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بیان خود از طریق انتخاب تصویر پروفایل در میان کاربران زن 

 های اجتماعی با تکیه بر نظریۀ نمایشی گافمن ایرانی در شبکه

 * نسب مژده هاشمی ، مسعود علیا

 چکیده
هلا    ن ایرانلی دا بله    کلاابران ز  پژوهش حاضر چگونگی بیان خود از طریق انتخاب تصویر پروفایل  اا دا ییلان  

پلژوهش  . کنل   یلی  براسلی   ااوینگ گافمن  با ت ی  بر نظریة نمایشی( فیسهوک: یواد ة یطالع)اجتماعی یجاز  
ان هم لون  نملایش و کنشلگر   ةنمایشلی گلافمنج جایعل  هم لون  ل ن      ةدا نظری. استبنیاد  ل  حاضر پژوهشی

ا  پن ابلت کل  کلاابران داون  ن     جتماعی اا بتوان جایع ها  ا اگر به   .بون  بازیگران نمایش دا نظر گرفت  یی
فضا  یجاز  این ای لان  . دا نظر گرفت توان انتخاب تصاویر پروفای  اا  غاز این اجرا  پردازن ج یی یی  ب  اجرا  نقش

ون اا از طلر  گونلاگ    انتخلابی دابلت  بابلن  و  ن   « خلود »یل    با دیگلران  کن  ک  کاابران دا یواجه  یی اا فراهم
گیلرد کل  تیکیل      این نوبتاا دا ذی  یطالعات فرهنگ دی اا  جا  یی. انتخاب تصویر پروفای  بیان کنن  هم ون

ها  فرهنگلی    ن جنه  جدا پرتو این نگرش. و بالع س دی اا  است عنصر تیثیرگذاا بر تجربة  ةینزل  ن بر فرهنگ ب 
تلشش بل      جدا پلژوهش حاضلر  . بون  ییبناسایی ن  گذااکاابران زن تیثیر دست ک  دا انتخاب تصویر پروفای  ب  

دا براسی . ان  عنوان نمون  انتخاب ب   تصویر پروفای  ب  022است ک  خود تصاویر ت لی  بون  و برا  این ینظوا 
بل     هلا  بناسلایی   بن   یقول  و دست   و هم ت لی  کمی ب  ینظوا یشاه    تصاویر هم از ت لی  ی توا  کیفی

و بل  نملایش    بسلازن  ل اا ئای  خود ایل   کنن  زنان دا تصاویر پروفای  خود تشش ییاس    ب  نظر یی. ایم رد بهر  ب
 .هستن  ها  جنسیتی هم نان داگیر بازتولی  و اجرا  هنجاا باب  و ها  جنسیتی همخوان  بگذاان  ک  با کلیش 
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 مقدمه

تصویر  است ک  دا سمت چپ بلای   لف ة   ها  اجتماعی  دا به   ینظوا از تصویر پروفای 
بلود و تفلاوت  ن بلا     عنوان یعرف کاابر بلناخت  یلی   این تصویر داواقع ب . بود کاابر ظاهر یی

عرف خلود  اا ی  ک  بخص ب  طوا عای ان   ن دیگر تصاویر ب  ابتراک گذابت  ب   دا این است
ها  یتقابل  دا فضلا  یجلاز      جایگزین ب ن و چهرۀ فرد دا کنش جب  تعهیر . قراا داد  است

کنیل ج ایلن    یا دا پایین پست او اظهلاا نظلر یلی    فرستی  ک  برا  کسی پیایی یی هنگایی. است
 کاابر با انتخاب تصلویر  کل  او اا نماینل گی    جحقیقت دا. کن  تصویر نوبتة بما اا همراهی یی

فهلم ایلن بازنملایی    . کن  بازنمایی یی خواه  دیگران دایافت کنن  طوا ک  یی خود اا  ن کن  یی
 ایلن ای لان اا فلراهم     فضلا  یجلاز   .توان  ب ان اا  یابل    ن چیز  است ک  ت لی  تصویر یی

دا اینجلا جایعلة یرجلع دا دنیلا      )و کلنش دا جایعلة یرجلع     کن  ک  کاابران دا یواجه  یی
اگر کسی تصویر  برا  پروفای  خود انتخاب ن نل ج  . انتخابی دابت  بابن « خود»ی   (یجاز 
بل   . ده ج جایگزین خواه  کرد جنسیت کاابر اا نشان یی فقطک  ج ی  بما  یجاز  فیسهوک
 .ترین باخص دا یعرفی افراد است جنسیت از نظر این به   یهم جاین ترتیب
اولین اوی لرد  . اساً دو اوی رد ا لی وجود دااداس جها  اجتماعی نسهت زنان و به   دا باب
و ایلن فضلا اا    کن   اد ییقلمبخش  حضوا زنان دا فضا  یجاز  اا اهایی بینان  است ک  خوش

پردازانلی چلون    نظریل  . دانل   ها  جنسیتی جهان خااج از اینترنلت یلی   فضایی ب  دوا از کلیش 
و بسیاا  دیگر اینترنت اا فضایی   هاااو  ج دانا0ج جودیت باتلر س   پلنتج [3] یانوئ  کاستلز

هلا    فااغ از ی  ودیت جیان ن نابناخت  و دانن  ک  ب  دلی  ع م ضروات حضوا جسم و   ا یی
بینان  ب  یناسهات زنان و  ا  ک  نگاهی خوش ترین نظری  یهم. است  یهتنی بر جنسیت دا جایع 

ها  یجلاز  و   ب ن»اش ب  نام  دا یقال [  0]  کاترین هیلز. است  سایهرفمینیسم اینترنت دااد
این تلقلی   .بون  یی کن  ک  ایزگان جایگزین ب ن کاابر یی این ن ت  اا یطرح  «ها  لرزان دال

ها  یهتنی بر جنسیت حاکم بر جوایلع   جسم زنان دا اینترنت بسیاا فراتر از اازش از حضوا بی
تلر اسلتج بل  ایلن      پلژوهش حاضلر نزدیل     کل  بل  نگلا     جایا اوی رد دوم. دااد یی سنتی گام بر

 ؛  ] 1و کااستنسلن   دللیس ج هم لون  پلردازان  طهق نگرش برخی از نظری . بینی نیست خوش
تلیثیر   ت لت   وات خلا   ها  اجتماعی ب   وات عام و به   یناسهات زنان و اینترنت ب  ج[  

                                                           
1. Sadie Plant 
2. Judith Butler 
3. Donna J.Haraway 
4. cyberfemenism 
5. Katherine Hayles 
6. Virtual Bodies and Flickering Signifiers 
7. Nathalie N Delise 
8. Carstensen 



 661    ...بیان خود از طریق انتخاب تصویر پروفایل

نیلز هم نلان ت لت    زنان دا فضا  یجاز   جدا این نگا . واقعی است ها  جایعة اوابط و اازش
دهنل ج   بان تطهیق یلی  یافت  گرچ  خود اا با یوقعیت تاز کنن  و  انقیاد فرهنگ حاکم تعای  یی
 [.2  ؛03 ؛   ؛ ]هستن   ها  جنسیتی هم نان داگیر بازتولی  هنجاا

است ک  کلاابر    تصویر پروفای  قراا است یوجب بناسایی بود و داواقع نمایی از  ن چیز 
بود ایلن اسلت کل      پرسشی ک  دا اینجا یطرح یی ؛تا خود اا با  ن تعریف کن  کن  انتخاب یی

گیلرد؟   برا  یعرفی خود چ  یعیااهایی اا دا نظر ییبون ؟ کاابر  این تصاویر چگون  انتخاب یی
 یا کاابران دا تصاویر گذاان ؟  ها تیثیر یی اجتماعی بر این انتخاب ۀب  ها  تثهیت و چطوا اازش
انل  و چل  تمهیل اتی بلرا  ایلن       ان ؟ تا چ  ح  یوفق بود  ساز  خود پرداخت  لئاای پروفای  ب  

نهایلت   سلاز  چیسلت؟ و دا   ایل ئال انل ؟ یعیااهلا  کلاابران بلرا  ایلن       ساز  ان یشی   لئاای 
گیلرد چل     هلا  اجتملاعی بل   یلی       ک  طی فراین  انتخاب و ااائة تصاویر دا بله   «خود»

ها  یادب   بلر ییمج   جو  پاسخ پرسشو طریق ت لی  تصاویر ب  جست اگر از ؟داادهایی  ویژگی
بناسی تعایلی دا قالب یفلاهیم   یفاهیم جایع  کایلی از به ة ک  بای  جنمایشی گافمن ةنظری

بناسان ی تب کنش  گافمن دا زیرۀ جایع . ا  ب  دست ده  الگو  تاز توان   نمایشی استج یی
بل   گرفلت و    ایری لا ی تهی ک  دا ابت ا  قلرن بیسلتم دا   ؛ بود بناخت  یی  یتقاب  نمادین

دو تلن از   ج و هربرت بللویر  0هربرت یی . ها تمرکز دابت بیش از هرچیز بر تعایشت ییان انسان
گافمن دا ایلن نظریل    . گافمن یؤثر بودن  ةگیر  ان یش دا ب   جگذااان این ی تب ف ر  بنیان

ها  گوناگون او  ایلن  ل ن     ا دا حال ایفا  نقشان اکنشگرجایع  اا بسان   نة نمایش و 
دهل  و   ها  تعایل  اا بلا ی لی از ااکلان نملایش یطابقلت یلی        ت  یؤلف  او ت . بود یتصوا یی

 .پرواان  نمایشی خود اا یی ةگون  نظری این
ا  یجاز  دا نظر گرفلت کل  کلاابران داون  ن بل       ها  اجتماعی اا بتوان جایع  اگر به  
 غلاز  . توان انتخاب تصاویر پروفای  اا  غاز نوعی تعای  پن ابلت   پردازن ج یی یگر ییتعای  با ی  

تلرین بخلش یل یریت      غلاز تعایل  یهلم    جحقیقلت  دا. تعای  برا  گلافمن بسلیاا اهمیلت دااد   
یل یریت   جدا پلژوهش حاضلر  . گلافمنج اسلت   ةج ی ی از یفلاهیم کلیل   دا نظریل    تیثیرگذاا 

نمایشی گلافمن بلرا  ت لیل  ایلن تصلاویر اسلتفاد         ةاساسی نظریتیثیرگذاا  و دیگر یفاهیم 
 .ب خواه  
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 روش تحقیق
انتخلاب    برفلی  ةعنوان نمونل  بل   لوات گلولل     تصویر پروفای  ب  دویست جدا پژوهش پیش او

بل   ها   ن دا گزینش. ب ین  وات ک  دا ابت ا پنج کاابر با سنین یختلف انتخاب ب ن . ان  ب  
از . ی  عای  دا نظلر گرفتل  بل     نزلةی جنسیتج س ونت دا ایران نیز ب ۀ ن ده جز عوای  نشان

ی  دوست زن ک  سلاکن ایلران بابل      جی  از این کاابرهاج ب   وات اتفاقی هر ة فیسهوک ف 
ایلن  . قاب اسلی   دویستها ب   انتخاب ب  و گزینش ب  همین ترتیب ادای  یافت تا تع اد ع س

 .اود کلاا یلی   یش   است ب ها   ن ها  یخفی ک  دسترسی ب  گیر  برا  جمعیت ت نی  نمون 
. بلود  یی ها  غیراحتمالی و احتمالی ب   وات ی م  بهر  برد  برفی از اوش ةدا ت نی  گلول
گرو  اول ب   وات ه فمن  انتخاب ب   و یوااد بع   ب   وات ترکیهلی یافلت   ب ین یعنا ک  

یت لی بل     جیعنلی جنسلیتج سلن و ی ل  سل ونت      جدا اینجا س  یعیاا انتخاب اولی  .بون  یی
یعنی ای ان تعمیم نتایج ب  سلایر جوایلع کل  یعلادل      0پذیر  انتقال. ان  اطشعات نوبتاا  بود 

دا ایلن   جهم نلین . اسلت گیلر    ها  این اوش نمون  از ویژگی دا ت قیقات کمی است  پایایی
بود و پراکن گی ب   خا  تمرکز نمی ها  حاضر و  یاد  و ها بر نمون   وا  داد  ت نی  دا جمع

دا براسلی تصلاویر از    .افزایل   هلا یلی   بودن نمون  اود ک  بر خا یت یعرف ییزان یطلوبی بای یی
 س  سنخ عم ۀ اوش ت لی  ی تلوا پیشلنهاد   .اوش ت لی  ی توا  کیفی بهر  برد  ب   است

کل  دا   جی  سلاختاا  دا اوش ت ل. ت لی  یضمونیج ت لی   وا  و ت لی  ساختاا : بود یی
. کنل   یلی  پژوهش حاضر ب  کاا برد  ب   استج ی قق عم تاً ب  بیوۀ  اایش عنا ر یتن توج 

د و بلو بود وجو  پنهان پیام  بل اا   ها  دیگر سعی یی ها  ساختاا  بیش از اوش دا ت لی 
هلا  یضلایین براسلی     ها   ن استج همهسلتگی  ک  ی ی از زیریجموع  جت لی  همهستگی دا
ذهنلی و  اطشعلاتی دابلااۀ سلاختااها      ها  یضایین فرض بر این است ک  همهستگی. بود یی

از جملل    جدا بسیاا  یواقع. ده  یی ها  پنهان دا اختیاا ی قق قراا یشغولی ای ئولوژی ی یا دل
هلا  یشلاب     دا پلژوهش  .ها  کمی نیز ب   وات ی م  کاابرد داانل   ت لی  جدا ت قیق حاضر

 یلاا   ن فرضلیات اا    ةبود و پژوهشگر دا ییان جایع فرضیاتی دا نظر گرفت  یی یعمویً ابت ا
ایلا دا  . ناینل   بناسی  ن اا ت لی  ی توا  قیاسلی یلی   کن  ک  دا یهاحث اوش جو ییو جست

 هل ۀ بودج نگاان   پس از یشا پژوهش حاضرج ک  دا زیرۀ ت لی  ی توا  استقرایی ی سوب یی
. ها ب   اسلت  ها  هری  از دست  بن   و تعیین ویژگی دست قائ  ب  ها  ی  نمون  ب  دقیق و ی 

یشلاه   طهیعلی بلرا     . ها تلییلی هسلتن    نتایج دا این اوش ب   وات تفسیر  و ت لی  ةااائ
هلا  ااوینلگ گلافمن     ها  تجربیِ یوضوعات انتخابی ی ی از اوش بن   گون   وا  و یقول  جمع
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تو لیف  بناسلی قلویی هلم کلاابرد دااد و        دا اوشگون  کل  یشاه ۀ یستقیم  ن[.   ] است
طلوا کل  گلال و گلال      هملان [.   ] بناختی گافمن هسلتن   یهم اوش ةبناختی دو ن ت جایع 

ها  ب  کاا برد  ب    ها  کیفی یرزبن   دقیق و بفاف ییان اوش بون ج دا پژوهش یتذکر یی
ها  توان  ترکیهی از اوش ها یی هشگون  پژو این ۀخوانن  جبنابراین .چن ان یم ن و یطلوب نیست

از . اسلت   نویسی دا ت قیق حاضر ب   لوات تلییلی یلا ف لر      گزااش(. گال) اا تشخیص ده 
وا  از تمهیل ات و فنلون ادبلی بلرا  اوح      توان بل  بهلر    نویسی یی ها  این نوع گزااش ویژگی

 0.باا  کردبخشی ن ب  یوضوع برا  خوانن   و حضوا قو  دی گا  پژوهشگر دا گزااش ا

 نمایشی گافمن ۀنظری: چارچوب نظری
اجتملاعی اا از بعل      زنل گی اوزیلرۀ  [   ]  نمایش خود دا زنل گی اوزیلر    گافمن دا کتاب

بنا ». ده  برح ییاا ب  تفصی   جنمایشی ةیهم خودج یعنی نظری ةکن  و نظری نمایشی ت لی  یی
ایفلا  نقلش دا   نمایشلی هماننل    هلا    بر این نظری ج زن گی اجتماعی ی  ابت  اجرا  نقلش 

افتاا  است ک  دا  ۀب  الگو  از پیش تثهیت نقش یا اوالْ [. 03ج   ] «نمایش است   نة
 .[ 0ج    ]بود ها  دیگر هم ااائ  یا باز   توان  دا یناسهت یاب  و یی طول اجرا بروز یی

 دال یخاطلب و اجراگرل   اجلراج  ل ن ج  ل  نمایش ةی  از ااکان چهااگان نمایشی هر ةدا نظری
اجلرا  ». اسلت   «اجرا» نمایشی گافمن ةنقطة کانونی نظری. ن ا ییقاب  بناساها  اجتماعی  کنش
ها  ی  فرد یشخص تعریف کرد ک  دا ی  یناسهت یشلخص بل  هلر     توان تمام فعالیت اا یی

 جدا نظلر گلافمن  [. هملان ]«دهل   تیثیر قراا یلی  کنن گان دیگر اا ت ت ی  از یشااکت ب لی هر

                                                           
1. reflective reporting 

 :بناسی از ینابع زیر استفاد  ب   است دا بخش اوش .0
 ج«پنجمین کنفرانس اوی ردها  پژوهشی دا عللوم انسلانی و یل یریت   »(.  3  ) ی م   و  قایاایاکوئیج زاد  تقی

 ؛دانشلگا   زاد  سلتااا  :  سلتااا [. اینترنلت ]ی و کیفلی  هلا  کمل   گیر  و کاابرد دا پژوهش  بنایی با نمون : دا
 www.ichm.ir: ب   از بازیابی

هلا    گیلر  دا پلژوهش   نمون »(.  3  ) ن جبهرایی؛ م جسلیمانی؛ ع جخوب ل؛ م ج لصالی؛ ع جدوست حق؛   جانجهر
؛ ا  عللوم پزبل ی ااتلش جمهلوا  اسلشیی ایلران      علمی پژوهش دانشلگ  ةیجل ج«مایی برا  بروعنااه: کیفی
  .2 0ل1  ج   ج ش2 س

  .توتیا: تهران جگهر ترجمة عه ال سین نی  جاوش ت قیق دا علوم اجتماعی(.  1  ) ل جکایپنهود؛ ا جکیو 

 جنصلر  ج ترجملة بناسلی  ها  ت قیق کمی و کیفی دا علوم تربیتلی و اوان  اوش(.  1  ) جج گال؛ و جبواگ ؛م جگال
 .سمت: تهران جایشگرویر

یاهیلتج  :  لیل  ی تلوا  کیفلی دا  یلین پلژوهش     ت»(. 30  ) ن جیزینلی  ؛  جفردانش؛ خ ج باد  علی ا؛ جااد ینیؤی
 .000ل 1 ج    ج ش  ج س گیر  تربیتی ان از  ةنای فص  ج«یراح  و اعتهاا نتایج
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تلیثیر   ها و خطوط افتاا  اجراگر است ک  بتوان  حضلاا اا ت لت   ا  از کنش اساساً اجرا یجموع 
او با برح چیسلتی و چگلونگی   . ی یریت کن قراا ده  و ی اویاً دا طول اجرا این تیثیرگذاا  اا 

 ةبل  تعریلف اجلرا دا نظریل     هاج تو یف نملا و اجلزا   ن   ساز  ای ئالانواع  ی یریت تیثیرگذاا 
 .دازدپر نمایشی یی

بلود و   ااائ  یلی  عمویی ثابت گافمن  ن بخشی از اجرا  بخص اا ک  یعمویً ب  ی  بیوۀ
نملا بل  دو   [.   لل     ج  ] کنل   گذاا  یلی  نام  «نما»عنوان  با جیوقعیت است ۀکنن  تعریف
توان عنا ر نما  بخصی اا براسلاس کااکردبلان    یی. بود بخصی و ی یطی تقسیم یی ةدست

.  و یلنش  0قیافل  : هم یطابقت دابلت  بابلن    ک  یعمویً انتظاا داایم با ب  دو بخش تقسیم کرد
. سلت دادن پایگلا  اجتملاعی اجراگلر هنگلام اجرا     قیاف  بای  عنا ر  است ک  کاابلان نشلان  

کل   گیلرد   ینش عنا ر  اا دابر یلی  .دهن  وضعیت  یینی یوقت بخص اا نشان یی جهم نین
دا یوقعیت پیش اود  دادن دا یواد نقشی ک  از اجراگر انتظاا یی کاابان عهاات است از  گاهی

 [.  ج    ] عه   گیرد او بر
یلا سلهواً دا خلشل    گافمن  ن ای اناتی هستن  ک  فلرد عمل اً     ةدا نظری  «تجهیزات بیانی»

تجهیلزات بیلانی   ( اللف  :بلود  برد تا نمایی اا بسازد و ب  دو دست  تقسیم یلی  اجرایش ب  کاا یی
دانیم  یعنی  ن اقشیی ک  یا ب  ب لی بسیاا نزدی  با خود بخص اجراگر دا ااتهاط یی بخصی

یقام یا اته ج لهلاسج   ها  یانن  نشان جهمراهی کن  اود و طهیعتاً انتظاا داایم او اا هر جا ک  یی
جث  و قیاف ج حالت ب نج عادات کشییج حایت چهلر ج حرکلات    جها  قویی جنسج سن و ویژگی

ا  اباا  دااد ک  عهلاات اسلت از اثاثیل ج     ها    ن  ی یط ک  ب  بخش( ب ها؛ ب ن و یانن  این
تجهیلزات  بناسلایی ایلن   [.   لل   ج    ]ا   زیینل   دکواج طراحی فیزی ی و دیگر اقشم پس

 .ها  اجتماعی بسیاا ااهگشا خواه  بود بیانی دا ت لی  تصاویر پروفای  کاابران به  
هلا بتلوان    هایی دست یافت ک  با ت ی  بر  ن توان ب  کلیش  با کناا هم قراا دادن نماها  یشاب  یی

. ادگیلر  کلرد و واکلنش نشلان د     تصلمیم ا  همگون از نماها  ب  جا  هر نما  خا  برا  یجموع 
بلود و یعنلا و ثهلات پیل ا      ا  و انتزاعلی نهادینل  یلی    نما  اجتماعی اغلب با ایجاد انتظااات کلیشل  

هلا اا انتخلاب    توانل  ی لی از  ن   یافت  از قه  یوجودن  و فرد فقلط یلی   نماها ب   وات تثهیت. کن  یی
یل  نقلش   اجلرا   » [.3 لل 1 ج    ] ک  بخواه  نقشی ج ی  ب  عه   بگیرد کن ؛ حتی دا واتی

وقتلی  »بنا ب  نظر گلافمنج  [.   ج    ]« کن  ادعاهایی غالهاً انتزاعی ب  حضاا از طریق نما عرض  یی
بل ن و   ده ج اجرا  اوج بیش از کلیلت افتلااشج بل  بلای      کسی خود اا دا برابر دیگران نمایش یی

 [.  ج    ] «کن  ب ۀ جایع  گرایش پی ا یی ها  اسماً تییی  سریشق قراادادن اازش
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4. expressive equipment 



 669    ...بیان خود از طریق انتخاب تصویر پروفایل

ب   از خود دا ذهن دیگران اا ی یریت  دا کنش یتقاب  ب  سود فرد است ک  بردابت ایجاد
برا  دسلت اا  ایلن بردابلت دااد و دا یلوااد زیلاد  ایلن کلاا اا        ها  زیاد   فرد انگیز .  کن
ا  از  عنلوانی اسلت کل  گلافمن بلرا  یجموعل       « یل یریت تیثیرگلذاا   » .[0ج    ]کن   یی

یل یریت  هلا    ت نیل  . بلرد  کلاا یلی   ااه ااها  نمایشی برا  ایجاد و حفل  تلیثیر دلخلوا  بل     
ج   ] اونل   عم   احتمالی ب  کلاا یلی   ب از اختشیت اجرا و حرکات غیرتیثیرگذاا  برا  اجتنا

کوب  ادااکلات دیگلران اا از    طوا خش   فراین   است ک  فرد دا  ن  گاهان  یی و ب  [.  0 
خلود   تصویر ها  یتع د ی یریت یردم از ب   .کنترل یا ی یریت کن ده  و تصویر خود ب   

ج 0 ] اا نشان دهن ها   ن ها  یطلوب و دلخوا  واداا کنن  واکنش کنن  تا دیگران اا استفاد  یی
اا اقل ایات  هلا    ن کن  ک  گافمن ب   اق ایاتی یی برا  حف  یوقعیت تعریف کنشگر[. 1   

از هلایی هسلتن  کل  بلرا  ی افظلت       و تاکتیل  ها  اق ایات ت افعی استراتژ . نای  یی  ت افعی
گلافمن بل   غلاز     .[ 0ج    ] اونل   کلاا یلی   ب   اعتهااکنن   ها برا  یقابل  با حوادث بی نمایش

اوللین   کیفیلت   جبل  زعلم او  . دهل   ها  اجتملاعی اهمیلت یلی    ااتهاط دا ی یریت خود دا کنش
تصویر پروفایل   غلاز ایلن    . خواه  دابت برخواد تیثیر بسزایی دا بردابت کلی حضاا از اجراگر

هلایی نیازینل  اسلت کل       کاابر برا  این یعرفی بل  نشلان    .اجتماعی استها   ط دا به  ااتها
استفاد  از هری   .ها  تصویر  است و نشان ( یانن  یشخصات فرد )ها  نوبتاا   بای  نشان 

 .ا  است ی  فعالیت نشان ها   ن از
  جللو  هلا   او بخلش . بلود  نمایش برا  گافمن ب ثی بسیاا کلیل   ی سلوب یلی    ة  ن
ها  هری  اا بل  تفصلی     کن  و تفاوت دقت براسی یی پشت   ن  و خااج   ن  اا ب ج   ن 
  ل نة  ب  نظر اوج دا هر کنش یتقاب  ی  جلو    ن  وجلود دااد کل  بلا پلیش     .کن  بیان یی

بل  حفل  ظلاهرج لهلاس      جبازیگران   نة تئاتر و نیز زن گی اجتماعیج هلر دو . تئاتر قرین  است
دا هر دو اجراج ی  پشت   ن  وجلود دااد  . ین ن   اایی عشق  وسای    ن ی ن و یناسب پوب

دا  نجلا اجراگلران   . نل  کنتوانن  ب   نجا برگردن  و خودبان اا برا  اجرا  یلاد    ک  بازیگران یی
جلو    ن  جایی است ک  حقایق یؤکل  دا  ن  » [. 3ج   ] هایشان اا وانهن  توانن  نقش یی

بل     پشتی جایی است ک  حقلایق سلرکوب   ةپشت   ن  یا ینطق و دا یقاب ْ بون  یی یتجلی
خواه  ب  تعریف هویلت بلا ادبیلات     جا ک  یینای ااد جن ینز   .[01 ج    ] «بون  ظاهر یی

و بیشلتر قلملرو     هلا   ل نة نملایش    حوزۀ پشلت  ل ن  اا اهلا از دغ غل     گافمن بپردازدج 
هلا بل     جلو   ل ن   ده  ک  نشان یی گافمن[.  0   ج ] تا تصویر عمویی دان  خودانگاا  یی

 هلا  جاافتلاد    هنگام قهول نقلش  انکنشگر ی  ک   بسیاا پیش یی. نهادین  ب ن گرایش داان 
قضلی  چنلین نتیجل      گلافمن از ایلن  . یابنل   ها  یعینی اا برا  ایفا  نقششان  یاد  یی   ن 
 بلون   کنشگر ایجاد نملی  عمویاً ب  وسیلةان  و  ها از پیش انتخاب ب   گیرد ک  بیشتر   ن  یی

                                                           
1. defensive practices 
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اا  جقهللی  ةبل  غیلر از دو ینطقل    جهلا  ی ان همةا  است ک   خااجی ینطق  ةینطق [. 03ج   ]
ج   ]  ینل   افراد  ک  دا اجرا خااج از تشل   هسلتن  خلااجی بل  حسلاب یلی      . گیرد بر یی دا
 ل ن  یواجل      بلا جللو  عمل تاً  ج هم ون   نة نمایش جاابط  با تصاویر پروفای دا [. 0   

بلون  کل  پیوسلتگی خلود اا بلا پشلت        هایی یافت یی   ن  نشان   ایا دا همین جلو. هستیم
. نل  کن ان  و ب ین طریق دسترسی ب  اطشعاتی از پشت   ن  اا نیز ییسر یی   ن  حف  کرد 

ا  است کل  هرازگلاهی بل  جللو   ل ن  نفلوذ        ب   ب   یا پنهان پشت   ن  بخش سرکوب
کلردن   ن ح  کن  و پنهاناخواه  دا ذهن یخاطه برا  تثهیت  ن   یی( کاابر) کنشگر. ن ک یی

 .زن  هرچ  بیشتر پشت   ن  ب  اق ایات ت افعی دست یی
اجرا یستلزم کسی است ک  دایافت کن  و تمابلاگر  . یخاطب ی ی دیگر از ااکان نمایش است

/ است ک  کربی برا  ته ی  فعللی بل  بلاز    برطی   «بودن از وجود تماباگر  گا ». این اجرا باب 
کن ؛ بخصیتی ک  دا جهانی زنل گی   بازیگر بخصیتی اا ایفا یی»پس . گیرد دانظر یی 0گر  عم 
بلا پاسلخ   للی  یعتقل  اسلت کل      [.  0نقل  از   02ج  1]« ۀ یخاطهان استکن  ک  دابرگیرن  یی

تلوان  ن اا اجلرا     بود؛ پاسلخی کل  یلی    تماباگران زن   ب  اجراست ک  اجرا  تئاتر  کای  یی
هللا  یهلم ی تلب کللنش یتقابل  نمللادین     اساسللاً ی لی از ویژگلی  [.   ج    ]تمابلاگر ناییل    

یخاطهلان   .اسلت ( یا ب  گفتة گلافمن تمابلاگران  ل نة نملایش    )دادن ب  تفسیر یخاطب  اهمیت
داسلتی یتلیثر بلون  یلا بلرع سج       ها  اجراگر برا  انتقال ی  بردابلت بل    یم ن است از تشش

هلا  یوقعیلت    و ب  نتایجی برسن  ک  ن  ی نظر فرد باب ج ن  بلا واقعیلت   یوقعیت اا ابتها  بفهمن 
ب   از اجراگر اا  ک  یخاطهان ت ت برایطی ادعا  ااائ  تا وقتی [.   ج    ]انطها  دابت  باب  

گلوییم فلرد    کنن  ک  گویی ادعا دا یواد یوقعیت یعتهلر اسلتج یلی    پذیرن  و طوا  کنش یی یی
 [.  ج    ] تیثیر قراا ده  قعیت ااائ  ده  و یخاطهان اا ت تیوفق ب   تعریفی از یو

 وحضاا دا تعیین نوع اجرا  اجراگر تیثیرگذاان  و ب  نظر گافمن اجراگر ب  حضاا یشلخص  
ایجاد کرد  ناچلاا  ها   ن ایفا  ی  نقش خا  یتعه  است و برا  حف  و انسجام تیثیر  ک  بر

حضاا هم بلر حلق خلود    . ا نقش یشخصی اا باز  کن است دا یقاب  هر فرد یا گروهی از حضا
عنلوان یعللول و    هم ب . کنن  ا  و  پافشاا  یی یهنی بر برخواد با یجر  برحسب ظاهر حرف 

ۀ تف یل   بلودج پ یل    عنوان علت نابی از تعه  ب  نقشی ک  دا ی  زیان خا  باز  یی هم ب 
ی لی  ها   ن فراد  ک  و  دا یقاب بود ا با ج اساز  حضااج فرد یطمئن یی. ده  حضاا اخ یی

کن  همان حضاا  نیسلتن  کل  و  نقلش یتفلاوتی اا دا ی لیط       ها  خود اا باز  یی از نقش
 فقلط گلافمنج   ةبینلیم کل  دا نظریل    یلی [. 2 ج    ] بلرد  او    ن  یلی ها   ن دیگر  برا 

از اقل ایاتی  بل   بخشلی   جتمهی ات و ترفن ها  ب  کاا گرفت  ب   از سو  اجراگر یهم نیستن 

                                                           
1. spectator  

 .ب   است« اجرا»جایگزین «  عملگر/ باز »ب   ا طشح  دا ینهع یاد .0
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ی لی از   .یخاطلب گذابلت  بل   اسلت     ۀعهل   بلر   واد یلی  ک  ی  اجرا اا ب   وات کاا یل  دا 
یعنی اق ایاتی ک  یخاطلب بل  کلاا     ؛است  اق ایات ی افظتیها  ی یریت تیثیرگذاا   ت نی 
  هت از اق ایاتی اسلت بلرا  ی افظلت از     .او بود  برد تا اجرا  فرد یقاب  با یوفقیت اوب یی
. بلود  کاا  هلم گفتل  یلی     ریف یوقعیتی ک  بخص دیگر  ااائ  کرد  است و ب   ن یشحظ تع

اا هلا    ن کاا  کسانی هسلتن  کل    ها برا  بقا  خود نیازین  برخواد  توأم با یشحظ  بردابت
باز ب  نقلش پرانلگ یخاطلب دا یل       0«دا باب ظاهرکاا » ةگافمن دا یقال .کنن  دایافت یی
کنل  کل  بل      اازش یثهتی تعریف یلی ینزلة  اا ب « چهر »یا همانا   «وجه »گردد و  کنش بریی

 بل  او تعللق گرفتل  اسلت     انل   یوجب خطی ک  دیگران دا جریان تعای  با فرد ب  او نسهت داد 
کن  کل  هلم    ا  تنظیم یی فرد دا جریان تعای ج افتاا خود اا ب  گون  جاز طرفی .[  0ج    ]

 [.  0ج    ] کنن گان دیگر اا حف  کن  برکت ةخود و هم وجه ةوجه
ج بسلیاا  ینلابع   گیلرد  گافمنج وقتی کسی دا یقاب  دیگران قلراا یلی   نمایشی ةطهق نظری

اطشعاتی دا یلواد   توانن  حضاا ییها   ن اساس وجود دااد ک  بر  ا  ها  نشان  اطشعاتی و حای 
گلافمن دو گونل    . ت  وانل  ب  دسل  بینی و یوقعیت و  دا کنش اجتماعیج جهان ةکیستیج طهق
و نملود  کل  از و   لادا      دهل   نمود  کل  فلرد ااائل  یلی     :کن  ا  بناسایی یی حای  نشان 

هاست ک  فرد  گاهانل  و  لرفاً بل  قصل       ها   ن اولی بای  نمادها  کشیی یا یعادل  .بود یی
بل  کلاا   دهنل ج   انتقال یعانی یشخصیج ک  هم خودش و هم دیگران بل   ن نمادهلا نسلهت یلی    

عمل     هاستج نوع غیرکشیی و ظلاهراً غیلر   از کنش تر گسترد  یبرد؛ و دویی ک  بای  طیف یی
هلا   اغللب ایلن نشلان    [.   لل 0 ج    ] اگرچ  یم ن است  گاهان  دست اا  ب   باب  ؛است
ها   اش دا کنش اساس تجااب گذبت  دهن  بر کنن  ک  ب  یخاطب اجاز  یی ا  عم  یی گون  ب 

از  نجا . بون  ها ساخت  یی ها یا تیپ چنین است ک  کلیش  ا یواد فرد قضاوت کن  و اینیشاب  د
بینی یوقعیت دا دسلترس نیسلتج و     ک  یعمویً کلیة حقایق یواد نیاز فرد برا  داک و پیش

هاج ابلاااتج حرکلات بیلانیج     سرنخ ل اطشعاتی یا همان ظواهر جایگزینها   عادت دااد از یعادل
 [.1 0ج    ] بینی استفاد  کن  ابزااها  پیشینزلة  ب  ل...پایگاهی ونمادها  

هلا  چهلر  کل      نل ج یثل  حاللت   ا نسلهتاً یتغیلر و یوقلت     ها  انتقال نشان  برخی از ی م 
یخاطب با فراگیر  نمادهلا  [.   ل  ج    ] ل ظ  تغییر یابن  ب  توانن  دا خشل اجرا ل ظ  یی

برخلی از پژوهشلگران    زیین جدا این . گیرد ها  افراد دیگر اا فرا یی ب  یروا چگونگی فهم کنش
. بمول برسن  جهان یبن   کنن  تا ب  داک انسانی و حایت چهر  اا طهق  ها  ان  ژست کوبی  

                                                           
1. protective practices 
2. On Face-Work 
3. face 
4. sign-vehicles 
5. give 
6. give off 
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پ  بمول وجود دابت  باب ج  نظر نیستن  ک  ی  زبان ب ن جهان همپردازان  نظری  با این   همة
 « ا  گلذاا  کلنش چهلر     نظام نشلان  »ن و هم ااان او یفهوم ااکم

(FACS)    اا بلرا  تو لیف
ن و ااکمل [. 02 ج  0 ]گر عواطف خا ی هستن ج اب اع کردن  ک  بیان جحرکات عضشت  وات
ا  ک  دا اجتماعات دواافتاد  دابتن ج دایافتنل  وقتلی کل  بل  اعضلا   ن       فریسن طی یطالع 

نشان ( بگفتیو  ج خشمج انزجااج ترسباد )بیانگر بش عاطف   ۀقهای  تصاویر  از حایت چهر
نگللا  یتعجللبج قهقهللة  .[ 0 ج  0 ] توانسللتن  ایللن عواطللف اا بشناسللن هللا   ن بلل جداد  

هرچنل  دا پلژوهش حاضلر قلراا     [. 23 ج   ] انل   جا قاب  فهم سرخوبان  و فریاد داد دا هم 
یطالعة اکمان  جبن   بون   وات عینی دست  ب  نیست ک ها  انتقالی از حرکات عضشت  وات

 .اسایی عواطف از او  ژست  ن عواطف ییسر و ینطقی استده  بن و هم ااانش نشان یی
 ...همتلا نیلز هسلت    گویی بلی  بل   داوغ جگو نیست چهر   رفاً حقیقت بود اکمان یتذکر یی

بهتلرین   و بای  بل  هملین دلیل     ی ترین وسیلة ااتهاطی غیرکشیی کاا ۀاس  چهر ب  نظر یی»
توانل  افتلاا    بل   یلی ج کردن اطشعات است مانتنها قادا ب  کت باب  ک  ن  ‘گو  غیرکشیی داوغ’

سلاز    کلردن  ن نیسلت بلهی     دا حال تجرب  وج  هی  سیمایی یرتهط با احساسی اا ک  فرد ب 
گیلرد کل  از سلو      نمایشی  ن چیز  یشک سنجش قراا یی ةایا دا نظری [. 1 ج   ] «.کن 

کلاا  دسلت    مودساز  یا پنهلان وانحال اگر اجراگر دا حین اجرا ب  . بینن   بردابت ب   است
بلودن   ا  یافلت کل  داوغ   ی  نما  یوجود و خود اجرا نتوان نشلان   زد  باب ج تا وقتی ک  از یب 

اجرا اا بریش کن ج یعنی تا وقتی ک  اجراگر دا اجرا  خویش یوفق عم  کنل  و بتوانل  تلیثیر     
 واقعیت همان چیز  است ک  قاب  قهول ی یریت کن ج  دا ح  خواه  بر بینن   بگذااد ک  یی

اس  ابراز عواطف با حایت چهر  تلا حل   فطلر      ب  نظر ییین   با ادا ضمن  .اس  ب  نظر یی
 [.00 ج  0 ] گذاان  باب ج عوای  فرد  و فرهنگی نیز بر ب   دقیق حرکات تیثیر یی

بلرا   ن ل    ؛ [ 01ج   ] برنل   ها نمادها اا برا  بیان چیز  دابااۀ خودبان ب  کاا یی  دم
ج  ] داا ن ابلت  بابلن   ازن گی اجتماعی وجود پی ا کنل ج یزم اسلت کنشلگران نمادهلا  یعنل     

برا  ی یریت  هاطوا نتیج  بگیرد ک  انسان توانست این پس واضح است ک  گافمن یی[.   0 
نیز این نمادها اا کل  دا اونل    ها   ن   یشخصی استفاد  کنن  و یخاطهانتیثیرگذاا  از نمادها

و نمادهلا  هلا   عشیلت  مای  انسلان بل  اسلتفاد  از   ت. بناسایی کنن  ان  ب نشان بناخت  اجتماعی
کم  عوای  بسلیاا کلوچ ی بل  نملایش گذابلت         اجتماعی ب   ها  ینزلة این است ک  اازش ب 
ج 3 ]انل    بل    دیل   کل  ایلن عوایل      بود ییو یعلوم  ب خواهن   دی  و این عوای   بون  یی
ا  از ااتهاطات  غلاز   تا یجموع بون   ییا  از حایت پراهمیت استفاد   جموع ی[  00ل 00 

کننل گانی حقیقلی    عنلوان بلرکت   هویت ی  یگر اا ب  ها بون  و افراد حاضر بتوانن  از طریق  ن
با تصویرهایی ک  دیگران  جفرد با یقایسة یعانی نمادین اعمال خود [. 00ج  3 ] تص یق کنن 

                                                           
1. Facial Action Coding System 
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یاب  ک  دا یوقعیت یواد نظر بای  چ  افتاا  از خلود بل  نملایش     یی هن ج داد یی از خود نشان
 [. 00ج  3 ]بگذااد 

ها اختصا  داد ج  ب  نشان  ج ها  جنسیتی  گهیج نوبتاا یهم خود گافمن دا یه ثی ک  دا
( طلوا ویلژ  انسلان    و بل  )جانل اا    اا  ادابل   از ابلیا  ها   ن ا  طهیعی اا ک  ها  نمای  نشان 
یعمولی  ی  ااتهاط نمادین فقطبیان  کن  و یعتق  است ک  یعرفی یی «بیان»عنوان  دان ج ب  یی

هلاج    ن ها بای  تقلی  از  یوزش دا یواد این نشان  .بناسیم نیست یی یانن   ن   دا یواد ابیا
ااستین از داوغین جزئی از دانش کهن بشلر    ها  تشخیص بیانِ و اوشها   ن کردن ب  وانمود
 [. ل ج  1 ] تاس

 خود
ایا . همواا  از زوایا  گوناگون یواد توج  ان یشمن ان بود  است 0«خود»یاهیتج یعنا و کااکرد 
بناسان ی تب کنش یتقاب  نمادین توجل    تر از هم  جایع  بناسان و یهم دا قرن بیستم جایع 

 دانشلمن   اولین احتمایً جادهااوا دانشگا  بناس اوان ج جیمز ویلیام. ان  ا  ب  این ایر دابت  ویژ 
 کل   دایافلت  جیملز [.  1 ج  0] نهلاد  پلیش  خلود  از اوبنی یفهوی بود ک  ی ان دواان دا

 نگربلی  وکنن   ایجاد خود از یعنایی و بهینن  بیء ی  یانن  اا داان  خودبان توانایی ها انسان
 .پی ا کنن  خودبان ب  نسهت

 : واد  است« خود»  خ دا ی  بناسی اجتماعی بل ول نایة اوان دانش
هلا و اوابلط    بای  نقش)ب   دا اجتماع  بای  ب ن فیزی یج هویت تعریف« خود» فهم کای 
خلود هم نلین   . اا دابرگیلرد ( خودپنل اا  ) ج بخصیت و بناخت فلرد از خویشلتن  (ییان افراد

افلق  پلردازان ایلروز  یو   ظریل  ن. بلود  ها و اعمال عای ان  فهلم یلی   گیر  یسئول تصمیم ةیثاب ب 
هلا    ب  انگلاا  ها   ن بل  ؛ ثابت و یگان  جاست یت  الش   ا   نیستن  ک  بناخت از خود پ ی  

افراد . کنن  اباا  یی یتع د  دابااۀ یاهیت خود و  ن   خود دا حال ب ن او ب  سو   ن دااد
 گلاهی  خود جبنلابراین . گیرن  کنن  بخشی از این  گاهی اا دا نظر یی هرباا ک  ب  خود اجوع یی

 [. 0] دا برایط گوناگون یم ن است تجلیات یتفاوتی دابت  باب 

ی لی از   .وازنل   تیکیل  یلی  « خلود  دا حلال بل ن   » برها  اگزیستانسیالیستی  ان یش  یثشً
گیلریم   هایی ک  یلی  یضایین ا لی ان یشة سااتر و نیز سیمون دوبواا این است ک  یا با تصمیم

یا ی  خود ثابت و یعین ن اایم ک  ب وبلیم نملود پیل ا    . مدائم دا حال  فری ن خودیان هستی
 تر  داایم و  ن تشش ی اوم برا  تعریف یاهیت خودیان است کن ج بل   یسئولیت بسیاا ج  

ها  ا لی فلسفة اخش  سیمون دوبواا توج  بل  ایلن    ی ی از ویژگی جحال عین دا[. 3  ج   ]

                                                           
1. Gender Advertisements (1979) 
2. self  
3. William James (1842-1910) 
4. The Blackwell encyclopedia of social psychology 
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اا هلا    ن تنهلایی  یا چیز  نیست کل  خودیلان بل    ها  اخشقی  ها و اازش ن ت  است ک  انتخاب
[.  0 ج   ] انل   ها  یا اجتملاعی  اازش .هایمان با دیگران بری یم یا دا اازش .برگزی   بابیم

خوبی برح داد   این یفهوم ب  ج ت لی  چااچوبخصو  دا کتاب  ب  جدا ی توبات یتیخر گافمن
نملود خلود دا   ا  گافمن و حتی دا کتاب ی  از یقاطع کا ها دا هی  الهت  چااچوب. ب   است

ان  و دا قالب هنجااها  اجتملاعی تیثیرگلذاا بلر انتخلاب نماهلا و       یغفول نمان  زن گی اوزیر  
 .ان  ها یطرح ب   نقش
از [.  01ج   ] پردازان کنش یتقاب  نمادین قلراا دااد  دا کانون طرح ف ر  نظری  «خود»

یلا  . پلذیر اسلت   دا تعایل  بلا دیگلران ای لان    « خود» بناسان کنش یتقاب ج وجود ینظر جایع 
یواد  دو عنصر بنیاد  خود . کنیم گذاایم کشف یی خودیان اا از خشل تیثیر  ک  بر دیگران یی

دا ینج بخشی از خود است ک  کنشلگر از  ن  گلاهی دااد و   . است« دا ین» و« ین» نظر یی ج
 0یافتل   تعملیم  یا دیگلر ِ  دیگران یافتة نچیز  جز همان یل ة ذهن ب ن اوی رد سازیا واقع دا

بخشی از خلود اسلت    ین. نمای  دا ینج نیروها  سازبگر  و نظاات اجتماعی اا باز یی. نیست
واکنش فوا   ین. بویم از  ن باخهر یی بع  از وقوع عم  فقطکنشگر از  ن  گاهی ن ااد؛ یا ک  

 .ییان ین و دا ین است ی صول اابطة خود. زن  کنشگر است ک  ب  دا ین نهیب یی
بخصلی   سان ک  دا تجربة اجتماع ب  همان یافتة واکنش فرد اا دا برابر اوی رد سازیان ین

خلودج ایلن    یافت ج ب  نوبة واکنش ین دا برابر این اوی رد سازیان. ده  بودج نشان یی نمایان یی
 [.01ج   ]  کن اوی رد اا دگرگون یی

و « خودهلا  کلایشً انسلانی   »تفاوتی اساسی ییلان   بودتیثیر هربرت یی  یعتق   ت ت گافمن
گافمن ب  این بلاوا اسلی   بلود کل  هویلت یلا دا کلنش        . یان وجود دااد«خودها  اجتماعی»

تیثیر بسلزایی دا    چاالز هواتون کولی  «ا  خود  ین » یفهوم .گیرد یتقاب  با دیگران ب   یی
بلودج بل ل     فرد  و سپس اجتماعی نمیب  نظر کولیج خود نخست  .گیر  این ای   دابت ب  

بازتلاب اف لاا     گاهی ی  بخص از خودش. گیرد از اهگذا ی  نوع ااتهاط دیال تی ی ب   یی
اا با  ین  یقایسل  کلرد       ن خصلت انع اسی خود کردن کولی برا  اوبن دیگران دابااۀ اوست؛

یشین است کل  دا هلر   ها  پ اسوب تجربیات نمایش دا نظر گافمن« خود» [.2  ج  2 ] بود
ایلن خلود   . بود گیرد و ساخت  و ابراز یی دیال تی ی با اجرایی تاز  قراا یی  ا یوقعیت دا اابط 

 .ده  ساخت  و پرداختة برایطی است ک  کنش دا  ن اخ یی
. اجراگر و ی  بخصیتی  : بود نمایشی گافمن فرد ب  دو بخش اولی  تقسیم یی ةدا نظری

یلاد    «خویشلی ل دول » نمایش ب  نقل  از ینینلگ از عهلاات    ةفرد دا نظری ویلیایز از این ویژگی

                                                           
1. Frame Analysis (1968) 
2. generalized other 
3. looking glass self 
4. Charles Horton Cooley 
5. two-selves  
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پلذیر  دااد کل  از  ن دا یلادگیر  چگلونگی      اجراگر ظرفیت  یلوزش [. 3 0ج    ]  کن  یی
اجراگلر  لرفاً تلیثیر  بل اا  از      ةیثابل  ها  فلرد بل    ویژگی. کن  هایش استفاد  یی نقشاجرا  

کل    جایا بخصلیت اجرابل    . زیستی برخواداان ل  اوانی اجراها  خا  نیستن ج بل   از یاهیتی
ج تصلویر  اسلت کل  فلرد دا  ل ن  و دا      بلود  عنوان تصویر  از خود پن ابلت  یلی   یعمویً ب 

خلود  کل    .  کنل کن  دیگران اا بل  پلذیرش  ن یتقاعل      تشش یی بخصیت ب  ب لی کاا ی 
سل  نل  از  لاحب  نج بل ل  از     نف دهیمج فلی  ب   ب   احب  ن نسهت یی اساس تصویر ساخت  بر

 یعملویً چیلز  دا نظلر گرفتل     « بخصلیت  ةیثاب خود ب » .گیرد یی ایش کای  کنش او  ة  ن
کننل  کل     ایا فرد و ب ن و   رفاً قشبلی فلراهم یلی   بود ک  داخ  ب ن  احهش قراا داادج  یی

لیل  و حفل    و ابزااهلا  تو . بتوان حا   ی  تولی  یشترک اا برا  ی تی بل   ن  ویلزان کلرد   
. بلون   ها  اجتماعی یافت یی حقیقت این ابزااها اغلب دا تش   خودها داخ  قشب نیستن ؛ دا

و ی  جللو   ل ن  بلا تجهیزاتلی      دادن ب ن ست با ابزااهایی برا  ب  اا    نجا پشت   ن 
بل ن بل ن انسلان بلرا  تعایل  اا یلواد        یتناسب ن وۀها  یتع د  گافمن دا یقال [.   ] ثابت
 .هاست  نی ی از  جها  جنسیتی  گهی جک  نوبتاا یهم او ده  ییاسی و تو یف قراا بر

  خودناهمخوانی
هلایی   نملوداا ویژگلی  :  خود واقعی.  . وجود دااد« خود» این باوا است ک  س  گون  بر  هیگینز

بای  :  ای ئالخود  .0؛ پن ااد ک  یتعلق ب  بماست یی(  خودتان یا دیگر )ک  بخصی خا  
خلود   . ؛ دوست دااد ک  دابت  بابلی  ( خودتان یا دیگر )هایی است ک  بخصی خا   یژگیو

انتظلاا دااد کل  دابلت     ( خودتان یا دیگلر  ) هایی ک  بخص خا  نماین ۀ  ن ویژگی:  بایست 
خودنلاهمخوانی چنلین فلرض     ةنظریل  .[00]برگیرن ۀ الزایات و ت لالیف فلرد اسلت     بابی  و دا

یربلوط بل    هلا    ویژگی ن دستیابی ب  برایطی هستیم ک  خودپن ااۀ یا باگیرد ک  یا خواها یی
هلافمن دا گزاابلی نشلان داد  اسلت کل       . یا همخوانی دابت  باب  تةیا خود بایس ای ئالخود 

یردان دا سرپی ی از قوانین اخشقی بیشتر نگلران خودنلاهمخوانی ییلان خلود واقعلی و خلود       

                                                           
تنها دا تعای  بلا   خود  ک  ن  :کن  دیگر نیز دا اون  کاا  گافمن بناسایی یی« خود»دای  دو ی ل ویلیایز دا ا . 

کل  دیگلر واقعیلت و جلوهر      گیلرد و دیگلر  خلود      ب   یی هاتیثیر برایط داون ساز دیگرانج بل   ت ت
دا جریلان  ایلن خلود بل لی تغییرپلذیر بلرا  یل یریت فلرد        . یتفاوت نیستج بل   فراین   اجتملاعی اسلت  

 .[  ] اوی ادهاست
2. self-discrepancy 
3. Edward Tory Higgins 
4. actual self 

 [.00]کلی  طوا این دیگر  یم ن است ی  فرد یهم برا  بما باب  یا دیگران ب  . 
6. ideal self 
7. ought-self 
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کل    داحلالی  ؛کننل   ترس اا تجرب  یی جبنابراین .بیرون هستن  یا طرد از بایست  و دانتیج  تنهی 
دا تنلاق    ایل ئال بلان اا بلا خلود     خلود واقعلی   کنن  و اا داونی یی ها  اجتماعی زنان اازش

 [. 0] گذاانن  حس گنا  اا از سر یی پس جیابن  یی
کنل  کل     یلی  کن ج تمهی اتی اا بناسلایی  ها  اجتماعی اا یطالع  یی از  نجا ک  گافمن تعای 

دیگلر  اا ت لت کنتلرل    / ییان واقعی برن  تا خودناهمخوانی افراد برا  تعای  با دیگران ب  کاا یی
یلا   با کم  این تمهی ات خود ایل ئال . ظاهر دابت  بابن  اا ح اق  ب دا وان  و یعیااها  دیگر  

سلاز    ای ئالنون گافمن یجموعة این تمهی ات اا ف. بود کم دا ظاهر ی قق یی خود بایست  دست
. است  و ااز ییزساز  0ج جع  هویت ساز  دا نظریة گافمن بای  نمایش داوغین ای ئال. نای  یی

کلاا  و حاللت دوم اا    گلافمن حاللت اول اا فریلب   : بلون   اطشعات ب  دو  لوات دسلت اا  یلی   
  تعایل   بون  ک تمهی ات گافمن همگی یتناسب با برایطی تعیین یی[.   ]نای   وانمودساز  یی
کن  ک  یخاطب او چطوا یوقعیت  فرد با تعریفی ک  از یوقعیت دااد انتخاب یی. ده  دا  ن اخ یی

سلاختااهایی بلود کل  بل       گلافمن بل  دنهلال   . گزین  اا دایاب  و ب ین ینظوا نقاب یناسب اا بریی
انل   «  تفسیر نمودااها»این ساختااها همان . ا  نایرئی بر تعریف یا از یوقعیت تسلط داان  گون 

ادااک و تعیلین یاهیلت و   »سازن  اخ ادها  زنل گی بخصلی و جهانشلان اا     ک  افراد اا قادا یی
گلافمن ایلن سلاختااها  نلایرئی اا چلااچوب      . «ی  برچسهی یناسب زنن  بر هریوقعیت کنن  و 
ایلن   پرداز کلنش یتقابل  نملادین بل      ک  نظری  حالی ب  گفتة کالینزج دا[.    ج   ]نایی   است 

پردازنل ج   گلو یلی  و کنن  و بلا  ن بل  گفلت    ها چگون  تصویر  از خود اا خلق یی توج  دااد ک   دم
ها اا ب  ااائة تصلویر یعینلی از خودبلان     جایعة انسان»پرداخت ک  چگون   گافمن ب  این قضی  یی

ج  ]« ن کنلیم ها  پی ی   نوسا کن  ک  دا ییان بسیاا  از نقش داادج زیرا جایع  واداایان یی وایی
هلا  دیگلران همخلوانی     هلا و دیل گا    ب   از سو  فرد با قضلاوت  زیانی ک  تصویر ااائ [.  03 

ج 3 ]اش اا حفلل  کللرد  اسللت  ا  دااد یللا وجهلل  بللود کلل  فللرد وجهلل  دابلت  بابلل  گفتلل  یللی 
تلا   کنل   اعمالی اسلت کل  فلرد اجلرا یلی     « ظاهرکاا »ینظوا گافمن از ا طشح [.   0ل  0 

فرهنلگ و اجتملاعج     ی  ک  هر فردج خلرد   ب  نظر یی. ود اا با وجهة خود یطابقت ده ها  خ کنش
 [.  0ج  3 ]اعمال یخصو  ب  خودش اا برا  حف  وجه  دااد 

 اجتماعی مجازیهای   شبکه
بل   . ها دانسلت  ها  اجتماعی یجاز  اا جایعة حا   از ااتهاط یتقاب  کاابران اایان  توان به   یی

یطلوبملان و بل     ‘یلن ’تصلویر  ها برا  باز فرینی خودیان بلا ااائلة    استفاد  از اسان » باوا تایپسون

                                                           
1. misrepresentation 
2. impersonation 

 . mystification بود یعنی ت  ی  و تنظیم چیز  ک  نشان داد  یی. 
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[.    ج   ]« بخش بابل   توان  بسیاا اضایت دست  وادن ی  یوقعیت و ه ف یجاز  یعین یی
دا )کن  ک  کلاابران دا یواجهل  و کلنش دا جایعلة یرجلع       فضا  یجاز  این ای ان اا فراهم یی

هلا بلا کمل  یلتن       ن. انتخلابی دابلت  بابلن    « خود»ی  ( دا دنیا  یجاز اینجا جایعة یرجع 
 .پردازن  طوا تصاویر ب  خلق و بازتعریف خود یی و همین( ها پروفای  و پست)نوبتاا  
ویلژ  زنلانی کل      ها  اجتماعی برایطی یتفاوت با اوابط اودااو برا  کاابران زنج بل   به  

یانل نج فضلایی    سلرعت عمل ج نابلناس   . کننل   فراهم یلی تجربة زیست  دا جایعة سنتی داان ج 
ها   ها  به   فااغ از الزایاتی چون جنسیتج طهق ج قومج نژاد و ی ان از ویژگی ی سان و یشاب 

تعلایشتی کل  دا ایلن فضلا     . کننل   اجتماعی است ک  تجااب یتفاوتی اا برا  کاابران ایجاد یی
ایش ج ی   ااتهاط ایجلاد  ده  ک  با ذهنیت و گر ییب  کاابران زن این ای ان اا  افت  اتفا  یی
تلرین عر لة یم لن قلراا      خودبلان اا دا عملویی   هلا  اجتملاعی   اکنون افراد دا به  . کنن 
 یا حتی از نو بیافریننل   بان ی افظت کنن ج  ن اا ااتقا دهن  «ین»ن  تا از ا دهن  و دا تشش یی
با حذف قسمتی از ی  ع س یا ک   ن داون بای  بتوان گفت کاابران  جاز طرفی[.    ج   ]

بلان   هلا  تلاز    ایل ئال دیگر  اا ک  بلا  « ین»کنن  یا  بان اا پنهان یی«ین»به  ج بخشی از 
بل  سلهب چگلونگی     جبنا بل  عقیل ۀ هیگینلزج دا زنلان     .کنن  جایگزین یی بیشتر همخوانی دااد

پلذیرش دیگلران از اهمیلت    ها  سنتی ک  دا  ن انواع جلذابیت و   ب ن  نان دا نقش اجتماعی
زنلان بلا  ن     ن ل   جبنلابراین . کنل   یی تر اب  انتخابی بسیاا قو « خود» خا ی برخواداا استج

 .قراا دااد ب ن تیثیر این بیوۀ اجتماعی کنن  ت ت یی خود اا دا فضا  یجاز  بازتعریف

 تصاویر پروفایل
ها یم ن است یتعلق بل    پرتر . کرد توان ب  دو دست  کلی پرتر  و غیرپرتر  تقسیم تصاویر اا یی

هلا   و غیرپرتلر   یشاهیرج کودکانج اعضلا  خلانواد    ۀکاابر یا بخص دیگر  بابن ج از جمل  چهر
ینظلر ج   هلا  خلوش   ان ج ع لس  یا یشغولیات احتمالی کاابر یرتهط بای  تصاویر  ک  ب  حرف 
یر یربوط ب  وقایع اجتماعیج عنوان نماد خود انتخاب کرد  استج تصاو نماد  یجاز  ک  کاابر ب 

تصلاویر  » و دو گرو  دیگر ک  ی ی اا. ا  ک  یواد توج  کاابر است یا پ ی   نشان یا ع س گرو 
هلایی هسلتن     ع س ینظوا از تصاویر دلتنگی. «پروفای   فر» نام نهادیم و دیگر  اا« دلتنگی

یم لن اسلت    جدا این گلرو   .ک  کاابر تشش کرد  با گنجان ن عشئمی دلتنگی خود اا بروز ده 
پروفای   فرج تصلویر بلماتی ی اسلت کل  خلود      . ع س پرتر  یا هر تصویر دیگر  جا  بگیرد

دا جا  یخصو  ع لس پروفایل  قلراا داد      ان  برا  افراد  ک  ع سی انتخاب ن رد  فیسهوک
ت نسلهت بل  کل  بل   لوا      ها ها  یوجود دا هری  از این گرو  تع اد ع س   نموداادا . است

 .یم ن است برخی از تصاویر دا بیش از ی  دست  جا  بگیرن . دا   بیان ب   است
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 1نمودار 

Avatar :در  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای آن معادل فارسی چهرک را به تصویب رسانده
 .رود به معنای تجسد مادی ایزدان به کار می ،آیین هندو

 

. اجراگرج اجرا و  ل ن   :بون  نمایشی براسی یی یؤلفةس  یؤلف  از چهاا  جدا پژوهش حاضر
گیلر  اجلرا    نمایشی استج گرچ  دا چگونگی ب   ةک  یؤلفة چهاام دا نظری جیطالعة تماباگر

اجراگلر هملواا  بلا دا نظلر دابلتن اوسلت کل  نقلش خلویش اا           /یؤثر است و دا ا   کلاابر 
 .کن  گزین ج نوع دیگر  از ت لی  اا طلب یی بریی

چ  تصویر  غیر از  جعنوان تصویر پروفای  انتخاب کن  خویش یا دیگر  اا ب ۀ چ  پرتر کاابر
نمایشی گافمن اجراگلر ی سلوب    ةطهق نظری جهرحال پرتر ج چ  ا شً تصویر  انتخاب ن ن ج ب 

 .ی  هویت یا بستة هویتی پرداخت  است اوست ک  با انتخاب تصویر  ب  یعرفی خود و. بود یی
تعریفی ک  از خلود  . خود تا چ  ح  واقعی باب ج یهم خود  است ک  اجرا ب   یهم نیست این

ب  یوفقیت او دا اجرایی وابست  است ک  ب  او    ن   گیرد اجراگر دا ذهن یخاطب ب   یی
پس برا  او این ن ت  حائز اهمیت است ک  برا  طیف وسیعی از یخاطهلان نقشلی ایفلا    . برد یی

اجراگلر از  . تیثیر قراا دهل  و یل یریت کنل     خودش اا ت تاز ها   ن تکن  ک  بهتر بتوان  برداب
کن  و   ن   استفاد  ییسازدج از تجهیزات بیانی  نمایی یی .گیرد تمهی اتی دا اجرایش بهر  یی

یخاطب با جلو   جیانن  هر   نة دیگر جدا این تصاویر. کن  خواه  طراحی یی طوا ک  یی اا  ن

انواع 
 ها  ع س

 پرتر 

 دا   2 ( احتمایً)خود کاابر 

 دا    /  اعضا  خانواد  یا دوستان 

 دا    /3(  فرزن  کاابر و یا کودک دیگر) کودکان 

 دا   /2ب     چهرۀ ی  بخصیت بناخت 

 غیرپرتر 

 دا   / ان   تصاویر  ک  ب  حرف  یا یشغولیات فرد یرتهط

 دا    / ینظر    ها  خوش ع س

 دا   0/3تصاویر  یربوط ب  وقایع اجتماعی  

بخصیتی یجاز  ک  کاابر ب  جا  تصویر خود انتخاب  : * واتااها
 دا  2/3کرد  است  

   /0ا  ک  یواد توج  کاابر است  نشان یا ع س گرو   یا پ ی  
 دا  

 دا   3/ ها  دلتنگی

 دا  2/3پروفای   فر 
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  ن  جایی است ک  کاابر دا ییان تصاویر یم ن دا خلوت خلویش  پشت .   ن  سروکاا دااد
یر ینتخلب اا  کن  و تصو هایش حذف یی زن ج تصاویر نایطلوب اا از یجموع  دست ب  انتخاب یی

 .ترین نما  یواد نظرش برس  کن  تا ب  نزدی  کاا  یی ق ا دست  ن
ب  کاابران بیشلترین یقل اا   یشخص است ک  تصاویر پرترۀ یتعلق  نموداااز ااقام ین اج دا 
و گرو  یربوط ب  اعضا  خانواد  دا ادۀ دوم قراا  (دا   2   ح ود)ان   اا ب  خود اختصا  داد 

کلاابر تطهیلق داد  بل ن  تلا احتملال       ةبا یشخصلات اولیل  ها  پرتر (. دا     ح ود ) گیرد یی
 .یطابقت تصویر پروفای  با بخص کاابر بیشتر باب 

 تصاویر پروفایل یهای اجزا ویژگی
  ژست.  

 انواع( الف
یهلاات   جاو  از یل   ها دنهال  یوج چهر ج چشم جزیهایی ان امهایی چون  با اازش: بهترین نمال 

 دا خود ااییج ادعا  زیهایی دا عین سادگی
 دیگر عنا ر ا  دا دوادستج توج  ب  غر  دا تف رج نگا  ب  نقط : غفلت از دوابین ل
 ژست غم یا تف ر ل
 ژست باد  ل

 لباس.  
 تهعیت از ی  اوزج تجم ج سادگیج پوبی گی جزیهایی: ها اازش

 زمینه یا صحنۀ نمایش: محیط. 3

 انواع( الف
 خان  ب  ج سفرج تجمشتج فضا  دلتنگیج فضاها  فرهنگیج یهمانیج ی یط حذف جطهیعت

 ااتهاط فرد با ی یط( ب
 .فرد خود اا ب    ن  ال ا  کرد  استل 
 .واه  نشان ده  ک  دا جایی بود  استخ فرد ییل 
 .فرد بیفتة ی یط پیرایون استل 

                                                           
هلا  دیگلرج ایلن تعل اد      ب  این دلی  استفاد  ب   است ک  ب  دلی  همپوبانی تصاویر بلا گلرو   « ح ود»از واژۀ  . 

  .توان  بیشتر باب  یی
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 .ا  از اعتهاا یالی بخشی   است تجم  ی یط ب  فرد داج ل 
 .فرد بخشی از ی یط استل 
 .کن  فرد لذت خود از ی یط اا با یخاطب تقسیم ییل 
 .دان  فرد ی یط اا با هویت خود یرتهط ییل 
 همسویی نقش و زیین ( ج
 .زیین  دا نقش خنثی استل 
 .کن  زیین  نقش اا تییی  ییل 
 .زیین  با نقش همسو نیستل 

یم ن اسلت ع سلی دا    یثشًب  ج یوااد  هستن  ک  همپوبانی داان ؛  ها  ااائ  دا ت لی 
قاب ع س یربوط    از ییان . حال تجم  اا نیز القا کن  عین بماا پیرو  از ی   ی   باب  و دا

 اایش  وات و یوها بل  دو جهلت دا فراینل     . ی  زن ب ون  اایش است فقط جانب  خود کاابر
ب ن افراد ینجلر   سو یفروض است ک   اایش یو و چهر  ب  زیهاتر از ی . ساز  نقش دااد ای ئال
زنان ایلن یجموعل  دا پلی     همةتوان چنین نتیج  گرفت ک  تقریهاً  ییج دا این  وات. بود یی

بنلا بل  تعلاایف هلر      ج اایلش چهلر   . انل   نشان دادن خود بود ( لئاا  ای ه ی ی از اازش)زیهاتر 
بلودنج زن کایل     یاننل  یرتلب  . توان  یعانی دیگر  نیز دابت  باب  فرهنگج یی فرهنگ یا خرد 

بینیم  اگر از این بع  ب  یقولة  اایش نگا  کنیمج یی. و حتی همسر خوب بودن بودن اوز بودنج ب 
این هنجااها ب  ح   قلو   . یابن  اجتماعی دقیقاً دا این ظاهر تجلی یی ها  ک  برخی از هنجاا

 .ان  بان اا ب  نمایش گذابت  اس  زنان دا این   ن  خود بایست  هستن  ک  ب  نظر یی
ب  جز یوااد  ک  افراد ب  دلیل   )بود  گاهی  اایش ن ابتن ب   وات نوعی تفاوت تلقی یی

فرد  ک  (. دانن  کاا  یی خود اا ی لف ب  ق ا  ی افظ ها  خا  بغلی یا اجتماعی  یوقعیت
نفلسج سلادگی و    بل   کنل ج نمایشلی از اعتملاد    ع س ب ون  اایش برا  پروفای  خود انتخاب یی

این دا  واتی است ک  این نظر گافمن اا بپلذیریم کل  یلا هرگلز     .  واد   اقت اا ب  اجرا دایی
 .کنیم   از پیش تعریف ب   اا انتخاب ییسازیم؛ بل   فقط ی ی از نماها نمایی اا نمی

کننل    کن  ک  افلراد تلشش یلی    ب  جز  اایشج دا یقولة زیهایی این ن ت  نیز جلب توج  یی
هلا زیهلایی یلو و     از ایلن ییلان دا یلواد زن   . زیهاترین بخش ظاهر  خود اا ب  نمایش بگذاانل  

دا برخلی از ایلن   . اایلش اسلت  توج  دیگر نوع   داخوان تة . کن  ها بیشتر خودنمایی یی چشم
بلودن   اوز از بل   ا  اا نشلان    ان  و حتلی  ن  ااحتی نقش  اایش  وات اا پذیرفت  زنان ب  جتصاویر

ک  بای  یهااتشان دا خلود اایی اا   جاا( گا  بسیاا غلی )پروا کردن   اایش بی ان  و قلم اد کرد 
ج زنان   ب ها  یطالع  دا س  یواد از ع س. ان  ان  و بر  ن تیکی  کرد  کش ج نشان داد  ب  اخ یی

کلردن یلو     ان  و حتی دا ی  یواد دو  اایشگر دا حال یلنظم  دا سالن  اایش نشان داد  ب  
ایا دا یوااد  زنان ب  ن و  یشیم و غیر قاب  تشخیص  لوات و یوهلا  خلود اا    . هستن  فرد
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نیلز  (   ن )قراا گرفتن دا طهیعت . طهیعی ب  نظر برس ها   ن ان ؛ ب  ترتیهی ک  زیهایی  ااست 
 .کن  بودن تیکی  یی همسو با این نقش بر طهیعی

 کن  ک  یتوج  حضوا دوابین نش    ها  این گرو ج ژست فرد ادعا یی قاب از ع سنوزد  دا 
توج  ب  چیز  کل    و غر  دا تف ر بودنج نگا  ب  دوادستهاج   ن دا. ستاعتنا یا نسهت ب ان بی
هلایی کل  دا ییلان     از دیگلر ژسلت  . بل   هسلتن    ها  اجرا دیگر نقش نمای  یطلوب بخص یی

هلا    قلاب از ع لس   سلیزد  دا . توان ب  ژست غم یا تف ر اباا  کلرد  ها یرسوم استج یی ع س
تیی  دا این تصاویر قطع ع لس   داخوان تة . توان حالت ان و  یا تف ر اا تشخیص داد پرتر  یی

ع س از نما  نزدی  است و ی لیط پیرایلون حلذف     جنا  ی یاستث ب  جیوااد همةاست ک  دا 
بل   او پشت ب  دوابین نشست  ایا  جبود دی   نمی دا یواد  ک  ذکر ب ج چهرۀ فرد. ب   است

تر این ل    فضا  اتا  ب  ق ا  غمگین و دلگیر است ک  نیاز  ب  دی ن چهرۀ و  نیست و جالب
دا . کن  ک  پر از ایی  اسلت  داخشان بیرون نگا  ییبازیگر این   ن  از دا  ب  فضا  نواانی و 

انل  کل  بل  دسلت کلاابر       ده  ک  عنا ر  دا ع س وجود دابت  یوااد  قطع ع س نشان یی
و از  نجلا کل  کلاابر     اددهن ۀ تیکی   است ک  و  بر حالت چهر  دا ان  و این نشان حذف ب  

 دا زیان این انتخاب و یادام ک   ن ک  بود گفت عنوان یعرف خود برگزی  ج یی این ع س اا ب 
 .اا تغییر ن اد  استج دا   د ایجاد بردابتی از خود بود  ک  غم اا ت اعی کن  

. ح اق  لهخن   کوچ  بر  لوات افلراد نقلش بسلت  اسلت      ها دا   ع س 2 دا بیش از 
ر تعل اد  ک  از نظل  جقهقه . ها دا طیفی از قهقه  تا لهخن   بسیاا کمرنگ قراا دااد خن ۀ ع س
ا  از بلاد  اا   بلود کل  اجراگلر ل ظل      هایی یشاه   یی تر طیف استج دا ع س سو  ضعیف

 ۀکننل    ن ل ظلة نلاب بلاد  تعیلین     جها دا این ع س. ینجم  کرد  و ب  نمایش گذابت  است
دا یقابل  دا  . خواه  ب  بینن   بقهوین  ک  یتعلق ب  اوست کلیتی از زن گی است ک  اجراگر یی

بل   دا   بویم ک  بیشلتر بل  لهخنل ها  تو لی      تر طیف با لهخن هایی یواج  یی ینسو  سنگ
بلود   ها  یوزش داد  یی ب  طوا ک  ب  دختر لهخن هایی یشیم  ن.  داب یعابرت بهاهت داان 

 جییلان  دا این. ایا  میمان  نهاب  جهایی ک  دوستان  باب  خن  . بود یروا یل ة ذهنشان یی و ب 
بل   کلم    ها  براسی دا نمون  ک  از قضا تع ادبان نوع لهخن  خا  دیگر نام برد توان از دو یی

ها ک  یقوم  ب   ب  همرا  ایجاد حالتی خا  دا چشم دقت طراحی ی ی لهخن   است ب : نیست
و دیگلر    گلر ج بلی یج ابلرافیت و یهربلانی اسلت      ها  دیگر از جمل  زیهلاییج عشلو    ویژگی

 جدا این ژست هم. و ق ا  دوپهلوست   ک  نشان از تلخی دااد ب لهخن   است باز هم طراحی
برد تا  عم  از عنا ر  بهر  یی گویی اجراگر ب . ها بسیاا کاا ی ن  اعضا  دیگر چهر  چون چشم

 .بودن اجرایش اا ب  نمایش بگذااد داوغ
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 لباس
خود حم   ها  گوناگونی با لهاس اازش. تجهیزات بیانی بخصی لهاس است ی ی از اجزا  یهم

تیکیل  بلر   . توان تمولج زیهاییج تهعیت از ی  اوز و سادگی اا نام بلرد  کن  ک  از این ییان یی یی
هلا  اعضلا  خلانواد      ایا دا بخش ع لس  جت ی یشاه   نش ها   دا پرتر  جطوا خا  ب  جتمول

هلایی اا   عمویلاً یشلخص اسلت کل  کلاابران ع لس      . اا دابتن ع س این ویژگی  بشح اق  
 ا  بایتر یعمویً طهق  جبنابراین. ها  نو و یناسب ب  تن داان  لهاسها   ن کنن  ک  دا ب ییانتخا

ایا کیفیات تهعیت از یل  اوز و سلادگی بل     . گذاان  یا بهترین حالت طهقة خود اا ب  نمایش یی
قیل  ج اوبلنف ر  و    هلایی چلون بلی    لهاس ساد  با خود اازش. ان  ی  ان از  نمایش داد  ب  

ییلزان پوبلی گی    جغیلر از یلوااد ذکربل      ب  جدا یواد تصاویر زنان. کن  بالی اا حم  یی  سه
هایی ک  از حیلث سلنت و نیلز قلانون تمرکلز       دا فرهنگ. داا استلهاس از اهمیت باییی برخوا

ا  بر پوبش زنان وجود داادج زنان دا فضایی ک  بلیش از فضلاها  دیگلر ای لان انتخلاب       ویژ 
بیلرون  ک   هرچن  این فضا نیز ب ؛ بان اا بروز دهن  یابن  تا خود واقعی ر تی ییف دابت  بابن 

هلا  بسلت     از نظر تع اد تصویر زنان با پوبش کای  دا ی لیط . از سیطرۀ سنت و قانون نیست
انل ج زنلان بلا     ایا دا تصاویر  ک  دا ایاکن عمویی و دا داخ  کشوا ع اسلی بل    ج ناچیز است

تعل اد تصلاویر  کل      جب  هملان نسلهت  . ا فضاها  عمویی حضوا داان همان پوبش یت اول د
بلون  بل     کاابران ب ون هی  ی  ودیتی ظاهر ب   بابن  هم زیاد نیست و عمل تاً یربلوط یلی   

دا بسلیاا  از یلوااد   . هلا  خصو لی   هلا و یهملانی   ها یا جشلن  ها  یادگاا  از یسافرت ع س
توان  ب  طوا  جایی ک  بینن   نمی تا ؛ب   است هایی از تصویر حذف ب  ن و  بخش ب   یطالع 

با تمهی   سروکاا  جدا این تصاویر. ب   پی بهرد قطع ب  انتخاب پوبش کاابر دا  ن ل ظة ثهت
اوبی ک  دسترسی یخاطب ب  اطشعات یشخصی  ؛نای  داایم ک  گافمن  ن اا ااز ییزساز  یی

 .بود کاا  یی دا تصویر ی  ود و دست

 محیط
اات اسلت از تجهیلزات بیلانی چلون اثاثیل ج دکلواج طراحلی فیزی لی و دیگلر اقلشم           ی یط عه

یلا اد   نقش یهملی دا تیییل    ی یط. کنن  ا  ک  فضا    ن  اا برا  اجرا فراهم یی زیین  پس
یثالی  واد  بل  یهنلی    جدا بخش قهلی. ان  ادعایی دااد ک  کابران دا ژست و چهرۀ خود دابت 

از ییلان  . کن   ی از  ن عوایلی است ک  زیهایی طهیعی فرد اا تییی  ییاین   ی یط طهیعی ی بر
توانل    دا   دا طهیعت گرفت  ب   بودن  کل  یلی    0نفر  ب  ل اظ  یاا   ها  پرترۀ ت  ع س

بلودن و   طلوا خصللت خلاکی    دوستیج اه  گردش بلودن و هملین   ها  طهیعت القاکنن ۀ ویژگی
 .شج خلو ج ابهت و زیهایی طهیعت باب هایی چون  اای گرفتن ویژگی عاای   ب 
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ساز  قشرها  بایتر و  ازو  اقشلاا   لئاب  ج ای  دا بیشتر جوایع قشربن   جب  گفتة گافمن
بلای  اجراهلا     سلاز   ایل ئال یعملویً ایلن   . طهیعی اسلت ها   ن پایین برا  اسی ن ب  جایگا 
عیج نمادها  پایگاهی بابلن   ا  طهقة اجتما ترین جزء تجهیزات نشان  یناسب است و بای  یهم

هلا  یتل اول دا    ی لی از زیینل   [. 1 لل   ج    ] ی   ثروت یاد  ب  نمایش داییها   ن ک  با
دا  لواتی   فقطها  یربوط ب  سفر  ع س. ها  یربوط ب  سفرهاست ها  پروفای ج ی یط ع س

هلا    دا یواد ع س. قاب  تشخیص هستن  ک  عنصر خا ی از ی   سفر دا ع س یوجود باب 
دا . کنن ۀ سفر خااجی اسلت  یشخص ها  عمویی ی ی از عنا ر زنانج ن ابتن حجاب دا ی ان

هلا  یربلوط بل  گلرو       قلاب از ع لس    طوا دا  کاابران و همین نفرۀ ها  ت  قاب از ع س  0
ع لس     هلا  سلفر یشلهود اسلت و دا کل  دا       ها  اعضا  خانواد  و دوستانج نشلان   ع س
. توان ب  طوا قطع سفر خااج از کشوا اا تیییل  کلرد   ییها   ن اساس ک  بر هایی وجود دااد نشان 

حلس   جها  یؤک  هملرا  بابلن    ک  با پوباک ی  اوز و ژست  واتی خصو  دا ب  جها این ع س
کنن  و نمایشی کای  با اجرا  دقیق و   نة یناسب و همسو بلرا    تمول اا ب  یخاطب القا یی

ها  سفر ب  خااج از کشلوا اا   ا  ک  توان پرداخت هزین  از طهق  ل یتمولئاایجاد ی  خود ای 
 یل  و  ن ظلاهر    یلی  ها بل  نملایش دا   ل دیگر نیز دا این ع سئای  خود ای . بود دااد اجرا یی

اوز و  ها  یل   ها زنان یهاات خود اا دا تنظیم و انتخاب لهاس دا این ع س. دلخوا  کاابر است
 .کشن  ب  اخ بینن   یی جهوا ب  اعایت حجاب نهابن ک  یج  واتی دا ج اایش یناسب

تزئینلات یجلل  ینلزل نیلز     . بود نمایش ثروت و طهقة اجتماعی فقط ب  سفرها یربوط نمی
هایی از تزئینلات   ا  انتخاب ب   ک  بخش ع سج قاب تصویر ب  گون  2 دا . نمونة دیگر  است

هلا    ن هلایی کل  دا   از ی مل  . نیستتفاخر فقط یتوج  طهقة اقتصاد  . یجل  خان  دی   بود
وازنل ج   بلر قشلر اجتملاعی خلا  خلود تیکیل  یلی       (  ل ن  ) کاابران با کم  زیینلة انتخلابی  

گلالر   )هلا   ا  داانل  و بلای  ی لان    ک  طیف گسلترد   توان بربمرد ها  فرهنگی اا یی ی یط
(   هنلر  دوابلین ع اسلیج کتلاب و ابلیا    )و ابلیا  ( ها  کاهگلی ق یمی ها و خان  هنر ج کاخ

. کلردنش اا داانل    هلا قصل  ینتقل     ترین یفهویی است ک  این ع س اوبنف ر  یهم. بون  یی
ها  پرتر  اا ب  خلود   دا   از ع س  هایی است ک  دا ح ود  ی یط خان  ی ی دیگر از زیین 

تر توضیح داد   ک  پیش)توان ب  تجم   ها  توأم با این انتخاب یی از اازش. اختصا  داد  است
هلا   ل هلر دو دا ایلن اازش  ئاخود واقعی و خود ایل  . و اه  خان  و خانواد  بودن اباا  کرد( ب 

  ا  بلا پنجلر    و زنان داون ع س اابط  این تصاویر پنجر  است همةعنصر پرت راا دا  .ن ا بری 
ا  بلا   ا  باز و گشود  بل  فضلایی نلواانی گرفتل  تلا پنجلر        از پنجر  ؛ان  برا  خود تعریف کرد 

 .ها  کیپ تا کیپ و پوبانن   رد پ
ایلن حلذف دییل     . کل  حلذف بل   اسلت     قاب از تصاویر کاابرانج ی یط اطراف ب    دا 

ی سان نیست؛ ایا  ع س   این  همةتوان  دابت  باب  و حتی اجراها  کاابران دا  یختلفی یی
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خلود انتقلال    خواه  از کم ی ب  اجرا  او و یفهویی ک  یی ةکاابر تشخیص داد  است ک    ن
او با این اوشج خواسلت   . ب   او اا ب  یقصود برسان  ده  نخواه  کرد و بای  خود   نة حذف

تر برا  تطهیق ادعلا  او بلا بلواه  دیگلر ی لروم       یخاطب اا از ابزااهایی گسترد  جیا ناخواست 
 .کن  بپذیرد  ن   کاابر اجرا یی یخاطب ناچاا است هر جها دا این ع س. کرد  است

 (صحنه) با محیط( اجراگر) نسبت کاربر
اجراگلر نیلز لهاسلی بل      . ها اا تش ی  داد  است ی  خانة کاهگلی اوستایی زیینة ی ی از ع س

ها  خاکی نشست  و دایلنش اا   با  اایش بر پل . بر تن دااد( ب   اوستایی بهر )سه  دوپهلو 
ایا نوعی بلی ی دا طلرز   . اوستقی    داینی ک  خاکی ب   بیانگر بی. بر زیین پهن کرد  است

اس  ک  ایلن اجراگلر بلر     طوا ب  نظر یی این .کن  نشستن او وجود دااد ک  از زیین  ج ایش یی
دا ع س دیگر  کل   . سلیقگی تیکی  کرد  است حال خوش عین قی   و دا هایی چون بی ویژگی
راا داد  بل    ها  یادگاا  سفر استج او  ی  نیم تج یجسمة ی  نوازن ۀ نشست  قل  از ع س

ژسلت ایلن زن بلا     جبرخشف ع س قهللی . است و این باا اجراگر خانم دا کناا او ت ی  داد  است
هایی هسلتن    ب   دا بای از نمون  دو ع س تو یف. هوا  زیین  کایشً هماهنگ ب   است و حال
طلوا دا   ینهلا و همل   ها  یهمانی دا ع س. کاابر خود اا ب  زیین  ال ا  کرد  استها   ن ک  دا

 .خواه  خود اا بخشی از   ن  نشان ده  یناظر طهیعی فرد یی

 اعضای خانواده
نتیج  دا اینجلا فقلط بل      ان ؛ دا ها  دیگر براسی ب   ها  این گرو  دا بخش تع اد  از ع س

ع لس گلرو  اعضلا        قاب از   0دا . بود  هایی ک  خا  این گرو  است پرداخت  یی ویژگی
ی  یلا چنل    ها   ن کن  و دا برخی از اش همراهی یی انج کاابر اا بری  زن گیخانواد  یا دوست

یل   )حلقلة ازدواج  : عنا ر دیگر  نیز ب  همسر اباا  داان  یانن . کودک نیز دا تصویر هستن 
جا  پلا  یل  زن و یلرد او      و دا ی  یواد جالب( یواد  )خانمی دا لهاس عروسی ج (یواد
ب  تعریف اولیة تصویر پروفای  دا این پژوهش ب  این تصلاویر نظلر    اگر با توج . ها  ساح  بن

افلراد دیگلر  کل     . ساز بری  زن گی ب  نمایش دا  یل   اسلت   کنیمج دا این گرو  نقش هویت
ج فرزن ان جلوان  (بابن  توانن  وال ین ک  یی)کنن ج زن یا یرد  کهنسال  کاابران اا همراهی یی

توانن  یا اا بل  ایلن نتیجل      ها یی این ع س. ان  ز گرو  همساینیواد افراد  ا  طوا دا  و همین
افراد  هستن  ک  هویت خود اا دا ااتهلاط   ب   دا این گرو  بن   سو  دهن  ک  کاابران دست 

پلوشج   سیما یا خوش اوبنف رج یتمولج خوش)همسر یرد  : ؛ یثشًکنن  با افراد دیگر تعریف یی
. ..(.یهربلانج اوبلنف ر و   جیتملول )دختلر یلرد     و دو جلوان  یلادا  ج(اه  سفرج یهربانج عابلق 
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: بلون   ها  ال اقی ب  این یردان نیز با کم  ابزااها  بیانی ی یطی یا بخصی تعریف یی اازش
ابزااها  بیانی بخصی و ابزااها  بیانی ی یطی از قهی  ی انی دا خااج از کشوا کل  بل  طلوا    

 .کن  ها  سفر اا هوی ا یی خت هزین یرد دا پردا( احتمایً)ضمنی توان یالی 

 گروه کودکان
قلاب یلاداج دا    0 ها ب  کودکان اختصا  دااد ک  دا این ییلان دا   قاب از ک  ع س  0تع اد 

کننل  و دا بقیلة    کلودک اا همراهلی یلی    قاب کل  اعضلا  خلانواد     0تنهایی و دا  ی ی پ ا ب 
ک  دا  اس  ک  هویت زنان ب    نظر ییچنینج ب هایی این دا ع س. ها کودکان تنها هستن  ع س
هلا    ن تنهلایی حضلوا داانل ج نقلش تیثیرگلذاا       نجا ک  کودکان ب . بودن خش   ب   است یادا
ح   است ک  کاابر چهرۀ خود اا حذف و کودک اا جایگزین کرد  اسلت؛ او بلا غیلاب خلود      ب 

نقش زنی حملایتگر اا   و با حضواشج بود ک  وجودش دا فرزن  خش   ییج نقش یادا  ف اکاا
 .بود فرد  ک  هویتش با کودکش کای  یی ؛کن  ایفا یی

 چهرۀ اشخاص مشهور
کتل   ) ی  ع س پروفای  یتعللق بل  بخصلیتی یشلهوا     فقط   جب ع س یطالع  022دا ییان 
ایا ت لیلی یهتنی بر خودها  هیگینز برا  کشلف   جک  قطعاً دا   زیاد  نیست بود( کلوویتس

یافتل    دا ی  بخصیت تجسلم  ل کایشًئایشخصات خود ای . اب یفی  خواه  بودچرایی این انتخ
انل ؛ ایلا    ها  گوناگونی دااد ک  دا اینجا ی  نظر کلاابر نهلود    بخصیت یزبوا ویژگی اًقطع. است
دا . داادبرا  کاابر اهمیلت  و هایی ک  سهب بهرتش ب    او همان ویژگی ها  ترین ویژگی یهم

دا جنلگ جهلانی دوم    اش جویانل    ثاا هنر  و زن گی یهااز  دلی یتس ب  کت  کلوو جاین نمون 
 .بون  ل کاابر ی سوب ییئاها  خود ای  ها ویژگی بهرت دااد و این

 تصاویر غیرپرتره
اول تصلاویر    ةدسلت : س  دست  از ینظر گافمن قاب  براسی هسلتن   جدا ییان تصاویر غیرپرتر 

گرو  دوم تصاویر یربوط ب  وقلایع اجتملاعی و    ان ؛ د یرتهطیا یشغولیات احتمالی فر ک  ب  حرف 
 .ا  ک  یواد توج  کاابر است یا پ ی   گرو  سوم نشان یا تصویر گرو 

دا ل     / یعنی ح ود  جیواد 3 ن ا  تصاویر  ک  ب  حرف  یا یشغولیات احتمالی فرد یرتهط
 دو پوسلتر و کلاا هنلر  دابلااۀ    این تصاویر بلای   . ان  اا ب  خود اختصا  داد  جها از ک  ع س

هلا    فلرش  فلااسج یل  ع لس دابلااۀ     ب ن دایاچة ااویی ج ی  پوستر دابااۀ نام خلیج خش 
. اجراگر حضوا نل ااد  جدا این تصاویر. دو اثر نقابی و س  تصویر دا باب کتاب هستن  عشایر  و
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هی  ااتهاطی بل  هویلت    ب   تصویر ااائ  .تجهیزات بیانی یل ق ب  او نیز حضوا ن اان  جبنابراین
هلا  عشلایر ج هویلت     فااس و فلرش  خلیج جااویی  ةدا یوااد دایاچ. جنسی و سن کاابر ن اان 

ایا دا پنج تصویر دیگر هویت یلی نیز غایب  جبون  یلی ادعا ب   دا اطشعات نوبتاا  تییی  یی
او دا . اائ  داد  استخواهی از هویت خود ا اس  کاابر دا این تصاویر تعریف دل ب  نظر یی. است

ع  جسلمانی خلود اا   هایش بازتعریف کرد  و بُ این تصاویر هویت خود اا با یشغولیاتش و نگرانی
 .نادی   گرفت  است
ایلن  (. دا ل  از کل     )قاب است    هایی ک  یربوط ب  وقایع اجتماعی هستن  تع اد ع س

  جسلمانی کلاابر و حلذف    از جملل  حلذف بعل    ؛هلا  یشلترکی دااد   گرو  با گرو  قهلی ویژگی
او . کن  نقش یتفاوتی باز  یی (اجراگر) باا با حذف خود ایا کاابر این. ها  جنسی و قویی هویت

او . عنوان فرد  است ک  بل  وقلایع اجتملاعی حسلاس اسلت      دا این اجرا دا پی یعرفی خود ب 
هلا   تل  ع لس   ت ج و دا این گر.  گا  است گذاد کن  و ب   ن   پیرایونش یی اخهاا اا دنهال یی
سلین   خود کاابر حضوا دااد و دا کناا سفرۀ هفلت هاج   ن دا ی ی از. طلهن  ت لیلی ج اگان  یی

بلودن اا بل     چنینج خود واقعی ایرانی او زن جوانی است ک  با انتخاب ی یطی این. نشست  است
زنلی اسلت کل     کن  و  ن  ل دیگر  اا نیز تعریف ییئاحال خود ای  عین بناس  و دا اسمیت یی

کل  دا کنلاا   )هلا  بهلاا     سلیق  و هم لون گل    پوشج خوش است و نیز خوش  دوست اا سنت
توان ب  ع سلی از بلرج ایفل  بل       ها  دیگر یی از ع س. زیها و باطراوت( ان   واتش قراا گرفت 

 همرا  پرچم فرانس  دا زیان حملة تروایستی پاایس اباا  کلرد و انتخلابی یشلاب  یربلوط بل      
. کودکی سوا  است ک  دا جریان سی  پناهجویان سوا  دا کناا دایا یافلت بل   بلود   جس  
 کلردن  ن بلا   دهن  بلا حلذف خلود و جلایگزین     هایی هستن  ک  ب  کاابر اجاز  یی ها انتخاب این

تنها  گا  بل  اخهلاا جهلانج     ن  کاابر یزبوا خود اا. هویت خود اا بازتعریف کنن  پیایی اجتماعی
دو  جدا ییلان ایلن گلرو    . کنل   دوستج دلسوز و ی افع حقو  بشر یعرفلی یلی   نسانبل   بسیاا ا

ها تصاویر  هسلتن  کل  هویلت یللی اا تیییل        این. بون  تصویر ب  انتخابات دا ایران یربوط یی
کنن ج ایا کاابر با این انتخاب خود اا ن  زن یا یلردج یلادا یلا یتملولج بل ل  فلرد  یعرفلی         یی
او فلرد   . سلاز دااد  ایط اجتماعی و سیاسی کشواش برا  او نقشی هویتکن  ک  دغ غة بر یی

 .است ایی واا و خواهان ایجاد تغییر دا جایع 
ایلن  . است ک  یواد توج  کاابر قلراا داانل     هایی سوم یربوط ب  ع س گرو  یا پ ی   ةدست

عایل   . هنل  د اابطة فرد اا با ی  حیلوان نشلان یلی   ها   ن تا  ع س است ک  س   گرو  بای  
اجراگر حضوا دااد و ی  عنصر از تجهیزات بیانی بخصی ک  دا  فقطی یط حذف ب   است و 

ترفن ها  یم ن بهر  برد  تا عشق و عشقة خود  همةکاابر از . کن  اینجا نقش ا لی اا باز  یی
قللب و   برا  او دا اینجا اجرا  نقلش فلرد  خلوش   . ب  حیوان یواد نظرش اا ب  نمایش بگذااد

دو قاب از . است ک  قص  ب  نمایش گذابتنش اا دابت  است ترین نمایی دوست اا حیوانات یهم
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بخصلیتی  ) یربلوط بل  بخصلیت پاپلا     هلا    ن ی لی از . کاای اتوان  تصاویر پروفای  این گرو 
ده  کاابر از بخصیتی بلازیگوش برخلواداا اسلت و دیگلر  نقلش       است ک  نشان یی( کااتونی

کاابر با انتخلاب ایلن   . با ی  جملة طنز با پ ی ۀ چاقی بوخی کرد  استدختر  چا  است ک  
خلود  کل  احتملایً بلا یشل   چلاقی       )پنل ااد   تصویرج ناهمخوانی ییان خود  ک  واقعلی یلی  

اا با کم  طنز بیان کرد  ( هنجاا  زاادهن ۀ یغر بودن)و خود بایست  ( کن  پنج  نرم یی و دست
بل   ب   جاا جایگزین  ن نساخت  است ای ئالایا ی  خود  جان کرد اش اا پنه او خود واقعی. است

حال نقشی نیز باز  کرد  و نمایی از ی   عین ناهمخوانی یوجود با بوخی پاسخ گفت  است و دا
 .بین ااائ  داد  است خیالج بوخ و واقع بخصیت بی

 پروفایل صفر
ها یعنایی بسیاا  براز عواطف و ظرافتکن  ک    ا  انسان بای  از نظر ا گی نز از پاس و نق  یی

سنج جنسج قوییت یا یوقعیت اجتملاعی   ۀتوان  اطشعاتی داباا برتر از ااتهاط اینترنتی باب ج یی
یلواد اسلتفاد  قلراا     ۀدابر دابت  باب ؛ اطشعاتی ک  یم ن است ب  ضلرا گوینل   گوین   اا نیز 

بود کل  فقلط    پوبان  و یوجب یی اا یی ها  بناسایی این نشان  ااتهاط ال ترونی ی همة. گیرد
هلا  ی رویلی    توان  یزیت بزاگی برا  زنان یا سایر گلرو   و این یی. ب  ی توا  پیام توج  بود

دهل  کل     گی نز ادای  یی. بود اازش دانست  یی ها گاهی بی دا سایر ی یطها   ن باب  ک  عقای 
تواننل    بودج چون یردم یلی  رفی ییبخش یع بخش و توان غلب  زاد اکنش یتقاب  ال ترونی ی 

و  زادتلر از جاهلا  دیگلر سلخن      ها  اینترنتی دلخوا  خود اا برا  خویش خللق کننل    هویت
 [.3  ل1  ج  0 ] بگوین 

ب  ج دو ع س پروفای   لفر وجلود دااد کل  دا ل  زیلاد        ع س براسی 022دا ییان 
خصو  دا کشلواهایی چلون ایلران کل  دابلتن       ا  است داخوا براسی؛ ب  نیستج ایا پ ی  

. کردن هویت ایلر  ی تمل  اسلت     ف ة فیسهوک از نظر قوانین اسمی یجاز نیستج پنهان
حل ود  )ها  یجلاز    طوا بخصیت و همین( دا    / )ینظر   ها  گرو  تصاویر خوش ع س
گایی ک  کاابر زن باب ج دیی  دیگر  از طرفیج هن. بون  نیز یشمول این ت لی  یی( دا    

واقعج اینجا بلا اجراگلر     دا. توان یتصوا ب ج هم ون ان اا بع  جسمانی و ان اا چهر  نیز یی
ها  یسلتقیم   دانتیج ج تنها نشان . سروکاا داایم ک  همة تجهیزات بیانی اا حذف کرد  است

ک  دا اطشعات  ان  یان   نای  باقی  یب   ی ها اا اطشعات  داد  یا همان اطشعاتی ک  گافمن  ن
 .نوبتاا  کاابر یشهودن 



 1931زمستان  ،4، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   624

 نتیجه
نشلان   اجتملاعی فیسلهوک   تصلاویر پروفایل  کلاابران زن ایرانلی دا بله ة      ةکمّی نمون ةیطالع
ها  پرتر  بیشترین تع اد و دا این ییان ع س خود کاابران بیشترین سهم اا  ده  ک  ع س یی

بلا  . بعل   قلراا دااد   ةاعضا  خانواد  از نظر تعل اد دا اتهل  دهن  و ع س  ب  خود اختصا  یی
توان ب  این نتیج  اسی  ک  زنان دا این تصلاویر   از ت لی  ی توا  کیفی تصاویر یی جوجود این

هلا  جنسلیتی بابلن  و     گزینن  ک  یطابق با کلیش  هایی اا بریی برا  بازتعریف خویش ایزگان
 جهم نلین . کنل   ب  زیها دی   ب ن خودنمایی یلی  تمای  ها  یزبوا بیش از هم  دا بین کلیش 

ی یریت تیثیرگذاا  دا ی یط . کنن  دا بازتعریف هویت زنان ایفا یی یهم یاعضا  خانواد  نقش
کلاابران باواهایشلان از خلود اا بلا     . وب یطابق با انتظااات گرو  یخاطلب انلواع گونلاگونی دااد   

این خودها  فرضلی کل  دا   . جا بگذاان  یثیر  یناسب ب  ییزن  تا ت انتظااات اطرافیان داهم یی
تلوأم   ایل ئال هایی ک  با خود  ان ج ی ام براساس اازش ها  پروفای  ب  نمایش گذابت  ب   ع س
 .بون  برساخت  یی هستن 
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