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 "في جوف الحوت"  المكان الشعري من قصيدة:
  لخليل حاوي 
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 قسم اللغة واألدب العربي           

 قالمــة – 1491مــاي  8جامعة           

املكان الشعرّي من اخلياليات اليت يبدعها الشعراء على غري مثال سابق، وال ميكن 

ك مفهوم املكان اجلغرايّف، بصفته نظاَم ترّتب األشياء يف وجودها، وليس مقاربته دون إدرا

جمهواًل من جماهيلها. وإذا كان املكان اجلغرايّف متّثاًل ذهنًيا من املادة احلسّية، فإن املكان 

الشعرّي بدٌع خبيال الشعراء من مادٍة خياليٍة، وقد كان له جتليات يف قصيدة "يف جوف 

ز خبصائص منها: الفساد، والقتامة، والضيق، واالنغالق، واالحندار، والوخم، احلوت"، كما متّي

 واإليالم، واإلهالك...

وإذا كان املكان الشعري قد بدا قبيحا يف القصيدة، فإن مجاله يف إبداعه بطريقة مجالية، تثري 

 ة.يف املتلقي لذًة وتكسبه فائدًة، وتلك غاية الفن أن ميتع يف فائدة، ويفيد يف لذ

املكان الشعرّي، املكان اجلغرايّف، املكان اخليالّي، التشكيل الشعرّي، اإلبداع، اخلياليات، 

املاّدة احلّسّية، املادة اخليالّية، اللذة اجلمالّية.

Résumé : 

L’espace poétique est L’un des imaginaires crées par les poètes sans paradigme précédent, on 

ne peut L’approcher sans une meilleure Conception de L’espace géographique, en tant qu’ordre 

de disposition des choses, dans leur existence, et non une de ses inconnus. 

Et si l’espace géographique est une représentation mentale de la substance sensible, l’espace 

poétique est une création de L’imaginaire. Dans le poème « au sein du poisson », cet espace 

poétique apparait à travers des caractères dont : L’altération, l’opacité, l’exiguïté, 

l’enfermement, la déclivité, l’insalubrité, la souffrance, et la destruction. 



 لخليل حاوي "في جوف الحوت" المكان الشعري من قصيدة: 
 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة  حوليات جامعة                           714

si l’espace poétique de « au sein du poisson » est laid, son beau est dans sa création 

esthétique qui suscite chez le récepteur plaisir et intérêt, et celle-ci est la fin de l’art : 

donner du plaisir en tout intérêt, et intéresse en tout plaisir.      

Mots clés: L’espace poétique, L’espace géographique, L’espace imaginaire, La configuration 

poétique, La création, Les imaginaires, La substance sensible, La substance imaginaire, Le 

plaisir esthétique.    

Abstract : 

The poetic place is one of imaginaries that are created by poets as if  it has never been 

done before, and it cannot be approached without understanding the concept of the 

geographic location, as it is a system where things are put in order in their existence, and if 

the geographical location represents a mental imitation of the voluptuous substance, the 

poetic place is a poetic creativeness emanating from an imaginary substance, this is manifest 

in the poem “In the Belly of the Whale”. It is also distinguished by characteristics such as: 

spoiledness, gloom, distress, isolation, regression, adversity, aching, and devastation ... If the 

poetic place appears disagreeable in the poem, its aesthetic creativity raises delight at the 

junction and provides usefulness, and that is the purpose of art which is to entertain and 

avails pleasure. 

Keywords : Poetic place, geographic location, imaginary place, poetic formation, 

creativity, imaginaries, voluptuous substance, imaginary substance, aesthetic pleasure. 
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"L’espace poétique"
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"La substantialité"

(Leibniz )
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le cosmos(Atomes)

(Phénomène intelligible)
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Julia kristiva
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La divine Comédie
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Correspondance
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(1) Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, 12 éd, Paris, 1984, p 183. 
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Dictionnaire de la langue française, ed. hachette, paris, 1990, p 668.

 

 Dictionnaire de la langue française, loc, cit, paris, p 653.
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