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 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 یعنی دهم؛ می ارجاع داریم، ما که روشی نیازهاي ي درباره سجودي دکتر سخنان به بنده ابتدا در

 خواهد چه ما پژوهشی مدل کنیم، می صحبت متن در متن نه و اجتماع در متن حال در که زمانی

 شناسی نشانه در که الگوهایی از قاعدتاً و است اجتماع در متن جنس همان از نیز بنده بحث بود؟

  .بود نخواهد شناختی جامعه رویکرد ما رویکرد قطعاً کنیم؛ می استفاده داریم،

  

 داشته بیداري و خواب الگوي عنوان به چیزي ما اگر که هست این مقاله ي مسئله

 براي نیز را ساعتی و خوابیدن براي را ساعتی روز، شبانه طول در فردي هر باشیم،

 در نسل تمام براي واحد الگوي یک خواهم نمی من قطعاً. کند می انتخاب شدن بیدار

 نظر در شدن بیدار و خوابیدن براي را ساعتی یک افراد ي همه بگویم و بگیرم نظر

  .است غالب الگوي از صحبت مقصود بلکه گیرند، می
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 اصطالح بار اولین که کنم می اشاره اتریشی شناس روان 1آدلر بحث به اینجا در من

 برد، کار به را اصطالح این وقتی 1920 سال در او. برد کار به را »زندگی سبک«

 یک که متعارف و محور عادت عملکردهاي بر است ناظر زندگی سبک که کرد اشاره

 نیز را بخشی و گیرد می یاد را بخشی گیرد، می خو آن با خود زندگی در انسانی فرد

 شکل سالگی 5 تا 4 ي فاصله در زندگی سبک او نظر به. دهد می سازمان خود امیال با

 خواهم می من). است او نظر مورد شناختی روان معناي به زندگی سبک البته( گرفت می

 هاي گروه حد در را مسئله و بیاورم شناسی نشانه به را شناسی روان ي نکته این

 »متعارف و محور عادت عملکردهاي« قید روي. افکار حد در نه کنم بررسی اجتماعی

 روي بنده دیگر تأکید. کنم می تأکید داشتند، صبح در شعیري دکتر هم خوبی بحث که

 آن در »تغییر« بخش و زندگی سبک »آموختنی« بخش است، زندگی سبک عامل دو

 سبک از بخشی ها انسان که معنی بدین ؛)خود امیال با آن دهی سازمان عنوان با(

  .دهند می تطبیق خود امیال با را آن جایی در و آموزند می خود قبل نسل از را زندگی

 در داریم یعنی بگیریم؛ نظر در گروهی و نگیریم نظر در فردي را خود این اگر

 آن با را اش زندگی سبک خواهد می و دارد امیالی که کنیم می صحبت نسلی یک مورد

  .دهد وفق امیال

  

  زندگی سبک آموختنی بخش

 مطلوبی ي نقطه به سالگی 5 از شناختی روان الگوهاي اساس بر »آموختنی بخش«

 15 سن در. داشت خواهد ادامه سالگی 14 تا سالگی 5 از بخش این و رسد می

                                                           
1  . Alfred Adler 
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 ي دوره که زمانی درست یعنی شوند؛ می خودشناسی ي مرحله وارد افراد سالگی

 دادن انطباق شوند، می قائل اجتماعی جایگاه خود براي افراد و شود می آغاز نوجوانی

 به را خودش امیال فرد که اینجاست کند؛ می پیدا اهمیت امیال با دهی سازمان و

 این در است، کرده می تقلید و آموخته می تنها که زمان این تا و شناسد می رسمیت

  .دهد می رخ تغییراتی اش زندگی سبک در مرحله

 تنها کنم شناسی روان کار خواهم نمی من البته- شناسی روان در دیگر اي نکته یک

 اختالل« عنوان تحت شناسی روان در اختاللی که است این - بگیرم الگو خواهم می

 آن مورد در CRSD اختصاري عالمت با که دارد وجود »بیداري و خواب ي برنامه

 سال تا شناسی روان) فرست( ي اولیه متون در که است جالب خیلی. شود می صحبت

 و منتال هاي بیماري ي حوزه در بیداري و خواب ي برنامه اختالل ي مسئله 2005

 عصبی هاي بیماري ي دسته در را آن 2005 سال از و شد می بندي طبقه ذهنی

 یک عنوان به بلکه اختالل و بیماري یک عنوان به نه خواهم می من اما. کردند بندي طبقه

 به اگر ببینیم و کنم نگاه آن به است رفته دیگر سبک ي منازعه و مبارزه به که سبک

 شناس روان که خصوص به گرفت؛ خواهیم آن از جوابی چه کنیم نگاه آن به شکل این

 اجتماعی و گروهی چون ما ولی) کند می نگاه فردي( کند، می نگاه آن به خود منظر از

 گفتمانی بین هاي چالش در را سبک و بینیم می را آن گفتمانی کنیم، می نگاه مسئله به

  .کنیم می دنبال

 بالشخصه فرد گویند می اند، داده ارائه مزبور اختالل از شناسان روان که تعریفی در

 فرد خود از. دارد رضایت و کند می دریافت کافی استراحت خود، خواب الگوهاي از

 خواب از ظهر 11 ساعت و خوابید می شب نیمه 2 ساعت وقتی شما پرسید می وقتی

  .هستم زندگی حال در ندارم مشکلی گوید می است؟ چگونه شوید، می بیدار
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 داده توضیح شناسی روان ي اولیه کتب همان در مشکلی دیگر سویی از ولی

 هاي بیماري متن عنوان به دقیقاً 2013 سال مرجع شناسی روان کتاب در مثالً شود؛ می

 عدم مشکل است، آمده اختالل این توضیح در و است شده مطرح کتاب این در روانی

 مقبولیت متعارف طور به« که است شدن بیدار و خوابیدن براي زمانی با هماهنگی

 نتیجه. هستیم مواجه فرهنگی و گفتمانی کامالً ي پدیده یک با ما اینجا واقع در. »دارد

 دارد، مقبولیت متعارف طور به که دارد وجود بیداري و خواب الگوي یک که گیریم می

  کسی؟ چه توسط اما

  

  »عرفی مقبولیت« و »گروهی مطلوبیت« موقعیت

 ي مرحله ما که نسلی آن یعنی ببریم، نسلی بین روابط بحث در را موضوع ما اگر

 و آورده وجود به را عرف و مقبولیت این آموختیم، آن از را زندگی سبک آموختنی

 بلکه بیاموزد، خواهد نمی فقط که است شده اي مرحله وارد که جدید نسل این حاال

 شویم می دیگر عملکردي وارد دهد، تغییر خودش امیال اساس بر را سبک خواهد می

 تنها که شود می ایجاد »عرفی مقبولیت« و »گروهی مطلوبیت« بین تعارض واقع در و

 مطلوبیت و دارد قرار قدرت موقعیت در عرفی مقبولیت: دارد وجود اینجا تفاوت یک

 حال در اما ندارد، قرار قدرت جایگاه در هنوز یعنی مغلوب؛ موقعیت در گروهی

 گفتمان تحلیل مباحث در که مقاومتی و قدرت بحث همان است، کردن مقاومت

  .هستیم مواجه آن با انتقادي
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-  »طبیعی عوامل« سلسله یک بیداري و خواب الگوي در درگیر عوامل بحث در

 دیگر تخصصی ي حوزه یک به زیرا کنیم صحبت ها آن مورد در امروز نیست قرار که

 روي بر مقاله این در. دارد وجود »فرهنگی عوامل« سلسله یک و -هستند مربوط

 در که هستند درگیر بیداري و خواب الگوي در که شویم می متمرکز فرهنگی عوامل

 اینجا در »نسلی بین روابط« و »اجتماعی ساختارهاي« اصلی عامل دو نیز بحث این

  .هستند مهم ما براي

  

  شناسی نشانه

  بیداري و خواب ي مسئله فرهنگی عوامل نظري چارچوب و روش

 و روش دو من کنیم؟ می استفاده مطالعه براي نظري چارچوب و روش چه از ما

 »شبانه و روزانه هاي رژیم الگوهاي سازي بومی« یکی کردم؛ انتخاب نظري چارچوب

 مطرح ایران در را آن نیز عباسی دکتر و است شده ارائه 2دوران ژیلبرت سوي از که

 این پیش سال چند از بنده که »اي نشانه ي ها دوره الگوي کاربرد« دیگري و است کرده

  .ام داده ارائه را بحث

 در خود معروف کتاب در را شبانه و روزانه هاي رژیم الگوي که دوران ژیلبرت

 شبانه و روزانه قسمت دو به را انسان یک هاي فعالیت است، داده ارائه 1960 سال

 از ما وقتی واقع در کنم؛ صحبت آن مورد در بخواهم خالصه خیلی اگر. کند می تقسیم

 آوردن دست به دنبال به من که گردد برمی هایی فعالیت به گوییم می سخن روزانه رژیم

                                                           
2 . Gilbert Durand 
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 و است استراحتی رژیم بلکه نیست چالشی رژیم شبانه، رژیم و ندارم که هستم چیزي

  .دارم که هستم چیزهایی از بردن لذت دنبال به من واقع در

  

  بیداري و خواب الگوي روي بر فناوري بزرگ تحول تأثیر

 سال در شده ارائه ي نظریه آن بنده کار مبناي نیز اي نشانه ي دوره بحث مورد در

 سال در مکتوب صورت به بعداً و بود شناسی نشانه اندیشی هم هشتمین همین در 1390

  .رسید چاپ به اي رشته میان هاي همکاري و تاریخ مقاالت مجموعه در 1393

 داشته توجه و دقت فناوري بزرگ تحول چند به که خواهم می شما از جا همین

  :مثل بحث این در مهم اما ربط بی تاریخی اطالعات سلسله یک باشید،

 110 اسبی 12 برق موتور یک( 1279 سال در ایران در »برق چراغ شدن عمومی« -

 در ضرب امین حاج توسط که برق مولد یک( 1283 سال و) مشهد باالخیابان در ولت

  ؛)شد نصب -امروز امیرکبیر- تهران برق چراغ خیابان

 که روز در برنامه ساعت 8 با فرستنده اولین( 1319 سال در »ایران رادیو اندازي راه« -

 خود پخش ساعات بعد سال در البته کرد، می پخش فرهنگی و مذهبی گفتارهاي و موسیقی

  ؛)داد افزایش اي گسترده صورت به را

 اول از و آزمایشی طور به که( 1345 سال در ایران در »تلویزیونی ي شبکه« اولین -

 شب در آغاز، در ها برنامه که است جالب. شد می پخش برنامه ساعت 3 روزي 46 فروردین

  ؛)شد اضافه آن به روزانه هاي برنامه سپس و شد می پخش
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 روز آن نظري فیزیک مؤسسه( 1368 سال در بار اولین ایران در »اینترنت اندازي راه« -

 مورد ایران در عمومی ابزار یک عنوان به اینترنت 1372 سال از و شد وصل اینترنت به

  ؛)گرفت قرار استفاده

 در و شد اندازي راه) ش 1382( 2004 فوریه در اجتماعی ي شبکه این »بوك فیس« -

  .گرفت قرار همگان دسترس

 در که نسلی  مطالعات. کردم بندي طبقه »نسلی  مطالعات« اساس بر را موارد این من

 گفته جدید مطالعات در و گیرد می نظر در سال 25 را ها فاصله کالسیک بندي طبقه

 بین ساله ده هاي فاصله سمت به رفتن حال در اخیر سال 30 این در ما که شود می

  .هستیم ها نسل

 نسل براي ما را مشابهی اتفاق که است 1270 سال حدود در برق چراغ اختراع

 نسل براي اینترنت چهارم، نسل براي تلویزیون سوم، نسل براي رادیو. نداریم 1295

 روي توان نمی اتفاقاً اینجا که نویی هاي فناوري و ششم نسل براي بوك فیس پنجم،

 وجود مشتري و مریخ بین که باشد هایی سیارك شبیه شاید کرد تکیه خاص چیز یک

  .است...  و اینستاگرام الین، وایبر، مثل 90 سال در دارد

 آن به باال در که الگوهایی همان اساس بر چالش-  1255 متولدان چالش شروع

 برق چراغ با خود، از قبل نسل با زندگی سبک مورد در - سالگی 15 سن در شد اشاره

  .آخر الی و دارد انطباق

 هر در که است تغییراتی اساس بر است بیداري و خواب سر بر که دعوایی واقع در

 مگر بمانند، بیدار که ندارند کاري مردم نیست برق چراغ وقتی. است افتاده اتفاق نسل

 شود می آغاز زود بیداري و خواب ساعت ماند؟ بیدار توان می چقدر گردسوز نور زیر

 و بمانند بیدار تا دارند بیشتري وقت افراد آید می چراغ وقتی. شود می تمام نیز زود و
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. ندارد وجود شدن سرگرم براي زیادي چیز هنوز اگرچه ببرند، بیشتري لذت شب از

 ي برنامه رادیو هرحال به شود، می تر متفاوت خیلی داستان شود می وارد رادیو وقتی

 از خیلی آید می که تلویزیون. دیگر تفریحات انواع و شب ي قصه موسیقی، دارد، شب

 تلویزیون حتماً که کنند می عادت نداشتند، را کردن گوش رادیو ي حوصله که کسانی

 تحقیقات. دهد می تغییر را بیداري و خواب هاي ساعت دائم طور به مسائل این ببینند؛

 تأثیر موضوع این روي چقدر آن کاربران ي عالقه و بوك فیس مثالً که دهد می نشان

  .اند فراگرفته را ما دنیاي امروز که جدیدتر هاي فناوري طور همین و است داشته

 اقتضائاتی سري یک و هستند امیال سلسله یک مسائل این که گفتیم دیگر سویی از

 مثل است، افتاده جا متعارف عرف عنوان به هرحال به که دارد وجود آن براي

 موظف افراد و شوند می باز صبح 8 ساعت حدود که ها دانشگاه و مدارس جات، اداره

 که دانشجویی از اگر است؟ کرده مقرر کسی چه را قانون این. هستند شدن حاضر به

 را کار شروع ساعت که بخواهیم ظهر، 11 تا است صبح 2 اش بیداري و خواب نظام

 این و کرد خواهد مقرر را ساعتی خود بیداري و خواب نظام اساس بر کند تعیین

 باشد سرکارش صبح 8 ساعت بخواهد کسی اگر. است مطلوب کمال او براي ساعت

 از به منجر بیداري و خواب ساعت انطباق عدم. بخوابد 23 ساعت که است این معمول

 اتفاقی چه صورت این در. شود می عرف توسط شده پذیرفته کار از بخشی رفتن دست

  افتد؟ می

  

  شبانه و روزانه رژیم

 در حضور ساعت ساعت، تأخیر که دهم نشان خواهم می شبانه و روزانه رژیم در

 شود، می افزوده غیرهدفمند هاي دریافت مفرح، هاي ارتباط و گپ سرگرمی، فضاي
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 بهره حال در ما شبانه رژیم در. نیست هدفمند شود می گرفته یاد هم چیزي اگر حتی

 این در دائماً که چیزي آن آوردیم، دست به قبالً که هستیم چیزي آن از بردن

 و مولد هاي ارتباط کار، فضاي در حضور ساعت شود، می کاسته ها جایی جابه

 خودش سهم دادن دست از حال در روزانه رژیم واقع در و است هدفمند هاي دریافت

  .است شبانه رژیم نفع به

  

  اي نشانه ي دوره

 را اي نشانه ي دوره. باشم داشته اي نشانه ي دوره بحث به مختصر گذار یک حاال

 مثابه به - اش ساله 10 یا آن ي ساله 25 ي دوره-  را نسل هر و برم می ها نسل روي من

 هویت اینکه دارد، هویت به نیاز اي نشانه ي دوره این. کنم می نگاه اي نشانه ي دوره یک

 اتفاقاً و شود می تعریف قبلی ي دوره به »گفتن نه« به آن هویت کند، تعریف را خودش

 و -داشتیم باال در که هایی بحث طبق-  است دوره آغاز در »نه« این غلظت بیشترین

 بگوییم قبلی نسل به که داریم این به کمتري نیاز گیریم می فاصله دوره آغاز از هرچه

 با شدت به جدید نسل ي دوره آغاز در پیشین نسل متعارف مقبولیت بنابراین، نه؛

 40 تا 15 بین ي فاصله از تدریج به رود می باال فرد سن هرقدر شود، می مواجه معارضه

 کاسته قبلی ي دوره هویتی هاي ویژگی به گفتن نه این در حساسیت میزان سالگی

 و شود می شروع جدید نسل دوباره. رسیم می تعادل حد به ما که طوري شود، می

 مواجه سینوسی و تناوبی حرکت یک با برگشت و رفت این در ما و جدید چالش

  .هستیم
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 به نسبت ها آن در که اند مانده باقی مصري هاي پاپیروس پیش سال هزار 4 از

 نوجوانی ي دوره به نسبت نگرانی اظهار علت. اند کرده نگرانی اظهار نوجوانی دوران

 به مسئله این نتیجه در شود؛ می آغاز قبلی نسل به جدید نسل گفتن نه این از دقیقاً

 است دست در که اسنادي با حداقل. شود نمی مربوط تنها بوك فیس و اینترنت ي دوره

 از که گفت توان می و شود می نگرانی اظهار دوره این به نسبت که است سال هزار 4

  .است داشته وجود مشکل این ابتدا

 نسبت از وقت کمبود علت به که دادم قرار مطالعه مورد را ها سال پژوهش، این در

 براي جدید نسل آیا که کنم مطرح خواهم می را موضوع این و کنم می عبور ها سال

 نسل بیداري و خواب الگوي زدن هم بر دنبال به زندگی سبک در خود هویت تمایز

  است؟ خود پیشین

  

  جدید سازي گفتمان و اجتماعی هاي شبکه

 اگر نسلی؟ و جمعی یا کند می استفاده فردي اعتراض یک عنوان به الگو این از آیا

 بود، نخواهد ساز گفتمان چون رسید، نخواهد اي نتیجه هیچ به باشد شخصی اعتراض

 به اعتراض این. کند پیدا دست آوایی هم یک به که شد خواهد ساز گفتمان زمانی

 الگوي یک هرکس اگر است؟ سلبی چقدر و ایجابی چقدر زندگی سبک الگوي

 نخواهد منجر گرا هم زندگی سبک یک به دهد ارائه بیداري و خواب مورد در متفاوت

 قانونی و قاعده یک از بیداري و خواب الگوي به جدید نسل این اعتراض اگر اما شد،

  .کند مقاومت قبلی نسل ي قاعده برابر در که دارد را این توانایی کامالً باشد برخوردار
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 امکان آیا اجتماعی هاي شبکه و اینترنتی ارتباطات اینکه، است مطرح که سؤالی

 این است؟ کرده فراهم شخصی هاي مقاومت شدن جمعی براي اي مالحظه قابل

 وجود چیزي یک امروز اما است، بوده مصري هاي پاپیروس از دعواها و ها تعارض

 دائم که اي اجتماعی هاي شبکه اجتماعی، هاي شبکه است؛ نبوده گذشته در که دارد

 برداري بهره حداکثر امکان بنابراین جوان؛ نسل خصوص به کنند می استفاده آن از افراد

 گفتمان مقابل در سازي گفتمان امکان دهد، می مقاومت امکان ها آن به و دارند آن از را

 دنیاي برابر در است ممکن افراد که است این دارد وجود که اي نکته. دهد می را غالب

 که کنند حس اگر ولی باشد، خوب ظهر 11 ساعت در شدن بیدار خودشان فانتزي

 در است زیاد شوند بیدار خواب از 11 ساعت دارند دوست که افرادي تعداد چقدر

 و شود می الگو یک جمعی فانتزي این که کنند می پیدا دست جمعی فانتزي یک به واقع

 و -داشتند زندگی سبک مورد در شعیري دکتر که توضیحاتی با-  زندگی سبک یک

  .بکشد چالش به دارد وجود که را قبلی زندگی سبک که بود خواهد قادر آن

  

   نتیجه

 عامل دو با ما جدید، نسل بیداري و خواب ساعت الگوي تغییر در بنده اعتقاد به

 ها، فناوري این دوم حاصل و هاست فناوري تأثیر  تحت که عاملی هستیم، مواجه

 روند یک این که است انسان کلی زندگی در روزانه رژیم به نسبت شبانه رژیم افزایش

 وجود به ایران در گذشته قرن یک طول در را مهمی اتفاقات حداقل که بوده تدریجی

 این و باالست به رو روند یک واقع در ندارد، حاضر نسل به اختصاص و است آورده

  .است تأثیر نوع یک با عامل یک
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 من که است بینانسلی روابط آن که دارد وجود نیز متفاوت تأثیري با دیگري عامل

 حرکت یک بگویم خواهم می. کردم تحلیل را آن اي نشانه ي دوره الگوي از استفاده با

 به برگشتن نهایتاً و قبلی نسل قوانین و قواعد شکستن بر اصرار دارد، وجود سینوسی

 که بگوییم بتوانیم تقریباً شاید. سالگی 40 حدود در بودند، قبلی نسل که جایی همان

 خیلی از ها نسل بین ي رابطه و زندگی هاي سبک ي قاعده و سینوسی حرکت این

 روي را) ها نسل بین ي رابطه و زندگی سبک( دو این اگر است، داشته وجود تر پیش

 الگوي از جدید نسل چقدر دهیم؛ پاسخ باید جدي پرسش این به دهیم انطباق هم

 نسل کردن متمایز براي هویتی ي مشخصه یک عنوان به دارند بیداري و خواب

 بیداري، و خواب الگوي در تغییر چقدر و کنند می استفاده قبلی نسل از خودشان

  افتد؟ می اتفاق فناوري توسعه اثر در که است تغییراتی عادي روند همان ي ادامه

 که است این داشتم را آن کردن مطرح قصد من که جوابی نیمه و سؤال آخرین

 جبران این چگونه واقع در است، مولد وقت از شدن کاسته اتفاقات، این حاصل

 نسلی چالش ي دوره در نسل یک که اي دوره آن در که بگویم خواستم می من شود؟ می

 گروه دو اجتماعی، خودآگاهی اوایل و نسل گیري شکل اوایل در یعنی است، خود

 زندگی و بیاورند در باید را خود خرج مثالً( دارند اجتماعی تعهد که افرادي: داریم

  .ندارند را تعهد این که هایی آن و) کنند اداره باید را خودشان

 از استفاده با توانند می را مشکل این از قدري دارند را اجتماعی تعهد این که کسانی

 استفاده »است تراکتور براي کار« که جمله همین با- کار جاي به فناوري جایگزینی

 یک. است قبول قابل که باشد - ندادم انجام انسان من که کاري جبران براي ماشین از

 شبانه رژیم در روزانه اعمال کردن جایگزین واقع در تواند می هم مسئله از قسمت

 دنیاي در نیز پدیده این با ما کرد؛ وکار کسب حتی شبانه رژیم در بتوان یعنی باشد؛

  .هستیم مواجه امروز
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 را آنان هاي هزینه که دارند اي خانواده( هستند تعهد عدم فضاي در که گروهی براي

 با اینجا در ما) گذرد می چگونه زندگی نیست مهم ها آن براي اصالً و کند می تأمین

 نسل این اینکه از بعد نسلی، ي غلبه ي دوره در اما. هستیم مواجه جبران عدم ي پدیده

 تبدیل غالب قدرت به خودش عمالً کند می عبور خودش پرچالش ي مرحله آن از

 با قدري است ممکن که گیرد می قرار خودش جدید نسل با چالش در و شود می

 از قسمتی رایانه با هستیم، کار همین حال در نیز ما که طوري کند؛ جبران فناوري

  .کنیم می جبران را خود کاري کم

 جدید نسل که است ممکن یعنی است؛ زندگی ي برنامه تعدیل نیز مسئله از قسمتی

 کشورهاي از خیلی در که چنانچه کند، جا جابه را ساعات و بیاید شود می غالب وقتی

 عنوان به که است امري 9 به 8 ساعت کردن جا جابه مثالً هستیم؛ آن شاهد ما جهان

 است اتفاقاتی اتفاقات، از دست این. شود می اعمال جا همه در و است افتاده جا عرف

  .شود اندیشیده تواند می ها جایی جابه این کردن جبران براي که

 تحقیقات براي را مسائلی و دهم ارائه تحلیلی که بود این من سعی مطالعه این با

  .سازم مطرح بعدي
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