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: 

 واي  َن  و ر  و ذن    ون  و مَوة   َ  دةذ مَا  ؤ،

َ ،وة رة و زامم موازة  يَوة رَ زارط  ن ،ندة   وةمَ و رووة 

 ري  و زامن زامرا  ندة .  ةيَري  ط ،زامَ  َ  ذة ةرةر   و زام 

 ن، وز  َر  وةواز ر  ك  ن  وةر  دة  يزة  َ و  َ 

 و ر  واز  رري    ك  َن    وش  َر ان امَ َزام  ي،

 .ذن

 ر َرم سَ )ر) ١٩١٤-١٨٣٩َزرو دا مَ ي اط .تو َ   

ممَ ةرانَ  رةي  َ ري  و  َزام ) َ - Semiotics(،    ةم  وي 

 رةمَ  َ  وةي  ري  دازرَري  وت  اطا،  ي     دا وا ري طلَ

،مَ اوةو َ يمر ي ر  ي  نَ  ت و  و  ر   َ  

،َدادةم ري وا َ  يَوة رمَ و زام َ  و و زام َ    يَوة  رَ 

 م  َ  ،وي  رؤذاموة  ذم  و ر  م  َدةي  و روش   َمَ م .وة

 ري نَ  سَ  لَ وط  و ذ و زام  اةم. 

 وةَ  م ي رووممَ ري نَ ن، ودر  َودة    َ 

ر سَ-وة ي  و راظؤظ  نَ  ت و    ةم ن  وم  تَ . و  مَرط 

     ؤظ  ري  و دةط  ََردا    رؤَ  ض   َةمان،  َ   و ر ن  روو

 دة  ن  دَي  ن  ازم  رؤ  و َ  م  رؤ- ،َ  رة دة َن ا

رؤ نَ ي ر سَ. 

روة وةَ )ري َ ي ر سَ (م َلط َ ري و نَ ر  َم .

 ةرَ َودة  ي وةَ وة ؤظ ت  َ و  مر  ة  نمو رة   

ةَ دارو وا مذ  اونَ و   و  ةم ي  ون  راظَ  ،وةن  روومةمو رة 

 طي  دة َر  ن  ت وة راظي روة .رس َ ا و زام َ  ردي

َ و مَ وةك رؤ ي سَ ن َلط ،َدة  اَ ري مَ و ن رؤ 

ماز ن يَد دة  رة َ ي سَ. 
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وةَ وة وةةرووم    نَ  م     و  َدر  اورد    ردة ي و 

َ اورد ،َما مَ َ و مر ي  سَ  ة  ،نمرة  ةرَ  َازدة 

 و ش  ش  ت،  رزطر  مواو  راظي  و ةم   َ    رس  َ اوامم رةمة

ط يرا ر ن و مةم َ وةن و دةدةط  يراظ رؤ َ نة. 

روة   ،داوةَ  ر مط زامَ و    مو زام  اظ  زام 

 َي  رة  دة َوة وت. دةَوة ؤظ ري َ  رؤ و  َر او

 رمة . دةدات   َي  ر  دردةن و َ   و  َطلَ ر م  خ َس

 و زام  َ    رري  و خ  و رؤلَ ما    رَوة،  َدا   ر ر م ن

 و ط  م    ؤظ  وم    طار  ط    ش  رووم  ،ما راظي و َ و دردن

 َزام  ردما  زام  و رَ  وة  و زن   َ يَ وةش ذة دةَ َا،

م  وةَ ة وطم   َ  م ،َيام  نَ َ  وةَ 

 . زؤر َردوموةي و

   

َ: 

 ر، -م  َو  زمَ  وةك ر َ رؤةطَن، ذما ارةم رَ  ن ؤ

َ شو  انَا ممؤظ نةوة . درو  مَ  و راظ  َ  ك ي  وةم 

 َ  وةك   َ  َو  دةن،  رةر  زام  ي  ر  دوة    ؤظن مَان

 و َن ردي َ )َ ( زام َ .ي َن وان  زام َ دة َوش

مةموة، رةََش دة  ت ن 'ر َرم سَ'ري يَزري دا 

،اط  رَ وويمط  ا  وذ  رةي  ،راوةَ    ر  ذَ   ()

َ و  ،در ،در ،مرة ،وا ، ر و مةم َ وةََدة. 

َ م ذة م  َ ن ،َ  تو ةم وي طَردا ل ،  م 

و وا َ ة  يراظ ،َ ش َ وةك وةر مط زام َةري و دةم 

 رَ    َم  ،ي  م  درو ،ورخ ي  ت  . دةَ ََ و ر

َواوي ر   ر  نَ  ،وةوةي  وةك وة    َم  َ  زي  اَ   .

روة َ  َامي  دةَ  َ  َم- ر و  واز  وا  َ وةك و  َمش  زو 

ر َ .ش  رووم  زار و  و ر َ من و طدةوَم دة. 

 وةي شَ ار نرا َ  نو دام وةي و زامن، مَ وا َ    ري 

زامَ )َ (َ . اردم ' ر  سَ' وةك  َ    موم    اط 

مرو  ، وةَردةط   مرة و  رةي  َ و  ذ وة،  وش  زام وا 

َ تدة  وةَ وة ومَ ي وراظ  َ .   وة      يط  و زام  ذ و 

م َ و روون زام  رةي ر ت و و َ. 
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 وةَ )ري َ ي ر سَ (اوة َ  ،وةر    وةري  ا '  و 

' ندةروازة  ون  نو ذ مر سَ وة ،دووة روة  ر  اط 

 ري  دوة  و ماوة َ  ريدازر و اط و  م وةوَ ،س

َ َ  ةَ مرة  ياط . وةري اري دووة َ  يةم 

 َن،  ردي  و ر  و َ َذ دار و  َا،  َاوة روو َ'  و ر'

روة ن رؤَ  ري ،اوة زاماومرووم . وةري اَ 'زامَ   انَم  ذ ا  وزام' 

 اوة ر يةم انَم ذ و َ و روة رؤ َ  وةيَ ازام. 

 ،ا َ ذة  وة ،َ   وةَ  رةي  اط    و ط  زامَ   

،  مردي ز  و مدةط . شوةَ َو   ََ  رد  رةي  َ و 

رؤ َ  ممط ا، و زامدمت دروو َي رةم ردوو م وةوةر' م' و  م 

 و زامَ        ا،  زام و راظ  ة رد راي ار  ةو َةوة. '' دةرةوة

َ شو رةي ر وةَََ. 

 
  و   :وةري

 َس ر ر و ذن. ١

) ر  َرم  سَ Charles Sanders Peirce) (1839-1914(،     –  و 

َ رواري و، ١٠/٩/١٨٣٩دا ي دووةر ' سَ'ري يؤ  و 

ةمَ  يرد زامرظ و .سَ دواي مَ ، ،ذ  و نزام  ١٨٥٩  

. دةَ  زام  ن  َ   ي ١٨٦٢  و دوا وةرطت، ر رظرد زامي

َ دوا  ١٨٦٣ ر  زام ن زام تاي. وةرطرةر نَ و ام 

مزام  َ  زامم دا ،وم  وةك َرمر   ١٨٩١    يمر 

 ). ٢٠٦: ٢٠٠٩ ار( رةد دا' رووَي و مراو'

) َ ) َن  ري  و زام  و ذ  م  ر ذان، و رظردي َ س،

 و زام    ت    ،'دارو ر 'ي و 'رك'  و رر وت دا، اط  طي

 ر    َماوة،  ذما    ََ    طر  و ت   رمة. زامما دة

 -Collectر ' وةك رطا      ١٩٥٨-١٩٣١ م    دواََ    وة،  ي دواي زؤري

Papers'  ن يرد' زامرظ' وةامو وةك و َ    مزم  وويَ    رذ 

َدة ) ٩٦: ١٩٩٣ .('امَ َرة'  َ 'وا دامر'دا َن'': دةَ  ...سَ َ و   

مرة م  دةي ،زدةم روة  وةد ورةط مرظ '' 

)Russell 1959: 276 .(روة 'رل ر'  رير َ رةوة َدة  ت    ري 

م وة، وو    اي  وا  ي  زوو  رس  مَ  ،وا  ََس '': دةَ 

َ  زم ،ن  اَن درردة'' )Popper 1972: 212.( 
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، سَ ز  ن  وةو  ادةَ ةدرا،  وم    ردةوا  نطوة  طَ  دو دة 

   ش  ممت  و زام  ي موم َ وت و، دَن ن  ر

 و ر  ي'ََن  م ' ر  َ س. و و زاري   وةرطت، ووة

'ذ'ي ي' و وارة  ' م ،ةوةَ دوا  م ام دةوةي رط  م 

وام  يرد زامرظ  رة  رةي ذ ووي وَ و زام      وةي  َ  َل )١٨٧٩   

 زام ي وامَي دوا و ' - Johns Hopkinsم' زامي  ذ وامَي  و) ١٨٨٤

 دة- Lowell'   و 'ََمي  . لَ  َوةي - Harvard' رظرد' زامي  و

 وةطد وام ) ٩٦: ١٩٩٣.( 

 رةي  د،      رووي موة  ي'١٨٠٥-١٧٥٩ ر  َرَ ' موةي  َ س

رَ وةم   م 'َم  م ر  '١٨٠٤-١٧٢٤ر  ،و    ت  َ 

 وة 'م '   دوا . د  رةوة  َوةي  ططام  لَ  ار  وةي    '     رةي'

ري رووةو وةر َ/   شو 'Common Sense'   ي    يم 

 'اط' موي  ي رةم و ت ي  ١٨٧٠   ،'١٧٩٦-١٧١٠ ر س'

 ).٩٦: ١٩٩٣ ( ي' 'ََ رةدموةي دواي و دةَةت،

 ث    َ  موم  مام و ذما   و، وماوة دةو دان وةمَ س

 'و  َولَ ' و 'ررن  ر ' ن   موم دم، دواي. دةدموة وي طر وةك م ت

 ' ' دوا ودةوة، 'َس اط' موي ََ  ١٩١٥  ش'دَي ن' و رَان و اموة

 م  َ'  َر 'روة رمدو، َس   َ د ' َذَ وةي' ١٩١٦

 موم َ  َوي ذم 'م/،وتَر و و ذ' دةوةو     ' وةيدمرووم 

ذ و ي'زاماَ )Gallie 1952: 42-43 ( وةك َ ر امردوومروو، طو 

 و ردةواَ ن  رةمن، و و و رَوت مم :ما َ َةي

طر  .و داوة انم  ريدةوة  طو :وةي .١دمرووم  ذ  ١٨٧٨-١٨٧٧( زام (

٢.مم وةر )١٨٧٧ (ن .٣  نؤ  وة؟رووم )١٨٧٨( ٤. واموَ  وتَر )١٨٧٨ (

٥.َرط ا )١٨٧٨ (٦.اوَر و )ن.٧) ١٨٧٨َ/،ةا د/،ة و 

مط/ة )١٨٧٨ (٨.مرةَ ردرظ رةي اط )١٩٠٣ (٩.اط ؟ )١٩٠٥ (

١٠.مَ اط )١٩٠٥ (١١.اط )١٩٠٧.( 

 دامم   و د  '  را' و 'موة ' و '  ري ' وةك طظري مَ    س  

'مر دة' و 'مر امو دةرووم 'د داار . روة  و    يرط      ن 

-٢  ،م-١: (َ و دن، 'رظرد اميز' و اموة 'وَ و ررن'

م ،ذ ٣-ذ ،ك ٤- ن/،دة ٥-اط و ،رااط ٦-  

،٧ زام-و زام ، ن،-٨رةظن طن و موةر .(روة ان دوام وو م 

 زدان  ي'ر ' د دؤزراوةي ر ممت. ان رم و َس رةي َوة

 ).٢١٢ ،٢٠٧: ٢٠٠٩ ار( را َا مَن َمي و
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 ،اس دواَ يزؤر م وي  يرؤ 'رد'ي و مم ر ددة .  

م امم م  وان مم   ،دام   م ام ي  ،وةومدَ 

 ردةوا وري ط داري وم َو  ر  ردة  ،مرة  تمم    م  ام  ر 

 ر م َور دةذ  ت 'و ' .رة  ي١٩ م١٩١٤ م  يطو ط 

زةرامدا طذارام د )Gallie 1952: 35.( 

 
 اط و َس. ٢

اط  ر و  َزَر  ،    يرة  امر  وةَردةط         

  ي رر و رةم وةك وة دةي  رة . زا ي١٨٧٠

ط ، دوا مرر وةازراوةط  دةرةوةي      ت  ،ورو      ومز 

 دةطرَوة  و دةَوة ةدارةو  ر  دارة، و ر مم اط). ٩٤: ا )وازةوة

 دار  ري دار وةرووم .  َيم ر ي  ،َةطَ   َر 

 م ش ة، و و روةردة و ت و ور و ر  ر ذمَ َة

مط َاوة   ك  م  م    و زام  د ف  و ان  وَدة  ،َ   

 وة  ي    دادةم  َري وةررم وةك و  ي واوي ي

. دةطرَوة      م  و ورو  اط رةط َم ن، ي رووةو

روة اري م ورو  ردةوا  ،و    ت   دواي  م  دووة  م و   

 و ردن  و دوا ظ دظ دةرو وت و   ردي م ميَ

 .'٢٠٠١-١٩٠٨' ا نر ظن ورد

) ة ( زون  دةوة، دار  رةوة  وةررمَ و ةمي   اط رَزي

 و   َ  َ  رَةو و ذ   زون. وةردةط َرة و ردةوا ووة و

َ  داؤ .زام    يَو  ر  رةزووةوة  َر  َو دة  َر  م  َامم   

 ن  وةر  وي  مَم .زومن ر  َازة زام .ام َزومَ- رَي

م دارن .روة ت م  يَي روة رة ريد َم. 

  دادةم ،َازَ وةك رةم ر ،ممَ  دة ا اط ،ي

ن و رادرو َر دةوة  نَر ن،  ودر  ر  دةوةوا  اط  َد  رووم 

رومز ،َ  ش    د ،َم  دذ  دوا  ن  َو دةوة 

 و رر  و  دَي  ن  ارةا    ت،  و زام    دةزامَ  طم    دة د َر

 .َدووة راري

موم م اط   ون  :ر  مَر  سَ )١٩١٤-١٨٣٩(، 

و  )١٩١٠-١٨٤٢(، رج تََ  )١٩٣١-١٩٦٢(، ن يَد )و) ١٩٥٢-١٨٥٩ َر ظ 

 )١٩٦٤-١٨٨٣ .( اط   َ ف'ر َرم ،سَ و  ن  و 

 مو،  موم    زي   اط ،رري  و ر َسَ. طوة واوي ر 'دَي
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 وَ وةك َس،  )Hookway 2013 .(واموة دم دواي  ر وةك موم ممت

 َا  ذرد،  'وا  ري ' ن  ر    دَ  وةك اط '، مي' دازرَري و

 ك وةكر  ق – دروا ،ت داو يَد  ارازط ك  وةكر    دا 

 دارم  دةرة  و موة  ت   ؤم  و زون دوا و َا طي

 ممي  ادةدا    رَزَ  وةك ١٩٣٧-١٨٦٤ 'ر َدم 'روة رؤن، راَ ةري دة

)٩٤: ا.( 

وري دةرر اط لَ دواط م َم  زةداَو،  ر رد ': وةكر  ،رؤر 

 ا ي'دةن رة ' ةرَز ر' . امؤ رؤَت و  ري

. طو  راي  /Truthت  رووةو اط دا  و َس رةم  رمة دةمَوة،

روة اط زؤر   ي  وَر  مط       : ،راازط  راومز  ،ة  رادَز-

د، راةطَر ،َم واز  ، روة و-وة. 

روة م رج' وةك ،مم ردن ون ظر ،ا  رس  وَ ن  و  ك'   

م ،اط 'ا رس وَ'  وةيدمَري م ااط نر  د و  َر  َم 

 ن '. ر    َدةي  م  م'    ذ  زة ' رةي   اطن

 و َس رةم ت  د، مَا مي و ؤظ اط  ري ورخ  ي'ك

 ي وَد .روة َر يد اط    'ردر وة'رؤر وةر َو دةط 

َةطَ 'اط َيو 'م  م دةي  ةوي دا. 

 و دة  واي  وة طوة ي'/Pragmataاط ن /Pragmaاط'  'اط' وي

 و دةَن واي  وةرطاوة '/Pratteinا ن /Prattoا ن Prasso/ا  'و و دار

 دوو رَي  َ  اوة  ر  و دازرامووة  'َس ر ' رَزَ وةك ر  . ان

 طظري      '١٨٧٨ رووموة  ؤن  ن ': دووة و '١٨٧٧ وةر مم ': مووة

'Popular Science' دةوة، داو  رةداط و وةيامري  وة  وةي داوة    ي  دا 

 دوا  مَ؟  ي  و دةر  ؤك  دة  َي  درو؟  دةرن  ي  دةَ؟  وان  ؤن

 واي روة ،'دة دار  و دةدة   وة ؤ  'وةي دةطت وةي

ة   ي و  وَ  مزام )  ٩٧: ١٩٩٣ .( روة  َ  َدة    َوةر 

دةرة دار ، دةرة دار ر نؤ ،وةوة  وم ي سَ  م 

 دا رر ،وم   ر مارة ،َرال  ،  ،ور  ،روةردة  ،ت 

 رَزَ و د  د اطَ ي وةَ س ش،. و رر د مام و مر

 ن ' روة ). ٢٢: اا ( روومةوة  امَ  و  و رة  و دار رَي  ؤن

 رَوة،  اط واذةي ر َ س  دةت وة ذة دا)َس اط( طري  'دَي

 ي ط  ردوو يَ م )يرة   ي ورة  ا ( 

 ).Dewey 1923: 301( وةرطوة
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   موة،  د      َ مك  و،  اطَ  َس

 ذي   'م'وة يا، طَ روة َ ر مَ سَ    

 ما  و ؤظ  مَان  ذ ةم م  ش م ،ذي  وون ةمر

 وة 'م  م'  'َاط' واذةي َس).  )Deledalle 2000: 14-15ذي ةمي ي

،َوةردةط  يوازي وا  ةداتَ .' َم  م'    َ ' يرة    ' ي ' و 

 ق   (   دار ) اط  مؤذي  دار،  و اط مَان  دووة واز دا'ر

)َ(ي دار . ؤمر اط ) َ  يم  ن ر  زةوي و َ َ ( رط 

زام مط  رير ر ر )الر(،ن  م و و  م وةَدةط     ي 

   دةطَوة  دممَ ازي و مر ر َو اط . ن)زوم َ )َ-وةوة

   ر  دنومز ) ة ( وةمدة )Thayer 1982: 48 .( م    وةيدم  ي 

و ي و ر اوةو   يَوة راط ت راظ. 

  اَ 'سَ' دذ    رط  ،و  دةوةز  رةَي  و ر  َوم ' دار'، 

  اَدر مذ  وة دةوةدة  وةن  َزَر  ر  ي  َن،  رذ  ايرةر 

 دةوة،  دارا    و ََدن    اط  رَزي  ؤي  ورَ ي' و 'وةش

 ي  َس  ش  ر  ر . ' ' و 'َس ' مَان م رةم َ   ش

   و  دموة   ش اط ،ي ' Pragmaticismاط 'اطرا مومو

'و ' و ماط )Urmson & Ree 1991: 229.( 

ماط  داري رووةو ز ودطن راوم ،وان دةم  وامَ  ت و  درو 

 َس  َا    زار  ،م  وةك ددي  ودي  و) Cash Value( دة  َي  ) ق(

 ن  ر،    َ  ر  و ت  رذةوةمي و دةر  دذ طو راي 'وا ري' رووةو

راازط )Instrumentalism (و ي ن ،يَد    مرؤ از  وةك  دادةم .   سَ و 

 روة  و،  رس  زن  ر  'اط ' موي  و موة در َوة  مماوي  ي

 ن'' طري  ف  وةك َس رمة). ٤٩-٤٨: ١٩٩٥ ( مطت ي َي

-  ،َ      دارن  ودي  ؤن  دة  َ  روو  وةي دا''وة روون ؤن

دمدة ردا يَ و َلط دا، و سَ و داوا و   درو   )Truth Value (

 ودي ادة،   ذةي  دةرة دار ددة  ي  درو       

دةرة دار    امل ( ذو روزم  د ٢١٧: ٢٠٠٦ .(   يوم  ي  و وا  َدة 

امدة '' ،وةر   ي ووا    ر و وزة وامَ ن  خو م  

امزار       ا  وؤ  ،َودةردة    ت    رؤ    ويَ  خودي  و م 

 ن  ور  ودي و زار  ر وا دة ،َرَما و  ي َوي  ر و ردا

 رنَ. 
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روة سَ دة َر  زة دم َ  َوي  ذم  زة  اوم )Proper-

Positivism(،   ي ي ذيم ر ر ي ت زام و   وات و 

ودةَ رت رزط  رةي وة زي ريدوو  ،و  م  ت    سَ     

 See Panesa( 'م  وة  ن  وةَ   ' اَ  د ر َن  ن '  وة  وةي'

1996: 251, 254.( 

 وا سَ َلط و  دااط  كو  م    و      امرةدةر  ،دة 

م واي وري وار َرر م ي اط َدة   و    وةودا ي  وةك 

 َ( وزدم، و َس ي-وا ري وةرط'   و  'ت ). Audi 1999: 654( رؤذ

 وَدم و ر ر  و وادا و رؤموة دارمَ و رةي َس

 ر    دة  َم مراون و راو دم روةَ وة، رةي ن

 ر  و ََ دادةر دا'اط  َ ' ي ي ر  (دارم  رةي

 درة  رووم  ش-دَي ن ر وت رر ). ٣١-٣٠: اا( دادةمَ َوة ازي وةك

َ ي ريازط زَ ،توةي دة  نؤ م َاز  ،دار رط م    دار 

 .مَ وان

 'اط' وةك َ او وةَردةط  'و '  َ 'اط'  ١٨٩٨،     

. رَوون  ري  و َةدو  ن َا ر طلَ مزدةدا دةي م م رةي

'' اَ  سَ ريَزردا ،اط ش  وةامرط    كةري  زس  طَ .    

  ) و وة' مي' مام ن  اط رةم را  يَ دةَ طا

٤٧: ١٩٩٥ ( ز   'سَ' ن '' وةومدة ن وطد  طدة ) ةمر  َ  ؤ 

 ط،  م  دَي،  ن  را،  مم  ،  وَ س، ر(  ون  ) وة َس ي

ام ت ت وََ  .( مام  م    ي  روامماط  مدةرووم  واممدة  وةر و 

،  َر 'ط'  َ  امدام  َ  ووردة :'' وةر  و      ؤظ 

 م  رةي      و َس    ت   ). ٤٧: ١٩٩٥  ( ''دةَ  رةر  دةي  ري

 روومَ  ة .     دو  ططن  اط  ؤي  ر  وة    مزدة  دةي

: َس  ن، . ١٨٧٨   دةطرَوة  و َس موم مو دوو  اط رةي

 .'ور وةك َ  َر َي':  دووةن، و 'رووموة ؤن ن'

 و  رةي  َ دةت ن س، َر ي  دةروازة  رووي

 و رك    ،  زن  و اوان  واي  و رد    م،  وَك  مَ ن مَ .وة رةي

 دةام زاموة زوم و ذ ي ر  اط زام و راظ  دةط ردةمن 

 وة  وازي  رةمي    دة  َذمََ  وةك روةَ .ةرط ن

  'اد /وةرَ 'ا ي  ر َ دةَوة، َدا  ي  ؤ ؤن  َرةو

َ اط ي وزة َدارم ،  كم  واموةر  ة و    ،  وا     

  .درو ر َش
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 َ و ر ةمي: دووة وةري

َ )Sign (َ   و ذ و واممو ز مدا زاملَ  دط   و  َ 

 رووداو  َن  دةك،  ن  َ    َو  َ    وة ز راظر، و ؤظ ر ؤا

َدة  ن  َذة  و در ت  ودة  َ    َ  ن  دة و  َش . رووداو  َ 

واو و ط م  َ م م    ك  ةوةمرة  روودة  و زام  و م َ   ،َ   

   ؤن  دة و دةروون و زام و ط و وا و ذ طلَ و  زي مد رَ َ َا

اةم )لو روزم د ة). ٣٠: ٢٠٠٦مر َ ذة و  مدا ذرؤذام   َ و  َ زؤر 

   َذا  و   َ ،َ      ذة ن  وةي وةك ة،َرد دةوة

َ  ي وز ، م ار را تدة   َ و  وةي  و راظ  واز  ن 

اور. 

وا َ َدة  ن زة ،َ و َ ن  ،ددة      اط  َ  يوا 

 :، َ اويدر  ذة و  َ ان وةك دةدات، درر  يَ    َ 

َ .،دووة َ دة اوة و دةرةو در  َ زارط  ادة( و(، وةك  

 دراو،     َدةَاوة  .،َ َ َر َدم  رَمدان و رة  ةمنراو

    َ  َ  َ  وك وادا  َر  . ن و ذَة و زمَ  وةك

   طلَ ). ٨٤: ١٣٨٥ َ ) ةوةي  دة  َن  دةمََ و دة َزون دوة َ رَي

 ممت  دةت،     َزة دارَ  و ذ ي ر َس رَ  ،َ ردا

َ  ي َدة  َ ةوةمرة َ  ر َر  َ  ،  وةر    يَ   

ذَ موم.  

 
١ .زامَ )َ (ي سَ 

ر   َ و    ،داَ  م  اوام  ي  َ  ،وةط    وةي  سَ  واَ 

'ر ر  داَ' ت وو ر  را و    ر    ي وةَ  )Peirce 1931: CP 

1.191 .(مر ش ةي وةكَدر  يذ ،َدادةم َ  ي و زامراظ 

 و   واَ  ن،  راظي  رَي   دةت َ  َ و دةط َروة َوة  ر دردةن

 و َوة  و ت  راظ  َ  ر و  َ   َ َش َ دا ،طلَ ر ةمي

وا  وة. 

. دةطَن  رؤذامما  ذم    طم رؤَ و ردة َدارن و ري ارة زؤري َ ن

َةدرو ر َ  اوم يَ ،َ   َ َ  ،َ  َ    ي  رخو 

َر ،  كو م  يوا    ي  ن  يَ  ر  ،ََم      م و  دة 

. َط دوورا و رمت َ من   َ َ ما ذم و و َ زم و ؤزةن

روة  َي  رةم  انَردوو  م  م  وةوةدةرةوة و م ) رة و  دة ( نَ   

،َ م َ َدة م يةم  انَر  م ن  و . ش  َر    يةم   و 
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َم رة و َة ط،ةوة مَ َ ام مزرامدا زام َم      يَر 

 .زن و ذ وري و َن

َ َ و يمَ  زؤر  وي  امزام ََردة .ير  واذة    دة 

،ام  َ و مم ،دووداو را يمَ   زي ورةط م  مم و  من  زَ 

 .،ن ،نن زامامذ ،نواممن، زؤظ نامن  و دةروومد  رةي  وةَ  وةَ 

 و َ  داَرَ  ،س  رَ  ا دَمي ر .  وازةما ارة  دةن

.   َري  وازةما  زام    ذوة  رَي  درد،   َزةي ري و رةم و ن

َ َومدة  يوة روامَ َ ام وة و      مط. 

  ر 'َا ري 'ز.ث ٣٧٧-٤٦٠َزردا زام     ،وارؤذ    اري  ا 

 Sebeok 2001: 4 .(   ( دةََوة  م ممم   دووة َم زام  ذةي

   منم  زام  وةك   دةَ  'ز٢٠٠-١٣٠ طس ' ط    و زام  ذة د روةي

  و دةدةن م  ذة و دةردةون مش ي ر مممي و وا رَوة، ا

 ي  ذة دا 'اس' '  َ'). ٨٢: ٢٠٠٨ ا( دةَ دةن م رَوة

. دةن  د  زن  رام  و ن  موممَ  ي  ر  'اس  و  ' َ  دةت زن

'َر'  َ 'زارزان' و 'ط' ذة دا  يَ 'وم'    امت  زت  و دةو    داَ 

َو دةم  مذة و م و ،وا  وم  وم      كَ    ري  ن  ونوَر .

  )ط و رس و ان'   ر دوا. داَ دة َ َرةم وةك مش

 دةط    دووة،  ر رن 'ك ن و  و و) د ؤا و وَ ي مَان  وازي

 . '١٩١٣-١٨٥٧ َ دي' ي زموام زمم رة

'Semiotics'  واذةي م ط 'Semeion'  اوةوةرط  يوا 'َ' َمدةط .   ر 

   مَا  َن  زام  وةك وة '١٧٠٤-١٦٣٧ ك ن' زومرا  ن َ َ ي

َ 'رةي َ وةؤظ ا '١٦٩٠َو ََدة :'' وةيدم يؤ  ادمَ   

ذ  َيم  ''  شواذة    يي  رو 'Seme'ي  ط   'Semeiotikos'  اوةوةرط    يوا 

زارط َ )Cobley & Jansz 1997: 4-7 .(تو ن ك ةم ذة  انَم ؤ و 

ن دةم نوة ووةك و دؤز زامَ ارذ  ن و وذةن دةم  ،ن    ةم 

َ  َ  انَن مؤظ .'ن ك' واذةي 'Semiotika' وةَر زي وةكَن  رَ   

 و َ وةدةََ و  ري ََدة  َ  ن وةي واط زام   وام 

د    وةاوةي  و طرط   و  َ و واذة و  دةم  َةدرو .   مر   

 دووة،  '  َوة  ط  زم  َ    ذري  و َام َ  َ '  ا،

 رم  روة )Audi 1999: 915 .(،ش و َ ،: داةت ن  َ  َةمي

 ''رَمن  و وا  و ممن  و َن َوةي'' وةك َ َوواما، َر ردي

َ اوة )Oxford 2010: 1390.( 
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َ وة وةََدة  ن َ يوا َ ن دةدات، د ن  َ  َامدة  َ 

د ََ ووة، م  كي  وةك م   وةك  َ و  راظ . ةَ  وةَ    نَ 

َوة دةَ  ،ا رَ ن ن َم َوة م   َ  َو َدة 

)Routledge 2000: 819 .(ردة ،ارو  َذ  اَ انم  ،اونَ  

 ومي    ورو  َ    واز  طَراوة،  َوة ن و اطَ َ ن

 وَة  و َزاوة  زموام    مرَ وةك و وا و ذ  دموة ز' . رَ طي'

 طَام و  َري و رووة َس رةم زؤري دوا دةط ،َدا طلَ ةمي

 ).Martin & Ringham 2000: 1( وةرطت راي  َرم

 َ  وة  دووة، َوة رةي ري  م و مومَ  س

 ل    َو  ذوة  رةي  موم  زؤري َس. ا رةوة زؤري َوةي روة و، اوان

مرة رةي ، ، ،امردومط ،ةمَ ذي و  ت . زةوو  َ  اري 

َ وةام  َ ،امواممز  وام : ،اط  زامو وا  زر )Audi 1999: 

 م َ َرةي' مواوي  دةت، َ َن زام وةك َ َس،). 915

 َ زام  و وةدا َس رةي واز  د، َ  وة  دة دا 'رن

 اظي ر   – رزطرد  ن  – طاوة  ةوة)َ  دي( َذي  ي)ََاو  – َ( دوام راظي

ذَ .ش ي ،سَ َ وةن ةم ذَ كم ،دوام وام ،َ  و راظ 

)Cobley & Jansz 1997: 3 .(روة زامَ َ واممو ز ،رومز  اَ 

زامَ َ  و ذ و مر  ط   ن  مََ . روة  واز   

 وةك و   َ  َرم  دة  َ  رَزَ،  مك  َ      َس َ زام' ك ن'

زام َ وةَرَ. 

   َم    مو، زموام مَ ، دي وةي وةك َس، َي رة

َم و زام  ر  ، ،ذ ذ و َ وط .م   واي  سَ 

''َ م  داَ وةدة'' )Peirce 1932: 302 (و روة  سَ ''ر  ر  ر  َ 

 َ'' )Peirce: 5.250 – 5.253) (See: Thayer 1982: 44 .(دا  ر و ''روة ''وةوة

 رمة  َ، و ت ر. زة و دة  مَ   ،س ي َ َ، دي َوامي

ز ،َ َوةك دة َ َيو دا  وةي    َدة  َم  ؤي  ،وةَ    ؤ 

ذَ انَن مامت و م و راظ )Hêbert 2011: 193.( 

وا ري َ ي سَ و ط اوام و  انم  ري و   ا  وَ  ،اوةَ 

م يوا وامماوة، زم  وةك َزَر َم َن  ذ و ا و زامذ ر 

  دةزامَ  س  رزري    ن َةران    زؤر  َموة  . دةطَي  ذن  و   و ر 

َ وةك َ ذ و ر و ، يم شوام 'ذو  ١٩٤١-' )،وام 

 م  زؤر َي دوا روة .رةم-ري ور  ذم) ١٠٨: ٢٠١٥ رةزووري

 ازي و د  و رةوة َ  طس و ن و  مر و َ َر و رت رؤن وةك
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ؤظ ن  ةيَ واز )   ز  وام،  رةزووري ١١٧-١٠٩: ٢٠١٥ ( روة ) ةد ٢٠١٥ :

٣٠٥-٣٠٤.(  

 
٢ .ردا ذَ ) (ري و دي ور نَ 

َامش دة ري َ ،وةَ وام :مم/Symptom، ذة/Signal، 

-Name (Sebeok 2001: 9/مو  و Symbol/رة/ لَ  ،Index/ممةر //Icon،  َن

11 .( زامَ ي سَ  م  دمَ  مرة  ،َ         دي  ور 

 .ردا و زام  رؤن و َن

: م  و،  ط رة .و اط و َذ و ط  دا، َزام ر َ طي َس

ومز و زة ا ن  ووة،  دةروومَدةط  َ    اوام  ت  دا واةطَ و  و  زو رةط 

مم  َ  َدةط . روة  ذَ  ،و  م : ر  َ  ر   

 و  : ،َ  ةموة  مَ  د  َ  َََ  طا  ََ   و َدووة  :،َاوة

راظ .روة يزامَ اط و م :َ  َردةرة،  و وةوا  روة  َ  رةر  ر 

 رو و راظََ )( ةوة)وةرطHêbert 2011: 192.( 

 َزام ،اَ َ زيرةط مط ار ندة :زام  ذ  ،رة  زام  دمم 

،ر زام مَر ر .ن وةك م َزةرورة  ،زامَ  ندمَو  ةيَ  درو 

 َدم  و َن  َي   وَن ر م،مد و دةرَ ازي  دووةن، . رَةت

 و رر و طو  و َ دة  َش رةراي  َ،  راَ  َ  طر  وا دادةم  ،َر 

َار َ .مَر ر ا َدة ن،  زامَ  م  َمز    ممط   ر  و و 

دمَ وا   ،َ شم  َري  ذر  اط  و وا  مَر  ،ادار  َ  وا 

     دندة ن،  وَر يوم  ش ي ' َ  ن و و '١٩٦١-١٨٨٢ 

مزة ث' وةكرم و ظ دوا' دةَ )ار ٢٢٠: ٢٠٠٩.( 

 سَ  َ  دمرد و َ وةي وَ مزةت و رةطو  

ممم َر َيم  زام م  َر مذ وة ومو زام . واي ،سَ  و 

 روة، . ََوةن  وي  َوة زام رَي  م طردوون م َم و و زامن

َ وةك ''ن زةروري،-م َزَر ر نَ'' َو دادةم روة اَ َزة   يَر 

 ن    َوما  َ  َ  س،   . رَ  ََن ر دةامَ َوة زوموة

َوةردةط :،َ  و ن راظ يزارط  ،ا تو و ةم دام  يةم  دووام 

وم  وةك  انَم َ-، َ-ر ر و- ،س داَ وة  وةَدةم    و  زؤر 

يةم َ ،وةَؤز ر َم و مرة ة ،نمش رة و امم َودةردة   

 )ي َردووة،) وم  وم َامدة  ياممة رةَ  :يذي، زةَ ي 

،َ ي ،نز  ذ و  َ . ،سَ  َ  م   ' مرت  دا'م  ،وةدؤم   

 ر  دوو   َ  مَ  دن   ''... م  زامة،      َر  و   وةك ممي
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 مةمَ  وة رداردم  وادةردةوَ مم روة...  َن رةي

 Peirce: CP( ''...دا َن      ودة    زؤر ذ  دوة،   ...  راظمَ   وة

8.378 .(رَ نَ  ذ اَ  ذ وةَ ،َوةدةطر َ  مَ 

 ةيَن طةم َلط م و  َ  )َ-ش ن َ-ذ ن َ- 

Trichotomies(،  دوا َدة   و م     وت  و    ،نَ  َةدا : ،َ   و 

 ا    ذ  ،  طَةي    و دا  َر َ  وةك دةَ َن َةرة،  .ا  راظي

 :Lechte 1996( 'دةط  َي  َ  َموة  واي  رَي    ر' َ دةَ واما،ا

145.( 

 َ يمن، رةَ تو دةروازةي َد يد  ر  و    ،سَ      ةيَط 

'م ذَ' ن  َ ا  سَ َودةردة :   ،ناوة  َ  ةرَ ف  و 

). ١٢٩: ٢٠١٣ ر   ) رمةت ن ؤظي و  َ واذامي و  َو روة رةموة،

 .دة َ َوي َوة رَي مَامن ةمي و ش و ت ش

َر  ةمي ذَ َ وةةرووم  ز م: 

 

 وةك دراوة، دوة  َن  دة َ رَ وةك  َ'' دةَ ََس

 ''راظي  موةم    َررك  درةت،    َر  ررم روة مودة ،َي

)Peirce 1931: CP 1.339 .( ،و ر م ََ ر، وةك َ  اَ  ََد .
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 واي ،َ  َر  مَد ر  ري ارم ي ،ََ ش من وامَ وةدة 

 ,G.W.F. Hegel: ز  زامَ )     رة  مرا  ر    ر دةَ َاو  مر رةي

Lectures on Aesthetics: Development of the Ideal in the Special Forms of Art .(

 زام  وي    رَ .   َدا   رَ ،َ َ و زام وي  ر َم'' دةَ ََس

َم وا وة،. مر و َر   زةرورةت  داَ َ'' )cf, Lechte 1996: 145.( 

 وم .   ي  دي  مك  ي  ذة  و     َرار  اميَ 'َ' وةك دةَ َك

 و ةم َ .َ  َ  موةدم و ر  َ دة َ  َي  ر َس،

َو  :كَ ن َمامم ،َ ت و وة،. راظر َ ري     ذم 

 و نوَد  ن    ََروة  ةمي  ن  دووة  َرةر ،ن َ: دادةمَ َي

ي. راظ سَ َ ري   داَ َ  ومز ،ؤظ وام  َ )Firstness (

 ).Thirdness( ََ و) Secondness( دووةَ و

 َ : َوم وة     ،وةد   وم  مم وةك م  -َ و 

انرور َوم  يوا ن  م  زار  َ  َ    وم  ،زة  ، 

   مطم  ،َو  واي  ،  ش ماَ و دةر دم م ،ن،

م وةك َومز  وةََدة .َدووة :َر وم   اةم َلط َ داد 

 ةَ دة و ،  وم امَ َرد  ،رزةوي ن َزار  ي ددان 

.  ا زومَ  دووة  َوةي  واي   دةََ، م ددام درةَ  دةرَموة

ََ : انَم َ ا وَك دووةةم َراوة د .ََ ريروو  و ،مَر  م 

 ةا َش دة َو دووة دمةا ي   دمةا  اَم  وةَدة   

 ةم و دةَوة دا راظ و زن  ي  رة ري  َ .ََن

م ،تةدرو ََ    ومز  و زة   )Hêbert 2011: 192- 

 و ر  رووري  مَ  ا،      َر  طمََ  دةردةو َوة). 193

 ن وروة، مَن دةط ا َامدة َ و َدووة  وة وةَ ي وةم 

م تدرو  انَم  ددة و ردا و. 

''،َ ر كَ َ ذةي  :،  َ    َر    يَت�  ودة ،دووة  َ   

َ    م    رة و  و  ا�ط  ،َ  َ    وةَم      ةم  َلط 

 ).َ'' )cf, Habermas 2007:  103اوة ا

  َ  Trichotomies :،   دادم وي َن'': دة ََروةَ س،

   دووةن،  ط    �ن  ر و و رووت رةر َم  ما َن طَةي

 ةم  ميَ    ن    ،رةري  ميَ  ا     َي  َ ةمي طَةي

و َلط ،دا  ن    اةم  َلط  دن�  و راظَن،  وَ    ةيَدن  طَو و 

 ).'' )Peirce 1932: CP 2.243رَ َي ن َ َي وةك ن طرَ ،َي وةك راظي
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َ ي يوم ،َ ت يوم َو دووة ن راظ يَري و يوم ََ .

 دة َروة،. رمن و ن  رَمن ي ر م وي  َري  َوة،

َ َز رَ َ  نَ يَن و ،ن ش  '  نَ'  ن  ذَ  نَ 

 .َس اوةمم رة رة َ  و ماوة

 يس، طَ َ واز ن    َ    ،نَ  و  ذَ    ر  ك     

و و ؤ ن ور ردا م َ  .روة ر ك  َ 

 :َة زام، و  َوي رةمةوة

 :      مامم  ،َ    ت      نو و  دةر 

 َ .  َ َ ن ) مر  سَ دا (  َ وةَرو دةط م   يَر 

 مَ و رَ و  َرةري و َا Qualisign  ا َ :وي َوة

   و -َر دة َردا   درودووة، واذةي َ Quality-Sign امَ  س( دةردةت

ر َر (ي وةكوم رةم   م  ك اَم ةيَ وةو ط  َةَ . 

Sinsign   َ و  َ  ن ' م    َوم' ) سَ    امَ  Single – Sign  

   َ  ََ  و  َ  مي  وةك)   َر   و -َك ردي داروة واذةي

َازَ ا م تدة .روة َن     َ Legisign         ن 

-َ Legalام  واذةي َ س( َ داَاوةن و مر َ و و دادةزر ََوة

Sign وةدار  ردي -َ و  ر َ ( وم ي ك  داوةرير  ن  َ )Short 

2007: 209 .( 

دووة : ،دووة ردا َ  ت ة   نؤ ي وةم َ و 

 ذة  َ . درةت  َ و ت مَان ةمي و روومةوة َا ردي  ت َةدا. ت

   ََ ت، دة   دا  َدة  َ ن  وةك Icon،  َ Index  لَ و Symbol 

 )Peirce 1931: CP 1.372 .( 

 م  َ  ر  ََومَ    مووَ  َ    ،ي  َا   َن

 : )Martin & Ringham 2000موة م   كمو مي ن دةداوة َ وَي

 ذة  َس  رمة .  طا و و  َ  َرَ  رة، و رةر ن). 73

 م ورا )وم واو و (ك و م رام )مواو و طم (تدة )Peirce: 

CP 2.276 .( ن و   انَن م و  ن ودووة َم  اوواوي  و دام 

،  اَ م  ة  راوةي  ز  ةيَو    ،َ    دي   وةك 

َدرة  ر  َي  ََدة وةك  َ و      وةَم وةك  َو درة 

،و  م مط  ي وةكَو َدرة   م درة. 

َ  سَ   كَ  م  اةم َلط َ ةرة، ومم 

        ،َ  دن ذة دةرطدان،  ي وم . دةردةت ََاو و َ مَان ةمي

 َ  ،َم  رؤ و  ) ...Martin & Ringham 2000: 76 ( وا  َ     
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 رل  م  َوي     َذةي  دةوة ند َ مَ ا، طلَ رم رداري

 و  و ةمي َ  وةك لَ . درةت  َ  َلَ روة .،دووة

 دةر ' و 'دار' واذةي وم    مم،  دةَ  و دةدات َ  واي  م  م  ،دا  و ت طلَ

  ).َ )Martin & Ringham 2000: 128س ي َ َمي و ر  ش ،'ي

 

،وا  دووة ةَ وةَةرووم: 

 .ن/روو :َ روو  ََوةك و دةم َو ،َدة  دادؤ 

و و ةَو   ا وَ مرة. دةرة  يةم   ةمو 

، وةك ة و دةمَ و ،مرر  و  ن وَر . ،ةداَ  َوةك دة  م  َ   

'  َ' وةي وةك  َََ ر وي وة   ام    َ  َي .   وم  و 

     ممةدات  َن  رر مَ و ر و ا راوة د َز َر  ي

ةم  ز م ،ز َر َ  وةك و  َ م 

 ).  )Hêbert 2011: 194م دةَ و ةمَد

َ .َ/ةرمم :َ يَو َ وةوةك دةدا ط كي مَو َ  َدة 

َةرمم  ط رامش. راظ َ م ذة  َ تدة    ةيَ ) رط  ... وا . (..

 :Hêbert( دةت  ون  َ    َ      دولَ  وا  دةَ،  دو  وا    َط طر

Online(، وري ط ا َ َ   نت، وةدة َ  َ  َ  َ    َ   

َ تدة  َ و داَ ةرَ . َط  ،رة  د    َ  يةم ' رط وا  و' و 

م )ا (ن   ا وم ،وةةرووم رج وا ن مَ َ  ر و  و 

،دةرة  دوو  ،ن رط ن اتوا روو نو َةدرو )Short 2007: 219 (

 .رج وا م  يةم رة و وا/ا 'رط...وا'دا ةم  
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 ،َ  وم ن زةرد رةم   ا ا َ  'دة   نوة'    

ةم  ت و َ و ر وازي داد  ن و ،وةك م    ر   و 

ا و دادطممم َ ي وواز وا َمن. دةط ور رةم  َ م   ،نوة     

ا ا رم  نت، وةدة  اَ ور رةم َدة َ و و وا   ) ،شر  ،َ 

، ،وردار ،و ،رون ط و  (...َ. 

روة رط ت  ر رار َ  ر  وةَ  وا  يةم  َ  ،َةدرو   

وم يَ دمري درا '' ن - )Weathervane ( رير ' '  يَ  َردةط .

دان دةمدةرط ن زةم ي دةرطَ دمردام و زةم  ةم ،َ ممم 

م َ ،نم    اواممن  زوةَ و  موةوة  مم  َ ) ،و   (

)Hêbert 2011: 194 .(د واز ةرَ   و ر و   و وَ و م د  دة 

َ  زو رةط  ؤ  ة داَن م ،َ   مز درو َ َدة   مذم 

 َ َ َ وةك دة  َوة ازيو  وازة رةطزة م وام ، و

َ. 

 .َل/مم :َ َلَ دة رط ذةي  ي د  ز  رو م   و 

،وَر مَلَ ر َدة َ )َ  ومز (و   ) ش  ومز (   )Hêbert 

. وامن  و مر  و رةر    وةك َ،  و راظدن  م  َر  دةو َلَ). 195 :2011

،روة َدة و ن ،ر  ا  ن  ذ   .   وم : ،ن  ،نو  مَ 

،ا مَ م .لَ زؤر ن   مر و  م  نر  ،وةَش  ر 

  '' َ     َروةك)  )Short 2007: 221وش   َك دة َلَ

 و  ط و   مري  وةك ن . دةم  َزادي ممي ' ر' و  ممي ' ' و ام و

 ،  زم  دةر    َذ  ري  وت،. وَدووة  مري وةك '  'ََي

  َل َ ري ذ ف َي وةك دةردة  و َو رة ظ. 

 َن و و َ لَ و  َزام اةرَ  ؤظ وةةرووم 
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 :ؤَ ةري  رَما  لَ و ن مَان وازي

 
َ :روة  ةيَط  ،َ ة  'دنو راظ َ'ةوة  َ 

 و) Dicisign, Dicent( د ،)َ )Rhemeر:  َ َ دةام دةطَوة، رن

َرط )Argument .(    دنراظ )َ وة وامَ(، دمراظ ر 

َدم  ، ر   )دنَو (م و را م   م  ري  ذ  

 وك وَدن و َ طَةي  دةام (ورة(...  وةك رك مو  وم . ردن

  َدا .ن( دمي) راةم انَم   او   ري و اذ 

. دةرا  ََ  و   َةمي  روة ( ورة  ط )وم   ن را ن  درةت

روة َرط ) وي و ذ (  و دة  ذ  ،تن  دةردةَ )   ور 

 يَ موة (ن وةمََ )َلي دوَ ةط .(ن  يوم ة ) دة ،َمدو 

 وة  طمي  دةَ  داماوة،    رةك  موة   و  ك  ََ ر

دة     وم رة (وا    ،اة )   سَ    ت  رةي  اوةَ و 

َد ذ  ي ةد و ة (َرط َيَ دةةر درو ةيَ مو  ط

وو را َدة  )Hêbert 2011: 195( 

   َ ر وم  دةطرَ، راظدمي و ي وَدم طَةي َ ك ر واي

 ك وةكَ ذة  ررة َ   و  ،  وةك د  َر  ذ و  َ   

َ و  ،دووة روة َرط يَ َ وةك رو م  و  َ. 

 َ رةوةي نَ ا وماوةََ دةط  َ يَ وازي َ  ةيَط 

 و  َوي َوة رَي  م ر َس ي م رة، زم .، َ رمن

�دةر ،دووة َ َةمَم  انَر م ا، و م نردوو  يَوة رَ  ن�ةطَ  ،َ 

َ  ، م  وو ةم رو راظ َ ن نَ    ،مَ  مَ 

 َلط   ن و نوةك و دة  امط نَةطرؤ. 

َ  ،سَ   ا دؤذَ وي و ط �دمراظ َ )واذةي  (     ررا 

 )واذةي دووة (،اَ و و راظ و وا َ ن َو )واذةي َ (َ . 
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 ):روومةوة َ َذ ةمي  )ارةوة َةي  وةك 

رَ َ ن:  

  :َ  ك ر

َ  
ا/َر/يَ 

م  
/َ/يَ ون  َ/َ/يَ   

َن  دووة/شروو  َ/ةرمَل  م/مم  

ََ  ر /َمَ/دنَو  
ي/دَ 

  رامن/واةر
َرط/ي ذ  

 
 ) يرَ ارةوة مر زامَ وةةرووم( 

زة  

١  

ؤ  

٢  

َ  

٣  

  (  َ  َا )ن

َ ) ي(    َدووة  

  ََ  راظر  )مر و  )َل
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  )٢٠٠: ٢٠١٢ آون و أورو  ) :ذةم و  َومي

    ٣  ٢  ١  

١  
َ  زارط  

  دةت ي

  ا/ر ذةي

  ذة دة َمي

 /او ذةي

َي دؤرا 

وم و َدة 

  ذة

 ذةي

/َ  

 َذة دة 

  

٢  
َ  زارط  

َ تدة  

  طزار  ن

  ،َ مي

  م ن  َرادا  طر

َ/ةرمم 

زارط  َ  

 دة ةمي

   َطا

  مم/َل

زارط  ي 

 رَي  دةت

  وة

ة  ؤ 

  طموة

٣  

َ  زارط  

َ و 

دمراظ وةرط 

  ت

ر  َ-َدَم 

 ر َم و َاوة

 مرة َ 

ََو دةم و راظ 

َ   

ذةي/د 

ةروا و ممرا 

 و راظ َ  

مامم و 

   موا

َرط / و 

 راظ  ذ وي

 ماممَ   و

 طَةي  ، وة

  ذن دة

  

َمر ،َ سَ او َ مرة    نَ  ن  يمرة  َ  َ  ،ترت  دو 

   زم  ي .   َت  ؤظ  ي  وَةي    و ت  َن  ؤظي

   رة  وم  زن  َوة،  ري  َةي  دةوَ  و ط  ودي  دةوَ  َس  دي

 ن ). زاد(   مم دة) و( و دةت لَ  ن و س َ َوةن وةك لَ

َن دةوةك ز ن َ وةك مَ ك ن ََ دارَةوة. وَ دوو  ر  نز  دة :

 . َوي زما ذ  ت  ش وادان، و وَدن

 ووز ومَ وةك زن روة ،)و( دةرة و) وا( موة َ :ن دوو  دةيَ زن

م  ودي ي و دةرةةم  و مر  يود  د  ،م    ودي     

،  وم 'ش' م  ودي  دةرة   و    يم  ر ا  ومَر    َود    ي 

،َمطم  نز وة ش. م  َد  ي ،ن مز  ي ةداتَو ط َدة 

را ةم و ر شد َوةردةط. 

). Hookway 1985: 134( زاما  و ذ  زم    دةم  ََرز  من  رؤَ  س 

 واي  َس  َ ،َ   زن  واو وان َزامن زؤري مزدةا دةي رةي

   واز  َي    دةريَ  زم  و ودن  زن  َ  ن  و  ن م مك. و واز

 ون و ر وم . ر وََم   زن َ زام دي طم ر .َوة ن
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 دةواذة و وَ ي راوةن. وام ي َن. ن و  و ن واي َ ن

 وةك زن دة َش و دةممَ ي ن روةUN . و UK و MA و  AIDSوم  موةم و

َ َ َ َ. 

َن دةَ  ؤ و و ،ن  دا    يَ  ادي ادي  وم : َ  نو 

 و روةو  وةك مطََ،  دروومما    رؤلَ ؤظ  و و  و د ََرن و  وامن

،ورةط ي دةم ،ران ي ،ني ط ،نورة ،ل ةيَ م ة، وَ  ن و 

   ر  َ  دةَ  م    دةموة،  َن  طمار  ميَ وةري  وةي ن. رةم و

ر روودام ،َوةي وةك رووداو  َر ممرزة م ،وةَ ن و راو َم مَ   

 و  م ، و زةم دةم وةك د ََرن ؤظ  دةدةن و ؤ َ روة .وة

 ،اردن يرا  َ .   وةد  َدة  َ    دة ز  و  دا : مَ 

 و طار  و ر  و و  و   و دةم    و زة  َ  زن  َا    دةن،    و ودن

م و و و وا  ...وةَ. 

 دةرةوةي   ادن    َر َ در، مادي و ادي َي دةيَ َس،  واز

 َا  اد، وََن و رَ ، م و  َرم ومَ  دان، ام و ش

 ري  دةَ . مادَ  ةي طرام و وةم وم  و  دةم ن ماد ،و و وووا

َ و نَ َام وة، وَ  رج و م نَ اويدرو ر و  َ .  

  

٣ .ن رؤَ  ازام 

َ  َ مةر    ي و زامةم انَم  ر و .وةي وةك زام  

'ر'  وةَوة رر َدةط   'م'  وة . سَ ي وت  د    ي 

 َ  ش م ،ن َوة ن  َطر َ وة ن  رَ َس، . ةو ورةوة

 و ر وم طلَ َس َةدا،. دة ر َزوم راوَ ة  و طوة

 طر    وةوة،  رؤن  و  ر موة  َ ةمي  .ةطَوة را

 زام    و  اردةي .   رام  و مر  ن    ،زوم ن  ،ن اردةي ن

َد مم ي سَ ،تةدرو  ش ر  وةك ري  وَر  زام  َدادةم . وا  سَ وةك 

 ).Urmson & Ree 1991: 228( دادةم' َم' و 'ر' مَان َةري و ر

   مي    َما  و راو  دي  زوم  مَان  ةمي  '  ر 'ن وةك

َد، ر َ ومن مر .َ و دمَ م  مرة  َداوة ر   

 َ  راووة  دةردم  و زون  رَي  َ  س . 'ر  'واز  رموة رَي

   دادةر'  ََذي '   رَ  و زام  ري  ي    دةمت دوا درةت، ري

 .ََ دووةَ' :،َ ،َزام ' تدةط ووة و دردةن راظي

'َ'   ةيَ  راك و وي َ وةك م ز  ن  دن   

َل( رةم  ان و٢٩: ١٣٩١ د (وا    وو دةر  ردامد    وة )  ي  وةك(، 
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 ن نََ  َ ردةدةند )  َ(، روة ن  نا و ذو ن    و ط 

   زون،  دوام  ي  ذة 'دووةَ'. دةردةون داماو  وةك رن و طرامان

 دا  ،دة      دة  دةرط دة  دة وةي وةك دةت دةرة ومَ طمي د

   طزار'  من ' مووة  َس   .' ََ'  ةمي     ن دة وة  ش

ر ن و  نو ،ةمط م رط َدووة  ا وي َ َ وا ََ 

ذة  َردةوا تدة  ت   ردا  و زة )  ت ). ١٠٢: ١٩٩٣و  ،ََ  َ   

 م  ةم  و دةدات) َ ) ) ( َ (  ) َاما    ن وةك دةت، ة دووةَوة

 ط ََ و  دةطمَ مك و واز موة و  رَي  مذةم َوةي وةك َةت،

 .وةردةطن راَ س  رووةو ر َ ). ٣٠: ١٣٩١ دان و  ل(

َ َرؤ مط  'ري ي 'وا سَ ،ََدةط   'يطَ اط  وا'  ،َودةم    و 

َداط رر رةرا و واذة مزارةط ) ٥٣: ١٩٩٥ .( ،سَ يؤ وةياط وا  وةَ 

 َ د م  يَوة رَ َدة )Peirce 1931: CP 1.444 ( نَ  ري  ي وا  سَ 

ة  ري ،وةَ م نَ وا، و    يَي  رةم  انَم  َ ي  و .

َ وةَ  دي و وار ،نَ شوا زام َمو دةط َدة  ،َ  وا  زامَ 

   ؤي    روة  َ      ،َ  م  زاما ،رَم  راي زام وةك

َ-وةدم ر تدةط    و زام  ن،  مََ  ش دواي  ؤ  َامدة  وا    َ 

َر. 

 و مام  م راظ: درةت َن َ و راظ ري َ َس

،َ راظ َ  امموزة و ،َم راظ ن زة ذ   ة    ،وةوا 

 ت  َ امواممز . مَ   َوة  و ممةمَر  م  َر . م  َر 

ام و م زام َ وا  ،وةمَ ر َر َموا م ر ،ةوة، مَ   زةرورةت 

َ ر  داَ َ )Dewey 1946: 92.( 

 َس ي ر ي).    َ'' )Peirce 1931: CP 1.538ر َر'' دةَ َس وة

 ي وةَ تردة ي وَ ي َر و دةط شَ َامدة ط ت رة  ت )Peirce 

1931: CP 1.444.( 

 ،اك رام  ما، طَ َ ،م  َدة ري و زامرةي  زؤر زام 

 ط  زام  ،  م    ت،    َذة    و   و وازن و مي

رو زام َمز  ممراط  .وا ون  و مو  ومو  دةم  َ  َ .  

م و  ا ودة  وم  'يم 'دا َرد َك دةَ    ؤ  زي 

   ،  و   رةمي  ة   َي  دا '  ' – ون، و ذن

'موة – زورط وي'ي  دا  موة    ن و    دةوة  َدة  َ  ز   

َؤ يم َدر .،وا َدة ي و راظؤظ  ،نَ  ن  وةيدم  َ  ز و  ة 
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مرة  ر اَ ري زن ،ََ   'ر – ' ،درو َ َ َل 

 .ت طط دا'ر' َي ذ  َروةردة و رزي  ، ،زي و

 وموة، َي م  زامن طوة،وةر رن َوة رَي  وازةن  ؤ

 وا  َن،  دةرةوةي   م  َرن  ام َ  طر.  ي َي و رَ و زن ن ر

 َ  ن  رؤ  ش، . َ دةردم زام م م، زام و زام و مَ درو ر ؤي

 .دةرَ و دةذَ ما مَ َا  دةردةوَ، دةردما و زام ؤي

 
 

 زاما و ذ مَان َ زام َ :وةري

١ .ذ و َ 

 ذا َوةي  زم ري روة. درد ذ ةمَ وةك اطَ س

،اوة َ دم ي َ 'نوةَ    رةي  وةذ- دةوة  ي'١٨٨٣و دواي و  دم 

َ 'ذ زن'وة ياو ) :٤١٧ .(  ،سَ  اط    و    َويَ  مم    َد 

،ذ َد د  موا و  و َم نا )ن(، َد  

دمري دوا  َم  ،نت  زةو    وةدمن  رووم    َيم  ا      مََ 

اَ  َ  رم ) ماد) (Gallie 1952: 11 .( روة    ،سَ  ذ     

  وةَ ري و زام . 

َدة موةَ سَ رةي  ،وةذ    رير  مرة ' َل'  وةَردةط    اري 

 ذ    زةي  َ  س  َةوة، . ر  زدةي و ت َا طرامر امَ س  دا،

،دام   و  ،    َرط ' زام      ذ-ش . '١٨٨٥  يت  مو  و 

 دواموة  رةمي  ن    و را  دوا  ذ ش. ا ' طب'  ر ن طلَ

 طم        د ،م َ و را    طازراوة،  َطري و رةمي  َرةو

     ت  َ  وةرطرا،    َ  ذ  رووةو  دوو ذ وا  .وم م ،ن

 موما  'َذ  ذ '   دوا  ش    ،َم دي  دةَ مدرو و درو ي

 ).٢١٥: ٢٠٠٩ ار(

 ةيَط ،موي م سَ  خ دووم َةدا :رة و دوا .ذ   و 

 ن  ذ وةك دةط َرا وا  ذ رة َ ي. دةدات اوان و ر واي دوو

 موم  اواما واَ   ن، ردوون و وة َاو و   ر  رلَ ن

َ دادوا ،َودةردة و ''ذ َ د م   َر  ط    نَ'' )Buchler 

1939: 180 .(/َ   ردا    م    وياو  من  م    َك    ََ 

وة  َ و َ  اَ او/تَ م . ،دوا  َ  ن  تدة   

ذ ري وةك و نَ يَ تو دة ََدة ''ذ َوم د  َ )Buchler 1939: 

98 .(روة َ   ر ر  نَ و زا  اوام    در ددا  ور 
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  امةد( ذ ش). ٣٠٤: ٢٠١٥ َر  رومز رؤذام   ؤظ  ر  ي  ونز 

 َ  ن ر َ دة ،َذ و  َ  َرةش   ت، و َ و را و ت لَ

 روورة و َة وَي و َرَ ن ا  و ردةَ ََة ذَ ةي

و دة دوا َدة َم  و دةر موازة وةؤظ  ما ذرؤذام. 

 ذ  سَ َ    زاي  ان  طرط   ا  دواي    يَري  ر  وةمَ . و 

َ ي ذ َي' دام ومز ن وة'  ر رة نومز 

 وةك و    ر  ذ  وت  زما،      من  و ر  مَان  وازي  وةوة،

     و   و ورد  زؤري،    َ  َوام  ،  ر ...ذ'' وا -درو ذَةي

 ).'' )Buchler 1939: 181ردا

 موة  . 'دة و ة  'وازة  ة،'ة  'دي وةن ذا َ س

ة ،وةوةرط  امراوة طَ و  ر دةرة مدة ،وةدؤ  اَ  م 

 ر م و ذ َ دةوةدة ) ر ١٣٢: ٢٠١٣ .( دي ة سَ ز 

 .رؤماوة رؤذام ذم و ن مَ راوي زام و زام ي ي ر

َ سَ دوو م وةط : يةم  َ و  َ  نَ . يةم  َ 

  ةم ذَ و مَ ريدةر م  ش . ،تو  َ  م    َ- 

 و َ- ش َ،وة م  مةم ي زةرورةم  َ  انَش  م و   

 ،وةمم م  ةم  َ  ََم  َش  م ش  و  َ  ،َطوةرم    م 

َ انَش م و  ت درودة )Audi 1999: 832-33.( 

 و َ  ام َ   و َ واَة َش دةزام ،َت ن َ  و ذ َس

ر .،  ك وةكط  نرؤ )نَ (،وةدام  دةروون َ مذ ومز  َش  م 

 َ  َس، . ر  ر ذ ي ر دادةمَ َن طي وةك ش َس،. وةرون

)  ررا اَ وةوة )Peirce 1931: CP 1.538 (ي وةكَو َ   وةَر  َوةردةط .

 َ  ،  دة  َش . َوة  اوةموة  َ وَ رَي  ن دةام َش وة،

َس رؤ  نم َردةط  َ نومز  يَر َ ن َر ذ .

،وا ذ ر ر ري' و وةمَد'ي ي  َ ةرو ط  اَ    ذ و  َ 

 . ن

 يس دَ ذ َ  و  اةر ر َ ،اون وام يَن ررا    

 ي  و َ  مَان ةمي   رة ذ دةََوة، ََ اوي و َ مَان ةمي

 ذ  وا. دةََوة َاموةمن و َن مَان ةمي   رةوام َروة دةََوة،

 درةوةي ممت و مرة ري ذَ 'س واي  ممت مَوة، َي َزام  و

مَ' ن رووي دوو وةك و ون دراودةردة  )٩٦: ٢٠٠٨ ا.(  
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٢ .َ  وةيَ ازام  

 ارة    م  دةوة،  َوة  و زام ري ر   طا

  اط  موة، اط  زام دي  ، َرن زامما

 زامَ  وةي  طم  از    َدةن،  دي  وةك ذ  وت. دادةمَ زام ي

َدادةم )٧٢: ٢٠٠٨ ا .(وا زام  َ ي  يزامَ اَ ،  َر  د 

 ذ و َ  ك َش. دا  وةيدؤز َد َيم  ،رة، زام َ  َدة 

َاز ذ  اممم َم زام  َدة ي و زام  ر  زام  ي  نَ 

 ؤر  واي  َ . دووة  َن  راظر  ؤي  وةك زامَ  س  روة،.  َمد

 من  رةن  و   َ    ز  وةزومَ   ون: رةدا َس  ةي،

 ).Hookway 1985: 139( رةماوةوة زاما ي   دةوة

،وا  َ ،َ  سَ  اوةو      رة    وةذ  تررووةو د  و زام 

 رةت  ر     َذ روةك زام .دار رةو رةوة  روة و  م و

  َ    نو  وةَ  ر  يزة  َ )Feibleman 1946: 321 .(

 وة، . ت دة َ  زام  ذم دي و دةت 'زامن َوة ذَ 'ري َةوة

َدة ،َ  ر زام ذ ،زراوةدا  اَ ذ ر  ن  ت اوةمم. 

 زام  زامَ  َس  زام  م زام ، دةت ن زامَ ا، َ  س

)Peirce 1931: CP 1.8 .( روة  ي  زام      ازام  َدة )Peirce 1931: CP 

 َ    َةوة،  وةوة،    َر  زامن و ر  دةوة روون َ  َا). 1.122

،َ يَ زامذي، و م   يَوة رمَ ،نردة    نَ  َدة    رَ 

 و  ن  دما ،درؤ َ م وةي ور دؤزوام وان دواي .  وم :

ت، و دة ،ر يم  ،ش  ،َ    و  ن  ر  َ  د   وان  دواي  َةَ .

،روة َ َ  ريرة  دا َةط و َدة  َو  و  ، وةك   

   ردةك  ن  ط  َن    ردة  َ  ةط      َ  دا'واذؤ' ومي

 دةدات  ،ش واذؤوة يوةك واذؤ َم ي وراظ َ   . 

 زوم دَ َس ي زام دي. ذي و : وةوة  دوو ر مزا

   داَ  او  َس . وما  زام    ت    وةوة  رطَن  ر ذ، و

  َوا وةرطوة،   دة  ودي و موة روي َوم زاما  دة

 زام زاراوةمَ  او َس. وةر َذي  ود و رت د ن ر ش

م نوا   زم و اوام نوا  رووداوة ن و واومز  نو . دةر  يرط 

  نر دوةك دة دةرة ذ  ،ازام و وا يم وةي دةرةَ زام 

 و َم  و م ي مك راوة، َ  ن وةك زوم، و

 َةم  رة مك دادةم   َدار و،).  :٢٥٩Solomon & Higgins 1996( َزون

،َ ر  ََن دةدَو  ر َ  و  دمَو    دةرة  وَ  مدار  كم 
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ش ''ز ت وا مةرَ   دار كم َ و دار      و  ةم  ،رة 

 ر َر دار ،َ وة زيَر دارة وةدة  ر ومز وة رةو وة   ومز 

اوة رادم ) :٤١٨-٤١٧ .(َومز    ر  وةيدم  ردةوا  ،وةوة    َر  رط 

. دة      َزوما      و ولَ  َس   وا   ،َردةوا دموة دة َ َش

 .زامن ر  دةَ طم  اطا  زوم دي َس ا،

 َوة  رَي    دة  َم ر و  ر َم َ  ذ مَ س ي

 وة  ن َ و وة     رَةت رن ذَ  دة َروة،. دةردريَ

  درو َر .و م  ر ذ اوة  وةيدؤز َد  َن  مم 

 و دروت  وش  َ    َزام      طا      َذش  .ر و

و زام َ ط ،َ ش ذ  اط   ن زامَ و  َوةك دة  ذ 

َ َ. 

 ،ا دةط  خ و من طَ و مزامر .وةيوو زام  َدةوة 

     زؤر َس َمَ  و   .رَا ر   و طورة رؤَ ن ر

 َ  رةمي  َروةَ ةطت، َ وةك  َر و دةت ن َ و ر َ ت

 رمة . دؤزوة  زاما و ذَ  َ ي اوامي ةم و د راظ و ؤظَ ي

 و م  و زام    م َ  َررم و رؤلَ  م  وة، رت َدا  ر م ن

 دةَ  َََوة ر وةك  َوا ومَ ي  ر َر َ .ن ن وةي

 .دةر دةام  َ واز رَي  ن
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دةرة 

 م و ر مان  ميَ ةمي واوة اطا، َ   س،  •

 مَ  و   ََ  طاوة  َي ري  َت  .ؤزَوة ةَمو رَي  دةرةوةدا

. و  اوامَ  َ  وةي  و َ  و رد  ش      ،َو  َذ دار و ميَ،

 و     و ذَ ر  ط امَ وة، رةي وازةم و زة َوام  ممت

 .ات َن

 ن  َن  َ   َن دردم و ميَ زامَ دؤزوةي  طم ذَ س، ي  •

 و ر  مَان    در  َذَ    وةك دة   َراوة د َ ََش رَوة،

   دةَوة،  داش  د  وةري    َ د رَ َ َذ ةمَ   دا، و ت

ةم وةم ؤظ َامدة و زام َ يرةي رؤ ن و مََ َ. 

•   ري ،اَ ر  ؤظ    َ .روة   موةك ز   

ؤ ر َ .ش و وةوا م  اَ نز َ و  وا  ،َي  وةك دةردةَ  مز   

 وةك زن  ردي  روة  ،  رمَ    و د  مر  و   ، زم رون،

َ ذ و َ َدادةم . وا  ي  َ  يةم  َ    انَن  مدا  و زَ  ، 

 موي    ومَ'    دي' وةي وةك طراوة زمواما َ  س َي رة رمة

 َس  اطي   . دادةمَ َ َ وةك زن زموامم و 'َذي' مو

 يَوة رَ َو دةي مَ و وا  ري و وا ََدادةر. 

 م .   َطوة َوة رةي را َؤي َ  ،س َي رة  •

   دة .   َرَ  َدا  دةرةوةي   مام و واي  َ ت  ام َ َ ،وي

 و ردي  ورة   دةطت  َاطوة م  ت، َ َور وةك  َروة رووي

مدر ي .نَ يةم َ  انَر م دا وَ ، َلط اوة امر م    داَ 

 وا  دةر  مامَ  وة  رَي  وةي واو واي و رمة.  من و وة رت

امم َرَ .،وةر مرة ر ن تدة  مرة ،َ ر َو  دمرد 

مرة ر وة ودم  ودي يؤ واو زام َم. 

 و و  َ  ري  ردوو . وازةن  ذ  و رؤذام  ذم و  َري َ َ ن  •

 و ذ ي ر  و زام   دازرامم  طم دةدةن

َ و  ندارة  ن  و َ و  م ن و راظوةامَ    . تو   

َي مَ طَ  ي واز  انَم  واز  ني و زري ذ مط   راظ 

 َ  رَن،  ر  َي  ما،  مَوَ ،َي وةك درون، موة رةي وش زام و

 رمة  ؤمن،  و ر  وةك مَدةوم  و طَ   َ  ن روة و زامن

َ واز  َ ةَر  دامم َ ذ و  شو  انَا، م وا 

 .وازن َن   وش َن رمة
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   َواي   . وََن  و رن  ،  و   رَ،  درو    ،ن،   َرَم زؤر  •

 و       َ  ََن درو زن  ميَ ر َ َي ر دةام زموامن و ف

م  ر  واز  ام  م  ن  نَ  َ  َ    ارة  ما  داَ .

َمز َ   ةوارَ ةوار  وَم  ام  َر ش  و  توادة  يَ  و وا  واز و 

رام مز رؤذام  انَو وةرط روة ةواريَر مرة ،ت م و َ 

رو يام ونَ وةي وم مَ ،  وم  ،نمؤ م َ    مز 

َ اَ و مة  مز ،و  وةن َ زي مَر .روة  ،ؤدا  ؤظ   

  ز  زامَ  موة    وةك مة  َموة  رَي  م موةي وةك دةورةدراوة، َن

AIDS واوي زام وةم )Acquired Immune Deficiency Syndrome( ن زام َ 

 و  ؤ .   HIVوري  ظؤ  ن ) َ ( م  ممي  ن ) رةر ( َةي

،م يم ،او، وةرزَر م ، ر ، تك و دةوزراوةوةن دا يَ  

 و درو ط و  و مَ د. 

 ة  رادةك   دةدةن زن و  و زام رَ ن  ،َري طَةي  •

َ )Inter-Subjectivity (نررزط َ وةي ر كَ   ك ورؤ ونَش . ر 

َ َامدة ة دنَر  ورة  ت    كَ    وان  نَ ري  و  ك   . وا 

 رم  ردا  َوةي  و زن     .   َك    َر   دةام وازوة  وان

زامَ و مؤمرو َ   اَ م. 

   ن  ر  طومَ  ن و رة متم دةذَ ،ما م و   ؤ  •

 وي َوة  رَي   م   زام  و مر   و  َن  وةي وةك َ  ،ةي 

َ َ .وةر  َ  من  و ط  تدة      م دةرةوة  َوةك را  َ   

َوم يمَ  لَ وط َ ي وا راظؤظ  اةم .تو َ  

 و رووة مموة  و َ  رَي   َ  ردا، ر  وةك دةت ن ةما

 َ و زام  دة ن  ن ن دة ،وازةن رد ؤطا و موةرؤك

 .َة وازن

•  م ؤ  ردة  اام  زةرت،  طت  دةمم  مَم    يَوة  رام   

 دةامَ ةو ن، و و د ام دةدةن، ام رري روة دةَوة،

امن   يَر  َ وة،  ومذة ر  وةك  م   و  ،وة،  دةرووم  م 

ام وةك دممر دة كم  موة  طم  رةو  رر  و رزطرة    ام و 

روة را ن. 
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 نوةر 

 : مز ردي 
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 .َم زةوس، موةمي ران، مي
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َ : مز رة  

٣٣.  ،اون.د ا) ز  (ت: ادرا  ة، اا  . 

 ا  ،   و  ا ،: ) ) ٢٠١٢ل و دن ك و ن أورو،  .٣٤

ل ،ز ١، ا ا ، وت. 

٣٥.  ، د . ) ر: )٢٠١٣ ق اوا  ا ،اا دار ،١ ،ن ا. 

٣٦.  ،ون. د ا) ا  (ا :ا ،ا دار ،١ ون، اوت ز. 

 ا  ،١ اام،  ا . د و رة  رج . د   ا،  ا : )٢٠٠٩(ار  ددال،   .٣٧

ا ، ن-وت. 

٣٨.  ، د.) ش)١٣٨٥ :ا ،١ج ا، رات ،١ ذوي ،ان اا. 

٣٩.  ، د . ) ت: )١٩٩٥ا  ،ة   ا، ا. 

٤٠.  ، ) ١٩٩٣اد( :أ ا ا ،ا دار ،١ ،وت ا. 

٤١.  ، ون)   (ا :ر ا ،دار ا ،وت ا – ن. 

٤٢.   .لب و روزم .د )اف٢٠٠٦( )ا( :ا ا )و   ءا واد 

ت ،)ا . ، دار ،٢ ،وت ا. 

٤٣.  ،د ا. ) ديا٢٠٠٨( :ا اا )و ا د-   درا      و 

 ر رسم ،س دار ا ،وت ا.  

ارة : مز ر 

  .ان ،١ض دام ،د امرات مي، . ت مم،: ش)١٣٩١م ) ا ، ل  .٤٤

  

َ :َرم 

٤٥.  Hookway, Christopher (2013). Pragmatism: 

http://plato.stanford.edu/entries/pragmatism/(Accessed: 10/12/2014, 22.30) 
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ا : 

 لا م م   ا ء و  رات اءا  ا  ء     

 ن او ا ا ا ن وا  ا  ي رات    تا 

  لا  تا ا ا    ط راتا ا  ا   رف  اوا 

،و ا و  ن ا رةا   ة  وا وا ا    

د اا اوا  دع اا ء و  رة اا  رةا    ا 

   ا  ي اا ووا . 

 ر رسم س ١٩١٤-١٨٣٩،  ا اا ورا  ام    اوا  ا  

 ا   ا    و  ارط    و ) اء  م )   اة  ا  ا  ل

اا ، و ا م  لن  ا  س      د  ما  رات  ا  ول  و 

 ت   دئ اءات وا  ان  ره ا  ءا و  

 ان ا  ارة  ور  ارف  ن  ط  و  اء  مج    م ن اس ا و اءات،

ا     و اث وة اوا ا و   وا   م   

  . ا و دوا  وا وا ا    و س

 ارات  اماع    ا  ا ( س  ر  اء م ) ا درا ان

وا  اراد وا ا و و م   ءاتن  ات  وا  اوا     

 ح  وء  دور طا  وط       ل را  مطا  ر  اوا داا  

ا اا    ة رةا  ر س . 

 ن ا ا          وم       د  ف  و 

 ،   رة انت  اوا   س  م    ة  داي ا    ءا  ن  وي  و 

ا وا ا و ح اردمد ادة ارة ا و  دا ا وا  ا 

ا و  رك اا  تا ا و و د ا . 

 م   درا  ء اا ودور ا ،   ان  ا ا      

      ا    ا ا ا ان   امم ااث  ومط ودور اء

 ار  ا    ام ا   و اء اس  اء و ارة  ا واة ن

 وه وا وا وادراك ا  اء و دور ن   م ا  و رات ار

  م نما   اا اوا ، و م ا  ام  وا    ا     ءا 

  ا اث واردي واا و  ي  اب  اا   ءا  ا  ا  و   

دة ا  درا وا  . 
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Abstract 
It can be said that we live in today's world in accordance with the 

Semiotics. Because the Signs have became the inalienable part of our lives in 
details. Also, the world has become a platform of Arts and Sciences which can 
not be expressed whithout signs, as well as in relations and in directed 
technical applications. When, this world turned us from signs to another world 

of diverse concepts and knowledge. According to the theory of semiotics, the 

sign gives help to Science, Philosophy and Language to some extent get rid 
them from plurality of threads and compatibility on unilateral subject. And so, 
semiotics abbreviates scattered images in signs in order to that everybody can 
understand them although they are difference intellectually and ideologically. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914), who is the founder and pioneer of 
pragmatism, is one of the first researchers in the field of philosophical theory of 
signs. In Pragmatism, Semiotics linked with theory of meaning very closely. At 
the same time it can be said that Peirce, one of the founders of the tri-
dimensional (Triadic) theory of signs. He tried to classify his philosophical 
categories on the principles of semiotics. So that the totality of thought and 
ideas have been developed based on signs. On this basis, the thought is the 
product of semiotics and knowledge consists through the signs. It should be 
noted that semiotics is not a superficial concept in the depth of culture and 
every day life and it, to Peirce, is a theory according to the system with 
philosophy, logic and science in the whirlpool and communicative relationship. 

Our research, which titled in (Theory of Signs in Charles Peirce), does not 
toward to the classification of signs types and their functions only, but 
researcher wanted to analyse the theory from the standpoint of Peirce’s 
Semiotics and declaration the statement of relations and barriers among 
themselves and show up the role of signs. Accordingly, this is to clarify that 
how turning Platonic Ideas and Instrumental Ideas in Pragmatism to become, 
later, Sign Idea in Peircian account. 

 Also, this study shows that semiotics can not be known only as a specific 
act in a specific age and in one philosopher’s articles, while the signs and 
categories in Peirce’s logical system characterized by multy-dimensional, in 
other words to give the description of the level of the relationship and semiotic 
analysis. And so, we wanted to clarify the multiple dimensions of signs and 
solve it from one-dimensional and imperfect analysis. Thereby the perceived 
consciousness is moving towards semiotics relations and analyzed according to 
the multiple of semiotics. 

Finally, we confirm the importance of study of semiotics and its scientific 
functions. Also the study shows that the scientific movement based on 
semiotics. And semiotics is rolling in the human culture and 
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understanding. Where we find that Peirce’s concepts of semiotics has widely 
focused on equality between thought and sign understand things on the basis 
of their signs. Here, it must be stressed that it is not easy to shortcut all 
thought in signs, but at the same time we have to see notable roles and impact 
of signs in knowledge. Whole that perception, interpretation and 
understanding considered as being of human in his conscious and 
communicative world. In our day, semiotics is no a theme in Kurdish language, 
academic researches and our culture. And it did not reach to the required level 
to give importance of signs so we should be understood it deeply as important 
subject and make a serious study in this field. 
 


