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 الخالصة
 

دبية في أ  داةأك(    الصورة) مع  الى التعامل في ىذه االطروحة نسعى
ىم  ل الرواية االنكميزيةافي مج بارزينكتاب  ةثالث روايات لثالث

 .  واسكر وايمد وجيمز جويس و ىنري جيمز
الموحة في كل واحدة من ىذه األعمال بطريقة أو  الصورة اوبر عت  
الدبية التي أ الصورةيم ي. ولتقشخصية لمؤلفيا خرى عن تجارب بأ

كان ضروريا   صورة الكاتب نفسو تعبيرعنداة أالساس ي أىي ف
   تناول وتعريف مفيوم الفنون المتأخية بأعتبارىا جنسا ادبيا .

فكل الفنية في العديد من العناصر  والصورةالدبية تشترك الموحة أ
مدى مالية جأداة لمتعبير عن الطبيعة والتي تحتل الفمسفة المنيما 

لجماليية ممثمة ألواسع فيييا .  فيي  ميتنوعةفيكار فياصبحت الفمسفة اي
ياييلييفن اييلييحياةيي  ياييخييذتيي تيي يروي اييلييحياة بييشكل مييتداييخييل فييي مييجاالييتيي  وي
 . المختمفة
في ضوء  الموحة او الصورة  ءةقرأالى ايضا  ىذه الدراسة تسعى

لجماليية لعناصر ايليتي ت ير تيفاصيل اليحياة ايليشخصية  فمسفتيا اي واي
 ع دراسة المغة واالسموب .م اتبلمك

، ثم تمييا فصول اربعة تنتيي الى مةالطروحة من مقدأىذه  تتكون
خصص  اذريخ نشر الرواية أبعًا لتت  استنتاج وقد تم ترتيب الفصول

مع التركيز   ( السيدة صورة)   زرواية ىنري جيملدراسة  الول الفصل أ



ياييييية   شخصية  عيمى ياييبيييل(يي بييطمة اييليروي تييتمكن فييي ويمييتابييعتيا حييتى  )ييايزي
 النياية من تشكيل صورة السيدة . 

صورة دوريان رواية اوسكر وايمد ) فيتناول   الفصل الثاني اما 
)أي المتأنق( وىي الصفة التي تعمد ويتابع شخصية الدانديري( غ

يايييييمد اييليي يوريي بيييا.يي ييي ية  حث اييلييفصلبوي ياييلييصوري اييلييفرقيي بييين اييلييموحيية وي
 .النطباعي لمرواية باألضافة الى دراسة الجانب أ

  س)صورة الفنان في شبابو(يجو  زالفصل الثالث رواية جيم يناقش
وصواًل في الرواية  الرئيسية تطور الشخصية ويتناول بشكل خاص 

 .  الفنان صورة التي يصبو اليياالى ال
يمخص  دراسة مقارنة لمروايات الثالث . فيقدم اما الفصل الرابع 
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