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م  ٢٠٠٠ -١٩٩٠(جــاءت الدراســة بعنــوان جمالیــات المكــان فــي الروایــة المصــریة المعاصــرة 

محــور رأســي زمنــي، خــاص : وحــددت موضــوعها علــى محــورین رئیســین متقــاطعین، )دراســة فنیــة

، ومحـــور أفقـــي یمثلـــه وبدایـــة األلفیـــة الجدیـــدة بالنصــوص اإلبداعیـــة الروائیـــة  فـــي عقـــد التســـعینیات

مـن العنـوان، الـذي  غایتها بدء  -أیضا -الدراسة وقد حددت . هذه النصوص جمالیات المكان في

 اواحــد ، بوصــفهاختــار طریــق الكشــف عــن أهمیــة المكــان وخصوصــیاته، ومالمــح تشــكله وجمالیاتــه

من أهم عناصر البناء الروائي، وهو عنصـر یصـعب تخیـل العمـل الروائـي بدونـه؛ لصـعوبة تصـور 

ال فقـــد العمـــل الروائـــي ) الالمكـــان(وجــود أحـــداث تـــدور فـــي  ٕ أو شخصـــیات تعـــیش خـــارج حـــدوده؛ وا

  .خصوصیته وأصالته

، فهـــي لـــم تـــركن لمـــنهج واحـــد، وكـــان اختیـــار المـــنهج التكـــامليوقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى 

النصــوص وانتقائهــا، واســتقرائها واســتنطاقها هــو األســاس فــي التعامــل مــع المــنهج اإلجرائــي المتبــع، 

اءات النقدیـة المعاصـرة،  وقـد جـاءت الدراسـة فـي بـابین تسـبقهما مقدمـة  مع االستعانة ببعض اإلجـر 

  . وتمهید وتلحقهما خاتمة بها أهم نتائج الدراسة

؛ خُصـص األول لمفهـوم الجمالیـات فـي جانـب االشـتقاق اللفظـي ینجـاء فـي مبحثـالتمهید أما 

سـان، وعالقتـه بغیـره مـن وحقل الدراسـات األدبیـة، ووقـف الثـاني مـع مصـطلح المكـان وعالقتـه باإلن

بدراسـة العتبـات واألبعـاد المكانیـة فـي الـنص  البـاب األولاخـتص و  .المصطلحات كالفضاء والحیـز

الغـالف : منها بعرض أبرز العتبـات المكانیـة مثـلاألول اختص : ثالثة فصولفي الروائي، وانتظم 

المدینـــة والشـــارع والمقهـــى  :األمكنـــة المفتوحـــة مثـــلالثـــاني ، ورصـــد واالســـتهاللوالعنـــوان واإلهـــداء 

األمكنــة المغلقــة  الثالــث ووســائل تشــكیلها وحركتهــا وســكونها ودالالتهــا، ورصــد والصــحراء والبحــر،

  .القریة والبیت والسجن والجسد: مثل

ـــالبــاب الثــاني وجــاء  تنــاول  -أیضــا–ثالثــة فصــول فــي ، وانــتظم )العالقــات المكانیــة(معنونــا ب

  .الحدث والشخصیة: ریق تقاطعه مع عنصري البناء الروائيكیفیة تشكل المكان عن ط األول

ــاني وتخصــص فــي قــراءة العالقــة بــین الزمــان والمكــان، مــن خــالل بنیــة الزمــان وماهیتــه،  الث

بالتقنیـات الزمكانیـة، وتنــاول  الثالــثالفضـاء الزمكـاني، واهـتم جدلیــة ونسـق بنـاء الفعـل القصصـي، و 

زة مفـاد الخاتمـةوجـاءت  بعـد ذلـك . ض تقنیات السردالنظام المكاني، واإلیقاع السردي، وعر  ـوجِ ُ ، م

 .التي اعتمدت علیهاالدراسة بثبت المصادر والمراجع  الدراسة وأبرز نتائجها، وانتهت


