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  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  شريه فلسفهن
 

 مقدمه
و كاربردشـان، تعريـف   آنهـا  داللـت  نحوة  ها،پيدايش نشانه بررسي فرايند به 1شناسي نشانه
هـا را  شناسي پيرس داراي ابعاد بسيار وسيعي است و نظر وي در مورد نشـانه نشانه. ميشود

شناسي، با حوزه هاي مختلـف از  نشانه. توان يكي از مباني اصلي كل فلسفة وي دانستمي
لخ، شناسي، فلسفة ذهن، فلسفه به طور عام، علم ارتباطات، علوم اجتماعي و اجمله معرفت
لـذا  . شـود هاي زندگي انسان يافت مـي اي است كه در ساير حوزهنشانه پديده. ارتباط دارد

الاقـل در هـر    -شـود  هاي فكري و اجتماعي انسـان مـي  كاربرد آن تقريباً شامل تمام حيطه
نشـانه داراي   به عبارت ديگـر،  -جايي كه بحث داللت، و تفهيم و تفهم چيزي مطرح باشد 

نظـري  در حـوزة   شيئيتفهيم توان آنها را مياست اما يكي از مهمترين  يلفمخت كاربردهاي
هـاي  سـاير حـوزه   رهـاي مختلـف د  و استفاده از نشانه از اين رو، ساختن .دانستعملي يا 

شناسي پيـرس  طور كه خواهيم ديد، نشانهاما همان. هاي انسان استيكي از ويژگي ،زندگي
شناسي وي در نظر گرفت، بلكه يكـي از مهمتـرين   معرفت را صرفاً نبايد به عنوان بخشي از

  .مباني فلسفي وي و نگرش او به عالم نيز است
 1690را در سـال   semeiotikeكه واژة افرادي است اولين  يكي از هيومدر فلسفة غرب، 

قبـل از او،  ). Hume, 1690 , book 4, chapter 21( بـه كـار بـرد    فاهمـة بشـر   ةرساله درباردر 
را بـراي   ]1 [»هـا تفسير كنندة نشانه«به معناي  semioticsكلمة  1670در سال  2ستوبس هانري

 20و  19در قرنهاي . ها بكار بردهاي علم طب مربوط به تفسير نشانهاشاره به يكي از رشته
ها و مسائلي كه به آنهـا  پژوهشگران و متفكران متعددي به بررسي نشانه ميالدي، فيلسوفان، 

  معـاني مختلـف    4، آلفـراد تارسـكي  3كسـاني ماننـد روالن بـارت   . شود، پرداختندمربوط مي
آنها وجود دارد، را بررسي كردنـد در حـالي كـه افـرادي ماننـد       ي كه ميانابطور ها ونشانه

ها و تفسيركنندة آنهـا و نيـز ميـان نشـانه و عـالم      بر رابطه ميان نشانه ٥چالرز ساندرز پيرس
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