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و ا��ا
�� ا��������  

  

� ا�$��� ب�%$	�� ا���#�"� وا�!ا��، ��ذا آ	ن ا��
	ن ����� ا���	ه� ا����� �� درا� ا��
	ن وا���اه
8	ر7ّ�، أم	 إذا آ	ن ا��
	ن آ�	ً�	 م�آً�	 ی�4ي "�	/� م	دی / آ�	ً�	 م	دًی	؛ ��	�م$	ن ر/.- ب,$+ م	دّي ب�)ا�ّ�

 �د إ�; "	�: ا����9� /�� م	دی؛ �	��/. ا���)ا�� ا���#�"� ا�$	�� ی<�= >��< �. آ	ٍف ا��	دی و"�	/
 BC,ا���#�ع "وُیObject " ����Gا� +�Hا� Iري "م	Cآ	�Jأوبobjectary " ،م	أم �Lرض أو ی�	- ی�	وم��

 +�� Iم BC,ي "ا���  .ب���; #." Obأوب "و " ُی�L; بـ"ب���; " 7Jacere	آ
�ب، و�R إQ	ر: وا���#�عJC�� STUوی V4�	ُی.َرك ب 	ر�7، وآ+ م	U: ا��	ه� ا�,�ء ا����7د �� ا�� 

��	
  .8	ر�7، وُی�7. م
I" GًLC ا�رادة وا��"� ا��
 أوب "، و�$I ب.ً_ م I"object I�VH أ/+ آ�� " subject"و"�; ا�J	�^ ا[8�، �,BC ا�!ات ب	����J]ی

Ob " وی�
^ ا�!ا�� إ�; ا�!ات، . ب���; �4` أو م�sub "S^ "یT	ف مObject " S9L"ا�T� �C	ف �$�
�، وا��L+ أو ا�H	"+ ب���; أن ذات ا�,�ء ه� �$Hر و���% Iم Rب 	�" ��7ه�- وه�یRC و%RC�>U، و���

��	
� و/	ح^ ا�رادة ا�4�ة، وُی.ِرك ا��	�: ا�U	ر�7 مG8 Iل م�L_ت ا��L+ ا��$Hه� ا�� ��	
  .ا��
� ا���#�"� "I إدراك اe%�	ء "�; م	 ه� "��R دون أن ی,�بd	 أه�اء أو م<	�= أو ��4]ات، أي �f���ُ .�C


اeح$	م إ�; ا���� إ�; ا�L4	Bj "�; أ�	س ا��L+، وب��	رة أ8�ى ���� ا���#�"� ا�ی�	ن بgن ���#�"	ت 
 	dب!ا� �j	Lا� ��kا��ا L�L4أن ی<+ إ�; إدراك ا� S�9C
 و�7ًدا م	دًی	 8	ر7ً�	 �� ا��اSk، وأن ا�!هI ی��ا���

) "I ا��VH ا��.رآ�LC
�دي، أي م	 یnU و"�; ا�. إدراًآ	 آ	مGً) مHا�!ا�ّ� ���� ا� J	�^ ا[8�، آ��
�- ذا�� �d!ا ی��� أ�R ا"C	د أن ی�J+ أح$	مR م��� "�; %��ر- �$H� نgب nU% o/ِن ُو�واحً.ا، � 	>ًU%
Skا��ا Vو�� �$Hن م<.ر- ا�	آ 	م ;�" 	�ًp��� �ّذا� qH� B�9وُی ،Rkوذو.  

� ا�!ا�ّ� �� ا���C	��]یL	 رد آ+ و�7د إ��Cرد آ+ وی� �d� �ّ"�#ا��� 	وح.-، أم �$H�	اد ب.C"_ا�!ات، وا ;
 ب�I . ا���7د إ�; ا���#�ع ا���.أ ا��اح. ا��JC	وز ��!اتk�HCأن ا� ���� ، ��ن ا�!ا����أم	 �� ���ی ا���

، أم	 L�9م L�Lح �s Vو�� ،�د ا"�C	رات ذا��Jم �d� ،�ّ"�#س م�	م "�; أ��L� _ :وا��ه L�L4ا�
ا���#k�HCا� �ى إم$	��C� � وا�,� إ��	 ی�Lم "�; . �"��Uس ا�	�Lإ�; أن م و�� "�: اG8eق، �!ه^ ا�!ا��

�ى إم$	�� ا��/�ل إ�; م��	ریC� ؛ إذ _ ��7. م��	ری مJC	وزة، أم	 ا���#�"��>U% رات	�C"و�� . ا
 ذوق، أم	 �g
 م��	�Jم ا�	ح$eإ�; أن ا ا���#�"� �4C	ول أن �<+ إ�; �kا". "	�: ا��J	ل، �!ه^ ا�!ا��

=��Lوا� +��Jا� Iب� [���Cا� 	dLی�Q I" I$ی�   ."	م
��	
 ب�I ا��	ه�ة ا����9 وا��	ه�ة ا��kر	H��	ب �uQ .L` ا�p�>Cرات . و����� إ%$	�� ا���#�"� وا�!ا��

�ب�، وی��د إ�d	م "��	ءuا� H
�Hا� �� I���) 1911 - 1833(مv+ و��	م دی�C	ي  ا��	دی ا��C ُ��ّح. ب�I ا��	ه
 ��، �L. أآ. أن م���	
 �	رkً	 �7ه�ًی	 ب�I ا��	ه�ة ا�����9 وا��	ه�ة ا���s إ�; أن R���Cا� إ�; م4	و�
� م�$I؛ ��d آ	Ij ذو �< �ا��
	ن مG8 Iل ا��Gح� ا��ّ�ا��، و��	دل ا�����م	ت ا���#�"� ا��	دی "�R أم

.4� Rأي أن ���آ ،.>k  �7ُ)ا����	
  -رم�ز  - إح
	س ب	�!�^  -#���  - م��; (د- دوا�S إ���H9ت ا�	ی� -ذآ
+Lم+ �� ا��g� (I��� �.را� آ�C	 ا��	هH�CUه� م	ك م�	�d� ��	C�	وب . 	L�Qم����dم<�9= ا� +Lي ب�	Cم دی�	k .kو

-  مI ا�$�� ا����	��LC,وه� م"Hermeneuin " =f#أو ی� �f
Hه�ت  -ب���� ُیGا� :�" Iن  -م	ح�| آ
 I" .���  ورم]ی��	�8 Lی�یL<. بd	 ذ�~ ا�J]ء مI ا�.را�	ت ا�Gه��� ا����; بgCوی+ ا��<�ص ا�.ی�� ب9

�.Lوراء ا��<�ص ا�� �HUوا� �L�L4ا� ��	ف ا���	,Cول اآ	و�4 ،�  -ا����; ا�4��� ا���	%H
�Hإ�; ا�
، ح�| ا�UC.مR ��%	ر��	
، وا�
��ك وا����م ا����	
 ب	��4| �� ا����
	ت ا��/	Uه� ا�	ة إ�; ا���

�یB م�	ه� ا����م ا�����9Q I" 	dح� �7ُ)ا�� ی<�^ %��	
  .ا��
	�� ب	"�C	ر- ���آً	 �4.د- دوا�S إ�
� وا�,�ح�
HCا� Iق ب��Hذ�~ ُی Iم 	kًG9�وا .Hم 	d��7ة، و�� إ�; ا_dC7	د �� �d: ا��	ه�
HCا� ��dم ب���	 ی,�

 إ�; ح. م	 مG8 Iل ا��C	oQ م�d	 و�d�d	 أو �d�dH	 مI ا�.ا8+، یL<. ب	�,�ح إد8	ل ا��	ه�ة �� %�$
J�Cوا�� ^�
 ا���#�"� ب�I ا�kGا�� o,وآ ، وا��Lا��I ا�����9L�9ا��  ا�<�����
و�L. ا��$
` . ا�

 ;�"  وا��	ه�ة ا�����9��	
ا�.را�	ت وا���4ث مI ح�| "dCkG	 ب<�	> إ%$	�� م�	ه� درا� ا��	ه�ة ا��
�#�	ت Hت  -ا�	�d$� ض�Hا� V$وی� ،�vأو أآ Iی��uCم Iب� kG" R�أ .LCی� 	�� �j.م� ��یL� أو ��Lه� م

�L�� ��C	�j ا��4| ا���
، وا�ی�	ن ب��7د . ا��	ح| ب	����	

�� ����اه� ا���C�4 ا��ت 	�#�Hا� `dJا� .L�
	/ �ّj	d� .م��; واح ���اب م�R إن ��4); ا��	ح| ب	���#�"� وا��4	د، وا_"LC	د بgن ا���Ck_ا I$ی� ،^j

�اآ��، وا_�Ck	ع � 	d�e 	dم� Lح� �f9U� I$و_ ی� ،	d��� �Cدي إ�; ا��� Lت آ+ ح�	L�4ا� �اب9Cم �
��
 ب�VH در7 /GبRC �� ا��	ه�ة ا��	
 �� ا���اه� ا��(���
����9ب
�	دة م�dHم ا�� . 
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