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زندگینامه
اروینگ گافمن در  11ژوئن سال  1922درشهر مانویل از ایالت آلبرتای کانادا از پدر و
مادری یهودی ،ماکس و آنه گافمن زاده شد .خانواده وی از یهودیان اوکراین بودند که دو
قرن پیش از روسیه به کانادا مهاجرت کرده بودند .گافمن خود عقیده دارد که یک یهودی
روس بودن بر بسیاری از جنبه های اندیشه وی موثر بوده است.
وی در سالهای  1935تا  39دریک دبیرستان فنی به تحصیل پرداخت .بین سالهای
1939تا 43در دانشگاه مانیتوبا به مطالعه شیمی پرداخت .اما این رشته را مطلوب خود
نیافت .در سالهای1943و44به همکاری با موسسه ملی فیلم کانادا پرداخت و از همین
رهگذر به جامعه شناسی عالقه مند شد.ودر رشته جامعه شناسی ثبت نام کرد.دو تن از
استادانش به نام دبلیو ،ام ،هارت  W.M.Hartورای بیردویستل Ray Bird wistellدر
تحکیم عالقه وی به جامعه شناسی بسیار موثربودند.وی مدرک لیسانس رابا درجه ممتاز

در سال 1945از دانشگاه تورنتو اخذ کردو مدارج باالتر را در سالهای 1949و1953در
دانشگاه شیکاگو گذراند .جایی که بعدا وی به بزرگترین دانشمند آن تبدیل شد.
مطالعات گافمن در شیکاگو هم صرف انسان شناسی اجتماعی می شد وهم جامعه شناسی
.یکی از استادان راهنمای او در طول دوره تحصیالت عالیه اش للوید وارنر انسان شناس
بود .دردانشگاه شیکاگو جامعه شناسی و انسان شناسی اجتماعی به شدت به هم نزدیک
بودند .سخنرانی های رادکلیف براون دردهه  30در این دانشگاه برگزار می شد.و باعث
شده بودکه تاثیر زیادی بر سلطه و برتری مکتب کاردکرد گرایی در جامعه شناسی دهه
 50آمریکا داشته باشد .اما محصول کار براون چیز دیگری بود:باور به جامعه شناسی
شهری .جو عمومی حاکم بر دانشگاه شیکاگو ،تمایل به موضوعات جامعه شناسی شهری
وکار کردن درباره فضاهای شهری بود.وهیچ شکی نیست که حال و هوای شیکاگو بر
شکل گیری شخصیت علمی گافمن تاثیر به سزایی داشته است.رد پای این تا ثیررا می
توان در کارهای تحقیقی گافمن در باره دروه گردها،کارگران پمپ بنزین  ،عشرتکدها ی
پاریس یا سایر محیط های شهری تشخیص داد.
گافمن درزندگی حرفه اش دست به کارهای میدانی چندی زد .وی یک سال در جزایر
شتلند Shetlandاسکاتلندزیر نظر دپارتمان انسان شناسی اجتماعی ادینبوروگ ،به
راهنمایی وارنر به مطالعات میدانی انسانشناسی پرداخت ومواداولیه را برای نوشتن
تزدکتری خود کنش های ارتباطی در یک جامعه جزیره ای و کتاب تاثیر گذارش،بازنمود
خود در زندگی رزومره The presentation of Self in Everyday Lifeبه دست
آورد.
وی بعد از چند دوره کار میدانی به طور پراکنده برا ی مطالعه عشرتکده های پاریس به
این شهر رهسپارشد.اولین شغل دانشگاهی وی تدریس به عنوان استاد مهمان در موسسه
ملی بیماریهای روانی بتسا بود.وی در سالهای  1954تا  57که به فعالیت در موسسه ملی
بیماریهای روانی بتسا مشغول بود .در سیمای یک نگهبان و یا دربان به مشاهده مشارکتی
مشغول بود  .یک سال نیز برای کار میدانی(مشاهده مشارکتی) در بیمارستان الیزابت خود
را به عنوان بیمار روانی معرفی کردو بستری شد .حاصل این سالها دوکتاب( بیمارستان
روانی )Assylyumو)داغ)Stigma
است.وی درسال  1957به استادش هربرت بلومر در دانشگاه شیکاگو پیوست .وی در
 1962به درجه استادی کامل رسید.در همین سالهاوی به فعالیت های میدانی درکازینوهای
الس وگاس مشغول بود .گافمن هرگز فرصت آن را نیافت تانتایج این تحقیقات را منتشر
کند.
.او تاسال 1968در برکلی ماند.و سپس به دانشگاه پنسیلوانیا رفت و کرسیهای بنجامین
فرانکلین رادر انسان شناسی و روان شناسی به عهده گرفت.

در سال  1977گافمن از بیماری اش آگاه شد.و در 1982وقتی که به عنوان رئیس انجمن
جامعه شناسی آمریکا برگزیده شده بود در اوج شهرت در گذشت(ریتزر.)1380،294،
گافمن دوبار ازدواج کرد .بار اول در سال  1952با یک روان شناس به نام آنجلیکا
شویلر عقد زناشویی بست که حاصل این ازدواج فرزندی به نام توماس ادوارد گافمن بود.
این ازدواج با مرگ آنجلیکا در سال  1964خاتمه یافت.ازدواج بعدی گافمن در سالهای
پایانی عمر وی رخ داد.این بار وی با ژیلین اسکانوف ،زبانشناس ازدواج کرد .حاصل
این ازدواج دختری به نام آلیس است.
گافمن به خاطر فعالیت های حرفه اش به کسب جوایزی نایل آمد.که عبارتند از:
جایزه جورج اورول به خاطر مقاله ”تبلیغات جنسی”جایزه مک ایور به خاط کتاب ”نمود خود در زندگی روزمره”جایزه مید ـ کولی به خاطر مقاله روان شناسی اجتماعیآثار
 .1تز کارشناسی ارشد :برخی ویژگیهای پاسخ به تجربهی نمایشی ()۱۹۴9
 .2تز دکتری :رفتار ارتباطی در یک اجتماع جزیرهای ()۱۹۵۳
 .3فروشندهی ایستگاه خدمات :مرد و کار او ()۱۹۵3
 .4نمود خود در زندگی روزمره ()1956و ()1959
 .5تیمارستانها :مقاالتی در جایگاه اجتماعی بیماران روانی و دیگر زندانیان ()۱۹۶۱
 .6مواجههها :دو مطالعه در جامعهشناسی کنش متقابل ()1961
 .7رفتار در اماکن عمومی :یادداشتهایی در سازمان اجتماعی گردهماییها ()1963
 .8داغ ننگ :حواشیای بر تدبیر هویت ضایعشده ()1963
 .9مناسک کنش متقابل :مقاالتی در رفتار چهره به چهره ()1967
 .10کنش متقابل راهبردی ()1969
 .11روابط در عرصهی عمومی :مطالعاتی تنگدامنه در نظم عمومی ()1971
 .12تحلیل چارچوب :مقالهای در سازمانیابی تجربه ()1974
 .13تبلیغات جنسیت :مطالعاتی در انسانشناسی ارتباطات بصری ()1976
 .14تبلیغات جنسیت ()1979
 .15اشکال گفتگو ()1981

