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 المستخلص
عندما تحب المرأة فأنها تحب المأساوية في عصر النهضة ، تم مالحظة أنه  االنتقاميةفي المسرحيات 

رمت من حقوقها و رحت او ح  تشعر بأنها قد ج   فعندما ،وارحها. لذلكبكل قمبها، و عندما تكرة فأنها تكرة بكل ج
  ،رحت ممن اساء اليهاشخصيتها و أنوثتها التي ج   فأنها ال تتوانى عن الثأر لكرامتها و كبريائها وامتيازاتها، 

من اجل االنتقام. فالمرأة تحب ان تمارس دورها  بحيث تمجأ في ذلك الى استخدام حتى الطرق غير المشروعة
في المجتمع بحرية مطمقة كعضو فية تماما" مثل الرجل، وأن تمتمك نفس االمتيازات االساسية التي يمتمكها 

رحب بها عزز دورها و أن ي  عبد، لكن ان ي  هذا ال يعني بأنها ترغب بأن ت  ديرة بنفس االحترام. ج أن تكونالرجل و 
 كشريك في تحمل اعباء الحياة و مباهجها.

، فأن الهدف من هذة الرسالة هو تتبع ادوار النساء المختمفة في مسرحيات انتقامية مأسوية في هو عمي
( 7017-7011) ))هاممت(( ،لتوماس كيد (7821)االسبانية((  ))المأساة: في انكمترا وهي عصر النهضة

لتوماس مدلتن و  (7066-7067) البديمة(( ))و لسيرل تيرنر (7011) و ))مأساة المنتقم(( ،وليم شيكسبيرل
. و في عصر النهضة النسائية بمغت ذروتها في المسرحيات االنتقامية المأساوية تيالشخصن اال،وليم رولي

لوليم شيكسبير،  ))هاممت((و  لتوماس كيد))المأساة االسبانية((  همان، يم اختيار مسرحيتت غرضلهذا ال
))مأساة  نيمسرحيتاللمسرحيات االنتقامية المأساوية في العصر االليزابيثي. كما و تم اختيار تمثالن اكمسرحيتين 

ن المسرحيات االنتقامية تمثالتين كمسرحي وليم رولي، وتوماس مدلتن ل))البديمة(( و يرل تيرنر لس المنتقم((
 و هي فترة حكم الممك جيمس االول. ،عقوبييالمأساوية في العصر ال

 ، و خاتمة متبوعة بقائمة المصادر.خمسة فصول تتضمن الدراسة 
  الدينيةو  تغيرات االجتماعيةممل ا"االول عرض قسميتضمن ال  .قساما ةمن ثالثالفصل االفتتاحي  ألفتي

يتناول القسم  التي ساعدت في تكوين فكر الناس خالل تمك الفترة .و الفكرية في انكمترا في فترة عصر النهضة 
مصطمح "المسرحية  الثالث قسمرف الع  ي   بينما شخصية المرأة خالل فترة عصر النهضة في انكمترا. الثاني

 ناقش اصمها و صفاتها. االنتقامية المأساوية"، كما ي  
لتوماس كيد. يوضح الفصل كيف ان  ))المأساة االسبانية(( دور المرأة في مسرحية الفصل الثاني بحثي        

 و قدم كيد المرأة كأمرأة قويةحيث  ،كيد اعطى الدور القيادي لممرأة و جعمها الشخصية االساسية في المسرحية
فض االستسالم لمعادات االجتماعية ر تتمتمك روح التمرد لدرجة انها  . اضافة الى ذلك فأنهامخمصة و طموحة

 السائدة آنذاك.
لوليم شيكسبير. يعرض هاممت((  ))لدراسة و تحميل دور المرأة في مسرحية خصص الفصل الثالثي 

بسبب ضعفها و قمة خبرتها و  ،غير متوازنة، و حتى محطمة شخصيةور المرأة كالفصل كيف ان شيكسبير ص  
يجاد حمول إحيث انها لم تحاول التوصل الى تسوية أو  ،ورت كروح ضائعةفهمها لمعالم المحيط بها. لقد ص  

 لمشاكمها.
ركز لسريل تيرنر. ي   ))مأساة المنتقم(( مغاير لممرأة في مسرحية خرآلتفحص دور  رس الفصل الرابعك  ي 

 الناس شهواتهم عن طريق الحيل و المكر.   هعقد يتبع فيالفصل عمى وضع المرأة في مجتمع فاسد م  

123 



وليم  ولمكاتبين توماس مدلتن )) البديمة((  ء عمى دور المرأة في مسرحيةو الض مقي الفصل الخامسي 
تفوق حدودها و  اساليبها الى استخدام تقودرولي. يوضح الفصل معاناة المرأة بسبب عاطفتها المتقمبة التي 

 دها الى االنهيار.و قيهذآ بدورة 
                 و تميها قائمة بالمصادر. ،الدراسة هاليتوصمت ا لنتائج التي تمخص الخاتمة ا 

 


