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إهــداء
الي أمى وأبى ...

فقمممد علممممبازنى أن العلمممم ممممبا
يعطى للحيباة قيمة ومعنى

الشكر والعرفان
أتقدم بعميق العرفبان إلى الدكتور عثمبان جمبال
الدين الذى أولى هذه الرطروحه الكممثير مممن أهتمممبامه
والذى كبان لرشرافه وتدقيقه أكبر الرثر فى ازنجممباز هممذا
البحث الذى أرجو أن يكون إضبافه لميدان الدراسممبات
المسممرحية فممى السممودان  ...كممذلك أتقممدم ببالشممكر
والعزاز إلى رطلبة كليممة الموسمميقي والممدرامبا الممذين
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أرثبارت منباقشممباتهم الجممبادة فممى قباعممبات الممدرس هممذه
القضية التى يتعرض لهبا هذا البحث .
وأود هنبا أن أتقدم ببالشكر الجزيل إلى الزنسممة
زنعمبات احمد سممعيد الممتى كممبان لجتهبادهممبا الفنممى أرثممرا ا
رطيببا ا فى كتبابة وتصميم أرطروحتى هذه ,
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خلـصـــة
إزنطلقبا من المنظورات  ،والممبارسبات التى تطرح رؤى
جديدة حول النص والعرض والممثل والجمهور عمل البباحث فى
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استحضبار أسئلة هذا البحث وفروضه على المستويين الثقبافى
والفنى داخل ا فى فضباءات الزنثربولوجيبا ومنفتحبا ا على المقدس
الدينى م الطقسى م فى حبالة أذكبار الطريقة القبادرية ببالسودان ،
لمسرحتهبا من حيث توظيفهبا  ،ومنباقشة تجليباتهبا بغية أستلهبام
الممبارسة وتطويرهبا أزنطلقبا ا من فرضيبات فنية وقنباعبات رثقبافيه
وحضباريه .
تشكلت أسئلة البحث وازنسباقت وراء أدوات تشريح رشبامل
رأى البباحث أن من رشأزنهبا أن تكون دعبامة فى عملية تجباوز السبائد
والمألوف فى الحيباة الثقبافية والبداعية وتعمل على توليد أزنسباق
رثقبافية جديدة  ،ورؤية حدارثية للعبالم ووصول ا إلى التأوصيل المرتبط
ببالوضباع التباريخية والجتمباعية دون التطبابق مع المسرح الغربى .
ومن هنبا يشير البباحث إلى أهمية البحث فى الممبارسبات
الشعبية وكشفهبا بووصفهبا منبعبا ا وملهمبا للعملية البداعية الفنية .
استخدم البباحث فى بحثه هذا المنهج التباريخي الووصفى
التحليلى للكشف عن درامبا المسرح فى حلقة الذكر التى يجد
البباحث أزنهبا تجلت بممبارسة متسعة ومتداخلة لتفترض الممبارسة
فى حد ذاتهبا مسرحبا ا احتفباليبا ا يرتبط ببالطقوس التى تندرج فى
دائرة التيمنبات الشعبائرية  ،وتعبيرا ا عن قوة روحبازنيه وهو فعل فى
تجليباته يفضى إلى النظر فى درامبا المسرح الذى يرفض هيمنة
النص الدبى المكتوب  ،مستخدمبا ا لغة تخبارطب الحواس وتدعو
الجمهور إلى المشباركة فى الداء.
أرثبت البباحث أن حدود درامبا المسرح وبقدر كبير من أبعبادهبا
وجذورهبا موجودة فى أذكبار القبادرية ببالسودان وتتمثل فىمبا يلى :م
 ( 1المكبان .
 ( 2الحدث  /الشخصية والتشخيص .
 ( 3الصراع .
 ( 4التقمص والتطهير .
 ( 5الموسيقي  /جدلية الصوت والحركة .
 ( 6الجمهور  /التلقى .
 ( 7السنوغرافيبا .
 ( 8النص .
قد حباول البباحث أن يوجد سمبات العرض المسرحى فى
حلقة أذكبار الطريقة القبادرية ببالسودان فى أزنموذج " حلقة الشيخ
حمد النيل " أزنطلقبا ا من فرضية النقلة المنهجية بمفهوم الطقس
إلى مفهوم الداء فى درامبا المسرح  ،كمبا أن )ميكبازنيزم ( الظباهرة
المسرحية ظل حباضرا ا فى حدود عليبا  ،كمبا ظل غبائببا ا فى حدود
أخرى .
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Abstract
According to the vision and Theories that give
new interpretation for the text, performance, actor, and
audience, the researcher, tries to a rise the questions of this
thesis and its hypos is, on the levels of culture and arts in the
fields of anthropology and open to the religion, ritual, and
rites of the Gadiria Sufi party in Sudan, to be theatrical zed
and implemented, Moreover, it needs to be studied and
.inspired in the context of theatre
The questions of this research formed in the course of
. analysis. To overlap the deminont in the creativities
Cultural life, to form a new cultural system . and world
vision, that aiming to root it in the social soil not in the way
. of the coercive system of Western theatre
Here, The researcher Points to the popular practices as a
.source of Artistic works
The researcher, uses the description , analytic and
historical methods to discover the theatre elements in the
rites of Zikir that could be counted as a performance , and
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celebrations. To express the spiritual power . this insists that
theatre doesn’t always dramatic theatre. But, it is a genre of
.performance that calls the audience to participate
So , the elements of theatre that apeares in the rites of
: Gadiria as follows
. Space ( 1
. Incident / character / characterization ( 2
. Conflict ( 3
.Purification , inspiration ( 4
Music / the dialogue of voice and move ments .
( 5
. 6) Audience / reception
. Scienography ( 7
. Text ( 8
The researcher tries to find the features of the theatre
performance in the Zikir of Gadiria in Sudan ( Hamad elnil
zikir ) as a case study to build the throretical transformation
. from ritual to performance in theatre
We don’t mean that we reaches the total reality but , we
. tried to the theatrical notion, that is always existing
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