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بسم الله الرحمن الرحميم
خلق السماوات والضرض بالحق
وصوضركم فاحسن صوضركم وإلميه المصمير)(3
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قالوا أضغث أحلم وما نحن تأويل
الحلم بعلممين )(44

(1
(2

الجزء الثامن والعشرين – ضربع الحزب  - 56سوضرة
التغابن وترتميبها  – 64آياتها 18
الجزء الثاني عشر – الحزب  – 25سوضرة يوسف ترتميبها
12آياتها 111

 إلى زوجتي و أبنائي ووالدتي وأخوتيوأخواني
 إلى كل المسرحيين في العالم بالخصخريجوا قسمي الدراما بكلية الموسيقى
والدراما وقصر الشباب والطفال
3

-

إلى أفراد دفعتي وزملئي في جماعة
السديم

 الشكر لله ضرب العالممين على جزيل نعمائه
 الشكر للمشرف الدكتوضر حاج أبا آدم الحححاج لمححا قححدمه
من عون أكاديمي ودعم معرفي ومعنوي وصححبره علححي
في كل الحوال والظروف
 الشكر للزوجة التي قدمت الكثمير ولححم تطلححب أو ترجححو
أي شيء وعلى صدقهها وإخلصها ودعمها وصبرها .



الشكر لسرة مكتبة كلميححة الموسححميقى والححدضراما وقصححر
الشباب والفطفال
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ملخص البحث
يتكون هذا البحث من ةثلةثة فصول  ،ويبدأ بالمقدمة التى
نجد فميها نظرة عامة للرؤية البميئمية الثقافمية السودانمية من فترة
الستقلل كمدخل  ،ةثانميا ً مشكلة البحث التي تبرز من خلل
إشكالمية إنتاج صوضرة العرض المسرحي بمين النا والخر ،
ومشكلة أهداف التفسمير والعملميات الجرائمية المتبعة عند تفسمير
العرض المسرحي  .ةثالثا الحساس بمشكلة البحث التي تأتي من
الحاجة لجراء البحث المرتبطة بضروضرته العلممية الموضوعمية ،
والتي تدعو للتحري والتثبت من المعلومة من حميث مدى صحتها
وفاعلميتها  ،ومعرفة أسس وجزضر المشكلة ومدى منهجميتها
العلممية المتبعة  ،بالضافة إلى سد النقص الناتج في قلة البحوث
العلممية الخاصة بالمسرح السوداني  ،علوة على البحث في
اللمية التي تتبع لنتاج أعمال تسهم في عملمية التبادل المعرفي .
ةثم تأتي أسباب اختمياضر مشكلة البحث المرتبطة بالجدة والبحث
في حرفمية إنتاج العمل المسرحي والوصول إلي الجابات العلممية
الناجزة للسئلة الجوهرية التي تطرحها هذه العروض  .ضرابعا ً
أهممية البحث التي تأتي من جوانبه العلممية الكاديممية باعتباضره
يبحث في نظام التفكمير  .خامسا ً أهداف البحث التي تدضرس كميف
يفكر المخرج الخريج المسرحي بالسودان  ،وضروضرة تأصميل
المسرح في السودان  ،وكميفمية إيجاد هوية له  ،والوقوف على
المفاهميم والقميم والفكاضر التي تحكم عملمية إنتاج صوضرة العرض
المسرحي  .سادسا ً فروض البحث التي تبني على أساس أن
هنالك  ،الكثمير من الشكالت التي تبرز في الحالت التمية  :عند
دضراسة كميفمية التعامل مع الخر مسرحميا ً في السودان  ،وعند
دضراسة إنتاج العرض المسرحي بالمسرح القومي السوداني ،
وعند دضراسة استهل ك صوضرة العرض المسرحي المقدمة على
خشبة المسرح القومي  .وعند دضراسة هوية المسرح في
السودان من خلل الفطاضر التطبميقي  .سابعا ً أدوات البحث
المتمثلة في الملحظة والتجاضرب المقدمة والقمياس والوةثميقة أو
المخطوفطة والنترنت  .ةثامنا ً منهج البحث الستقرائي ألوصفي ،
ومجتمعه المكون من الخريجمين والساتذة والعمينة النتقائمية التي
تضم أضربعة منهم  .تاسعا ً حدود البحث ألمكانميه المرتبطة
بالمسرح القومي  ،والزمانمية بالعوام 2003 – 2002م  .عاشرا ً
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 ةثم هي المحوضر الحادي عشر الصعوبات التي، الدضراسات السابقة
 ويعقب. واجهت الباحث يعقبها في المحوضر الثاني عشر التبويب
هذه المقدمة الفصل الول الذي يتناول صوضرة العرض المسرحي
 ويأتي بعده الفصل الثاني الذي. من حميث المفهوم والماهمية
يتناول تفسمير العرض المسرحي من حميث الهداف ومستويات
 ةثم تأتي.  أما في الفصل الثالث نجد الفطاضر التطبميقي. التفسمير
الخاتمة ونتائج البحث وتوصميات البحث ومقترحات لبحوث جديدة
. ةثم كشف بأهم المراجع وأخميرا ً ملحقات البحث

Abstract
Research Title :
Interpretation and Theatrical performance Image
Name of researcher : Hamid Juma Adam
This research is compose three chapters . Starting with the
introduction , which casts a general look in to the Sudanese culture
environment vision – since independence , Secondly : the research
problem emerging through the problem of producing a theatrical
performing images in between the on self and the other also, the
problem of the goals of interpretations, and the procedural
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processes flowed when interpreting the theatrical performing ,
Thirdly : the need for a scientific research that seek reification and
affirmation about information and the roots of the problem . In
addition to meat and fill the shortage of such researches specialized
in the filed of theater . In particular the researching in the
mechanism followed in the production of works which contribute
in knowledge exchange, Fourthly: the importance of the research
that deals with the thinking system, Fifthly : the goals of the
research infringing out how the director when graduated think as
faced with the necessity of the authenticating the Sudanese
theater , Sixthly there are many supposition based upon the many
problem of how to deal with others “ theatrically : and when put on
the national theater stage ? The identity of the Sudanese theater .
The tools of this research when the observation experiment,
measurement, documents, and manuscripts and internet . he
methodology of descriptive and analysis were used include sample
case of directors and professor five them with the time and place
location of the Sudanese National theatre and the years 2002 &
2003 . the previous studies were a help and the problem faced were
dealt with . Following the introduction , the first chapter conveys
the image of the theatrical performance and their interpretation .
the practical frame come in the third chapter and finally ending
with recommendation , List of references and finally the ending
with appendixes .
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