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  الممخص

نسان، ومعتقداتو، ونمط حياتو، بعالقات القوى التي تفرض عمى اإل ساساً أعمى اعتبار أن االستعمار يعنى 

عامة. تنظر  األدائيةيمعب دور رئيسيًا في تطور عالقات االنسان المؤدي، وفي مسيرة تطور الفنون  وفإن

عمى اعتبار تأثره بدرجة تدينو أو  األداء حول رسالتو/ا المقدمة من خاللىذه الدراسة إلى وعي المؤدي/ة 

تدينيا، وتأثره بالطبقة التي يعتبر أو تعبر نفسيا منتمية إلييا، وتأثره بعالقات النوع االجتماعي السائدة 

 الت جنسانيتو أو جنسانيتيا. تعماري، والتي تحكم بالضرورة تمثضمن سياق اس

لمسرح والرقص ىما أداتان يستخدميما المؤدي المثقف من وما يدعو الجدل في ىذه الدراسة أنو لطالما أن ا

 األداءالطبقة الوسطى من أجل التعبير عن واقع واىتمامات مجتمع ما ثقافيًا، فإن مستوى الوعي برسالة 

لدى المؤدين الفمسطينين من ىذه الطبقة يحتكم لمؤثرات عدة متعمقة بدرجة التدين، واالنتماء الطبقي، إضافة 

االجابة المفترضة لسؤال البحث و   ائدة، جميعيا ضمن سياق استعماري.النوع االجتماعي الس إلى عالقات

، إال أن وعييم ومفيوميم فيما األداءأن لممؤدين في فمسطين وعيًا ذاتيا )فرديًا( وجمعيًا حول رسالة  ىي

عدم المساواة في النوع  ، تساىم في تقميلاألداءيتعمق بكيفية توظيف الجنسانية لممؤدية ولممؤدي من خالل 

االجتماعي في االوساط األقل تدينًا، وفي األوساط التي تنتمي لمطبقة الوسطى حيث الوعي بالمساواة المبنية 

 عمى النوع االجتماعي أكبر. 

الفمسطينية، المسرح والرقص تحديدًا، تبين أن النساء الفمسطينيات  األدائيةإن الدراسات المتعمقة بالفنون 

عمى أداءىن مثل درجة تدينين، والعوامل  ة، إال انيا لم تحمل العوامل المؤثر األداءفي مجال  فاعالت

االخرى. كما أنيا لم تدرس ىذه العوامل لدى المؤدين الذكور أيضًا. عربيًا، وفي القرن العشرين وما بعد، 

ميين، ممن اثاروا نقاشات شيدت الساحة السياسية واالجتماعية نيوض لمتيارات المحافظة، والداعية االسال

جادة فيما يتعمق بتثبيط وتحريم مشاركة مؤديات فاعالت في مجال السينما والتمفزيون، عمى اعتبار عدم 

  .األداءشرعيتيا وتماشييا مع احكام اهلل، مما أدى بالكثير لالنسحاب من مجال 
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الفنون األدائية وتنفيذ مقابالت شبو وتعتمد ىذه الدراسة المنيج الكيفي من خالل توثيق مشاىدات في مجال 

بنائية مع ثالثين مبحوثًا ومبحوثة في مجال الفنون األدائية في فمسطين، وتحمل تجاربيم وأنماط حياتيم بما 

 يخدم فرضية ومفاىيم البحث. 

تضيف ىذه الدراسة قيمة نظرية واجتماعية سياسية. من خالل االجابة عمى سؤال الدراسة تتفتح اآلفاق و 

وممثمييا فيما  الطبقةىذه باحثين لفيم العالقة بين مفيم والتنظير حول الطبقة الوسطى الفمسطينية مما يتيح لمل

 يتعمق بالمساواة بين الذكور واالناث في المجتمع الفمسطيني.

 األداءالمؤدين في المسرح والرقص لدييم وعي فردي بالرسالة من وخمص البحث إلى نتيجة تشير إلى أن 

ن ىذا الوعي الفردي قام عمى يطرح و المؤدين بقوة والذي يتقاطع بالضرورة مع اليوية الجمعية الفمسطينية. وا 

تقتصر التي يغطييا ىذا البحث بتطوير تكتيكات تنسجم مع االوساط الدينية المختمفة، وال  األداءمدار فترة 

ن أظيروا انتماء لمطبقة الوسطى، فإن ضافة لذلك، وعمى الرغم أن المؤديإ. فقط عمى االوساط االقل دينية

التكتيكات التي ناوروا بيا القوى المييمنة عمى فكرىم لم تنعكس بالقدر الكافي عمى وعييم بالمصالح 

الجندرية لمجتمع المؤدين، وبالتالي اقتصرت عمى تكتيكات تكيف، ولكنيا تتفاعل عضويا وباستمرار لتحقيق 

 التغيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


