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چكيده
تعامل اجتماعی مفهومی انتزاعی است .استعارهها خصلت عینی دارند و برای نشاندادن امر
انتزاعی استفاده میشوند .استفاده از استعارۀ نقش در زندگی روزمره در تجسمسازی مفاهیم
اجتماعی در بین جامعهشناسان آنگلوساکسون مؤثر بوده است .بیتردید عواملی از قبیل
گسترش رسانهای ،صنعت فیلمسازی در آمریکا و رویکردهای کنش متقابل نمادین و
پدیدارشناسی در ذهنیت گافمن تأثیرگذار بوده است .او با استفاده از استعارههای نقش،
تماشاخانه و  ...بهمثابۀ امر روششناختی ،مفهوم «خود» در زندگی روزمره را تحلیل نموده
است .هدف این مقاله تبیین زبان استعاری در تخیّل جامعهشناختی گافمن با توجه به رویکرد
نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف است .روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و جمعآوری
اطالعات کتابخانهای است .استعارههای «تئاتر»« ،آیین»« ،بازی» و «چارچوب» از جمله
مهمترین و جامعترین ابزارهای او بودند .اغلب استعارههای گافمن مکان-بنیاد است؛ بدین
معنا که او جهان اجتماعی را بهمثابۀ یک میدان یا صحنۀ نمایش ،تجسمسازی یا عینیتبخشی
کرده است .بر مبنای نظریۀ لیکاف ،گافمن استعارۀ تماشاخانه را بهمثابۀ حوزۀ مفهومی مبدأ
برای تبیین حوزۀ انتزاعی مقصد (کنش متقابل) استفاده کرده است .در استعارۀ نمایشیِ گافمن
زمان با مکان پیوند خورده است؛ زیرا مفهوم زمان به واسطۀ حرکت در مکان درک میشود.
وی گاهی تنها به یک استعاره پرداخته و گاهی به رابطۀ بین چند استعاره توجه کرده است.
کليدواژگان :زبان ،استعاره ،بینش ،جامعهشناختی ،گافمن.

 1پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولAliyaghoobi2002@yahoo.com :
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مقدمه
پژوهش در استعاره 1به صورت میانرشتهای ،طیف گستردهای از دانشها را دربرمیگیرد و نقش
عمدهای در مبادی معرفتشناختی هر علم دارد .استعاره و مجاز فرایندی ذهنی و شناختی هستند
که هر دو ماهیتاً مفهومیاند؛ با این تفاوت که استعاره دارای بنیادی مقایسهای است اما مجاز بر
قرابت و مجاورت استوار است (راسخ مهند .)69 :1394 ،همچنین ،پدیدهها در استعاره و تشبیه
از طریق شباهت به هم مربوط میشوند؛ هر دو عنصر مشترک بین دو چیز را کشف و برجسته
میکنند ،یعنی دو چیز را از یک ایدۀ مشترک به هم مربوط میسازند .منتها ادعای شباهت در
تشبیه صراحت دارد ولی در استعاره صریح نیست (دباغ 2 :1393،و یعقوبی.)118 :1394 ،
همچنین ،جمالت تشبیهی پیش پا افتادهاند ،چون هر چیزی به شکلی شبیه چیز دیگری است،
ولی استعاره اغلب آموزنده و حتی ژرف است .مقایسه ،تشبیه و تمثیل در استعاره سهم بزرگی
دارند (قاسمزاده .)12 :1379 ،همچنین ،استعاره برحسب ضرورت و نیاز بشر به درک و بازنمایی
پدیده های ناآشناکمک کرده است و نقشی بسزا در جوالن فکری و تخیّل دارد .عالوه بر این،
تعداد زیادی از طبقهبندیها و استنباطهای ما بر حسب استعارهها صورت میگیرند و بسیاری از
مفاهیم ،بهویژه مفاهیم انتزاعی ،از طریق انطباق استعاری اطالعات و انتقال دانستهها از زمینهای
به زمینۀ دیگر نظم مییابند (یعقوبی :1395 ،ص 33؛ فاضلی و همکاران :1392 ،ص .)16
مباحث مربوط به استعاره از دیرباز کانون توجه حوزههای مختلف بهویژه مطالعات ادبی بوده
است؛ اما استفادۀ هدفدار و منظم از آن در متون علوم اجتماعی بهویژه جامعهشناسی امری جدید
است .بهزعم میلر استعارهها دارای ابعاد چندکارکردیاند؛ بخشی از کارکردها و فواید استعارهها
عبارتند از:
 )1استعاره و تمثیل نوعی حرکت از یک ایدۀ ناروشن به یک مدل آشکارتر است.
 )2استعاره یا تمثیل در تولید ایدهها یا فرضیهها نقش بسزایی دارد.
 )3استعاره قادر است در انسجامبخشی به نظریه کمک کند.
 )4استعارهها در یادآوری یک نظریه نیز مؤثرند.
 )5استعارهها میتوانند به افراد کمک کنند یک نظریه را به تجسم درآورند و آن را درک کنند
(شومیکر و همکاران194 :1387 ،؛ یعقوبی .)119 :1394 ،استعارهها و تشبیهات با وجود
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فرصتها و کارکردهای مثبت ،محدودیتها و کارکردهای منفی نیز دارند؛ زیرا استعارهها
میتوانند گمراهکننده باشند و ممکن است موضوعاتی را بیش از حد ساده کنند (شومیکر و
همکاران.)194 :1387 ،
به لحاظ تئوریک ،استعاره و تمثیل در تولید ایدهها ،فرضیهها و نظریهها نقش عمدهای دارند.
از زاویۀ استقرایی ،استعارهها در تولید نظریهها و ایدههای تئوریک گافمن مؤثر بودهاند (یعقوبی،
 .)111-112 :1395استفادۀ گافمن از تمثیلهای پشتصحنه ،جلوی صحنه و خارج از صحنه
منجر به تولید نظریۀ نقش نمایشی و تخیّل جامعهشناختی وی شده است .یکی از استعارهها
نظریۀ نقش است که به تقلید از عبارت مشهوری از شکسپیر معرفی میشود .جهان تماشاخانه
است .همۀ مردان و زنان صرفاً بازیگرانند .آنها از یک در به صحنه میآیند و از در دیگر صحنه
را ترک میکنند .هر فرد انسانی در زندگی خویش نقشهای متعددی را بازی میکند .افراد نیز
در جامعه مانند بازیگران در صحنۀ نمایشاند (ادیبی .)242 :1383 ،نیل گبلر تأکید میکند که در
آن زمان در اروپا زندگی اجتماعی یک نمایش بود که در آن هر فرد چهرهای از خود نمایش
میداد که مایل بود دیگران از او ببینند .گفتگوهای اجتماعی محملی برای ایفای نقش بودند.
کاربرد وسیع استعارۀ «زندگی نمایش است» در دوران اخیر در آمریکا ،از بازدهی زبانی باالی آن
قابلتشخیص است (کوچسس .)231 :1394 ،ازاینرو استفاده از استعارۀ «نقش» در زندگی
روزمره ،در تجسمسازی مفاهیم اجتماعی در بین جامعهشناسان آنگلوساکسون بهویژه گافمن
مؤثر بوده است .مفهوم نمایش شکسپیر تداعیکنندۀ استعارۀ پرسونا و نقاب در روانشناسی
تحلیلی یونگ است .پرسونا در واقع همان نقابی است که فرد برای رویارویی با دیگران به چهره
میزند و خودِ واقعی خویش را پنهان میکند تا به منافع و اهدافش دست یابد (ترکمانی و چمنی
گلزار.)146 :1393 ،
از منظر قیاسی نیز پارادایمها نقش عمدهای در تولید مفاهیم و استعارهها دارند (یعقوبی،
 .)112 :1395بیتردید مکتب کنش متقابل نمادین و پدیدارشناسی نقش عمدهای در تخیل
جامعهشناختی گافمن داشته است .براساس دیدگاه هربرت مید انسان قادر است با درک و
تعریف نقش دیگران و یا فرایند «نقشگیری ،»1بیرون از خود قرار گرفته و به آن خطاب کند.
بنابراین منظور از «نقشگیری» آن است که فرد نقشهای افراد ،گروهها و  ...مقابل خود را گرفته
Role taking
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و بدون مستحیلشدن در آن و یا یکیشدن با آن خود را در موقعیت دیگران قرار دهد تا بتواند
کنش خود را در برابر آنان تنظیم نماید (تنهایی .)433 :1374 ،مید مفهوم پذیرش نقش را برای
تأکید بر این مطلب بهکار میبرد که چون آدمیان اداهای یکدیگر را تفسیر میکنند ،از چشمانداز
جهتبخش یکدیگر را مینگرند و در نتیجه بهتر میتوانند کنشهای یکدیگر را پیشبینی کنند
(آوتویت و باتامور .)917 :1392 ،گافمن نیز نسبت به استعاره آگاهی داشت و استعاره را
تصوری ذهنی که چیز دیگر را القا میکند ،تعریف کرد .بهزعم وی استفاده از استعارات ،ابزار
ضروری کار جامعهشناسی و امکان جدیدی برای فهم جهان اجتماعی است (استونز:1379 ،
 .)244او برای توسعه و اقناع در متون جامعهشناختیاش ،ترکیبی از استعاره و کنایه بهکار برده
است (اسمیت .)11 :2006 ،گافمن استعارۀ زندگی را صحنۀ پرباری از معانی میداند که افراد در
سطوح مختلف کالن ،خرد و تعامالت میان خود به دنبال یافتن واقعیت در آن هستند .با وجود
این ،آشکارا به محدودیتهای استعاره اشاره میکند؛ برای نمونه در ایدۀ تئاتر بهعنوان استعارهای
از زندگی روزانه اذعان میکند« :صحنه چیزهایی را نمایش میدهد که ساختگیاند؛ اما زندگی
چیزهایی را نمایش میدهد که واقعیاند» (گافمن.)7 :1392 ،
تا کنون مطالعات متعددی در داخل و خارج در خصوص اندیشۀ جامعهشناختی گافمن انجام
شده اما وجه استعارهای اندیشۀ گافمن مغفول مانده است .هدف این مقاله تبیین زبان استعاری
در تخیّل جامعهشناختی گافمن با توجه به رویکرد نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف است .با این
مقدمه ،پرسشهای بنیادین این مقاله عبارتند از:
 آیا بین نظریۀ جامعهشناختی گافمن با رویکرد روششناختی وی ارتباطی وجود دارد؟ چارچوب بنیادین استعارهها در متون جامعهشناختی گافمن کدامند؟ چه استعارههایی در تخیّل جامعهشناختی گافمن تولید شدهاند؟ این استعارهها در چه گفتمان یا پارادایمی رشد یافتهاند؟ -استعارۀ جامعه بهمثابۀ تئاتر یا بازی امری ذاتی است یا برساختۀ اجتماعی؟

مباني نظري و چارچوب مفهومي
سابقۀ استعاره به بیش از دو هزار سال پیش بر میگردد و پژوهشگران آن را در علم بالغت
مطالعه می کردند و بر این باور بودند که استعاره یکی از فنون بالغی است که بر پایۀ مقایسه بین
دو پدیده استوار است (راسخ مهند .)57 :1394 ،در اینباره ارسطو معتقد بود که استعاره
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شگردی برای هنرآفرینی و ویژۀ زبان ادب است و باید در میان فنون و صناعات ادبی مورد
بررسی قرار گیرد (شیخ رضایی1388 ،؛ گلفام و یوسفی راد3 :1381 ،؛ قاسم زاده.)2 :1379 ،
ریچاردز 1و بلک 2برخالف ارسطو بر تعاملیبودن استعاره تأکید دارند .ریچاردز با دیدگاه
تاریخی بالغت 3که استعاره را وجهی تزیینی و آرایش کالم محسوب میکردند ،مخالفت کرده و
تأکید میکند که استعاره اصل همیشه زنده و حاضر زبان است و آدمی بدون استعاره قادر به
سخن گفتن نیست (زنگویی و دیگران .)81 :1389 ،وی معتقد است در هر علمی یکی از
بدیهیترین اقدامات طبقهبندی مفاهیم است .از طبقهبندیهای مرسوم و قدیمی استعارهها
تفکیک آنها به استعارههای مرده 4و زنده 5است .بلک تالش میکند با تفکیک جدید ،مقصود
خویش را به پیش ببرد .به زعم وی ،میتوان استعارهها را به سه گروه «منقرض»« ،6مسکوت» 7و
«فعال» 8تقسیم کرد (دباغ24-25 :1393 ،؛ یعقوبی.)121 :1394 ،
لیکاف و جانسون از زاویهای دیگر به استعاره مینگرند که به نظریۀ استعارۀ مفهومی معروف
است .لیکاف و جانسون ابعاد گستردهای برای استعاره قایلند؛ بهزعم آنها استعاره فقط به حوزۀ
زبان محدود نیست ،بلکه عبارات استعاری موجود در زبان ،انعکاسی از اعمال و رفتار روزمرۀ ما
در تعامل با محیط پیرامونمان است؛ استعاره امری اساساً تزیینی و یا مخصوص زبان ادبی و
حتی مخصوص زبان نیست بلکه در اندیشه و عمل هر روز ما ساری و جاری است (راسخ
مهند60 :1394 ،؛ لیکاف و جانسون 37 :1980 ،و داسکال و همکاران .)12 :1998 ،آنها معتقدند
هر استعاره دو وجه مبدأ و مقصد دارد :قلمرویی که عبارات استعاری از آن شکل میگیرد
«قلمرو مفهومی مبدأ یا منبع» 9و حوزهای که قصد فهم و درک آن را داریم «قلمرو مفهومی
مقصد یا هدف» 10است .حوزۀ مبدأ ،حوزۀ مفاهیم عینی و حوزۀ مقصد ،حوزۀ مفاهیم انتزاعی
است (بارسلونا12-13 :1390 ،؛ زنگویی و دیگران.)88-89 :1389 ،
1

Richards
Black
3
Rhetoric
4
Date metaphor
5
Live metaphor
6
Extinct
7
Dormant
8
Active
9
Source domin
10
Target domin
2

 154مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

آنها بر این باورند که استعارهها دارای سه گونۀ جهتی ،هستیشناختی و ساختاریاند:
استعارههای جهتی یا وضعی استعارههایی هستند که عمدتاً مفاهیم را بر اساس جهتگیری
فضایی ،از قبیل :باال ،پایین ،عقب ،جلو ،دور ،نزدیک و  ...سازماندهی و مفهومی میکنند؛ از
اینرو ،استعارههای جهتگیرانه ،به مفاهیم جهتگیری فضایی میدهند .استعارههای
هستیشناختی دارای دامنههای بسیار وسیع و گستردهاند ،زیرا ما از استعارههای هستیشناختی
برای درک رویدادها ،کنشها ،فعالیتها و حاالت استفاده میکنیم و آنها را به مثابۀ اشیا ،مواد و
ظروف ،مفهومی و تصویری میکنیم .استعاره میتواند وجه ساختاری نیز داشته باشد ،لیکاف و
جانسون ادعا میکنند اساس استعارۀ ساختاری ساماندهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی
دیگر است و اکثر استعارههای گزارهای از این نوع هستند .استعارههای ساختاری خصلت
سامانیافتگی و برجستهسازی و پنهانکردن دارند (یعقوبی .)122 :1394 ،آنها معتقدند در زبان
انگلیسی زمانهای آینده ،حال و گذشته بهعنوان مفاهیمی که به ترتیب در مقابل ،کنار و پشتِ
سر قرار دارند درک میشوند .لیکاف و جانسون جایگاه ناظر را بهمثابهیِ حال ،فضای مقابل ناظر
بهعنوان آینده و فضای پشت ناظر بهمثابۀ گذشته محسوب میکنند .آنها این مجموعه از
نگاشتها را استعارۀ جهتگیری زمان مینامند .به عبارت دیگر در استعاره ،زمان بهمثابۀ امری
انتزاعی از طریق تغییر مکان درک میشود .ازاینرو ،زمان با مکان پیوند خورده است .افراد در آن
میادین داخل و خارج میگردند .بهزعم اینیشتین زمان را نمیتوان به طور کامل جدا یا مستقل از
فضا درک کرد؛ بلکه این دو با هم پیوند دارند و ذیل چیزی با عنوان فضا-زمان 1درک میشوند
(سجودی و قنبری .)143 :1391 ،جامعهشناسان خوانشِ دیگری از استعاره دارند؛ اغلب آنها
کاربرد استعارهها را بهمثابۀ ابزار تحلیلی بالاشکال تلقی میکنند ولی اگر از استعارهها در امر
اثبات و استدالل استفاده شود ،آن را گمراهکننده میدانند .آنها به طور خودآگاه و ناخودآگاه از
استعارهها در تحلیل پدیدههای اجتماعی استفاده کردهاند .هر کدام از نظریههای مختلف از
چشماندازی خاص به استعاره نگاه کردهاند اما نظریۀ غالب در این مقاله نظریۀ لیکاف و جانسون
است؛ یکی از خصلتهای مثبت نظریۀ مزبور چندوجهی بودن آن است.

Space-time
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يافتههاي تحقيق
 )1استعاره و گافمن
اروینگ گافمن ( )1982-1922یکی از جامعهشناسان بزرگ آمریکا است .کوچسس معتقد است
که استعارۀ نقش ریشه در فرهنگ آمریکایی دارد .بهزعم وی پیدایش صنعت فیلمسازی ،رادیو،
تلویزیون ،و ایجاد و محبوبیت ابزار ارتباط جمعی نقش عمدهای در ذهن آمریکایی داشته است.
نقشهایی که بازیگران در حوزه مبدأ بازی میکنند بهصورتی غیرقابل تفکیک تبدیل به
نقشهایی میشوند که افراد در زندگی بازی میکنند .از اینرو ،حوزۀ مقصد و مبدأ با هم یکی
میشوند (کوچسس .)236 :1394،عالوه بر جهان رسانهای او وابسته به مکتب اصلی شیکاکو
است .وی متعلق به مکتب کنش و در قالب پارادایم تفسیری تئوری پردازی نموده است .اعضای
مکتب شیکاگو نیز اغلب کارهای خود را در قالب مکتب کنش سازماندهی کردهاند .کنش متقابل
هم یک نظریه از رفتار انسانی است و هم رویکردی برای بررسی دربارۀ رفتار گروهها و عامل
انسانها محسوب میشود .نقطه عزیمت پارادایم تفسیری اینست که انسانها از راه فرایند
تعامالت اجتماعی به درک تعاریف اجتماعی و جمعی میپردازد .نمادها در این رویکرد اهمیت
اساسی دارند و زندگی اجتماعی از راه همین نمادها که مهمترین آن زبان است ،درک میشوند.
در رویکرد مزبور ،بر ماهیت فرد در جامعه و روابط بین ادراک افراد ،کنش جمعی و جامعه
تأکید میشود (ایمان و مرادی .)61 :1390 ،مهمترین اثر وی در زمینه نظریه نمایشی ،کتاب
«نمود خود در زندگی روزانه »1است که در سال  1959منتشر شد .گافمن «خود» را یک هویت
مستقل نمیداند ،بلکه آنرا محصولی از کنش مشترک محسوب میکند که از کنش متقابل
نمایشی بین کنشگر و حضار ایجاد میشود .او معتقد است افراد نقابهای اجتماعی برای خود
میسازند تا صبحگاهان که از منزل خارج میشوند ،بر صورتشان میکشند تا چهرۀ واقعیشان
پنهان بماند .گافمن برای تحلیل «خود» در زندگی روزانه پی برد که نمیتوان این مفهوم را به
طور مستقیم بررسی کرد ،بنابراین برای تحلیل آن از استعارات متعددی استفاده کرد .تعدادی از
استعارات اصلی وی یعنی «تئاتر»« ،آیین»« ،بازی» ،و «چارچوب» از جمله مهمترین و جامعترین
ابزارهای او بودند .هرچند استعارات فرعی بسیاری در کارهایِ او وجود دارد اما این چهار
استعارۀ اصلی سهم مهمی در پیشبرد حجم عظیمی از کارهای وی دارند .او از استعاره بهمثابۀ امر
The presentation of self in everyday life
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روششناختی استفاده کرده است .از آنجا که با نگاهی ادبی به نوشتن میپرداخت ،به خلق
استعارههایی دست میزد تا زندگی روزمره را توصیف کند .این استعارهها همانقدر که ادبیاند
در توصیفات جامعهشناسانه نارسا هستند .همانطورکه توصیفات مستند جامعهشناسانه نمیتواند
چندان از نظر ادبی و زیباییشناسانه پربار باشند.

 )2استعارۀ تئاتري
گافمن دیدگاه خود را در پیشگفتار اثر معروفش «نمود خود در زندگی روزمره» مبتنی بر اجرای
تئاتری 1و اصول مورد استفاده را نیز اصول نمایشی 2میداند (گافمن .)7 :1392 ،استعارۀ تئاتری
تجربۀ آگاهانه را مشابه صحنۀ روشن در تاالری تاریک تلقی میکند .آنچه در صحنه میگذرد،
در معرض دید تماشاگران و همینطور کارگردان ،نمایشنامهنویس ،طراح صحنه و افراد
پشتصحنه قرار دارد .نکته مهم این است که رویدادهای صحنه در مرکز توجه قرار میگیرد؛ اما
عدهای این نوع رویکرد را تئاتر دکارتی اطالق کردهاند ،زیرا که در آن محلی ثابت تصور میشود
که همه چیز در آنجا با هم پیوند میخورد ،برای مثال غدّۀ صنوبری که دکارت در مغز تصور
کرده بود (قاسمی .)132 :1379،بازی و حضور و غیابِ «خود» ،غیرقابل فهم بودنش را آشکار
میکند که جز با استعاره نمیتوان آن را فهمید.
استفادۀ گافمن از استعارۀ تئاتر بر اساس یک الگوی مشترک است .استفاده از استعارۀ تئاتر ما را
ترغیب میکند که چگونگی اجرای نمایشی شناختپذیر و قانعکننده در برابر دیگران ،کار گروهی
الزم از طرف کسانی که در تولید نمایش دخیلاند ،ماهیت مشارکت تماشاگران در نمایش و
مواردی نظیر آن را به یاد آوریم .بنابراین ،استعاره بازی مورد استفاده قرار گرفت تا بهرهگیری از
اصطالحاتی نظیر نوبت بازی ،تاکتیک ،استراتژی ،شگرد ،شرطبندی ،بازیکنان و نظایر آن ،توجه ما
را به درهمتنیدگی سامان زنجیرهای رویدادهای بازی جلب کند (استونز.)244-243 :1379،
بهنظر گافمن ،زندگی یا واقعیت اجتماعی ،چیزی جز همان کنش متقابل اجتماعی روزانۀ
آدمی ،یا کنش متقابل چهره به چهره نیست .وی بر اساس استعارات نمایشی معتقد است که میان
اجراهای تئاتری و انواع کنشهایی که همۀ ما در اعمال روزمره و کنشهای متقابلمان انجام
می دهیم ،وجوه مشترک بسیاری وجود دارد .به عالوه ،کنش متقابل که بسیار شکننده است با
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اجراهای اجتماعی حفظ میشود .ریتزر معتقد است «نظریه نمایشی با ریشه کنش متقابل نمادین
خود آشکارا سازگاری دارد .این نظریه نیز بر کنشگران ،کنش و کنش متقابل نمادین کار میکرد،
استعارۀ درخشانی را در تئاتر پیدا کرد تا به وسیلۀ آن پرتو نوینی را بر فراگردهای اجتماعی پهن
دامنه بیفکند» (ریتزر .)94-93 :1377،پارسونز استعاره نقش را از زاویه وظایف و انتظارات
میدید اما از منظر گافمن مفهوم نقش یک موقعیت اجتماعی و بر نظم تعاملی استوار است
(اسمیت .)43 :2006،وی گاهی تنها یک استعاره را مورد بررسی قرار میدهد ،و در مواقع دیگر
به رابطۀ بین چند استعاره توجه میکند.

 )3استعارۀ جلوي صحنه

1

گافمن در قیاس صحنۀ نمایش با کنش متقابل اجتماعی ،تا آنجا که میتواند جلو میرود .او
تأکید میکند در هر کنش متقابلی یک جلوی صحنه وجود دارد که با پیش صحنۀ اجرای تئاتری
قرینه است .بازیگران صحنۀ تئاتر و نیز زندگی اجتماعی ،هر دو به حفظ ظاهر ،لباس مناسب
پوشیدن و وسایل صحنه آرایی عالقمندند.
جلوی صحنه آن بخشی از اجرای نقش است که معموالً به صورتی ثابت و عمومی اجرا
میشود تا موقعیت را برای کسانی که نمایش را میبینند ،مشخص کند .گافمن در قالب مفهوم
جلوی صحنه ،محیط و نمای شخصی را از هم تفکیک میکند .محیط به آن صحنه فیزیکی
اطالق میشود که معموالً باید آماده باشد تا کنشگران اجرای نقش کنند .بدون این محیط،
کنشگران معموالً نمیتوانند ایفای نقش کنند .محیط شامل اثاثیه ،دکور ،طراحی فیزیکی ،و دیگر
اقالم پسزمینهای که منظره و فضای صحنه را برای اجرای کنش در داخل ،جلو یا روی آن
فراهم میکنند .وی نمای شخصی را به قیافه و منش تشبیه میکند .قیافه شامل آن چیزهایی
میشود که منزلت اجتماعی نمایشگر را به حضار نشان میدهد .این عناصر همچنین وضعیت
آیینی موقت شخص را بازنمایی میکند .اینکه آیا مشغول یک فعالیت اجتماعی رسمی یا یک
تفریح غیررسمی است؟ آیا در حال جشن گرفتن مرحلۀ جدیدی در چرخش فصول است یا در
چرخۀ زندگی خود؟ (گافمن .)36 :1392 ،اما منش را میتوان برای آن عناصری به کار برد که
کارشان عبارت از آگاهی دادن در مورد نقشی که از مجری انتظار میرود در موقعیت پیش رو
Front stage
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برعهده گیرد .به عبارت دیگر ،منش به حضار یادآور میشود که چه نوع نقشی را باید از یک
نمایشگر در یک موقعیت معین انتظار داشته باشند برای مثال ،روپوش یک جراح یک استعاره
کنشی است که بهمثابۀ قیافه پزشک است ولی سبک رفتار پزشکمآبانه استعاره از منش پزشک
تلقی میشود (گافمن .)36 :1392 ،بنابراین ،برمبنای نظریۀ لیکاف و جانسون ،گافمن استعاره
جلوی صحنه را بهمثابۀ حوزه مفهومی مبدأ برای تبیین حوزۀ انتزاعی مقصد (کنش متقابل)
استفاده کرده است.
صحنه به تعبیر گافمن بخشی از چیزی است که گیدنز «محل» نامیده است که حدودی را
برای یک ویژگی یا ویژگی دیگری از خصایص اصلی ِ حضور اعمال میکند .گیدنز معتقد است
اجراها در جلوی صحنهها نوعاً متضمن تالشهایی برای ایجاد و نگهداشت جلوهای از همنوایی
با معیارهای هنجاری است که کنشگران مورد نظر ممکن است نسبت به آنها در پشتصحنه
بیتفاوت یا حتی به طور ایجابی مخالف باشند (گیدنز .)200 :1384 ،در مرحلۀ جلوی صحنه
زمان در مکان فهمیده میشود .گیدنز معتقد است که «زمان ،مکان و تکرار ،تنگاتنگ درهم
تنیدهاند .همۀ روشهای شناخته شدۀ ارزیابی یا محاسبۀ زمان ،شامل تکرار میشوند؛ حرکت
چرخهای خورشید ،عقربههای ساعت ،نوسان کوارتز ،و غیره ،همۀ این موارد شامل حرکت در
مکان است» (گیدنز.)253 :1383 ،

 )4استعارۀ عقب صحنه

1

یکی دیگر از مفاهیم انتزاعی در ورای هر کنش وجود دارد که گافمن از آن تعبیر به پشتصحنه
میکند .همچنین ،در هر دو اجرا ،یک نوع عقب صحنه وجود دارد که بازیگران میتوانند به آنجا
برگردند و خودشان را برای اجرا آماده سازند .در عقب صحنه ،یا پشتصحنه به اصطالح
تئاتری ،بازیگران میتوانند نقشهایشان را کنار گذاشته و خودشان باشند .پشتصحنه جایی
است که واقعیتهای جلوی صحنه واپس زده میشوند و انواع کنشهای غیررسمی ممکن است
اتفاق بیفتد .هرچند که پشتصحنه معموالً به جلوی صحنه نزدیک است ،اما فاصلهای میان این
دو وجود دارد .ایفاکنندگان نقش باید اطمینان داشته باشند که هیچیک از افراد جلوی صحنه در
پشتصحنه ظاهر نمیشوند .هرگاه بازیگران نتوانند از ورود حضار به پشت صحنه جلوگیری
کنند ،اجرای نمایش به احتمال زیاد مختل میشود (گافمن 267 :1392 ،و ریتزر.)296 :1377 ،
back stage
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زبان پشتصحنه در فرهنگ غربی از موارد مختلفی تشکیل میشود :با نام کوچک صدا زدن،
تصمیمگیری مبتنی بر همکاری ،دریوری گفتن ،اظهارات صریح جنسی ،غر زدن ،سیگارکشیدن،
لباس نامرتب و غیررسمی ،حالتهای نامناسب نشستن و ایستادن ،استفاده از لهجههای محلی،
مِنمِن کردن ،سوتزدن ،آدامسجویدن ،فریادکشیدن ،پرخاش و شوخیهای بازیگوشانه،
عدممالحظۀ دیگران در رفتارهای جزئی اما بالقوه نمادین ،خودمشغولیهای جزئی مثل
زمزمهکردن ،مزهمزهکردن چیزی ،آروغ زدن و غیره (گافمن .)78 :1956 ،این رفتارهای منطقۀ
دوم است که بسیاری از آنها برای منطقۀ اول (جلوی صحنه) توهینآمیز تلقی میشود.
پشتصحنه حوزۀ مفهومی مبدأ محسوب میشود که امری عینی و ملموس است ،از این استعاره
برای تبیین امر انتزاعی که به انواع کنشهای غیررسمی مربوط میشود استفاده شده است.

 )5استعارۀ خارج از صحنه

1

یکی از ویژگیهای استعارهها بسط استعاری است که در آن مکانها مفاهیم مبدأ هستند که خصلت
عینی دارند که برای نشان دادن امر انتزاعی استفاده میشوند .یعنی رفتن از یک حوزه عینیتر به
سمت حوزه انتزاعیتر (راسخ مهند .)191 :1394 ،دراینباره گافمن معتقد است عالوه بر مناطق
جلو و پشتصحنه منطقه سومی هم تحت عنوان «خارج از صحنه» وجود دارد .منطقهای که تمام
مکانها بهغیر از دو منطقه قبلی را دربرمیگیرد .این منطقه را میتوان «منطقه خارجی» نامید.
استعاره منطقه خارجی ،بهمثابۀ منطقهای که برای یک اجرای خاص نه جلوی صحنه بهحساب
میآید و نه پشتصحنه .با نگاه به بیشتر ساختمانها متوجه میشویم که در آنها اتاقهایی هست
که مرتباً یا موقتی بهعنوان مناطق جلویی یا پشتی استفاده میشوند ،و درمییابد که دیوارهای
بیرونی ساختمان این هر دو نوع اتاق را از دنیای خارج جدا میکنند (گافمن .)82 :1956 ،خارج از
صحنه استعارۀ مکانی است که ملموس و عینی است و برای توصیف منطقۀ خارجی کنش یا نقش
اجتماعی استفاده شده است .این میادین جنبۀ طرحوارهای دارند .طرحوارهها جنبۀ تصویری دارند
که خصلت نامتقارن دارند و میتوان آنها را پشت ،جلو و خارج از صحنه مقولهبندی کرد .این
طرحوارهها با زبان استعاری همراهاند که حاصل تعامل افراد در زندگی اجتماعی است .این سنخ از
استعارهها جهتگیری زمانی دارند که در آن پشتصحنه بهمثابۀ گذشته ،جلوی صحنه بهعنوان
حال و خارج از صحنه بهمثابۀ آینده نگاشت میشود .در استعارههای مزبور ،زمان بهمثابۀ مفهوم
outside
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انتزاعی بر اساس مکان که غیرانتزاعیتر و ملموستر است فهمیده میشود .از اینرو ،زمان در
جهان انضمامی ،پنهان است و حضورش را با مکان آشکار میکند .بنابراین صحنه از جهاتی «خود»
یا نقش فرد را پنهان میکند و از جهاتی آشکار میسازد.

 )6استعارۀ فاصله نقش

1

گافمن در کتابی باعنوان «فاصلۀ نقش» این استعاره را مورد بررسی قرار داد .وی معتقد است که
بین فاصلۀ نقش با منزلت اجتماعی فرد رابطه وجود دارد .افراد بلندپایه نسبت به افراد فرودست از
خود فاصلۀ نقش بروز میدهند .برای مثال ،افرادی که توالت پاک میکنند ،ممکن است این کار را
با بیعالقگی و بیحالی انجام دهند .آنان از این طریق میکوشند به حضار بگویند که لیاقت کارهایی
بهتر از این را دارند .گافمن معتقد است از آنجا که افراد نقشهای فراوان و گوناگون دارند ،بعضی
از نقشهای خود را به گونهای کامل انجام نمیدهند .این فاصلۀ نقش بیشتر در نقشهای انتسابی
مشاهده میشود و به درجۀ کنارهگیری افراد از نقشهای محولشان اطالق میشود .برای نمونه،
اگر یک بچۀ بزرگتر سوار چرخ فلک شود ،احتماالً این را میداند که بزرگتر از آن است که از این
وسیلۀ بازی لذت ببرد (ریتزر .)297 :1377 ،بچههای بزرگتر با این اعمال به حضار میخواهند
نشان دهند که آنها چندان مانند بچههای کوچک عاشق این بازی نیستند و اگر هم هستند به خاطر
کارهای خاصی است که عالوه بر چرخ فلک سواری انجام میدهند .بر مبنای نظریۀ مفهومی،
استعارۀ فاصلۀ نقش بهمثابۀ حوزۀ مفهومی مبدأ برای تبیین حوزۀ انتزاعی مقصد (بیعالقگی و
جدایی مشخص و آشکار بین فرد و نقش) استفاده شده است .مفهوم فاصلۀ نقش گافمن
تداعیکنندۀ مفهوم بیگانگی مارکس است .منظور مارکس از الیناسیون از کار ،حکایت از جدایی
کارگر از محیط ،محصول و فرایند کار بود؛ یعنی کارگر به کار عالقهای ندارد به تدریج از کار
خویش فاصله میگیرد .فاصلۀ نقش گافمن هم از جدایی و هم فاصلۀ کنشگر از نقش حکایت
میکند که به معنای جدایی از کار و به عبارتی بیگانگی از کار است.

 )7استعارۀ جامعۀ مخفي

2

گافمن برای تبیین استعارۀ جامعۀ مخفی از برخی مفاهیم و استعارههای دیگر کمک میگیرد .او
استعارۀ جلوی صحنه را با مفهوم مدیریت تأثیرگذار پیوند میزند .وی معتقد است که هر
Role distance
Secret society
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کنشگری تالش میکند به نحوی اجرای نقش نماید که بیشترین واکنش را در انسانهای دیگر
ایجاد کند .حضار صحنه اجرای نقش ممکن است تحتتأثیر اجرای نقش بهگونهای دلخواه و
مطلوب قرار نگیرند و یا در اجرای نقش او اختالل ایجاد کنند .مدیریت تأثیرگذار به تمهیدات و
چارهجوییهایی اطالق میشود که اجراکنندگان نقشهای اجتماعی به کار میبرند تا حضار را
تحتتأثیر قرار دهند و آنها را از اخالل در اجرای نقششان بازدارند (گافمن.)244-245 :1392 ،
حضار نیز از طریق تمهیدهایی از قبیل عالقه و توجه شدید نشاندادن به نمایش ،خودداری از
فورانهای مخل عاطفی ،چشمپوشی از لغزشهای بازیگران و نشاندادن عنایت خاص به یک
اجراکنندۀ تازهکار ،در جهت توفیق نمایش عمل میکنند .بنابراین یک اجرای موفق بستگی به
مشارکت همه طرفهای نمایش دارد .بدین معنا که بازیگر سعی میکند چنین وانمود کند که در
اجرای نقش او و نیز رابطهاش با حضار ،چیز بیهمتایی وجود دارد .از سوی دیگر ،خود حضار
نیز میخواهند احساس کنند که اجرای بیمانندی را میبینند .گافمن با استفاده از مفاهیم مزبور
استعارۀ دیگری را بهخدمت میگیرد و آن استعارۀ هالهپوشی 1است .بازیگران غالباً میکوشند تا
با محدودساختن تماس میان خود و حضار ،هالهای براجرایشان بپوشانند .آنها با ایجاد فاصله
میان خود و حضار ،تالش میکنند در چشم حضار حرمتی برای خود فراهم نمایند .کنشگران
اغلب می کوشند با محدود ساختن تماس بین خودشان و مخاطب ،مخاطبشان را در هاله نگه
دارند .آنها دوست ندارند مخاطب چیزهای بسیار پیشپاافتادۀ رایج در یک اجرای نقش را ببینند
(ریتزر .)221 :1390 ،البته این یکی از کارکردهای استعارۀ هالهپوشی است .استعاره از طریق
متداخلساختن هالۀ تداعی یک واژه با هالۀ تداعی واژهای دیگر که جایگزین قبلی شده ،عمل
میکند و موجب درکی نو از معنای عبارت میشود .همچنین استعارۀ هاله رابطۀ تنگاتنگی با
استعارۀ «تیم» دارد .واحد تحلیل اساسی گافمن نه فرد بلکه «تیم» است .یک تیم بیانگر
مجموعهای از افراد است که برای نمایش برنامهای واحد با یکدیگر همیاری میکنند .بهزعم وی
تیم نوعی «جامعۀ مخفی» است (گافمن .)65 :1956 ،منظور از استعارۀ جامعۀ مخفی این است
که هر یک از اعضای تیمها به اعضای دیگر وابستهاند ،زیرا همۀ آنها میتوانند اجرای اجراکننده
را با اختالل مواجه کنند و همگی نیز میدانند که نمایشی را برگزار میکنند .گافمن استعارۀ
مخفی را بهمثابۀ حوزۀ مفهومی مبدأ برای تبیین حوزۀ انتزاعی مقصد (جامعه) به کار برده است.
Mystification

1

 162مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

 )8استعارۀ داغ

1

عالوه بر استعارههای مزبور ،استعارۀ داغ یا ننگ یکی دیگر از استعارههای گافمن است که
بنمایههای نظریۀ گافمن را تشکیل میدهد .این اصطالح را اولین بار یونانیهای قدیم به کار
بردند ،این استعاره ابتدا خصلت بدنمندی داشته است .آنان استعارۀ داغ ننگ را به عالیم بدنیای
به کار بردند که برای اشاره به نکتهای غیرعادی و ناپسند درخصوص وضعیت اخالقی فرد
مطرح میکردند .این عالیم با بریدن بدن افراد خاص و یا با سوزاندن روی پوست همراه بود.
نشان مزبور به روشنی اعالم میکرد که فرد حامل آن ،برده ،مجرم یا خیانتکار است .وی آدمی
لکهدارشده و به لحاظ دینی آلوده است که بهویژه در اماکن عمومی باید از وی پرهیز کرد .بعدها
در دوران مسیحیت ،دو الیۀ استعاری به این اصطالح افزوده شد :اولی برای اشاره به نشانههای
بدنی عنایت الهی که روی پوست ،شکلِ شکوفههای در حال بازشدن را به خود میگرفت؛ و
دومی کنایهای پزشکی که خصلتی مذهبی داشت و به عالیم بدنی ناشی از اختالل جسمی تأکید
داشت .امروزه اصطالح داغننگ به طور وسیعی تقریباً در همان معنای لفظی اولیه بهکار میرود،
ولی بیشتر به خودرسوایی و ننگ اشاره دارد تا به عالیم بدنیِ ناشی از آن (گافمن.)16 :1386 ،
او تأکید میکند که ما در گفتگوی روزمرهمان کلمات خاص داغزنندهای از قبیل چالق ،حرامزاده
و کودن را در قالب استعاره و زبان تمثیل به کار میبریم ،نوعاً بدون اینکه راجع به معنای اصلی
و اولیۀ آنها بیندیشیم (گافمن .)7 :1963 ،وی معتقد است که داغ یک آسیب اجتماعی یا زیستی
است که تصور ذهنی دیگران را نسبت به هویت انسان مخدوش و متزلزل میکند و احتماالً
باعث انگشتنما شدن فرد میشود و تصور و خودپندارۀ فرد را از هویتش ،متزلزل میسازد و
هویت ذاتی و موجود فرد را دچار گسست و شکاف میکند .گافمن معتقد است ،افراد از دو نوع
داغ یا ننگ رنج میبرند .یکی داغ بیاعتباری 2و دیگری داغ احتمال بیاعتباری .3داغ بیاعتباری
به مسئلهای اشاره دارد که افراد در آن از هویتی ننگآلود درگذشته ،ظاهر یا شخصیت خود رنج
میبرند .در این نوع داغ کنشگر میداند که مخاطبان از هویت ننگآلود وی خبر دارند ،اما داغ
احتمال بیاعتباری ،وقتی است که دیگران از هویت ننگآلود خبری ندارند و این احتمال وجود
داردکه به این مسئله پی ببرند .در این مورد کنشگر میکوشد که این مسئله را پنهان کند و
1
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کنشهای خود را طوری سامان دهد که این مسئله همچنان پنهان بماند (گافمن17-18 :1386 ،
و ریتزر و گودمن .)335 :1394 ،یکی از نکات عمده در داغ ننگ ،خصلت بدنمندی است که
وجه استعاری آن بدان «رؤیتپذیری» 1داده است و با مفهوم «آشکارگی» 2پیوند خورده است؛
عیب یا هویت از طریق حس بینایی آشکار میشود .داغ در اینجا بهمثابۀ حوزه استعاری مبدأ و
ننگآلود بودن حوزۀ مفهومی مقصد تلقی میشود.

 )9استعارۀ چارچوب

3

یکی دیگر از استعارههای گافمن ،استعارۀ چارچوب است ،که از آثار وی نیز محسوب میشود و
با مفهوم نقش ارتباط نزدیک دارد .وی این مفهوم را از ویلیام جیمز ،هوسرل و شوتز الهام
گرفت (تنهایی .)80 :1394 ،چارچوب به معنای قابهای شناخت است؛ شبیه قابی که عکس را
در آن میگذارند .افراد برای تعیین حد و مرزهای دامنه و نوع واکنشهایی از آنها استفاده
میکنند که در نقشهای خود باید ارائه کنند .گافمن بر این باور است که کنش متقابل شامل
تنظیم و تنظیم مجدد (به معنای قابگرفتن و سپس دوباره قابگرفتن) است که همراه با
تعویض چارچوب نقشهایی که باید ایفا شود تغییر هم میکند .برای مثال وقتی یک گفتوگو
از صحبت مؤدبانه به گفتوگوی شخصی صمیمانهتری تبدیل میشود ،تعویض چارچوبها رخ
داده است که به نوبۀ خود موجب بازنویسی متن یا دستورالعمل مربوط به هر بازیگر در ایفای
نقش او میشود .دیگران با بسط ایدههای گافمن بعضی از انواع اساسی چارچوبها و
فرایندهای میزانکردن را شناسایی کردهاند (آوتویت و باتامور .)918 :1392 ،چارچوب با مفاهیم
خود یا هویت و نقش اجتماعی مرتبط است .هویت اجتماعی در جریان کنشهای اجتماعی
خلق شده ،پذیرفته یا رد میشود.
نکتۀ مهم اینکه گافمن در تبیین چارچوب از استعارۀ مکانی و زمانی استفاده میکند .تعامل
افراد در درون چارچوبها صورت میگیرد هرچند ممکن است هر فردی فهم متفاوتی در درون
چارچوبها داشته باشد ،اما چارچوبهای مشترک به اندازۀ کافی سازگاری و رابطۀ متقابل
ایجاد میکنند .بنابراین تنوع و کثرت در تجربۀ آدمی «درچارچوب قراردادن» 4جمعبندی
1

Visibility
Evidentness
3
Frame analysis
4
Framing
2

 164مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

میشود .این چارچوبها در فضا و زمان صورت میگیرد (جنکینز .)118 :1381 ،بدینترتیب،
چارچوبها قلمرومند یا مکانمند هستند .همچنین چارچوبها زمانمندند و میتوان آن را به
نخستین و دومین مقولهبندی کرد .در اینباره کرایب معتقد است یکی از مسائلی که گافمن در
کتاب «تحلیل چارچوب» بررسی کرده است ،شیوهای است که طی آن «قطعاتی» از کنش متقابل،
برخورد ،گفتوگو و کنش قالبریزی میشوند و اینکه وقتی چیزی شروع میشود یا پایان
مییابد چگونه آن را نشان میدهیم (کرایب .)148 :1378 ،این امر تداعیکنندۀ اصطالح «زمان-
جغرافیایی» 1گیدنز است که مدلهایی از حرکات روزمرۀ مردم در چارچوب زمان و مکان است
(کرایب.)149 :1378 ،
2

دراینباره وی معتقد است که چارچوبهای اجتماعی دو نوعند )1 :چارچوب اولیه )2
چارچوب ثانویه.3
چارچوب اولیه حاوی معانی روشن و از پیش تعریف شدهای است که توسط گروه انجام
شده و فهم آن نیاز به تحلیل اضافهتری ندارد .این چارچوبها معانی مختلفی دارند ،معانی
مجرد یا عینی ،که در هر صورت ،بخشهای مهم و اصلی هر فرهنگی را میسازند .بدینمعنا که
موقعیتهای اجتماعی گوناگونی که در جریان زندگی روزمره هنجاری و ارزشی هستند و بنا بر
قواعد ساخت هر روزۀ زندگی عادتی در جریان هستند.
وی بر این باور است زمانی که معانی تجربهشدۀ آدمی از خاستگاه اولیۀ آنها جدا شوند و به
صورتهای الگویی تبدیل شوند ،چارچوب اولیه قفل خواهد شد و چارجوب دومی یا ثانویه به
وجود میآید .بهزعم وی زمانی ما بیشترین آگاهی را از چارچوبهای اولیه پیدا میکنیم که
چشمداشتهای ما در مورد آن دچار اختالل شود (گافمن 80-82 :1974 ،و منینگ .)1380:97
کنش متقابل با شیوۀ بازنگری به افراد کمک میکند تا چارچوب تحلیل خود از کنش متقابلی که
در آن درگیر هستند را در موقعیت تازه بازنگری و بازسازمانی کنند .این تبیین هستیشناختی
گافمن ،در امر استعاره مکانی و زمانی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسانه است .بنابراین ،او برای
وارسی «سازمان تجربۀ آدمی» بهمثابۀ حوزۀ مفهومی مقصد از چندین حوزۀ مبدأ از قبیل
چارچوب (اولیه و ثانویه) ،قابهای شناخت ،قالب و  ...استفاده کرد .دلیل استفادۀ متعدد از
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حوزۀ مبدأ ،فهم مناسب مقصد است (کوچسس .)151 :1393 ،چون هر مبدأ تنها بخشی از
مفهوم مقصد را برجسته میکند و هیچ حوزۀ مبدئی نمیتواند تمام جنبههای مقصد را
ساختاربندی کند و درک کاملی از آنها ارائه کند.
عالوه براین ،گافمن در تبیین مفاهیم «نقش» و «خود» آن را با تعامل اجتماعی گره میزند.
گافمن در تبیین تعامل اجتماعی از استعارۀ مکانی بهره برده است .بهزعم وی تعامل اجتماعی
تجسم یافته و مکانگیر است و فرد در جهان حضور دارد .وی تأکید میکند که نقشآفرین
تجسمیافته رودرروی دیگران است ،و از لحاظ موقعیت بنا به سطح موضعی تعامل همواره در
مکان جای دارد .جنکینز معتقد است که موقعیتهای دوگانه و اصلی تعامل ،در صحنه و
پشتصحنه است .واحد گافمن در تحلیل ،فرد تجسمیافته است ،و در این بین خود تجسمیافته
نیز دارای قلمرویی است که ممکن است محترم شمرده شود و یا به آن تجاوز شود (جنکینز،
 .)117 :1381این امر تداعیکنندۀ نظریه استعارۀ مفهومی است .برمبنای این نظریه به کمک
استعارۀ ادراکی می توان مفاهیم انتزاعی را در قالب یک مفهوم و ماهیت فیزیکی و محسوس
ادراک کرد .این فرایند که نوعی تجسمگرایی محسوب میشود ،با عنوان نظریه «ذهنیت
تجسمیافته» یا «ذهن مجسم »1شناخته شده است .بدین معنا که ،مفاهیم انتزاعی در ذهن انسان از
طریق مفاهیم عینی ادراک میشوند و از طریق همین تجسمسازی یا عینیتبخشی به امور
نامحسوس و انتزاعی ادراک میگردند (ساپیرو به نقل از وصالی ناصح .)54 :1394 ،بر مبنای این
نظریه تجسم سبب می شود که ذهن به سبب وجود شباهت بین امور انتزاعی و حقیقی ،از درک
محسوس به درک نامحسوس میرسد.
گافمن در فرایند تعامل اجتماعی ،استعارۀ «نمایش» را با استعارۀ «مناسکیشدن» نیز پیوند
میدهد .بدین صورت که نمایشها به واسطۀ «مناسک» اجرا میشوند .مناسک «میتواند
به عنوان اعمال صوری و قراردادی تعریف شود که از طریق آنها هر فرد ،نظرش را برای
دیگران به نمایش میگذارد» (گافمن .)20 :1979 ،استعارۀ نمایش ابزاری برای تبیین مناسبات
جنسیتی است؛ زیرا گافمن ایدۀ اجرای «نمایش» توسط کنشگران را در موقعیتهای اجتماعی
از جانورشناسی الهام گرفته است ،سعی کرده آن را در مورد جنسیت و مناسبات جنسیتی
بهکار برد.
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نتيجهگيري
از زاویۀ استقرایی ،استعارهها در تولید نظریهها و ایدههای تئوریک گافمن مؤثر بودهاند .استفادۀ
گافمن از تمثیلهای پشتصحنه ،جلوی صحنه ،خارج از صحنه منجر به تولید نظریۀ نقش
نمایشی و تخیل جامعهشناختی وی شده است .از منظر قیاسی نیز پارادایمها در تولید مفاهیم و
استعارهها مؤثر بودهاند .بیتردید مکتب کنش متقابل نمادین و پدیدارشناسی نقش عمدهای در
تخیل جامعه شناختی گافمن داشته است.
در سنت کانتی ،مکان یکی از مفاهیم بنیادین شناختی است که تمام تجربیات بشر را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ زیرا هر تجربهای در مکان صورت میگیرد و هر رویدادی در مکان تحقق
میپذیرد .اغلب استعارههای گافمن مکان-بنیاداست .در اینباره ،استعارۀ پشتصحنه ،جلوی
صحنه و خارج از صحنه حاکی از استعارۀ مکانی گافمن است .مفاهیم «توالی»« ،حرکت» و بیان
استعاری آنها بر مبنای مفهوم مکان میسر میشود .در ذهن او ،جهان بهمثابۀ یک میدان یا صحنۀ
نمایش مفروض گرفته شده است .او تالش کرده است تا جهان اجتماعی را از طریق
تجسمسازی یا عینیتبخشی به امور نامحسوس و انتزاعی ادراک کند .بنابراین ،هستۀ اصلی
استعارهها در تخیّل گافمن استعارۀ نمایش است ،سایر استعارههای گافمن از این مفهوم کانونی
نشأت گرفتهاند.
اغلب جامعهشناسان کالسیک از استعارههای معطوف به بدن استفاده کردهاند ،که به آن
«شناخت درون مرکز» میگویند؛ یعنی انسان بدن خود را در مکان شناخته و خود نیز مکانی را
اشغال کرده است .بنابراین ،بدن انسان بهعنوان محوری برای شناخت عمل کرده که انسان
براساس آن مقولههای جهتی مانند جلو ،عقب ،باال ،پایین ،راست و چپ را درک مینماید .اما
شناخت مکان مبتنی بر محوریت بدنِ انسان زمینهساز نوع دیگری از شناخت مکان است که
«شناخت برون مرکز» نام دارد .یعنی محوریت سنجش ویژگیهای مکان ،چیزی به جز بدن
انسان .گافمن غالباً از استعارههای برونمرکز برای تبیین امور اجتماعی استفاده کرده است .این
امر تداعیکنندۀ نظریۀ لیکاف و جانسون است که استعارههای جهتی جهتگیری فضایی به
مفاهیم داده است .الزم به ذکر است که استعارههای مکانی «دور» و «نزدیک» در زبانهای
مختلف با فرهنگها و اقلیمهای مختلف به گونهای متفاوت درک میشوند.
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در استعارۀ نمایشی گافمن زمان با مکان پیوند خورده است .یعنی استعارۀ زمان بهمثابۀ حرکت
در مکان است .انگارۀ اصلی زمانی در این نظریه خطی است؛ زیرا ،از گذشته به حال و سپس به
آینده یا برعکس در حرکت است .از اینرو ،گذشته بهمثابۀ پشتصحنه ،حال بهعنوان جلوی
صحنه و آینده بهمثابۀ خارج از صحنه محسوب میشود .بدینمعنا که ،زمان یکی از حوزههای
مفهومی انتزاعی است که بر پایۀ نظریۀ معاصر استعاره در قالب حوزۀ آشناتر مکان (صحنه) درک و
بیان میشود و این همان چیزی است که لیکاف آن را «استعارۀ زمان بهمثابۀ مکان» مینامد .بنابراین،
زمان در مکان یا صحنه مسخ میشود و خود را در ایماژهایی چون مکان ،حرکت ،گذار و تکرار
نشان میدهد .در چنین برساخت یا روایتی زمانها و به تعبیر دقیقتر مکانها درهم ادغام نمیشوند
بلکه زمانِ مکانیشده را اپیزودیک و بُرشخورده تبدیل میکند.
استعارۀ نقش یکی از اصلیترین برساختههای علوم اجتماعی مدرن است .برساختگیها
نوعی روایتاند .بر این مبنا ،روایتشناسان متأخر هر عملی را که براساس توالی و اپیزود باشد،
روایت محسوب میکنند (جهاندیده .)127 :1391 ،از نظر گافمن نیز استعارههایی از قبیل
تماشاخانه ،پشتصحنه ،جلوی صحنه و خارج از صحنه و  ...اپیزودمحور و امری ساختگی
هستند که طی زمان گشوده میشوند .خود یا هویت در زمانِ مکانی شده فهمیده میشود.
روایتها و برساختگی از طریق مکان یا صحنه با تخیل و ناخودآگاه انسان ،ارتباط برقرار
میکنند .از این رو ،بین روایت ،برساختگی و مفهوم زمان و مکان نسبتی وجود دارد .نهتنها بدون
آنها روایت و برساختگی را نمیتوان تعریف کرد بلکه روایتِ بدون زمان و مکان نمیتواند
وجود داشته باشد .در تعریف روایت و برساختگی ،باید از آغاز ،پایان ،توالی ،اپیزود ،گذشته،
حال و آینده سخن گفت و در معنای گافمنی نیز باید از پشتصحنه ،جلوی صحنه و خارج از
صحنه صحبت کرد.
نظریۀ نقش در کانون کتاب نمود خود در زندگی روزمره قرار داشت اما وی دیدگاه خویش
را در کتاب تحلیل چارچوب تعدیل و اصالح کرد .وی در صفحۀ نخست کتاب تحلیل
چارچوب مینویسد« :جهان تماماً صحنۀ نمایش نیست؛ بیگمان همه چیز یکسره تئاتر نیست»
(گافمن .)1 :1974 ،منتقدین نیز عقیده دارند که گافمن کل جهان اجتماعی را به یک صحنه
قیاس کرده است در صورتی که دنیای اجتماعی صحنههای متنوعی و متعددی دارد .همچنین
تحلیلهای وی درک توصیفی از پدیدههای اجتماعی ارائه میدهد .بیش از آنکه تحلیل نظری
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باشد توصیف استعاری از جامعه است .دیکنز نیز معتقد است که جلو و عقب بودن ناحیه امری
ذاتی نبوده و بنیادی اجتماعی دارد (افروغ .)75 :1377 ،او برخالف گافمن بر این باور است که
ناحیۀ یکسانی میتواند هم ناحیه جلو و هم ناحیه عقب باشد.
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