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 احملاضرة الرابعة 

 أسلوبية املتلقي   /األسلوبية البنيوية

 
ومنهجه واجتاهه األسلويب، ومن هذه االنتقادات واملآخذ؛ أّن منهجه   لقد ظهرت انتقادات عديدة لسبيتزر        

، ويرى كانت تغلب عليه الذاتية واالنطباعية، يرى غريو أّن سبيتزر "يفتح هوة سحيقة بني الوصف واالستنتاج"
)األسلوبية( ( ما يلي: " ... فقد آن األوان لالعرتاف أبّن جّل املذاهب  P.Kuentzأيضا مبعية رفيقه ب.كينتز )

حتديد منهج   –إذن    -اليت مّت فحصها إىل حّد اآلن، قد قّصرت من جانب أو من آخر؛ يقتضي املشكل األول  
سليم موّسع نسبيا ليشمل الّتخّصصات احملايثة؛ النحو واتريخ اللغة من جهة، وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم 

اين فيتعّلق بتحديد احملتوى املفهومي لألسلوبية. وفيما خيص اجلمال واتريخ األدب من جهة أخرى. أماّ املشكل الث
مشروعيتها فسيكون من ابب الوفاء مباشرة الربهنة عليها ابإلحالة على احلّجة األساسية املنافية لألسلوبية؛ حجة 

 ب.كروتشيه."
عاطف ضروري بني (، فإنّه " ]يدعو سبيتزر[ إىل تJ.Cohenأما صاحب البنية الشعرية، ج.كوهني، )        

احمللل واألثر الذي يدرسه، لكن هذه الطريقة احلدسية اخلالصة إّّنا هي طريقة اكتشافية ال برهانية؛ فكيف ميكن لنا 
االطمئنان إىل صّحة ما ذهبنا إليه، بعد أن حتصل تلك "الومضة املخصوصة"؟. إّن وجود عدول متواتر ذي مغزى 

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

بنسبي التحليل، وقالت  ذاتية  قد أغرقت يف  والنظرية  منها  العملية  قواعده  البحث فكّل  بعلمانية  التعليل وكفرت  ة 
 . األسلويب"

:" إّن االنطباعية والذاتية، والبالغة املعيارية، والتقدير اجلمايل، 1( M.Riffaterreيقول ميكاييل ريفاتري)         
من األعالم واملنظّرين   فريفاتري  كل هذه عرقلت، ومنذ ردح من الزمن، تطور األسلوبية كعلم لألساليب األدبية."

، إذ استطاع أن يوّجه الدراسة األسلوبية يف اجتاه البارزين لألسلوبية البنوية، اليت " تُعّد مّداً مباشراً من اللسانيات"
 واهتم اهتماما ابلغا هبذا اجلانب، وجعله نقطة أساسية يف نظريته األسلوبية. ،  املتلّقي

يف النص، جيب حتما اخلوض والبحث فيها، فالبنية Structure قّر بوجود بنية  فريفاتري )كان( يؤمن وي         
 .ليست شكال فحسب، بل هي مضمون، وهي عمق اللغة الشعرية

البنويني  من  أّكد كثري  اللغة   لقد  منها؛  ومتعّددة  خمتلفة  وإشارات  وبعناوين  البالغة؛  األمهية  هذه  على 
، وال يشذ ريفاتري عن هؤالء، وحنا حنوهم، وسلك النهج واخلطاب، النظام والنص، القدرة واإلجناز، السنن والرسالة

 
، أبرز مؤلفاته: حماوالت يف األسلوبية  20ابلدراسات األسلوبية منذ مطلع العقد اخلامس من القرن   أستاذ جبامعة كولومبيا ابلوالايت املتحدة،اختص   -1

 .247ص    -األسلوبية واألسلوب-(ينظر ع.املسدي.Essais de stylistique structurale,traduit par D.Delas 1971البنيوية )
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بتت ذاهتا وشّقت طريقها لتنري العام الذي سلكوه، وهو يف دائرة األسلوبية البنوية، وّضح جمموعة من األسس اليت أث
طريق الباحثني، برتكيزه على قضااي هامة وأزاح اللثام على عدد من الظواهر األسلوبية البارزة يف النص، ونّبه إىل 

وتستفزّه، معتربا من هنا أّن الّنص أبسلوبه يعترب أتليفا وأتسيساً   اجلمل والعبارات اليت تستوقف القارئ وتشّد انتباهه  
 . ل، ولكّنه إرجاع و إثراء من املتلّقي، مادام القارئ هو الذي يصنع احلدث األديبللمرس  

فاملؤلف مهّه الوحيد هو لفت انتباه املتلّقي و جذبه واستفزازه، ابلسنن والشيفرات اليت جيب حتماً على املتلّقي         
ة، ويبقى التواصل بني النص واملتلّقي، فريفاتري أن يكشف مدلوالهتا، وحيّلها، وابلتايل يصبح املؤلف غائبا عن العملي

الذي يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة   Mis en reliefيرى "أّن األسلوب هو ذلك اإلبراز  
أنه يف حمور مشرتك بني النص والقارئ، والبّد أن يتفاعل القارئ مع   - يف اعتقاد ريفاتري -، واألسلوب  التعبريية"

النص رسالة إىل املتلقي وهي ملّغمة ابلسنن، وهذه السنن هي مؤشرات وخصائص أسلوبية يستكشفها   النص، ويعترب
 القارئ من خالل فّك وتفكيك السنن والشيفرات:                                      

 )تفكيك السنن( متلق   )سنن( ـــــــ رسالة)مسنّ ن(  ــــــ  مرِسل
لذا تعتمد أسلوبية املتلقي على املؤشرات األسلوبية اليت تظهر للقارئ من خالل النص، بعيدا عن التحليل  

اللساين، وهو هبذا يركز على السياق وعنصر املفاجأة وابلتايل االنزايح، واعتماد ريفاتري على العالقة الوطيدة بني 
تلقي، وهو أن النّص واحد ال حمالة ولكن قراءته متعّددة، النص والقارئ يؤدي إىل حرج كبري تعاين منه أسلوبية امل

ولكل قارئ أسلوبه يف التحليل والنقد والتشفري، ويصبح النص الواحد نصوصا متعّددة بتعّدد قرّائه. ولكن ريفاتري 
القارئ النموذجي هو جمموع القراءات "    Archilecteurتنّبه إىل هذا، واعتمد ما يسّمى القارئ النموذجي  

 .(، إنه أداة إلظهار منّبهات نّص ما، ال أقّل وال أكثر"Une moyenneوليس متوسطاً)
وهذه العملية يف حّد ذاهتا تلغي الذاتية وتنفيها، وحتمي النص من األحكام اجلاهزة املسبقة، و"من التصنيفات         

تكون عرب ات  احلالة أبن  البالغة(، ويسمح لكشف  وعرب   Transhistoireرخيية  املتصّورة سلفا )كتصنيفات 
، كما يسمح هلذا الكشف أيضاً أبن يُدر ج الوقائع اليت تـََغرير أتويلها أحياانً من Transiologiqueإيديولوجية  

حال إىل حال، وأبن أيخذ بعني االعتبار حىت ردود األفعال السلبية؛ وأخريا فهذا اإللغاء هو الذي يقصي الذاتية 
هذه الذاتية اليت هي موجودة فقط بفعل احملتوى )االستحسان، االستهجان، التأويل ابعتباره   من ردود األفعال هاته، 

"  . قصداً، والتأويل اجلمايل والفلسفي...إخل(، وحىت ال أهُّتم أبين َعورضُت ابلقارئ وسيكولوجيته املؤلّ َف والّنصر
قارئ عن طريق عناصر وخصائص كامنة يف النص يعترب ريفاتري أن األسلوب مبثابة القوة اليت هتيمن على ال    

وعليه أن ال يرتكها متر، بل يفك سننها، و إالّ أصاب النص نوع من اخللل والتشويه، وبتحليله وفك رموز النص 
عند   - وسننه، تربز للقارئ دالالت متّيز بني الكالم واألسلوب، فاألول يعرّب واآلخر يرب ز، وهبذا فأسلوبية املتلقي  

إىل موضوعية   –حسبه    – تعتمد أساساً على العالقة اليت جيب أن تُنَسج بني النص والقارئ، وهذا ما يؤدي    - ري ريفات
البحث األسلويب واالبتعاد عن الذاتية واالنطباعية، إذ احمللل األسلويب ال ينطلق من النص مباشرة، وإّّنا من قراءات 

النص، أّما ابلنسبة للقارئ فردود أفعاله هي مسارات "]فأان أرى[ أنه ال يبقى    القارئ النموذجي؛  من املؤلف إالّ 
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( ليس معنيا إالّ مبا يثري ردود األفعال تلك،  L'archilecteurسيكولوجية ابلتأكيد، غري أن القارئ النموذج )  
 .                                         أي مبركّ بات النص"

املنهج األسلويب اجلديد على ويؤكد ريفاتري ضرورة االبت  يكون  الذاتية، وأالّ  عاد عن االنطباعية واألحكام 
حساب املوضوعية، " بل إّن موضوعية البحث األسلويب يف نظره )ريفاتري( تقتضي أاّل ينطلق احملّلل األسلويب من 

، بة هلا والكامنة يف صلب النص"النص مباشرة، وإّّنا من األحكام اليت يُبديها القارئ حوله لريبطها ابملنبهات املسب
نالحظ أّن أسلوبية ريفاتري تنطلق من أحكام القارئ وفّكه للسرنن اليت تكتنف النص، ومن هنا يتحّول املخطط املبين 

 على الثالثية التواصلية، إىل ثنائية بني النص والقارئ، وعملية فك الشيفرات؛  
 )مفكّ ك السرنن(             )السرنن(                                        )املسنّ ن(      

                                                       
       

 املتلــقي                               النــــص      × ×  ×       )املبـدع(                
    

صلة أو تكاد ابملؤلف صاحب النص، فإّن األسلوبية تُبقي على هذه الصلة إذا كانت البنيوية تقطع كل     
بني العناصر التواصلية لإلبداع، وهي تراعي ذلك التأثري الذي ميارسه املبدع من خالل إبداعه على املتلّقي، ولكن 

هتمام الذي أولته أسلوبية سبيتزر أسلوبية ريفاتري بتأثرها اجلزئي ابلبنيوية، فإهّنا تغّض الطرف عن املؤلف وال تُعريه اال
 مثال هلذا التكامل التواصلي بني العناصر الثالثة. 

يقول ريفاتري: "جيب على الكاتب أن يتكّهن ابإلمهال أو بكل أنواع عدم االّتفاق املمكنة، ويُوّفر إلجراءاته           
ريفاتري على دور املتلقي يف قراءة الّنص، وهذه وقد رّكز    فعالية قصوى صاحلة ابلنسبة لعدد غري حمدود من املتلّقني"

( القائمة على 1971تعترب "احملاولة األكثر طموحاً يف اجّتاه حتديد دور املتلّقي يف األسلوبية، فهي حماولة ريفاتري )
 . مفهوم القارئ اجلامع )أو املتوسط("

كما هو منذ والدته،   -مثال -شعر ذي الّرمة  إّن الّنص يبقى على حاله ردحا من الزمن، أو هكذا يبدو، ف        
يف الرتتيب، ولكّنه   - رمبا- فهو مل يتغرّي فيزايئيا وال شكليا، فاألصوات نفسها، واألبيات كذلك، وإن طرأ عليها تغيري  

من اجلانب األسلويب فهو متحرك، ألن لكل زمان أسلوبه، " إّن الفكرة األساسية اليت ترتّتب عن استخدام )القارئ 
لنموذجي(، هي أّن الّنص، رغم طابعه القار من الناحية الشكلية  والفيزايئية، فهو نص متحّرك وغري قار من الناحية ا

األسلوبية، ألّن ما كان فيه مثرياً النتباه القارئ املعاصر ليس من الضروري أن حيافظ على قوة أتثريه عند حتيني النص 
لعّل هذا ما جيعل الّنصوص األدبية حتافظ على استمراريتها    وجَتدُّد ها يف ابلنسبة إىل قارئ أييت يف زمن الحق... و 

 الزمن تبعاً للّتغريُّ املستمر لسياقات القراءة ولشروط فّك الّتسنني."
والقارئ البّد له أن يصل إىل نتائج بتصّرفه يف النص وبىن النص، وذلك بتتّبع عناصر يف النص تشغل القارئ          
فيه انطباعا ما، هذا االنطباع قد حُيدث صدمة، وتكون هذه الصدمة أو املفاجأة اليت تنبعث من النص هي وترتك  
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مبثابة القيمة األسلوبية اليت تراعي انتباه القارئ، "يرى ريفاتري أّن إنكار القيمة األسلوبية لبنية من بىن النص أو ظاهرة 
خيطئ من يتصّور أّن احمللّ ل األسلويب مطاَلب إبقصاء كلمات من من ظواهره قد يدّل على وجود تلك القيمة، لذلك  

فالقارئ    . نوع القيمة والقصد واجلمالية من جمال دراسته فهو يستعملها ويوظفها لكن بوصفها دالالت وإشارات"
 النص أشياء دائما بتعامله مع النص، فهو ميّيز بني النص األديب وغريه من أنواع النصوص األخرى، فاألديب يرتك يف 

يستكشفها القارئ عن طريق فك السرنن، "ولذلك كان ريفاتري يرى أّن اخلطاب األديب ال يرقى إىل حكم األدب، 
ْعلم األثري، يشّد انتباهنا شكُله، ويسُلب لّبنا هيكُله"

َ
. تعتمد أسلوبية ريفاتري أيضا إالّ إذا كان كالطود الشامخ وامل

 أة. وبشكل الفت على عنصر املفاج
 

 أ.د/ محمد برونة 


