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 اخلالصة

يتكرر االنتحار وبشكل مألوف يف مسرحيات شكسبري املأساوية حيث يكون إما 

منفذا أو متأمال.  وعلى الرغم من كون نية الكاتب السياق املسرحي إال انه سبق الكثريين 

تقليد و بضمنها املساعدة يف االنتحار،   ،يف وضع مسات عديدة لالنتحار تناقش اليوم
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لذا حتاول الدراسة احلالية  .االنتحار لألشخاص املصابني بالكآبةاالنتحار ، وحماوالت 

البحث يف تأثري تلك العوامل على االنتحار . على الرغم من كون تلك العوامل قدمية 

وحلدوث تغريات عديدة على مر الزمن كالتغريات االجتماعية، والدينية، والقانونية، والطبية 

ند حماولة فهم دورها يف االنتحار.  حتاول هذه الدراسة إال انه جيب أخذها بنظر االعتبار ع

حيث صورت اغلب  ،بيان تلك السمات واليت الحظها شكسبري وادخلها يف مسرحياته

 الشخصيات املنتحرة بإعجاب يف ظل الظروف القائمة آنذاك. 

االنتحار يف ضوء حمايد أو على حنو اطرائى حبيث  شكسبري على العموم فقد قدم

 املستمع مزجيا من الشفقة واإلعجاب جتاه الضحية وليس اللوم. يرتك لدى

وعليه فان هذه الدراسة حتاول حبث األسباب اليت تؤدي إىل هكذا سلوك لتحلل نوع 

الشخصيات املنتحرة وكذلك تتناول االنتحار بأنواعه، وظروفه ونظرة الشعب اإلليزابيثي 

 جتاهه.

 

 

لفصل األول إىل املقدمة وتعريف االنتحار تقسم األطروحة إىل أربعة فصول يكرس ا

 يتعلق بالدين والظروف احمليطة به يف العصر اإلليزابيثي. افيم

روميو  أما الفصل الثاين فيتكون من جزأين ملناقشة مسرحييت شكسبري

سرحيتان لكومهما وقد اختريت هاتان امل (.1201) انطونيو وكليوباترا و( 1951)وجوليت

وحيتاج إىل حبث.  يتناول اجلزء  امشهورتني مبوضوع احلب  ولكون انتحار أبطاهلما غامض
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حيث يركز على كيفية انتحار روميو وجوليت .واجلزء  مسرحية روميو وجوليتاألول دراسة 

را يركز على شخصييت  انطونيو وكليوبات حيث ،انطونيو وكليوباتر االثاين يتناول مسرحية 

أما  ،روميو وجوليتوحيللهما ويبحث فعلهما االنتحاري. ويتضح انتحار املراهقني يف 

. وقد اخذ احلب بنظر االعتبار عند دراسة انطونيو وكليوباتراانتحار الراشدين فيتبني يف 

 املسرحيتني.

(.  كما مت 1202) مكبث (   و 1202) عطيل الفصل الثالث يغطي مسرحييت

الن معاناة أبطاهلما قريبة من معاناة اإلنسان املعاصر.  يتناول اجلزء األول  اختيار املسرحيتني

ويبني العوامل اليت قادت عطيل إىل حتطيم حياته. واجلزء الثاين مكرس إىل  ،عطيلمسرحية 

حيث يركز على شخصية السيدة مكبث ويبني كيف أن هذه الشخصية  ،مكبثمسرحية  

 جاح .أمهت حياهتا بعد حصوهلا على الن

 الفصل الرابع مكرس لالستنتاج الذي يلخص ما توصلت إليه الدراسة.

 


