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"يفتح  يف سبيتزر:غريو  رأي؛ نذكر منهالقد ظهرت انتقادات عديدة لسبيتزر ومنهجو واجتاىو األسلويب،         
( ما يلي: " ... فقد آن P.Kuentz، ويرى أيضا مبعية رفيقو ب.كينتز )1ىوة سحيقة بني الوصف واالستنتاج"

األوان لالعرتاف أبّن جّل ادلذاىب )األسلوبية( اليت مّت فحصها إىل حّد اآلن، قد قّصرت من جانب أو من آخر؛ 
ري  اللةة حتديد منهج سليم موّسع نسبيا ليشمل الّتخّصصات احملايثة؛ النحو وات –إذن  -يقتضي ادلشكل األول 

من جهة، وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم اجلمال واتري  األدب من جهة أخرى. أمّا ادلشكل الثاين فيتعّلق 
بتحديد احملتوى ادلفهومي لألسلوبية. وفيما خيص مشروعيتها فسيكون من ابب الوفاء مباشرة الربىنة عليها 

 2جة ب.كروتشيو."ابإلحالة على احلّجة األساسية ادلنافية لألسلوبية؛ ح
(، فإنّو " ]يدعو سبيتزر[ إىل تعاطف ضروري بني J.Cohenأما صاحب البنية الشعرية، ج.كوىني، )        

احمللل واألثر الذي يدرسو، لكن ىذه الطريقة احلدسية اخلالصة إّّنا ىي طريقة اكتشافية ال برىانية؛ فكيف ديكن لنا 
أن حتصل تلك "الومضة ادلخصوصة"؟. إّن وجود عدول متواتر ذي مةزى  االطمئنان إىل صّحة ما ذىبنا إليو، بعد

من الناحية اإلحصائية كفيل وحده أبن حيول إىل حقيقة]ملموسة[ ما كان جمّرد افرتاض يف مستوى احلدس 
 .3والتخمني"
عتو بتيار ويرى عبد السالم ادلسدي يف أسلوبية سبيتزر أهنا " منهج أسلويب ال جمازفة يف شيء أن نن       

االنطباعية، فكّل قواعده العملية منها والنظرية قد أغرقت يف ذاتية التحليل، وقالت بنسبية التعليل وكفرت بعلمانية 
 .4البحث األسلويب"

:" إّن االنطباعية والذاتية، والبالغة ادلعيارية، والتقدير اجلمايل،  5(M.Riffaterreيقول ميكاييل ريفاتري)       
فريفاتري من األعالم وادلنظّرين 6ت، ومنذ ردح من الزمن، تطور األسلوبية كعلم لألساليب األدبية."كل ىذه عرقل
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، إذ استطاع أن يوّجو الدراسة األسلوبية يف اجتاه 7البارزين لألسلوبية البنوية، اليت " تُعّد مّداً مباشراً من اللسانيات"
 لو نقطة أساسية يف نظريتو األسلوبية. ، واىتم اىتماما ابلةا هبذا اجلانب، وجع8ادلتلّقي

يف النص، جيب حتما اخلوض والبحث فيها، فالبنية ليست Structureفريفاتري )كان( يؤمن ويقّر بوجود بنية 
 .9شكال فحسب، بل ىي مضمون، وىي عمق اللةة الشعرية

، ابلسنن والشيفرات اليت جيب حتماً على ادلتلّقي أن يكشف لفت انتباه ادلتلّقي يسعى إىلإّن ادلؤلف     
يرى "أّن  عن العملية، ويبقى التواصل بني النص وادلتلّقي، فريفاتري املؤلف غائبامدلوالهتا، وحيّلها، وابلتايل يصبح 

الذي يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة  Mis en reliefاألسلوب ىو ذلك اإلبراز 
أنو يف حمور مشرتك بني النص والقارئ، والبّد أن يتفاعل القارئ مع  -يف اعتقاد ريفاتري-، واألسلوب 10التعبريية"

ه السنن ىي مؤشرات وخصائص أسلوبية النص، ويعترب النص رسالة إىل ادلتلقي وىي ملّةمة ابلسنن، وىذ
 ...يستكشفها القارئ من خالل فّك وتفكيك السنن والشيفرات

 مالحظة: بقية احملاضرة ستأيت الحقا...
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