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چکیده

معنایی است که چهار مرحله برای –فرآیندی نشانه سبک زندگی

تحقق آن الزم است. در مرحله اول با جوامع مواجه هستیم که از 

ستند. همین طریق ساختارهای هویتی شان قابل شناسایی ه

های مهم  سپهرهای ساختارهای هویتی هستند که یکی از مؤلفه

گیری فرآیند ها شرایط عمومی شکلروند. اینای به شمار مینشانه

 های حضور اجتماعیسبک زندگی هستند. در مرحله دوم با شیوه

های حضور همان اشکال بٌوشی حضور هستند مواجه هستیم. این شیوه

کنند. ای از باورها و تجارب ارزشی عمل میعهکه بر اساس مجمو

ها خود بر اساس فرآیند راستایی آزمایی و مشروعیت باورها و ارزش

های یابند. این همان چیزی است که از پیش شرطگفتمانی تحقق می

رود. در مرحله سوم سبک زندگی بر ه شمار می اصلی سبک زندگی

اندازی و تثبیت یک ، لنگرهای استمرارنشینی )شیوهاساس روابط هم

شکل(، جانشینی )گزینش یک شکل و ترجیح آن به دلیل همجواری و 

گیرند. این همسانی با شکلی دیگر( و ساختارهای ارزشی شکل می

های حضور های زندگی که دارای تکیه ارجاعی در شیوهسبک

مانند اجتماعی هستند، همانند زبانِ ثبت شده در حافظه جمعی می

توانند مورد استفاده قرار گرفته و استمرار سبک زندگی را شکل که می

دهند.  در مرحله چهارم، با سبک زندگی مواجه هستیم که در تالقی با 

پذیری آیند. در واقع، نقشهای حضور اجتماعی به وجود میشیوه

ها بر اساس همان باور و گران اجتماعی و پافشاری بر این نقشکنش

ی مهم گردد. نکتهاندازی در درون سبک میسر میرارزش از طریق لنگ

این است که در این چهار مرحله، انسان به عنوان محور اصلی عبور از 

وضعیت بسیار کلی و ناپایدار به وضعیت خاص و نقش یافته عمل 

معنایی در –ای یا بخشی از فرایند نشانهنموده و  به عنوان امری نشانه

ا قرار دارد. پرسش مهم این است که چگونه هچالش با باورها و ارزش

تواند در چالش مستمر با باورها و قرار گرفتن در فرآیند انسان می

راستایی آزمایی، یک سبک زندگی را به سبک زندگی دیگر تغییر 

 دهد؟ 

معنایی، شیوه حضور اجتماعی، سبک  –: فرآیند نشانههاکلید واژه

زندگی، ساختارهای هویتی

Abstract 

The lifestyle is a sign-semantic process, with four 
phases necessary for its realization. First, we are 

confronted with communities which are 

identifiable via their identity structures. These 
identity structures are one of the important 

components of the sign systems. They are the 

general situations for the formation of the lifestyle 
process. Secondly, we are faced with the modes of 

social existence. These modes are the same Bushy 

forms of existence functioning based on a set of 
values and beliefs. Beliefs and values are realized 

on the basis of the process of verbalization and 
discursive legitimacy. This is the same which is 

accounted as a prerequisite for the lifestyle. In the 

third phase, the style of life is formed based on 
syntagmatic relations (continuity, anchoring and 

fixing a form), associative relations (the selection 

of a form, its preference due to its adjacency with 
another form) and valuable structures. These 

lifestyles relying on the modes of social existence 

are similar to the language recorded in collective 
memory, which can be used and also they cause 

the longevity of lifestyle. In the fourth phase, we 

face with a lifestyle formed at intersection with 
the modes of social existence. In fact, the role-

playing of social actors and the insistence on these 

roles is based on the same belief and value via 
anchoring within the style. Here the important hint 

is that in these four phases, human beings act as 

the main axis of passing a very general and 
unstable status to a particular and contingent one, 

and also it is in a challenge to beliefs and values 

as a sign or part of the sign-semantic process. The 
key question here is that how can a person change 

a lifestyle with another one in locating the 

stratification process and the constant challenge 
with beliefs? 

Key Words: sign-semantic process, social 

existence, lifestyle, identity structures 
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مقدمه -1

گردد تا همین وجه آگاهانه گفتمان سبب می مند و آگاهانه است.مند، نیت گفتمان یک کنش نظام

-ا یافت و مورد تحلیل قرار داد. همین نظامگیری آن رمعنایی دخیل در شکل -هبتوان نظام نشان

-–هر گاه انسان در مرکز فرآیندهای نشانهگردد.  ی آن میدهمندی گفتمان است که سبب سازمان

و اشکال حضور، در پی ترسیم سبکی متفاوت باشد، زیستی معنایی قرار گرفته و در چالش با شرایط 

شناختی مواجه هستیم. انسان -های نشانهبا چالش

-را پشتیبانی میو آن  که پشت جریان گفتمان آگاهانه قرار دارند 1سفرهااسپهرها یا بیو-زیست

ولی روند. مند نیستند و کنش گفتمانی سازماندهی شده و آگاهانه به شمار نمیکنند، جریانی نیت

بیواسفرها در قالب ارتباط و پیوند بین دنیای طبیعی و دنیای زبانی، به درون گفتمان ما همین 

این حرکت  کند و در نتیجۀها و زبان حرکت میپرداز بین بیواسفرانسان گفتهکنند. سرایت می

 یهازمان گفتمانی سبب تعامل بین شیوسپهرها به درون س-این نشت زیستگیرد. گفتمان شکل می

–حضور نشانه یهسپهرها و شیو -دد. از تعامل زیستگرای میزندگی نشانهی زندگی زیستی و شیوه

چالش  یهسبک زندگی که نتیج اینک باید دید به چه دلیلگیرد. شکل می  2معنایی، سبک زندگی

 ؟است، امری چالشی است  3حضور اجتماعی یهبین شکل زندگی و شیو

برای بررسی سبک زندگی باید بین سه فرآیند و جریان متفاوت حضور تفاوت قایل شد. بنا براین، 

. استهای ارزشی وابسته به نظامکه ی حضور اجتماعی هشیو .1

عادت و تکرار است.که وابسته به  شکل زندگی. 2

 منحصر به فرد و ویژه باشد و یا در چالشیک عادت جمعی و یا کنش  تواندکه می سبک زندگی. 3

یید نموده ولی نسبت به آن نگاه نوآورانه داشته باشد. با عادت قرار گیرد و یا آن را تأ

معنایی سبک زندگی-های نشانهویژگی -2

های زبانی بستگی بین صورت بیان و صورت محتوا هستند. صورتساختارهای معنایی همواره تابع وا

معنایی –های نشانهخورند تا ساختارهای معنایی یعنی محتوا پیوند میاشکالی هستند که با صورت

های اجتماعی، گر هویتمعنایی هستند که بیان-های نشانهامظتحقق یابند. اینک سبک زندگی ن

گیرند. به همین شکل می 4اسفرهاهایی در درون سمیوچنین هویت ند.فرهنگی، فردی و جمعی هست

سبک زندگی مرز بین فرهنگ و  باشد.می سپهرها-یا زیست دلیل سبک زندگی مرتبط با سمیواسفر

گردد. های اجتماعی میکند و بر اثر این جابجایی وارد ارتباط نزدیک با کنشطبیعت را جابجا می

پیشنهاد شده است. در این فیلم پسر  "ابد و یک روز"رتباط در فیلم مثال بسیار جالبی در این ا

1. biosphère

2. style de vie

3. mode d'existence sociale

4. sémiosphère
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محسن است با چاقو روی صورت خود خط انداخته است تا به اصطالح خط ی شهناز که خواهر زاده

صورت  گرچرا که کنش ،ابجا شده استجاینجا مرز بین طبیعت و فرهنگ التی خود را پر کند. در 

بین خود و دیگری ی رابطه یق تعریف فرهنگ که در بر گیرندهخود را زخمی کرده است تا طب

به  «دیگری»و  «من»است، خود را از همه دیگران متمایز کند. این تمایز که بر اساس مرز بین 

این کنش عبارت  .گرددعملی فرهنگی است که سبب ایجاد کنش اجتماعی می ،دست آمده است

کند که در گر تعریف میماعی جدیدی را برای کنشاست از دارا شدن خط التی که موقعیت اجت

. خط التی نشان دهنده این موضوع است که یابدمعنا می قالب قدرت و لیدر شدن برای یک گروه

کند که شکلی از بیان میسبک زندگی یک رفتار را در کشمکش بین طبیعت و فرهنگ تبدیل به 

تواند در درون یک یعت موجود است و میفرم ثابت یافته است. به عبارت دیگر، خشونت در طب

فرهنگ با ایجاد یک شکل مانند خط چاقو سبب تمایز من از دیگری شود که نوعی فرهنگ محسوب 

گردد. حاال همین تمایز دارای کارکرد اجتماعی تولید قدرت به دلیل خط التی است که نوعی می

 شود. برتری هویتی برای آن فرد محسوب می

های بسیار گسترده و تعمیم های محدود به صورتوارد سبک زندگی تغییر صورتدر بعضی م     

-یافته است. این مورد در ادبیات بسیار زیاد است. یک عمل فردی یا یک کنش محلی و بومی می

سبک زندگی را  این تعریف باید رآن به سبک زندگی تبدیل شود. د نتواند بر اثر اصرار و فراگیر شد

هنگامی که فلوبر اثر معروف مادام بوواری را  شدن یک کنش دانست.ذیری و همگانیپفرآیند تعمیم

کرد که رفتار فردی این زن سبب تعریف رفتاری اجتماعی در درون جوامع شود و نوشت فکر نمی

بواریسم را تولید کند. ولی بعدها این رفتار نابهنجار در زنان بسیاری تکرار شد و یک سبک زندگی 

از رفتارهای پهلوانانه در ابتدا  وانند مثبت یا منفی باشند. بسیاریتهای زندگی میسبک شکل گرفت.

اند که بعدها بر اثر پایداری و ایستایی تبدیل به کنش اجتماعی و یک صورتی از حضور بومی بوده

 اند. سبک زندگی شده

است. چرا که زبان سطوح  پیوند خوردهبازی زبانی سبک زندگی با ی لهاز نظر ویگنشتاین مسأ     

ترین سطح زبانی یعنی جایگاهی تفسیری بر اساس توان عالیمختلفی دارد که سبک زندگی را می

 .(Wittgenstein, 2004: 19)« سبک زندگی باشد بازنمود»  دتوانها دانست. بنا بر این زبان میکنش

سبک زندگی بشری را باید از سبک  خواهد به ما این نکته را گوشزد کند کهدر واقع، ویگنشتاین می

زندگی موجودات زنده جدا نمود. او اعتقاد دارد که بازنمود سبک زندگی با بازنمود زبانی متفاوت 

زندگی یعنی دو بار  هستند. اما بازنمود سبک 1فرازبانیکه هر دو بازنمود عملی است. درست است 

سبک زندگی بشری این ویژگی مهم را دارد زبان. به همین دلیل برای ویگنشتاین،  بازنمودی کردن

                                                           
1. métalinguistique 
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انسانی  3و نوع تعامالت2، یعنی کنش های زبانی، حاالت عاطفی و شوِشی1که دربرگیرنده بازی زبانی

 هست. 

زندگی را  که سبک آن چیزی است که مسیر حرکت در تعریفی دیگر از سبک زندگی باید گفت     

گردد. به همین دلیل برای ویگنشتاین سبک ری میهموار می کند. یعنی زندگی در درون سبکها جا

گردد. پس سبک سوب میزندگی با کنش و بازی زبانی گره خورده است و عالی ترین سطح زبان مح

هویت پیوند دارد. چرا که اگر قرار باشد سبک مسیر حرکت زندگی یا جریان آن را  یلهزندگی با مسأ

با کنش گری مواجه هستیم که یا سبک های  سبک زندگی در هر هموار کند، شکی نیست که

گردد. ها میکند و یا سبب توقف و یا استمرار آنها مقاومت میموجود را می پذیرد و یا در مقابل آن

شود و یا اینکه در درون چنین هویتی به هر سبک زندگی یا بر پایه هویتی مستمر بنا می بنابراین

 دنبال تغییر و تحول نیز است. 

در واقع، در مهمانی که قرار است برگزار شود زاده یافت. جمال کباب غازتوان در نمونه را میبهترین 

ها زیاد است و در نهایت میزبان میزبان فقط یک غاز در اختیار دارد. در حالی که تعداد مهمان

ام گیرد دو روز مهمانی بدهد. ولی مشکل این است که فقط یک غاز موجود است و در ایتصمیم می

 رود که برای حلمیای پیش نوروز امکان تهیه غاز دیگر نیست. در طول داستان ماجرا به گونه

آورند ما را وارد مشکل مصطفی پسر عموی میزبان مأمور می شود تا به محض اینکه کباب غاز را می

وا نیست این ایم و رقربان ما که تا خرخره خورده :سبک زندگی ایرانی یعنی نظام تعارف کند و بگوید

غاز بیچاره را هم فنا کنیم. بهتر است غاز را برگردانید و زمان دیگری مصرف شود.  در اینجا ما در 

شناسیم و در اینجاست که کنش و ریم. این سبک زندگی ایرانی را همه میادرون نظام تعارف قرار د

ظام تعارف قرار داریم، بلکه نیست که درون ن گیرد. اما مهم اینور تعارف شکل میبازی زبانی بر مح

آنچه اهمیت دارد، این است که تعارف فضایی از مقاومت را به وجود می آورد که امکان شکسته 

تواند به سبکی دیگر شدن این فضا به دلیل کنشی در تعارض وجود دارد. به همین دلیل تعارف می

 نامیم.منجر شود که ما آن را در نظام عامیانهکنشها پررویی می

گری را ایفا کند که مانع از خوردن کباب در کباب غاز که قرار بود پسر عمو مصطفی نقش کنش     

دهد و اولین نفری است که های زیاد میزبان مقاومت از دست میغاز می گردد، ناگهان بر اثر تعارف

می کنند. پس، ها هم او را در حمله به غاز همراهی برد. و بقیه مهماندر مهمانی به غاز حمله می

شود و سبک زندگی تعارف در درون یک بازی زبانی تبدیل به یک بازنمود جدیدی از غاز و کباب می

گذارند و به قول جمال زاده به یا و تعارف را کنار میسپس در این تعارض و چالش است که همه ح

زندگی به عنوان  دهد که نباید به سبکیابند. این مساله نشان میجماعتی کرکس صفت تغییر می

1. jeux du langage

2. états affectif et passionnel

3. interaction
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امری منجمد و ثابت نگاه کرد، بلکه باید توجه داشت که سبک زندگی در درون خود اشکال متفاوتی 

از کنش را ایجاد می کند که در تالقی با یک جریان همسو یا ناهمسو یعنی متعارض و یا مقاومت 

، فرآیندی در حال کننده، به مسیر دیگری هدایت می شود. به همین دلیل سبک زندگی امری پویا

 تحول و جابجایی است. 

های کنشی و کاربردی، روابط ، همانند همه نظام(Fontanille, 2015: 248)به عقیده ژاک فونتنی     

های زندگی و های حضور انسان در جامعه، استفاده از سبکقدرت فردی و اجتماعی، تعامالت و شیوه

و بر ها دارای پایداری بیشتری باشند د تا بعضی سبکتوانند سبب شونها مینحوه به کارگیری آن

های مربوط به آن در بعضی و تعارض کنند. حتی به دلیل همین روابطهای دیگر غلبه پیدا سبک

-ع از طرف دولت ها ترویج می گردد که مورد پذیرش جامعه قرار نمیامودر ج هاییجوامع سبک

سبک های زندگی بسیار بخشد. به آن استمرار می گیرد و جامعه سبک ویژه خود را پیدا نموده و

گران تواند توسط کنشحصار هیچ کس نیستند. هر سبکی مینمتنوع هستند ولی در مالکیت و ا

 ،ها همواره در دسترس همگان هستندجمعی و یا کنش گر فردی مورد استفاده قرار گیرد ولی سبک

 شته باشند. حتی اگر برای یک گروه یا یک فرد کارکرد هویتی دا

 

 حضور  یهویژگی های شیو -3

رند. گذاحضور اجتماعی ما تاثیر می ی هایی که ما در زندگی به آنها معطوف می شویم بر شیوهابژه

هدف این نیست که بگوییم ابژه ها برای ما تصمیم می گیرند یا تعیین کنندۀ شیوۀ حضور ما 

ژه ها و حتی دنیای پیرامون برقرار می کنیم، شیوۀ ای که با ابهستند. در واقع، بر اساس نوع رابطه

ای حضور ما نیز شکل می گیرد. منظور از نوع رابطه با ابژه ها، تجربه ای است که در چنین رابطه

ما با  یهول مقاله قابل استفاده است، رابطهایی که در این زمینه در طیکی از مثالگیرد. شکل می

 اتومبیل و یا مبایل شخصی است.

داشته باشد. در وجه کاربردی، شاید من  2و یک وجه تفننی 1تواند یک وجه کاربردیاتومبیل می     

ام. اما زمانی که من امکان حرکت و گری هستم که تسلط خود بر ابژه را حفظ کردههنوز کنش

 دهم.شخصی را ندارم، استقالل خود در برابر اتومبیل را از دست می یهجابجایی بدون وسیل

زیرا ابژه  گفتمانمعنادار می شود.اتومبیل به مثابه یک تکنولوژی هم در سطح ابژه و هم در سطح      

ابژه ارتباط دارد. آن با  ، حتماًباشدسوار بر ابژه وقتی فن آوریآورد. را به همراه می آوریفنبا خود 

ولیه تفاوت ندارد؟ این های اهای امروز با گوشیموبایل را در نظر بگیرید. آیا تکنولوژی گوشی

های اولیه فقط گوشی چه تاثیری بر نوع ارتباط ما با دنیای بیرون داشته است.تغییرات تکنولوژی 

جزئی دیگر داشتند، بدون حافظه، بدون صفحه و  استفادۀگیری و چند تلفن و شماره-گوشی کاربرد

                                                           
1. fonctionnel 

2. loisir 
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 کنند؛ سینمای خانگی، آلبوم،ار میهای امروزی برای ما همه کگوشیاما بدون تمام امکانات امروزی. 

رسان، و حافظه بخش های اجتماعی، پیغاماینترنت مورد نیاز، دسترسی به انواع ارتباطات شبکه

چنان های همراه امروز تکنولوژی گوشی های امروزمان هستند.دارایی ای از اطالعات وعمده

نه تنها بخش عمده و عظیمی از  اش را گم کند، ناگهانکرده است که اگر کسی گوشی یپیشرفت

شود. ماشین نیز این گونه دهد، بلکه هویت او دچار خلل میاطالعات و ارتباطاتش را از دست می

ی به شود و وجود دارد. ولاست. اتومبیل به عنوان ابژه یک شی است که در دنیای بیرون تولید می

ی بودن آن تقلیل یافته و از مرز شی گیرد، کارکرد شقرار می محض اینکه در ارتباط با کنش گر

ادراکی، پدیداری، هویتی، -تغییر یابد. رابطه عاطفی، حسی انی بیناکنشکند تا به جریبودن عبور می

کنیم، ای که ما با اتومبیل برقرار میای و حتی اسطورهشناختی، تنشی، استعاره -شناختی، زیبایی

گاهی این اتومبیل است که  کند. از دیدگاه کنشییتبدیل م سوژهبه اتومبیل را بیناسوژه و حتی 

به این ترتیب اتومبیل سبک زندگی ما را شویم. گر است و ما هم تبدیل به ابژۀ آن میسوژه و کنش

تواند ماشین تصویری است که من از خودم دارم و یا از خودم ارایه می دهم. این تصویر میمی سازد. 

این حالت حتی اگر ماشین یک تهدید برای جامعه یا برای خود  اشرافی و منحصر به فرد باشد. در

وابسته  حضور اجتماعی من به آن یهرا که شیو. چتوانم از آن جدا شوماز هم من نمیمن باشد، ب

به سه نوع ویژگی اشاره در مورد قفل در نقصان معنا، در کتاب  (Greimas, 1987: 90)گرمس است.

دهد تا درب منزل . در بعد کاربردی قفل اجازه می2و زیبایی شناختی 1کاربردی، اسطوره ای :کندمی

ود افظ است و در بعد زیبایی شناختی خای، قفل یک الهه محرا باز و بسته کنیم. در بعد اسطوره

-هدر ارتباط با شبککه  ای فردی و جمعی استقفل یک اثر هنری است. بنا بر این قفل دارای حافظه

گاهی مهم در زندگی گیرد. در حالی که قفل جایبردی و شناختی قرار میریا کادیگر اش یهپیچید ی

های آن شود. اما شاید همین قفل تواند به آن حجم دهد و سبب تورم الیهما دارد، می یهروزمر

امروز به دلیل دخالت تکنولوژی و تغییر شرایط ایمنی، به قفل دیجیتال تبدیل شده است و ویژگی 

یا هنری و زیبایی شناختی آن تقلیل یافته است. این موضوع نشان می دهد که سبک ای و اسطوره

زندگی ما تا حد زیادی وابسته به عناصر محیطی، دخالت فن آوری نوین، بازتنظیم روابط اجتماعی و 

 غیره است.  

ی ول است.ارمغان تکنولوژی همواره رفاه، لذت، شرایط تحول رو به مثبت و افزایش سرعت      

آوری بدون اضطراب و ترس برنده نیست. زیرا فنصد هم اتفاقی مثبت و پیش در صدتکنولوژی 

پذیر نیست. گوشی موبایل با وجود سرعت و شتاب و افزایش قدرت روابط خوبی که در امکان

 محدود ها صرفاً. این آسیباست راوانی به زندگی ما وارد کردههای فدهد، آسیباختیارمان قرار می

به امواج نیستند. بلکه استفاده از گوشی موبایل موجب شده تا ارتباط مستقیم و رودروی افراد هر 

1. mythique

2. esthétique
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هر  هستند،م که وقتی تمام اعضای خانواده کنار هم ایهبارها شاهد بود ماروز کمتر و کمتر شود. 

با گوشی خود مشغول هستند. این یک سبک زندگی است که محصول تکنولوژی و روابط کدام 

جدیدی است که جوامع مدرن و شهری امروز به ما داده اند. یعنی نوعی سبک زندگی مجازی 

تعاملی و بینافردی دیروز گشته است. این سبک زندگی روابط زنده و نزدیک جایگزین سبک زندگی 

 مجازی تقلیل داده است.  یهو صمیمی را به رابط

رابطه با انسان به سبک زندگی او تبدیل شده مبایل قلمرویی از حضور محسوب می گردد که در      

عملی زندگی باید بتواند در زمان و  یههر صحن»راهبرد اعتقاد دارد که  فونتنی در تعریف است.

نشینی که بر مکان با صحنه های عملی دیگر مرتبط و هم سو گردد. راهبرد یعنی اصل ترکیبی هم

 ,Fontanille)« گردند دگی با هم ترکیب میهای عملی زنهای کنشی یا صحنهاساس آن جریان

  ؟سازند کدامندی راهبردی که این رابطه را میهایژگی. و(28 :2008

-کانالی های موجود در آن توانایی تولید همهای نشانهای است که نظاممبایل قلمرویی بینانشانه( 1

 های حسی را دارند. 

ها، : آیکونآن هستند استفاده ازمتنی با قواعد خاص  های دارای نظام بیانی واین نشانه یهمه( 2

 های اجتماعی،نرم افزارهای ارتباطی، گروه های اجتماعی )وایبر و غیره(، امکان ثبت نام در شبکه

 ای و غیره. سازی، بازی های رایانهسازی، مستند سازی، نمایهآرشیو سازی، آلبوم

های بیانی و اکره و کنش تایید یا تکذیب توسط دیگر نظامهای بیانی وارد گفت و گو، مذاین نظام( 3

 گردند. کنش گران دیگر می یهبه واسط

های . این صحنهگرددهایی از کنش جمعی و فردی تبدیل میبه این ترتیب موبایل به صحنه( 4

ی قابلیت های کاربردتطبیق، صحنه گیرند. بر اثر این عملِعملی در فرآیند تطبیق با یکدیگر قرار می

 ترکیب، تغییر، تکمیل، بازپردازی، تصحیح، تجمیع، مبادله و توسعه را دارند. 

خاصی که  یهکند. شیوراه را بر استفاده از استیل و شیوه خاص باز می های کاربردیاین صحنه( 5

 2)دال( و یک صورت محتوا 1گردد، یک صورت بیانهر کس بر اساس آن وارد رابطه با دیگری می

 لول( ایجاد می کند. )مد

گیری این استیل و شیوۀ حضور، عواملی مانند، زمان، مکان، امکانات مجازی، سن، در شکل( 6

های جنبه های تفننی حضور، جبر یا ضرورتهای ارادی یا اختیاری رابطه، آمادگی  مخاطب، جنبه

ت. ژان ماری فلوش اما آنچه مسلم است، جنبۀ انحرافی استیل اس اجتماعی و غیره دخیل هستند.

 :Floch, 1995)« به مثابۀ یک گسست یا یک انحراف» تاکید دارد که در بسیاری از موارد استیل 

شود و سپس بر اثر دهد که سبک زندگی از گسست آغاز میاین امر نشان میز هنجار است.ا (173

 گردد.تکرار یا عادت به هنجار تبدیل می

                                                           
1. forme de l’expression 

2. forme du contenu 
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های متفاوت با ارزش های خاص خود می استیل و سبک این عوامل سبب ایجاد یهمجموع( 7

توان به شیوۀ کاربرد حرفه ای، تفننی و سرگرمی،تخیلی و این شیوه های کاربرد مبایل را میگردد. 

زیبایی شناختی، برنامه مداری و مدیریتی، استعمالی و کاربردیو غیره تقسیم نمود. به عنوان مثال در 

ب کاربرد، تعیین هدف مناسب در کاربرد، صحنه سازی یا استفاده سبک مدیریتی دقت، زمان مناس

درت، اراده، نظم، ن شیوه، محتوا و  ارزش هایی مانند قبر اساس نوع مخاطب مطرح می گردد. ای

هدایت، رعایت حقوق مخاطب، احترام به دیگری، تطابق با شرایط خاص و غیره را به وجود می آورد. 

 ایل می گردد.ق کاربرد مبیگیری سبک زندگی از طر مجموعۀ این عوامل سبب شکل

شک رفاه، سرعت، قدرت، شکوه و منزلت بیماشین . می دهدهمین اتفاق درباره اتومبیل نیز رخ      

و هویتمان را  را به ما ارزانی داشته است. حتی اگر ماشین را مانند پوشاک، که به نوعی سبک زندگی

وریم، سبک زندگی امروز ما را کامال تحت تاثیر خود قرار داده مد به حساب آ بخشد، ابژۀمعنا می

آن مانند: از های ابزاری است. اگر به اتومبیل به عنوان یک وسیله شخصی نگاه کنیم و تمام استفاده

در یعنی شود. به هویت ما تبدیل میماشین جایی و... را کنار بگذاریم، در سطح بعدی، سفر و جابه

؛در واقع اتومبیل شخصی ما به دلیل جنبۀ مورد تردید قرار می گیردبودن ماشین ابژه شرایط، این 

گردد و من را به ابژه تبدیل به یک سوژه تبدیل می ایجابی که عبارت است از تایید حضور ما،

من باشد و من  و ارادۀ کند. من کیستم؟ من همان کسی هستم که قرار بود اتومبیلم تحت کنترلمی

این بینیم که های هویتی، میباشم؛ ولی با ورود به ساختارهای هویتی و کارکرد نظامگر او هدایت

 . « من هستم، چون ماشینم هست» زیرا  ؟دهد. چرابه من هویت میشخصی من است که ماشین 

الف(   :قرار داد مورد بررسی سطح چهارتوان ماشین را درمعنایی می -بندی نشانهدر یک طبقه

. هر یک از ما از اتومبیل تصویری داریم. این تصویر در طول زمان تغییر کرده است. 1تصویر -ماشین

و تفننی ای اسطوره ،جایی و سفر بود؛ امروز ماشین تصویر اشرافیتر تصویر ما از ماشین وسیله جاباگ

یم. ای از ماشین دارتصویر دو تصویر هیوالیی و فرشته -هم دارد. در درون ماشین ناختی و زیبایی ش

حضور ما را  تواندکه می ید و ماشینبه خطر بیندازرا جان ما حادثه ساز باشد و تواند می ی کهماشین

. ماشین قوانین مربوط به خود را 2قانون -ما را سرافراز و شاد و مطمئن کند. ب( ماشین تثبیت و

اما در کنار این قوانین باشند. ها قوانین راهنمایی و رانندگی هستند که رسمی میترین آندارد. مهم

ماشین و مصرف بنزین؛ ماشین و نوع سوخت مصرفی  :ای نیز وجود داردهای نانوشتهرسمی قانون

، ماشین و زندگی روزمره؛ ماشین و پدیدۀ های صوتی و هواآن. ماشین و تاثیر آن در میزان آلودگی

ی مختلفی دارد که در طول بندی قابلیت و کارآی؛ ماشین در این دسته3کنش-ج( ماشین ترافیک.

توان به آن نسبت داد مانند سفر، کار، حمل های زیادی را میزمان متحول شده است. بنابراین کنش

1. voiture-image

2. voiture-règle

3. voiture-acte
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های شخصی هم کنند. در ایران حتی ماشینهایی که تاکسی هستند تولید کار میبار. همۀ ماشین

 شدنِ  ،؛ یعنی ماشین1شوِش -ماشیند(کنند، چون قابلیت کنشی تاکسی را دارند. تولید کار می

عامل فرهنگی و تمدنی همین ماشین کند. وابستگی عاطفی تولید می هویتی مرا تضمین نموده و

اینک  .قرار می دهد ینمای قدرتمرا در عرصۀ کند و از طبیعت بیش از بیش دور می است که مرا

تولید می کند که  می توان گفت که ماشین شخصی با توجه به این چهار سطح یک شیوۀ حضور

. همین کیبی از صورت بیان و صورت محتوا و سپس بازنمودی از کنش اجتماعی استمانند مبایل تر

ماشین به عنوان ابزاری  ترکیب است که داشتن ماشین را به یک سبک زندگی تبدیل می کند.

 کاربردی و ماشین به عنوان اشرافیت مدرن و امروزی.

های شاسی بلند و کوتاه مواجهیم. تا ما با دو دسته کلی ماشینری، در مورد ماشین های سوا     

یک سطح، صحبت از ماشین و نیاز است، یعنی بودن یک اتاق و موتور به همراه چهار چرخ، با 

ای، در جا کند. آیا ماشین شاسی بلند با چنین ابعاد و اندازهمنیتی نسبی که بتواند ما را جابا

شهر یک ضرورت و نیاز های این کالنبا توجه به ترافیک و فضای خیابان های امروزی تهرانخیابان

و عظمت پاسخ همه به این سوال منفی است. پس دلیل این استقبال چیست؟ بزرگی  است؟ احتماالً

در پنهانیبا دیگر ماشین ها تبدیل می گردد.   -ماشین شاسی بلند به صحنه ای از رقابت صوری

آیا ماشین من در خدمت های جمعی و فردی مطرح می گردد. ای از کنشبحث صحنه  اینجا باز هم

پاسخ هر  ؟ها یا سبقت گرفتن از آنهاستهای مشابه یا تحمیل کردن خود بر آنتطبیق با وضعیت

جنبۀ رخدادی حضور و تغییر وضعیت است. این رخداد چه باشد، یک امر مسلم وجود دارد و آن هم 

با تغییر و زایش ارتباط دارد. من هر بار با ماشین خود دوباره شروع می شوم. این شروع تا ایجاب و 

-رود و به دلیل همین تثبیت حضور ماشین به سبک زندگی من تبدیل میتایید حضور پیش می

تغییر، همواره دارای دو وجه » ر آن هستم، حاضرم. گردد. چون دیگر من از طریق ماشینی که سوا

، نو شدن، دوباره به بار است. از یک سو پایان، محو شدن، نفی چیزی؛ و از سوی دیگر هویدا شدن

 .(Landowski, 1997: 134)« نشستن، به ایجاب رسیدن و شروع کردن و دوباره شروع کردن است

ابهت و شگفتی )مدلول( می تواند است که  سیله ایوباید بگوییم: ماشین  شناختیدر سطح نشانه

کند. در سطح گفتمانی باید بگوییم: روابط اجتماعی ما بر اساس میزان قدرتی است که از تولید

کند و ماشین را از کارکرد بخشی میشود. این قدرت هویتبه ما منتقل می همین ماشینطریق 

کند. ماشین شاسی بلند اگر یا سبک زندگی تبدیل می برد و آن را به یک شیوهای آن فراتر میابژه

و اعتماد به نفس  وجهی از زندگی حضور، نمایش، های تهران یک ضرورت نباشد، ابهتدر خیابان

 .مواجه هستیمزدگی بیشتر تمدنبیشتر از طبیعت و  با فاصلۀباز هم به این ترتیب، بیشتر است. 

                                                           
1. voiture-état 
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های پنهان ماست. یکی از مود و بروز بعضی از قدرتن خرید و نمایش وسایل زندگی، عرصۀ     

است.  تصاحب ابژه حرکت به سوی قدرتمند شدن شناسی این است که:شده در نشانهقوانین پذیرفته

اند در زندگی ما خود را نشان دهند. های پنهان نیست که نتوانستهاما اینجا صرفا صحبت از قدرت

هایی در انسان که در طول تاریخ به عقب ماندگی تاریخی یا قدرت ای باشد که بتوانداگر ابژه به گونه

ابژه به سبک زندگی تغییر آن ، جبرانکنداند، رااند و فرصت بروز نیافتهدالیلی عقب نگه داشته شده

 یا مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.  زیابی آنچه که از دست رفته است وفرصت با می یابد:

می تواند از طریق جبران بخشی از بی اعتنایی تاریخی و یا کاستی های تاریخ،  ابژه نیز -ماشین     

به نمودی برای دوباره شروع کردن و به ایجاب رسیدن تبدیل گردد.اینک سعی می کنیمبااستفاده از 

و  سوءتفاهمم و پیشاپیش امیدوارم هیچ یمثالی که با بانوان در ارتباط است مساله را شرح ده

های استفاده از ماشین ها یکی از طرفداراناین مثال صورت نگیرد. در تهران و ایران خانم ناراحتی از

و اگر بدون هیچ محدودیتی حق انتخاب داشته باشند، حتما به سراغ ماشین  شاسی بلند هستند؛

به  جوامع ها در طول تاریخ و در همۀخانمکنم که شاید، شاید، و تاکید می ؟روند. چراشاسی بلند می

اند. یعنی شرایط تاریخی آنها را در چند جایگاه محدود، حبس داشته شدهای عقب نگهطور ناعادالنه

ها به این کرده است. بنابراین، بر آنها اعمال قدرت شده است. پس به طور تاریخی برخی از خانم

ند فرصتی است اند. ماشین شاسی بلپس زده شدهبه شکلی ناعادالنه اند که همواره نتیجه رسیده

نگه داشته شدن تاریخی. تاریخ کیست؟ تاریخ سنت است، روابط اجتماعی است، برای جبران عقب

ها بیشتر مروز خانمدیگر. پس بدیهی است که اچیزهای اجداد ما هستند، ایدئولوژی است و بسیاری 

 نکار کنند!ای را احتی اگر خودشان چنین مساله از آقایان طرفدار ماشین شاسی بلند هستند

گفتمان دیزانی نیز دارد. زیرا من با اتومبیل کند. پس در بعد گفتمانی اتومبیل قدرت ایجاد می     

کنم و سپس از دهم و به دیگران نیز اعالم میسازم و به آن اعتبار میماشین فضای خودم را می

نیستند ولی صاحب ماشین کنم. بعضی از افراد صاحب ملک همین طریق با دیگران ارتباط برقرار می

های گران قیمت. چرا؟ زیرا ماشین از دیدگاه گفتمانی خانه دوم است. زیرا هستند و اتفاقا ماشین

گیرم و هم دارای فضاست و هم ساعات شود و هم من در آن قرار میماشین همواره هم دیده می

کنم، مانم، هم مسافرت میک میشود؛ زیرا با آن هم در ترافیزیادی از زندگی ما با ماشین سپری می

خورم، هم با دوستانم در حال کنم، هم غذا میخوابم، هم در آن موسیقی گوش میهم در آن می

شوم. تمام این موارد نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته زیرا فضای بیرونی حرکت همنشین می

شود که عوامل موجب میاست.مجموعه این نسبت به فضای درونی آن گسترش یافته زندگی ما 

های دهد. امروز در ماشینماشین خانه دوم ما حساب شود و این لزوم دیزاین شدن آن را نشان می

های دیگر ثابند. این ما تلویزیون و ال ای دی وجود دارد. زیرا اتومبیل ملک متحرک ماست. ملک

برای نشستن، گوش کردن ای از امکانات خانه است: یخچال، محلی خانه کوچک دارای بخش عمده

به موسیقی، حمل وسایل از طریق صندوق عقب، حتی پهن کردن فرش در صندلی عقب، 
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ها، انتخاب رنگ بیرونی، بیمه کردن و... تمام موارد مذکور ارزش های خاص برای صندلیتودوزی

رکرد مصرفی و دهد. بنابراین، امروز کارکرد اتومبیل از کانشان میو در جوامع اتومبیل را نزد ما 

ای یعنی ای را نیز پشت سر گذاشته است. کارکرد حرفهرفته، حتی کارکرد حرفه فراتر ابزاری صرف

گذران امور زندگی از طریق آن وسیله. بعضی رسما با اتومبیلشان در خطوط تاکسی و مسافربری کار 

ز گاهی درآمدزایی شان هست نیای به شکل غیر رسمی با اتومیبلی که مصرف شخصیکنند، عدهمی

کنند. امروز دیگر ماشین قدرت کارکرد آرمانی و تخیلی نیز دارد. یعنی ماشین قوه تخیل به من می

شود. همان طور که شعر خواهم فراتر از این سطح بروم. حتی ماشین به شعر تبدیل میدهد. میمی

 کند، ماشین ما را از دنیایای تبدیل میشود و دنیای مرا به دنیایی استعارهباعث تصویرسازی می

کند. همه ما نیاز به افسانه داریم، و فقط ای وارد میروزمره مادی خارج و به دنیای افسانهعینیو 

کنند. هرچه سن ما بیشتر کودکان هستند که مستقیم نیازشان را به چنین تخیالتی بیان می

کودک عروسک است که باید در یابد. افسانه یک هایمان تغییرات بیشتری میشود، افسانهمی

ای پیدا کارکرد استعارهماشین در اینجاست که  جدی تر است.ما  اما افسانۀتخیلش با او زندگی کند، 

دیگر اتومبیل نه در این حالت، یابد. پس می و افسانه ای ای و تخیلیکند و گفتمان استعارهمی

نه هیچ چیز دیگر. ماشین برای من موسیقی ای و مصرفی است و نه ابزاری و نه اقتصادی و نه حرفه

نه روی  نشینم،خرم و نه روی آن میرا میساز. همانطور که من فرش ابریشمی است و متن موسیقی

بر  ویی شگفت انگیزلتاب گیرم و مانندکنم و نه هیچ کار دیگر، بلکه آن را قاب میآن سفره پهن می

گیرم، در تنظیم فاصله خودم با آن ای را در نظر مییژهکنم. سپس برای آن نور ودیوار خانه نصب می

ای ها، به آنها کارکرد استعارهمان با ابژهو... ما همواره با تنظیم فاصله کنمشرایطی را فراهم می

به همۀ این دالیل سازیم. دهیم. ما با ماشین خود افسانه شدن، افسانه حضور و افسانه زیستن میمی

 زندگی تبدلی می گردد.  است که ماشین بهسبک

معروف دکارت )من  ی تامل فراوان دارد. ما باید جملۀنحوه نشستن افراد در ماشین جا     

های پیشین را اندیشم، پس هستم( را تغییر دهیم به: من ماشین دارم، پس هستم. تمام بحثمی

نگاهمان به دیگران را از  ، نحوۀنشستن در اتومبیلمان ر این جمله خالصه کرد. ما با نحوۀتوان دمی

یا  ،دنکندهیم. یعنی یا قدرتمند هستم که من را مدیر و رئیس معرفی میموضعی باالتر نشان می

چنین جایگاهی ندارم، ولی اکنون در پشت فرمان، به صورت فرضی قدرت مدیریت خود را به 

ق آن می توانیم بر خود و دیگران دهند و از طریها به ما اختیار و اراده میکنم. ابژهدیگران عرضه می

کنم و حاضر اعالم می باورانم،من خود را به دیگران میاعمال قدرت کنیم. پس از طریق اتومبیل، 

انتقاد و تحلیل خود  قرار می گیرم؛ در ضمن اجازۀدر معرض دید دیگران ؛ مناینگونه دهمنشان می

 م. گیردهم و مورد خوانش قرار میبه دیگران مینیز را 

دارد. با « بدل»معناشناختی، به نام  -نشانه نظام هایچنین تغییراتی بحث مهمی در کارکردها و     

زیرا  ؟از جواهر اصل بیشتر کارآیی دارد جاتآغاز می کنم. به نظرتان چرا بدل  یک مثال پاسخ را
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وجود تری به آن اندسترسی آس کرد.و با آن تنوع ایجاد  داد آن را تغییر توانراحت تر از طال می

ها هر چقدر هم که باکیفیت باشند، اگر کمی طال به دلیل گران بودن اندک است. ابژه دارد. گسترۀ

کنند. اگر ماشین بخشی نمیشوند و در معرض دید قرار ندارند و دیگر هویتنادر باشند، پنهان می

وند؟ قرار است زیاد شدن فقط برای یک درصد مردم تولید شود، آن تعداد محدود چگونه دیده ش

باشد. جواهرات بدل جاذبه و ابهت و قدرت و... را ایجاد هم عظمت و قدرت، همراه با افزایش کمیت 

تری دارند، از جواهرات توان افرادی را که سطح مالی پایینکنند و در دسترس هستند. وقتی نمیمی

 ند.روو جنبه های آن محروم کرد، پس به سراغ تولید بدل آن می

توان چراغ بنز برای پیکان گذاشت و به سازی برسد، میاگر ماشین به سطح آرمانی و تخیل     

سادگی افسانه داشتن بنز را تا حدی به واقعیت تبدیل کرد. و این اتفاق بخشی از احساس و آرمان 

گوید: هیچ گاه ، میهاجنگ بدلکند. امبرتو اکو، نشانه شناس ایتالیایی، در کتاب فرد را تامین می

همۀ قدرت واقعیت از »  کند.معنی خاصی را که کاالی بدلی باید صادر کند، کاالی واقعی صادر نمی

تخیل راه دست یافتن به  به عقیدۀ اکو، از منظری، «.آن قابل بازیافت است  1طریق همۀ قدرت بدل

در صدور معناست. زیرا ها ها چند برابر قدرت اصلقدرت بدل. (Eco, 1985: 21-23)واقعیت است 

دهد و واقعیت خیر. زیرا بدل انتظار رسیدن به اصل را زنده نگه میبدل قدرت تخیل را افزایش می

گران قیمت ترین رسیدن به نقطه پایانی آرمان. کسی که  دارد. ولی دست یابی به اصل، یعنی

یعنی چه انتظار و اشد؟ خواهد داشته ب، پس از آن، چه ماشینی میین روی زمین را سوار استماش

تر از کسی شود، سرزندهاز منظر این مبانی، کسی که سوار پیکان بنزنما می ؟توقعی در او زنده است

، زیرا توقع و انتظار او از افسانۀ زندگی همچنان بیدار است. بنا بر این شوداست که سوار بنز می

ط است و فقط امری منجمد و پایان ای شدن نیز مرتبسبک زندگی با قدرت تخیل سازی و افسانه

یافته نیست. 

ی و فرآیند چالشی آنزندگ -4

شیوه های حضور اجتماعی تعیین کننده  .را فرآیندی و چالشی میداندسبک زندگی ( 2015) فونتنی

رابطه ما با نهادهایی مانند جامعه، سیاست، مذهب، فن آوری، توریسم، بهداشت، اقتصاد، قوای 

ستند.  چه چیز باعث می شود تا یک شیوه حضور را بر شیوه حضوری دیگر ترجیح نظامی و غیره ه

تا یک شیوه حضور نسبت به دیگر  ا چند شیوه حضور چالشی صورت گیردباید بین دو ی ؟دهیم

 شیوه ها ترجیح داده شود.

ی را جریان استداللی، مجابی  و متقاعدساز ،و ترجیح یکی بر دیگری ها چالش بین این شیوه     

مطرح می کند.پس چالش بین شیوه های حضور به جریان مشروعیت سازی می انجامد و عمل 

1. faux
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به همین دلیل سبک زندگی ارزش محور مشروعیت بخشی ما را با نظام ارزش ها مواجه می کند. 

عمل می کنند که می  ایجابی و باورمحوریتماعی به مثابه نظام های شیوه های حضور اج است.

. سبک های زندگی در  چالش با ان ها را به وجود آورده و به آنها مشروعیت بخشند.توانند گفتم

 2اساس روابط هم نشینیو هم بر  1ندگی هم بر اساس روابط جانشینیهای زسبکقرار دارند. یکدیگر

  :عمل می کنند

ک سبک یره ای، استمرار، و تکرار یبر اساس شرایط زنج هااین سبک :نشینی سبک زندگیروابط هم

 به طور هم نشین عمل می کنند. 

بر اساس هم جواری سبک ها و وجود شرایط مشابه، یک سبک به  :شرایط جانشینی سبک زندگی

 دیگر ترجیح داده می شود. سبک

را باید در شیوه های حضور  . تکیه گاه این سبک هاای تکیه گاه ارجاعی هستندزندگی دار هایسبک

 وانش اجتماعی و عمومی بنامیم، سبکحضور اجتماعی را النگ یا ت اجتماعی یافت. اگر شیوه های

 زندگی را باید پارول یا همان زبان تحقق یافته یا گفتار بدانیم. 

در درون  اگر زبان ملی یک کشور را شیوه حضور اجتماعی بدانیم، گویش های متنوع جاری :مثال

الم را برای ایرانیان دین ملی بدانیم، شیوه زندگی بدانیم. یا اگر دین اس آن زبان ملی را باید سبک

زندگی دینی بدانیم.پس اشکال زندگی توانایی  نجام بعضی فرایض دینی را باید سبکهای متنوع ا

نجارسازی اجتماعی تحقق گفتمانی دارند. اما این گفتمان ها به دنبال مشروعیت سازی و یا ه

س سپهرهای نشانه ای هستند، با پیش سازه زندگی که دارای سازه هایی از جن هاینیستند. سبک

فرهنگی برخورد دارند. این  –های اجتماعی، نهادهای اجتماعی، طبقات و دسته های اجتماعی 

برخورد بسیار مهم است، چون نشان می دهد که مفهوم سپهرهای نشانه ای با مفهوم حضور 

 اجتماعی یکی نیست.

و آخرین  در واقع این سبک ها نشانه ای هستند.زندگی تشکیل دهنده سپهرهای های سبک      

ها و راهبردها هستند. ، پراتیک3ابژه ها –سطح شمول نشانه ای برای متن ها، برای نشانهعالی ترین 

اشکال  شکل های زندگی به واسطه رفتارها، عادات، و تجلی نشانه ای چیزها نمایان می گردند.

رابطه ما با ارزش های اجتماعی را تحت تاثیر قرار ا و یت های مسزندگی انتخاب اجتماعی ما، حسا

 می دهند.

توانند در درون گفتمان ها و معنایی می–باید دید چگونه تولیدات و محصوالت نشانه اینک     

معنایی در  -نامیم، لنگر بیندازند. محصوالت نشانهتاریخی می –مرتبط با آنچه افق ارجاعی اجتماعی

                                                           
1. Relation paradigmatique 

2. Relation syntagmatique 

3. sémiotique- objet 



دوفصلنامۀ پژوهشهاى زبانشناسى: نظریه و کاربرد- سال اول- شماره اول-پاییز و زمستان 1401   88

بی شک در درون فرهنگ. این محصوالت نشانه ای از نسلی به نسلی  ؟می کنندکجا لنگر اندازی 

 دیگر منتقل می شوند. 

 زندگی معنایی سبک –ویژگی های نشانه 

اشکال زندگی در درون جامعه جاری هستند. ( 1

این اشکال به واسطه رفتارهای اجتماعی و جمعی تثبیت می گردند. ( 2

 کنش گران جمعی را شکل می دهند. ای این اشکال هویت نشانه( 3

 این اشکال متعلق به هیچ فرد خاصی نیستند.( 4

 زندگی سبک ای چالشی ازنمونه :گی هواسبک زندگی و آلود

که وابسته شرایط محیطی و زیستی است در کالن شهری مانند تهران شیوه حضور همه ما 

را به وجود نیاورده است. پس ما در زیرساخت های الزم جهت عدم استفاده از وسایل نقلیه شخصی 

بیواسفری هستیم که ما را متقاعد به عدم استفاده از وسیله نقلیه شخصی نکرده است. این امر با باور 

شخصی در چنین بیواسفری به یک  اجتماعی ما گره خورده است. به همین دلیل استفاده از اتومبیل

زندگی در چالش با هوای پاک قرار مین سبک نگی تبدیل شده است. اما هزندگی و عادت فره سبک

 دارد. 
یابد. یعنی باید در درون حاال برای مقابله با پدیده آلودگی هوا باید استفاده از اتومبیل فردی کاهش  

 که به نوعی رفتار ویژه و هدفمند تبدیل گردد. آیدزندگی  یک سبک متفاوت به وجود این سبک 

د تا افرادی استفاده از دوچرخه در فضای شهری تهران را در و سبک سبب می گرداین چالش بین د

، این سیاق دیگر زندگی در برابر سبک رار دهند. اما به دلیل مقاومت یک سبکبرنامه زندگی خود ق

مقاومت کند، سبک دیگر زندگی در برابر سبک  است راهبردی باشد. مادامی که یک سبک نتوانسه

 در سبکتغییر ماند. پیش رود و در وضعیت پیشنهاد باقی مینمی تواند تا مرحله تثبیت جدید 

 کارهای الزم برای ورود به این سبکخود وابسته به شرایط حضور اجتماعی است که ساز و زندگی 

جدید را ایجاد نکرده است. در اینجا جدال و چالش جدی می شود. یعنی بحث سبک برجسته می 

)استفاده از اتومبیل شخصی(،  با شیوه حضور اجتماعی نوان کنش گر در جدالگردد. آیا من به ع

 ؟سبک و سیاق خاصی را اتخاذ می کنم

ها این ؟من عدم استفاده از اتومبیل شخصی در راستای بهبود کیفیت هوا است زندگی آیا سبک     

زندگی خود وابسته به شرایط حضور اجتماعی هستند.بنا بر  هایپرسش های چالشی هستند. سبک

تهرانی که وابسته به اتومبیل فردی است ،  زندگیِ در درون سبکبراساس فرآیندی چالشی،، این

را نفی کند. این ورود به هویتی متفاوت و نو است.در  که سبک قبلی می تواند ایجاد شودسبکی 

همان هنگامی که شکلی از زندگی رواج یافته و تثبیت شده است، امکان به چالش کشیده شدن آن 
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محیطی است و از -سبک زندگی به دلیل یک باور اجتماعی که وابسته به جریانی زیست  از ناحیه

ناحیه دانش جمعی تغذیه می شود، وجود دارد. حاال باید دید آیا شیوه حضوراجتماعی که آن را 

 زندگی یک سبک به سبک رساخت های الزم را برای تبدیلزی ،وابسته به نهادهای اجتماعی دانستیم

 شد، امکان تبدیل سبک چالشی به سبکاگر این آمادگی وجود نداشته با ؟د کرده اند یا نهایجا دیگر

 خیلی ضعیف است. )تثبیت یک رفتار(جدید  زندگی

تبدیل می گردد که به مشارکت گذاشته شود جدید زندگی  به سبک سبک وقتییک بنا بر این       

ی را می همگانی تبدیل گردد. مثال دیگرو بر اساس تطبیق و هم سویی به امری تثبیت یافته و 

.در اینجا متوجه می شویم که ارایه نموددر رابطه با بحث خوراکی های ارگانیک یا سبز و بیو  توان

باز به دلیل بهداشت زیستی، استقبال از این خوراکیها رو به افزایش است. کنار گذاشتن ماشین 

فزودنی و ه استفاده از خوراکی های بدون مواد اشخصی هویت فردی ما را تهدید می کند. در حالی ک

زندگی ماشینی و فست فودی قرار می گیرد و سبک جدید یعنی پناه  ارگانیک در تقابل با سبک

البته زیرساختهای اجتماعی و . ختلف جامعه استبردن به غذای ارگانیک، در حال نفوذ به طبقات م

در حقیقت، یک این سبک هستند زیاد است.  حضور تقویت کننده نهادهای اجتماعی که پشتیبان

زندگی فست فودی را به چالش می کشد و راه را برای ور اجتماعی شکل گرفته است که سبک با

پس شیوه حضور اجتماعی که باورها را می سازد و ارزش ورود به سبک زندگی ارگانیک باز می کند. 

 زندگی را فراهم می سازد.   جدیدی را حمایت می کند، زمینه برای تبدیل سبک به شکل

زندگی تبدیل شده است.  بنا بر این سبک است، این بحث به انسانی  چون سالمت ملی یک ضرورت

شرایط برای پذیرفتن نقش های جدیداجتماعی و فردی آماده است. شیوه های حضور اجتماعی ما را 

و اخالق ارادی و بحث اتیک  ماده می کنند. این مساله باجدید آبرای پذیرفتن نقش های اجتماعی 

همه در مقابل سالمتی یکدیگر مسوول هستیم. در مجموع چون :مرتبط استمعرفت محور هم 

سبک زندگی می تواند در طول زمان یک شکل تثبیت شده را اصالح کند و شکلی جدید را ایجاد 

ی حضور شیوه هانماید. اگر سبک به اشتراک گذاشته شود، شکل جدید تحقق می یابد. پس، 

یک دیالوگ می تواند به چالش و تقابل بین قراردارند. این زندگی  سبکبا  لوگدر دیااجتماعیهمواره 

های جدید این چالش، یا سبک ها به پذیرش نقش منجر شود. در نتیجۀدیگر زندگی  سبک و سبک

 د.نکنمی جدیدی را ابالغ جایگزیناینکه د و یا ناصالح می کن ال قبلی رااشکمنجر می شوند، و

  

 بحران آب و سبک زندگی ایرانی -5

بسیار جدی است. زندگی ایرانیان بر اساس سنت پاکیزگی و در ایران دانیم که بحران آب همه ما می

شست و شو بسیار وابسته به آب است و میزان استفاده مردم ایران از آب نسبت به بسیاری از 

سال پیش، نهادهای اجتماعی احساس خطر جدی  کشورها افراط آمیز است. شاید تا ده یا بیست

زندگی ایرانی همچنان استفاده زیاد از آب بود. اما  مصرف آب نداشتند. بنا بر این سبک نسبت به
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امروز نهادهای اجتماعی وارد عمل شده اند تا این باور را در جامعه تقویت کنند که بحران آب جدی 

این مساله واقعا ناکافی است. اما این هشدار از طرف  است. هر چند که ورود نهادهای اجتماعی به

آب جیره  ،ا اینکه در صورت عدم رعایتدان پرمصرف قطع خواهد شد و یسازمان آب که آب شهرون

زندگی ایرانی )مصرف زیاد ای اجتماعی در تالش هستند تا سبک بندی می شود، یعنی اینکه نهاده

با آن قرار دارد، خلق گردد. اگر این سبک ایجاد شود، آب( تغییر کند و سبک جدیدی که در تقابل 

ما می توانیم امیدوار باشیم که شکل زندگی ایرانی از پرمصرف بودن در استفاده از آب به کم مصرف 

د سپهرهای نشانه ای جدیدی سپهرها، می توان -فشار زیستبودن در استفاده از آن تغییر یابد.  

از و ایجاب و ضرورت برای تغییر شکل زندگی ما که مصرف فراوان  ند. در اینجا بحث باورایجاد کرا

؟ احساس خطر به همراه چیست و چه چیزی فوریت داردضرورت  آب است، به میان می آید. اینک

حضور نهادهای اجتماعی می تواند، ما را وارد سبک جدیدی کند که سبب تغییر شکل زندگی  شیوۀ

 . می گرددقبلی 

نشانه ای شهروندان پر  –حث قلمروهای نشانه ای پیش می آید. دو قلمرو زیست ب ،در نتیجه     

مصرف و کم مصرف در مقابل یکدیگر و در نظامی دیالکتیکی قرار می گیرند. نهادهای 

را تهدید به قطع آب می کنند. پس یک رابطه بین ما و آنها و یا ما و دیگری  «دیگری»،اجتماعی

ری همان کسی است که محیط زیست را با خطر جدی مواجه می کند. در اینجا دیگشکل می گیرد. 

این دو قلمرو وارد چالش می شوند. این چالش بین شکل تثبیت شده و سبک هجوم برنده به آن و 

سبک در مقابل شکل قطعیت یک تنها درنتیجه مقاومت این بار، آن به وجود می آید. یا نفی کنندۀ

زندگی رفته رفته  قبلیِمی توان امیدوار بود سبک است که ی آن ق نفییافته و نفوذ به آن از طر

جایگزین آن شود.  یجدید کمرنگ و سبک

 گیرینتیجهبحث و 

که انسان در مرکز آن قرار  چالشی استفرآیندی و وجهی دارای در این مطالعه سبک زندگی 

 ارزشید و عمل به آنها عادت ها و رفتارهای تثبیت شده که به یک باور جمعی تبدیل شده اندارد.

. در شرایط خاص و که انسان محل تجلی آن است زندگی را می سازند جمعی یافته است، سبک

زندگی می تواند از طریق نهادهای اجتماعی و رسمی و یا سازمان ها و انجمن های ویژه، سبک 

رفتار و یا  خودگردان و خصوصی و یا حتی افراد به چالش کشیده شود. به همین دلیل، جهت نفی

می گیرد. بنا بر این، تردیدی  کنشی جمعی و فردی، سبک جدیدی با مزایا و برتری های آن شکل

ت که سبک زندگی قادر است اشکال قطعیت یافتۀ حضور را به چالش کشیده و با پیشنهاد نیس

پس، سبک رفتاری جدید با همۀ مزیت های آن، الگوی رفتاری جدیدی را به یک عادت تبدیل کند. 

هستند که  جدید تحول یابد. و همین سبک هازندگی  می تواند به مرور زمان به یک سبکسبک 

شیوۀ حضور اجتماعی ما را تعیین می نمایند. این شیوه های حضور یا مشروعیت سازی شده و از 
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ناحیۀ گفتمان های رسمی و غیر رسمی حمایت می شوند و یا با مقاومت آنها مواجه شده و نفی می 

و سبک زندگی وجود دارد.  بین شیوۀ حضور اجتماعیردند. در چنین شرایطی یک رابطۀ منطقی گ

و یا از سبک زندگی به سوی سبکی  حرکت می تواند از شیوۀ حضور به سوی سبک زندگی باشد

سپس شیوۀ حضور باشد. در هر حال سبک زندگی کنشی فرآیندی، پویا، توسعه پذیر و قابل دیگر و

به همین دالیل سبک زندکی قبل از  .که انسان در مرکز آن قرار دارد استی یط خاصتطبیق با شرا

 است. 1ناختیشانسان  –هر چیز امری نشانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. sémio-anthropologie 
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