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" بمعنتت  لعتتش ط وتتا  طومتتش ط تتى تيتتا   "pragmaمتتا الظ تتي اليى تتا    البرجماتيتت اشتقت  
 لهتتا طمعيتتا    يغتت  المن عتت  العمظيتت  لظمعتتا   م تت   طيتترا ا ، مثتتال  تاتتت  لتت  ال ظغتت   ال ر يتت 

 ل حقها.

"لتت  ال  تتتر ايمري تت  لتتت   "pragmatism البرجماتيتتت ط ال ظغتت ا  أطقتت   وتتل  الحر تتت  
صتتبح  ختتم  أط ، الن تتا الثتتا   متتا التتتر  القاختت  ووتتر طوتتمن الر تت  ايطن متتا التتتر  العوتتريا

 هتتتا ةر تتت   ت هتتت  مىجهتتت   تتت  ال ظغتتت ا  أمنهتتتا طقتتت  لهتتتا النتتتتا  ، مميتتتلل لظحيتتتال طالثتالتتت  ايمري يتتت 
ختتتها   تتت  اإ البرجماتيتتت صتتتبح  أط هتتت ا ، هجابيتتت إكثتتتر أا ل تتتر  ختتتاع  وتتتا إجتتتش أالمى طثتتت  متتتا 

 ايمري   ل  ال ظغ   العالمي .

 م  ب ومظت    عت  لت  أمري تا مت  ب اهت  التتر  العوتريا طالبىاوت   البرجماتي   أطق   و
لتت  بىاوتت    نيتت  إترجتت   البرجماتيتت "بمتتا ليهتتا  ختتاو   وظتت   هتتى  المتت ا ب العمظيتت  جميعتتا القتت 

لتت  تتتأثير وظتتا التتن   إ تتال  باإ ،بيتتر  ظتت ظيتت  ومثتتر لظغتت    تتا   الع  غتت  متتا  طاأوتتا  لضتتما 
 خها ليه طليا جيم  بن يب طالر.أالح    طال ا 

 .C.S(1914 -1839): "توتتا لل ختتا     بيتتر  ثمثتت  أوتتم ،  تتا البرجماتيتت طيمثتتش 

Pierce " ،  (1910-1842)"طلتتتتيا جتتتتيم W. james" ، (1952-1859) ط"جتتتتى    تتتتىا 
"J .Dewey. 

لتت  المتتتان التت ا  وتتر  ب ةتت ا  كطتلتت البرجمتتات طيعقبتتر" بيتتر " الماختت  ايطن لظمتت  ب 
 ل ا  ا طا ح .أ يا  جعش ، المجم  العظمي  بعنىا 

تتأ متتا أ ةتت  أ تته أ متتا ، لتت  أمري تتا البرجمتتات  وتتال المتت  ب  كبتترطيعقبتتر طلتتيا جتتيم  أهضا
 .الق  ير للريت  ق هم  ل  اخا ج    البرجماتي   أوظ  ك  أةي  ، ماخغ  وظا الن   الح   

 البرجمتات طقت  وبتر وتا المت  ب ، البرجماتيت الم  خت  ة  لمخت   أطثالثهما "جى    ىا" 
 .ل  صى ل ج   ل ورل  بال  ا عي 

لضتتتتم وتتتتا قا متتتت  ، تق تتتتى  ال  اختتتت  متتتتا ا  عتتتت  ل تتتتىن تغتتتتبتها مت متتتت  طتظحتهتتتتا واتمتتتت 
 الم ا   طالمراج  طال ط يا  طالتىامي  العر ي  طاالجنبي .
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 رفة يف الفكر الشرقي القديم )الفلسفة اهلندية(. نظرية املعالفصل األول: 

 نظرية املعرفة عند السوفسطايني.  الفصل الثانى:
 . نشأة الربمجاتية وأسسها وقواعدهاالفصل الثالث: 

 .ومدى تأثرها بالفكر السوفسطائى القديمالربمجاتية الفصل الرابع: نظرية املعرفة عند 


