاء األنوار، ألنيا تجعل مف جو الغرفة أشبو بالقبر، وىو ي

والظبلـ يعادؿ القبر والموت، يوارؼ سوءات الحياة وقبحيا وقذارتيا. تمح الزوجة عمى 
أ زوجيا بالراحة، فمقد قاربت الشمس عمى الشروؽ، فيفزع مف نورىا ألنو إيذانًا ببد

الحياة، التى ىي صديقة القبح، والدناءة، والعفف، ويصيح في زوجتو أف تردد متمنيًا أال 
 تشرؽ الشمس.

ثـ يسود الصمت، وتحاوؿ الزوجة أف تيرب خارج الغرفة، لكنيا تسقط عمى 
 عتبة باب الغرفة مغشيًا عمييا، ويسدؿ الستار.

 ملخص مسرحية الوداع : . ب

لمكونة مف مشيديف، في قصر أحد األثرياء تدور أحداث المسرحية )الوداع( ا
 يدعى )ضياء(.

تبدأ أحداث المشيد األوؿ مف المسرحية في صالوف الفيبل بينما )ضياء(  
ا يجمس عمى إحدػ اآلرئؾ شارد الذىف خائر اليمة. يدخل أخوه )توفيق( الذؼ يأسف لم

وصل إليو حالو بعد أف رآه شاحبًا  زائغ البصر، مستسممًا ألحزانو، ويرجع السبب إلى 
عشيقتو التي ىجرتو، ومازاؿ يعيش عمى أمل عودتيا. يثور )ضياء( عمى أخيو مبررا 
غياب محبوبتو عنو؛ لقدوـ أخييا مف أوروبا، فذىبت لمقائو. ويصدمو )توفيق( أنو عمـ 

ا لو أف محبوبتو لـ تزره منذ ثبلثة أياـ، وأنو يخادع نفسو، مف الخادمة عند استقبالي
ويحاوؿ إقناعيا بأنيا ذىبت لمقاء أخييا، وىو يعمـ أنيا مع غيره. يذكره بأنو كاف 
صاحب شباب وحيوية وطموح، إلى جانب ثروة كبيرة كانت تسمح لو بمصاىرة كبرػ 

وتو وجعمت منو حطاـ شاب. العائبلت. لكنو أصبح ذليل امرأة منفمتة، أنفق عمييا ثر 
ويحذره مف سوء العاقبة لو لـ يسارع بالعودة إلى نفسو والتخمص مف ىذه العبلقة. ولما 
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يرػ )توفيق( أف أخاه )ضياءًا( مازاؿ واىمًا ومتمسكًا بسراب حبو ليذه العشيقة، 
 ينصرؼ غاضبًا.

جالسًا  يستمر وضع )ضياء( في بداية المشيد الثاني عمى ما كاف عميو، وحيداً 
عمى أريكتو ، ثـ ينيض مقتربًا مف النافذة كأنو في انتظار أحد ما. ويتحرؾ في 
الصالوف دوف ىدؼ. تدخل عشيقتو )كريستيف( وتبدو في عجمة مف أمرىا وتخبره أنيا 
جاءت لجمع أغراضيا، ولتودعو. و تبرر عزميا عمى الرحيل؛ بإصرار أخييا عمى أف 

يا )ضياء( أال تتركو، ولكنيا ال ترحـ توسبلتو. وتخرج تعود معو إلى أوروبا. يتوسل ل
دوف أف تأبو بحالتو السيئة. يسود الظبلـ خشبة المسرح ويسدؿ الستار، ثـ يسمع صوت 
دوؼ طمق نارؼ ويفتح الستار مجددًا حيث جسد )ضياء( طريح األريكة، تتدلى ذراعاه 

 إلى جواره بعد أف أنيى حياتو منتحرًا.
 انعكاسات فلسفة شوبنياور في مسرحيتي )نيرفانا(، و)الوداع(المبحث الخامس : 

 الحب والجنس  : . أ
يرػ شوبنياور أف الحب ىو خداع الجنس لمفرد. وأف التستر بالحب، ناجـ عف 
الخجل مف عممية التناسل واستمرار النوع. والشؾ أف اعتقاده ىذا ينطوؼ عمى الحماقة 

ًا وادعاء مف ىذا االعتقاد، وىو يرػ في واالدعاء، إذ ىل يمكف لشيء أف يكوف بطبلن
التناسل تضحية مف جانب الفرد لمجنس فقط، ويتجاىل متعة الغريزة في مقابل ىذه 
التضحية. ىذه المتعة العظيمة التي كانت مصدر إلياـ لكل ما عرفو العالـ مف شعر 

يق أف وغناء وموسيقى، فيو ال يعرؼ مف النساء سوػ اإلثـ والخطيئة والنيـ، وال يط
يتصور وجود نساء فاضبلت قانعات مخمصات شريفات، وىو يعتقد بحمق الرجاؿ 

 .ٔالذيف ينفقوف عمى نسائيـ
وانطبلقًا مف ىذه الفكرة يصيغ )يعقوب قدرؼ( موقفو مف المرأة المتأثر فيو 
بفمسفة شوبنياور، ونجده في مسرحية )نيرفانا( يتوحد مع بطل العمل المسرحي )نجدت( 

بأفكار شوبنياور ػػػ مفسرًا حالة األرؽ التي تعانييا الزوجة )ميرباف(  بعدـ  ػػػ الناطق
تحقيق أحبلميا، وعدـ مقدرتو عمى إرضاء شبقيا، واعتقاده في رغبتيا الحسية الجامحة 
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بأف تقترف برجل متمع بالفحولة والعضبلت المتينة. وما يدىش الزوجة أف تفسيره ليس 
قيف. ويعمل )نجدت( أف يشجع زوجتو )ميرباف( لمفوز مجرد ظنوف بل يصل إلى حد الي

 : باعتراؼ منيا 
ال ..ال يا ميرباف .. ىذا المساء أريد أف أجرػ حوارًا طويبًل معؾ ..ىذا  نجدت :

المساء سوؼ أخذ قرارًا بخصوص بعض األشياء المتعمقو بمستقبمنا وحياتنا 
 .. حياتنا.رغب أف نناقش ىذه العقدة التي يستحيل حمياأأنا وأنت.

)مازحة ولكف شاردة( فعبل .. فى وقتيا تماما .. ىبّل أجَمنا الحديث إلى  ميرباف :
الغد أال يمكف لو تركنا كل ىذا لمغد؟ اآلف لف أستمع إليؾ .. وال أنا فى 

حالة ستجعمنى أدرؾ كبلمؾ .. لكف غدًا بعد أف تستفيق مف سكرؾ و بعد 
 أف أتخمص مف أرىاقي أيضا.

دًا .. آاااه .. غدًا ىذا بعيد جدًا ! )ميرباف تخمع جواربيا .. تستعد غ نجدت :
لبلستمقاء. نجدت متوسبل( أرجوؾ ميرباف اسمعينى .. )يقف، ويجذب 
السيدة الشابة مف يدىا، ويجمسيا عمى األريكة الموجودة بجانبو () بعد 

 برىة( ميرباف كيف تريننى؟
 ( .. جيد !اً )ضاحك ميرباف :
تذكرؼ أحبلمؾ عندما ميرباف .. ال .. أبدًا .. أنا أسأت إليؾ كثيرًا ..  ال نجدت :

كنِت فتاة صغيرة. كانت أحبلمًا تطير في سماء عذريتؾ وبراءتؾ مثل 
سرب مف الفراشات الرقيقة ذات األجنحة الذىبية. مف تعامل معيا بغمظة؟ 

نت غاية مف انتيكيا ؟ مف قتميا ؟ فكرؼ ماذا حدث لتمؾ الفراشات؟ لقد كا
الحياة الوحيدة لديؾ، أف تحِب وُتحِب .. أليس كذلؾ؟ وكاف ىذا لديؾ غاية 
شبيية بالجنة وجبل سعادة مثل جبل سيناء. ماذا كاف يمزمؾ مف أجل أف 
تستطيِع بموغ ىذه الغاية ؟ إلى ذراعيف قويتيف شابتيف لطيفتيف مميئتيف حبًا، 

 !كذا كنِت سُتحبيف وُتحبيفذراعي رجل تحتضناِؾ وتوصبلنِؾ إلى غايتِؾ. ى
دعؾ مف حديث أف يحبنى أحٌد.. لكف ليكف معموما لديؾ أننى لـ أحب ..  ميرباف :

 أنني لـ أحب !
 إذف اصمِت ! يتوجب إخبارؾ ىذا المساء بقرارػ. نجدت :
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 نجدت .. ماذا تريد أف تقوؿ؟ ميرباف :
شيئًا ىذا المساء، مف  ميرباف .. سأخبرؾ بقرارػ فى المساء ! لقد قررت نجدت :

أجل إنياء كل شيء. ىذا المساء .. ال !  لف أستطيع أف أقوؿ! )تغير فى 
 الصوت( ميرباف مف  ُتحبي؟

) مستشيطة غضبًا(  يا لو مف سؤاؿ ؟ كيف لؾ أف تسأؿ ذلؾ السؤاؿ؟  ميرباف :
 نجدت !

 قبل ذلؾ؟ بوحال ىألـ تستطيع نجدت :
 عف أؼ شيء؟ ميرباف :
ف مْف حبتيو يا ميرباف .. وفجأة سعدت بيذا .. وقمُت: لف تحتاجني بعد ع نجدت :

 ٔ...اآلف
ويغالي )يعقوب قدرؼ( في صياغة رأيو عف الحب، ويقرر عمى لساف )نجدت( 
أف الحب يعني الشيوة الجنسية، وفي ىذا األمر ال َيفرؽ الُمحب المشتيي في شيء عف 

بموغو قدرًا كبيرًا مف التشاؤـ ورفضو ألسمى الحيواف. ويتجسد مف آراء البطل المسرحي 
مشاعر الحياة، وىي الحب. ويرػ أف األلـ و الحب متبلزماف بيف الجنسيف. وربما 
تكوف الفضيمة في سخطو ورفضو لمحب بكل صوره، ىو تنبييو مف سوء عاقبة المحب 

 لذاتو؛ ألف ذلؾ مقدمة لكافة الشرور واالنحرافات غير األخبلقية : 
)في نفس الوضعية وىو شارد( أنا عندما أحب أصبح ببل معنى مثل  نجدت :

الحيواف .. مثل حيواف أعرج، كسيح، جريح. وتمسؾ يد الشيوة بالسوط 
والمجاـ. فنستمتع معًا، ىي تضربني وأنا يقع عمى الضرب. كبل .. ىذا 

 شيء مييف جدًا. 
تموثًا، حتى ميرباف ! إف الحب أحقر العواطف واآلالـ. الحب أشد الكممات 

أنو أشد تموثًا مف الشيوة الجنسية التي تستيمكنا بعرييا البشع. نعـ ىو أقذر 
مف ىذه الكممة ألف الحب يا ميرباف يعني الشيوة ذات الوجييف. نعـ الحب 
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... )يتوقف( أجيبي، أؼ شيء في رأيؾ يبعث عمى وقوؼ الشعور 
وىذا ىو الذؼ يتقيأ واالشمئزاز أكثر في القاموس البشرؼ. إنو حب الذات. 

بكل الجرائـ والسرقات، ، وأنواع الظمـ المرعبة، وبكل أوساخ الروح البشرية. 
كل ىذه قيء حب الذات. فاعممي يا ميرباف أف الحب أدنى مف ىذا أيضًا؛ 

 ألنو أناني خادع. وعف ىذا الوحل تتولد القبمة التي ىي ولد الحب سفاحًا.
بية لمحب في مسرحية )الوداع(، عاكسًا تأثرًا وتستمر نظرة )يعقوب قدرؼ( السم 

كبيرًا بآراء شوبنياور. ويظير الحب بأنو عبلقة قائمة عمى النفع المادؼ، وحينما يتوفر 
صاحب الماؿ األوفر بالنسبة لممرأة فإنيا تمجأ إليو دوف أف تأبو بأثر الفراؽ . ولنا في 

دؽ عمى محبوبتو الفاتنة حالة )ضياء( بطل مسرحية )الوداع( خير مثاؿ، فقد أغ
األوروبية )كرستيف( التي استيمكت أموالو ومشاعره، وعندما وجدت مف ىو أكثر ثراءًا 

 قررت أف تيجره. 
 نعـ سئمت مف الحب . كرستيف :
 )بانفعاؿ( كذب ما تقولينو .. كذب يا كرستيف ! ضياء :

ا تشعر بو .. وشرحت )ىادئًا( أرجوؾ اىدأ قميبًل .. قمت لؾ إنني أشعر بم كرستيف :
لؾ موقفي .. وأخبرتؾ بقرارؼ .. اآلف أريد أف ننفصل كصديقيف وبيدوء 

 كامل )تستعد لموقوؼ(
 أنت تقتمينني يا كرستيف ! كرستيف لف ترحمي ! ضياء :

 أكرر .. اىدأ قميبًل .. كفى طفولية . كرستيف :
جيبو( لف ترحمي  أغمقو ووضع مفتاحو في )يقف فجأة، ويتجو نحو الباب. ضياء :

 .. لف ترحمي .
 )بفتور( لكف بأؼ حق ؟ أرجوؾ بأؼ حق تمنعني مف الرحيل ؟ كرستيف : 
 )متكومًا عمى األريكة .. يآس ومتعب ومنيؾ( امرأة خائنة . ضياء :

)بغرور( ال .. لف أستطيع االستماع لمزيد مف اإلىانات واألباطيل. إنني  كرستيف :
 امنا أنا وأنت كصديقيف قديميف.أريد أف نحافع عمى احتر 

)بحركة مف يده( كفى .. ) برىة .. يخرج ضياء المفاتيح مف جيبو، ويمقي  ضياء :
.. اذىبي .. ىيا ارحمي! )بصوت منكسر( ىذا مف  بيا عمى األرض( حسفٌ 
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 ٔأجل الماؿ .. كل ىذا مف أجل الماؿ .. اآلف فيمت .. أنت محقة ...
عقوب قدرؼ( يتفق مع ما يذىب إليو شوبنياور مف يؤكد الحوار السابق أف )ي 

أنو ال يعرؼ في المرأة إال أنيا ناشز، وجشعة وخائنة. كما يحاوؿ )يعقوب قدرؼ( أف 
يسمط الضوء عمى زيف مشاعر المرأة ميما كاف حبيبيا متعمقًا بيا، لكف تكوف ىذه 

ويمجأ )ضياء( الحالة أوىاـ الحب الذؼ يذيب نفس المرء ويجرفيا في تيار الجنس. 
بطل مسرحية )الوداع( إلى استمالة عشيقتو حتى ال تفارقو، ولـ تشفع توسبلتو ووعوده 

 بأف يعطييا ويجزؿ العطاء كما كاف فى السابق :يا ل
آه .. إنيا مجرد كممات تنطقيا شفتاؾ )مقتربًا أكثر( كأف بيننا مف اآلف  ضياء :

 رجاء ! ىوة )يقترب مف كرستيف( آخر كمماتي لؾ .. آخر
 ما ىو ؟ كرستيف :
)بيدوء أكثر( ابِق عصفورتي! وأضمف لؾ كل ما تريدينو كما كاف الحاؿ  ضياء :

 ٕالماضي ...    في
يتبيف لنا مف خبلؿ مسرحيتي )يعقوب قدرؼ( تأثره بأفكار شوبنياور، وتبنيو لرأؼ 

لمآسي أف الحب خدعة، والمرء تطحنو اآلالـ، ويعذبو الشقاء، ويغرؽ في بحار ا
والشرور. وأف المرأة ىي معادؿ لئلثـ والخطيئة والنيـ واأللـ. وأف الرجل الذؼ يتعمق 
بامرأة ويغدؽ عمييا مف مشاعره وأموالو ويتوقع منيا اإلخبلص، ىو إنساف ُمغيٌَّب 
وموىوـ. وىذا ما يدفعنا إلى مناقشة الفكرة الثانية الحاضرة في النصْيف المسرحْيف وىي 

 لمذة واأللـ.الحياة بيف ا
 الحياة بين اللذة واأللم :  . ب

نما عرضيرػ شوبنياور في  و الفمسفي أف الحياة لـ توجد لكي نستمتع بيا، وا 
وجدت لكي نخضع ليا ونقوـ بتنظيميا، وذلؾ ما يمخصو قولو " جوىر الحياة يقوـ في 

ولكنو ال يصيب  استغبلليا". والمعتوه أو األبمو ػػػ وفقًا لرأيو ػػػ يركض وراء لذات الحياة
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إال الخيبة. أما الحكيـ فإنو يتجنب الشرور، فإذا لـ يستطع، بالرغـ مف ىذه الجيود، أف 
يصل إلى مبتغاه، فإف الذنب يقع عمى القدر ال عميو. وأما إذا أصاب بعض النجاح 
فإنو ال يمكف أف يقع في الخيبة؛ ألف الشرور التي أقصاىا عنو القدر، ىي األشياء 

أكثر إمتاعًا واتصافًا بالواقعية. وفي الحالة التي يمجأ فييا إلى الدوراف،  التي تكوف 
لتجنب الشرور، ميما كاف ىذا الدوراف مضنيًا ومنيكًا، وميما حرمو مف كثير مف 
المذات، فإنو، في الحقيقة ال يكوف قد خسر شيئًا ذا باؿ؛ ألف ىذه المذات ال تتصف 

 .ٔبر شيئًا حقيرًا، بل باألحرػ شيئًا مضحكًا سخيفاً بالواقعية. فاألسف عمى خسرانيا يعت
الفمسفي لشوبنياور حوؿ المذة واأللـ في  عرضويكثف )يعقوب قدرؼ( ال

مسرحية )نيرفانا( بوصفو لمحياة بالدناءة والحقارة والتموث، وىي أشبو بوقوع المرء في 
وأف األلـ يكوف  األسر، ويرػ أف تحقيق السعادة والمذة في الترفع عما يجمب الشرور،

 نتيجة االستسبلـ لمواقع دوف تغيير:
لكف فكرؼ، الحياة ىذه ميانة، الحياة دناءة. )مزدادا حماسًا كمما استغرؽ  نجدت :

فالحديث( الحياة تعني الوقوع في األسر وىي تعني دائما قدرتؾ عمى الترفع 
تحت ظمـ  عما يشينؾ. تعني التموث دومًا. اليوـ يسموف القوـ الذيف يندفعوف 

حاكـ وسياطو وركبلتو مطيعيف صامتيف، يسمونيـ بؤساء. إذف ماذا يجب 
االنحناء أماـ  التي تضطر إلى البائسة عمينا أف نسمي ىذه الكتمة البشرية

قوانيف الحياة والطبيعة الغاشمة المتقيئة دومًا. يا ميرباف.. صدقيني .. 
ف( ىل ىو آدـ ؟ حسف صدقيني .. الحياة دناءة )ضاربًا بقدمو األرض بعن

 ٕ..... إنيا لمعضمة ! 
ويمضي )يعقوب قدرؼ( في تقديـ أفكار شوبنياور عف المرأة عمى لساف 
)نجدت( بطل مسرحيتو )نيرفانا(، حيث يرػ أف آدـ ضحية ىذا المخموؽ النيـ. وىو 

ذة األمر الذؼ أقره شوبنياور سابقًا بقولو: " إف آدـ بخوضو شيوة الجسد وتذوقو تمؾ الم
المحرمة قد نقل بذلؾ خطيئتو إلى األجياؿ التي أعقبتو جميعًا؛ فالمسيحية ترػ في كل 

مف فرد آدـ جديدًا أو الممثل لتوكيد الحياة. ومف ثـ كانت مشاركتو لمخطيئة األولى، و 
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مشاركتو في األلـ والموت، بيد أف الفرد يشارؾ أيضًا في )المخّمص( الذؼ يمثل  ثـ
ثـ يشارؾ في تضحياتو وفضائمو، ويكوف بذلؾ خميقًا بالخبلص مف إنكار الحياة، ومف 

أغبلؿ الخطيئة والموت أؼ مف العالـ. فالرجل والمرأة في اختيارىما الواحد لآلخر، إنما 
يحدوىما حادؼ الغريزة الجنسية، غريزة الولد وحفع النوع، والصفات المنشودة بينيما 

 .   ٔعمى نوعيف، نوع جسماني وآخر نفسانى..."
ويتجسد مفيوـ المذة واأللـ أيضًا في مسرحية )الوداع(، حيث نجد أف بطل 
المسرحية )ضياء( في سبيل تعمقو بعشيقتو ومحبوبتو )كرستيف( يعاني أشد المعاناة و 

الفمسفي لشوبنياور بأف جميع المذات الجسدية ممتزجة باآلالـ  عرضيتألـ، انطبلقًا مف ال
يمكف أف تشبو  مف ثـجة بالحصوؿ عمى الشيء الغائب، و وىي تزوؿ عندما تنقطع الحا

المذات واألىواء األمراض القصيرة التي تزوؿ بجمب النفس ما نقص مف حاجات 
الجسد. ويعكس الحوار بيف )ضياء( وأخيو األكبر )توفيق( حجـ المعاناة والضياع 

 وثروتو :المذْيف حبل ببطل المسرحية )ضياء( نتيجة تعمقو بعشيقة تستنزؼ شبابو 
بالعكس .. فمنتحدث في ىذا الموضوع باألخص .. يمـز أف  ال .. ال .. توفيق :

أصدقؾ القوؿ .. جئت اليـو ليذا الغرض .. مف أجل الحديث معؾ يا 
 .شديدة األلـضياء عف أشياء 

 تعب ببل طائل .. إنني لف أستطيع االستماع إليؾ. ضياء :
ماع؟ لكنؾ وصمت ليذه الحاؿ لذلؾ السبب فقد )منفعبًل( ألف تستطيع االست توفيق :

تمقفتؾ المصائب الواحدة تمو األخرػ؛ ألنؾ ال تستطيع االستماع ألؼ 
شخص ألنؾ تستخف بكل الناس وبكل الكبلـ )متحركا كمما ابتعد( ضياء .. 
فكر .. كانت حياتؾ في ىذه السنوات الثبلث األخيرة إعصارًا. إف إعصارًا 

لديؾ مف إنسانية وشباب وثروة و سعادة. ورحمت بيا كيذا أخذ كل ما كاف 
وجرفتيا و نثرتيا. أنت لـ تعد كما كنت فيما مضى. أنت لست ضياء 
صاحب الطموح الكبير الذؼ يستعد بقوة لمحياة التي وىبتو ثروة تساوؼ عشرة 

البشر مبتسمًا ومتحمسًا بقمب يقع.. فكر لـ  أف يقترب مفآالؼ ليرة. مستعد 
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نية. في أؼ شيء .. في أؼ شيء كمما رأيتؾ ىكذا صدقني تعد أنت ثا
 يصيبني دوار وكأنني أنظر إلى ىوة.

)عصبي( اصمت .. صو .. أرجوؾ قمت إنني لست في حالة ألستمع أبدا  ضياء :
.  إليؾ اليـو

ال لف أغمق فمي واصمت .. ال تخرسني .. منذ ثبلث سنوات .. بقيت  توفيق :
رجل غريب عنؾ وأنا أخوؾ وكل أىمؾ وأبوؾ إزاء متفرجًا ببل مباالة، مثل 

كل حماقاتؾ .. بينما تنثر األمواؿ حفنة حفنة عمى سواحل البسفور وفى 
شوارع بي اوغمو .. وعمى ضفة النير .. دفنت بقمبي طموحاتي واحباطاتي 
وانفعاالتي .. أطبق فمي مف أجل أال أصرخ .. وأنتظر قائبل لنفسي: 

ض إلى اآلف .. ىذه النزوة الغادرة .. امرأة ستمضي ستمضي .. ولـ تم
 منحطة.

 ٔ)مستعطفًا( أرجوؾ ! ... ضياء :
يذىب )يعقوب قدرؼ( في المسرحيتيف إلى أف الوجود كمو شرور وأحزاف 

، وأقصى ما السعادةومشقات وآالـ، وليس في الوجود كمو خير قط، وال يعرؼ معنى 
يتصور مف خير في الوجود، أف تقل شروره نوعًا أو تخف آالمو ىونًا. وأف الشر 
والشقاء والتعاسة ىي جوىر الحياة، وحقيقة الوجود، وىذه األشياء ىي الجانب اإليجابي 

ير ذلؾ، فميست أمورًا في الحياة، أما ما يسمي بالسعادة، أو المذة، أو الخير أو غ
 إيجابية، بل ىي أمور سمبية، بمعنى أف السعادة ليست إال سمب اآلالـ، واختفاء الشقاء
أو التخفيف منو قميبًل، ومف ثـ فبل وجود لشيئ اسمو السعادة أو المذة، ولكف ىناؾ شقاء 

حالة وتعاسة وآالـ، قد تكوف شديدة، وقد تخف قميبًل أو كثيرًا، فيسمي الناس ىذه ال
 سعادة أو لذة.
رادة الحياة :ج.   الشعر والموسيقى وا 

تناولت فمسفة شوبنياور موقفو مف الفنوف والجماؿ، و يرػ أف الشعر يستثير 
الخياؿ بواسطة الكممات، ويحتل أعمى رتبة بيف الفنوف؛  ألف الشعر والغرض الذؼ مف 
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نو يبيف لنا ماذا تكوف أجمو يستثير الشاعر خيالنا ىو أف يكشف لنا عف الُمثل، أؼ أ
. كما يرػ أف الموسيقى  تقترب إلى حد بعيد مف الفمسفة، ٔالحياة، وماذا يكوف العالـ 

نيا في الحقيقة تسمو فوقيا أو عمى األقل تعد أسمى صورىا، فإذا كانت الفمسفة  بل وا 
ذا كانت  محاولة لفيـ طبيعة العالـ بطريقة غير مباشرة، أؼ عف طريق التصورات، وا 

لموسيقى لغة عامة تعبر بواسطة النغمات فحسب عف ىذه الطبيعة الباطنية لمعالـ، ا
وىي اإلرادة، ولكف بطريقة مباشرة ػػػ فإنو يترتب عمى ذلؾ أننا يمكف أف ننظر إلى 

 . ٕالموسيقى ػػػ دوف أف يكوف ىناؾ تناقض إلى حد كبير ػػػ عمى أنيا " الفمسفة الحقيقية "
مى أف شوبنياور رائد الفمسفة التشاؤمية ػػػ حسبما ذكرنا ويجدر التأكيد ىنا ع 

آنفًا ػػػ قد أقاـ فمسفتو عمى فرضية أف الخير ىو تحقق الرغبة واإلرادة. ولكف الرغبة ذاتيا 
كانت عند شوبنياور مصدرًا لؤللـ والشر، ومف ثـ كاف الخير أو السعادة سمبيًا، بينما 

قدرؼ( في مسرحية )نيرفانا( عمى لساف البطل كاف الشر إيجابيًا. لذلؾ نجد )يعقوب 
)نجدت( يرفض الشعر والموسيقى ويرػ فييما مسكنات وممياة، وىو في ذلؾ يتفق فيما 
ذىب إليو شوبنياور مف أف الفف ليس ىروبًا أو خبلصًا مف الحياة، بل ىو اتجاه 

صفو  يتضمف الخبلص مف إرادة الحياة، أؼ إنو خبلص مف كل رغبة تعكر عمى المرء
التأمل اليادغ. فالفف ليس طريقًا خارج الحياة، بل ىو طريق لمخبلص داخل الحياة 

 نفسيا، وىو راحة مؤقتة في الحياة. 
ولما كاف )نجدت( يبحث عف الراحة الدائمة وليست الراحة المؤقتة، فكاف 

 طبيعيًا أف يرفض كل ألواف الفنوف حسبما ورد عمى لسانو : 
ثو وكأنو ال يسمع( انظرػ إلى الموسيقى ! )مستمرًا فى حدي نجدت:

الموسيقى ىي أيضًا شىء فى الحياة .. لكنيا تخدع اإلنساف. 
وتشبو المرأة الخائنة .. الموسيقى إلو خائف وظالـ . فيي أشبو 
باأليدؼ التي تمقفتكـ، والتقطتكـ مف األرض، وارتفعت بكـ، وعمت، 

جعمتكـ نائميف وجعمتكـ تطوفوف فى كل طبقات الفف السماوػ، و 
بيف نغمات النشوة، وتعتقدوف عمى ىذا النحو أنكـ لف تعودوا إلى 
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. ىذه األرض الدنيا .. ترتفعوف عنيا .. لكف ىذه مرة أخرػ األرض 
األيدػ التى تمسؾ بكـ وترفعكـ، ىي أيدؼ الموسيقى .. فجأة 

 ٔ... تترككـ عمى الفور
 وفي موضع آخر يكرر نفس المعنى : 
ىو أيضًا مف أشقاء الموسيقى، وىو مثميا وما أدراؾ ما الشعر ! ر .. الشع نجدت :

ظالـ . وما الشعر إال مثقب ذىبي ساحر.. يعبث ويثقب وينبش بعقولكـ 
إلى بمذة ومتعة. وىكذا يفتح ىاويات مجيرية غاية في الصغر تضطروف 

 ردميا ...
! )تذىب  لكف النوـ ضرورؼ .. أقوؿ أدركت .. كفى .. نجدت صو ميرباف :

 صوب سريرىا، ونجدت ال يتزحزح وكأنو يحدث نفسو(
كل اآلداب ال تكفي .. غاية الفف .. الفف بكل أشكالو .. آه أنا أكرىو ..  نجدت :

إنو يشبو ممكة المصرييف القدماء التي تقبض الروح مف أجل أف تعطي 
ت بيف قبمة واحدة. نعـ الفف ىو كميوباترا. أنا لست مف الذيف يريدوف المو 

زجاجات السـ تحت أقداـ كميوباترا. آه .. كميا أشياء مؤلمة وتافية .. كميا 
 ٕمؤلمة وتافية ...

يتفق )يعقوب قدرؼ( مع شوبنياور في رؤيتو الخاصة بالفنوف والسيما الشعر 
والموسيقى، ويرفض أف تكوف الفنوف بمثابة المخدر أو المثبط لآلالـ والشجوف، بل 

 واعيًا ومتيقظًا، ساعيًا لتحقيق ما يطمح إليو . يجب أف يكوف المرء
 د. الموت واالنتحار : 

يحظى الموت في فمسفة شوبنياور بتصور خاص. فإف كاف الموت نياية 
الفرد، فإف النوع خالد ال يزوؿ، فالفرد ىو التعبير خبلؿ الزماف عف النوع الذؼ يقـو 

ـ بالنسبة إلى الفرد. والنوع يمثل خارج الزماف. والموت بالنسبة إلى النوع، ىو كالنو 
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وجيًا مف أوجو اإلرادة مف حيث ىي الشيء في ذاتو. واإلرادة مف ىذه الوجية، تمثل ما 
 .ٔليس بعرضة لمزواؿ في الفرد الحي 

ويبدو مف خبلؿ الحوار الدائر بيف الزوجيف )نجدت( و)ميرباف( طواؿ أحداث 
الراحة ومجافاة النوـ.  ويرػ الزوج مسرحية )نيرفانا(، أف كمييما يعاني مف غياب 

)نجدت( أف دعوة زوجتو )ميرباف( لكى يخمد إلى النوـ، أشبو بمسكنات السعادة الوىمية 
 مف جنس وموسيقى وشعر، وأف الراحة الحقيقية تتمثل في الموت : 

بضحكة ألـ ويطفى المصباح( عمى ىذا النحو! كأنيا مقبرة  ينيض) نجدت :
ى فى مقبرة .. إذف يتعيف عمي أال أرػ .. عمى ىذا بالضبط .. اآلف كأنن

النحو أريد أال أرػ .. بالنيابة عف الحياة ال شىء أبدا أبدا سوؼ يحذرنى 
المذة ! الظبلـ .. الظبلـ .. الشىء  .. آه ! ما ىذهفقطبيذا .. الظبلـ وأنا 

القذارة .. حطوني .. لفحني .. آه ..  النبيل الذػ يستر كل القبح وكل
فى ىذه األثناء بدا ضوء الفجر يموح مف النافذة شيئًا  زؼ الظبلـ )عزي

 فشيئًا. ميرباف مركزة نظراتيا الشاردة خارجًا(.
 إذا أشرقت الشمس .. حلَّ الصباح . ميرباف :
) قافزًا مف مكانو( شمس؟ ال ! الشمس عدو الظبلـ ! .. الشمس صديقة  نجدت :

! ال ! آه ! ال ! لكف ىناؾ خيانة )بيأس  الوسخ والقبح والوحل والحياة .. آه
ومتحوال لمنافذه خمفو( اآلف سوؼ تقف ستارًا لكل شيء .. بكل عفف الحياة 

( لتقولي يا ميرباف .. ال تشرؽ الشمس .. ال تشرؽ يوراً )يصيح مزدادا ت
 الشمس ! لتقولى يا ميرباف .. الشمس ...

تستطيع، وتسقط عمى )ميرباف صمت تاـ .. تجرػ بتجاه الخارج، لكف ال 
 .ٕعتبة الباب، ويغشى عمييا ( 

يعمل )يعقوب قدرؼ( عمى صياغة أىـ أفكار شوبنياور حوؿ الموت مف خبلؿ 
الحوار السابق، ومفادىا أف إرادة الفرد ُتفضل أف تزيل الجسـ مف الوجود، بعمل إرادؼ، 

يل فيو الحياة إال بداًل مف أف تدع األلـ يحطمو. فالراغب في االنتحار ال يطمب أف يز 
                                                 

 .188ِشجغ ساتك،ص أٔذس٠ٗ وش٠سْٛ : -1

2- Yakup Kadri Karaosmanoğlu : Nirvana, s. 30.  



 د.إسالم صالح تيامي           ..      .فلسفة شوبنياور في الخطاب المسرحي عند يعقوب قدري 

 م5182العدد الثامن،  يناير                                 521                             جملة كلية اللغات والرتمجة 

ألنو ال يستطيع أف يكف عف أف يريد. فاإلرادة تسعى إلى توكيد ذاتيا، في االنتحار، 
عف طريق إزالة ظاىرتيا. وىي إنما تفعل ذلؾ؛ ألنيا لـ تعد تستطيع أف تؤكد ذاتيا عف 

 طريق آخر.
 أما االنتحار فيو دليل عمى قوؼ اإلرادة؛ ألف نفي اإلرادة ال يكمف في فزعنا
نما يقـو في كرىنا ألفراحيا. فمف ُيسمـ نفسو لمموت، يكوف مريدًا  مف أوصاب الحياة، وا 

مف مف الظروؼ التي جعمتو الحياة يرزح تحت أثقاليا. و  لمحياة، ألنو ال يكوف إال مستاءً 
نما يكوف قد تنكر ثـ ، فعندما يمحق الفناء بجسمو، ال يكوف قد تنكر إلرادة الحياة، وا 

فيو يريد الحياة، ويتمنى أف تستمر إرادتو في الوجود وتتأكد، دوف أف تقف لمحياة فقط. 
الحواجز في سبيميا. ولكف التخمينات الراىنة ال تأذف لو بأف يستسمـ لؤلمل. ولذلؾ، فيو 
يحس مف جراء ذلؾ بألـ عميق. بمعنى آخر يمكننا القوؿ إف العبلقة بيف االنتحار وبيف 

ة بيف الشيء الخاص وبيف المعنى العاـ، فاالنتحار ينفي نفي اإلرادة، شبيية بالعبلق
الفرد ولكنو ال ينفي النوع، وىكذا، فالحياة، كما تبيف لنا ذلؾ سابقًا، ىي دائمًا، 
وباستمرار مبلزمة إلرادة الحياة، مثمما أف األلـ مبلـز لمحياة. ويستنتج مف ذلؾ أف 

 .ٔسميـاالنتحار ىو فعل ال فائدة منو فيو ال ينـ عف حس 
وفي مسرحية )الوداع( يظل البطل )ضياء( واقعًا تحت ضغوط مختمفة، تارة 
عمى يد أخيو )توفيق( الذؼ عاتبو عمى ما وصل إليو واتيمو أنو ال يممؾ قراره ومصيره 
و أصبح أسير امرأة ساقطة استنزفت شبابو ومالو، وتارة أخرػ عمى يد عشيقتو 

. وفجأة فحسب أنيا سوؼ تيجره اب لتعممو)كرستيف( التي عادت إليو بعد طوؿ غي
وجد نفسو مطالبًا بتقديـ دليل واضح عمى توكيد قوؼ إلرادتو، وبعد تفكير يقرر االنتحار 

 في محاولة إلثبات إرادتو، وىي الفكرة الرئيسة التي قدمتيا فمسفة شوبنياور :
 سيئة.)تقترب و تمد يدىا( ستنساني بعد ذلؾ .. ستقوؿ كانت امرأة  كرستيف :
 )كأف ذىنو مشغوؿ جدًا( نعـ ! ضياء :
 اآلف. كرستيف:
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)ضياء( ىادػء صامت ال تنظر عيناه لنقطة محددة. انحنت السيدة .. قبمت يد 
 )ضياء( خرجت بخطوات غير مبالية.

المسرح ساكف .. بدأ الظبلـ األوؿ يخيـ عمى الصالوف .. )ضياء( في نفس الوضع 
ريكة ببل حركة. يقف بعدىا وكأنو خائف مف حموؿ ىذا لمدة .. يبقى طريحًا عمى األ

الصمت األسود والحزيف لميل رويدًا رويدًا. يذىب ناحية الباب. يقف ىناؾ لمدة. يفكر 
بعدىا يغمق الباب بيدوء. يقترب مف الدوالب، يقف في جانب مف الغرفة. يفتحو يأخذ 

المنضدة. يبدأ بالتجوؿ  عمىالموجود ىذا المسدس في شيء مف يديو ينشغل بالتدقيق 
وكأنو شبح صامت وكأنو ألـ ىائل لـ يبق ىكذا طويبًل. يأخذ المسدس ثانية بعـز 
قاطع. يقربو إلى صدغو. في ىذه األثناء ينزؿ الستار. دوؼ طمق نارؼ. فتحت الستارة 

 ٔمرة أخرػ وكاف الظبلـ دامسًا. ضياء ممدٌد عمى األريكة. )تغمق الستار(
فقد اتفق معو  –فيما يزعـ شوبنياور  –ة آالـ، والوجود شر لما كانت الحيا

)يعقوب قدرؼ( عمى نبذ الحياة، وقدـ االنتحار والموت حبًل لبطمي مسرحيتو تخمصًا مف 
شقاء الحياة وشرورىا. وقد كاف )يعقوب قدرؼ( متأثرًا بشوبنياور، وىو يَرغب في 

يسبب لئلنساف ألمًا قط، ولكف الناس االنتحار ويدعو إليو،  وّبيف أف الموت في ذاتو ال 
يمتقي  يتألموف مف فكرة الموت أكثر مما يتألموف مف الموت نفسو ؛ ألف اإلنساف ال

 بالموت أبدا، واختياره لو ىو عبلمة قوية عمى تأكيد إرادتو.
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 الخاتمة 
تناوؿ ىذا البحث دراسة مدػ تأثر األديب يعقوب قدرؼ في خطابو المسرحي 

سوؼ األلماني شوبنياور، وتحديدًا في مسرحيتي )نيرفانا(، و)الوداع(، بأفكار الفيم
 اعتمادًا عمى المنيج التكاممي في سبيل استقراء النصيف المسرحييف.

مف خبلؿ البحث في النقاط ويمكف استخبلص النتائج التي تـ التوصل إلييا 
 :لتاليةا

( المسرحيتيف نموذج الدراسة، الفترة التاريخية التي أنتج فييما )يعقوب قدرؼ  :أوالا 
ـ. وكانت الحياة الدستورية ٜٛٓٔتعرؼ بالحياة الدستورية الثانية التي تبدأ في عاـ 

الثانية امتداد لحركة التغريب في الدولة العثمانية، والتي بدأت منذ عيد السمطاف سميـ 
لفترة ـ، ولكف الجديد في ىذه اٜٖٛٔالثالث، وبمغت ذروتيا بعد فرماف التنظيمات 

امتداد التغريب حتى طاؿ نظاـ حكـ الدولة العثمانية تأثرًا بالنموذج الفرنسي. وتـ 
االعتماد عمى الخبراء العسكرييف األوروبييف مف أجل تطوير القدرات العسكرية لمجيش 
العثماني. كما شمل التغريب المجاؿ التشريعي، حيث ُطرحت الشريعة اإلسبلمية جانبًا 

يف الغربية الوضعية. وأصبح التغريب منيجًا في مجاالت أخرػ بالدولة وتـ تفعيل القوان
مثل المجاؿ االجتماعي، والتعميمي. وبدأت تطمس اليوية اإلسبلمية شيئًا فشيئًا؛ 

 بدعوػ البعد عف الرجعية والتخمف.

ـ، حيث كاف ٜٛٓٔعانى المسرح التركي قبل إعبلف الدستور الثاني عاـ  ثانياا:
نظرًا إلحكاـ السيطرة الرقابية عمى اإلبداع بكافة أشكالو، في ظل حكـ  متوقفًا تماماً 

السمطاف عبد الحميد الثاني الذؼ تميز حكمو باالستبداد والقير. ولعب المسرح التركي 
عقب إعبلف الدستور الثاني دورًا فاعبًل ليس عمى المستوػ التثقيفي والتوجيو االجتماعي 

الدولة اقتصاديًا، وساعد في رفع الروح المعنوية  فحسب، بل أسيـ فى دعـ مؤسسات
 إباف حرب البمقاف.

نظرية التشاؤـ عند شوبنياور ذات أىمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الفكر  ثالثاا:
والحضارة؛ ألف التشاؤـ عنده لـ يكف اتجاىًا شخصيًا أو مزاجيًا، بل محاولة لتأصيل 
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نظريتو كانت بمثابة رؤية لمعالـ مف جانب مفيوـ الشر والمعاناة في العالـ، صحيح أف 
واحد، ولكف ىذا نفسو ىو سبب أىميتيا؛ ألف تأصيل ىذه الرؤية والتأكيد عمييا، عمل 
عمى وجود نوع مف التوازف مع المذاىب التي تعمي مف قيمة العقل المنتصر عبر 

 التاريخ، حتى أف الشر والمعاناة قد أصبحا محجوبيف عف الرؤية.
 

دد الباحث بعد تسميط الضوء عمى كل مف الفيمسوؼ األلماني شوبنياور ح رابعاا:
واألديب التركي )يعقوب قدرؼ( نقاط االلتقاء والتشابو بينيما. فقد تأثر )يعقوب قدرؼ( 

 فىواىتز كياف أسرتو الصغيرة؛ بوفاة والده، مما جعمو عرضة النييار عصبي أثر 
الذؼ ُأضير وساءت عبلقتو بأمو عقب  صحتو العامة، مثمما ىو الحاؿ مع شوبنياور

وفاة والده، وأصيب باالكتئاب. كما اتسـ )يعقوب قدرؼ( بروح الثورة والرفض والتحدؼ 
وقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ موقف انتزاع مدرس الفصل لرواية )جزمي( مف بيف يديو، 
بالمثل نجد أف شوبنياور قد ثأر وتحدػ أمو، حينما شككت فى مقدرتو الفكرية 

بداعية. ومف ناحية مصادر الثقافة نجد )يعقوب قدرؼ( قد قرأ في التصوؼ واإل
والروحانيات، مثمما ىو الحاؿ مع شوبنياور الذؼ عكف عمى دراسة الفمسفات الشرقية 
القديمة والديانات اليندية وما تشتمل عميو مف روحانيات. كل ىذه العناصر مجتمعة 

فة شوبنياور التشاؤمية وموقفو مف الحياة كانت كفيمة أف يرػ )يعقوب قدرؼ( في فمس
 نموذجًا يقتدؼ بو، وقبمة فكرية يولي وجيو شطرىا.

 

تأثر )يعقوب قدرؼ( بأفكار شوبنياور، وتبنى رأيو حوؿ الحب باعتباره  خامساا:
خدعة، وأف المرء دائمًا ما تطحنو اآلالـ، ويعذبو الشقاء، ويغرؽ في بحار المآسي 

ي معادؿ لئلثـ والخطيئة والنيـ واأللـ. وأف الرجل الذؼ يتعمق والشرور. وأف المرأة ى
خبلص، ىو إنساف مغيب موالو ويتوقع منيا اإلأبامرأة ويغدؽ عمييا مف مشاعره و 

 .  وموىـو
 

ذىب )يعقوب قدرؼ( في المسرحيتيف إلى أف الوجود كمو شرور وأحزاف  سادساا:
، وأقصى ما السعادةعرؼ معنى ومشقات وآالـ، وليس في الوجود كمو خير قط، وال ي

يتصور مف خير في الوجود، أف تقل شروره نوعًا أو تخف آالمو ىونًا. وأف الشر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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اإليجابي  والشقاء والتعاسة ىي جوىر الحياة، وحقيقة الوجود، وىذه األشياء ىي الجانب
في الحياة، أما ما يسمي بالسعادة، أو المذة، أو الخير أو غير ذلؾ، فميست أمورًا 
إيجابية، بل ىي أمور سمبية، بمعنى أف السعادة ليست إال سمب اآلالـ، واختفاء الشقاء 
أو التخفيف منو قميبًل، ومف ثـ فبل وجود لشيئ اسمو السعادة أو المذة، ولكف ىناؾ شقاء 

وآالـ، قد تكوف شديدة، وقد تخف قميبًل أو كثيرًا، فيسمي الناس ىذه الحالة وتعاسة 
 سعادة أو لذة.

تفق )يعقوب قدرؼ( مع شوبنياور في رؤيتو الخاصة بالفنوف والسيما ا سابعاا:
بط لآلالـ والشجوف، ثالشعر والموسيقى، ورفض أف تكوف الفنوف بمثابة المخدر أو الم

 عيًا ومتيقظًا، ساعيًا لتحقيق ما يطمح لو.بل يجب أف يكوف المرء وا 
 
تفق معو افقد  –فيما يزعـ شوبنياور  – اً ، والوجود شر اً لما كانت الحياة آالم ثامناا:     

)يعقوب قدرؼ( عمى نبذ الحياة، وقدـ االنتحار والموت حبًل لبطمي مسرحيتو تخمصًا مف 
بشوبنياور وىو يَرغب في  شقاء الحياة وشرورىا. وقد كاف )يعقوب قدرؼ( متأثراً 

االنتحار ويدعو إليو،  وّبيف أف الموت في ذاتو ال يسبب لئلنساف ألمًا قط، ولكف الناس 
يتألموف مف فكرة الموت أكثر مما يتألموف مف الموت نفسو ؛ ألف اإلنساف اليمتقي 

 بالموت أبدا، واختياره لو ىو عبلمة قوية عمى تأكيد إرادتو.
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