
 ممخص الرسالة
ية المسرح ىو أبو الفنون وأوليا منذ أيام اإلغريق والرومان، لقدرتو عمى الموالفة بين عناصر فن

متعددة، حيث كانت المسارح ىي الوسيمة الوحيدة لمتعبير الفني بعد حمبات المصارعين والسباقات. وقد عرف 
اإلنسان قديًما الدراما في أبسط صورىا عندما كان يمعب لعبتو المفضمة وىى محاكاة الطبيعة، ساعده في ذلك 

ميز بو عن سائر المخموقات، وقد أعانتو ىذه قدرتو عمى الحركة وتقميد األصوات والقدرة عمى التخيل الذي ت
 المعبة عمى فيم الطبيعة والبيئة من حولو.

و الشعععب التركععي ككععل شعععوب األرض ظععل يعععيش المسععرح فيمععا بينععو حتععى اليععوم، حسععب مععا ور ععوه مععن 
مسععرح شععفيي غيععر مكتععوب. وقععد خضععا المسععرح لمقععاييس مختمفععة لشعععوب متباينععة، وعععرف التععرك المسععرح 

الل القعرن التاسععا عشعر. وحعاول كتعاب المسععرح فعي السعنوات األولعى مععن عيعد ال ميوريعة إعطععا  المكتعوب خع
تناقضات روحيعة حعول التيييعر ععن األفكعار القيمعة والتحعول عنيعا، واإلىتمعام بقضعايا الم تمعا، والوقعوف عمعى 

أسعاطيره، ومعن بعين ىعذه األفكار واألرا  التي تيرس روح القومية بداخميم، مت يين أك ر نحعو التعاريا التركعي و 
القضايا والموضوعات اليامة تبرز وطأة التناقضات والصراعات الروحية، وحاولوا أيًضا  عكعس الحالعة النفسعية 
لدى بعض الناس في ىذه المسرحيات والتي كتبت بمزاج حزين ومأساوي وعبر عنيعا بكعالم شععري مقعدم بة عارة 

 ىو العصر الذىبي لممسرح. 0691وكممات حساسة ذات أ ر في النفس. ويعتبر عام 
و تععدور أحععداث المسععرحية موضععوع الدراسععة داخععل حععدود تركيععا، بععد ًا مععن عععودة  مصععطفى كمععال  إلععى 

 م. 0611م حتي انتيا  الحرب اليونانية التركية ونصرة تركيا 0601"إستانبول" 
 A.Turan" لمكاتعب المسعرحي  Mütarekeden Büyük Taarruzaومصدر الدراسة ىعو مسعرحية "

Oflazoğlu  والمسرحية مسرحية تاريخيعة تنفعرد بسعمات خاصعة. فيعي سعرد مسعرحي يسعتيل التعاريا خمفيعة .
 ألحدا و.

ألسعرة مكونعة  م بعع"ادنو".0621والكاتب أحمد طوران أوفالز أوغمو ولد  أحمد طعوران أوفعالذ أوغمعو  ععام 
. أمعا والدتعو فيعي   يعمعل إمعام بمسع د القريعةمن ستة أفراد األب واألم و ال ة إخوة: األب ويدعى  أحمعد فعوزي

حتعى  0691 حنيفو ىانم  ربة منزل. تمقى تعميمو اإلبتدائي واإلععدادي فعي  "إسعتانبول". عمعل فعي الفتعرة معن 
م أحيعل إلعى 0661م كمخرج ومنتج في راديو "إسعتانبول" التعابا لاذاععو والتمفزيعون التركعي، وفعي ععام 0661
 المعاش.

 الدراسة عمى  ال ة فصول، تضمن كل فصل منيا مبح ين:ىذا وقد اشتممت 
الفصل األول: تناول المبحث األول نشأة المسعرح التركعي منعذ النشعأة وحتعى المسعرح التركعي المعاصعر. 

أن اإلرىاصععات األولععى لممسععرح التركععي كانععت نابعععة مععن الم تمععا، وقععد م مععت ا حتفععا ت الدينيععة حيععث كانععت 
ات واألحعا ي اليوميعة  المتداولعة فيمعا بعين الشععب التركعي أولعى تمعك اإلرىاصعات، والقصص األسطوري والحكايع

فمععن خالليععا عععرف األتععراك الشععكل األول لممسععرح مععن خععالل ت سععيدىا فععي أشععكال تم يميععة بدائيععة، حيععث كععان 
ذان المسرح التركي فعي القعرن ال عامن عشعر متمع اًل فعي عناصعر شعتى م عل: "القعره رعوز" و"ا ورطعو اويعون" المع

يم الن المسرح الشعبي، حتى القرن التاسا عشر حيث بدأت حركات التيريب التي كان ليا أ ر كبير فعي شعتى 
ات يت الدولة الع مانية ما القرن التاسا عشر إلعى قبعول حضعارة  ديعدة واإلقتبعاس  م   وانب الحياة ال قافية.

األدب التركي بيذا التحول حيث دخل إلى األدب منيا وىي الحضارة اليربية، في شتى م ا ت الحياة  وقد تأ ر 



التركي العديد من األنماط األدبية ال ديدة نتي ة  نتقال الحضارة من الحضارة الشرقية إلى حضارة اليعرب. كعان 
. مسرح ىو أىم ىذه ا نمعاط ال ديعدةمن ىذه األنماط المستحد و الرواية والحكاية والصحافة والمسرح. وكان ال

م. ونتي عة لمعا قعام بعو السعمطان عبعد الحميعد معن منعا 0191الحياة المسرحية النشطة حتى ععام  فقد استمرت
. وقعد بعدأت الكتابعات المسعرحية فعي .األعمال المسرحية ال ادة مما  عل الكتاب يعزفون عن كتابعة المسعرحيات

التقميعدي. فمنعذ السعنوات تمك الفترة معتمدة عمى دعامتين أساسيتين وىما: المسعرح األوربعي، والمسعرح التركعي 
 .األولى لمعصر ال ميوري أصبحت النظرة التطورية لممسرح التركي متم مة في تقميده لممسرح اليربي

، إلععى  انععب عععرض ومؤلفاتععو األدبيععة كمععا سععبق ذكععره حيععاة الكاتععب ومععيالده  المبحععث ال ععاني  تنععاولو 
حية منعذ الوىمعة األولعى إلعى فتعرة زمنيعة يشير عنوان المسر ممخص حول أحداث لمسرحية موضو الدراسة حيث 

محددة  حيث  ا  العنوان  من اليدنعة  إلعى الحعرب العظمعى  صعريا ومباشعر محعددًا فتعرة زمنيعة بعينيعا. وىعي 
مسرحية من فصل واحد، رغم ك رة األحداث واألماكن بيا فيعي لعم تقسعم إلعى فصعول ومشعاىد. فكانعت أشعبو معا 

 بين األبطال.يكون بسرد روائي مدعم بالحوارات 
أما الفصل ال اني: فقد تم عرض البنية الفنية حيعث انقسعم إلعى شخصعيات المسعرحية و الحعدث وزمانعو 

ينفرر هذىرر  ذومكانععو. فععتم عععرض أىععم شخصععيات المسععرحية وتقسععيميا شخصععيات رئيسععية وفرعيععة و انويععة.و 
العديععد مععن المسععرحية، فقععد تناولععت المسععرحية يرر ذ ن ول  لمبحررثذبضرر مذاىررمذ ل الرري تذ ل رر ذ

الشخصيات التي كان ليا أدوار بارزة في التاريا التركي، والتي عرضعيا الكاتعب بأسعمائيا الحقيقيعة.  عا  عمعى 
 رأس ىذه الشخصيات  مصطفى كمال  الزعيم الوطني التركي كما يصفو األتراك.

ث وتسمسميا رغعم أما عن الحدث فقد أبدع الكاتب في ترابط األحداأما المبحث ال اني ف تناول األحداث 
ختالف األماكن وك رتيا، وطول الفترة الزمنية التي تناول األحداث خالليا إ  أنيا اشتممت عمى أحداث  تفاوت وا 
ميمععة ومتتاليععة ومترابطععة ومتعععددة حيععث تضععمنت المسععرحية أحععدا ًا أساسععية كععأن بععدأت المسععرحية بوصععول 

مسرحية أحدا يا،  عم انتقالعو إلعى األناضعول وىعي نقطعة مصطفى كمال أتاتورك إلى  "إستانبول" ، ومنو بدأت ال
التحعول فعي المسعرحية، وتكعون النيايعة بتأسعيس م معس األمععة التركعي الكبيعر، إلعى  انعب العديعد معن األحععداث 

 المكممة لألحداث األساسية، والتي  عمت األحداث أك ر ترابط وتدرج.
موضعوعية والتعي انقسعمت أيضعًا إلعى مبح عين، يأتي بعد ذلك الفصل ال الث: وفيو يعتم ععرض الدراسعة ال

المبحععث األول: تنععاول البعععد التععاريخي مععن خععالل عععرض أىععم التععواريا التععي أوردىععا الكاتععب فععي مسععرحيتو مععا 
 التعميق والتحميل لمعرفة مصداقية تمك التواريا وواقعيتيا.

زت العروح القوميعة لعدى والمبحث ال اني عرض لمبععد القعومي اإل تمعاعي معن خعالل أىعم النقعاط التعي أر 
 األبطال وكذلك طبقات الم تما وفئاتو التي أوردىا الكاتب في مسرحيتو.

 ائت المسعرحية فاقعدة لمك يعر معن سعمات وختمت الدراسة بأىم النتائج التي توصل إلييا البحث ومنيا: 
 المسرح؛

 وصمت أربعة أعوام. أن المسرحية ليست مسرحية من فصل وأحد ألنيا تسرد أحداث فترة زمنية طويمة-
 أن المسرحية فقدت الشكل المسرحي المتعارف عميو فيي لم تشتمل عمى فصول أو مشاىد. - 
أن الكاتععب اعتمععد عمععى وقععائا تاريخيععة واقععوال حقيقيععة متناسععًيا السععمات الفنيععة لمعمععل األدبععي فكانععت أشععبو  -

 بتس يل تاريخي، كأنما  أراد ا بات شي  متناسًيا أنو عمل أدبي.



 ععا  عرضععو لممكععان ووصععفو لممشععيد غيععر واف، فأسععقط بععذلك سععمة أخععرى عععن المسععرحية وركععن ىععام مععن -
 أركانيا. فيو أكتفى بذكر المكان فقط في أغمب المواقف.

 يميو بعد ذلك عرض ألىم المصادر والمرا ا التي تم اإلعتماد عمييا.
رحية إلععى الميععة العربيععة مععا الععنص التركععي  ععم يععأتي بعععد ذلععك ال ععز  ال ععاني مععن الرسععالة متضععمنًا تر مععة المسعع

 لممسرحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 الدراسة مستخمص
 موضوع الرسالة:

" من اليدنة إلى الحرب العظمى   Mütarekeden Büyük Taarruzaمسرحية  ")ذ
ذ(لمكاتب التركى"أحمد طوران أوفالز أوغمو"تر مة و دراسة

 إشراف:
  امعة سوىاج.–كمية اآلداب  -ساعد المية التركية وآدابياأ.م.د/ حمدي عمي عبدالمطيف.  أستاذ م

  امعة سوىاج. –كميةاآلداب  -أستاذ مساعد األدب التركي الحديثأ.م.د/ صبري توفيق ىمام.   

ذ لجزءذ ألول:ذمقهمةذوثالثذفلول.   ملذ ل س لةذعمىذجزئين،ذ
 س تذ لس بقةذومنيجذوقهذ ن ولتذ لمقهمةذموضوعذ له  سةذوىهفذ له  سةذواىمي ي ،ذو له ذ

ذاطةذ له  سة. و   له  سةذوذمله ذ له  سةذوذاسب بذ ا ي  ذ لموضوع
عمىذمبحثين:ذيض مذ لمبحثذ ألولذن أةذ لمس حذ ل  ك ذذفقهذا  ملذأما الفصل األول:

ذوذاسموبوذ ألهب .ذذمؤلف  وو طو هذ.ذام ذ لمبحثذ لث ن ذيض مذلحي ةذ لك  بذوذ
حثين:ذ لمبحثذ ألولذي ن ولذ أل ا صذف ذ لمس حيةذحسبذي كونذمنذمبذوالفصل ال اني:

ذاىميةذكلذ اليةذذوهو ى ذف ذ سيي ذ ألحه ثذو طو ى .ذوو قضيةذى هذ ل الي ت.
 لمبحثذ لث ن ذيض مذلمحهثذو لزم نذو لمك نذ ل يذام هتذفيوذاحه ثذ لمس حيةذوى ذذ

ب ل   يخذ ل  ك ذف ذ مكذذم،ذومط بقةذاحه ثذ لمس حية9111مذح ىذ9191نوفمب ذذ03 لف  ةذمنذ
ذ. لف  ةذو ألحه ثذو ه جي ذمنذ لبه يةذثمذ لحبكةذ له  ميةذف لني يةذ

وينقسمذايًض ذذإلىذمبحثين:ذ لمبحثذ ألولذ لبضهذ ل   يا ذ،ذو لمبحثذذالفصل ال الث: 
ذ لث ن ذ لبضهذ لقوم ذ الج م ع .
 الخاتمة وأىم النتائج: 

ذوى ذ لمس ح ذانو ع ذاحه ذ ل س لة ذ لنصذ لمس ح ذ ن ولت ذاالل ذومن ذ ل   يا ، ذ لمس ح و
ذنوفمب  ذمن ذ ب ه ًء  ذسنو ت ذا بع ذمهى ذعمى ذميمة، ذزمنية ذف  ة ذ لك  ب ذوح ىذ9191ع م م

ذ لاالفةذ9111 ذ   يخ ذف  ذميمة ذلف  ة ذ   ياية ذاهبية ذوثيقة ذبمث بة ذ لمس حية ذ ض ب  ذوب لك ذ. م
ذ ليةذميمةذف ذ   يخذ  كي ذ لحهيثة. لضثم نية،ذو لهولةذ ل  كيةذ لحهيثة،ذفي ذ ض مذلف  ةذ ن ق

قذب  جم وذإلىذ لمغةذوذ:ذفقهذ   ملذعمىذ لنصذ ل  ك ذلممس حيةذمسبذأما ال ز  ال اني
ذ لض بية.


