
 أسلوبية الفرد

( الذي أتثر ابلفلسفة املثالية Karl Vossler( )2783-2191، األملاين ك. فوسلري )روادىاوكان من أبرز 
-Paul Valéry( )2782األسلوبية املثالية)أسلوبية الفرد(، إىل جانب ب. فالريي )األملانية، ويعترب رائد 

الذي   -تلميذ فوسلري-، (2778-2111)(Léo Spitzer)(، وليو سبتز1962-(، وابشالر)2191
جتاوز أستاَذه بنشاطو امليداين املكّثف، حيث انل شهرة كبرية بفضل مؤلفاتو، وثراء إنتاجو، ومشاركاتو القوية 

، منساوي األصل، فرنسي االختصاص، أملاين التكوينوالفّعالة يف الندوات واملؤمترات، وثراء انتماءاتو، إذ كان 
 .وأن يبيَن من األسلوبية جسرا ميتد من اللسانيات إىل النقد األديب، كيف يزاوج بني اللسانيات واألدب  عرف

ودراسة األدب، فأقام  ما مّيز سبتزر عن ابيل، ىو أن األّول "رفض التقسيم التقليدي بني دراسة اللغة        
، وما زاد يف تثبيت 1بذلك يف مركز العمل، وحبث عن املفتاح يف أصالة الشكل اللساين، أو لنقل يف األسلوب"

إىل إحداث انقالب يف األفكار السائدة آنذاك، ىو النزوع املثايل الذي دعا إليو  املذىب اجلديد الذي يدعو
 .(Benedeto Croce()2711-2193ب.كروتشيو  )

وأن الناقد األديب البد وابلفن واألدب والتاريخ وغريىا من الفنون والعلوم، ، أن سبيتزر، بتأثره هبذه الفلسفة نالحظ
، وما قام بو سبيتزر، أنو طّبق ىذا االجتاه على األسلوب هو اإلنسان ذاتهأن يقرأ ما جيول يف فكر املبدع ألن 

ت من األدب الفرنسي، وبرزت أطراف ثقافية متعددة ومتداخلة مرتبطة أبعالم ابرزة كان هلا دور كبري يف بلورة عّينا
وصوغ ىذا االجتاه األسلويب اجلديد، الذي ميكن من خاللو ألسلوبية الفرد أن توفر لنا أدوات ووسائل نقدية 

املرِسل إىل املتلقي مروراً ابلنص و شيفراتو ورموزه،  من ىاوامتداد تساعد على إبراز رؤى املبدع والكشف عن أفكاره
وىذا يعين أّن مثّة عالئق عديدة بني لغة الكاتب وشخصيتو اليت تعكس حميطو االجتماعي والثقايف والبيئي 

 واالقتصادي والسياسي... 
الستخراج ىذه الرواسب املوجودة يف النص مبناىج تستعني هبا أسلوبية  احلدسكما تعتمد أسلوبية الفرد على  

سبيتزر على استنباط املؤثرات البيئية على النص األديب، وربط األدب ابملؤثرات الفكرية واالجتماعية اليت تؤثر يف 
ن ىنا تربز املؤثرات والوقائع الكاتب حتماً، وىذا يؤدي إىل تزاوج وترابط املبدع ابجلماعة اليت تؤثر فيو وتتأثر بو، وم

 النفسية للكاتب. 
 مالحظة: بقية احملاضرة ستأيت الحقا...
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