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الشكر والتقدير
أسدى جزيلشكرى بعدالقدوس ألساتذتى األجالءرهبانفنونالدرامافىالسودان
وكلمنقدملىالنصحاإلرشاد .
واخص بالشكر البروفيسر حاج ابا ادم الذى كان له بالغ األثر فى انجاز هذه
الدراسة بعلمه وعطائه غير المحدود -والشكر موصول كذلك الى الدكتور شمس
الدين يونس الذى بذلجهداً كبيراً فى إعانتى ببعض المراجعوالمعلوماتالنادرة
التى كنت ابحث عنها  -الى االستاذ عبدالحفيظ على هللا للمناقشات المثمرة حول
الدراسة -الى اصدقائى الدكتور جاستن بيلى واالستاذ ياسر كوكو شكراً لتشجيعكم
لىدومامنذقدومىالىهذاالصرحاالكاديمىكليةالموسيقىوالدراما–الىأسرة
المكتبة .





الدارس


ت

محتويات الدراسة
الصفحة
أ
ب
ت
ث
ج
ح

الموضوع
اآلية 
اإلهداء 
الشكر 
محتويات 
المستخلص 
Abstract
اإلطار المفاهيمى للدراسة

31-2

المقدمة 
الفصل األول – المسرح الطقسى
المبحثاألول–المسرحظاهرةإجتماعية 
المبحثالثانى–المسرحالطقسى 
المبحثالثالث–المسرحفىجنوبالسودان 
الفصل الثانى – المسرح والتغيير
المبحثاألول–المسرحاإلجتماعى 
المبحثالثانى–المسرحوالتغيير 
المبحثالثالث–المسرحالتنموى 
الفصل الثالث – نماذج تطبيقية
 تقنياتمسرحالمقهورين  تجربةمسرحالمقهورينفىالسودان  تجربةمسرحالمقهورينفىجنوبالسودان الخاتمة 
النتائج 
التوصيات 
المراجعوالمصادر 
ملحقصور 


ث

22-31
12-22
12-13
13-15
21-12
21-22
311-22
-313
335
-331
321
-325
321
321
322
-322
313
-351
351

المستخلص
هذهالدراسةبعنوانالمسرحوالتغييراالجتماعىفىجنوبالسودان(تقنياتمسرح
المقهورييندراسةحالة)تهدفالى توظيفالشكلالمسرحىالذى ابتدعهالمخرج
البرازيلى اوغستوبوال التى تحمل مفاهيم ايديولوجية وفلسفية تختلف عن طبيعة
المسرحالتقليدى السائدفى التأليفواالخراجوالتمثيلوالمكان،للمساهمةفى حل
بعض القضايا الثقافية واالجتماعية التى يمكن ان تؤدى الى زعزعة النسيج
االجتماعى وبالتالى تغييب روح السالم والتصالح بين افراد المجتمع  ،وذلك من
خالل العمل على تقنيات مسرح المقهورين التى تشمل (مسرح المنتدى او حلبة
النقاش–مسرحالصورةالرمزية) .
تناولتالدراسةتاريخومفهوممسرحالمقهورينعلىالمستوىالعالمىوالمحلىمع
أختيار نماذج من العروض المسرحية التى قدمت  ،وبناءاً على ذلك  توصلت
الدراسةالىعدةنتائجتشيرالى انتقنياتمسرحالمقهورينتمتطبيقهاوتفعيلها
فى السودان وجنوب السودان من خالل ورش مسرحية وعروض ناقشت قضايا
تعليمية واجتماعية  ،بعضها التزمت بالمنهج وقواعده الفنية وبعضها لم توفق
وخلطتبينمسرحالمقهورينوالمسرحالملحمى لبرتولدبريختخاصةتلكالتى
تمتفى جنوبالسودانمابينعامى 4145 – 4141موذلكألسبابتعودالى
فلسفة واهداف بعض المجموعات المسرحية العاملة فى جنوب السودان او لغياب
عاملالخبرةوالمعرفةعنماهيةهذهالتقنياتوكيفتعملمعالجمهور،وتوصى
الدراسةبضرورةتبنى مؤسساتالدولةالمعنيةبالمسرحلهذهالتجربةالجديدةكآلية
لترسيخمفاهيمالتغييروكوسيلةلخلقثقافةالتعايشالسلمىفىالمجتمع .
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Abstract:
This study titled theater and social change in South Sudan
(Case Study of: Theatre of the oppressed techniques) aims to
utilize theatrical form which invented by Brazilian director
Augusto boal , which holds a new deferent concepts in theatre
performance , to contribute in solving some of the cultural and
social issues which can lead to the destabilization of the social
fabric and then absence of peace and reconciliation among the
communities , through working on the theater of oppressed
techniques , which include (Forum theater - invisible theater –
image theatre).
The study examined the history and concept of the theater of
the oppressed from global and local level with selecting some
performed models , therefore the study come out with some
results indicates that the theater of the oppressed techniques
have been applied in Sudan and South Sudan through theatrical
performances discussed education and social issues , some of
them committed to the principles of the techniques and some
of them failed and confused between theatre oppressed
techniques and epic theater techniques , especially in South
Sudan in 2014 – 2015, for the reasons go back to the goals of
some theatre groups who are performing in South Sudan or
fore the lack of experience and knowledge about how this
techniques work , therefore the study recommends that the
state theatrical institutions have to adopt this new experiment
as a mechanism for peace and social change.
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