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 خص المم
 نكميــزي  ــل با يــا  بــدون تراجــ  بالحقبــةفــي المجتمــ  ااســاء ســاءة معاممــة النان ا    

اليعقوبيــــة فــــي انكمتــــرا راــــد ان العصــــر الجديــــد بــــدأ ي ــــ د تحــــوات  ــــتى فــــي مجــــاات 
وم اهر الحياة ، ا تصاديا واجتماعيا" وسياسيا" ودينيا" وثقافيا" . ومـ  ان هـ ا التريـرات 

مبا را" في تحسين مكانة المرأة في الحياة والمجتم  عمـى ار  الوا ـ   لد يكن ل ا تأثيرا
، اير ان ه ا التطورات ا  رت اهتماما" ممحو ـا" ب صصـية المـرأة فـي ادب العصـر ، 

ـــد كـــان تومـــاس مـــدلتون   ( بـــين 0265-0751وصصوصـــا" لـــدب كلتـــاب المســـرحية . لق
، و ــد بــرز اهتمامــة بصــورة الكتــاب المســرحيين الــ ين اســ موا فــي اانــاء هــ ا المو ــو  

ب كل صاص في اعمالـة التـي تقـ   ـمن نمـط ادبـي يلعـري بــكوميديا المرأة في المجتم  
   المدينة .
ـــة ،   أول ــا.  ســتة مــن فصــولاألطروحــة  تكــونت  ـــينمقدمـــ القســد :  تقــ  فــي  سمـ

التــي ة م ــروي اا تصــادية وااجتماعيــة والسياســية والدينيــة والثقافيــلاألول يقــدد عر ــا  
وراـد ان تمـا ال ـروي لـد تحـدث تحسـنا" ، سدت المجتم  المندني في الحقبة اليعقوبيـة .

حقيقيـــا" فـــي مكانـــة المـــرأة فـــي انكمتـــرا العصـــر ، اا ان ـــا ولـــدت اهتمامـــا" ممحو ـــا" فـــي 
ـــري احقـــا"   صصـــية المـــرأة وطبيعت ـــا . و ـــد   ـــر هـــ ا ااهتمـــاد ب ـــكل صـــاص فيمـــا عل

 .بكوميديا المدينة 
ن إلى كوميديا المكيدة و درتـة عمـى ـانج اب توماس مدلت فيتناولالقسد الثاني اما  

لــدب اانســان فــي  ــوء انمــاط  ربــط  صصــياتة النســوية مــ  تطــور فكــرة الج ـــ  وال ــ وة
  ااصال ية وااجتماعية . متنوعة من التقاليد 

محاولــة مــدلتن ل مثــ( والتــي ت 0211 ءالعنقـــــا ل الثــاني ، مســرحية الفصــ يتنــاول 
ااولــى فــي مجــال كوميــديا المدينــة .وهــي مســرحية تعــالا فكــرة مــدلتن ااساســية حــول " 
الجـــنس مقابـــل المـــال " و لـــا مـــن صـــالل تصـــوير مـــا يح ـــى بـــة الثـــراء المـــالي وال ـــ وة 

 الجنسية من سطوة عمى السموا . 



سـود في ـا ي تالتـ(  0217    موسم المايكممسمسرحية  في الفصل الثالث ، هو  راءة 
ولكـــن مـــ  مجموعـــة مـــن ال صصـــيات النســـوية التـــي تبـــين  ، المـــال مقابـــل  الجـــنس فكـــرة

 درجة أعمى من ااستقاللية والنفو  . 
-0217  العالــم المجنـــون س سادتــــ  ويعر  الفصـل الرابـ  دراسـة لمسـرحية  
صيـــرة ( والتـــي تبـــين تصـــوير مـــدلتون لفكـــرة العفـــة والعفـــة المزيفـــة ، وكيـــي إن األ 0212

 ألستصدمت بفاعميــة وأحيانا" بنجاح لتحقيق التقدد اا تصادي . 
-0217  خدعـــــة ايقـــاـ الرجــــــــل العجـــوز يبحـــــث الفصـــل الصـــامس مســـرحية  
( والتـي تل  رــر دافــ  الج ــ  فــي المجتمــ  المندنــــي . وفــي هــ ا المســرحية  ت   ــر  0212

 ال صصيات النسوية أكثر إدراكا" ألهمية المال .
  الفتــاة العفيفــة فـ  جيبسـايد مـدلتن يعر  الفصل السادس كيي ان مسرحية  
الممحــو  لفكـــرة الجــنس والمــال فـــي عــالد المدينــة هنـــا التطــور  تعكــس(  0200-0201

يصـــبم جمـــوح المـــرأة نحـــو الكســـب المـــالي والمكانـــة ااجتماعيـــة والجـــنس وحتـــى الطعـــاد 
 جموحا  اير محدود . 

 استنتاجات الدراسة ثد  المصادر والممصص بالعربية .  والصاتمة تمصص

 


