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تتمحور كتابات إديث وارتون حول الصراعات األخالقية الداخلية لألثرياء،  وكيف تلعب دورها في حياة 

 .كيف تؤثر االختيارات التي يتخذها الناس على أخالقهم وأخالق من حولهم تستكشفالناس اليومية، كما 

وغالًبا ما ُيتوقع   ويورك.تدور أحداث العديد من قصصها في دوائر اجتماعية رفيعة المستوى في مدينة ني

تفقون مع ى الرغم من أنهم قد ال يعل ،من الشخصيات أن تتصرف بطريقة معينة ، وفًقا لتقاليد ثقافتهم

، وياً قتحكي رواية "بيت الفرح" قصة ليلي بارت ولورنس سيلدن. كان حبهم لبعضهم البعض ها. بعض

لقد تركت ضغوط الفقر والعزلة االجتماعية ليلي بالشعور باليأس  لكنه ولد أيًضا من رحم حياة صعبة.

ألن   محزنةإنها قصة  وعدم القدرة على التكيف. أما "إيثان فروم"، فهي قصة عن حب ال يزدهر أبدًا.

إنها ثالثية الحب، حيث شخص واحد  من العثور على سعادة دائمة مًعا. بتاتاً لم يتمكنوا  شخصياتها

مع  ال يستطيع إيثان الحصول على أي سعادةسود فيه الكثير من الغضب واالستياء، فعالق في زواج ي



عن زوجته  إنه يعلم أنه إذا تخلى ماتي سيلفر ألن لديه التزاًما أخالقًيا برعاية زوجته المريضة المتذمرة.

ًما يعاني من كان دائوقد   ا.الرعاية التي تحتاجه دون الفقر  إلى األمر، فمن المحتمل أن ينتهي بها 

من شأنها  لقد فاته فرص الحصول على تجارب لم يكن لديه وقت فراغ ليفعل ما يريد.، و الكثير من التوتر

بين آرتشر نيوالند وماي  رواية "عصر البراءة"ثلث الحب في م ومرة أخرى نجد .أكثر سعادةأن تجعله 

كانت فقد  ،والحزن لكل من آرتشر وإلينويالند وإلين أولينسكا مأساوي ألنه تسبب في الكثير من األذى 

سكا عالقة كان لنيوالند آرتشر وإلين أولين. القيود االجتماعية في وقتهم عاماًل رئيًسا في الحد من سعادتهم

لم و ، فهعميقة، لكن آرتشر كان محاصًرا بشكل مأساوي في زواج من ابنة عم إلين ، ماي ويالندحب 

 يبدو ن، والشيء الوحيد الذي كامحبطهكانت حقيقة الموقف لذلك،  تجاهها.يستطع التحرر من التزاماته 

تقدم هذه األطروحة تحلياًل نسوًيا ونفسًيا معمًقا لصراعات األفراد، سواء  منطقًيا هو االستمرار في الحلم.

كما  ،داخل أنفسهم أو فيما يتعلق بالمجتمع ، فضاًل عن عدم نجاحهم في العثور على السعادة في الحب

كال تلقي الضوء على الطرق التي يؤثر بها التحيز الجنسي والطبقية وأشأنها تستخدم التحليل التاريخي ل

توفر األطروحة رؤى قيمة   الحب والعالقات.و على التمييز األخرى على الطريقة التي يعيش بها األفراد 

 .الب المهتمين في هذا المجالحول تعقيدات الحب والعالقات ، وتوفر مصدًرا مفيًدا للباحثين والط

 .الصراعالقيود ، الفشل ، الحب ، المجتمع ،  ة:المفتاحي الكلمات

 


