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مَ َيزام  

  َ زن

  

 .٠  َ  

مَ  ،ي رةت  دازرامن و زام م زمَ   ري 

 اي ردوم ..... ووداو وس، ر ، ،  ر، وذة يوا  ان وَم  يةم دمَوم

و م - ،وةََش دةمرة ةم و وةََ وة ،اوَ ذة ا وةكمز  

"وا" َدةط َ وةي ،ن امز م   انَم    ،َوةدةطَ م و

و َرام زم دراو وةك ك َةطن و رةَ  ،َا وة  "موةرَوك"دا 

رَو ر ن دةرَ دراو  ي دوو َري واو َ واموة دةوةَوة، دةَ موة

 .َم َ وةيامَ و َ ن واز  

     امَ مي طَ رَ دوو وام ،وةرَوك" دواونو "م "وا"  ريَ انم ووَ اَدر

رَ م ريَ ، ،ن   ،نوةك  ١٩٦٠ وامدةر "وا"  اوة، و وار دا

  .نري دةن دَر َ مز ن، وةك وةي وو وا ، وة و دامدي ز  وةي

َ ،ن دااي ردوم  وةي ت وةكن دةوةرةم وواو ور ، وة رَ وةي امَ

َن رن دةَ و ي َي ر رة من دادةزرَ    ،ََي 

موةرَو ون. و َة ون دوو رك دة ،وام، (ا) طاوةي زامري رَم، و (ب) 

  .اري دةا، ردوو و و دةمَ وة ررم  ، زامري رةت دومي دةرةوةي زم

  وةي ت، وةكدا دة"َل "واط   ،دندةوةي در ريَ   ،دووة . وا

ة، و دي دة زما  .رَ ري م  رةردم  طمدا رةَو

ارةدا دوو دردةي وةك َ و َدن ز   ةوةري دة و  دةرن 

 ر م وةرَوم امدة ،م َ .َ وةمز  نةم َواوةي ر وةك ،دةط

 مز ةوةري و  ةم مي زوا مدام وام "  ،م َ ، وةم

ةمي  زامري و زم وة  ،وامَ" ،ي ددان  و ددان"    دةات"دا،

  .َدررَدةط ر م وةرَووة موامَ  

     م ار ر ن رةَ ر دوو  زَوري  وةََ  زيَر َ ،زراووةدا

 دةر وةرَوم  ،َام َووةرَوك دةدات و دةم  مط  ،وةا طدمري درَ َلط

ي  ي دراو را ،ن  ،وا ،ري َا مَ َي ََ وةي واي د

   ،"وةرَوكم" مط امم   ،تم ر اوةوةرد َدةر مرةََ
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 م ومَ و وامَ  ور ،وةَدةوة "زَة"  ررام زَور ادةر

 م  وةََ  ،وةري دةدةوة زاممو   ،ام يا و ،ََ َ

  .َدَ رَط و دوو انَم  وازي  رةت نواو  

  ن ون  موةرَوك  ١.٠

  ر َم زن: ١.١   

  كذة َدة ،م َو "وةرَوكوةي "م ر  َ ، مَر ن وز

مم زن وة  "واَ "دةط  ،َوة طم زن م  ر 

طاوةي  و زامري رت م َ  ،َذة  َر َم زن دة   ر 

َدمَ ، ز وةي،  م طاوةي زامري، ن رامَ م ط و ر

 ،َ يةم دمَ يَ َدة  ،وةي نو  ،َ ررام َ نرة

 م ،"ش و و ،ر ؟مَ" َدةط  ،م َش زام   و ي و 

ةوة وةك طَروةي  و  َMalinowskiرة م ، طممَ  رَو   ،ي 

زامرا دةطر ،َرن و ر  م مواوة. واَ ي زموة ةمي دة ،دواي

 ،ن دةرةرام يرا نرةرام َ ... و وَ و ، ،رةزوو ،دي و َ

 .دةردة  

     ،َوة دةطَ كم م ،وةةَ امز َرَ َ دوو  يو وا

م ،ي دة اورد رَ َو ر وو (ا) وةك ،وام  (ب) ،تادة رَ و 

واي ر َرَ زم ، رادة زَور َة،  َزةت َةدرَوة و  مَوة، و 

   . ردارو دة ر (ار وة  رم) مز َرَ ر يوا ام(ج) م

رةت  "وا "مان ر رةدةن، ت َ "وا"ي َرَ دراو   وة،

 ،ي دةررََ و رَ َلط دنَر   َاوان دة اَةي دةرَار

ة وا َدة ،دة ،َز دةَ ز َ داو دةر رََ  ي؟ وا َل 

رة و ن مرة و ررة؟، رَو رَم طاوة  ودن و طَر و ةمي 

َودةردة ز َور م ي َم ارةدا و َ ،روة ؟ و امرةََ انَم ،

  ،وةََد ك طةرة زوةرَوك، دوور م َس دة َ .وةرَوكم   و 

ت  َ موةرَوك، َ وامي  َ واي َر َ دراوةوة  ،ت 

 ،َلَ ، َ َور َ َدة ،َودةردة ن زَ ا ن وز ،ََو

و َرام زم َر واي  و رم  ،َ و رَو  اري 

َان زامر موةرَو دةرَا زة ،وةش دةطرَوة َ طَ َر، وام ،وازي  م

  واز دةدات ياوم  َرَ  ،َ ت و  وةواز يَ   ،ن زط

   ،ارةدا و  نَ َور رَ َواز و ط ن، دوم روة ،ن

،  َ وة نط َوة دة  ررام وةي دوم يان وا يام و

  ،َ ندمذة تَ نمز و دام م و ،م ر ،دووة ،مطم
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 ،َا دم و   نما وامن و دةرَوم  م مرَ و َم ذة ر مط

َ را ر من،  َمَ" ،، م و ..."،  ومَ ن  دوو روةوة ةطن، 

 :زم راوَي ن رةت و ي ذةي َدةَ، دووة ،وةري ن 

َ  داروا ر و وةي رةت  وةََ ةوة، دةَ ،ت َ َ ذة َدة َ

 زن دة َر زامم دةرومس و ن و ... مك م زم وامن.  طمي و 

 ةون ر ،دةروم  رَ ةيَار  مومethics تمم ،َوة  دا دة داواي

دةام َا َ َي َر ،َreality  َ  َ  َ "را و ن 

    ) .(١٩٦٩:٤٢٥ Lyonsي     ostensive definitionدةطَ َي روات 

  َ َ١ موةرَوك  ١.٢

ك"   دا و"  ةَز "ي دة ،َ واي رة و زاراوة، وا "موةرَو 

 .َدةردة َر ري ن ،ر  ،وةر ن َرا دوور ن وةك دةر وةر ،رَ

  اور ن ،َر ،امزرط ري  ،كدةوة م ن ،ري مَ ن ،ور اري

ط دة زرطما، روة ،َ  ن طوو ،  َ راو َومَ (ن)ي ر 

  موةرَو َةن.  

  َش دةت    Bو  َ َ X  َAري  

  A  ، تدة م رةَB .وةةةر 

  امَ  :َ دمَدن و مم ،نمم  ،وةدم يام  ،َدةر

 مَ  ري و َري دارو دةت،  دة ََوظ  موة طدووة.   

وا . اط  ن ، َودة  ،َ ر ةيَار  نة وةرَوم 

  دةرَا. 

 َرةن  رموة دوا َ ن  دةم رةن، 

ر ماردمproposition  رن دواي رةت و طط  َود  مامَ ،ر 

  رة َ  طن دةت.

-  رةيرذةوةم   مري دامَproposition   َ  اردنرة م ر

  طن دةما. 

  ،نةم مووة مم زَور  و دووام ،نز زام  َ "وةرَوكو "م "ردوو "وا

مز  ن زَور ،ن   ،ووا ي م ،م َ ،اوةَ وةموامG. E. 

Moore  وا ،َةروة دمي وَ ،َدةطَ َم ،ا مَ يوةرَوك، ودي م" ةوة

 ،َطم َ ي وَproposition  و و دةر ،م اا را س و دةرةوةي 

  (١٩٩١:٢٧٠ Urban)"،  َ َ proposition وم َ ر

                                                
١

    موةرَوك ردةََ  ََproposition  .َوةدا   
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      َ ذة َدة ،م َ : اوام مَر وةرَوكا زاراوةي مردة ي 

  (ب) ،اي ر َو و رة ي (ا) " ت ارةوة ي يوام و ن ،َم

) رَزي رودَو موةرَو)  وا و ي وةروون و َ موةرَو و َري دش، (ج

" َ ذة ،َةَ من ط ،وةر- زيَthat-clauses ني راو، و واَذة ي "

م ، دة" َو ةي  َ وي  (١٩٨٦:٥٤) Lewisةم   دة .َو رةوة، طر

ن م ،نوةطوة مَ رةزوو و و ويَ  ََ  َوة، دةَوة دةوةرَو

 وةرَوك" زةي "م ك َ  وة، وادا وةرَ َ  نة زة

 ."َرم  

"، وةك واي رن دة ،َن وةك رَم زاراوة "موةرَون  َ ة و      

و  ي "وا"، وةك موةرَو م و  رن و ، وةك مري زام و 

َون م و ي زن وةردةطَ ،َةدا ار َ  طن، رةت وةي،  موةر

 "ن م ،ر و َ ونو ط ار َرَ) (Lewis ٢٥-١٩٨٠   

 David Lewisدةَ ،َر  َوموةري ك و و رمي رةوة  ،َو رةوة       

(١٩٨٦:٥٤) َ َ َوةرَوك"دا دةي "مَل وط يةم ي"  ،ي واوةر  َلَ وةك ،

  .دا وةرَ َ  نومَ  ن زَور زة ،وا رةزووي او

وا ،طَل و، وةك "موةرَوك"دا َ ي  ، وروة موَ، و د وةي ر 

  ،دام  َ "وةرَوكم"  ،َ وةي دةط وا ."وةمر َ يَ

و من،  امي وَ  و ري رن  ،ي رة را ن درَون. و 

او ر مَ وداوير روة ي وةر وة، دةردم وةك ،م ن ار امم  ،م

، مطموة، واَ ي "موةرَوك" دة  َمان ر  ر  و َمدا 

 َر ؟، ضةدر ن ،َ يَر نوةرَوم َدة  ،م َ ،وةََ اوة

َ رواز و د .ن؟دووردةط  َم نَ ن  ،ن؟ن دةار َ ذة نَ وام ن؟دةط  

ةَزَ   و دا، ذة َ موةرَوك، ن واي ر وا، رور و مي       

دةم ،َةوة، واي ةَزن رةةن، ن دةمن دةت،  ري وا وا ت 

وم وا َم َوةش َ دةطن،  دةَ را ،ن  ، و َرام وان 

  َةَوة، وةك وةي را، و زاراوةش ن زَور وة ر وة.

١.٣ وَ وةرَوكم ر٢propositions   

  َ رةَدا١.٣.١ 

 َ و  ،َةَزن وا درةَ، وةك وةي  و رمي،  رةطزي  

 ار ر وةدم ،م َ ، اردةي ر دوو ،ن، واوة دةطَ وةدم

                                                
٢  مومم  اَم  َ  historical proposition  دوور وة َ وةَردةط  اوةوَي وةرط ةوَ َ َم و

َم وازي وةمَر  ،ةم  امَ  ن  َ .وةم (ة)روي مم َ َ َ اوة و اوةرَوو مان وا

 او ر  راوة.  دةرَ وير مدا طةَار و  
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ن م ،كر " َدة  ،َوا دةردةوة ودار وم ر  واوي  وة ،ت َ 

" ن "ات وة"،  ري ا ر "  و وةن"، و  و وةن وذن

ة). -وم ات  و(رةش "وذن" ة،  ري دووة " ر "ات" و رةش "

رةَ   ،ار تن دةار ادا دةرَرا   ،دةدات  و وةيامَ  مط

ران دةدات و َ روون و ا رةت  موةرَوك - طم  و ي

،ي واوةر و َن.      دةرموة دةمَ ان وَ داواي او ر     

 ١.٣.٢  و  رز و م  ةر  ،نة زط   نةط :وةم ي

 و دةري َرمن،  دةوم دواوةي ردةي دومي وة. 

واة  ،َوةري َ ، و طن  َ، واَ ،ةدا َ   َات ١ ٣.٣.

را . وا -وةردة    ،َوةري داَ و و  ي رة ي

اوة، َري وة اوة،  دةردةو ،َ وة َ ر  َردوو دَطما م وةرمط

.َةََ اَ دي   و وةم طَد  َرَ وةدم(Theaetetus ١٨٩e-١٩٠a 

 Sophist ٢٦٣e نردام رة وة.  ومة ن ر  وةم دوو دةم َ     

  John Locke’sرةت  ي   ١.٣.٤

ةوة، " "و"   و را و َون"، و وةري وا  ،ي طَ  ي  John Lockي 

دن و دموةوة دة ،ََا وةك ر، رَم زامري  دن، ور، 

 ر وم ممي Lock   Johnن.ن ري ك  م  ،ي طمَ  دةط

وش دةوة و وةري وا  ،وم  و س و  وازةما، م" ر" 

 وَ" ،"َ"  " و "طَس" و   ا. 

    John Stuart Will ا  ١.٣.٤َةدر وداي يوامر  نة ط  ،توة دة ريَ

 ام ي و ان زَورَم  يمو زةةطو ر  ي ط َ ،َةم

رةَ  ردةد  كدة َ َ ،َدي دة امَ و َ وام َ ،َا دادةمم

 .َك دةط َلط ،وام م  ام  راود دة و  كWill    ،وي واوةر

   ،َن دةزام يي ذ  وة ا ودم دةوةي َ  ن اَ  نة

طَل دا َر دة ،َو ت وة  م دةرةوةدا، وة  راورددم  و رموة

دةوة،  َ  َ ما ون، و ةن رَي َن  ما دةدَوزموة، وةك 

 .رراورد و َ رة 

وةري وا  ،ةن و موة  ةَ   ،َي  Schopenhauerف   ١.٣.٦ 

موة دةزامَ و  دموة  َر و َوةما رزدةوة، وا ،ةن  ة 

 دوا ام و ،َوة وةردةطممواز ي دةرَ ،وةممَ وة طمي وَ

.دةَ َ نذة 

و  َ Stoics, B/C. Zenoر ت دة  ،مي وةك  ي زموامموة،  ١.٣.٧

 س  مان م رَوذت،   وامي دواي وام و رةوة رمدووة،
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و  Zenoو دوا  ”ي ث.ز٣“ة،  دةي  Stoicsك/َوَز رد َرةت  ي موةرَو

 ،م َ ،و ي دوايوامChrysippus انَم  و مدد رةوان رَم  مواز  ،

وة، وةي دوا ، و روة واو  مواوةم دردوون و َدومlektaوامي واون 

 َم  ،ني روا  و وةَ وةي و (دار  ري )نرة يوا  و

ةوة، م واي رStoics  واوةما واي ر وام دة مو، ي ف 

مدةر  يمو و كن موا . ن ،ار  َدةط ََردة رة اَ و .

وة ر ي موةرَوك مك وَ َ ، رن دةردةدر َت ر وان وة 

.ن م و ار وةرَوي م ن َدةزام 

       و َي دةوم و  ر دة ن طوا ي را وامَمStoics   و

دما دروةت،  ت وامي وا دةموة،   ددي و ن زَورطمن 

،ددو م مي طوام  َ Stoics ردا او ر ،دد َ َرا َ ر َ َردة

 .َ َوة دةر ،َردةةوة ررة ن تردةةي ر و َ ار َر ،وا

ةوة، را رداراووة ر وةي،  دةامَ رةرت، Stoicsوة م و ر ،ي 

وا ،َرةوة ريةن ر Lekta   " ،م َ ،مَ وةي وة وةكَدة واCato 

  وةي ،توة دة وةر َ ت وادة  َ وة   ،"تدة دة

" ،َن دة ،دةرا َ َ و و   ،د َ وCato   ،"تدة وا

  رةت اوةرد وةدم وة  ،َدة َ   ،ددي م َ/ت وة

   (١٣ ,١١٧ ,Epistulae morales) (و"، 

   ١.٣.٨  Frege   

Bernard Bolzano  م درة و  Fregeا،  ١٩ مَان زامم اري موةرَو دةي 

  ،اري زامَ  ،رةد دة َ وةرة و١٨٣٧  َ  ،تدة و وم يَطدا ط

دةطَ "رن دي َما"،  مة زمن و دردةي  َدَووة،  ي 

َ  و  ن ،ار رة.م و Frege    اري  نوةي زامَ ر َوو

وا و ذةدموة دةت و دةَ: واي دةر َ زما  رودَو َ دومدا، وا دةوروردا 

روومرةوةن، ي وا  و رَي َ وة َ َش دة ،َمَ وام زَور  ---دةت، 

 "" ي َ َ ن وةي وةك َ وا ،َ Frege :َوا دة  

 وان، وةك مَري زم رودَون  دومي دةوروردا.   ) أ(

 َ ي ةموة  َ دوم دةط.    ) ب(

 َوة مم وا  رم  ) ت(

 واي ر ،ة  زام ر رام َ ،مَ ،ة  زةدا، و زام  ) ث(

 ،ااوة روةي ط اَ  ،رودَوخ  كدة َ دنذة   اَ  يَ ...........

اموةي، دة زام َ ،ي روا  َم زام  .َاوة ر وةي َ ،يوةر  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٩٣                                                           )٢٠١٦ 

  ن وَ مو ر ،"ََو "  ار ،"ََودة " وةك ،ي روا زام

ر كَض ر-ر مَدة  نك دةو ن ضن؟ و ووةدةطَ او - ر ار

َرا مموةدا ط داي روا ر ممط دمو  ،كر و يوا َ .ا

 " يي رن وا "يوام ةَ" ،م َ ،يرَ َ  كو  ،َودةردة

َ وةرَون م وةرَوكر، م رَط  َ .داتي" موام  .ََم  

        ١٩٨٢ Frege  ،ام ‘’on Sense and Reference  انَم  وازي ر 
٣sense (sinn)  وreference (Bedeu   يم "نو "دةر "وا" وم َوة و دةدة

رَز و ذةدممم ،ا  ، "وا"ي ر دةر  َ رَزي َدن، 

  ن ي دردن و دمي، رن ذةدن و َ َدةطن.      

       Frege  و "" وا ،َ(وا) زيَ  َ وةي ت، وةكدةط ""  وا "

   ،َدردةردة ،"وةاران درةوَ ةيَ" وةك ،ي رَ  ةي"" و ،"وا"

ََ "وةي "درةوو وا َ ارة" وَ ةيَ" . و دةر يوا  وةي يوا 

،َدةَ وةمَر َزي رَو ر مرةََ  يَ  َ  نة ،وة و

 يوا ) ،وةن م  نَ نة ،وةماو ر  يوامَ  ،ي دةرةوةدوم  وةي م

 .ََ ََ  ز َ َامو دة (ا مم َ  رط تمم ن وام

وا ،و ي ر ذةي َ دةت، ي را، واش  ة و ةن رةردةن. 

وا  ةن دةطت وةك وةي َي  وان  ،ةن َي  وان َةَ و 

).(Beaney ا  ١٩٩٧:١٥٦ار  .،Frege  "نة"  ،وةي رةت ،وة َ    نَ

  ،وام  وام ،ن، واَ رةوةزي ري رة وام م ،وةن م

ي موةرَوموة،  ز دةدر ََل ر، ن مرةمموة، و وة دةَ دومي َوام

دومي وموةرة دي و رةدةن، َ  ي َي دموةموة  ---َ َوة 

 .مَ امدة 

را ، رامن  واوي -ة م   ،واوي مو ةوة "ةن Fregeي        

 ممَ يَ  نمدةوة ة وَ  و َ  ن، وا ار  وازن

  ،يادةو ر  ،وة م  ،م وام َ و َد ر وةممرة

موةي دة روةك َ نوةر َ  ،ََم ام و رةوة َ ،

)  ."ار امدة وام َ .نBeaney ١٩٧٧:٣٤٥(   وةي،ةطَ  ،مي ووا

، "دوو ر ار" واي وم وةرةط"دوو رةت دوو" دة ار،  ردا، وةي 

 ،َرةدا وةردةط و دوو  ،وةري رَ وة، وازَة يَ  َ ، دة

 .َدة زََة وةك  

                                                
٣ و  sense   َلط ووا َمmeaning  مر )١٩٨٧:١٢٩٧ (Long mad  ت وا و دَ   َ رط ،وة وا

و وة ،"طر ة ،ن دةزام  ،و  ، ن را َ  ،وةي  ،َن اَوة، "    د 

ري دةَ ت و دواة وة ،دَ    يوا امَ ،دنَ .تsense  .ن  
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 ١٩٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

     ١.٣.٩ Russell and Moore  نوةرَوم مد، طن دةراوةرَوي م ي

َ ،اَط  ١٩٠٣ principle of Mathematics,  “the نوةرَوم ومproposition  ن

 "َ" دن" و" ي وة ،راوَ ز وَ ، مَ  وةي وةك ،م

 َ  ،َاد ن واوةرَورة مَ و .تر نَ  اردم ةَ

 َةطمَRusselian  ،َدة نةدةر وةرةوم ن ،ن زيَ راو وَ و وةك

وم موةرَون  Moore “The nature of Judgment’’  ١٨٩٩ ما  موي 

  وةي ت، وةكن دة اوام ةَ  و ،ََدةFregenean  .ن امة 

      مة دواMoore  ي و  ،دوةي دة يم ان ورَط درا ةَ

ر دوو ار دةت"، ن "دوو ر ار دة وةردةطَ و دَ َ واي وم، "دوو 

  ،َد دة دا و دوو  ،نةطَ  وة ريَ وة، واوةرَوي مَ  َ ،"

دوا دوو ط درةت،  ردوون ةمن  راوة  ،ن وةَ  ،ري 

 َ "Moore andري را دةت،  زوو  ن -primitiveك َري "رةموةرَو

Russell  ،ن موةامَ يام  ،مدةي وا م ار َ و ،اوةر ري ةوة

رةprimitivism-٤  ،ت وة، وةكَر دة  ي زَ  اَوةم  

 .ََ وةادةي ر م وةرَوم  

طر  َي و  ، روودةدات، طر و طَي  ، ن راات، وة 

  ، َم َ نةم  م ََ وةرَوكر مط وةي دات وةكم 

دوة وة .وة ز دةردةوَ وةك وةي، طر و ي،  وةري  و، 

   ٢٨٧واي، م و َرا و،   دوة مَة، م وةةرة . ل 

Abelard و  ١.٣.١٠  ان رايَم  وازيdicta وةي و ن وا) وةدم دةوةي اوة و

را. و   رةت - دموة) دةت، و َوامي  ن ي رة ي

 مر ين م ،وdicta  واوي  نو مة  و ي دوايوام ،ت، دوادة

دةوة دراوةي  dicta (٣–١٦٢ .pp ,١٩٧٣ Nuchelmans)واَموة وةرطت، 

دموة، رووداو ن دةوةي َم ،ن موةرَ (ومَ) ن َري وم  وةك 

 Arsوةي روودةدات ...  و و َوامم رودةطَ و ةمدر َ مي 

Mediluna   او دا؟مم َاوم 

َ ةَ ةري   propositionردةم موةرا و (و دوا) ردن ر زاراوةي      

 َ Boethius .ت َ و ،ر َ ذة اوناون و وي موام    ،تردة دا

ةوة رةرة   Descartesي وة دةطم  ،َ را ن ، واي وةي دن 

ةوة، ة  Leibnizران ردةت و ي -دراوةم ردان، وةك ي رة ي

وةرَوم َووةي ر ون وةكن وا دةردةاوةواموةر- ي وة ودمرير رة -

                                                
٤

 دة و م ي و ي  ومَ وةر وة وةك ،رة يوا  - رةوةم دةب و يَ  ن ،َدرن دةردةي ذ زة و وةكَ

  ةما د  ،َرةت  ذم دةي و ردة دةردةدر .َوة  ردا َ ةي مري دَ و مر َ َر



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٩٥                                                           )٢٠١٦ 

 َوم  وة، وةك  وةي رةت ،مَطط  وة ،وةد  .مار

 ..ن م َدادةم  

٢.٠  زَة و وا  

 ٢.١ َر :نزَة َورModality   

ةوة، طر ورا ر وةي، َ ز ن، و  وا   (١٩٧٤:١٩٨١ Adams)ي 

 َداَ م ي َ ونط َرَم وام  ،وةدة ،ونَ ،م َ )

 ةوة، طر  ر، مطو و وةرواماو، وا را مري و رََون و وةرواماو)

َزن َموةي واطمن وةرن، و ت َ ةَ ، دةَ دة طو و 

   ،م و ام رط م ر وط ،ااودا رواموةر يدوم  وان، و  و

َ ةَ و ،نةدةَ "اي رر "دوم دن َ "دوو "وا َدة  و ،َ 

  ،ن ي(م) و و َ دن ذة ،وام ،َةدرَ ر وةدوو   ،وةَ

Lewis  يزَور َ دنذة ن "رةو دةورو و  " َةَ و  ،نوةط دة

وةي دوا  َ  و و دةورورة  ،مَ   موةرَو ران َدةطن.

  طو.  

  رَو م ةَزن: ٢.٢ 

ري  رامر  ي زوري زَوري زموامموة موةرَون اردمَ   و 

دةورور و ي را و . دة َ َوةري وا  ،َطر موةرَوك  ،َوة 

ار و ردةورو  ررام ،دن ري م  مط ذة- َ ،ةََل و ردرام

  ،ت م وة َوةك "دة َدةر S    ،ي واوةرP  "  ،ي و "P 

 دةر  و  ،"از -رَthat-clause   .َوةرَوك دةم َ ذة ،دا  

       "   ،وةدا رة ةداَ-زَthat-clouse- رط ت  ،تذة دة اَرا  "

و م ،َ "ت ويم" َ دمذة و-"  ،وة وة وي - دت و م ويز" مَ

 ةَ  م َ ناي ر و َ  ن، وةكوةرَوم م .م َ

م .َااو ر َ َل دامط ةم   

َ يوةر زةمم  ، َر  يوةر   

  َدة زةمم  

   ي واوةر  رةَ و  

  وةرن:    وام را و طون طر و َرَ مي ارةوة 

  x  ،، مزةم وةري َ x  وةك وةي   و َx   و 

 و A       يوةر زةمرة، مَ وA  .  

  وام  ،َ وة نوةر َدة  و ،َ زَة وم  نوةر رط

َر ماو ر َ ،ز- َدة َ  ،م َ .،نوةدةطَ مط  او

"  ،َي واوةرP   ي واوةرQ"   " روة وP ةداتر نط دوا  ،ار  "
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 ١٩٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   ،وةي رةت-زَ  رط ت؟، وذةدة اار  وةي مم ي ر  دنذة

 دة ،َام نوةط-زَ    .وي مَ وة و موي طم م  

و را ،طر و  ةم رَزيَ  pا  ”S Vs“ةوة،  ر وةك   ١٩٧٤  Adamsي  

وة  ذ  َ َت،   ةمي َا َ و ةَزي، ’َ ‘Vي  Sم طر 

 َ َت،    ذة ’S‘درةَ؟ درة َ واموة  ،طر َزةوة -َ ي 

 " ،َوةرة مَ و َزَة َ اةم وةp ار  ،اوة ر" ن ،"P ،ار "

 " يَ  يزَ و رط م ر وطP يم  كدة وةم ،اوةرةوة د "

 ةم" َدةط َ  ، وة وامَ و مط .َاوة" دةراي "رَ   ،َ

 "وةامَ،م َ ،واوي طرد َمَ ةوامر َر وةامَ    

-  .َو زةمم  تدة َ و وةر   

-   ةمدر دا و زةمم  

- ةمدر دا  ي واوةر  وا 

مَ ر َ َدةي، وةك وامي ي ارةوةي  ر ك و َمم طون، طر و

 "َ  

  X  .، مزةم وةري X ةن، وةك وةي  و َX   و 

 و A    يوةر زةمرة مَ وA  .  

  موةرَوك، ت و رودَون٢.٣ 

Frege  ،كزام َدة ، وةمار  يةم وةي  ،ي واوةر زَة  رةت

 ؟ دوا ات و ر ،َ ت ووار ،وةََر زام َ و  َو رط"

 "ار  ة و ت َدةط(Frege ١٩١٨:٢٥) . وةوة م رة  ،دة دوا

ةوة ططَي   Fregeموةَ، دةط  َت م ةَزَ را؟، َ ا ي 

  رط م وم " "  ،ي و ،وةوة يوامَ   يرَ و مز

 ،َم م ار زَة ت ،وةر ،َامدة ار زَة ،  ن

 اوي داوار مط تمم ،َوة وةرار زَة  ،كوا  ،َ ،َدة

 ،َ  .َSlote (١٩٧٤, p. ٩٩), Kit Fine (١٩٨٢, pp. ٣–٥٢) دا  ،َوة دة ريَ ،

 ،ةَ و .ار زَة اويمَ وةي وةك َام و َوا وةر َت" دة"

  ،وةي p  /ارq  ،توادة ةَ و ن وةيامَ ،وةد  ،

 َم وام ريدرو َ واز- ان. رارp  ،وة م اوواموةر ةَ ،

p   ي .ار تHarman (٢٠٠٣)  وا ،رن طةط  ،َوة ار زَ رط ةوة

 .رن  طةط  ن  َ َ وة  ،تدة  

 ٢.٣.١ :دنرد  رنر  "ت" ي مَ ر  

  ، َم ،وا ،َم   رط ،َ ت َامم  ، ، 

 دة َت م. وةك دةردةو َن دةام َ َو ممي،  وةك 



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٩٧                                                           )٢٠١٦ 

زَة وةار   ،َ وم :ون َ ن نزَدوو ر  وةدا" ،ََر م

"َم(McGrath ٢٠٠٣) .  وة مَر واز  نةم  ،ون  رَ دوو

ةَ  وة)ون َ  َن رَرَ ،وةدة َ دوو وة و ،( دة 

  ،نر دوو  ،(َدة وةي َ َ َوة دة) ،ون َ  يَر

 َومن دة  َم .رودَوخ َدة َ ف َم ي و نو واوي

 َم ، دوو رن  ةَزن، موة  رووداوةن َموة، 

، رط َردةوا ،رودَو ،ي وةي ةَز راBipolar  .دوو رن 

 ةداَ م ،اوواموةر رودَو امن مزَة و وا  ،ن زَة

وةروان مَ راَ .ا رودَو وةرواماو  َم وة  مَ دومي 

ن، ماوةواموةر دوم َدة .َدة اوداواموةر-  ي ،وةم ماوةواموةرKing 

(١٩٩٥ and ٢٠٠٧)   و ةوة زةمم " زَة ،م َ ، نزَة

 ،" : َ ز  ،"َةوَ زةمري م"  ،م  و ،"َةوَ

  َ، و مزةم"دا دة  ي م مة زمن.

  رَو وا و موةرَوا ر و دةر ر ٢.٤ 

          ر رةوة يوام ك ر دة َ ،ا م ك  دن م و

َن  دمَ  دراوي دةوروردا َةطم َ ،م، "ر  ،" رةطزي 

َد دة وةمدةر   ،ا مَر مَر َور ر وام م ،

 زما رَة َ ،َون دةامَ  ة وش و ن ر دري 

او و  ،َن ، ر وةك  وَ"وي طدم دار  ردن"دا 

 وةردةطَ   ،َري وازةوة دةَ َموةي وازي َ ،َ َموةي ا

وام (ا) واز وازة  مَان  ر و وةي دوا و ر دوورةدةوة، (ب) 

  ،امَان دَم  واز (ج) اَل و، ذن، و انَم واز و وامَ ر (ان)ي

رودَو مو ،واز ،َ ت و وردةري َ ما دةردةو ،َو 

وامَ وة، ن ر دامك و  مَرةي َي،  رةن درةت، دوار راوَ و 

َ َدة َوارم ،َن دةَر  كَر .وةَ  ن واز رزام و ي

 وا َدة ،م َ ،وةََ و ََ ،وةرَوو م م يان واَم  رةوة ََ

وا   وةََوةي دة و َ نرةر وة ز َامم  ،ر َ ي

ََ(وا رت َوة"،  َ دة ،َري ر ر م وةر َ َس 

،م َ .وةرَوكر م َد 

  طر  ) أ(

ردرةوة ر ،َن   وةَ  َري -دة  َرامر وا َت،  ر

رة و دةرطَ وة،  وا َ ذوورةوة،  َ َ  وةاموةي وةي، ر 

  س م ،!رةم َر دة  ،ترة و َودة (يَ َ )َ
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 ١٩٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 م و وا ررام ،وةي دةََوة، واي َ رَ ، دة و س، وا

  .ذوورة رودَو  وة    

  وا و موةرَوك  ري ر در و ر مدردا:  ٢.٤.١ 

 و دةرن،  ردوو واوي رَ  مَ ي واي    proposition دردم موةرَوك

 رزام   ،َزةطوة رمَ ي َ ،وةرر يو وا و م يوا

اوي مرد مَر و -رر د انَم  وازي    ،َ و ر َار، دةةم

   ر مدر.

  دري َ مم مةرَو مَد. )١(

 در ن ةوة َ مم مةرَو مَا.  )٢(

) ر را ١ي َموة و رم ر  َل ون، وة َ ا  ،طر (

) َزةرورةت دة  و ،َوةَ٢اش ر(   َ ومَ  مَر واز َ ،َ

مو و دوو ردا ك َوة مطَ ،َا ر  رووش، َر  َوازي 

 َ رةوةر  رر  اَ  ،وةَدة ر مر َ ر  ،م َ ،َرز دة ر

دةَوة، وةش وةدا دةردةو ،َ دةام َوامَ  و موةرَو رش طَرام ردا 

.َ يومَ َا دةم  وة ،تي   مSaeed (٢٠٠٤:١٣)  ي مرزام

َ ،َا دةر وة  ،ارةم   ،م َ ، رزام َدةط 

  وة ة،  دري مَد. )١(

 وة در و،  ي م َد. )٢(

 وةي ي مَد در و. )٣(

 و ي،  ي مَد در و. )٤(

 وا ،طر َ وام ر  رم رةوة و س  ن رودَوخ دةن،       

 م رط ةداَ ،ار  موة َ ار  رط  ،دة ،ة رم وةار

  طَل ك   وما ت و ت، دة  َ طَل موةرَوا دةت، َ ي 

وة وا ،و و تة دةَ  وةرَوي مماو ر و وا َلط رط كر مي و

  موة  ،توة وا دة ،و ن درَوَ  َ ،َوة دةطَ اي ر ،ي واوا

  يَ شو ورَوم وا ،م ار  وةرَوكم َرة، دةوة، دمَ ي

رَي وازةوة َش    ،َرَان دورووة.  َم ،رم وامي ي ارةوة ة، 

 َ Saeed دا 

   دري دةةد )٥(

 و َرة و موةرَوي،  ر درةت، 

)٦(  َ مت  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٩٩                                                           )٢٠١٦ 

َن  طَ ر ر دةَ  ،َا ر وةك رك و وةز دةزامَ، و ردوو ر و 

 مَي ر مةم ،رة َ ر دا زَوررام و .رك و وةز َرط ر، وةكر

) َ و َ ،َدةو (٥ (٦٧ي () ر) ٨) و .َدة ( 

  مَ ( ،در)  )٧(

)٨(  (م) َ 

 ،م َ ،اممدةر  نن وةردةطَ  ة و نواممز ر َم 

   ري درود )٩(

   ري درو د؟ )١٠(

)١١( ! درو ر ، 

 مرة  َواز ر يوازةوة، ر يَ   ،نوة دةطَ وةرَوكن م نو

دةدات،   ن موةرَوك،  ر داواري، رن و ر موة، وا موةرَون 

ن، مي روا  َ مَ دة َ َن، رر  وةك ا ن زوةرَو

 ز ،ََ وازةوة ي دةرَ َاموةرَوك دةرا، مم رةوة  وةك ،م

 مو ر م ،واو يوةك وا امن ممر ري و ،م َ ،امدةر  وة

 .ندةط َ وةرَوكم َ ر َ ر وةدم 

 ٢.٤.٢ي مو وا ر يوا- ر  

)١(   

)٢( َ َ ادة 

) ر ١ر وا  ت وي دةَ يوم   ر  ،ي واوةر َدا ط (

َ ،ت دادةر ) اان، ٢َر ي َ  ،تورة دةر وا ط يوم (

  ري  ون رةي ،وا ،َةا ومَ  وم   ،كةَ 

ن دةر ، وةك ةم َ  مَا denoteدةردةت. م َ زموامن ذةدن

 َري رةن  اردم ومن refer  زمن و دوم رردةَ  ،َا 

 دةوروردا ر دةَ، وا طراموة و درامَل. 

دووة ذوور، ر وةك " َ ذورةدا ي"، دوو مو ن  ردا َ  و     

 وا  ،ردادةورو   مومم َ referring  اَ ،تر دة  ، و

ردوو موة ذة  َ دراو دةن  دومدا، وازي  مَان و دووامدا،  و 

  وة ،َوة وةردةطَdenotation    ،امز  ردةوا ةم  

ةم reference  ،   ررَم   و مدا مَ  ،َا 

  َوم ضrefers  .َدةق دة   "َ" يو مَر يَ ،تدة  

    ٥minimalism and propositionَوك ط و موةر٢.٤.٣ 

                                                
٥  دةوة مَدا  دام discovery procedures;    ر َض دةم  ،ةن وة ر ر  ،ََر دة اََمَ  

  ،دوو وا ،َمَ ن ،رةَ ن   وةك َدة َ ذةي ت و َدررَ ك دةم َ داوا  وازن minimal 
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 ٢٠٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 influential theory of ةوة َرك موي "رري َري راAlfred Tarski رة  ن 

truth "ن ط ك وم م ريَ" ويم  ردة رَ َ درارَط راوة، دوا  ،"

 ري "َرا يَ "؟ اري "ر  وة رَ و دوو مرة زةةطر  َ

دا    Fregeدةي دووا  رةم  دةت""ي طوة. رةت  طدم ي زن، 

 .دة 

مري طدم ي ط  رَمَ وة طدووة، و َ و امي َي ر 

َن  رودَو رداراو  وداي واي دةرموة ووة، ةن  مَان وا و 

دةر وةز َرَ وةك َ ي ط َ ،دووة نوة طم 
٦functionalism َ م وا ،َ َ َ وةَردةط ي ط .َدة

 .زدةَدةي م و َر دةط  ،وةم  ر وةَمر و  ،َ وة ر و

 Seurenوةزي زن وا وةردةطَ وةك وةي دةر ي موةرَوك َ دوور  درَةَان.

وة درةت، َ رم زامم وةزَ دَن، دةورور َاوان و واز ر    (٦-٢٠٠٤:١٢٥)

ن ز    نودةط زام ،ي دذواوةك و ماوةرد  ،رةد .َةو وةم

 َ َ َر مات و ر َوظ و َ  ،دةم  و ،دةرون

و دةطَ وةك دةطن، ي َوة و وامي ان دةر وةي زاماون، وا ر 

وةي َري    ردان ر َة و َ  زم ن، وةك وةي زاماووة. 

"م  م، و َر ر مَ ر  َمم  (٢٠٠٤:١٢٦) Seurenي 

 وة ز" ،م َ ،ةووواو دوور ةَ   وةدا ،ةوةموازة م  اوةردار

  َ  ،م َ ،َدةموة موارةَ رةَ ،تدن دةَط مر و ي وا

 وةرَوك و دةرم ،وا موةي ط وا ،"وطر دةرةوةي رة  ،موة

 .َم َ ن وام َ َوةردةط ةر ر و .. وةك مر و دةوورو  

َرددن و واو ،َوة  زن زَور وا و  perfectionي  َوة رةت  ي     

  دن، واوام َ ردةَ  و َر دةدر ري ور و وةز مرة دةرةَ ن

  ،وة مري زَ  و وامَ ،ي مَ دي َ يَر َامم ر و َردة

 َت دةم وةمز و    ،وة نوي زط و و َر .َري دةو د  

 رة مي  دوو رةوة ، (ا) و رودَو طمَ  ، ا امي زم َوظ       

  َواوي وةرَ وموة وةرواماو، (ب)  ض رادةك امي زم  َ ن 

درة  ،َ دواوةي و رموة ؟ ن دوو روري  ،و َ ي و رموة 

                                                                                                                                                   
pair   وةيدم"  ،َدةدات دةو رام و  و مري ز ن نواممو ز ،"ر" ر" و" ،م َ 

minimal pair test   َ ر َم و ، يو  وازة   َدةم  كر دام يَ وةَدة و  َوث طط

  دةط  َدموة. 
٦ Functional theory   )١ زةوةةطر َ ن  و َ ريَ وةي ن وةكز وط ر ( ؟ ،رة رير

) و   دة  َر زمَا َ موة م/ورةطز و و  و  َر ٢ر، طَ و    ردن (

 . يَ  يرك و وةز دامز  َزةطر  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٠١                                                           )٢٠١٦ 

) َوة  موةمي رَ ١رم  ، ر امي زم دةَ  ،ََي (

َ طوي ) ََوةي ط ي و  ،َم َرَ٢ زامَ وة و (

ق، مم ،ري ،دة وا  ،- .روة دة، وز  

) ١ةوة وامي ي ارةوةن، ( (١٧٦-٢٠٠٤) Seurenطم ا دموة  ي 

و طَل ك ) رامري ٢رَم مةم  ردموة،  َم ،م ،ن ممت (

) َ وةيدم ن ون وازن و (٣َ وازي درز و رَ (٤ َو -) ر ةر

ر َ  م رةوةي م وام ،نَ- .واودا ار  

     ر َ ت  ار ر انَم  وازي َذ  ةوة و رم َ وك ي

 ،.. ون وةر ،م َ ،َو دةطر ،مري دةر و م رير

 َ ،ون ر وةم  وان ومن ز  وةي وةك ن وةردةطزاراوة ، ...  ةوةدم

َ ،م ،سَظ ،م َ ،ندة  ن َ ذة رةوةك د  ،نم ةيَ اران وَ ةي

  ارةوة  زدا وةكَ    و دوو زاراوة دم رَط ١ واز ،ن دراوة ي ا و ب دا

دا وازي ر را درو دةن، َ  ي ا و ب٢ر را درو من، َ ا  ري 

  (١٧٦ :٢٠٠٤) Seuren ر رة وة ر و  ذَ زاراوة وةك وةر وما ت، ي 

ةوة رة وة   ،ي رَن ن ََرَ َن َوة، ذةدن دةَ َي وةي 

ر رير- ،َََ م ار  

  ). (ا)  َةي َارن وةداماووة                            (ب) َةي من وةدراماووة ١(

من  ) (ا)   وةري واَ  ةي َارن وةداماووة.  (ب)  وةري واَ  ،ةي٢(

  وةداماوة.

Seuren  ) رط ،وةةداَ نرة رَ و١) َوة دة ن درَو ،َ ا١ا) ر   ،روة (ب

) ن درَو ا٢ر )  ،تمَ وة (٢ا  ،م َ ،َ ن درَو ار َة دةَ ن  (ب

وةر   َاران. دةَ ةيَ  مو نم ةيَ  َي وا  

ر وازي  ،ة دةَ ن - مم انَم  ا٣ر   وة ،ا م ون و(ا و ب) ر

  (ا و ب) دا.  َ٤وامي ر را  مَان 

)٣م   م ك(ا) م   ( .مَ م   تمم (ب)               .مَ   

)٤  م كم  ،و وة َاورد  زادي وةي (ا)   ( م .مَ  

 م  ،و و َاورد  زادي وةي (ب)  .مَ م   

ا)دا ررم  ٤ب) ، و َ واموة،  ( ٤ا) دةامَ موةرَو راَ ،َ ا (٤(

)   ،ر م٤  ،َ وة َاي وا زاد رط ،وا ،ة ر مرر (ب

 و مة طوةم  مد  .وري مر  

 وا و َري دةوة ٢.٤.٤

 ،م َ ،رة م يوةر و رر "وا"Searle (١٩٦٩:١٧)   (Leech ١٩٨٣:٧)  ةوة

 َرَ ر  ،وةةداَ ارةدا و "و "وا ،َدةوة دة ريَ =ن وةك وةري زَ
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 ٢٠٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  َرَ امَر مَر  .وةمةَط  ة ،ََةَ و دةوةي 

  اري  كض ر َدةط ،م َ ،َا دةاط و م انَم  دنراورد

َ وة ر ؟ام وةيدمومن ر  ي "وا"    .دمَ

 َو م ،اون زام و م ر ،مز َدةرةوةي م   مَداَ

ةوة طََان  "وا" دة  َ  (١٩٨٣:٧) Leechن ر وةمةن،  دةمام ،ي 

ةوة، رج   ،َ َLeech دةام ن دةن ََ  .وامي َومم ت، ن 

م و و مي وةرن َة  ما َ و م .ن دة َن و 

م- ،َ ندمط يام َام و زَLeech   موة ر دة  ريدة َم

Grice  زَور و ر ي ووا م و َ  ،م َ ،دنار ي ر ودة   

  َ دةوة.

 َم maxime of quantity مو  ة، وا او ر وا  ريزام  َ 

وا  .تدة َ يوام  دز م ز مرزام ت، وادة َ  وةي دةر   

 :مَ Maxime of Quantity  ت واوةر  ،َ َ ، ار مو  وا

   ،َ َ .َ .َي واوت دةوة م

وا  ةمم ةمن  وة     Maxime of relevanceةمار: 

.َ 

 و  .   مدري دةر دووروةرةوة. َ Maxime of Manner  ازي 

 . َ و َو ر ر وةرةوة وي دور زي وَ 

  ر ران موَ  وان:  ٢.٤.٥ 

Portner :م َ ،تةمم دة  و َ رَ َ  

  زام م و وَ ن: ٢.٤.٤.١ 

ر وةك "وا"  ودم-و مَ و  واو دةدات من، طو دةر ر اةك ر

" و، ن، و، و مَ و " و   و رَو  طمي دة ،رةت  ردان ر وةي ض 

م و طو رةوا  دةر دراودا ََ، درة، ر ك وام ر طَ و 

ي ر مرةََ َ  رَ  ي رر وا ر ةَو  ،َادةا رمَ ي وة

راp and q   ،ةن،  رو ط مر ،َ طر زام ر وةك   را ن درَو

  ا دةزام نp    ذةم َ " ،اط  ن ،ار َ َ وةكX "

 دة دوا“ X “ ر  مط دة ،اوة- َ ار رط ،دراوة ي دةروا ار“ 

    َاوةن. و ت را   ما و  و  ةوة  َX "َ موي 

٢.٤.٥.٢ م يةم دمَ    .(و)  اووة زامَ  

  ي ي م  ران رَن َةدات، -َ دموة  "وا" وةك ي 

  درَووة. وة،  َم، مَك و مطو، دذ وا، واطمن، 

:م َ ،و نن وا رط نووا دوو ر  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٠٣                                                           )٢٠١٦ 

 (ا)     در  ة.                (ب) در   طورةة.   )١(

 . وامَ دوو ر َدة 

)٢(   .  ةورةدر ط (ب)                 .در  ةورةط  (ا)  

)٣(  ).َو  ردةَ ف و َم َ (ب)                  .رام َو  َ (ا 

) ١)  ،نن وا ي ني ٢)دا ردوم  كدة م وةنوامَ ،ندا ر(

َوة مَ ا دوو ر  ،وور مدة  اويواموةر ن  ار امر دوو م رط 

)  .وة  ٤ي (ب) ٤)دا ٣درَودرَودة (ا) ي 

  وا و دةوة  ٢.٤.٥.٣

  مردم زامري رةت  م دةورور و دوةرط  زم   طَل ك 

ام دة وةَ" َ  زن ردةَ" ،"َن دة، و َرو َموة زدةدة، دوا و و

 ،ردةدة ،وةمرو زام يَ ،و ...، دوا "وةر  َ مز ري وزام  د امدة

 ،و ض دةوةك وةرواماوة،  ران ت  َدةَ م وةي رةزووم  ،وام

  روة ،تدة  ن وةي رةت نةوةرو دم  مرر مرزام

 .َ ندةوة  

 ٢.٥  وا  وة وةكَ  ة وةرَوك زم  

َر   َ و ممي َ  دةروم و و ن ن دةدةن: 

  واز ريَ رة و َ َامدة وام ك ر ،روة دن وز ،رةزوو ،وةر ،وام

َ  وة ،رةد ،َر اودارد َ ت و " ،(  ،رام) ،م َ ،وةي واوام

 وةرَوم" َ وةي وةك ،َر وا دةم زَور رامَ و ريَ "َرران دة ي واوةر

 ،َ دا"َرران دة" وةي ونوةر َرودَو   رط ،م َ ،"َ  و

  زةمم ت"، دةاَل دة رةزووي زةمم" ،"َرران دة" ريَ   َ وةرَوم

 .َ ريَ  َ وام و ،"تاَل دة رةزووي" ا  ،اَرودَو 

  رَوك َري  َن  وا و موة٢.٥.١ 

َر  َوازي  مَان و دوو طَر مدا رةت " "ة، وةش روةي  

 َدةر مرة رةََ يس و وا ، َ وةم َ ر  يَ

وةدا شزَ و ريَ ،وة اوةوةرو د ،مدة دةطي زن واو  ،

مموة،  وموةري ذةَاو  دومي رَن و واا َموةدةطَ ،َ رادةي 

 مز  يةم وةش ،رةد ،َ َ وةَ  وازة رامر و و وا َ

م  وةن  ،م  ن ،َدادةم َ ريَ ر يَ رير  ، وة

 دوم  يَو دووة وةك نط مرَط ت و و ،وةا دامم مز  نةطر

ن دةَ وةمز  و ،َدة   و ري ط  ن  َ ،

وازدا وةك  ،ن ممت و ن َ  دراو و  ن ردا ن 

    .اودا مرد َوةرَور مرام ن  
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 ٢٠٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ٣.٠ ان واَم  وازيوةرَوك  ٧و  م  

 ا، مم زام  ش وة ك دراون و دة يوةرَوك" دوو دو "م "وا"  ،اوة َلط

وواَ  و  زَور رودَوا  َدا ر مَ ،ََةدا ر و  وش و 

دة  دام و دوو انَم يموا .وور   

موةرَوك   را،  ن  َدت و ورد    ،ارَةي دةرَ دراودا  ٣.١

 ،َ اور وةرَوكر مط ،ةوةَ .َةدرَوة طَ َ ةَ  نو  َ َدردةردة

ر وة دوو  َدة و :َرَ  يوا ر ممم و َ يوا  ،او ر 

  َ ،ا دةط وةرَوي م اودارد و دة ر ،دةر  نراوي وَوةطَ

 ،َا َلَ  رةزوي ون وَ  ،اج وةك ،َزَور دة ادةري ر نوةمَ ةداَ

م رةو اط دةز ،َو رامدا، دةَ َر و ط َمري  دموةي 

  ض  ام ن و ر م   َ ر وةدم ر، وم َ يَو

راوَ طزار  ن  ن،  ون  رما  زمان، م رج م ةن

ذةي َ دةن، " "دا َوام و ن وةك ، و   َدموة مت،  راو 

  ةوة"" يوامَ  ،ن  ن  زارط َوار رج م نومَ و ََ

  ي ر َََ دة ذََ َوة ي ان ن  و  رما رَراون.  

 موةرَون َموةي َري وةردةطن:٣.٢  

دةر  ،َدة ر دارام و وة ،"وةرَوكم"  "وةي "واودوور  َرَ 

م مامم  َرَ و ،َوةردةط رََ وةيمَ اورد- َ ،نو دةر و ودةدة

 وام َوي ،واري وز، ددام وي ،َل ري يَ ،دار ةي ر مر" َدة  ،م

و  دة ،"..... ري ور ي اي وادوم ةَ و َ َو دةم 

م ،وامش رادةك ر ري طَةن وةوة  ام وةي ر دةَ واي 

ن م ودةدة - .روة و د ،دة  

 ٣.٣  :موةرَوي مم و درَو اي ر  

موةرَوك طزار  ورا و َوام ر ن مر دةوة، دة َي را ن  ر وةي

َ امدة و ،م ،َ نوةم  نوةرَوت موةش وا دة ،َدرَو وةر      A  

ري رةوةزي ر و ي و  و  راةت، َ ا "وا"ن رB  درَودةت، و 

   ،تك مَ وة َ اموةامَ  راون وَر امر  دةرةوةي دةق

موةرَوا، ي َ دوة َز ذةدمَ  ر دااوةن   دااوةن ن 

ة، َ ي ر اوةموة دةردةدر ،َوا ،وام   راطمن و دةر  ،و

ي را ،ن درَو ةطن، و  َ موةرَوك، ن مي ي د و 

زَور  دن، دةوة و دةرن  َل  َم و زَور  موة وة  ،م َن

                                                
٧

 و "و "وا "" دا  ن يم و ن دم و َ ،ر و "وةي "وار  "" ،َدة ك 

  .َدادةم ،َةممةةر  نَر طر َدا د م ن َةَ  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٠٥                                                           )٢٠١٦ 

راَر وامما موةرَو ةَزَ دةطن،  َم، ري "َ" و "مَ"ةن و 

 َم وة  ،وةمن دةمو درَو ار ر ر ن وةَ وةرَوكم روة

ر ،م من ز ر رط تمم ،نر وةرَوكم وا وةيدم وةك امدة ة

 َوةرَوم َةر  وا ،ن درَو ار َدة  ،ماو دةطري دن واا ةةر

وةرَوك وا دةم وام  ،نةط ريزام   وة رةزوو ،وةر وةرَووةي م وةك َ

 ون و ....  ،زدة رةي زةَ : دة  رام؟ موت ؟، 

       اط وامَ زَور ادةر  "وةرَوكةوة، "م "" يوامَ  ،رةوةوة دة وةي

وم ما زا. زوري زَوري موةرَون  ، ر ر و ري ر د

  ن وةكوا َل رط ونطن زوةرَوم  ةنوةر و ر ن وة

   وام و ... اممرر ،مر ،ري ا، رَ و  انَم وازي

 ،م َRussell  وWenstein  رودَو ن دوم  ن دةوةرَوم  ةوا

وةرواماوةن،  ا را ،وازي  مَان و دوو َوامدا وةَ َ   ،وامي 

Russell  وةرَوكري دوو مَ ،م َ ،واز َ اما دةمرة و  و اري رَ

وةي "دوو + دوو" دة ار وة وازة  "َ + َ"  دة ش، طر َرةن 

ن دةن َ  دة  دومي وةرواماو، و ت و  ن ي

 .َدة 

 دوور و م  مَان  و موةرَوا. ٣.٤ 

 ""  ،َموة دةط وةش ،ندةردة "" اَدةر  ن ا، ووةرَوو م اري 

 /َ "نو "ز "" ةم  ،توة وا دة ن، وز َ مو ط َلط ،وةَ

 َ َامم  ،وةةك م ةوةم "وةرَوكو "م "" ردا َم  ا، دةوام

َوة،  َم" ،ةَد َو مذةم موة"، ي ر وك  رم و 

 ا ن ،وةَدة َ ان واة يي واَ وةرَوك و دوام ن دةةط نة َ

و دةوة  موةرَوك و دامَ م َطَل ةما،  ري رةوةدا موةرَوك و واي 

َم َو رير وا   وةةَ ةوةم نو  ك مر ،ةداَ ،

موةرَوك و  ي  ز واو دةن  ارَةي دةا. َ اموة و دردم رَا 

 م َ ،وة ي َ   ةي و  ي دةم  كدة َ م

وة وة   موةرَوما دةَ و ة َ ،َم ،وةي ي "ة"  َ  دة

ة دةن و َدةن"، و ت ي "ة"  ي  و َدموةوة دة  .ََن 

دةورو  رةت نرزام َ  ،وةَوة دة ر  ا  كك دامر م

َرَ   َدةطن، و  دةا َ موةرَوك د َراوة، ةن و دةدا َك دةطرَوة و 

 وا ،وةةداةمدا ر اويرد وي دة َو  ،َن دةدةماورد َوةرَوم

ك"  واي  واودةن و و َواو  َ ري ر ر طَل ط "وا" و "موةرَو

  واي رم ون دةدةن.  
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 ٢٠٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ٣.٥:و وا  كم موةرَوم م وةوم َل 

 َ ط ةن دةك  مي َ دةطن َ وة دام ك طو 

ما َدةن،  َم ،ر م َة ي و َرة زةوةرة ي ن 

َ دةت،   َوةوة، دة   َرمَمن  درَا ت  وة، 

مو ي َا  َ  ن َد  ...  ،ن وةك ت دةورور، ممت

ن  م َردا دة َةن  ارَةي "ر ا" َوة و واوي ر زةرورةن 

َم وة ن  وة ة َ  يم َدةط ،م َ ،نطوة مَ ة 

   ر ري ر، و  يَ وةير وةؤركم دا ،اَ  ،وام من. طم

َاموةي دةوروردا ةط، دة زَور و ري رم و و رامَ  ر ت ون 

م  وام، دةط" َر   ة"، ن  م ،ََ و ردةَ ن دةطَوة،

 وةرَوم ت دة رَ  ،"ةرت ر ة من ز ،"...ة وَ ويوة دة"

   ر ت" ،م َ ،وةوم َل واوي  وة ون مو امم و ك ر 

 ر  داَرَوذام  ادووة  ،اوةم دةم  و  و َ  و "م

  ،َا دةط طم  يَ مز َي و موة دةطَ وة  س دةوة مو

 وة وَل م ت روة ي" وَر "َ" ي اَ          .وةَي دةَ داَ ري  ردة 

 ٣.٦.َ ت و َ  ني روا  

 ةَ  "نزَة" ،وةمَم ي ،ام نواممن، زي ر"وا"  رةت

 ن زاراوة ،َدة  "نوةك "وا ،ط َ وةرَوك"يي وةك "ماردي وردم و امَ

 ،َ ،و زاراوة ياو و وط ن زر م وةرَووةي م يوا  ،ََردة

) .َةَو ني ز و م ري زامم وةك وة زLewis ١٩٨٠ ،ي واوةر (

  وط َ وة وةك   ،وةي َو  َ وةرَون م َك دةر 

ر طورةدا روودةدات ن م َ ،م" ، رادوودا رن رَوك و"، وا دةردةوَ وةك وةي 

 نَر" وةرَوم  ،وةي و ،َ او ر  ،ادوودا رار  َم  ،"و رَوك

  وة َدة م ،َ ووة ط وير  َ وةرَويم-ياو  ر رط َرَ

  .َدررَوك دةر  نَر وم ردة ن ت َ  ر  

  Lewis كم  ا "رام" رَ  و   وةرة  َ ،َن دةدات و دةَ

َ راَر و و واي دوََة، ردَ و َر وةرون،  َY، وا َر    ،ري 

رةوة      رَوذ " رام  "وةري َا َر َ  ، وةي 

وةري  َ راَ ،ا  Aدةدرةوَوة ن م ،و ارةدا دة َوة   ،َوةي 

وةري َ درَو َ َ ،ردوون وةرن ن موةرَوك مَ، طر و  Bوةي 

ةرَ ة َوة ن ون،  طر ةَزن َ ةَ  مطو ومي د

ون، و ت دةام َردوو وةرن ن َز م .َرطََ وةك ك، 

وةري َ ََة ط دةام  َمََ وة  وة ن ات  و ي 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٠٧                                                           )٢٠١٦ 

 .َوط  ةَ  ََJeffrey C. King (٢٠٠٣)   رةوة مَرط  دذ 

  ،نوة دة و داواي ،م  و َ َمَر ا  ةيوةر و ،ن دةدةن

somewhere’ and ‘sometime’  ة رراودا" وةك درد َ " و "ََ" 

 َر َدة "رام ََ " ةَ و .ام و َ وةرةم اَدر  ،َور

"  ََ   ران ش، و دةط" َرام  ش" َ :َ َم  ََ ، موي "

 ،َدةرم او ر َطم ََ َ َت "ش" ةوة دةطم  وةي ت و ،َمKing 

دةَ َن وةك درر ي رَمَ   راوموة،  َم  " ،دا 

دا،  َمI    ، مو t   ةَ َر وةي َ" ،َةدا م  َروو مو"، د

  وو مور داt  وةي دة  َ .داI  ،وا وةدور دراوة وةك دة ةَ 

  َر t  داواي َ موامامَ و .اتوور ر ات ،م َ ،ري   ،نوازدة

 ،ر دة َم .ندةطَ ن و َ َ دةز َ َرط "وترم" ن "رام"

 دوو  ر م  َون   موَدا، وةدا  ردووك رن،  وة وة 

مي وش ةطن  َوم َك، (وةك ط َرَ)، ن َة دوو مطم  َة

.َ (شو وةك)داَوم  ن َم  ،امن، دةووا وةي يَ  ر  

     "" اَ  وةرَوك دةدةنر م ر نو م َ ،ت ،اار م َ َ ت و  ...

  ري يرة" وةك ر  رم١٩٧٦   َ رط و ر ،"زام١٩٧٦ 

  ةوة َ. َ١٩٧٦ وةك موةرَوك وت  دةَ  ،َوامي وةوة   دواي 

 ٣.٦.١  يَطط  

 َ َدة م ،َ َ نَ وةيامَ امن و م يَ ،"ون" و "وا زام وةر"

 ،م َ ،م َ َ  ،َوةر يَ و وط َطط َم اورد  َ

و َ وة، وا" ،و ي  وةري  َ"، دةام رةت  وةرومَ  دو

 مة َور ر ،م َ ،" و دنوةر" King (٢٠٠٣)  رط ،ووردة م و

"  ،وي واوةر زةممA  و" وة  دوو امدة ،"امر وط ي  ي

"  وةي ونوةر  "َ يوةر زةممA  "زةمي موةر" وةرَوم ،"امر وط ي

"    يةوةر دي  ،ةوة  و َدة وة A   وط ي

و و ط  ( دةَ َ  (رون"، وة َرام ،"وةي مزةم وةري  " َوة

 زَ وة ، َ نوةر نردوو  ،وةي ،َ َ يوةر ةَ ن  

"  ،وةA  و ،ََ موة، طَ وة ر  َدة ،"امر وط ي

..روة"    ،َدة ار َزَ وة وةك ا  و ،.A  وط ي

رام ،"واَ ،ز ن و   موةرَو وةرةن و َم   ي 

   رََ:را و درَو. و َ، دة َوامي رةوة وةك مم

 اري ر ت، راطمن و وةرَا، دة  ،َ َ َوةري ََ، و وةرون   ) أ(

  وة و وام ( مو َما) وازن. و  طَل وا مطوة. 
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و، راطمن، ت و موةرَومَ  ،ي وةن وةرن َ ،ََ دةَ، رةَ،   ) ب(

من ََ، و وةرن ََ، و روة ،وة َي  وازةوة، دة ،َ َ وةك 

 رةدوو  ،َ ن ان ر  .َةرمار وا  رةت 

 "وةر"ةن  دةدر ََل س ن ن، َ ا "وا"ن ط و َوةم.     ) ت(

رة، دان وةدا دةم  ،َةَزن  دوة ن، و وةك ت و موةرَوك طَ   ) ث(

 را وامَ- .وامن ن، و  و ي ي يدةام وَ   و 

  the ambighty responseموةرَون و وةَ ز و واز ٣.٦.٢ 

"  ،وةمدة ي، واَاري ذ مزام-زَ that-clause "   وةريوم  َرَ زن وَ نة

َري واوري واز  َرةن ة ،َو َةَ  ،زام-واز ةَن، درة، و 

"  دةاز  ،َرةي Pي دَوة S  دة َمي وة  ، را رك وةك "

" يةم ،"وة" ،وة دواي ،زَة ي  َ َ َ "وة

(ار)" ،ةداتم رودَوخ وة ورم   ويزَة  P و" َ كم  " 

P  َوةي ر وةك َووا دةردة رة َ َم اوا   ،"  داتن مَر ي

 .َدرَة ويري مواو َ King (٢٠٠٢) وةي، ض رةت وةََدن" دة" يم

" درةت، زَور ر ن، " ووا" م" َ وةردن"، و َز-َر  َون، ن، "

رط َن َ  رَ دةَ، ٣.٧   .  وةردةطن NPاوري َة رَم و

 رةت  را و واطمن: 

 pم ،َن دةq   ،َروو مو َ ز :P  طر َزَA ري 

  َ ارq  رةت مزَة و .ن مَ ،دازَ ممط  نورم 

 ،م َ ،ن  َم ، رَ Pollock ١٩٨٥, King رو (٢٠٠٧ز و دةَر َو دة (

دوو َموة ةط ،َو دوو َمواممش ون  دوو ر َرةت َA  رَ وةك 

 َار َدة  ،َ  رةت نَاودا، رواموةر ياري دوم  ار ر  دن

 وةرواماودا َ و راَ. را" دةت   دم -اري دوومك،  داواي "ي

 (١٩٨١) Adamsراَ"  ة را" وة دوم ت. -رَي دووة رةت  ي

"، و دووةن "را  وةري وا  ،ون  را  اري دم وةك  "را  دوما

  " ر دومك

" م ،َن دومي  "qرموت  ةَزp" طر ةَز " )َ١موةي (

  دا. wر    q– دا و مك w  " را َ ،p مw " ،وةرواماوي 

 " م ،َن دومي "qرموت َ ز "p" طر ةَز َ٢موةي 

  دا.       q   w -دا و مك  w" را ر  َ ،pمw " ،وةرواماوي 

  و واي رن٣.٧.١ 

وان، ض  َون َ ، -زَور ر دةطَ موةرَون رةت وةي ام ر و

ةموة، ر ن وةرطَامي َ زمَ ض  َون  رَو َ، وة مان ر
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؟،  و  َوَرة دةَ وة َو َرة وةر :َن  زةرورةت َن 

و  َم ر ن   ك، دوو َورم َ ش مو ةم  نَوش و م

  ،َ ك َوةروم َ نو يةم وةي َ ،رن ن  ردووك  ،وةدا ،

  ،َمطوة م  ، نو  َم َ َامدة ،ة دوو رَ ن

ك م َ وةَرش دةطو ةَ يةم  ،َ وةرَوكR  اري وةامةمر  و

  ،كودا  َ َ َ َاماوةوة، دةرد وداR  وم" ،نةط  َ

   َوش". 

  زن وةك زامري و موةرَوك٣.٨  

 امو ر و ، انَم  يةم ي ، زام ر دنذة ؟، ط

Wittgenstein  (Urban ١٩٩١:٤٤)  و  نن وازاراوة  ،توة دة ريَ َ" ةوة

 َ نوةرَومSense  ت. و ط ريد َ ن و وا م َ َ ، ن

metalogical  َ ن و وا ،ةدةو َ  ،َا دة دا و ني ز (وةي)

."رد  

  م و ري ي ارةوة ة، 

.اودةمي ر ةَ (ا)  

 .اودةمي رةَ  (ب)  

 . نَ ،اودةمي ر ةَ داو (ج)  

  ، ،َ" مَرَ و ي ودا، وامو ر ك ر-  يا وامر  "نأومي، ر

 وا َ ،وة ردا نرامرَا طمر  ني ومر  ،اوة َلط  ، نَ

َامو م َوةردةط َ  ةداَ  وة دومو ،َ و َ رَيم ،َررَ 

 َر َة و ردي وي ي َ موي م َر َوة، َ ا موةرو ري (ا) وا و 

م م  ا دومي رَ ن وَ دةت،  ا َ ََ راو دةم َوة ن دو

ََ َ راودةم َ َ ،َر و زامرمي َ ي واي وموة وةرن دةط، وةك 

وا و  َي طا م ، وةك موةرَوك، و ت طم م موةرَوك ي را ن 

دوو ري (ا) و (ب) ري رةَ ، دةرَ وةك "و دا" زد درَو وةردةط ،َن م ،ر

 ر وةرَوم َ ،َ اط ي رة يوةك ر  َامم ر ،َدة

وةرَوي مَ   ،تدة رة يي رَو   ر واموةر  زَ وة ر

  ر داوايَ ن َط  ،وة دة ،" نَ" ،م َ ،َ ر واوةوة وةرَوم

  مت، م وةي دةر" ودا" داواي دةد دي.       

زن دوم ت دةمَ ،َي و وا و   َ َ- basic-level conceptري ي      

 وة ن ،م َ ،ةداتر وة ري ،ةوةَ ،وةدة َ ن  يمم

 ،وام َ و وةك ط و ،وةم دةرةوةي دة  وة ،َت دةم يَ دوم

 زادن دووة ،امرة دة َذ   ،َت دةم وةمرة َ َ  ن
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 ةر  يدوم رَ و َ ،َا دةمَ  ري دةورون دومَ وةي

روودةدةن،  َم ،وةي ري َ،  رورةن  رَوت طن. َ ََ  زدا

دةَ دوو َ ،َ  َ ت و دةمَ ، درة موَةش ن، َ ا 

موةرَون طَل وةا   رَوت طن  مََ  رَ داممَ  واي زة 

 ن رةوة دةردةن.  َي

 موةرَوك ة  دةوة: ٣.٨.١ 

  رةت َ ومَ و َدة  ،وةدةق دة    ،وةرَوكر م َس د َ

"  وةدم وةوامَ  .وور  ردراو ر َر ن ،َ ،َو    "وا

  َ َ دمذة ن وَوظ ي م يوا  وة م ،تةمرا امر ي

  ي وةكَر زام اري  ن  وةي ر يوا  .امز َ دةرةوةي

ك  َوان رََ، و َموةي ز دةر  واي ن دا  ،َوة ن موةرَو

.َط نو مر 

  ٣.٩ :مرَط وةرَوكم 

وداي "موةرَوك" َ وامي "وا"وة اوام َ ،ةن َوة  ارَةي دةَ دراودا 

ن وَك َدةطن، وا مان "َ "وة طَةدر ،َمان زامي دَ زَ  ون، 

:وام ،ندةطَ زةوة َ وةرَوك وم  

Entailment ٣.٩.١   ،َا دار  كان دةَم  يةم يوا  اَ  ،نمواط وا

دةطم َطر و مP  ري وةك  Sت  ر واما،  َم، واي ري 

 َ P درَو َ، وا ري  S، درَو  P َروة دةَ راَ ، و طر PراS  ،َ طر 

-درةت، َ ري  را ري دووة مَ و درت، روةَ ن مq ري 

م ي دووةر ار- :َ ريد وامم و َدة ،م َ ،َم  ير ار 

 : ويم رطP   "ذرا َرو" وا دةر َ ار " يَرو "

 .ار ََ ةَ 

) درَو ،َوا دةر " روَي  -qموي دووة" :طر دةر) رو َذرا

وة  "وا"دا روةي  ري  و رم  " دوورة درَو دةردةَ  .َا

 .َمَ يمواممَ و و ،َة دةرةوةي دةق و َدةرم  

:   ةم َ  مَان َر دةرpresupposition  َطمي َت ٣.٩.٢

دةر زم  دةط َ ،َم ، ر وةك، "    زم و و وا راوةي

  ذمي مدات" موةرَو وة ةطَ و دةطم َ   ،َ ذمي داووة.

      :َدةة َ ار ةم وةيمَ  و 

  وة دةطم  َرة رةم ------------   . و َرة   ) أ(

  وة دةطم  َرادةي َ م ----------  .موة و   ) ب(
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طر   ر را ،َ ن  ،وة دةَ دووة را ،ن  ،َ وة   ) ت(

َدة ام رة و وا ر ) يدا رر دوو  َ ،ش ١َ َر  (

)  و دوا َي (٢دةر ،دةوة و رة دة ،َرَي دة٣) م  ،وةَوةَ ن(

  َموةي رَي و را وةردةطن. 

       )١ م ةريَر .(رزة  -----------   )٢  م ريةرَ (رز م  

                                         )٣      ريةَر م (  

)١(  زةمم ،زام )       اوةََن رر رَو ٢ زةمم (،امن  مر رَو 

  رََاووة

 )  رَو رن رََاوة ٣(                                         

 ي زامم زموة، "وا" دي موةوةي زن َ م ،ََمَ  ا م، وان دةر       

َ َ ا ومز  ن ي -ووا زام ،زمَ "نوةرَوةي "موةم َ .دةرة

 و  ،وةرَورزاري م و  ر ،ََزرن دادةار ر ر ي يَ رةيَم

و َوة   "وا" دةط َ ،م ،وةي رةت  رك دةام م ي 

ةَ   ، و وا َ؟ دةط وا َ  َ وةش َدة ،او  ر

   .َز ر و م ري رَ وا ،َ رةرام  َودة  

  semantics ٣.٩.٣  نةةر ةم ر  از وا  و ،وا  وةي زامََ وا

َ َ نذة وةمَ َامدة  ،يم و ت و  وة ن ةداَ .تدة ،

 وةرَوك" زي وةك "مررام يم وةو ر ي دةرمم وةيمَ يَ

   وةرةرام ي زامَ َ ر زام ،َودةردة  

٣.٩.٤ Pragmatics و مذ  نز مَر ر و واََ  نةةر ةم ا  ،اا

رَرةموة رو دةطَ  ،َا "/وا ،"ك و م َو رم و ر َو 

زَ و و َودا دةردةري دةق و ر  وةرَوكةدا مَ .داتم مزَ و رةوة ي

 َ وةرَوكم  ي رَ وا سَاوة و داَ  وةمممَ ردة  ا َ ذةي

 دةطَ دةت: 

   .،  َ٨ و وا ،  زة  واي ورد و (واوي) ر د  "وةك

 اط و ري ر  ،رر دةق ر ر را ةوة، ر را  Fracoisي 

موةرَوك َت رََوة  َرة زمن  ردا، م  َرري دةق ر 

ر وةرَوم- و ،ن مَم نمز رة َ وةَرن دةطر رة وام

اط  رةوة  َارةوة، مك ر وةي رة زم داواي وة دةت،  ر 

وة  موةرَو دةر  ري دةراودا  واوي َد ماوة،  واي  َ طَران 

                                                
٨  ،وا ا دة  as a unit of sense or thought but it is difficult to be 

sure of its precise remeaning .   
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وةرَوَ طو َ دةر ر ات. وة َ ة مر وةك و طن   ر ر م

  ر را دةرةَ  موةرَو و طو دةَ.؟  

  موةرَوك و واو َر زمن:   ٣.٩.٥

   شو ريَ انم َا"، دةوةرَوو "م "و/ وا " اري  ط  

) اطد                             ،م َ ،ن و١( 

  

ار ر              َ  يم 

  

  

                          وةرَوك                                            وام  

   

  

                     ،ري دةوروي دوموا  = ي ري                        وار ن درَو ار وا ير  

  مواو ر                                                 .ََدا رةمةداوة                      

  ري رم و داازي  دموة ر رن و داازد                                  

  

  َري ر ر ر موةرَوك دةدات: ٣.١٠ 

 ،س م دنذة م  و ،وةَازر َ َ وةوةم  و َ َ نر زط

Dowty لَ َ رةوة و  ،نرَرودَوخ دةط يرا يوام ، ريَ يوام ،وةدة ر

 و دةرر وةرَور م ر ري  ر و ريةا رَ  ،نةرد َ  شوام

     Allenدراو دةدةن، و رن وَي َةوة، مي وَةي 

  ) َ م رَ ٢(  )  زي  مةا د.       ١(  ) أ(

) دووة، ١ار رَ ،راوةَ ،م َ ،َةط كوةمَ  د" زز" ري ،دا(

وةم"  ،دةر وةرَوم  وة دةدات وةيمَ رة م  ،وةك -دا

 ر ، ريدة  َ و مَ "رر  .وةز    ،وةرةوة م   وة

)دا ري "رَ "َ رادووة، دةَ ،رة و راَت رةت  مرَ و رش و وي ٢(

 وثط ،َ  ةطَ وة ةوة "َر" م  يَ  ن دةدات، واَ ر ن

َي و رةوة َ ،َن  رَ و دةري َ  ،ة رَ و َ وةرن، و 

  .ةم  َري ر  َ وةم  َل  رَ َوةش دة 

ن م طدةدا ) ذة٢) ي رةي  طر دةت/دةَ. (١(  ) ب(

  ةوموة

) ١)  ت" ودة ر٢) دا "طري م "وةوم" دا (- امرَو طرا ر ،نرَ دة و

 .َ َ وةَةور  ن دةري ر رودَو 

  ) و  ذ َوة ااوة. ٢(    ) َن ر  وةون١(  ) ت(



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢١٣                                                           )٢٠١٦ 

رةم "وةوة" و "ااوة" َموةي ن َ دةَ و دةام  َوطَا 

روةن، رةمن َري م، و رودَو طَرامر ن مدةن،  ي  راورد  ردي 

 يَو م ََوط رَ انَم وازي-ََوط٩  دمدي زَ َامردي دة ،داتن م

و ي وةك، ر، وا، َ، و ... و  َوة،  زةرورةت دة َرج و طش 

ةط  وةيمَ رة رزَور رط  ،َر ر َارو دة  دة ،َ

 .م ََوط  ون َ 

  . /َون ) وةي و  َدا وون١(  ) ث(

ر موةرَو (ث) وة ن دةدات  ري "وون ن َون" درَم مك     

َ مر و َن، دةر  ،َودةردة  وة ،وةَ ارودَو ن زر  

  رةري رةم ي وةك "َن و دوا"ةوة راوردن  َ ،م، "طَزة وي 

"ون" و "دوواَ" رة ردوو وةي ،"ونن دوادةرام م" و "َةَ  وة َ

دوورودرَ درَدةوة، وةش دةَ َي وةي،  "دواو" و "َون" وةك   َرةمن 

 ر َ و مَدر/َدة  ،ا دةر زَور  ،َ َ نروةي ممَ

  انَم  ر مَ ر و م ََوط- ن واواممز  زَور  ،توة وا دة .اََوط

 رَ  اموةي م وة وةكَرَ وا َ  مر  م  وةم

َم  يةم ،دن"ةذة" َ وةرَوك" و ضم" َ ةن. ضووا رََوط ،نر وةرَوان م

ران ، دةَ َي و دوو ممي  ارةوة دري - َ ،َوةي دةرةن و ي

 ،م 

)١( .ر رَو َ  ي واوةر   

)٢(  .اَ رَو َ  ي واوةر  

 امدة ر دوو ر .نوة دةطَ اي ر ن اَ  نواز دةر وةرَوم

 َدة  ،نةط ردوو ر  ،وازةوة وةرَوو م يَ  َل َن دةدروةرَوم

، وة زة ،و َرة طر راا واز؟-دوو ر ام ن موةرَوك دةرن،   ي

 دوو ر ن موةرَوك دةرن، دة َن ي راَ وة ن.

  واي وان ةَ  ري ر و َةن ٣.١١ 

ام َ " ،س د َر وازي  مَان "وا" و "موةرَوك" مان ر رةدةن، ك و

واي ر  ن واي و دَ؟"، "و وا ررامَ ن و  ض َةك رةدةن؟، َةوة، 

دة َ دوو وة رم و وازم ة، درة، طم م موةرَوك را ،َ ن م ،وة رةت 

  نو و وامَ "وا"  .ََا رمدةر  نَ  ةيَ  

                                                
٩

 م" َ  مرة رة و  َ زَور -" ي  "non"ََوط رَ َدةط ،م َ ،َر دة ي "   يوام وا

 وةيمَن و "موةردةط ََوط َ - .نطوةرم ََوط َ وةيمَ يوام َ ذة "ََوط 
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 ٢١٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

رج م و ر و َةن ن ن  ،َم "موةرَو واو و م   ) أ(

موةرَو مواو َوة دةطن،  "و ،"ن "َرَن" دةَ "وا ،"ن ر رَم واو 

  ة ن.َو

وازي  مَان وَ ،رَ و ر وةدا  ،ر واي ر  ري موةرَوا   ) ب(

َي دةَوة،  و واي رَم ،ن  ، و ارةدا زموان َي ََ وة 

َدة وةدم   ،تةر وة ر  ،َ امَن ر ،مر يان واَم 

َا و دموة  دردم "موةرَوا"دا ط َوة َزة،  َم، دةَ َاموةي، 

 :َ اط دمذة ن ،م ،نمواط ،مط 

ةي ََةطت،  طَل واي مََ رةم ر ن دةر زَور ر واي ر، وةك و

  َن، دةا دةم يوا  و ندة  ،دارام و وة، وَط اورد

 يري واَم م نو َدةن، دةم و دة مر يةي واَار و ، نممر

ر  م م-  .نارم يي  وا ر  وةرَوكرم  

   مَ َ  من م           .َ م:  ) أ(

   دا ز ما       دَور ة و وة.   ١٠٠دةا   ) ب(

     م وة  ََاردووة.       دوو  َارد.                 ) ت(

  ،ا مور نرة، واد ،َام ي روا امن دةَ وة ر م َلرَ

م ةمارن َ رَل    ََ دةرةوةي َدا، درة، وة وةش مطم  َ و ران

  موة ن ن دومي دةوروردا.  

  زام و دم واي وك: ٣.١١.١ 

 رةا زن َ موم ةم دامم، وا زن رة و َ، واي 

مموة دامم ةوة درةَ  ،َوة ردام زم  اري و موم ة

دةَ مو ةمي  َن موة. مة رمن واي رَم و رمَ وة 

  اورد ةوة وا ت، واو دةرد َ َ ذة "َ" ،م َ ،ندةط 

 وا ،َماردن دةط اَ دي  "وا" وم ،...وداور ،مَ ، ،م َ ،تدة رَ

 اردم ،م َ ،وةدة مم  كدة َ  َ  َوةروم

َر وي"، دواوة ن ،ر" وةي دةرامَ وداي َ ن وام كر م

م زمدا  دةطم ،َمة رمن َة مر ردوو واي 

مر"- "مَي روا" م نمَة رم اَ  .نوةدةطَ ن"يَو "ر "

  ة دطن.  َو

واي دةر زمن  دوو روةوة رن اوة، (ا)  دي زمَ وة، و (ب) و       

 و   ،Yر زةرورم ون Y دومي،  زمَ  ة دةت.  َم ،ي 

ر و َلط وط َ  يمر  َ  مY   زةرورة َم  ون ،م َ ،َ

 زةرورة   َ ار ط َن    ،َةوة، وةي - َ زطردي، و ون  ار



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢١٥                                                           )٢٠١٦ 

ي دذواَر  َك دةر و يوا  ،وة ،َ ري نواممي زَوري زوة زَور

ام ،َوا   زام واي وم "طر" و "َ" دة َام  ،وام ووا ،ن 

دذوان  ،ن مَ َ ، واي "رد" و "مَ" دةزام، ز و م  ن 

ردام َم وة، زاممةر مدةورو ، وي يوا زام  رةو ،وام ك

 َ "رط" َو م "رد" َ ،داوا  وازي ر  نَ رير وةمم و

  و َ واموة. 

َوة،   (ا) ط دردم واي وَ   ،موةي "موةرَوك"ي وازي َةو

  ري دةوروَ و ودةدةن، (ت) ووازدا ر رودَو زَور  (ب) ،ن مك وا م نو

  َ  ن ،َم  م م و ن وا  ووا (ث) ،و داوا َ

دامك ن دةك A   َذوام دةط َ ،َم ،طر واا و .ن َ  د

B   ام  مي ز يزَور دام  َوة دة َ ت و ،ارد   شوا وA  َ ،دا

 ام دة مةَ  ت زَورمم ..... و وطو م ، ،َ ،م A  وة و دا، و

رةطزن ن،   رَي َاموةي َرََوة ن و مامَ وان  َ مَان 

 نزةةطرB    "َ" َك"، واي دامَد َ  ةوةَو يَر  َودة"  "َ" يو ،م َ ،دا

م  ،ي وةي،  راورددن ن رامري م  ردا. َا   و دةردا واي

: داَ  

  وَدا َو             دةو َ  َو     .َدةوَ    ) ث(

َةوة، دوو راي م دةوة: (ا) رَم ر   م دن، و 

 رم   ،وا ، دنم ر  ت َرَ مو ر كر َ  (ب)

دةر ن رن، دووةَ  دةطَ راَر و مَ  ، دةطَ دةَ ي 

 وةرَوم و دوا ، وةيدم دة وا يوةك ر ،  ،م َ ،"وةرَوكم"

 ،  ري وةرَوو م َدةطَ ري ؟، دة "  ،وةدم و

  دة روو. 

  ٣.١.٢:وا دمرد ط  

دوو ط رو دة َرن َر ،َوام، (ا) ط زم، وا، دردم واي وك 

 َ رنر ووا تمم ي وك، دذواي ووا  اَ ،ي ووا  دوور

راو. (ب) ط مومَ َ  و ري َ و  زمدا،  َ  واي وي د

ط دواي َا دة َ ،ََم، دردمَ  واي ون،  َ رةن ن 

ا  َ وا َ  زامري، دةرةوي َا،  وا وا َ  رةما، دةَ دان وةد

 Lyons  (١٩٧٧)و دواَ ن وازي  مَان زامر زم و زامر رما  َ ،م ،طر

وةري واو  دةرة،  دةورورةن واي واز  Yوةري واو ت ، و  Xدة ،َطر 

  ةط َ َردوو و ردةَ .َوة د
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 ٢١٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

       دواKatz  رَ رط م .وةَم دة ور رَ و  َوةدا دةم دان

را َ و ت و دةرن  ذة  َن  دةن دة َ وادا ن ، و و 

ة،   ةوة (٢٦-١٩٩٥:٢٥ Akmajian)Frege    (١٩٨٢) ووا م .طر رم  ميدةرم

  ،م َ  

  ا = ا (َةي من( = ) َ ةي من. 

  ا = ب (َةي من ( = ) َ ةي َاران.

Frege ) ،ةداوةر وي (-١ن وا (١ا- َ  ،وةي َ وةََروةش دةط ،وةََطب) م

دةام َوةري   َ   دوو طدار م ،َوةش و رَي،  زاراوةي "َاران" و 

و وة وةك دةو َزم زام طردوم دةزامَ مك دة  "Fregeم" دةن.

ةوة ر وةي  اري وازا دةَ دوو م ن ََر  Lyonsرم و م .ي 

 وامَ   ،َوة دةط ن، دواوةَ  ن واsense –  ،دنذة كة، م

 دوو َوةرَوك"، دةم"  َ دن و وا   َ ندمذة ن م

َري وة دةت،  و دةر َFrege  واز.  َرةردم وة، 

  ،يَو ر دن  ن "" َدةط َ  ،ندةطَ َ نمواط َ نرةذة

 ن   ي و" وةك ،َام َ َدة" َدة ،م َ ...اوةوة زاممز مرةَر

 م  َ ن َ ؟ دةزامم  وةي وةك  وةي َ ،"رت دةذيرام ي 

 ةَ وَ ام َواوةي ر َ وة دةذيَ دم و ر وا ،روة وة و

 مة دوا ."م َ   َ دة  .Frege  ا" وور"  وةن ر

" مام "وا ، "مَ ومن ( َم، موةرَون)  و ردةَ"ideas  ،ومن 

دي "وا " و َن.، ر وة وادةت   موةرَوك دةَ را َ ن َ ،ا 

...روة وة وَ  ن ،َ ردا امرَط َو دة 

ان  ةوة، ط  ن،  َم ، ،و ةن ن َاموةي رون و (١٩٨٣) Keyي    

م ،وةش رةماموةي َي  وةك رةوة ذةي َا َ ي وادا،  َم ،َل، 

 ،م َ ،ن موموداي ر ت و  َدروة دةردةي زاراوةَ وام ك ر ، ،رت

" و روة م- ،َرت"، "" و "م" ،"-رت" و "مري در  مَان "َل" و "مَل

 وة ز  ،دي و  م َ زيَ َدة  ، وةيامَ و وامَ  وة

ر َذ وة م ن . وةَ  ير  يةم َ م ،انري دة

 مز َ ن  ،وة ،دووة .َ  نوازةة َ ريري ورد و د  زامم

   ،تم دة  ةيو ط  ،توة وا دة ،َا دةمزَ ري وم  ن دانَ

زاراوة َز و مدرةم  ،ةن َةردةدرَ رَوَ ن  ة َ دوورووة. درة،

، مك َ ي دي ةوة،  َم ،ي ون  ي رةش دة  َاري (رةش) و 

  .زَ َ ش" دوو" ةش" ور "رط تمم .وةَرَ ةوة(وة)  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢١٧                                                           )٢٠١٦ 

  َ (١٩٥٣/١٩٥٩/١٩٦٠)  Quine   رةت ر اوةطر موون و در  َوطر 

 َر وة ن ،واي م   ن  وازي ، دا"" و "َ وةرَوان "مَم  وازي

ن وا دةردة وةامَ ،د م   وةرَوم  م  وةي وةك و

ي رَ و  َ)- َم، زطردي (زطردن وامن  ذمن مَوة)، ارط)   َار

  .م  وةيامَ وة دوا ،َم وةرَوم  وة رط ،(ك وةك  

  رطَان مَ موةرَوم:دةي وة ٣.١.٣

 ، وةك ر طي ري، زوم رةي زرطم و  ١٩وةرطَان ر دةي 

َ ون ، داطدن و دةن َري و َرة َوَ وي َوة وة، 

  وةرة  ر ن ،ور َ َ ذة وةي وةك "و وا " ،َ اط َو

 مَون م ،وةمَ ،   َر ن َو مَداَ   م وة م

   ... وداوس، ر ، و او، دةرد مز َرَ ر امةوةرةن ز ،س َ

دةطزةر ،َوا "وا "رامر و  دةوةَوة، َ  ةَ  ،ما 

دةطزةرَ و  دةرةوةي َ زما وم َ َ ، ر ك و م  ر زمَا 

از (وةك ث)ي  َردة ،ََوا، "وا "امي وةرطَام م ،وةي َرَ دراو و و

  "وا / " (ا)  وةي   ،امر  را و رَ  َ مومم 

َ و ت و زةمَا  ر م و و َر ََذةي َدةَ، (ب) ن  ر 

ن َ َ ،اموةي واز  ن مدةن، "رَي" و " "َر ن    ،ت و 

ََا مام َي  ممت  ما َ، (ت) رت "وا  "/ري ك 

 َدة  ورةوةزي دةر ري وا ،مر "(ج) "وا ،َدة َ وازي وةيامَ و َ

مومم َ ن و موة، "  /واَ  "وة، (د) م َت 

 َ  ت َ َ ذة  ،"وا/" وا رَ ة وَ ن  َن، دةا دة

  ن و َدة ،رد  ... ة ور ،زةوام ،د ،ك ،م َ ،ََر دامز 

 .ََر ا َمز  

٣.١.٤   "وا" امَوةرط ط  

 يام وةدم  انَوةط َد ك طةا زامَدةوةي وةط   ،م

  َوة،   وامي ي ارةوة:

ر زم و  رَي واز وة دومي دةورور دةت، و ن ا  رَم،   ) أ(

 . نَ ت يو ر مَي ر  

  ت و وازي زاراوةموة رةدات،  وة،  مَان زمما، طَ زي،   ) ب(

.ط ،َوةر َ وةيمَ َاو، دةرد زاراوة ر ة ريَ 

َرة  و زمن ن ي رَمَ وةمطن، َ زَوري  رَم واز،   ) ت(

. ةَ َ يَر 

 ط زاراوةي َ و زاراوة زةن، طَ َ  و وةرطَان دروةن.   ) ث(
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 ٢١٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ط طَدم زارةوة دراو َ َ  زم ذَََوة.   ) ج(

َ وةرطَان رةدات، واي و وةن زَور ر  ط زَور ر َ  ر وموة  ) أ(

 .ََردة ا  ،َدة و دة  

م َر وةرط َ زةت  ون دةطت، َ دةوَ و  ن طَري   ) ب(

 رَما ََوة.  

دةام َن واي وي دراو َ زم رامر ازرَوة، زَور ر وةرط َزةت   ) ت(

  ََردة ارامَط  يمو و ،م َ ،َةد و ... دا ز  ،دةب اري  وة

 زةت ن وا و َدةدةن   دةوةي وةرطَاما. 

وةرطَام ون مطم ،َ دة َواز رو  ،َو وام وةرطَان م   ) ث(

 ط  اري وةرطَام وادا.         

      ت وي وةك مرَ َط ، ر امو ر دة  ن ت و ر

 ،َ ،ت ،ر ،نرة و ي واَ  و ... ن وو دمَر ،يَوادةي رر

  َوةرَور م َامدة  دا و ،َور َن و دةدة وةي دةرامَ

 ،َدرَا، وةر َمدي ز وم  تمم ن ،  َ وةَمز  و ََرا ن

 ،َََ امَدةي وةرط َدة ،دي دةر يو  دةر  ين و ن و

 م امَوةرط َدة َ ،تدة دةر وةرَوي مَ ر ر َدا وةرطرام و م

 ن ،َر  كو  نو  ،دارام و ،ت ز دةر  َ ر َم

 ري واَم ت ممم ن ي زوا ،(امَ  ،م َ) اودارد دةر

 .َودةردة دا "ةرت ر ة مز" َوةي دةط ن، وةكمرةم  

        ،َم واممري ززام   م ،اامَاري وةرط  ،وةدا ن ي

وَا ري  رةوةزي  دةدرَ، وا زام ،َ ، َوظ، دةروم و ... 

موةرَو دةر دراو ازرَوة.   و دةن، َ  ة طو ام َي

 دمرا ر رنر واو نوةردةط َ ي يمو و ،اامَدةي وةرط  ة

ري ر ر و ط َرةو ي موةرَون،  َمَ ، طَ/َر " ،"ن 

دة ،َرةَ َوامَ  ا دةَ  ،ََ "و" دةَ ز ردةوا"  ن"

.روة و ،وةرط ر   ريواو  َدة  

٤.٠  مرةَ و ر  

  واي َري رن و َاموةي واز    ٤.١

َرَ  َرةم "واَ  " دةطَ "رَم ،" رم وةك، "وا" ،"رم" و    

 َ وةي وةك ،َدة وةدا وااط مَري رَ  وام .َدة ري" دا"

"-يمم و-  وة، وامي" رَ  وَل و   ر انر وداي

-ر، ممي-رووة دةردةن، درة، وام وةك رةطزةم رَم  وَي "ممي

رم" و دوا  طَ رَم طاوةوة ردةَ  َ .ََاموةي ر َر َو 



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢١٩                                                           )٢٠١٦ 

  طَل موةرَوا دة، موةرَو َ دة ،َ دةر م روون َرام ز

و   Katzو ا  وةرطةم مَ، و َك  ،َ رةزوو و ... ةمن وة، ي 

Postal  م ةَ  ممو م ،ري ةوةََ وةك  ،نمَزة رةطر  نو

رم   ،"رما َراوة، وا َةَ -موة رن روودةدةن،  َم، "ممي

وةك وةي واي "واوي ر" َ و وَا مي روة،  َم ،رةن، رن، 

.وة ن ورر ،وةدم  

طَل وةا، َ رَ ر و دةوةي دن رن ط َاوام، زة ،و و     

  و وازةوة وةرَوم  ةو ر رة م ،نَ مو وا م ر

 َمَ ، واي ز ك دةطمَ ،َ واي   ار دةطمَ، و راطممما دةن، 

 "َ" ،ن زيةطو ر  كدام  ذة "ر" ، نمم وا روة ...

.   و ران رةت  ر و م دري رةطزي ة" ،زاد" ذةَ  رةطزي مَ و ..

 ماور يَور ر َ .وةرَ وير وةرَوك و ضوي مر  ض ،ك م و وةك مرةَ

Frege :دة مو ر س 

       ،َم وةم  و زَور ي د ي ،وةرَوكم  َ  ن زَور

 ،م َ ،ندةطَ زَة وةرَوا ممممماطَل ر  ندةوة و دةر ،دن

ري "َ" و "مَ"ةن، َ دة َر ر را و درَومن   ،َوة 

موة ر واَل و موةرَوك رن، ممت طر ر ن مَ رة دةام وةك د

 .ن درَو ار َدة  ماو دةطري دن واا ةةر ،م َ ،م مز  

موةرَوك م ك َري مَ  ،زة، ةم دةر َزي و ةم ذن و دةورور،         

 َم، موةرَو وةر ،رةزوو وة  ون، زدن و .... ، "زدةَ   و رةي 

موت ؟"، " رة رز دةدةَ؟"، را طَي زة" ،"َ رَي وة رام؟"، "

 دة   ،ندةطَ وةرَوكن م كادةر  وام ،روة ... و ،َدة دة نورا

زة و ر  زة، "  و ن وزة"، "ي ةطون  ،"وام ن 

 َ زة وا ،ون ر وةدم   وازةوة، و وةرَوم   ،تدة

 وةرَوك و دةردوو م  و  ،وةََ َي ذر وةرَوم  رةت" َام َ

 ."َزامار مةم يرAkmajian etel (١٩٩٠:٢٣٧-  

        ة ،كَ َرَ و  ر  ،ة  توةرَوك و دةردوو م

 ممن  ذم رَوذامى ن دةموة، و رمي دة دموةن 

ام دةدةن، وة دوم  رَي ت َن مةدةن،  ،ن راَرت ر رودا و دةوة رَوذ

و دومي َي موةرَومموة  ر دةَوة، رن ي را وةردةطن طر و 

 شوام ،تة دةَ  اوري در  ،َ و دوم ري دةورور دومط م نَ

 دةط َر را ري دةردراو.

  ر دةر زمن ٤.٢
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 ٢٢٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

َري م دة اوام ،ممت َ ري وا و طَ َري   ،ةمن  وا و 

  :َ وةمدةر وةرَوم  

رَ) موةرَوك ر و َ، موةرَو دةرن َري م دةَ دةت و (   ) أ(

 وةرَوو م و  رةت كاور ن ،َوامَ ،كض وا ر َام  ،ترد

َةط  

ن و ر  دةَ زامر رن در  ،َرةن ام  واوي     ) ب(

 .َروةرَوك" دت" و "مان "دةَم 

َري م وة َري واش دةطَوة، و  ي ةوة َ ومما     ) ت(

.َدة ي وارَ  

زموان  اري َري ما، ت،  ،َزن، رادةي  َر و طَ،   ) ث(

  .َو دةطر نوس و ط يوةرو ر، و 

َري م  موةرَوك دةَََوة،  َر زموان ط َاوامة، دة َردوو   ) ج(

زام.َدةاوام اط َور وا ،َدة اط و م  

َري م رن َ َ رةمن درةت، ( َر َ ر  رادةك    ) ح(

َ َ ر دراو  َر َوازة)، َ  ر طَ َ  ري دراوي وةرن و و

 ن دةت َ ن. 

 واز ر رن و رري ر  َن   ٤.٣

وةك ت زة و َ َ وة  مَان رما  ،ََ زامري َة رةت 

 ن و ان ر وةي  وةََ َي ذي ر (وةرَوكم) و درَو ار م ،ات ن

و دم وةرواماوة دة ،َ دة َو َ  موةرَو ر ن و ي َ ي 

رةر َوة دةطرَوة، درة، ن ط  ري وا  َ ،م، ون ن وا و 

مطن، وةش   دةق و روة م ر دة َ ،َر َم ري واز واي 

وة دةطرََوة  َوةي،  مَ  ١٩٩٠:٣  Akmajian etelذةدن   َواز دةدات،

  ا دةََ َام ذةدن و واي م .مَ را ،ةمي را ردةو

 ٤.٤ ر مرةَ  

  ر رمن ٤.٤.١ 

  ري رم ،رن طمن، رزةم َ ،راموة، و  ي و َرة دةطَوة.     

 يزي واةطر   ،َوة دة ري ةداَ  و يام ، داوام َم شو

 َزةطن ر ،َ وة َدة .َ امممَر   ،ةم داوام انَم  مر

.ََ زَ و  

      :َدةط َ ارةوة ي يوامم و مر ري يوا                                                                                                                           

)١( دة َ ي  يوام ر وةك َ.ةَط ،دةوة دم ن دنَ  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٢١                                                           )٢٠١٦ 

 دومي َراا دة َمان ي  ، َ طَ دة َدةوة مت  َوةي  )٢(

 .رة دم  رةت َرم  

)٣(  )  َ ي ٢) و (١دةوة و  ، وة ريَ َ َ مو  ،وة دة (

 َ ةََ ،َ م  َو ر ا.دة َ َو ن طم

َةدا ك  َ و َرةي  دةَ ط َامي ََدم رةي ، و وا  )٤(

    وةروامة َ ط  َ دراودا وةي داواَة َت.  

ر واموة، ر رمن، دوم وا ن مدةن و َةي، َ   ، وامي 

 َط َودة  ،َمر وة ،!اوة دةرط ،م َ .َ َةواموةر  ،يةَ و

اك   ،َن رةوة َة ،َرا ت  ذورةَََ ، و  وة داو

ي دومرا نمر  َ وة امدة --و- م .ندةطَ وي ط

 . نر ر نر ن، ودةطَ اَط ر  ،وةدا نمر

  رادن.  ر ر رمن م راك َوةدةطن:   و دموةي

-  :َر دم َ رَ  رةزوو ،ةَ َ شَ َ  

  رَ ت:     َت دان: -

 دةامَ ةم              .اردن: -

- :مر       وَ يزة ورة م  !ة  

   ،ندة َ رداَ ر دوو ردةورو م ،نوا ر وةك ر نمر ر

م م  Satisfactory و م- مunsatisfactoryو م ط ا - . وة  ،وط

 ،َو وةرو ط م  و َ رة َدة َل رط  .ا مدووة  

  َ ض   َدة  ،وةي رةت َ ت َر َا، دةممر

 ممَ   يم رج و و وا .؟َةدةر ر  ،يوةرَوو م ة

 مرا ي ر .وةرت دة ان"دا ر و وة ر ،ار ر"  

Frege  "دن" و "ةوة "واmeaning and sense  .ك م  رراkatz (١٩٧٢)  ريَ

وة دةت  "واي رك دةَ َة ر  اري ر رازدن، و واي 

ََرةموة َرَوة، وا، دةَ  َة ر  اري ودمن  َو 

و ر ."َ مدةط  يمرَارةوة دةردة وةي وةك َ   

 وا يوة   ------------ ردم ------------ ... دن و ن، وازامماطان، رَ م  

 مر يدن  ----------- رَمر ---------- دندن و ... -----------   داواردا نر  

  ان ... -----------َدم زامري  ----------- طَا  --------- ي ري ر
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 ٢٢٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ر وان:   ٤.٤.٢  

 َ / دنSenseوة  ١٠َ َن ط ،ر  ،يم  كدة  

َذ او دةرد ر َ ،َو دةط ار ر ر ،َاموة دةمَ ،وةََ 

 موةرَو ر ات.   ر وة دةوة،  ر وان َ وامي 

َور ر َو ر ،نش دةَ اورد َر  وة، دومي ر مرةَ وةرَ 

ر َدةط َ  ،َمدةط - ير َدة  دة وة ر ر دوا  ،ار

 َوة دةط و ، رودَو نر ،ن م َوةرط ن درَو اي ر وةََ َذ

 و ام َدة  اَرج ط ض َذ  َاو دةري در  ،وةي رةت وة

زم ت  - و ،  وا دة َس َ  م   َ١١طَل دومي ا

 ،م َ ،ان ر درَو  

  )Fregeرَم  س و  وة ر م.  (ري  )١(

   وة، دواَو ر وةرَوَل مط  ت ض  و َ نَ او يدووم َدة

 َ  يدوم  رط  ،َووةدا دةردة وةش ،َ ار َوةرَوم ر

 س  ،َ او ر َ وةوةو م يَل دومط و اوة ر ،م ر َو  ،َو

م- دوةش ز يَ نوا ا ر وةي  .وة درَو ر مط ،و او مز

.َدة َ وةيمَ "وةدم يَ" وا "َ" زيةطوةك ر  ،ندةردة 

      َ ر   ي روا ، ،وة  رةوة و  دوو َةدا، دة

  ،تا دةدمازر ر   ،يو و  َ ن ي ووا ،ي، و دووةدمازر

 يَ  َدةر وةرَوودةدةن. "ما ر  ،يمو ر و مز  وةمَر

 "َري دوا َوة دة مَر و دمرد  و ،َةردا دَ

Akmajian et.el. (٢٢٣ :١٩٩٥)   

)٢( Y   اوةدام َX  

) ٣) ةوة رم  (٢، َ وامي َ (Y   َ َ X ) دةطَ را  ٢موةرَو ري (

،  دة موي َ  دةطن، "" و "٢٠٠٥:٤٦Cappelen and Lepore    ( "()  ي  ٤و (

 ي راَ  مطن.  

)٣(  .ام و  

                                                
١٠  مر Longman ٢٠٠٠:١٢٩٧  ، ديو  و  ،دة  وة ،د َ   َ رط ،وةراوةَ وا و و

ان ر وةيومرز   ان "دة "د و وةر   " ،م َ ،َ  ن َ وةي َ ،

ان ن رود  sense lessرةمي ". و "  د م د م"، و "طر  َ   ت وة َري دةت". 

  و ي ن ةي  وك ن دةرmeaning   َدم ر َ َوةي َري طو  َن َ . َا 

  ن رةَ َ دةت ن ذةي َ دةت  َ رم زم دراو.  
١١ ط   ز َ ر دة َم َ ،َم م وةي زَور َدة  ،زة وةي زاراوةي وة وةكت دة مم

ت ط" ،َمام "راَ " زد و " َ  ت"دا رَ، را ز َ  و  و َرة ردةََ، دة

ةَم ن ما دةمردةورو   ،َر دة مدددي و م  و َ "ت" اَ  ،"ار     .  



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٢٣                                                           )٢٠١٦ 

)٤(    .اردوو 

 زش دامو ر ،َوةَ يمَط َ ، ري دةَ يوا  ،تم و داوا ر

 َاوة، و طردار و را دارام و اورد وةي دةر م ،تةرد ار ر

َر  دردما ررن وام واي مر ،رةزو و زةو ، ت،  ، ،َن، رةطز 

ر "ام" ،روة وة و ي َ َدة ،ا م ن  ري  ن ري ،ةَ

)  َ ،َةوة وا م َ ي  ،َان و دو ٣ م ار  ،َت دةزام (

رو َ وةك وةي ان   ،َرةدا،  امَ ض  َمراوة  دة دةردا  وا

  .ام وة وةَومو ر َرم َ ر ةداَ ،ان َوم َ و  وا

)  َ ر وةوامَ٤ َ رط م و م ارة رَ و َر دةر َت دةزام (

 وةي َي .راووة ة()و  ،وةَداCappelen and Lepore    ر

 اي ر َلط   شوام ، اي ر َلط  د وَ  يوام ، ن دوووا

 م ة  ي م دةق و مة زم ةموة. 

   َ  ر كم ،م  َم وام و نرة  وةدا نز ام ط ة

 دة   ََ مةَط َ م يم و وة ر ز  ،نَاروةي م

رَم ةَ ،اوةط .َ ودارد   نوا ر وةرَوَل م

  نو  ،وةَ وا رط ،َو ك وةك َامم ،ََردة وةدم

 واي دةودة ردة  ،ََو وام  دةا  طمم واي رر دوور 

 ،مBach (٢٠٠٥:٢٨)  داوام وم   وةَش دةطمو و وة َةر دةر وةي َدة

 ماون :

  (ا) را (َو) َي موة     (ب)  و رةن (َوة) ون  َان.

. ط وةي ر رن َ ة ر ردة ،ََن واي رر دةردةن

وان َ رةم دةوة وة  ،ن دةام موةرَومن درن، وا وةي 

 ر ةَ  وةش ،رةد ،َم يرةرام  َووة و دةردة  ر

َر/طََ يام ر َووة دة دوا ،ر َمَر وة ،َر  ر رط .

امي رةم  طا مَ واي رر وةردةطن، امي ةمن ةوة، 

 ،نو و م ر يوا ر، وةرط م دمروة و دم وام و

امن َدةن، رةت وةي ام م ة و  دة .َوا امي ري 

من رةماموةي و م رةو و ةَ  ري ةم دوو َم مَان 

 .َر و ط  

    

     ر رن  ٤.٤.٣

اوان دة َ َر ،َ دة ،َ  َن مَ وةFrege  و  ي ف  

 ،م َ ،وةَر 
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 ٢٢٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  رَم  س و،  وة ر م؟ )١(

)٢( َ ي دارة ? . 

 ،نطم َ را ك م نر نررا ة  

  دموةي ر.        دامي م ي و؟ -

 داواي من.         رةوةون؟ -

 واي َر.        َ؟ -

- ةَ امم و ا ا م         .َ ر نرزطَوذي ري ر 

) رةرت، م مام َي را ن درَو َوة ١) مامَ وةك ( َ ٢مَ َاموة (

َي ر" ÷  ،َي وة َ  َوة دةطَ  َ دةط "َ" َ وةك"

 َ وةَروةش دةط .َا دةط ي ،درَو م ار م امن مر ر  وةي

وة وةي داوةوة،  (٢٢٢ :١٩٩٥) Akmajian et.alم وامن و  ر راا من، 

 ر  وةاوم نمر وة، و رر ر  اون نر ر 

وة َ َض وة امدة  ،وةوة دة رةي ر ،ار ير  َ ،م َ ،وة

ر ر دة   ،رةداوَن دةدا َرةت  َ   واي 

 َ واي (َر) ري  اري وة رةن  اري ر راا، وا دةام َوة 

وةرواماوةوة درةَ .َ طَ وةَ وةك " رةي دا  دري" دةداوة. روةك 

Hamblin  ،رة و َ اونواموةر يوة  ،مط  دة َر يوا َدة َ

   وة  ،ن دةزامَ ة، و وة َدة  ارةم َ  ،م

  وة دنر ر ر .ةَ ر َو دة مط َر وة ،ارةةم

 ار وة َام  ات م ن ،ََروذ َط مط  و دة يةمَم  ََ

  وةرواماوامدا ... 

Richard (٥-١٩٥٧:٣٥٣) و م و يان واَم  وازي ي - َام وَيوة، دةدة و

دةو َوة  ةوة و دةرن وةن وان، و (١٩٥٧)  ،ََ  Griceي  Griceوا ي 

ا ت،  ض رودَو َ َةو َن وم ،َ  دوا امَ   ا 

  َدة َ ض ،َرة دة و وةيدام دن و وةَ َ ،َوةدةطَ وا َر دةر

 (َ) وا رو َ وةك وةي وا موةرَو واو َوةَ، و  ر دةرَا روات

 ،م َ ،وةري دةر ر  ر 

ةوة ردة ََطر و مS    واَ وة دةط  َ ،َن ري Xدةرَ وةك   

  A   ،ََر َ مَدراوي  Eو َرري  Sطر رَم و دةردا، 

   ،وة زS   َو ا ن A    S   ريري ط ت وَE 

  وة م  تدرو  ي(زام)دن ي ر تS  رر و 

    (٥-١٩٧٥:٣٥٤) Richard  درو دةت



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٢٥                                                           )٢٠١٦ 

  َ Grice  ريرE  َومَ ةيَار  َ َم َ   َ َ َدة

ر زام رةدا و ةيَار   ،"َداةَك طدةوة ن رر ََ ن كر

 .َم كررط َو دة دم ر وا وا .تر اوو رر وةك َدة

 م و   ،وةاوم وةماوةواموةر  ن ،اممز دةر 

ةروان دة  َدي دةردا، طر ر دةام َ دراو  دة  و

 َ وة  ر ،َن دة و  ،ت رَ ،ر مرةَ  َرَ َ دوو

 َ يام ي وةَط  رةت َدمواموةر ض   وا ؟ م

 مَدة َوَرا و  ن ، اموةرَوم  ريو ر امن دة

 ر وة دةوة،    و من   (١٩٦٥)   َ Searleوة، َ وةك 

ما َرَون  ،وةامَ ري ر ةَن، َ ا ق و   مرن  رَم ز

ةوة م  مَان  (١٩٦٩) Liws مَان ر و ط  َرَمَ ري دةر طم .ي 

  ،ني وةمرة م  رط ،ما طممدةي َراط  ن وََر  

مروة  َوة، طََدا و موةَ  واي وا ي مووة.  واي و و موةرَو رن 

  ،زراونر دا  و ر واGrice  َن دةَM-intentions يَو  م َ ،

ةوة" و  "   دةر   وة  :مَ Y  َي X   َ وةك "

 رري ر طَط و ران َ  ،ََي موة و زام و وة". 

 ٤.٥ ار َم   

Denotation = reference  دوو  َ  ر َم وووا ر وةك َم زاراوةن

وازوة رةردةن،  ،ر دوو  ر و م دةموة   مَان و و وةي 

 امةوة دة   .و ....، دا  ،وداور ، ،س  تدة َ ذةي ن َمدة وة ز

رك     ،و دم وا و ذةدن، واَ ، وك،  وةك "وا "ن 

"ذةدن" ردة ،ََرن وةدا رت دةَوة،  دة َ َ را ن درَو  َن 

 وةي رةت ردان .ن َ ذةي َر َدةردة   ن و ار  ر 

  ،َدة  و  اورد و دةر ر (وةرَوم)  و ار ،م ،زة

َرم اروزرو ك  م نوة، و  ،َدة َ ذةي ن ،وةَري دةطَ َ ،َ

 دةAkmajian  ،َ  (١٩٩٠:٢٢٣)وام َ  امي و ذة   َوازدةن. و رةوة 

 دة ردةوا اي رةم و ار َم َم وةي َ وةَروة دةط ،َم

ي دةدن و واذة امََ- دنذةreference َ  م َ و ،

م م  رةت وةََ- ةَ كر ،َر و درَو ار ر ر  مز

زم را  درَو طر َ ة زم را ن  مو، و زام وازي طم مدات 

َ    ،يمو ر وةيامَ  دةدات مط  نن درَو ،ار مز وةيام

َة زم را ن درَون،  َم ،و رمي ي ارةوةدا ( وَةي رم مرن) 

 ورور َرَوة. دةام ري را ن درَو ةي  َوةي دومي دة
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 ٢٢٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)١(  ران م ن رام َو  َT  

)٢(   .ََ ي  ن ةر  ازادT 

)٣(  .ران م و رام َF 

 Tطر  زطردي  َوة  ذم مَوة،  )٤(

)٥(  .ش مَن مَم  َن م وF  

)٦(    .د يَ  ي ور يF 

 مرة رَ و م و ،مو ر  و ار زام َ  نز زام ،َ و

  رةت نرة  ترد رو زام َودة  ،م ريَ  ارنةم

  .م نمن زز مو ر ... ،م اا رمرة و  ررةي م و اار 

:َدةط ،م َ ،رة مَ و َر و 

  ن دة م اردووة. )١(

 من اطورةن. )٢(

َ و داواي ََ من ات، ) دوو َاموة ةط ،َ، دة َر َ  موةا ١( 

)  .َارد مت و م ار َدة دووة ،درَو  اردووة م َ ت و ر دا ٢ (

 َزامورة ما ط  ررام  رط اد ت و  و  را َ م ر َدة

ت وامم ن  .َ وةوامَ  ي 

  ةم را رن   ٤.٦  

 .َو درَو م  ار م ام  ،وةَ َةرَ   َدا دة 

S  ةم را  واطمما دةردةو  َي َي ر َ داموة،  َم ري 

 ري  طرةم را ري دووة ات و درَو مَ ،َ را ’Sر ي وةك 

 ري دووة طرةم درَو ن  ري  ات. 

)١(   .م َدر َ ادةير دةرز َموة دةط ر زَور دةرز  

)    رطا١ر دووة ي واوة وا َ ار ( رةمرة طدوو دووة  و درَو ،

 ،وة َ مط م ،م َ ،اي رةم  دةدات. دام   

م  ،وة وة َ يمط م ي- دمرَ يَ َاو دةرَ ير ار

ي م-ر : نَ يمط م ن و م ردوو ر .ر ا 

)١(  ةمر       )٢ َل م ةمر  (  

)٣   ةمر .( 

  )  واام  رة دزراوة ٢(  )  وا  َرة دزراوة  ١(

  ). رةي  دزراوة ٣(      

 َل مَ راا، دوو ةم را ن، َ َ َر م س 

َرَوة،  واطمن و طمي  ،َوة و َرةم ردا وةك ك مَ ،ا، 

موا ر م ر  ، امةم ي وم انَم  نَ ا- ،ا مموا



 ا ا  د 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٢٧                                                           )٢٠١٦ 

 َم ط و س  َ َ  َرةت وةي، َ ن دوم (ي دةورور) 

  دةام َةودم رك  َرَر َو َرام درت.   

٤.٧    زَة دال وَ  انَم  وازي  رةت  

Jespersen (١٩٢٤:٣١٣  Palmer ١٤ :١٩٨٦) دواوة، و ر وةرَوم Lyons )١٩٧٧:٤٥٢  رةت ،(

proposition   ،وةم رةوة ر ري  و دووام  ،َومن دةردوو ،دواوة

 ي انَم  يواز و زَور م داَ و زَة انَم  وازي وةوامlocationary 

act   وillucationary force  ن  Austin (١٩٦٢:٩٨)  ر ا ،اووةرَ ةوة

 ، مماطر، ر وةياموة ،م َ ،تدة َ ر ادووة  اَ  ،َدة َ

  Lewis  (١٩٤٦:٤٩)طداردموة و َان. وة ر ي َري دن. ي َي وةك

مي  ردموة، موةرَو دموة .... دةامَ زةك  موةرَوك ةوة "ا

 َدة َا  ،َرَ م ن ،دنن، مي طَ َدة وام ،ََ

ا و وا و َي َ ".َ ةدا دة  َر ذة  َوازك  مَان َد

زة مةطو ر َ ذة -   ،وةَدةط َ و َ وة .َ ،تدة ر مزَة

وةك طَري رَماو رو دةطَ، و ةَوَزَ   موةي  ن ران 

 َدةَ م َ ،تةَ (رَ) داَ ام رج و و ،نز ار ر   وX 

  يوةرP   ،X   ازةواP  رةم ر  َرَ ر  َموة دةط وة ،

َ  وةك َامردا دةواو زيَ  تدة و  .َور ِدا  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٢٩                                                           )٢٠١٦ 

٥.٠    ي  

 ي   زم ردي ٥.١

 رر و مري طَط ا دووم زام   "وا" ، ،رنو و در اموةي زََ

 رامر " " دةوةَوة، "وا "ذة َ َ دةرةوةي َ زم و رامر 

ا ر َ، و ر زمَا َرَ وةك موَن درةَ و دوا  رم زمد

َردةَ.  يم .ا دةمَرَ و َل وط  َ ت دا وةك"اري "وا 

   ريَط وة، دووةَ َامن و مطوة مَ ار ر  ،وةدا وا

 طَل زةك و  ارَةي دةَ دراودا ةَز ،"و ارةدا  َ-"موةرَوك

 َدةط َ  ،دةproposition يَ  وة زة "ي "واوامَ  "وةرَوكم" ،

َ دراوةوة  در ،َم س و ا زَوري رة و زموان و ن 

ري م ،ت َ  ،زنَ ،نوةرَووةي مامَ  ،وة وةوة وةير وةش رةد ،َ

َ، رادةي رَوي و امي َر، ر و .... ََوةي ن َ دةَ ،َ زموامن 

ََوة، موةرَون  و وموةرامي امي ر َك ورام و روا اوة دة

ون َ ما  و ي رة را و َ ، دة َردةوا ن 

  َوة.

ا مدةن،  وا دةرَ م-و رم ر  َم َت  مَن  و رةي    

 ، وةي وةك َواموةر ن وا وداو وو ر ،ن مدمو يام َردةَ

 ،م َ :تةن داوةَوم   ،ََ اوة  ري زَور وةرَوكي مَِ وا

دة طز ََوض ر َمز َ َدة َوةرَور م ي ، دا َور  نوةرَوم َ وة

وةرَدر  ،َوة َ "وا" وةك ت و ةمي  َمَان َر و وةي دةرةوةي 

 .و مت طدة َ ذةي امز َ  
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 ٢٣٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ٥.٢رة مز   ي  

 ا   "ا"  يا "ا" اا ،و ا  ن ن ز ا  

     ا  ذج د    و    ي، وا ا  ر 

 .ا   م    و . اتت و و  م م ل ا  و

  ل ما ا اح". ون ا"  رة ما و ا .ؤا   و ا و 

ف ا ناح" و اا"   ر ماط  تا   دا    

 ا ان و ا   و ذا ا ة ، و ا  ا ن  ان 

  ا .ة ات   .. اثرئ و ارة ا و ى ا ن ون ا ا ا. وو

   ن رة اا  دات اا  ا  و . ا   

ا  اذ اا و  ا ا اب و ا ،ا  ان  دا او ان . ان ا 

.  ك  اا و ر ح ان   لا   وادث  ان ا ان   و

 . ا  دي ا  راتك ا نا  ن اذن .  و ا

  ن ا   دي انو ا ،ادوار د    ا   اي دور زا 

ا    ا  ،ىا  رج ا ا  ذج اا  و   و 

  اي.   

  

 ي   زم ي ٥.٣ 

(١) Two categories in the field of linguistics can be recognized with their own proper 
properties and their own function. The first one is “meaning” and the second one is 
“content/proposition”.                   

(٢) When we deal with a categories like, “proposition” we may want to specify a 
definition and continue with causion, making sure not to close off any substantive 
issues by definition of the proposition.                           

(٣) Propositions are the sharable objects and the primary bearers of truth and 
falsehood. This requirement rules for propositions including thought and 
utterance-token. These can create events and facts, which presumably are not 
sharable, and presumable cannot be false. 

(٤)  Our definition leaves open, many of the questions dividing proposition lists. For 
instance, which additional roles are propositions fit to play? Would a proposition 
be abstract? What aspects would they have? How would they relate to facts.  

(٥) We have have examin all these issues, as well as the fundamental issue of whether 
there are propositions at all.         

(٦) In contrast “meaning” referes to facts and can be analysed within the frame work 
of a single word. Therefore they cannot be deleted and cannot be translated easily 
into other languages. These propositions relate to the total meaning of a certain 
utterance and can be deleted or translated easily into other languages. 


