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 سؤال المحاضرة : ما هي اآللية التي يعتمدها الظاهراتيون في تحليل النص األدبي بوصفها ظاهرة ؟ 

إذ ال رؤية خارج المنظور. و الحد بالنسبة للنظر، هو الفصل، أي الفصل بين   ، فالنظر فعل تحديد للرؤية،الحد  و فعل النظر إنها 

م الرؤية، فالمنهج بالنسبة للنظر له عينان : عين على ما   المنظور و الّل  منظور. على هذا الفصل، يقوم النظر و في هذا النظر تتقو 

ر منها حدود المنظور، ماذا ترى و ماذا ال ترى، فهذا ما ال  تنتشيرى و عين أخرى على ما ال يرى. و هما تندمجان في وقفة واحدة 

 سلطان للمنهج عليه إال  بقدر ما لهذا المنهج من سلطان على أين تقف و إلى أين تنظر و كيف ؟ 

ص األدبي( ؟ ، و لكن كيف تتم  العودة إلى األشياء ذاتها )الن مسيرة العقل إلى األشياء ذاتهاإن  المنهجية الظاهراتية وفق ما سبق هي   

عودة عن أشياء  ينطلق الظاهراتيون من فكرة )الرد ( أو ما يعرف بالتعليق. إن  العودة إلى األشياء ذاتها بالمعنى الظاهراتي هي 

 أخرى. 

هذه العودة عن أشياء بغية العودة إلى األشياء هي ما يحاول هوسرل من خّلل منهجه الظاهراتي أن يبرمجه لنا في ما يسميه عملية  

الرد ( أو )التعليق(. )  

إن  الرد  هو رد  الشيء إلى حقيقته بعد أن تراكمت فوقها عبر التاريخ طبقات و أوجه معنوية مختلفة ؛ لغوية وثقافية و إيديولوجية  

تلغى  فالرد  هو عملية استبعاد لهذه الطبقات و استقصاء لهذه الوجوه، بحيث  هذا المعنىخ ليست من صلب ماهية هذا الشيء. ب ...إل

 تماما بل تعلق و توضع كما يقول هوسرل بين هّللين.

من، لكن عملية الرد  من شأنها )و هي ذاتها   الرد  ليس هدفه إفناء التاريخ و ال نفضه على أن ه غبار تراكم على وجه الحقيقة عبر الز 

كريم من تحت أنقاض أفعال العني التي  ، حتى يبرز الحجر التعليق التاريخ و وضعه بين هّللين حتى إشعار آخرعملية تاريخية( 

 تزيفت على مر  الزمن. 

المسبقة و ليست  أفعال العني المزيفة هي تلك التي ترس خت تاريخيا دون التحقق منها عيانيا، إن ها بهذا المعنى من باب األحكام 

 بالضرورة كاذبة. 

كأنها تجعله ضبابيا.: هي تلك المعرفة التي تراكمت حول النص مع مرور الزمن و أفعال العني   

 


