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کتــاب مقــاالت  ــار هنــری )متــن(  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
کــرد.  هم اندیشــی  نشانه شناســی ســبک زندگــی و هنــر را منتشــر 

گــردآوری شــده و احمــد  کوشــش فاطمــه بنویــدی  کتــاب بــه  ایــن 
ــاب  کت ــن  ــه ای ــور، در مقدم ــی  مذک ــی هم اندیش ــر علم ــی، دبی کتچ پا
ــه ســبک زندگــی از منظــر  ــه نظــر می رســد پرداختــن ب آورده اســت: ب
و  علمــی  ضرورتــی  به عنــوان  می توانــد  هــم  نشانه شناســی  دانــش 
ــا مباحــث جــاری در زمــان حاضــر مطــرح باشــد  عملــی متناســب ب
و هــم می توانــد دوامــی بــرای مباحــث نشانه شناســی اجتماعــی و 
ــه  ک نشانه شناســی اخــالق باشــد. ســبک زندگــی مســئله ای اســت 
کافــی در  گســتره  در اتصــال نشانه شناســی بــه آن، هــم می توانــد از 
پیکره هــای مطالعاتــی برخــوردار باشــد و هــم الگوهــای مختلــف 
در  شــود.  گرفتــه  کار  بــه  حیطــه  آن  در  می توانــد  نشانه شناســی 
دیــده  کــه  تنوعــی  وجــود  بــا  هم اندیشــی،  مختلــف  محورهــای 
کلــی وجــود دارد: ســبک زندگــی در مســیر  می شــود، یــک پرســش 
نشــانگی خــود از چــه ســازوکاری بهــره می جویــد و نشــانه های ســبک 
ــه در نظام هــای نشــانه ای مختلــف بازنمــود می یابنــد  زندگــی چگون

فعــال می شــوند. و 

بــا  اول  مقالــه  اســت:  شــده  گــردآوری  مقالــه  ُنــه  کتــاب  ایــن  در 
عنــوان »نشانه شناســی تغییــرات در الگــوی خــواب و بیــداری در 
کتچــی نوشــته اســت؛  نســل های اخیــر جامعــه ایــران« را احمــد پا
در ســبک  تغییــر  زندگــی مشــترک:  »الگــوی چهارگانــه  مقالــه دوم 
فاطمــه  و  ســالمی  آزاده  اســت؛  ساســانی  فرهــاد  نوشــته  زندگــی« 
عظیمی فــر مقالــه ســوم را بــا عنــوان »تحلیــل نشانه شــناختی آمــوزش 
یســت محیطی در برنامه کــودک تلویزیــون« نوشــته اند؛  شــهروندی ز
»ســازوکار شــکل گیری ســبک زندگــی بــر مبنــای غیریــت؛ تحلیــل 
نشانه شــناختی دانش آموختــگان مــدارس ســمپاد« عنــوان مقالــه 
چهــارم و بــه قلــم حامــد ســجادی اســت؛ مقالــه پنجــم را مهرنــاز 
گهی هــای تجــاری  شــیرازی عدل بــا عنــوان »بررســی نمونه هایــی از آ
عصــر ناصــری و مظفــری در مطبوعــات ایــران از منظــر تأثیــر آن بــر 
مقالــه،  ششــمین  در  اســت؛  درآورده  نــگارش  بــه  زندگــی«  ســبک 
علــی عباســی بــه »تجزیــه و تحلیــل نظــام معنایــی ســبک زندگــی 
در ایــران معاصــر: تقابــل ســبک زندگــی واقعــی بــا ســبک زندگــی 
یــس(«  پار مکتــب  واقعیت نمایــی،  مربــع  بــر  تکیــه  )بــا  توهمــی 
پرداختــه اســت؛ مقالــه بعــدی را مرتضــی بابــک معیــن بــا عنــوان 
نظام هــای  مرجــع،  مرکــزی  گــروه  نســبت  بــه  زندگــی  »ســبک های 

مقاالت نشانه شناسی سبک زندگی و هنر

ســلیقه ای و مســئله اغــراق« نوشــته اســت؛ هشــتمین مقالــه بــا عنوان 
نشانه شناســی اجتماعــی شــخصیت های  »زندگــی چندســبکی: 
چندســبکی ســینمای ایــران« بــه قلــم بهمــن نامورمطلــق بــه نــگارش 
درآمــده اســت؛ نهمیــن )آخریــن( مقالــه از ایــن مجموعــه مقــاالت 
کــه  اســت  دارابی امیــن  مینــا  و  وفایی تاج خاتونــی  ســحر  نوشــته 
ســبک  و  ارگانیــک  کــی  خورا مــواد  فروشــگاه های  »نشانه شناســی 

زندگــی ایرانــی« عنــوان دارد.

کتــاب  مقــاالت هم اندیشــی  نشانه شناســی ســبک زندگــی و هنــر را 
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( در 220 صفحــه بــا 

کــرده اســت. شــمارگان 500 نســخه منتشــر 

نشــانی  بــه  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد.  مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 


